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i. 

“ Din cele mai vechi timpuri negustori răsăriteni ai pătruns 

pănă în văile Ardealului. Săpăturile întimplătoare stot la 
iveală monede ale orașelor greceşti ale anticității, ale Împă- 

răţiei bizantine, care arată locuri îndepărtate. După venirea 

Turcilor pentru a lua în stăpinire Balcanii şi Mările Levan- 

tului, acest schimb nu s'a oprit, căci ar fi o foarte mare 

greşeală să se creadă că Sultanii osmanlii ar fi adus cu 

dînşii o desăvirşită barbarie, că ei ar fi osîndit la moarte, 

din neînțelegere, fanatism şi sălbătăcie, o întreagă civilisație 

înfloritoare. Din potrivă, încă din al XV-lea veac, pănă și 

negustori musulmani veniaii în Ungaria, cu toate luptele ne- 
contenite dintre Unguri și Turci. Archiva Bibliotecii Aca- 

demiei din Pesta păstrează astfel o poruncă a lui Matiaș 

Corvinul către ofițerii și căpitanii cetăţii sale Belgradul sîrbesc, 
ca să îngăduie negustorului Rostan sai Rustem (<Ruztham»), 

a aduce din ţara lui, eregnum Turcies, și a duce acolo măr- 

furi de tot felul, <oi și altele» («pecora videlicet et alia») 

(11 Maiă 1478)!. 

“Îndată ce Grecii se ridicară din ruina şi toropeala în 

care-i aruncase căderea Împărăției lor, ei luară. fireşte asu- 

pră-și întreg acest negoț pe care-l puteaii face mai bine de- 

cît oricari alţii. Pe la începutul veacului al XVI-lea e ade- 

vărat că cele mai multe mărfuri de «spiţerie», de mătasă, 

de bumbac se aduceaii de Saşii însiși saii eraii cărate la 

trecători de Armeni din Moldova, de Romini din tîrgurile 

i: Cutia N.
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şi tirguşoarele celuilalt principati. Dar peste vre-o ju- 

mătate de veac Grecii începură să prindă rădăcină în 'Țara- 

Românească, şi li fu astfel mai ușor să mijlocească negoţul 

dintre ai lor de acasă și Ardeal. Această sarcină și-o pu- 

teaii lua cu atît mai mult, cu cît puterea de inițiativă, 

vioiciunea şi hărnicia Sașilor erai într'o vădită şi răpede 

scădere. 

O greutate o formă însă privilegiul Braşovului și Sibiiului 

de a nu se putea duce aiurea. mărfurile străine ce sosiaii 

în aceste orașe; ele trebuiaii vîndute orășenilor, cu prețurile 

pe care aceștia găsiaii cu cale să le dea. Întilnim odată, la 

1571, pe un Italian din Răsărit, Marco Giliatti, care, voind: 

să treacă la Bălgrad, e oprit de Braşoveni, cu piperul și 
mirodeniile din carăle sale, și silit să facă întăiui vinzarea 
acolo, în cetatea lor 2, | i 

Giliatti acesta avea rude în Bălgrad, și ele-i căpătaseră de 
la principele ardelean Ștefan Bâthory dreptul de a-și putea 
duce marfa în oricare locuri ale ţerii. Era deci încă înnainte 
de 1600 obiceiul ca Răsăriteni, Levantini saii Greci, ba chiar 
Romini din 'Țara-Romănească, oameni cu avere, cu legături 
şi rost de negustori, să se așeze prin orașele ardelene, pentru 
ciştig, şi obiceiul ca ei să ceară privilegii speciale de la 
cîrmuitorii țerii,. 

| grele zur Geschichte der Stadt Kronstadi, I, Braşov, 1856, p.1r 

> <1571, adi 23 

come, 
„de settembrio, în Brassovia, Si dichiara per la presente rome con lo nome di Dio essendo venuto qui in Brassovia io Marchus Gi- liatti con una summa di pevere et spiciaria, 

qui, dapoy in Alba-Iulia lj mia parentj 
il-mo signor Stephano Waoicvodae ui posso portare la deta mia merze de qui dove voglio. Hora, havendome detto il signor iudice, con altri signori de questa cittă di Brasovia, che. hano li loro privilegy che non si. pol. por- tar, che non, si pono portar le marchanzie în altro logo, sed venderla qui perd „io Marchus son contento ai venderla qui, per non ronpere lj lor pri- vilegij. Con questa condizione, se per caso non potteră vender le altre spiciarie de qui, che le posso portare dove voglio, overo in Chrachovia ct in Polonia, per la: via qual a me piacieră. Et questo schriss'io alli sopra detti signori, per la loro cauttella. Dio di mal guardi. Ego Marchus Giliatej (Arch. Braşovului, col, Schnell, II, no 185.) 

| 

dove non potendolla vendere 

hebbero gratia dallo mag-co et 
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Se putea prevedea deci vremea cînd acești străini, supuși 
turci de limbi deosebite și, cu toată această deosebire de 
limbă, «negustori greci>, se vor înţelege între sine și vor 
cere un privilegiu general, care să-i organiseze în Companie 
de negoț, menită să întreţie legăturile cu Răsăritul turcesc. - 
Cineva-mi spunea despre un asemenea privilegiu dat încă în 
veacul al XVI-lea și publicat într'o revistă ungurească de la 
începutul veacului al XIX-lea pe care n'o. am la îndămiînă. 
Siguranța deplină o pot avea deci numai. în -ceia ce privește 
privilegiul pe care l-a dat Grecilor un principe ardelean în 
bune legături cu Turcii, suzeranii săi, Gheorghe Râkoczy 
cel d'intăii. 

II, 

În archiva Companiei Grecilor din Sibiiii, una din ramu- 

rile cele mai însemnate ale marii Companii greceşti ardelene, 
se aflai două cărți, care ni s'au păstrat pănă astăzi. Una, 
din 1652, se chiamă B/â):ov ÎonnparotG0d ponp.ovefrvra, &v 
zo 2ud ““prenpijo zpoy0fyra, dvopatiousvov 26vâ1as şi cuprinde, 
supt acest titlu barbar, scris într'o astfel de ortografie,. cele 
d'intăii procese-verbale de judecată ale Sibiienilor compa- 
niști 1. Această «<condică> a fost copiată apoi, cu multă 
îngrijire, în veacul al XVIII-lea şi, într'o ortografie mai bună, 
dar cu un amestec mare de Cuvinte străine, i s'a dat acest 

titlu: Room 6 Ozep pmp.oveba. Gpxâuâs mobs ăpyrietas 19. mp0 
€, z0d5 1 posuăvovs zohpdptâse 10 zoatmăvoys aa yapa- 

e ai obs îvebuztizods Epr&ptos, Bzob torâ)qzav sis zij 

werepavy Rouzăyavy, adecă: «Condică ce pomenește în şir pe 

căpeteniile şi judeţii și pe pirgarii jurați și pe căpitanii și 

hărăgerii (strîngătorii de haracii, de bir) și pe preoții ce ai: 
fost la Campania noastră». 

Și într'una şi în cealaltă se cuprind, în expunere şi în 
text, privilegiile cele vechi râldezyene, actul de naștere al 
așezămîntului acestuia de negoț. 

Cel d'intăiă e din 8 Iulie 1636, iar al doilea din 29 De: 

w A 
s
ă
 o Ga
 

! Registrul e scris de Panos Ioannu din Arvanitochori lingă Tîrnova (v. 

vol, XI, p. 115 și urm.), fiind căpitan al Companiei Duca din Melenic.
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cembre 1641. Prin ele «Grecii>, de neam saii de negoț, ca- 

pătă dreptul de a se judeca între sine printr'un tribunal 

alcătuit dintr'un județ sai staroste şi din doisprezece ase- 

sori sati pîrgari jurați, aleși de negustori în deplină libertate. 

Prin haragerii lor ei vor putea stringe birul ce datoresc 

Craiului, bir pe care-l vor putea împărţi cum înțeleg între 

ai lor, dar care e statornicit pentru comunitatea întreagă la 

o. anumită sumă. În schimb, ei se îndatoraii a merge pe 

drumul mare, a nu se furişa de vamă și a nu săvirși acte 

de trădare în paguba principatului !. 

Alegerea cîrmuitorilor-judecători se făcu în luna lui Ia- 

nuar 1639. Persoanele care ieşiră sînt acestea: Eustatie Pla- 

cico (Ilhărtzov), un Sirb sai Bulgar, de loc din Arvanitochori, 

de unde eraii mulți negustori de aceștia, fu preşedinte, iar 

juraţi ai săi Duca şi Stogios (adecă Stoie, alt Bulgar sati 

un Aromîn) din Melenic, Nikos Papa, Zotos Nikokyritzi, 

Christu Datibai (Nrartuz1), Gheorghe din Filipopol, Gheorghe 

Hagiul, Curtis Stephu, Costas Zotu, Isar Xozov, Caloiani 

Sisco (Bulgar: Xjs40v), Haragerii fură aleşi şi ei, în număr 

de doi. Între alegători vor fi fost încă de pe atunci şi cele- 

lalte două nații: a Romînilor și a Armenilor. 

Încă din ziua de 5 Iulie 1640, Compania își avea un îcrjuiptos, 
un preot, adus anume pentru ei din Răsăritul grecesc. La 
această dată se dă o asigurare acestui preot, Serafim din 
Ivir (de bună samă de la Atos), de către «negustorii din 
Țara Turcească, cîți neguţează în locul Ardealului» (2parţu.z- 

i zis Tobprizs î dot aporiparaboyrz oi ris "Epâzhiac sv 
76709). 

III. 

Compania era așezată întăiii numai în Sibiiu. Peste puţin însă, 
se alcătuiră și altele. Companiștii din Inedoara clădesc acolo 
frumoasa biserică în care se face astăzi slujba unită. În Băl- 
grad, în Orăștie, se alcătuiesc comunităţi întocmai ca acea 
din Sibiiă, în strînsă legătură cu bisericile ortodoxe din partea 

3 .. - . Se citează şi Approbatae constituliones, partea a Ill-a, tit; 52, $. 3.
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locului. La 4 Novembre 1678 . «Grecii»: din Brașov, capătă 

şi ei un privilegiu, care li:statorniceşte birul la suma de,300 
de taleri pe an. În 1667 încă, 'un alt privilegiu fusese dat 
Grecilor cari făceai' .negoț în Ungaria de. sus, —la Tokaj. și 

prin alte părţi. Negustorii. «turcești» din Tokaj mergeaii 

pănă în Silesia la bilciuri, și, la 13 Decembre 1743,:regele 

prusian Frederic al II-lea, noul stăpîn al provinciei, li dădea 

voie să-și facă o biserică ortodoxă în Breslau, capitala Si- 
lesici. Unii din căpeteniile lor ajunseră la o mare trecere, şi 

înriurire, ca birăul sibiian ales în 1672, Pater lanoș, sai, cu 

numele săi grecesc întreg: 6 dp Nahomăvas Ilărep, 6: mai 

Ilizsp Liavos wzdobuzvos. Se ştie că acest om a fost amestecat 

foarte mult în împrejurările provocate de Unirea Rominilor 

din Ardeal cu Biserica + „romană li - 

IV | 

Casa de Austria,. luînd în stăpinire "Ardealul, "avu, ne- 

apărat, grija de a păstra acest bun izvor de venit care era 

pentru fisc Compania grecească. . Privilegiile. negustorilor 'de 

marfă răsăriteană, sudiţi turcești, fură deci întărite. Ei fură 

supuși de-a dreptul Camerei și "Tesaurariatului imperial, că- 
rora aveai să [i răspundă o mie de florini renani pe an. 

Erau scutiți de orice alte sarcini fiscale şi de ajutorul de 

oaste. Eraii indatoriți însă a nu scoate bani saii metale din 

ţară — după ideile de economie politică ale veacului — şi li 

se impunea apelul de la Scaunul lor de judecată la juris- 

dicția camerală şi tesaurarială (12 Septembre 1701). Aceasta 

e «diploma leopoldină>, pe care de acuma Grecii o aduiseră 

înnainte în toate reclamaţiile lor, i 

Cunoaștem încă întărirea, din 15 Mart 1718 pentru cei din 

Braşov, din 31 August! „1742 pentru. . Sibiieni. Aceştia. din 

urmă nu eraă mulțămiți cu atita, şi în 1747 ei cereaii să i 

se dea voie a vinde şi cu cotul, a lua parte la bilciuri, a-şi 

putea face slujba, nu numai la Bungard, unde, cu ajutorul 

Domniței Maria, a lui Aga "Constantin Bălăceanu, își cum: 

1 Lăpădatu, în Zrinosul Sturdia, p. 301 şi urm. Cf. și mal departe, cap.. III.
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păraseră pămînt de la ţerani, încă de la 1690, şi-şi făcuseră 

biserică de zid și cimitir pentru 'morţii lor, ci la Sibiiii chiar, 

într'o «casă cu chirie» (cîn domo conducta»). Aceasta li se 

învoi, ca şi cererea de a nu se îngădui nobililor cari sar 

amesteca în Companie de a invoca la judecăţi privilegiile 

lor nobiliare. 
Trebuie să se spuie că și Turcii, din partea lor, făcură 

concesii negustorilor, dindu-li un firman de ocrotire în Fe- 

bruar 1763. Scrisori de ale Domnilor şi boierilor noştri sînt 

destul de dese în corespondența Companiei, și le tipărim 
în documentele ce urmează. 

Din aceiaşi archivă a Companiei din Sibiiii știm și cari 

eraii negustorii înscrişi la dînsa în lanuar 1710. Grecii pre- 

domnesc încă, dar nu lipsesc și Romini, veniţi din 'Ţara- 

Romănească saii strinși din Ardeal chiar. Ei ar fi aceştia: 
Coman Ocneanul (sati Ocnariul), Iangi (Frovrtâc) Făgără- 
şanul, Tanase Tatarul (Târapns), Ion Poplăceanul, din Po- 
placa, Iovan Făgărăşeanul, Gheorghe Cucul, Dimitrie Mol- 
dovanul, Ioan Cazimir (Katnyijpns), Gheorghie Giurgiuvanul 
(Ttovprtovfavos), Manţu (Măvrtos) Cîmpulungeanul, Matei Be- 
ligrădeanul, Iordachi Brașoveanul, Niţu Paplomagiul sai Plă- 
pumarul, Duca Beligrădeanul, Antonie din Rimnic. Mai de 
demult aflăm și pe un Palcu Florea. 

Între scrisori sînt unele din Făgăraș, unde erau mulţi 
Companiști, cari aduseră întemeiarea prin anii 1780-90 a bi- 
sericii de acolo, altele din Braşov, destule, din Bălgrad, din 
Aiud chiar, din Banatul Timișoarei. Vor fi fost și de la 
Cluj, cari mergeaă la biserica din satul vecin al Someşfa- 
lăului, unde se cetesc şi pănă astăzi nume de-ale lor! pe 
pietrele de mormiînt. Deva, Haţegul, Blajul, cînd s'a făcut 
tirg, aii căpătat și ele «Greci». Paterii erau de loc din Sas-Sebeş, 
unde iarăși Companiştii contribuie la clădirea celei d'intăiii 
biserici ortodoxe din oraș. Gelepciii, cumpărătorii de vite 
pentru Constantinopol străbăteaii părțile dunărene ale Un- 

! V. vol. XIII, care va cuprinde inscripţii din bisericile Ardealului și părțile vecine, ,
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gariei, şi ei erai bine întemeiaţi în Caransebeş. Am găsit şi 
un răvaș din Arad, încă din 1716. Și la Beiuş staii pănă 
astăzi în biserica ortodoxă cărţile Grecilor, edițiile venețiene, 
pe care le întrebuința cephemeriul>, preotul grec adus din 
Turcia. În cele mai mari centre erati şi dascăli, tocmiţi de 
prin București, cari învăţaii elinește pe Greci, dar şi pe Ro- 
mini și pe Armeni.: În Secuime, Vașarheiul avea de mult 
Companiști, în legătură cu Tirgul Ocnei moldovenesc, plin 
de Armeni, 

V. 

Timpul de înflorire al Companiei ai fost mai ales anii 
de la 1716 la 1739, cît timp Oltenia vecină a fost supt stă- 
pînirea austriacă. Atunci Rîmnicul, Craiova, s'au umplut de 
Companiști, mai mult Bulgari catolici, cu cari negustorii 
«turceşti» din Ardeul stăteau în legături de fiecare zi. În 
pădurile Vilcei aceştia din urmă își îngrăşaii porcii, pe cari-i 

„Vindeaii apoi pe preț mare la bilciurile din țara lor. Tre- 
cerea Banatului oltean înnapoi supt Turci fu, fără îndoială, 
o lovitură adusă comunităților grecești de peste munte. 

Prin aceste multe afaceri cu Oltenii, prin strămutări, prin 
chemarea la viață economică a unor strate de Romîni din 
Ardeal, Compania ajungea tot mai mult romănească. Nu- 
mai slujba în biserică se făcea grecește, de preotul adus 
din «patrie» şi protocoalele de judecată se ţineaii în limba 
de datină, Încolo, zapisele, înscrisurile, socotelile se aşter- 
neai tot mai mult în limba celor mai mulți, în limba de 
care Companiștii erati încunjurați din toate părţile. De aici 
vin bogatele materiale de limbă romănească din care se al- 
cătuiește în cea mai mare parte acest volum. Pănă la sfirșit 
însă, Grecii se împotriviră încercării de a-i Supune pe care o 
făcea noua ierarchie neunită a Romînilor din Ardeal, înte- 
meiată prin anii. 1760, 

Cu timpul numărul Companiştilor scăzu foarte mult, și aface- 
rile se concentrară după 1750-60, cînd fură staroști sai birăi, 
—pe rind, loan Marco, Toma Vilară şi loan Cincu,—în mînile 
urmașului acestora în stărostie, Gheorghe Manicati Saffranos,
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om bogat, activ şi cu foarte multe legături, care mergeai 

pănă la Constantinopol și la porturile Germaniei de Nord, cu 

care schimba regulat sumedenie de scrisori. La 1798, Casa 

Manicati, în care se contopise aproape Compania, lua o altă 

formă : bătrînul Gheorghe își asocia pe fiii săi Gheorghiţă, 

Constantin, Manuil și Iosif. Urmașul lui adevărat fu Con- 

stantin, care luase în căsătorie, la 1793 încă, pe fiica altui 

puternic și bogat Grec sibiian, Hagi Constantin Pop, a cărui 

archivă romănească, și ea de. un mare bielșug, va da volu- 

mul al XIV-lea din această culegere. Dar la 1811 Gheor- 

ghiță era factotumul, şi, cînd el se duse la Viena pe citva 

timp, în 1811, î se scria de la Sibiiii că toate cele ce merg 

rău în lipsa lui!. 

Dintr'o însemnare în Almanahul comercial ausgriac (<All- 

gemeiner Handlungs-Gremial-Almanach  fiir den oesterreichi- 

schen Kaiserstaat, Jahrgang 1838, von Franz B. Fray, Wien») 

aflăm care era situația Companiei după dispariţia dinastiei 

«Manicateştilor», Judele era în 1838 Popovici, iar ca membri 

ai Companici eraii priviți: văduva N. Benne, N. Guma, D. 

G. Cosma, Emanuil Manoilovici, N. G. Marinovici, fiul unui 

Bulgar, factor al Casei Manicati, Grigore Matei, văduva lui 

Zamfir Preda, N. Rizu, Dim. C. Stephani, Gh. Panaiot Steriu, 

moştenitorii lui Panaiot Steriu, moştenitorii lui Panaiot |. 

Steriu, Panaiot N. Steriu, Nicolae Vilară, urmașul birăului 

de pe la 1760, Gheorghe Zaharia și Mihai Ziguri. 

Compania, acum iarăşi în cea mai mare parte grecească, 

se apropia de sfîrșit, Ultimul ei birău fu un Romiîn, născut 

în Tirgovişte în 1809 şi aşezat la Sibiiii abia pe vremea 

tulburărilor din 1821, Grigorie Matheiti. Îi era lăsat unui 

Romin deci să scrie în romăneşte însemnarea despre sfir- 

şitul, în 1854, al Companiei vestite odinioară. «La 1854», 

spune el, cau eşit Compania grecească din dreptu ei, venind 

drepturi de o potrivă. Pănă aci am fost eii birăii aceștii 

Companii greceşti, şi azi sîntu și copanistu cel din urmă 

şi comerţiantu cel mai bătrîn în Sibiti». 

1 Documente, p. 167, no CcoLYI.
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Capela Grecilor fu luată în stăpinire de Mitropolitul ro- 
min Șaguna; actele Grecilor fură depuse în Archiva proto- 

popiei romăneşti. 

VI. 

La un loc cu aceste acte sînt şi unele cărţi de la Com: 

panie, a căror înșirare nu poate fi fără interes și folos, 
La 1738, un inventarii al averii bisericii grecești din Si- 

biii pomenește o Pravi/ă munteană. Cartea s'a păstrat: e 

Pravila cea Mare, şi pe dinsa sînt însemnate aceste notițe 

din veacul al XVII-lea: 

«Să să știe căndu aii murit preoteasa popi lu Săniibotin hagiului ot 

Drăstor, în zilele lu Şearban-Vod[ă] snă Costandin, al Şeităneştiler, Vel Pos- 

talnic, în Iuua lu Deche(m)vrie dni 20, Sănbătă searia spre Duminecă, vă 

leat ot Hvo 1677. ” 

Să să ştie căndu aii purces Dumitru de s'aii dus la Erusalimi înpreun 

cu Hagţi] Gheorghi şi cu Tedradi snă pop Lefteriii înii lona lu liuni dni 27, 

ot rojdestvo Ivo 16S1, vă dni Ion Șeariiban Voivod, snă Costaniidinii Şei- 

tăneștilar. Fecorul popii Săniibotină Hagiului. 

Scris-am eii Chira Petrovici Rămnicanu (1774). 

Cartea a fost dată Companiei numai la 26 Mart 1733 

de Hagi Stoia, fiind cefimeriu> Leonţiu de la Vatoped. 

Compania avea Mărgăritarul grecesc, după care s'a făcut 

cunoscuta traducere romănească a fraților Greceni: Mapya- 

pica: îjro: XâţoL Găzopat 105 £v dios zatpbs Tuâv'lodvvov pp. 
Roorayrvyobzdhsos 705 ypocotâuov, Veneţia, 1675. 

Pe protocolul din 1691, se înseamnă sosirea la 11 August 

a lui Tâkâly la Bran, lupta de la Zirneşti, moartea lui Bă- 
lăceanu, sosirea lui Tăkâly la Sibiiii, în ziua de 2 Septem- 
bre, și a markgrafului de Baden, la 26. 

Între cărțile Companiei se află mai departe Acolutia Maicii 

Domnului, tipărită la 1692 de Şerban Greceanu: "Azohovliae 

zii ze 6otac pinrpăs Tv Ilapaoasvijs sîs vias usi rod Goto 
zazpăs ud Tpqyopiov rod Birozohzov», Bucureşti, 1692, Iunie, 
lucrată de Antim. |
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Dedicaţia către Domnul e iscălită, în Bucureşti, la lunie 

1692, de Xepuaâvos, î Gsbrspos Acyobirns ! 

Patriarchul de ierusalim, Hrisant, ' trimete multe scrisori, 

pentru eleimosină, conaţionalilor săi sibieni. El li dădu în 

schimb vestita sa Istorie a patriarchilor de Ierusalim, dar o 

altă carte a lui, Tâpos yapăs, n'a fost căpătată de la dînsul, 

căci în josul ci e scris: "Ex zây rod zvpiob Ilooyahiov Xă6fa 

Dihr:ov IIomovarti) 24 Tîspâsvâ0dă, sie 4ph51w adTOd 4ai Tv mio 

adtod. Deci cartea. a fost întăiii a lui Pascal Sava Velciu 

Pamucgi, din Cervenavoda, în Bulgaria. 

Tot prin biblioteca Grecilor se cunoaşte o ediţie din dic- 
ţionariul lui Varina: Bapivoo mb p&ţa Aefzdy, dedicată lui 

Constantin Brîncoveanu, şi tipărită la Veneţia în 1712. Pre- 

faţa laudă pe Domn. La urmă se adauge: tzoraoig, Lewp'iov 

Tpazz6ovyrioo t|arpole[oosepov], mod “Yzonzvă, zară m ['2. 

Firește că negustorii, cari copiaseră tarifa vamală munteană 

(v. n* xx), aveaii pe cea austriacă: <Vectigal transylvanicum 

hungarico-germanicum>, 1714, Barth și Heltzdărffer, Sibiii. ' 

Cel mai vechiii manual de gramatică e al lui Alexandru 

Mavrocordat Exaporitul, pregătit de Alexandru Amira, cro- 
nicarul 5 : Ipopmarztzi) "Adefvâpov Mavporopăărov 7od £8 "Azot 
piieovy ai Ectpa Mai Eviprăhov rod îeposohvpirov, închinate 

lui Io Constantin Mavrocodat, Domn muntean, Eztpehsia 
vai drops "Ahetdvâpov RorpzzMapiao 105 iarporpiooâtav, Ve- 
neția, 1745. Prefaţa, de N. Glykys, e îndreptată către Domn. 

Un al doilea tarif vamal austriac, de supt Iosif al II-lea: 
«Vectigal universarum hungaricarum haereditariarum ditio- 
num», se adauge la cel d'intăiu, - 

„Ioan Manicati, unul din fraţii lui Gheorghe, doctor în me- 
dicină , primia între alte scrisori bucureştene, şi una, din 15 

1 V, Bianu şi EHodos , Bibliografia romînă, 1, pp. 226-7. 
2 Asupra lui Hypomenas, v. Istoria Îit. rom, în secolul al X Viillea, tabla. 
3 V, vol. IX, unde se dă o operă italiană a lut Amira, 
4 V. p. 102, no cor; pp. 107-8, ne ccvnr; pp. 10$-9, 'nle CCIR-CEXI. 

Cf. p. 101, n% cxor.
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lulie 1781, de la « Polychronius Demetrius, medicinae doctor 
orphanotroph: m. 0.2, care studiase la Lipsca (pecetea lui . 
roșie are literele: II. A.0. A. M.). Și tot acela scrie încă din 
„Lipsca, la 24/13 anuar 1778. 

Tesa lui nu e cunoscută, dar am găsit o coală din prefaţă, 
cu o dedicație lui Alexandru-Vodă Ipsilanti, ca unul ce este 
«xdeubv Ti ăporos, vâvovs re Shmwad ebeprtza 4.0708». 
Ea e datată a Aewiq, 1778, Ssarzu, 25» şi iscălită de Po- 
Iychronios Dimitriu, ca «ris lazprrije ztoriuns âropos». 

Se mai află și o a doua gramatică, după a lui Teodor 
Gazi, vestită, copiată în 1799, la dascălul Damaschin, de 
elevul Zamfirachi Pop, același ca și Zenobie, fiul lui Cos- 
tandin Pop şi pe urmă vestit bancher în Viena și unul din 
directorii Băncii Imperiale de acolo!. 

Mai aflăm Geografia lui Nichifor Theotokis, vestitul das- 
căl: Xrotyeta “peoyparias Epamafiyra db rod ăpytentonăzov N 
zmpâpov to Osorâzov, m)siarote 8 omuztpaat ai GAifjuaaL 7zhov- 
modevca bad "Avdiuov Tati) (tipărită de fraţii Zosima, la Viena, 
Vendoti, 1804). Prefaţa ede călugărul Ionas din mănăstirea 
Clement a Olimpului. Cartea e împodobită cu chipul unui 
călugăr, supt care e scris: 

"Opzi dry Ess upadins ai văpovtos Zowtzw, 
Szaphăzov Xrobpta, vbâps Ozorâq. 

CH etzây ăxpăreq "E/apăy0q bad 
& "aoip oyohap- RK. Xyivâzhuabep 
-10dvTos, 2 Brâwwm. 

_ Adecă: 
<Cu ochii a! vederea celui ce te poartă în inima lui, a lui 

Scarlat Sturza, vestite  Theotokis. Icoana s'a zugrăvit [de 
Sturza] în Iași, fiind [Theotokis] dascăl. S'a săpat de C. 
Schindelmauer în Viena.» 

Theotokis fusese adus de Grigore Ghica pentru creşterea 
copiilor săi. Alexandru Sturza, care luă pe Sultana, fata lui 
Constantin Moruzi, urmașul, în 1775, al lui Ghica, era pe 

1V. vol, V, pp. 111-3,
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atunci Comis, şi ca unul din epitropii şcolilor trebuie să fi auzit 

şi el lecţiile „învățatului Grec. Pe urmă, Scarlat urmă cursurile 

Universităţii din Lipsca, doi ani de zile. După Genealogia 

familiei Sturza, Scarlat sai Scarlatachi era fiul lui Dimitrie 

şi nepotul lui Sandu Sturza de la începutul veacului al 

XVIII-lea. Soarta era să reunească în aceiaşi țară pe cei 

doi cunoscuţi, căci Theotokis ajunsese Mitropolit la Cazan 

şi Sturza era cavaler, general rus, încă din 1798; era să fie 

guvernator al Basarabiei după 1812. V. Is. 4, rom. în secolul 

al XVIlllea, la aceste două nume; Doc. Callimachi, tabla. 

O altă tipăritură grecească în legătură cu țerile noastre e 

Lcorysiz, râs hozijs, din 1804, dedicată lui Constantin-Vodă 

Ipsilanti de către traducător, Grigore ierodiaconul Constantă, 

Miliotul. 
. 

Într'o a treia gramatică: “ÎI par Satzoui “(papusi Tap- 

miza bad Nsombro» Acra, ed. 3-a, Viena, tip. Schraembl, 

1812, se află la p. 53: 'lEatorodol ăpotGaiat zepi “561s, 705 

ăpovros Khozitip Amuincpiov Roraprtii) 10: Aduzpov rod bo- 

zuddov, T05 2, Bowzopzsri Gâaoudhob (1789), — o ciudată dis: 

cuție gramaticală între Lambru Photiade, un mai vechii 

dascăl decit Neofit Duca; autorul, şi Clucerul Dimitrie Ca- 

targiu, care arată să fi fost deci un boier învăţat. Photiade, 

care a predat de la 1795 pănă la 1805, a fost şi dascălul 

lui Zenovie Pop şi al lui Grigore Briîncoveanu (/sf. /i/. rom. 

în secolul al XVIII-lea, LL, p. 40). 

VIU. 

Asupra Companiei greceşti din Sibiiii, n'am găsit ştiri 

romăneşti aiurea, decît între actele, păstrate la Pesta, în 

Arch. TȚerii, ale păstoriei episcopului neunit Dionisie Nova- 

covici. 

Acolo se află hirtiile privitoare la procesul de stricare de 

logodnă dintre Dimitrie Pană, Companist brașovean, și Ma- 

riuța, fata lui Andrei Gheorghe Dabija, <juratul Companii 

greceşti de la Sibiiii» (1762). Pană se logodise a doua oară 

cu <Pauna, fiica jup. Chira (lovipale] Rimniceanul», dar cu-
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nunia fusese oprită de episcop. Ioachim, protopopul de 

Veştem, e pus să cerceteze, dar Pană se cunună, şi e pe- 

depsit pentru aceasta, «cu opreliştea de la biserică». Cu- 

nunia pare a fi fost făcută, nu de e/emeriul grecesc Iacob 

din Olimp, <Olympiota>, «popa lacov de la Cumpanie», 

ci de «un preotii călugăr de la Braşov». 

Andrei sai Andreaț arăta «chieltuiala coconii Mariuţi, fe- 

cioari jupăn Andreați, pricinuită în judecata cu Dimitrie 

Pana», şi cerea o sută de galbeni, «pentru cheltuială], şi 

pentru treapăd, şi pentru rămasul neguţtoriei». Judecata o 

face un sobor de preoți: «eii protop[op] Iochim, popa Ion 

din Maeri Sibiiului, popa Thoma, popa lon din Veștim, 

popa Ilie din Maeri Săbiiului», care osîndeşte pe Pană numai 

la <globa soborului, flo[rin]ţ 24» 1. 

1 Cf. şi Sate și greoi, p, 305.
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DIN FĂGĂRAŞ. 

2492. Vol. XII. n



IL. 

Pe timpul cînd Gheorghe Râkâczy L-iii dădea negustorilor 
greci de marfă turcească din Ardeal dreptul de a se alcătui 
în Companie deosebită, el îngăduia și întemeiarea în Făgăraș 
a unei bresle, unui fe//ii al Rominilor din Făgăraș, oraș cu 

o bogată poporaţie de neamul nostru. Și pănă astăzi se 
păstrează tabla, bucata de lemn în formă de stemă, care poartă 

de o parte «anul de alcătuire 1643, iar de alta chipurile a 
doi meșteri cu plete lungi, cari rad pieile pe o masă. e. 
hiul se zicea al pielarilor saii,: cu un cuvint unguresc, al z- 
marilor făgărășeni. 

Mai mult pentru acești meșteri a făcut mărinimosul ctitor, 

Constantin-Vodă Brincoveanu, în culița chivărarilor>, fru- 

moasa biserică al cărei pridvor pe stilpi, al cărei turnuleț 
gingaș se ridică în margenea orașului de astăzi, în care sai! 

schimbat multe lucruri, fără a primejdui însă ființa breslei 

Saii a zgudui temeliile sfintului așezămînt brîncovenesc. 
_D. N. Densușianu a publicat mai de mult, în ale sale <Mo- 

numente pentru istoria țerii Făgărașului»!, statutele tăbaca- 

rilor, așa cum ele aii fost votate la 28 Mart 1643.. Aceste: 

statute, imitate după ale tăbăcarilor - din Bălgrad,. asigură 
membrilor ţehiului monopolul timăriei, în schimbul unui nu- 

măr de piei: ce. vor lucra în fiecare an pentru castel. Numai 

1 Extras din Columna lu? Traian, București, 1885, V. p. 122 şi urm.
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la tîrguri se vor putea aduce piei lucrate alurea. Meşterii 

vor trebui să se căsătorească pănă la un an de zile de la 

intrarea lor în breaslă. La primire, oricine va da un ospăț, 

afară de anumite casuri cînd ajunge numai jumătate. Cal- 

fele, înașii, plătesc cu un florin dreptul de a intra în ate- 

„lierul unui maiestru; ei se vor îndatori a răminea stator- 

nici timp de trei ani de zile. La boală, la moarte, fe/zzu/ 

va cheltui, dacă va fi de nevoie, pentru membrii săi. Cir- 

muirea o are un fehmeșter şi, supt el, un /atamește, pe 

lingă care se întîmpină mai tărziă și un /azanzeșfer mic; un 

număr de jurați bătrîni îi încunjură: cei juraii să se ţie de 

articuluțură. Acest Sfat păzia lada, trimetea tăblița pentru 

convocări, judeca, putind să osîndească pănă la o gloabă 

de doi florini, şi -băga-de. samă să nu se facă turburări şi 

necuviințe, nici măcar cu petreceri la care s'ar aduce Țigani 

şi s'ar bea prea mult, 

II. 

Unirea aduse luarea în stăpînire a bisericii de "către cei 

ce primiseră legea sprijinită. de Împărăţie. Mai îndărătnici 
printre: acei cari nu voiaii să se plece la învoirea cu Roma 

erai negustorii. de Companie, dintre cari unii, ca Dridifi, 

Arpaşi, nu eraii decit «boieri de Făgăraş» trecuţi la negus:- 

torie. Ei mergeaă la biserica din satul Beclean, apoi la cea 

din Galaţi, peste apa Oltului?. Împrejurările erai așa de 

grele pentru dinşii, încît îşi petreceaii morţii la groapă cîntre 

furci de fier, între măcaue şi între muieri încărcate cu pie - 

tre>. Generalul Buccow ridică furcile în piaţă și impune 

Grecilor cerbicoși ca pedeapsă o gloabă de 180 de florini. 

Numai după întemeiarea episcopiei pentru Rominii neu- 

niți, după chemarea în Ardeal a Vlădicăi sîrb Dionisie No- 

vacovici, Făgărășenii de legea veche căpătară voia de a-și 

ținea între dinșii un preot, și chiar dea facecu dînsul slujba 

Duminecilor. și serbătorilor la Beclean și apoi Galaţi, unde 
fusese pănă atunci numai un biet popă de sat, cu puţină. 

1 Cf, şi N. Aron, Jfonografia comunet Galaţi, Sibiii, 1905. 
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ştiinţă. de. carte.. La 1772, un fiii al orașului, Gheorghe, fiul 
negustorului,: <jupînului» Ioan : Petrașcu, -. cerea să. fie . ales 

preot orășenesc, cu: toate.că, sfinţit de Dionisie, el: trecuse 
la cellalt episcop,: la :unitul «Vlădică. al. Făgărașului».! Deo- 
camdată însă rămase în Făgăraș. ca: singur. preot: ortodox 
protopopul Bucur fiul unui. ieromonah -Ștefan, dintre acei 

călugări: de către. munte,. cari fuseseră. goniţi de curînd. din 
chiliile lor. 

La 1783 se ajunse in sfirșit la :cea de mult dorită. ridi- 
care a bisericii. Protopop era încă. bătrinul. Bucur, dascăl al 
negustorilor 'greci, cari-și. făcuseră :<școala . normalicească», 
«boierul de Făgăraş» Andrei al lui Șovăilă, zis sîrbeşte Șo: 
văilovici, din satul de militari al Mărginenilor.: Ca. gocimani 
ai comunității. se înseamnă 'bătrinul Arpaşi,: lenachi, loan 

Oncea, cei doi Nyerges,. Până şi Vasilache,. amîndoi șelari,; 

apoi «Grecul: cu numele unguresc de Korodi, carăndaș», și 

Jordachi Petru, care purta titlul de curator. La:24 August, 
Gheorghe Petrașcu era numit, după: vechea sa: dorință, al 

doilea preot. 

Se alese locul familiei Borşoş, și aceasta adevărat romă- 

nească, cu tot numele ei. Chir Pană Borșoș; negustor, care 

mergea pănă şi în Banăt, navea decit o nepoată de.soră, 
fiică a Nastichii și a lui Achim Bădălachie, — Bălășica.. Aces: 

teia îi făgăduise el casa și locul. Pentru a o despăgubi, se 

dădu în schimb locul de peste uliţă a lui' Gheorghe Korodi 
şi se mai -adauseră trei sute. de florini, din cari o sută-se 

plătiră îndată, iar cealaltă jumătate rămase ca împrumutată 
bisericii... Korodi mai. împrumutâ la fondul de clădire alţi 

200 de florini, ce. rămîneaii să. se: plătească :la. măritiș unei 

«nepoate fiastre» a lui, Sanda lui Vasilachi. Breazul. Pană 

Nyerges, Nicolae Harompotor — «Trei-Bani» — înnădiră alte 

bucăţi de loc, din curţile şi grădinile lor. Grecul Nicolae 
Fitochi, care şi iscălia în grecește, neamul <Sarloeștilor», 
ba chiar Domnul Țerii-Romăneşti, <Fiurștul din Bucureşti» 

se înscriseră între dăruitori și ajutători. Piatra, lemnele, fură 

1 Vol, de faţă, p. 185 şi urm,
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aduse de unul și de altul. Astfel biserica se ridici ripede 
din cărămidă, şi se putură tocmi meşterii zugravi şi săpă. 
tori :::Johann Miiller, <«maler de zid», şi Ioniţă Isaia, bun Ro- 
mîn, care făcu catapeteazma sati, cum sc zice mal frumos și 
mai curat pe acolo, «tîmpla altariulur» ?. 

Lucrul la turn se începu numal în 1791, după martea 
protopopului Bucur, care, răposind în 1700, «s'a ingropat 
în biserică, de a dreapta parte, lingă strana dreaptă, de a 
căruia lipsire tot norodul s'a întristat, fiind om prea bun şi 
dulce la cuvint> 2, Gheorghe Pătraşcu îl urmă, și el ce în- 
griji de zidirea cea nouă, care sc făcu din bani strinși de la 
toți parochienii bisericii, a căror listă s'a păstrat 3. Noul go- 
ciman, Vasilachi Nyerges, dădu tot fierul, cAfalerul» de lemn 
fu Sasul Martin, iar cel de ablehr>, de tinicheh, Andreas 
Markelinda, amîndoi Braşoveni. Korodi şi Nyerges cel tinăr, cumnați unul cu altul, dăruiră clopotele, cite de şese şi de patru măji, care se atirnară atunci, Și etrihtărariul a ridicat crucea la 22 Iulie I7QI1 £. 

n anul următor se alegea cel de-al doilea preot al comu- 
Nităţii, pe lîngă noul protopop Gheorghe Petrașcu. Şi indată - Ianachi Fogorași, dintre «nemeși>, ajunge gociman. Supt el se tocmi și un al doilea dascăl, pe lingă Andrei Șoviilovici, Ioan Fogorași, o rudă a gocimanului, «nemeşi loan Pop Fogorași». 

„ Cronica parochiei may 
1804 cu preotul Vasil 
ci, după moartea . pro 
Andrei Și alegerea în 

înseamnă lupta credincioşilor în 
e Harompotor, care se purta aspru cu 
topopului Petrașcu, moartea dascălului 
I807 a unuţ ajutor al nemeșului loan n Jinariii, din Jina Sibiului, care Simion 

La 1808, Toma Banciul ajunge preot gisitului Harompotor. În 1820, preotui fostul dascăl, și-l vedem aducindu-și aminte de 
- 1 Proces- verbal închis î , , , | Puşcariu n turn, Publicat, nu 1ără greșeli, de archimandri » În Document . Pt . 
2 z, Pt sa, ente pentru Îi dă Fi istorie, II, Sibiii, 1S97, p. 342 și ura. 

3 Acest volum 
» P. 18 no * Procesul-ver 9 SU bal, Pp. 346, 3as,
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vechiul săii meșteșug și trimețind dascălilor din inut o 
«instrucţie» 1. 

De la Gheorghe Petrașcu și de la Jinariii Simion mai ales, 

s'a păstrat o întreagă archivă a comunității și a protopopiei, 

din care alegem aici extrasele de acte care aii un interes 

ca istorie, limbă și obiceiuri. 

1 În acest volum, la aceste date,
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Incă de ia începutul” veacului al XVI-lea un boier din 
Țara Făgărașului, cFăgăraș Ișfan> sai Fogorasi Istvân, luase 
în Banatul oltean o moşie în Jupăneşti de la vre-unul din 
boierinașii - Gorjului. De la el cumpără această stăpinire un 
nemeș din Haţeg, firește la început Romîn de neam, Nicolae 
Bărbat saii, pe nemeșește, Bărbat Miclăuș din satul Rîul- 
Bărbat. În Răchitova, Mujna, Sătcele şi Rîul-lui-Bărbat erai 
vechi neamuri de nemeşi romiîni, care se întîlnesc în hotar- 
nica de munte de supt Neagoe Basarab! și în vechile! acte 
latineşti ale țerii. Bărbat plătise o sumă de bani şi Postelni- 
cului Hamza Bengescu din Cărbuneşti, pe cînd acesta se 
afla pribeag în Ardeal, în acea pribegie care aduse Domnia 
lui Matei. Basarab ?. 

De la Miclăuș, moșia trecu la fiul acestuia Mateiaş, care 
stăruia în 1638 ca oamenii din Jupăneşti să nu fie îngreuiaţi 
cu un bir mai mare decit un taler, pe care rămineai să-l 
împartă între ei5. Mateiaș sai «Matiia» locuia chiar la Ju- 
păneşti, unde-și făcuse case și fintînă «cu ţevile 'de aramă 
galbenă», cum nu se prea obișnuia pe la noit. 

De la neamul Bărbat moşia trecu în mîna altor: nemeşi 
din. Haţeg, din neamul -Buda, sai, cu adausul nobiliar, Bu- 
dai. Doi membri ui acestei familii, Andraș şi Miclăuș, ţineau 
Jupăneștii lui Bărbat în timpul Domniei lui Constantin-Vodă 

1! Vol. V, pp. 473-5- | , 
2 Acest volum, pp. 220, 222; pp. 2St-2, no 1x (aici se îndreaptă unele 

nume date greșit de copia de act de la p. 220, n0 1), 

3 did, p. 342; cf. p. 210, no. 

4 Vol, de faţă, p. 220, no av.
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Brincoveanu, care li îngăduie în 1706 să-și aibă zece oameni 

străini scutiți de orice biruri și dăjdi !. 

Ceva mai tărziă, proprietarul era Buda lanăș. El avea de 

vecin, tot în Jupăneşti, pe puternicul boier Banul Cornea Brăi- 

loiul. Soacra lui Cornea stătea la moșie, şi ea se gîndi să 

facă un schit de pomenire. Îi trebuia un loc de la nemeş, 

care, întrebat, răspunse însă că <are bani destui» și că nu 

vinde 2, | 

Dar în 1722 întîlnim ca domn de pămînt şi pe alt Buda, 
Laţco, fiul lui Miclăuș: de. supt. Brîncoveanu,. care acest 

Liaţco purtase . judecăţi. și pe. vremea «Domnilor», adecă în- 
nainte de 17163. 

Cei doi. vor fi fost frați. sati, mai degrabă, veri. EI. aveati 
în. hotar pe un Nicola . Voinigescul, din .Voinigești, căruia îi 
se mai.zicea, pentru micimea situaţiei lui boierești, Ciocoiul. 
lanuș sai lancul poartă proces cu acest .Nicola.în 1732, 
cînd Oltenia era în mîna Austriacilor. Stăpiînirea.. Brăiloilor, 
represintată acum de boierii Radu, fiul Barbului, și Ioan, se 
păstra încă în Jupăneşti, și aceste două rudenii stăteaii și 
ele la judecată peste doi ani. 

La 1786 era în viață numai văduva lui Laţco Buda. Ea 
ținea încă moșia, şi mai trăia încă şi vecinul Radu Brăiloiu. 
Acesta era represintat la Jupănești de Fota Vlădoianul, un 
boier tînăr, ginerele săus. 

Pe o vreme. cînd boierimea noastră se întrecea. cu Domnii 
în cumpărarea de moșii. de asigurare peste. munți î, Cornea 
Brăiloiu, fratele lui Radu, le moșteni, și la moartea lui ele 
rămaseră în sama Aniţei, văduva lui Ștefan, Aceasta. mărită 
pe nepoată-sa Aniţa cu . căpitanul. de :nemeși Hortobâgy. . Şi 
un alt căpitan, Andraş Zăicul, din nemeşii. de. la Zăicani, în 

1 Vol. IV, pp. 342-3. 

2 Acest volum, p. 220, no 1v. 

5 Jbid., p. 221, no V, 

4 Acest volum, la acești ani; cf. vol, VI, p. 491, no 165. 
5 Acest volum, pp. 223-6.: : 
5V, vol. X, p. 233 şi urm.
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același Ținut al Hațegului, avea legături cu noi, şi Nicola | 
Voinigescul îi scria la 17301. 

Jupăneştii erai o moșie mare, şi în cuprinsul ei își făceati, 
în veacul al XVIII-lea, un loc tot mai mare coboritorii unor 
vechi stăpîni, Crăsnarii, rude ale Bibeștilor 2. 

Stăpinirea acestor Hăţegani la noi, un interesant capitol 
din istoria legăturilor noastre cu Ardealul, nu e fără pă- 
reche. Și alți Ardeleni, mai ales dintre Romini, mai mult 
saii mai puţin unguriți, sai dintre Grecii mai mult sati mai 
puţin romanisaţi, ajungeai moșieri la noi. Astfel, între anii 
1682 și 1701, Perișanii din Argeș eraii al «prietenului» 
domnesc Pater Ianoș, despre care a fost vorba în altă parte. 
EI avea scutirea pentru o mie de oi nesupuse obișnuitului 
oierit şi nu plătia o/uc-hacul pentru treizeci de capete de 
vită. În vecinătate avea moşie Toader pisarul Corbea, din 
Braşov î. 

Familia Budai, astăzi Unguri curaţi, e așezată în Deva. 
La dînsa am putut vedea actele care mi-aii dat extrasele 
publicate pe pp. 2109-26. Astăzi scrisorile se află în Archiva 
« Museului Ardelean» din Cluj. 

Cele citeva acte adause se află în Archiva vicariatului 
unit al Hațegului. Ele fac parte dintr'un foarte întins dosar 

privitor la vicariul Chiril Țopa, care, pe dreptate sai fără 
dreptate, a avut să îndure multe pe vremea lui. 

1 Acest volum, p. 221, nd vi; p. 226, no XUull. 

2 Ștefulescu, Gorjul istorie şi pitoresc, Tirgu-Jiiului, 1904, pp. 62-5, 337-8* 

3 Vol, V, p. 126, no 42; pp. 128-9 n-le 48, 54-



IV. 

DESPRE ACTELE RĂŞINĂRENE.



În anul 1735 satul Rășinarilor începu un proces cu ma- 
ghistratul sibiian de care atîrna, cu privire la nişte hotare 
multă vreme dezbătute. Procesul urmă şi în 1776. 

Pentru nevoile lui se alcătui o aşa zisă diplomă a Cra- 
iului Matiaş Corvinul pentru întinderea moşiei Rășinarilor, 
întărind-o și cu numele preoţilor, judelui-cneaz saii sindic şi 
ale «bătrinilor juraţi». Neapărat că actul e plăzmuit în forma 
lui de astăzi, dar e foarte cu putință că el să fi fost alcă- 
tuit pe temeiul unui adevărat privilegiu al lui Matiaș. 

Aceiași hîrtie cu scrisoare din veacul al XVIII-lea care-l 
cuprinde, dă apoi un extras de act de danie, care ar veni 
de la <Radu-Vodă Negru», «marele.herțeg, Domn». Felul 
cum el arată hotarele unei moșii, care trebuie să fie prin 

Făgăraș, închinarea daniei către o biserică, a Sfintei Paras- 

chive, cea mai veche din Răşinari, în sfîrşit data de 1383, 

care se potrivește foarte bine cu anii în cari a putut domni 

Radu fiul lui Vladislav şi tatăl lui Mircea, despre care se 

spune în acele cîteva rînduri că a întregit dania de pămînt, 
ne fac să credem că avem înnainte întradevăr rînduri au- 
tentice. Spre aceiași încheiere ne duc și cuvintele slavone 

presărate și pe care cu greii le-ar fi putut născoci astfel 
un dascăl de sat ardelean din veacul al XVIII-lea. Avem 

deci înnainte în traducere o parte din cel mai vechii hrisov 

muntean dat în limba slavonă, a afacerilor interne. 

Cu privire la Rășinari, trebuie să mai amintesc petrecerea 
aici în a doua jumătate a veacului al XVIllIlea a fugarului 
Apostol, fiul Banului muntean Hrizea şi al soţiei lui Gher- 

ghina, care se căsători de două ori, —a doua, cu o pri- 

beagă, Dumitrana, făcînd nunta în casa preotului Manea 

2492. Vol, XII. nt
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Izdrailă — și care a murit la Cluj, lăsînd o fată Eva, care se 
mărită cu dascălul Aliman Galea. În 1783-4, dregătorii ro- 
miîni ai Rășinarului dădeaă dascălului Aliman mărturiile și 
adeverințele de nevoie pentru a reclamă în «ţară» moşiile 
ce se cuveniaii dăscăliței Eva !. 

1 V, revista Literatură și arta romînă, IV (1899-00), p. 401 și urm 
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„DESPRE CÎTEVA ACTE MARAMUREȘENE. 
ISTORIA BISERICII ROMINILOR DIN MARAMUREŞ.



Istoria bisericii Romiînilor -din Maramureş. 

E foarte mic numărul probelor de limbă romănească ce 
ni-a păstrat acel Maramureș din care a plecat însă începutul 
scrisului romănesc 1. Ici și colo însă, zapise romănești tre- 
buie să fie amestecate prin: deosebitele archive ale țerii, 
unde cercetarea e - mai lesnicioasă, din : 'toate . Punctele de 
“vedere, pentru un localnic. -. : ._: aa i 

D. Ioan Mihâlyi din Sighet a scăpat astfel de peire cireva 
-Zapise şi răvașe. În ale sale < Diploame maramureșene», d. 
Mihâlyi a tipărit şi un act romănesc, din 24 Mai 1593, 
prin care 'se împart nişte pămînturi rămase de la popa La- 
zăr din Budești 2. Originalul e scris foarte urit, pe o bucată 
de „hirtie sărăcăcioasă. - za 
"Din același timp. sînt trei scrisori ale membrilor familiilor 

Pogan și Bilţ, vechi neamuri. maramureșene, către birăul "Bis- 
triţei de la sfirşitul veacului al XVI-lea. Una vine de la șpanul 
lurg şi de la juratul Toma, pentru 'a da ştiri despre 'tre: 

cerea “Tatarilor prin pasuri, în Iulie :1594: ea e datată 'din- 

tr'o ascunzătoare a acestor dregători fugari, satul Seliştei. 

A doua pornește pentru o reclamaţie de la un Isac Pogan, 
care prin Moldova își va fi cîştigat titlul de fost Vornic de 

Poartă. lar a treia e a lui Toma Bilț, juratul vidicului de, 

sus, și privește iarăşi neajunsuri mărunte 5 

1 V, a'mea Zrforie, a literaturi rdigivare, 1 București 1904. 

2 Pp. 638-9. E 
"SV. ale mele Docuinerite. 7omănejtt din arch. Bistriţa, 1, Bucurejt, "555, 

Pp. 1-2, DIC II-III; p. 24, 0 XXXI.
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După acele acte vin acestea care se publică acum, aşa 

cum le-am putut copiă în grabă, într'o singură sară. 

No I e o adeverinţă din satul Ieud, dese ori pomenit în 
«Diploamele> d-lui Mihâly. Al! doilea e din Desești. No VIII 

e o scrisoare particulară, cu vești de la Curte, către boierii 

din Apşa,—care ar merita să fie tipărită întreagă. No IX vine 

din Brașov, de la preotul Dimitrie Duma, care era «names: 

"nic> al «Cutiei Sfintului Mormînt> şi în 1756 !1. No XII eo 
mărturie de la satul Săpînţa. Iar n! ultim e.o «<testimonie» 

din Borşa, lingă pasul Rodnei. 

Alte acte aii o însemnătate mai mare, ca unele ce pri- 
vesc ierarchia romănească a Maramureșului. 

II. 

Se cunoştea de mult, într'o formă latinească, pe care a 
tipărit-o Petru Maior, în storia bisericească, p. 14 şiurm.?, 
privilegiul de stavropighie şi exarhie dat de Antonie, patriarhul 
de Constantinopol, la.1391, mănăstirii Sf. Mihail de la Peri 
din Maramureș. Mitropolitul moldovenesc Dosoftei (1671-86) 
a avut în mini originalul grecesc al privilegiului, pe care l-a 
copiat la sfirşitul cărții Nea obvovrs a lui Matei Cigala, legată 
împreună cu o altă tipăritură venețiană, nouă pe atunci. 
Mihail Kogălniceanu a cunoscut această carte pe cînd ea 
se afla la Banul Pascu din Iași și a tipărit-o, destul de răi, 
întra sa Archivă românească, | (pp. 11-3 din ed.a II-a). 
După un copiariii de acte patriarhale din veacurile al 
XIV-lea şi al XV-lea s'a dat apoi altă ediție de Miklosich 
şi Muller, în Ac/a parriarchatus constantinopolitani, 1, pp. 
156-7. Între cele două ediții e o singură deosebire: cea 
d'intăiă cuprinde privilegiul în forma care s'a dat mănăstirii, 
iar cea de-a doua pe aceia în care s'a încredințat ctitorilor. 

1 Stinghe, Doc. privitoare la trecutul Rominilor din Pehel, 1], Braşov, 1902, 
PP. 3350. 

2 De atunci s'a reprodus în Basilovits,. Brevis notitia fundationis Theo- 
dori Xorizthovics, Cașovia, 1799—1804, s Părți, în Dalişcovici, Hcropan- 
WeCEIA WepTEI ŞrpO-pycekHEL, Ungvâr, 1874, 3 vol.; în Magazinul istorie HI, 173 și în Mihilyi, o. e., pp. 1og-to. 
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Din actul acesta se vede că Voevodul Baliță (Balc)! şi 
Drag, fratele săi, fruntașii Romiînii din Maramureș, pe un 
timp cînd acesta era un inut de graniță abia stăpînit de 
regii unguri, aveaii o mănăstire a Sf. Mihail arhanghelul, 
zidită de «părinţii» lor (ăză fonr5rnroc). Baliţă însă era fiul 
Voevodului Sas sau, mai bine, Sasul, care întemeiase o Țară a 
Moldovei supusă întru toate Ungurilor. Sas murise, și Baliţă 
nu putuse să-și păstreze moştenirea, aşa încît el rămase cu titlul 
de Voevod și cu recunoşțința regelui săi, cart-i dădu moșii 
şi-l făcu comite al Maramureșului, domn în cetăţile Chioara de 
la Apusul țerii, Hust din miazănoapte, Sighet din miazăzi şi 
Rodna de la pasul acela care ducea la Moldova noului 
Voevod neatîrnat al Moldovei, Bogdan. El era un fel de mark- 
graf al Ungariei în aceste părți şi juca acum rolul ce se 

dăduse cu citva timp înnainte, prin anii 1360, ducelui ru- 

tean Teodor Koryatowicz, așezat cu coloniștii săi în celialt 

castei din aceste părți, al Muncaciului 2. 

Baliţă veni la Constantinopol însuși, ca «să se închine 
moaştelor>. şi cu acest prilsj el ceru patriarchului, a cărui 

autoritate era în creştere şi care primi în acest- timp, pe 

rînd, supunerea Bisericilor vidineană, dobrogeană, galiţiană, 
moldovenească și munteană, să: facă din egumenul de la 

Peri, în margenea Sighetului, lîngă reşedinţa fiilor lui Sasul 

Voevod, un exarh al săi, stăpinind o sfavropighie. Stavro- 
pighie se chiamă mănăstirea care, fără legătură cu vre-o 

episcopie, atîrnă de-a dreptul de patriarchie, iar un exarh 

patriarhal are dreptul 'de a îndeplini toate funcţiile episco- 

pale: cu pregătirea preoţilor, cu hirotonisirea lor, cu jude- 

cata lor, cu cercetarea parohiilor, cu sfinţirea în sfirşit a, 

bisericilor. Mitropolia munteană, întemeiată cu patruzeci de 

ani în urmă, nu fusese şi ea altceva decit o exarchie, căreia 

i se adăugise titlul metropolitan fiindcă în Argeș stătea un 

Domn neatîrnat. În Sighet păzia însă numai un foarte pu- 

ternic dregător ungur şi aici nu se putea așeza, în însăși 

1 E un diminutiv de la Bale, Balea. 

* Sate şi preoți din Ardeal, p. 131 și urm,
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țara regelui catolic, un episcop saii un Mitropolit ortodox, 
cu putere de la Constantinopol, fără o cerere de la regele 
însuși, ca aceia pe care Casimir a Poloniei o făcuse pentru 
Ruşii din Haliciuă. 

În special erati supuse mănăstirii "Ținuturile (ywpar), care, 
și pănă acum îşi luaseră preoţii din mîna egumenilor de la 
Peri: al Sălagiului (Ssharţiov), al Arvei CĂ probyzw, "A proxbriw), al 
Ugocei (0-pyârta), al Beregului (lovuzepizw), al Ciceului (De 
mţ6âw), al Ungurașului (MzaGavertiwy =— Balvânyos), al Bistrei 
(Iliozpav). Aceasta alcătuia o diecesă destul de întinsă, Ar- 
dealul dădea la această diecesă partea sa nord-ostică, de către 
Moldova, aceia care atîrna de castelania Rodnei sai era în 
legături cu dinsa. Cealaltă parte a țerii n'avea nimic a face 
cu magister Balc şi putea fi socotită la Constantinopol ca 
făcînd, parte din -sfera de activitate a Mitropolitului muntean, 
exarh al plaiurilor de peste Carpaţi. 

Astfel diecesa egumenului-exarh Pahomie al stavropighiei 
de la Perii Sighetului pornia de la Apusul Maramureșului, 
unde avea trei comitate în sus și unul (al Sălagiului) în jos, 
cuprindea, freşte, toate satele maramureşene, pătrundea în 
Ardeal cu domeniul de patruzeci de sate al Ciceului ! şi 
cu cîtă moşie se ţinea de cetatea, mai mică, a Ungurașului, 
Cît priveşte ţara Bistrei, ea n'are nimic a face cu Ardealul; 
ci e valea rîului Bistra (ung. Sebespatak), care curge pe 
lîngă Petrova, unde a fost mai tărziii reședință de episcop 
maramureșean. 

; De la această mănastire cu un egumen care se putea so- 
coti episcop și căruia lumea îi și zicea Vlădică, s'a luat deci 
obiceiul organisării în Ardeal a episcopiilor de mănăstire, 
cum. aii fost a Vadului, a Geoagiului şi a Silvaşului. 
„Aceste împrejurări maramureșene nu sînt, de alminterea, 
fără analogie în alte părți ; romănești, precum în Moldova. Astfel cînd ; Alexandru-cel-Bun făcu cea d'intăiii biserică de zid:la Rădăuţi, cea d'intăii mănăstire. domnească, el îi su- puse nu mai puţin decit patruzeci de sate, și aceasta nu - 

1 Bunea, Vechile episcopii, Blaj, 1902, pp. 15-19, 

”:
 

 



PREFAŢĂ : XLI 

numai în ce privește «dajdea, poclonul (preoţilor) şi cu ve.- 
niturile toate», ci şi cu «alte lucruri toate», între care tre- 
buie să se înțeleagă și o legătură de ierarchie, un drept de 
alegere, de supraveghere, de globire şi de pedeapsă. În ace- 
leași condiții alte sate, «cu popii>, erai închinate mănăsti- 
rilor, Putnei de pildă 1. 

În 1721 însă a ieşit la iveală. o formă /atină a actului 
patriarhal din 1391. Cercetîndu-l, vom afla în el multe şi 
mari deosebiri față de originalul grecesc. Mănăstirii i se zice 
și biserică; călătoria lui Baliţă la Constantinopol e pusă 
în legătură cu starea primejdioasă în care s'aii fi aflat îm- 
părăţia grecească (înfzlici et urgente Imperii coustantinopo- 
dilani statu), pe cînd știm bine că în Iulie-Octombre 1391 
cadiul turcesc, primit în Constantinopol pentru - judecăţile 
coreligionarilor săi, își căuta în linişte de chemarea sa 2, Se 
spune că Voevodul din Maramureș ar fi închinat «biserica» 
sa către Patriarhie, ceia ce. mare înțeles pentru acel timp 
şi nu se atinge cîtuși de puţin în forma grecească, precum 
n'are rost, nici nu e atinsă binecuvîntarea lui Baliţă de către 
patriarh. În loc să se definească legăturile Patriarhiei cu 
stavropighiile şi să arăte calitatea de exarch a egumenului 
faţă de anumite Ținuturi (ywpor),. se hotăreşte numai atita 
că egumenul va avea dreptul de a strînge veniturile sale, 
de a îndrepta și a judeca față de 7072 locuitorii, clericii și 
mireniă, din anumite «pertinentiae» ale mănăstirii, între care 
se pun, foarte ciudat, la un loc ţeri ca Sălagiul și Ugocia 
cu castelele Ciceului şi Ungurașului, înțelese întrun chip 
foarte restrins, şi cu sate care nu se pot identifica decit 
căutîndu-le pănă în comitatul Sătmarului sai în Bihor: «Me- 
gyesalja», «Berzava» (pentrii Bereg), <Almazigy»> (pentru 
Bistra !). Se mai adauge o clausă care n'are nici-o explicaţie 
în împrejurările de la 1391; anume că orice adevărat Vlă- 
dică, «archiepiscop sai episcop», ar. sta în mănăstire, va 

" Dricariul, XVUL, p. s$S şi urm. ă a 

2 lorga, Votes et extraits pour servir d Phistoire des croisades, L, 

pp. 46-7.
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trebui să se supuie egumenuiui. În sfirşit, neînțelegindu-se 

ce e o indicție, se.pune, în loc de August. 6899 din în- 

dicţia a 14-a, 14 August 6989. 

Se vede prin urmare că aceasta e o traducere greșită și 

o traducere prefăcută cu anumite scopuri. Acuma nu se mal 

putea vorbi de o autoritate bisericească întinsă peste o în- 

treagă diecesă, şi egumenii voiau să aibă măcar drepturi 

depline, ca domni de pământ, în șepte sate. Li se temeai 

pe acest timp, în veacul al XV-lea, cînd răsăriaii Vlădici 

romănești saii «greceşti» uniţi, pe cari-i sprijinia Cirmuirea !. 

Forma latină se lămureşte prin porunca din 17 lunie 
1438 de a se face din noi hotărnicia satului Peri care se 
ţine, spune actul, 'de «mănăstirea Sf. Arhanghel Mihail din 
comitatul Maramureşului, clădită după ritul grecesc» (47 
modum Grecorum), cuvinte care nu se potrivesc cu strălu- 
cita situaţie de odinioară, pierdută după moartea Meşterului 
ctitor ?. Tot aşa se lămureşte prin actele din 1456-7, care 
arată că «popa Simion, călugărul de la mănăstirea Sf, Mi: 
hail Arhanghelul lingă Apşa», împreună cu zece oameni 
cărora nu li se dă titlul de călugări, de şi locuiaii în mă: 
năstirea cea mare şi într'o alta adausă pe lingă dinsa— 
chiar cuvîntul de «mănăstiri» e lămurit ca în actul latin dela 
1391 prin «sai biserici» — suferiseră încălcări de spre partea 
orășenilor din foarte apropiatul Cîmpulung, care se vede la 
picioarele dimbului de lutal mănăstirii 3. Tot aşa şi într'o po- 
7 uncă din 1458, privitoare la aceiaşi neînțelegere, precum şi 
într un al patrulea act, citat în scrierea lui Dulişcovici, apare 

ies ion “gunion Sălăgeanul ca adevărat călugăr: «re- 

cind mănăstirea noastră ajui pa ee piee odată be 
mare însemnătate remeția ca i ilo pei al i rea . , oraşul “Teceu. j a o icilor de la Sintă-Măria lîngă 

» în 1479, preoții romîni din Maramureş eraii 
1 V, Sate și Zreofi, p. 11 şi urm, 
Mihâlyi, 4 e. PP. 306-7. 
fia., PP. 377-5, 393-5. 
Jbid., pp. 406-7, “ 
Jdid., pp. 429, 469. 

» P. 316 și urm, 2 

3 

4 

3
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scutiți de anumite sarcini după cererea pribeagului episcop 
sirbesc de Belgrad, — dacă actul ce s'a adus înnainte, abia 
la 1721, e autentici, 

La 1494; Maramureşul avea un episcop de lege grecească, 
luat dintre călugării fundației lui Koryatowicz (1360) — deci 

iarăşi un egumen Vlădică *— la Muncacii, pe de altă parte, 

Ștefan-cel-Mare, ajungind Domn la Ciceu, făcuse episcopie 
romănească la Vad, în vechea diecesă a egumenului din 
Peri. Acum înţelegem de ce se temeaii călugării de aici ca 

nu cumva unul din cei doi Vlădici să li iea mănăstirea ca 
să-şi facă diatr'insa, măcar un timp din an, reşedinţa. 

Aceasta se și întîmplă de. altminterea cu «Vlădica Ruşi- 

lor». El se așşeză la Peri, ca în casa. sa, şi căpătă poruncă 

de la rege, în 1491, ca să i se dea veniturile episcopale de 
Zoji «preoţii rusești» şi de toţi <țeranii de lege grecească>?. 

Pentru a dobiîndi acest privilegiu, el se învoise de bună 
samă la Unire. , 

La această încercare de usurpaţie, urmașul lui Simion 

Sălăgeanul, Ilarie, <de la mânăstirea bisericiz Sf. Mihail din 

Maramureş», cegumen»> (prior), şi nu episcop, își pregăti o 
<traducere> cum îi venia la socoteală, după vechiul privi- 

legiu patriarhal şi-l aduse înnaintea regelui Vladislav cînd 

acesta se cobori, în 1494, pănă în părţile Cașoviei. El aducea 

cu sine și originalul grecesc, «pe pergament, cu slove gre. 

cești și cu pecete de plumb», dar despre acela putea fi si- 

gur că nu-l va ceti nimeni, în privilegiul «tradus din cuvint 
în cuvînt» se mai prevedea că stareții vor fi aleși de preoți 

şi de locuitori la un loc, cum se obișnuia a se face astfel 

de alegeri prin vechile noastre biserici şi mănăstiri de peste 

munți. Regele primi să întărească deci clausele, astfel pre- 
făcute și îngustate, ale actului patriarhal. El puse însă lui 

Ilarie, care și el se va fi arătat cu aplecare către legea stă: 

pînitoare, condiția îndoită, şi foarte firească, de a respecta 

1 V, Sate și Breoji, p. 14. Cf. Mihâlyi, pp. 53€-7. 

> Jdid, p. Gor, nota 1. | | 
3 Zid, pp. 6oo-1. Pentru un înnaintaș al săii în 1485, «popa rusesc Luca», 

v. Basilovits, I, pp. 16-7. V. şi îâid,, pp. 19-20,
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pe Vlădica de Muncacii, ca pe un mai mare călugăr (sui 
Ordinis veverentiam) şi a asculta (veluli. Superioribus suis] 
pe arhiepiscopii ardeleni, pe episcopii ardeleni în însușirea 
lor de arhiepiscopi 1. 

Vlădica de Muncaciii nu se lăsă însă cu atita, Luîndu-şi 
vechile scrisori de învoire, el veni în 1497 să stringă veni- 
tură și în satele maramureșene ale Perilor. La plingerea lui 
Ilarie, regele-i chemă pe amindoi la Buda, dar Rusul:nu se 
încumetâ să se înfățişeze, şi astfel pentru a doua oară .egu- 
menul de Peri rămase biruitor 2, 

III. 

Dar lupta între Rusul de la Muncaciă și Romînul din Peri 
nu era cu puteri de o potrivă: astfel acesta din urmă trebui 
să rămiie învins. Veacul al XVI-lea nu cunoaște decit un 
episcop de Muncaci pentru tot Maramtireșul 3, La 1552 
începu să se clădească din noi mănăstirea Sf. Nicolae, care 
se dărîmase; egumen era pe atunci Ilarion, care căpătă și 
scutiri de taxe pentru preoțimea sat, | E 

În 1582, Împăratul, stăpin al Maramureșului, supunea Vlă- 
dicăi de Muncaciii «şi pe Rutenii' ce se mai zic Romîni 5, 
Și la'1597 vedem pe episcopul Vladislav, întorcîndu-se de 
la Curte, - - DD 

* Acest episcop era, neapărat ori, un Rus. Mihai Vireazul, 
ajungînd stăpîn al Ardealului și rivnitor al comitatelor unite 
cu el, între care şi Maramureșul, nu putea îngădui aceasta. 
La 2 Iunie 1600, lua parte la sinodul din Iași Petronie, epis- 

! Mihâlyi,.p. 607. Ia . 
2 did, pp. 624-5. Venirea episcopului rusesc la Peri s'ar putea - lămuri 

prin prădăciunile pe care prin 1490 le făcură ostașii lui Ștefan-cel-Mare în 
Maramureş, arzînd «multe moșii și orașe» (;id, pp. 628-30). De alminterea, 
mănăstirea de 'la Muncaciii era de lemn, iar cea din Peri, de zid, 

3 Seria episcopilor de Muncaciii o -dă "Mondok, în al săi Schematismus dicocesis munkdesiensis, apărut în 1876, pe care nu l-am avut la îndămînă, Dar el se razimă de Dulişcovici, prescurtindu-l, - i: e. 
4 Basilovits, 1, pp. urm., 27 şi 32-3. i i 
% Dulișcovici, 1, p. 117,: nota 3: <Rutheni “quos et Valachos vocanta, 
$ Basilovits, 1, pp. 35-40, 4o-2; -" DR aaa : 
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cop de Muncaciii, care nu pare a fi fost nictel un Romin 1. 
Trebuie să se amintească însă că la Muncaciii eraii ostași 
împărătești şi vameş împărătesc şi că nicl-odată Mihai nu 
şi-a pus aicea pircălabii. Deci episcopul de Muncacii pus de 
dinsul a trebuit, cu să fie necontenit în ascultarea lui, să 
locuiască aiurea de cît în acea cetate. N'am greși spuind că 
el a trebuit să șadă deci în mănăstirea de la Peri.: 

Două documente muntene din veacul al XVII-lea pome- 
nesc pe «părintele arhimandritul Serghie de ait de la Tis- 
meana, [pe care Mihai-Vodă] l-ai pus episcop în sfinta epis- 
cupie ce să chiamă Muncaciii, în Țeara-Ungurească>, de 
«igumenul părintele arhierei Sîrghie carele ai fost arhierei 
la Muncacii şi la Maramureş, aşezat de răposatul Mihail 

- Voevod, cînd ai fost Domn în pămîntul Ardealului»?. El a 
trebuit să fie adus de la Tismana, unde cîrmuia încă de la 
1588, după data de lunie 1600 cînd întîlnim pe Petronie, 
deci în cele din urmă săptămini ale stăpiînirii ardelene a lui 
Mihai. 

În 1601, după căderea lui, în 1606 chiar, el primia întăriri 
de la urmașii Voevodului în aceste locuri ?. Sîrghie trebuise 
să meargă la 1603 la Chiev, pentru sfinţirea acolot. Dar el stătea 
în legături și cu Moldova, și Simion-Vodă Movilă făcu să i se 
dea înnapoi de orășenii de la Hust averile ce se luaseră mă- 
năstirii unde-şi avea reședința 5. Ea fu golită de acei ce se 
încuibaseră într'insa şi intrâ astfel iarăși în stăpînirea cepis- | 
scopului romănesc», precum fusese a înnaintașilor săi. Po- 
runca în această privință o dădu din Hust, la 9 Mart 1607, 
comitele Valentin Homonnay, candidatul căzut la alegerea 
unui noi rege al Ungariei î. 

1 Studit şi documente, LX, p. 3t ! 

2 Convorbiri literare pe 1901, p. S11; Arch. StatuluY, Zismaua, pachetul 

7 din ezrebnice, n% 6 (ed. Tocilescu, în Columna lu? Traian pe 1874, pp. 

237-8). 

* Mihâlyi, p. 394, nota 1. 

4 Dulişcovici, ÎI, p. 79, nota 2. 
5 Basilovits, 1, pp. 42-3, 45-6, 46-7. 
* Mihâlyi, p. 394, nota, Cf. SAedi? și doc, LV, pp. LXI-ull.
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Dar alt Homonnay, Gheorghe, se hotărisă facă Unirea cu 

Roma a Maramureșului, şi chemă pentru aceasta în 1614 pe 

Atanasie Krupeski, din Przemysl, în Palonia !. Aceste îm- 

prejurări siliră pe Sirghie să fugă în Poionia. Fuga aceasta 

a trebuit să se întîmple însă destul de tărziii, supt Gabriel 

Bethlen, principele cel noi al ţerii, pentru că episcopul, care 

ma putut-sta mult timp în această pribegie, a fost chemat 

de Radu Mihnea, ca Domn al Moldovei, și trimes în “Țara- 

Romănească, pentru a-l face egumen de Tismana, fiului lui 
Radu, Alexandru-Vodă Coconul, deci între anii 1622 şi 1625. 
«Apoi răposatul părintele Domniei Mele», scrie Alexandru : 
în April 1626 —- data numirii —, «Io Radu Voevod, Domnul 
țerii Moldovei, l-au adus din pămîntul leșesc la Domnia Sa, 
apoi l-ai trimes la Domnia Mea ca să-l am întru cinste, cu 
socotință și cu bună căutare de cătră Domnia Mea» ?. 

De mai mult timp, Spiridon, episcopul Vadului, prietenul 
calvinismului, pe care îl ajutaii unii principi ardeleni, luase 
titlul de Vlădică al Ardealului şi al Maramureșuiui și căpă- 
tase chiar de la Gavril Băâthory, încă din April 1608, pu- 
terea sufletească asupra Maramureşenilor 3. După moartea 
lui se găsi un episcop ardelean, un Mitropolit, Simon Ştefan, 
care să ajute planurile de calvinisare ale Râkoczeştilor, și 
astfel și el purtă titlul de Vlădică al Maramureşului, unde 
locul lui Sirghie nu fu luat de nimeni. . Titlul maramureşean 
rămase apoi în intitularea Mitropoliţilor, dar Scaunul de 
episcop de Muncaciii găsi totdeauna printre Ruși cine să-l 
ocupe. 

Astfel, urmașul lui Serghie fu, în 1618, un Eftimie, apoi, în 
1623, Petronie, de bună samă cel ce mai păstorise odată £. 
În locul lor vine în 1627 loan Grigorovici, apoi Vasile Ta- 
rasovici, care fu sfințit în Moldova, de marele Mitropolit Var- 

! Dulişcovici, 1], p. Sr, nota 1, 

2 Col. Î. Traian, [. e. 

3 Bunea, p. 76, nota 1; lorga, Doc. Bistriţer, WI, pp. 94-5, nle CCC, 
CecLIV. V. și actul 29 al Ac. Rom. (semnalat de d. Al. Lăpădatu). . 

+ Basilovits, I, pp. 47-9 (era numit: și pentru comitatele vecine); Duliș- 
covici, II, p. Sr și urm. un Porfirie, înnainte de Petronie, ifid,, III, p. 127. 
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" laam, la 1633, în toamnă, şi abdicâ la 1642, în urma sufe- 
rinților la care-l supuseră dregătorii domnului din Muncacii, 
principele ardelean Râkdezy L-iă, pentru că mergea la Ca- 
şovia ca să încheie Unirea cu catolicii. Și unul şi altul erati 

” «episcopi de Muncaciii şi de Maramureş», deci şi ai Romi- 
nilor, adăugindu-li-se esplicit dreptul de a supraveghia «mănăs- 
tirile, egumenii și arhimandriții>, deci şi mănăstirea din Peri 1, 

În locul lui Vasile fu ales acuma de partida catolică, odată 
cu declarația de Unire de la Ungvâr (1649), alt Rutean, 
Petru sati, călugăreşte, Partenie Rotosinschi, care rămase 
unit cu Biserica Romei, pe cînd cei doisprezece preoţi - ruși 
trecuţi la calvinism, în posesiunile de la Muncaciă ale vă- 
duvei lui Gheorghe Liu Râkoczy, ridicaii din mijlocul lor pe 
episcopul Porfirie Ardan, un Grec. Numărul preoţilor ce urmati 
pe Partenie era de 370, dintre cari de sigur destni Romîni, 
De și unit, noul episcop merse la Mitropolitul neunit al Ardea- 
lului şi fu sfințit acolo, în 1651—se zice cu ajutorul a doi egu- 
meni din Moldova (ceia ce e foarte grei de crezut însă)?. 
Dar principesa nu-l primi nici după aceasta în mănăstirea 
de lemn de la Muncaciii pe care o ocupase, luîndu-i şi toate 
veniturile. Totuși consacrarea lui fu recunoscută de ierarchia 
catolică la 1635 şi i se supuseră chiar, la 1660, de.archie- 
piscopul de Strigonia toți uniţii din Ungaria. 1 se dăduse un 
adăpost în mănăstirea Krasnobroda, la Ungvâr 5. 

Mănăstirea de la Muncaciii adăpostia pe atunci, încă din 

165$, alt episcop, acesta însă, nu calvin, ci ortodox, 'loani- 

chie Ziican, poate Romîn de loc, de la mănăstirea Miszticze, 

în comitatul Bereg. Se întîmplă că fugarul Domn muntean 
Constantin Basarab, după neizbînda încercării sale de cucerire 

a Moldovei, fugi în Polonia și de aici în aceste părți ale 

1 Pasilovits 1], p. 50 şi urm, p. 54 şi urm., 57-8, 60 (confirmat la 1624), 

62 și urm, 66-7, 69 și urm., 78, 80-3, 92 și urm., nota. Vicariul lui Vasile 

era protonopul loan Marinici,. - 

? cEpiscopul de listra» poate fi un protopop de Bistra, Cellalt, <episeopa 

moldovenesc», vre-un arhiereii pribeag. V. Duiișcovici, !î,:p. 97, nota. 

3 Nilles, Symoolae ud illustrandam historiam feclesiae, etc , Li, p. 324 și urm ; 

Basilovits, [1, p. SS, ş-. 94 şi urm.
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Muncaciului, unde se afla mama aliatului săi, al doilea Gheor- 
she Râkczy 1. Evlavia-l făcu să zidească din piatră biserica 
de lemn a lui Koryatowicz, şi inscripţia pomeneşte că el a 
mîntuit-o întru amintirea soţiei sale moarte, Doamna Balaşa, 
la 13 Maiuă-din acest an 16612. EI trăia încă la 168483. 
Nici Ioanichie nu plăcea însă de la o vreme stăpinitorilor 

cetăţii Muncaciului, și astfel întîlnim pe rind pe acolo epis- 
copi fără trăinicie, precum Iosif Voloşinovschi (1670-5), care 
se întilnește de trei ori în trei sate deosebite, arhimandritul 
Mihail Serbin, așezat în. Muncaci chiar (Decembre 1675), 
ca şi Grecul Teofan Mavrocordat din 1677 şi Ieronim Lip- 
nițchi din 1685-8. Biserica latină încearcă şi ea cițiva admi- 
nistratori, şi în 1684 ea trimete pe un P. Kaminszky, care 
știa zece limbi şi cunoştea foarte bine ţara. Protopopii din 
Sătmar ajunseseră acum aproape neatirnați 1. 

Urmașul lui Ioanichie la biserica lui Constantin -Vodă fu 
un Metodie Racoveţchi, venit de la Tăkăliani din Cașovia, 
care păstoriă la 1688, luîndu-și titlul de <episcop de Mun- 
caciii, Machowicza, de Zips, de Krasnobroda, Maramureş şi 
prin toată Țara Ungurească». El avea fii şi o fată, trăia larg . 
și nu ştia carte: îl sfințise un pribeag. Lipniţchi i se făcu 
vicari. Catolicii cercaseră' în zadar să-l ducă la Sirbii din 
Erlau, ca să rămiie acolo &, | 

Pe atunci însă Partenie aflase un dibaciă și luminat conti- 
nuator în Grecul din Chios, mai mult italianisat, Iosif de 
Camilli, care purta titlul de «episcop de Sivas [în Asia), de. 
Muncacii, de Maramureş, de Machow, de Zips, de Koma: 
rom, vicari apostolic al poporului de vit grecesc în foată. 
Ungaria şi sfetnic al Împăratului», care era acum stăpînul 
desăvirșit al acestor părți. Încă de la 1690, el ținea un sinod 
la Sătmar. De frica lui şi Metodie se declarâ gata, în 1689, 

! Vol. IV, pp. CCOLx-R. 
* Basilovits, I, pp. 100-1. , | 
3 jcid,, p. 102. Cf, Dulișcovici, I1I, p. 69 nota, 70 nota, 71 nota. 
£ Dasilovits, 1, p. 103; Dulișcovici, II, p. 123 şi urm, Cf, îfid,, UI, pp: . 

127-8. 

3 Dulișcovici, 1], p. 137, nota, 

 



PREFAŢĂ ! XLIX 

să primească Unirea, care venia astfel din Maramureşul cîş- 

tigat asupra Ardealului !. Camilli tipări şi un cazec/isn pentru 

Rcmini,' pe cari-i cuprindea însă în numirea de «neamul 

rusesc>, chiar cînd scria pe limba lor; o a doua ediţie, cu 
titlul neschimbat, ieşi douăzeci de ani după moartea lui, în 

Simbăta Mare, la 17262. 

Prin aceste mijloace şi prin altele, el căpătă în 1693 

Crasna romănească şi în 1699, Unirea preoțimii romănești 

chiar și din alte părți ungurene?. 

Totuşi Rominii din Maramureş îşi păstraii dorinţa lor de 

a trăi bisericește deosebit de Ruteni. În 1635, se prevedeaii 

in dieta comitatului, veniturile <Vlădicăi romănesc>. El era 

atunci (1635-7) popa Dimitrie, care nu resida însă la Peri, 

unde se va fi dărimat mănăstirea, ci în mănăstirea cea nouă 

de la Moisei, din Răsărit, închinată Putnei din Moldova»: 

El fu prigonit un timp de vice-comite, piîriît de preotul din 

Borşa, ca trădător, dar rămase, poate pănă pe la 1640-50, 

cînd nu știm cine-i va fi urmat în Maramureşul romănesc. 

N'are o deosebită însemnătate faptul că vedem pe Tara- 

sovici primit de adunarea ţerii supt anumite îndatoriri din 

partea lui. 

Încă de la începutul negocierilor pentru Unire, se găsi cine 

să gindească și la Romînii din Maramureș. Un anume Isaia, 

grec de la Atos, fost paroh în Careiii, apoi (1692) în De- 

breţin, trecut la Unire cu toți preuţii «din Ținutul Orăzii 

și comitatul Bihorului, pănă la Gelmariii>, se îndatori față 

de Camilli ccă-i va aduce pe toţi la Unire: chiar şi fără voia, 

lor>5. În anuar 1694, el era numit vicariii unguresc peste 

! Dulișcovici, II, p. 27- 

2 Nilles, 4 exp Biâl, rom: LI, p. 27, n 190; vol. NIII, cap. ]. 

3 Dulişcovici, 11, p. 15, nota; Basilovits, II, p. 93- 

4 Tit Budu, Disertațiune despre episcopi? şi vicari? romînt din Maramureș 

Gherla, 1591, p. 19; Banca, pp. 82-4. 

5 Sate şi preoți, pp. 197-8. 

2492. Vol. XII. 1Y
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Romini (în partibus Hungariae super Valachos). Se aşeză 
în Ţara Oașului, la mănăstirea din Bicsad, în 1700, şi de 
acolo mergea cu alaiii de cîte paisprezece oameni, prin sate, 
impovărînd pe. preoți, cari se pling peste un an, în frunte 
cu protopopul Băii-Mari, Pantaleon. În 1701 încă, Atanasie, 
Vlădica ardelean, căpătase apoi de la Împăratul părțile Orăzii 
și Bihorului pentru sine. Isaia fu ucis la 15 Maii, în mă- 
năstire, de un hoț, și se dădu vina pe Romîni!. Camilli trebui 
să aleagă în 1705, pentru Bihoreni măcar, un vicariii deo- 
sebit, pe protopopul Sătmarului, Bizanţie, care fu apoi epi- 
scop ?. 

Ca urmaș al lui Isaia, trebuie să se socotească Iosif Stoica. 
Unii înnaintași ai acestuia fuseseră poate sfinţiți, ca și Partenie 
de la Muncaciii, în Ardeal,a cărui episcopie fusese ajutată de 
principii calvini în tendințele sale ierarchice. Iosif, numit de 
principele Apaffy, îşi căută de sigur consacrarea în Moldova, 
ca și acel înnaintaș al săii care aduse, prin anii 1670-80, Mi- 
tropolitului Dosoftei actul patriarchal din 1 391. Departe de a 
se supune Ardealului, el nu recunoscu episcopia, întărită de 
Calvini, a lui Teofil (ales în 1692), ci deşteptînd, în puterea 
privilegiului patriarchal, vechiul titlu de exarch al unei sta- 
vropighii, luă titlul de administrator ortodox al Bisericii 
Ardealului 2. 

Acest titlu îl luăm din antimisul de la 1693, al acestui 
episcop, antimis tipărit probabil în Moldova, și care, lucrat 
de călugărul Nicodim, poartă supt icoana cea mare, obiș- 
nuită, a Cinei celei de taină, un chip al Sf. Mihail, — ceia 
ce înseamnă iarăși legătura cu vechea mănăstire din Peri. 
E! nu stătu însă totdeauna acolo, căci pe la începutul vea- 
cului al XVIII-lea i se zicea «Vlădica din Hust, În 1690, 
Stoica ţinea un «parțialeş săbor>, cu protopopi de-ai săi, la 
Budeşti, în "Ținutul maramureşean sud-vestic al Cosăului, şi 

! Basitovits, 11, p. 90 şi urm.; Duliscavici, III, pp. 17-$, nota, 
2 Dulişcovici, III, p. 29, nota 1. 
3 V. antimisul săi din 1693, în acest volum, p. 20$, no v. Cf. tipărirea lui cu litere latine şi tipsuri în Niiles, p. 268, nota : 

a 
3 
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judeca o afacere de moşie, de ciosag» preoțesc!. La 13 
Maiii 1695, el dădea o singhelie, pecetluind-o cu o pecete 
mare care cuprinde chipul Sf. Mihail; el stătea atunci «la 
mănăstirea Giuleştilor, unde este hramii: S(fejti Mihail A[r- 
ha]ngh[e]!>. O altă singhelie, din 31 Mart 1696, e pecetluită 
cu o a doua pecete, purtind coroana, semnele pastorale şi 
un ostaş călare, semn că Stoica se coboria dintrun neam 

de nobil?. La 17 April 1698, Stoica stătea totuși la judecată 
în Sighet, spre a hotări în cearta dintre ejupîn Steţ Lupu» 

și cjupîneasa Codrea Axinia», care trăsese de păr. în biserică 

pe Măriuţa lui Steț. Hotărirea pleacă de la «săborul mare din 

Sighet, pre Scaunul părintelui Vlădica' Iosif Stoica, fiind 

Sfinţia Sa de faţă și protopopii din erașul de sus: proto- 
popul Grigorie din Vişăul-de-jos, popa Gheorghie din Săcel, 

popa Ionașco din Vişăul-de-mijloc, protopop Lupu din Giulești 

ieraşul Cosăului, popa Lupu din Berbești, protopop loan 
"din Jalova ierașului de Sighet, popa Ștefan din Trapșa-de- 

jos, popii din Slatina, —toţi asesori săborului mare, — jupîn 

Dan L.aslo din Biserica-Albă, jupîin Nan luon din Slatina, 
asesorii, fruntaşii oarmeghiei»3. Cele mai multe din aceste 

sate, curat romăneşti, se află pe valea Vişăului și in părţile 

de pe lingă Sighet ale Tisei. Şi în Iunie Stoica era la Si- 

ghet. În ziua de -r-iti Ianuar a anului 1699 «Vlădica romă- 

nesc al Maramureșului» era, cu astfel de trebi de sobor, la 

Drăguieştit. Un act pe care-l tipărim în acest volum, ni-l 
arată dind, la 23 Ianuar:1700, o singhelie unui preot din 

Comorzana, în colțul apusean al țerii, — din Ciumăleşti 5. Peste 

doi ani, acest ortodox neînduplecat, care luptă şi cu scrisul 
împotriva Unirii, mergea la Sibiiii să dea la Guvern lămuriri 

în privinţa purtării sale, și era lăsat să se întoarcă acasă €. 

1 Budu, pp. 59-61. 
2 Dulişcovict, III, p. 27, p. 25, nota 1, 

3 Budu, pp. 56-8. 

+ fiid, p. Gr. 
5 Acest volum, p, 234, n9 Iv. | 

$ După Afemoriile lui Nicolae Bethlen, în I. Puşcariu, dn. Ac. Rom. 

NXIII, p. 7; cf, Bunea, pp. 1034



Lil IST. BISERICII ROMINILOR DIN MARAMUREŞ 

Acte de ale lui se mai întimpină la datele de 1704, 1707, 
ba chiar o. carte de .iertare pentru niște bigami e datată 

din Sighet, în. 1711. Îi mersese așa de bine în aceste ultime 
timpuri de păstorie, încît la 1708 se cerea, de frica lui, nu- 

mirea fără zăbavă a unui episcop unit, în locul lăsat liber 
de moartea lui Camilli!. Îl chema şi egumenul Petronie de 

la Muncaci, prin doi protopopi trimeși de dinsul 2. 

În 1702 însă, unul din concurenţii lui Atanasie Anghel, 
la alegerea de episcop ardelean, Ioan Țircă, om «învăţat în 

limba ungurească și latinească»>, era prins de Iesuiti şi ţinut 

în lanțuri. De răul catolicilor, el se dădu cu calvinii, cari-l 

furară din temnița de la Bălgrad, îl ascunseră la Aiud, în 
vestitul lor Colegiu, şi-l numiră protopop al Inidoarei, unde 
stătu mult.. De aici'el trecu în Maramureş, unde, din pose- 

siunile sale moştenite, Francisc Râkdczy ducea lupta împo- 
triva Casei de Austria, cu acele cete de curuji, care eraii 
alcătuite în mare parte din Romini. Înnainte de moartea lui 
Stoica, Râk6czy, care pregăti Maramureșului, în 1707, şi un 
noi episcop unit, cu sfințire de la Chiev:, numi pe Ţircă epi- 
scop, dar nu al Maramureșului ci «al Ardealului», cu Mara: 
mureşul, fireşte, împreună. Noul Vlădică fu silit însă a trece 
în Moldova. Cînd, în vara anului 1706, lucrurile se aplecaii 
spre o pace între Împărat și Craiul Curuţilor, el scrie din 
ascunzătoarea sa acelui cu voia căruia era episcop, rugîndu-se 
să nu fie uitati. Cererea i se îndeplini și, cînd, în 1707, 
Curuţii intrară biruitori în Ardeal, Ţircă era cu dinşii, şi 
el sili pe Atanasie unitul să fugă la Sibiii, unde era Gu- 
vernul 5. Un noroc aşa de trecător ca şi al armelor râk6- 
czyene. Poate că mai dăinui un timp prin Maramureș, sfin- 
țind preoți şi în Ardealul-de-sus $, 

1 Dulişcovici, III, p. 35, nota 1, 

2 Jdid., p. 36, nota, 
3 Nilles, II, pp. 864-7. 

+ Şincai, III, pp. 331-2; Studi? și doc, 1V, p. 72, no usvir. Cf. Bunea, 
art. Circa în «Enciclopedia romînă», 

5 Cf. Nilles, 1, pp. 372-3. 
6 Bunea, /oau Inocenţiu Klein, pp. 3134, 349. 
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Pe o carte bisericească de la Sătcel se înseamnă, în 1700, 

pe lingă numele Vlădicăi Iosif Stoica, și al «protopopului 

Ștefan Petrovan din Petrova» !.- El înlocuise acuma pe Stoica 
şi pe Țircă în toamna anului 1711, cînd era sfinţit în Mol- 

dova şi fâcea făgăduieli de Unire, din 'Alba-lulia, unde-l adu- 

sese teologul episcopiei unite. El se gîndia la «imunitatea 

eclesiastică> ce ar fi să-i dea pentru aceasta Împăratul, iar 
catolicii discutaă asupra chipului cum i sar putea aşeza şi 

lui un teolog în coastă?. În 1712 el era înnapoi la Petrova 

și scria intitulîndu-se «popa Stefan alias Serafim, episcopul celor 
de legea grecească din varmeghea Maramureşului». În 1714 

acolo-l bătea un dregător străin, de la care cuiezase a-și 

cere veniturile 3. Aceiaşi era și în 1715 reşedinţa lui. Mai 

știm că el sfințiă preoţi și prin părțile de sus ale Ardea- 

lului 5. Sfirşitul lui e cu totul necunoscut. 

Ca urmaș al lui se întimpină un Dosoftei, căruia i se zice 

Dosoftei Teodorovici. El se intitula <arhimandrit şi adminis- 

trator episcopiei Maramureșului» 6. Mănăstirea Perilor era de 

sigur în ruină pe atunci, — pricina pentru care Serafim stătu 

în vechea lui protopopie de la Petrova. Dosofteii a putut fi 

însă arhimandrit într'o altă mănăstire, înfloritoare tocmai pe 

atunci, Moiseiul, închinată de ctitorii săi la mănăstirea mol: 

dovenească a Putnei 7. Acolo va fi și stat noul episcop. 

Despre dinsul se mai ştie că sfințiă, ca și Țircă şi Serafim, 

preoți şi în Ardeal, lucru care se opri în 1728, pentru a nu 

se jigni interesele Unirii 8. 

1 V, vol. următor. 

* Acest volum, pp. 282-5. 

3 Marki, în Wugaria, II, p. 423, citat la Bunea, Vechile episcopil. p. 103. 

1 Acest volum, p. 234, n0V. 

3 Bunea, /oan Jnocenfiu Xlein, p. 314 (satele Dumbrava şi lRăpedea-de- 

jos). Trebuie să se cetească: Perroaru Serafim», nu î Petrovan, nu Serafim». 

Cf. Wechile episcopi, p. 105.—În călătoria mea prin Maramureş, am trecut pe 

lingă Petrova, care e în calea de la Viștii spre Sighet, dar nu m'am putut 

opri. În biserica de acolo ar trebui să se ceiceteze însemnările 'din 'cărţi, 

€ Budu; p. 59. Adausul lui Dosoftei e fireşte ulterior documentului, 

? Acest volum, pp. 234-5, n0 VI; p. 237, DO XI. ” 

* Nilles, |, p. 494; cf. Bunea, 7. Inocențiu Alein, p.. 3:
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La 1723 încă se împrăștiaii și prin bisericile romăueşti din 

Maramureș antimise de la Gheorghe Ghenadie Bizanţie (Bi- 
zânczy), episcopul rusesc unit al Muncaciului, care purta titlurile 

lui Camilli. El avea un vicariii pentru Maramureş în special, 

iarăşi un Rus, din Zips, Procopie Hodermarski, frate al epis- 

copului de mai înnainte, Iosif. Ghenadie izbutise a goni pe 
Dosoftei şi a stringe un sobor de Unire la 1716. Un 
decret împărătesc înlătură la 22 August 1720 pe schis- 
matic. Dar la moartea biruitorului săi, la 1733, el se iveşte 
iarăşi, și vicariul Olszawski se plînge de uneltirile acestui 
bătrîn aproape orb, care a început iarăşi a sfinți preoți. 
în mănăstirea de la Uglea, unde stă; el propunea ca 
Dionisie să fie prins şi închis în vre-o mănăstire de lîngă 
Muncacitiă 2, | 

În ultimele timpuri, Bizanţie avuse de lucru şi cu episco- 
pul blăjean, Ioan Inochentie Klein. Acesta fusese totuşi preo- 
țit în mănăstirea Sf, Nicolae, unde venise ca tînăr student 
şi-şi făcuse noviciatul. Acolo trimesese el, pentru același scop, 
trei clerici ai săi, dintre cari doi erai să fie şi episcopi: 
Atanasie Rednic, Silvestru Caliani şi Grigorie Maier (1738). 
Totuși Klein căută cu tot dinadinsul să cuprindă supt cirja 
sa Maramureșul romănesc?. 

De aici resultă că același Klein nu veni să sfințească la 
Poci, cum i' se cerea, pe urmașul lui Bizanţie, Blajovschi, 
care nu voiă să vie la Blaj *. Noul episcop trebui deci să 
meargă la mănăstirea Uniev, în Polonia. 

Încă de la 1725 de altfel, s'ar fi luat o hotărire definitivă, 
prin care orice legătură bisericească cu Ardealul era ruptă 

1 V. cap. Anfimise. 

2 Dulişcovici, III, p. 100, nota: «In comitatu Marmoros delitescit ctiam- . 
num notus ille unus senecio iam coecus, Dosotheus Theodorovies dictus, in 
monasterio uglensi, dictus episcopus ,... Reassumsit temerărius decrepitas vires 
suas>. Cf, pp. 65 nota, 76 nota, 11S nota. ” ! 

3 Basilovics, IL, pp. 174-6 (ef. Bunea, 7, Înocenţiu Klein, p. 7); Dulişco- 
vici, IL, p. 118, nota, | 

+ fiid, p. 15, nota 1, 
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şi episcopul de Muncaci căpăta toate drepturile asupra ţerii I 
În 1736 ţara trecu și politicește la Ungaria ?. 

Rominii se ţinură de acum înnainte de acel: Scaun străin, 

căruia i se împotriviseră patru veacuri. Dar episcopii ruteni 

numiai, pe lingă un vicarii general de neamul: lor, și cîte 

un «<vicariuș a sfîntului sobor a Maramureșului», dintre Ro- 

mini. Astfel a fost supt Vlădica Blajovschi (1738-42), pro- 

topopul Văsilie din Giuleşti. În circularele către Romini se 

întrebuința limba romănească. Lotuși Rominii nu erai mul- 

țămiţi cu atita, ci, unind conștiința naţională cu conștiința 

ortodoxă, ei dădură ascultare lui Sinesie, episcopul de Arad, 

care avea legături cu Rîmnicul, unde tipăria și.cărți?. Cind 
episcopia se duse la Ungvâr, rostul vicariului pentru «dis- 

trictele romănești mai depărtate», vicariul plătit din venitu- 

rile Bisericii bogate a. Orăzii-Mari, ajunse şi mai însemnat 

(1776) :. Cite unul dintre aceşti vicari, ca Gheorghe Kâszeghy, 

care era din Banatul Timișoarei și căruia Rominii îi ziceaii 

Chiseghi, ştia chiar foarte bine limba noastră 5. 

Abia în 1856 însă vre-o sută de parochii rămase în mîna 

Rominilor se uniră cu diecesa unită ardeleană de sus a 

Gherlei, înființată în 1853. Aceasta dă putinţă unei oarecare 

mișcări culturale romănești în această țară romănească, mai 

nenorocită decit celelalte, a Maramureșului. 

Adaus. 

In satul Giuleşti am găsit singura zzezrică veche maramu- 

reşeană ce se știe a se fi păstrat. Într'un caiet de hirtie 

tare, in 80 mic, un şir de preoţi din vechiul sat al Giule- 

ştilor —a cărui istorie, fără nici un interes, de alhmninterea» 

se poate urmări după Diploamele maramureșene ale d-lui 

1 Budu, p. 24. 

2 Acest volum, p. 235, HO VII. 

3V, vol, 1V, p. 88; Mangra, Slujba sfinfiril bisericii, Arad, 1903. Cf. 

Dudu, p. 31. 

4 Budu, p. 31. 

3 Dudu, p. 32 şi în acest volum, p. 239 şi urm.
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Mihâlyi — înseamnă, : întăiii în latinește, apoi în romăneşte, 

botezurile, cununiile şi îngropările din satul lor. Scrisoarea e 

de cele mai multe ori cu totul neajutată. Reproducem aici 
tot registrul în transcriere fonetică, îngrijită, lăsînd numai 

la o parte semnul € pentru u (înlocuit cu cz), din neîndestu- 
larea materialului tipografic. 

Vechiul urbariu al Beişului. 

În proprietatea mea se află, într'un caiet lunguieț, din 

anul 1600, urbariul domeniului Beiușului, care se ţine astăzi 

de episcopia romănească unită a Orăzii-Mari. A-l reproduce 

în întregime, cu condițiile agrare, nu mi s'a părut de nevoie. 

Chiar din nume n'am reprodus, de ia un loc, decît pe acelea 
care pot să ofere un interes de limbă. Din nenorocire, ele 

sînt foarte viţiate şi pe lîngă aceasta, de tot răii scrise, 

 



VI. 

DOCUMENTE AMESTECATE.



I. 

Acest act al lui Ludovic-cel-Mare înfățișează un interes 
deosebit pentru că din el se vede că în ultima luptă a re- 
gelui cu Vlaicu-Vodă al Țerii-Romănești e/ și-a căpătat. în- 

napol Severinul. D. Hasdei l-a văzut în 1874, pe cînd actul 

era în stăpinirea d-lui Carol Szabs, şi a dat un bun resumat 

în Col. lu? Traian pe 1874, p. 126. Romînii aceștia sînt de 

sigur fiii unui Raicu, de şi odată numele acestuia se află 

scris : Wayk>. Cf., pentru împrejurări, articolul miei Lupte/e 
Pentru stăpînirea Vidinului, din . «Convorbirile literare» pe 
1900. 

II. 

Un act de la Vlad Dracul nu poate să fie fără interes. 
Acela pe care-l dăm aici într'o traducere din veacul al 

XVIII-lea, are, de sigur, o formă neobişnuită. Ea vine însă, 

nu dintr'o falșificare, ci din neînţelegerea traducătorului din 

slavonește, care. şi-a permis și adăugiri. Căci unele formule 

sînt foarte bine păstrate, și nu e unul din boierii citați care 

să nu se întîmpine în alte acte de la Vlad însuși saii de la 

cei mai apropiaţi urmaşi ai săi. Vezi I. Bogdan, Re/ajz/e 

Țărir.Romineşti cu Brașovul şi cu Țara-Ungurească, |, Bu- 

cureşii, 1905, p. 72 și aiurea. 

III. 

Despre protopopiatul Inidoarei. 

Încă din vechi, tîrgul Inidoarei, care se ţinea de cetatea 

Hunyazilor, aveaii o. biserică de lemn. Atît Ladislas, cit



LX DESPRE PROTOPOLIATUL INIDOAREI 

şi Matiaș, fiii lui loan Corvinul, încuviințează facerea cei 

din ncii. ” 

Peste cincizeci de ani de la această învoire, Beatricea, 

văduva tinărului Ioan Corvin, fiul natural al lui Matiaș, folo. 

sindu-se de drepturile pe care le aveai ctitorii, numeşte 

protopop la biserica înnoită în 1456 pe un anume Petru, 

preotul de la «Zoczath». Pe același timp întîlnim un pro- 

topop la Şebeşti, în părțile Beiușului 1. Sînt cei mai vechi 

protopopi ardeleni. Ei se întilnesc înnainte de biruinţa cal- 

vinismului, și prin urmare așezămîntul trebuie să fie de obir- 

şie greco-slavă, adus prin principatele noastre; cu toate că 

actele cele mai mai vechi nu cuprind aici nici-o mențiune 

de protopop, trebuie să se amintească de presența în Mol- 

dova la sfirşitul veacului al XIV-lea a unui protopop grec 

trimes de la Constantinopol pentru ca să împace certele 

bisericești din această ţară 2. Într'un fel, ei îndepliniai şi sar- 

cina de episcopi. 
La 12 August 1582 abia, găsim o nouă numire de pro- 

topop, pe care o face comitele perpetuii al castelului, Ioan 

Tăârăk, urmaş al lui Valentin Târâk, care cel d'intăiii avuse 

acest loc. Data aceasta, protopopul se chiamă Moise, şi i se 

daă drepturi întinse, de supraveghere şi stringere a veni- 
turilor?. | 

Ghenadie, Mitropolitul ardelean de la începutul veacului 

al XVII-lea, întăreşte printr'un act romănesc pe protopopul 

de Inidoara-lanăş, şi acesta se mai bucură de două întăriri, 

a lui Ștefan Simionovici și a lui Sava Brancovici. Pe vremea 

1 Vol, NIII, la Șebezii, , 

? lorga, Geschichte des rumănischen Volkes, |, p. 296. Cf. A. Grama, Zr 

stituțiunile calvinești în biserica romăncască din Ardeal, Blaj, 1593, p. 207 

şi urm. : ” : 

3 Acest volum, pp. 27$-So. N-l V e și în Cipariu, Acte și fragmente, p. 
12; același, Archiva, p. Grr. No vin, în Ace și fran. pp. 253-4, no x, 
ibid.» pp. 254-5 (trebuie a se îndrepta la mine: «spăsască» pentru estăiască» 
şi «'parfie» pentru <partie»). Din no x1, Cipariii are apoi o formă tipărită, cu 
un adaus la urmă: «drept accea, fiinle, și ţie ţi se cadese fii treaz, ncbeţiv, 
nesfadnic, neiubitoriii de argint, ce blind, smerit, cu învățătură bună, ca se 
te spăsești si pre tine și pre cei ce te vor asculta», 
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acestor din urmă ierarchi erai alcătuite în protopopiate după 
moda calvină "Ținuturile din jurul localităților Alămor, Orăş- 
tie, Haţeg, Hunedoara, Ilia Murășului, Beiuşul saii Şegheştii, 
precum şi Țara Făgărașului, unde se rînduiseră trei pro- 
topopi 1. | 

Moise avu ca urmaş pe Nicolae, iar în locul acestuia fu 
numit administrator, la 1696, de Vlădica Teofil, incepătorul | 

Unirii cu Roma, un preot Ioan, din oraș chiar. La 1715 

iscălește într'un act popa Moise din Inidoară, lingă mai mulți 

nemeși de acolo şi fără să se dea numele protopopului 2. 

Cu aceasta se încheie şirul actelor ce se păstrează încă în 

archiva bisericii din Inidoara. 

Celelalte documente din acest capitol sînt singhelii şi scri- 

sori episcopale care n'aii nevoie de lămuriri. Cu privire la 

ne xv-vI, se poate adăuga că alte scrisori ale lui Pataki 
S'aii dat în Nilles, pp. 32-3, 406 și urm. 

1 Petru Maior, /sf, bisericească, p. 72 saii Cipariu, Archivu, p. 629. 

2 Acest volum,.p. 2$2, n0X, PP. 386-7, n0 XVII.



VII, 

DESPRE ANTIMISE.



Antimis se numeşte mărama de pinză, rare ori de mătasă 
care, cuprinzîind moaște de sfinți cusute într'însa, se aşterne 
pe masa altarului, pe care se face sfinta slujbă. Pe antimis 
se înfăţişează cina cea de taină une ori, iar de regulă „pune- 
rea în Mormint. Une ori se adauge dedesupt vre-un sfînt 
ocrotitor. În cele patru colţuri sînt evangheliştii. Se mai vede 
crucea, uneltele răstignirii, iniţiale 1. O inscripţie încunjură 
margenile, o alta se află supt scena din mijloc. Ele amintesc 
pe archiereul care a sfințit antimisul. | 

Timpul, cu schimbările ce le aduce, ca și obiceiul, observat 
pe alocurea, de a se 'da antimisuri nouă de fiecare arhiereii 

ce se urmă în Scaun, a adus peirea multor. sute și mii de 

astfel de preţioase documente de istorie și artă. 

Aceasta s'a întîmplat mai ales. la noi dincoace de Carpaţi, 

unde nu e nimic mai rar decit să găsești un antimis vechiii. 

Rominii de dincolo, și în acest domeniu, aii păstrat mai tine. 

La exposiţia din 1905 de la Sibiiii, ca şi prin deosebite 

parohii am putut strînge astfel o mulțime de tipuri de an- 

timise. Atunci nu mă gîndiam să le daii unul după altul, 

așa încit la unele am lăsat, în grabă, la o parte formulele. 

Cele mai vechi antimise ale noastre eraii de sigur slavone, 
Din Țara-Romănească însă, nu s'a păstrat nici-unul cu în- 

scripția în această limbă. Tot așa nici din Ardeal, care a 

urmat în viața sa bisericească mai ales exemplul principa- 

tului ce era mai mult în hotar cu Romiînii ardeleni. Din 

Moldova avem însă un antimis slavon, de și nu e mai vechiii 

! Pe antimisul lui Iosif Stoica ele sînt: st. pr, tin. Ka. Ma. p6. 

2492. Vol, NIL.
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decit începutul veacului al XVIII-lea, dar la cuvintele în 
vechea limbă bisericească care pomenesc pe Pahomie de Ro- | 
man (1707-14), urmașul Ghedeon (1737-43) a adus o no- 
tiță romănească. Slavone sînt antimisele episcopilor de Mun- 
caciti, chiar pentru bisericile romănești care-i recunoșteau, 
şi tot: slavon e şi acela al episcopului romîn din Peri, de la 
sfirșitul veacului al XVII-lea, Iosif Stoica. 

Antimise greceşti încep a se răspîndi prin călătoria şi pe- 
trecerea îndelungată a patriarchilor Răsăritului, mai ales a 
celor de Ierusalim, în principate, precum și. prin daruri de 
ale negustorilor greci așezați de la un timp în monarchia 
vecină. Un patriarch de Antiochia, Silvestru 1, împarte anti- 
misuri greco-romîne (1748). 

Desemnul și formulele sînt deosebite de la o țară la alta. 
Dar Ardealul se ţine destul de strîns de Țara-Romănească, 
pe cînd o asămănare se vede între Moldova și Maramureș. 

Cel mai vechiii antimis al Mitropoliei muntene e de la 
Teodosie, din vremea lui Constantin-Vodă Brincoveanu. Cu- noaştem apoi pe acelea ale lui Mitrofan, Neofit şi Grigorie I-iă, 
și în sfirșit pe al lui Ignatie Grecul2, din veacul al XIX-lea. 
De la Rîmnic se cunoaşte un antimis al lui Climent, altul al lui Grigorie şi un al treilea al lui Filaret. N'am găsit nici- 
un antimis buzoian. 

Din Moldova avem antimisul de Roman, citat, și unul ale Mitropoliei, supt Gavriil Calimah. 
Din Maramureș, un antimis din 1723 al lui Gheorghie Ghenadie Bizanţie, se adauge la acela, iarăși analisat mai sus, al lui Iosif Stoica. 
Un antimis, maţ vechii, de la Vasile Tarasovici are acest cuprins, în traducere latină (Dulișcovică, III, p. 70, nota): «Gratia S. et vivificantis Spiritus, opera d. Basilii Ta- raszovics, episcopi Munkacs. ac Marmaros. ac totius Hun- gariae orthodoxae s. cath. Ecclesiae et ap. consecratum an- 
1 V, tabla la Zi: di, rom. în sec. al XVIII-lea, 
2 V. ale mele useripţi? din bisericile Romănie, |, p. 288. 
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timisium, hoc est portatile altare magni domini Dei salvatoris 

nostri Ihesu Christi ad celebranda divina liturgiae mysteria 
ad [ecclesiam S. Ioannis Baptistae et praecursoris Domini in 

possessione Nereszvicza, mense iunii 20], 1648». 

Se pomenește şi antimisul din 1666 a lui Ioanichie (74iz,, 

p. 68, nota). 

În Ardeal antimisele încep cu Iosif Budai. Pănă la sci- 

siunea religioasă, ele urmează cu Varlaam, Teofil și Ata- 

nasie, care a pecetluit Unirea. 

De aici înnainte, avem măcar cite un antimis, de la fie. 

care episcop unit. Cînd Curtea austriacă trimete și episcopi 

neuniți, începind cu Dionisie Novacovici, avem și întreg șirul 

antimiselor de la aceștia. 

De la Oradea-Mare însemnăm antimisele lui Darabant și 

Erdelyi, — acesta cu litere latine.



N 
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Î.- 

[C. 1680.| + Datam scrisore mă la măna jupli]nului Gli-. 
gorie precum să să ştie că m'am rugat de dumnealui de 
mi-ai făcut bine cu lei 300, să abii aibă (sic) a-i da dum.-. 
nealui la Paști, cu zetuiala lor,. fără nice-o găliciav[ă], şi 
m'am iscălit eii mai jos, ca s[â] să creaz[ă]. Ei Ivan platnic, 
Jul. 10. 

TI, : „i m 

„După 12 lanuar 160. «Nos infrascripri: Christe Bulieb, 
George Gaal, Opre Modiran, Iilyie Szerbul et Thorhas Mikul, 
seniores et iurati regii pagi Bongard», acordă Grecilor din 
Sibiii voie de a clădi biserica lor, indatorindu- -se a da bise- 
ricii săseşti 100 de fl. ungurești. 

Copie. | 

ia UL Se 

Sibiii, 18 Iunie 1691. «Vlad Puschkaschul, nunc în praedio. 
Ampl. et Prud.domini Ioh. Stentzel,, arată că a vindut pă- 

. mîntul ce avea în Bungard, «postquam' autem mercatores 

graeci templum eo aedificare cceperunt». 

Mai tărziu, Compania arată că făcuse biserica, «respective 

pro suorum decedentium humatione». “ 

IV. 

* Bucureşti, 3 Iunie 1692. Dosofteiii, patriarch de Ierusalim, 
către Companie, pentru eleimosină. | CRC 

,
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N 

V. 

lași, 11 Novembre 1692. Dosofteiii de Ierusalim către Com- 
panie, pentru eleimosină. . 

VI. 

București, 17 Mart 1693. Dosofteiti de Ierusalim către 
Companie, pentru eleimosină, 

VII.: 

ț Adec[ă] eă Ghiorghie Lazăru den satu den Bungar, 
inpreună cu fămeaia mia Ana și cu fetorii miei Oprea. i 
Ghiorghie, scriem şi “mărturisim cu acestu al nostru zapisu 
ca să fie' de bună credinţă la „cinstită măna Mării: Sale 
Doamnii Marii Bălătanca !, precum să să] știe că am. 
văndutu Mării Sale un loc în hotarul Voichiţei, care loc 
iaste în lungu stănj. 70 şi latul stănj. 7, cum mearge' lungul, 
alăturea pre den jos cu locul besearecii; care loc aii fostu 
datu sflilntei beseareci de Manea Țăranul, și iar cum mearge 
locul în lungu, pre den jos,.alăturea cu Toma Mic; și l-am 
văndutu dreptu ban[i] gata Aorinți 7». şi ne ai datu toț. 
banii deplin î în  măinile „noastre. „Şi am văndutu cu știrea tu- 
[tujror bătrănilor den. sat şi, a vecinilor noştri, care ai, fostu. 
mărturii de fa4[a), anum(e] : Ion Bobeșu, i Oprea Inbăruș, i 
Toma Inbărușu, îi Gheorghie Inbăruşu, i Radu Vlad, îi Toma 
Mic goțmanul, și alţii carei vor mai iscăli mai jos mărt[urii). Și . 
pentru ca s[ă) crează, neam pus mai jos și deagetele în loc de 
peceţ. Și am. scris eii Ion păr[călabul], şi mărturisescu. Mart 
13 dn., |: 7202 [1694]. ; 

Toma. Mic. goţman, mărt[urie). E Gheorghie Lazăru, Ana, 
fimeaia lui Ghiorghie.. Ion: .Bobeş mărt.. Oprea Inbăruș mărt. 
Oprea fetorii lui. Ghiorghie. Ghiorghie. Inbăruș mărt. Toma 
Infblăruş mărt. Ghiorghi. .. 

1 Radu Vlad, snă Gheorghie Lazăr, 
ș Radul Log[o] fat] Glineanul snă Iacov vt Vor[nic), mărt. 

E Fiuca: “iat Şerbân- Vodă Cantacuzino şi văduva Art Constantin Băltecanu. 
V. între altele vol. ITI, pp. 27-9. 
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VIII. 

 Izvodii. | 

+ Adec[ă]. eti Radul Vladu de în satu „de în Bungaar, 
înpreun[ă)! cu fămiia me Soora şi cu fiiulu nostru anura[e] 

Banculu, dat-am zapisul nostru :la m[i]nele - dumnelui jupu- 

nului chirie Banu oluh. (sic) ca s|ă]. fie de b-in[ă] credență 
precum să s([ă] ştii că, fiendu dumnelui ispravnecu Cum- 
panii neguţitorilor ot Sibiiu, i-am văndutu un locu ci;s[ă] 

cheam[â] alijce într'acestă ţear[ă]. erdașu, de aice de în 

satu de în Bungaar, ca s[ă] fii pre seama sflijnte[i] besțeJreaci 

cei de peatră, caar[e] iast[e] aice în Bungaar, făcut[ă] de 

neguţtor[i] de Companie Sibiiului; car[e] locu iaste în hot 

rul, la Rupturii, şi iaste locul în latu stănj. 13 şi în lungu 

stănj. 70. Și l-am văndutu de a nostră bună] voe şi [cu] şter[ea] 

vecinilor noştri, şi de în sus și de în jos, şi cu şter[ea] tu- 

turor sătenilor, şi l-am văndut dereptu ban[i] gata frornăţi 12 

şi am luotu toţi ban[ii] în mănele nostre. Și iaste acesti er- 

daașii pre den sus în răzor cu Ilie Sărbul, şi alătur[e] pre de 

în jos iaste Mihaiii Buzudighinah !, şi în capu de spre amez, 

- zih să loveşte cu locul care] l-a cumpăreat. Domna Mariia 

Băl[ă]ceanca, iar pre sîmah sveintei bis[eajricii, iar în capul 

de spri meaznopti să loveşte cu Bancul Comaan, —ca s(ă] 

fii svli]ntei bis[ejrecii stătătoor în veci, şi dumnelor pomaan[ă] 

în vecii. Iar cen[e] s'aar scula cu vre o părlă] sai cu vre o 

gălcevă, or[i] de în noi, or[i] de în. nemul nostru, orii] de în 

vecine, sai de în sătenii, să fii închinat florniiţi 100, să-i 

dă domnului județului ot Sibii şi svliJate[i] bis[eJrecii să de 

florniiţ 100, atun[cea] să s[ă 3] apuce]. de păr[ă]. Și, căndu am 

luotu banfii] şi am făcutii acestu zapis, fost-aii mărturii: Li- 

nahrtu cruitoriul, ot Sibiiii, fitorul lui Linartu, ca(re] iaste 

caasah în Cornu, în potreva casii Sfatului, şi jupunul Dumitru 

Plaşcu i Panaitu Ghiorma și lanea Grevatu şi popa laon ot 

Boiţ[ă] şi popa lanea ot Porceştii şi Toma Badul ot Bun- 

gaar şi lon Bobeșu ot tam, Ilie Sărbul ot tam, Opre Co- 

i Buzdughinit.
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maan ot tam, Gheorghi Lazăr. Și pentru credința ne'm pus 
mai jos degetele şi iscăliturijie, ca s[ă] si crez[a]. | 

Ei Radul Log[ojflăt] Giinenul, cu volia] lor. Ap. 16 dn, 
| let 7202 [1694]. | N 
„: Amuilitpne OsoBopavod păprapos. + Nowyapozas Pţiortos RopTIpă 

îs ăvofiay. Eu Toma mărt[urie]. A[z] Badulu. Eu Ion mărt. Bo- 
beșu.. Ei Elii mărt, Sărbul. Ea Oprea 'mărt. Coman. Az 
popa lanea. mărturiă. Gheorghi Imbăruşu mărtur[ie)]. Ghiorghi 
mărturie]. Lazăr. „ 

Pons Dprâăas udrepag. 
- [Şi copie.]  -: 

Sa IX. 

Circumspecte domine iudex mercatorum. e 
Hac mea praesenti notifico : Suae Dominationi quod literas 

Constantinopoli a domino 'Davia acceperim, ad „manus eius pervenisse 300 florenos germanicales în 80 ducatis turcicis; “quod volui insinuare Suae Dominationi pro sua cautela. Cui omnia praecor, et maneo Suae Circumspectae Dominationis... Albae, 23 Iulii 1694. i | 
"Comes Veterani. Si 
[V*:] Circumspecto domino Demetrio, Graecorum "merca- torum iudici, mihi honorando, Cibinium. | 
[Pecete roșie cu vulturul.) 

| X. 

I-iti Februar 1695. «Matthe Benne, Thome Mikul, Thome Imbrus et Kirste Bosse, Opre Barb et Opre Imbrus, omnes incolae regii pagi Bongardt>, împrumută 48 de fl. r. de la judele. grecesc Dimitrie. i 

XI. 

Ece" sigr, sig'* et patron mio Cole, „a - La gratiosissima di. Vostra Eccellenza mi & capitata ai 1ş del corrente coi 500 ungari d'oro, dal latore della presente, e la ringratio infinitamente. Con altra occasione scriveră al 

- 
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signor Scalvirosi, e la mandară a Vostra Eccellenza per farglila 

capitare. Del resto, mi rimetto allatore, et io resto per sempre. 

Di Vostra Eccellenza | 
Humilissimo, obsequiosissimo 

et observandissimo servitore: /. Porfirzzil. 

Adrianop[olii, 16 giugno 1695. 

[Adresa :] Alla Sua Eccellenza il signor F. Conte Veterani, 

generalissimo nella Transylvania nelle armi di S. M. Cesarea, 

mio padrone Colendissimo. 
[Pecete roşie cu caducei.] 

XII. 

+ Adecă ei lonă Imbaruşi de în sati de în Bungaar, 

înpreun[ă] cu famiia miah Anah. şi .cu fetori noștri anum[e] 

Opre i Stana, screîm şi mărăturisim cu acesta al nostru 

zapis ca s|ă] fii de bun[ă] credenţă la cinstită mănă Mării Sale 

Domni Marii Băl[ăjciancăi, precum să s[ă] știi că am văndutu. 

Mării Salfe) de în locul mei de .caas|ă] pre jum[ă] tate și 

cu caasa, şi locul iaste lungul stănj. 25 şi în lată stănj. 5, 

car[e] locu iaste ai[ă]turți] cu bes[ejrica, și locul l-am văndută 

în florniiţi 20. Şi casah în flornuţi 14; şi ne'ii datii tooți bani 

gaatah în măna nostră. Şi am vănduti de a nostră bun[ă] 

voi şi cu şterțe] Mării Salle] domnului judeţului-maar(e) şi a 

cistetului Svatn şi cu şter[e] sătenilor noștri, și a Sasilor, şi 

a Rumănelor, pentru c'ai voită și aii lăsatii domnii şi sfăjtenii 

că va să fii acestă loci pre stama bis[e]recii de poman[ă]. Și 

lam văndut ca s[ă] fii stătțăjtor în viacii. Și aii fost mării- 

turii de faţă, anumţe] Crăstea Boziașii Șchiaulii i Mateiii Benea 

fălnogul i Toma Micul i loan Bobeșu şi Ilii Sărbul i Toma Imbe- 

rușu î Gheorghi Lazării i Opre Imbăruş. Și pentru adevărată cre” 

dență ne am pus mai jos degiteli. Şi am scris eii Radul Logf. 

Glinianulă cu voia loor. lulea 15 dn., let 7203 [1695]. Ei lonă. 

Eu Ana. Eu Crăstea mărt. Boziașu, Șchiaul. Eu Mateiu Benea 

fălnogiul mărt, Ei. Toma Micul măriiturii. 1 Ioan Bobeșu 

1 E cunoscutul Mare-Dragoman lenachi Porphyrita. Cf. vol. ÎIl, pp. 96-8.
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mărturii. Ilii Sărbul mărătru. Eă Toma Imberu mărt. Ei : 
Ghiorghi Laz[ă)ru. Ei Opre Imbăruș mărti, 

| XIII. 

Scrisori de la patriarchul Dosofteii de Ierusalim, pentru po- 
meni trimese prin z5ptoy Ils)a4co Popa, datate Adrianopol, 
1698 (2), București, lanuar 1698. 

XIV. 

București, 16 Mart [1698]. Dosoftei, patriarch de lerusa- 
lim, către Companie, pentru eleimosină. 

| XV. 
+ Adeclă]. eu Șărban Brașoveanul dat-am zapisul miei la măna jupînului Gligorie din cetate Sibiiă, precum să s[ă] ştie că mi-aii făcut bine cu ler 75, ca slă] aibu a plini ceşti bani. păn în 2 ai, să dăm întru an lef 37 p! şi, al 

doilea an deca să va plin[i), iar să dai ui 37 pl, ca să pli- 
nescu eii acești ban[i| ce scrie mai sus, îl 75. Iar, nepurtănd ei grijă] să plinescu acești ban[i] la zi şi la soroc pecum m'am legat și m'am aşăzat cu dumnealui, să aibu a le da dobănda acestor ban[i), de zezțe] doi; ni măcar niscar[e] marfă să nu-i. dai, saă niscar[e] unelte, numai ci să-i daă ban[i] gata, precum m'am așă(ja)zat cu dumnealui, Iar, cănd să va „plini anul, precum scrie maj sus, săi dai tl 37 pl, să aibu a trimite la dumnealui banii la soroc și la zi. Iar, netrimi. țănd banii la zi, şi ar veni dumnealui cu vre o cheltuial[ă],- sai niscar[i] oamen(i] domneşti cu niscar[e] zetuial[ă] sau trepede, să fie tot de la min[e].. Iar, de să va prinde oar[e]- Cum vre o moarte mie, să fie volnic. dumnealui să aput[e] pre fămeia mea, să plătească tot ce scrie în zapis. Aşijderea, prinzăndu-s(ă] vre o moarte fămeii meale, să apuc[e)] pe copiii miei. să plătească tot. Și, căna am făcut acest zapis, fost-ai mulți oamen[i] bun[i] și neguţătorii] mărturie, anum[e] car[e] vor iscăli mai jos. Și pintru mai adevărat[ă] cre- dință mi-am pus deagetul și iscălitura mai jos, ca s[ă] 
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creaz[ă]. Și am scris ei: Radul Brașoveanul cu zisă lui Șăr- 
ban. Lt 7207 [1698], Dichevrie. " 

1 Şi, deca să va plinți] aceşti ban[i] ce scrie la zapis, să 
aibu a da eu Şărban lei 5, iar, nedănd aceşti] lei 5, să dau 
dobănda ce scrie mai sus. 

Eu Şărban. 
Și sănt ei Radul chezaș pe Șarban şi platni[c) pentru 

acestea ban[i), să poarte grija să-i plătească aceştea ban[i]. 
| Eu Dimitru. + Duumitru sud[itul], martur. + Eu Dima Lea- 
ful, martur. + Radulă sin Alecsi, martur!. 

[Tot așa la Decembre 7207 [1698], pentru Radul Braşo- 
veanul.] 

XVI. 

[C. 1700.] Cu fericită viiaţă, pace, sănătate, spăseniia sufle- 
tească, D[ujmnezău sfântului să vă dăruiască. Ne închinăm şi noi 

cu plecăzune, mai mici fini și de bine voitori d[ujmnialorvostră, 

anume jupăne bird al cinstiti şial pravoslavaici Companii ne- 

guțători Sibiiului. Iarăș caz la faţa dumnalorvostră, şi mă rog 

iară; cu plecăcune cum, de ni să vo căde& ceva ceva (sic) di 

la rămășiţa jupănului batul Coman Băcanul, în chipul mieii 

„ieii punti pe jupănulă fratele şi eu Hriza, poșta al țări, să fie 

cu ştiinţa sa, d[ujmnealui iară ce mi s'a veni mia, potă să ste 

supti mina jupănului birăulii, pănă oi pute da îsii față cu 

dumnealui. Că iacă şi de atasta fac în ştire dumitale, 

jupăne biroi „şi jupăne nănaș, cum iată părintele Cuz: 

mană, în viiața jupănului socru,.anume fratele dumnalui 

Ioon Ognan, întămplăndu-să şi dănd de orece pagubă, s'aă 

pus mașterea găzdoi. mele și ai cerutii di la părintele o 

sută de florinţii, şi i-au dat îndată, şi d[ujmneaei i-ati pus casa 
şi bolta zălog din Bălgrad, că atunta nu era călugăr, și ati 

prins bucuros pă acele să dă, şi atunta dumnalui ati zăs de 

cumnată, de(t).dat voi da bucuros, dară pintra frate-mieu nu 
voi cere camătă, 'ce, cănd viţi pută, să mi-i dați. După aceia 

văzăad dumnalu[i] că aă muritii găzdoia -jupănului . socru, 

D[ujmnezău să-lu hodinească, şi d[ujmnealui î-aii venit vreme de 

s'ai călugăritii, s'ai pus de ai indemnat pe jupănulă socrul,
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unde ati știut că are la dumnalui ata sută de florinţ, și ş'aii 

adus ce ai avut di pe sufletii mai bun, tot, la dumnalu[i), şi 
bani, și argintulă, şi contoșul cel de anglie roşu, de l-aii dat 

soru-sa jupănesi Opreni, și fata, adecă găzdoia mă, aii rămas 

plină de obidă şi ai eșit di la dumnalui cu ochi plin[i] de la- 

crămi. De-aatună nice n'aii mai dat față cu părintele, că aii 

văzut ce milă aii avut, că ne-ai arsu şi focul de doă ori. şi încă 

s'ai pus dumnalui de ati luat camătă după frate morti, trei. 

zăci de florințiă; încă ai zăs că i-ari face cinăzăci, şi găzdoia 
me, de căte ori ăi vine aminte, de-atăte ori plănge. Acuin 
jupănuli batul Comană iacă pănă trăia dumnalui tot nea 
făgăduit că după morte încă ne vo lăsa ce s'a cădă, şi aşa 
cum ne spun omeni buni-că ar fi lăsat ce ar fi lăsatu, 
dară că amii socoti că aii fostii frate bun, și jupănul socru 
ca și părintele călugăruli, dară ahasta nu socotescu că de 
trei frați şi o sor nai rămas mai mulți nepoţ, nice nu 
va rămăne cine să-i mai pomenască, că li să stănge. Iei 
slugă mai mică jup[ănull bird: Z/ziza Freuţi. 

[Pecete mică, roșie, ştearsă.] 

[Adresa :] La marele jupănul birăulă cinstiti Compani Gre- 
cilori, anume jupănul nașul Horvatii Ghiorghi. ot Sibiiu,. 

XVII. 
j Să să ştie precum aii venit Gheorghie Lambovit ot 

Rămnică, fratele Chirii Lamiibovită, şi au tocmitii nişte boi 
de la mine, chira Pateriul ot Sas-Sebeşii, și ati luat bor 58, 
făr de răaş (sic), făr de armiţiia, într'o mie şi optă sute 
şi cinzeci de florinți, florin[ul] căte trei mariiașii, şi mi-ai 
dat florinți o mie și şase sute şi patrozeă şi noao, şi mi-ai: 
mai rămas neplătit florinăți doao sute şi unul. La aceşte aii 
fost mărturie jupăn Toader gelepciul de la Cavransebeş şi 
jupăn Ion gelepciul ot Chitidă şi Stoica gelepciul ot Radiină 
şi Iancica hortariul a jupănului Ghiiurit Colacul ot Sibiiă ; 
carii vor mărturisi cu sufletul lor. Și păntru mai adăvărat|ă] 
credință ş'au pus şi iscăliturile mai jos, ca să s|ă] creaază. 
Și ami scris eu, Ștefan. 

PI 
I
I
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XVIII. 

Anul Dom. 1703, Mai 8 da. Noi toți neguţitorii greci 

(şi armeani; șțers]. ai Cumpaniei Sibiiului, împreun[a) şi cu 

toat|ă] Cumpaniia Armenilor, carii pre unde să află șăzători, 

şi cu alții carii să află la Fagaraş, la Brașov, la Vaşarheai, 

Greă neguţtoriei aici în Ardeal, dăm legătura noastră supt . 
mărturie credincoas[ă] unii la alţi, precum să ştii că, văzănd 

noi reale întămplări ce s'aii întămplat la Chizdi-Vaşarheai şi 

în alte locuri, de-ai arsi neguţtorii, socotitu-ne-am cu toț, 

dup|ă] venirea noastră aici la cinstitul oraş al Aiudului, cum 

ca să cearem voe de la cinstitul Sfat să ne dea voe să facem 
şetrele afar[ă], unde aii fost ş'ali[ă] dat[ă], şi nu doar ca să 

le stricăm obi&aiul, ci ca s[ă] ne putem păzi. de vr'o rea în- 

tămplare şi primejdie. Şi așa, mergănd noi toţ supt un sfat 

şi într'o voe, am cerşit voe să ne dea să facem cum scrie 

mai sus, și, cinstitul Sfat stănd: în potrivă acestui lucru, zi- 

căndu-ne, de ne iaste voia să facem înlăuntru, noisâ facem, 

şi, de feleluit, de să va întămpla vr'o primejdie, dumnealor 

nu feleluesciă, iar, afar[ă], pre locul doilea nu ne vor lăsa, ci 

să meargem unde ştim. Drept aceaia, văzănd noi înpotrivirea 

cinstitului Sfat și temăndu-ne a face șătri înlăuntru, ne-am 

învoit cu toții cum scrim mai sus, cum, de vreame ce nu ne 

las[%) să facem afar[ă], mai bine să ne lipsim de tărgii, şi carii 
din noi, ai Grec, au Armeana, aii ce fealiii de.om va fî în 

răndul şi breasla neguţtorii, şi măcar veri de unde va fi, și ar 

face şatră să tinză să vănză, stricănd tocmeala ce am legat, 

cu toţi, să fie supt gloab[a] Mării Sale dumnealui. Tejaura- 
reșului' Apor, legat a da galbini: 100; şi ne punem. chiezaș 

dintre noi, ai fieice breasle carii săntem mai de frunte, de 

s'ar tămpla să strice cineva tocmeala, măcar care ar fi mai 

mic, să plătim noi. Și pentru mai adevărată credinţă ne-am 

„pus numele şi peceţile ca s[ă] să creaz[ă). Dat în Aiud, anul 
şi luna scrise] mai sus. 

Îloiepqzohz0b (D 

wsră Bod) he ris Rovzovias.
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Na. Timwriaovpa 6 cbptozâuevoe eic ză BaowpyEn sepale ză 
danst=v Edvois zi, Bobo po. 

[Iscâlituri armeneşti.] 

Mavbs Tov Log GT=ţo . ră Auozy. 

[Alte iscălituri armeneşti.] 

A i | XIX. | 

"Azd Rovoravavazdsus, ouă” » Pzopovaziov 814. Dosofteiii, 
patriarch de Ierusalim, către Companie, pentru salutări. "I/o- 
39 4075 vb vă Edowzy Topa mă Giftoy nica sie md Lida. 

Pecete cu stele și linii, cu data „de 1669, pe ceară „roșie, 

XX. 

Aarerarţu&voy Bdyu.or i Imnsviov, îi Topal vă zEpyow oi „ > aa ce a Gauaoiăss sie wabshoris zpduunros: 7 Pipeoaa 7 Grota e 
o 7dp Oavăons Bz save ază zh feozag 
E 1705. 

T5 pâproua, d ăst&urza uzina Bhopină 266, 
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To pâproua ză caepâv). . Pe a 4 1000 
To pron. vis Il6ans Pe + 1250 
To. pâproiua sie "Avâpavâzahme D250 

Tis Mapobzas e e 266 
Tis Xopiag 140 
To5 Tovpysfr e 166 
To zizepa . RR Pe 333 
TE opera e 165 
Tă potzi ae 120 
Lă 29) md. foto - i riza 2335 
To zazăzipo . . 266 
Tă owyrtăana ARE [e + 333 
Tă fana . e 140 

Miz zopâza oauobpra Ie aa i 1,600 
Tă denonz . - "80 Te 
Tă sia, DCI DD „80 Pl - set Pa 

pe il spaus . e 2133 
dp rd zod .. , i 
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To Din e. 

My oopa e. 
i Ti , 

Toic DTpANATODGI E ee 166 
Amd Eva ai03po mapăi i a. 
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Tov... 
_Td pâprouz. 7d 1pasi, 
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mă pi GENIA e e. 

Mă Da ODATA a. 
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T 07
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& wâprona să Op mpa eee 333 
20 MOM Pi 1120 
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TO TEMNIT e... e, 50 

TD GOOD ae. „40 
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ză zobtobyn 40 dhobhddss . , 
TA Op a... 

Pais Tome a... 

TO VEPPNNTR 

raic GTamijdss eo. . 

“îs G4ovuzias . . . 

Ta: Doe mă Apa ee 
At Da) VO e eee... 
Tă poprona Tis Bonru ge. e... 

Ta Pavia e... 
TOD e 

A Biz Da DO 
A Evo [Boy ee... 
“Eva cobprzd Xhon e... . 
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aL! 
7d van, îi. . . . 

Ac. ueljoy Goe dartgn e. . 
Tă w6pmoua ză toba a .. . 
To pEpâzho md cripm . Pe 
At pi fjâpai . 
A 2 Bem e e. „ 
A:ă 8bo roata + ... 

[V*:] Tă fzuc 1 e Bhohae Bă ză A IA? fi 
793. | 

[Traducere :] Orînduita vamă a Cinenilor, 
vameşii de la povara de orice fel de lucru, 

ea ae 133 

i: 200 

aaa 1266 

Î . „266 

i 50 

2133 

în a: 120 

. . so 

i „53 

, .. 2 

.. . . 40. 

. a „2 

RR I 
e e. IO 

mouăito, „278003 sie 

2 

ce se cuvine să ica 

ce a luat-o domnul 
Tănase Veneţianul de la Vistierie; 3o Fevruarie, anul 1705. 

Povara de Agem (de Persia) bani romănesti 266. 
Povara de şofran . 

Povara de Țarigrad o. 
« de Adrianopol . 

. . . . ., . . 

. de Brusa. . A a. 
a de Sofa . , . Aa 
< de Tirmova . . . 

i e 1000 
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Povara de piper . ... . ct... ... „333 

„« desăftian. . . . NE 165 

« demeşină .... „î  . 120 
* de postav bun sai anglie ....... „i 335 

a  decel mai de jos. . . . . . . 1... . 266 
« de singeap ...... AR a e 333 

e de bumbac . .. .. ... RR AR 140 

O coropcă de samur . . ..... 1600. 

Alămiile eee 80 

O-ezul ........ aaa 80 

Smochinele . . . . cc... „80 

Chiverele . . . ... 133 

Lina bună . cc. |... [eee e. 50 

Inul eee ea e 29 

Sfoara cae - 33 

Destrămăturile eee ee ae e 166 

Pentru un fier de.plug . .:. cc... .. . 2 

Pentru o povară de gri . . . . co... .. 6 

Meiul 4 

Povara de vin . . . o... ce 12 

Pentru un cal cumpărat. .. sc... . n n. . 25 

Pentru un boi mare .. cc... ...... 6 

Pentru o vacă . . . cc cc... . 

Pentru o oaie. cc cc... 

Și dar vameşilor, la mie . . . AR 

Pentru un porc, cînd îi mînă dei “hrănesc e. 

Pentru un porc mare hrănit. . .  .. 

Şi dar, la o-sutăunul ..... e. 

Povara de procoveţe . . - . .„.. . . .- „60 

Mazăre . e... 6 

Ștreanguri . . cc... 25 

Piei de miel . . . . . eee e e 209 

Pentru un om călare . . .....- NI „2 

A
B
E
 

Pentru un om pe jos. .. cc... 

Povara de Veneţia . ea 2333 

Aţa (arnici) . IE: 

Povara de Rumelia ea „168



16 ARCHIVA ROMĂNEASCĂ A COMPANIEI GRECILOR SIBIIULUI 

Betele .... .. 

Pentru o vulpe, pentru 

Povara de argint viă . 

Povara de plumb. .- 
Povara de untdelemn . 

Pentru o ocă de rachiu. 

Pentru o ocă de uleiă 

Pentru un lup . 
Pentru o povară de doftorii de spiţer. 
Coarne-de-mari (roşcove) . 
Oţelul. ... 

Săpunul. .., 
Brinza ......., 

Tutunul și lulelele 

Abalele . .,...., 
Blănurile - 

Chihlimbarul . . 
Stafidele. , ..... 
Scumpia. ..., 
Mierea .. 
Butoiul de vin . 
Pentru o coasă . 
Povara de tămiie . 
Linările. ..,... 
Peștele ,.... 
Pentru un procov bun 
“Pentru un 'rîs 

Un cal turcesc. 

Cuţitele. . ... 

Văpseala 

Anisonul . 
Pentru ov ocă de ceară 
Povara de 'osînză . 
Ferdela de griu 
Pentru o vidră . 

" Pentru două seceri . 
Pentru doi dihori _ 

un jdei 

de biserică 
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Vama Ţerii-Romăneşti, scoasă la anul 1705. 

XXI. 

1712. Patriarchul Chiril de Constantinopol către Mitropo- 
litul Țerii-Romăneşti, pentru banii unui călugăr din Șumla. 
Ey pă Magrio, IW6. si. 

XXII. 

O[:5]s. "Evyemirazo ai “pomamibzazo.  apapuazsvrai sis 
Epăshzis Rouzayias, riv Bwmudenri cae iza -/atperă. 
2repov 07 “pp “Tic evrubenroc so EhaGov, sis ză 6zotoy 
stoice uây 2 riv .bm6b=ow mod Nasii, Lzobpnov, dă 7 

E o
 

4 
4 

"
A
 

. 3 

ozon) vai Vonusin ai hozoduat. Davudto zâs 6 
Izobpros obros ădiros oi mapohăţos. vai. 3Eo văl «potop 
vis 40505, câs owppiszt. Avzobuz 265 Î Nous zuvia, Ga, 

adrasieat, "E, os va0s vai în ozânatos Dida oăs mb sizi 
“pauutozouistis, sv Xarii Lzodprovy d ozod 10: za uz 
“ropaztase 2, Drug Exo 15% vă zby bazzouoziabâ sie rd Birotey, 

sic 6 7 1 Corj6iq ; “O- 

Os dar dv Gonbziy, za 02 an ai Ti 20wW6- 

  

rrza. Aă rodro î505 0x05 Ep cbv day, Mzvipo Samowi), 
"Go 6z05 sivat “pvbpiuos 4 mios ua, mapazIhâweas za vă 

bz=pasatodi, ri AVOTNTA TV BPI UuaTEDTĂ, 370/abâuzvos zo 

O 2izatoy Gaze vă pl dă zapavuos Ti Kovua zaviay 5 Lzobp- 

„ai 1600 Ga0d vă ui 5%ş capâzen. mhtoy. Noi zi, duzosss 0 
i 

408. Rai Shmiio sis Ozdy zâs DEhs oăs dram opis 09, 
a p 

” 
Ozds 6 Gpos vă pă DEbon pai sis Td stie vă 'oxs Govhsbow pt 

rs sis ză dară Bbvauty. Tosa vază rd map ai 05 */p6vo. Gas 

0z5fzy zoo! ai eroic. 1712, Nozufpinb 13. 

Tis Evewdrrcos cas 1x0dzhhs pihas 
| Royszavrivos Ravzazobtnyis, Xr6hwnos. 

Vo:] -- Toig evrnorăzo!s 7 “inu oTtăzo'g 2poudravraie ris 
IĂ > v . v 4 

dame Ropzavizs bis pi mavsbTbp6s, sis Xeuivyry. 

[Pecete neagră cu vulturul împărătesc şi K. T. h. 1.) 

1 În romănește, Cu data de 1691, același tarif aproape, în vol, V, PP: 

364-7. 

2492. Vol, XII. . , 
BIBLIOTECA 

: Proza a i CENTRALĂ 

1
9
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[Traducere :] Cu Dumnezeii. Prea-cinstiţi şi de folos negustori. 

ai Companiei ardelene, mă închin prietenește către cinstiţi 

'd-voastre. Am primit și cea de-a :doua scrisoare a d-voastre, în 

care-mi daţi de ştire pentru gîndul lui Hagi-Ghiurcu: pentru care 

mă mir şi mă şi întristez. Mă mir cum Hagi-Ghiurcu vă supără aşa 

de fără dreptate şi fără de noimă şi fără orice dreptate creşti- 

nească. Mă întristez cum de Compania d-voastre e nedrep- 
tățită, Eă, precum şi din gură vă va spune aducătorul scri 

sorii, m'am sîrguit prieteneşte să îndrept spre dreptate pe 

Hagi-Ghiurcu, cum a venit şi m'a rugat; ci spre nedreptate 

cine e acela care l-ar ajuta? Deci, cit pot ajuta, voii şi spri- 
jini Compania. Pentru care iată că am scris d- sale lui Sa- 

muil Bird, ca unul ce este cunoscut. şi prieten al mieii, ru- 

gindu-l să sprijine Compania negustorilor, g gindindu-se după cum 

se cuvinesă nu nedreptățească împotriva legilor pe Companie 

Ghiurcu. Şi nădăjduiesc în Dumnezeii că vă va judeca fără 

altă cerere, întru atita cît să nu vă mai tulbure. Şi iarăşi să 

mă învrednicească Dumuezeii sfintul și de acum înnainte să 

vă ajut prietenește, după puterea mea, Aceasta pentru astăzi, 

iar anii tăi să fie de la Dumnezei mulți și fericiți. 1712, 15 

Novembre. 

Binevoitorul prieten al cinstit dumitale: 

„Constantin Ci antacuzino Srotnicul.. 

[Ve :] Prea: cinstiților și de folos negustori ai Companiei arde- 
lene, cu cinste și cu toată fericirea, la Sibiu. 

XXUL. 

Azd TPpepoânaroy, 1713, "'Oztofpioo 15. Patriarchul Hrisant 
de Ierusalim către Companie, pentru eleimosină. Pecete pe ceară 

roşie, ca a lui Dosofteiii, cu data de 1707 şi literele ynia. 

XXIV. 

1713. Chiril de Constantinopol către Mitropolitul Țerii- 
Romăneşti și episcopul de Cerven, pentru un negustor. 'Ey 
um Aszsuâplo, îvd. s. Iscăleşte şi “O Oprapofhapias * Avpos. 
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XXV. 

La „Arad, Iulie 2 dn., lt I7I6. 
Ei Toader gelepciul mart. O. 
Eu Ion gelepciul mart. » 
Eu Stoica gelept. mart...» 
Ei Iancica -». mart. ». Sa 

i noi acește mai sus scrise mărturii mărturisim cu sufie- 
tele noastre, păn n'ai dat bani, ai spart zapisul acel cu da: 
torie. a i i 

Și amii numărat eă Toader gelepciul aceşti bani, o mie 
şase sute patro zeci și noao. 

[Întărire ungurească din Arad, 1ş Iulie 1716.] 

XĂVI. 

1 Laal nostru ca un fiiii sufletesc jupla]n Hrisant starostea 
şi Sfinţii Sale] părintelui duhovnicul, multă săn[ătate și tot 
binele] pohtim de la Dumnezău să v[ă] dăruiască. Iar de la 
noi metanie. Alta, vă pohtim pe dumneavoastră să ziceţ lui 
Anastasie și să-i porunciț înte'alt chip să nu facă, ci s[ăj dee 
samorăi (sc)! ce ai rămas la el, care ati luat: din patru 'căte 
unul şi jumătate și din patru căte unul; care fac de toţ 

” samor (sic) 10. Ce aceia să-i dea în măn[a] părintelui egume- 
nl de la Tisman[a], cănd va veni acolă, iar, nedănduii toţ, 
ce va mai ascunde și nuva spune direptii, să ştie că, pe cum 
ai murit Ananiia şi Samfira, cănd ai ascuns unii (banii?) de 
n'ai vrut să spue direpti cătră S|featăi Petru, așa și Anastasie 
va muri. ŞI, dup[ă) aceaia, daac[â] vor mearge la S[fe]tagora, 
voi să-i trimiț cartea patriarhului şi atot soborui s[fânjtăi 
măn(ăjstir[i] de afurisanie, de-l vot procleţi şi afurisi cu tot să- 
borul, iar, de va spune cu fricu lui Dumnezău direptu și va da: 
Samărăi toț, toț, atuncea îl vom ierta şi bl[agojs[lo]vi. Cu atasta 
săvărşind, Domnu Hristos) să [vă] păzască. Dech. 12 [1716]. 

Al dumneavoastră de bin[e] voitor: 

1 Fauobgta, blinile de samur,
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Reesyerpuii Bromaun (llakapie apĂHMANAPIITI CTRIE POPH ACHC- - 

KEN MOHACTHBA XHAanAapă. . . 

+ Datu-mi-aii părintel[e) Matei ermonah și jup. Hrisa[n]t sta- 

roste şijup. Anastasie samorții], 9 pol: răvașlul] să fie de sam[â]. 

_Ghen. 4, k 7225 [1717). Nicodim eg[umen] ot Tismana: 

Inochentie ermonah,: clisear ot Tismana, martor. 

[V*:] Cinstitului dumnealui jupăn Hrisant, starostea de ne- 

_guţător[i] în Sibiiii, cu metanie şi cu multă săn[ăjtate: să s[ă] 
dea. | 

[Pecete cu trei sfinți şi legenda ruptă.] 

XXVII. 

București, 6 lunie 1717. Patriarchul Hrisant de Ierusalim 

către Companie, mulțămind pentru eleimosină. Frumoasă 
pecete roșă cu Învierea, din 1707. 

XXVIII. 

+ Cinstite dumneata jupăneasă, cu plecăcune sărut cinstită 
măna, dumitale. Mă rog dumital|e] să-mi cu[m]peri o cămașă 
de cele nemiiţăştii, să mi-o aducă omul acesta, și-ț vo[i] plăti-u 

domnealui jup[ănului]. Eu Sion s/ug/[a]. Ghen. 13 dn., 7226 
1718]. 

XXIX. 

'Azd Bhains, 1719, 'lovhiov 4. Patriarchul Hrisant de Ieru 

salim către Companie, pentru eleimosină. Pecetea cunoscută, 

XXX. 
„% Săn[ătate şi tot binele. poftim dumitalțe], tupănea 

birăii alui Grecilor de la Sibiiui. .De acasta scriemu du- 

mital[e], pintru morte. lui Petru, cumu ai fostii căndu 
aii murit: eu popa Şandru amu mersu de l-am cumene- 

cati, şi, căndu l-amiă întrebatii, la ispovedanie, ială cu 

„mine n'aii pututii grăi, ci l-ai întrebat iaste ci las[ă] de 

pomană). Cu ial ai grăit Ciuputtu (sic), că n'aii vrut să ne
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cheme Miliu Sasu (sc), că i-aii fost voia așă; că au zis căii 

lăsat lui totii, lui, iară, decă aii muritii, aii chematii pre domni în- 
nainte, şi aii scos tărgașul înnainte tot, şi ni-aui întrebat domni, 

ci omii ce[rje de un] sărindariii. Noi: preoţi amii cerut 16 
florinți; ei au zis că-i multi, că n'are sărindarii mai multii: 

de 12 fiori[n]ță. Iară, cădu au fostii mai apoi, ai zis domni: 

<«Fa[eJeţi cum vi-i lege, că vom plăti>.. Iară, c[ănjdu aii fostii pe 
hrănit, ni-ai lăpădatiu 12 florilnţi], cu n:are nevoe, precumu 

ar fi dat de la el, iară cheltuiala şi ostăniala noastră nu s'aii 

„plătitii, precum Dumneazăi ştie. Ci dumneta vii socoti cu tot[ă] 

Copaniia dumeat[ale], precum iast[e| lege nostră, pre[cujmu știț 
unde să îngropă omul, ci să cad[e] a lăsa besereci, precum 
sintu şi alte mănci (5:26). Șţiţ cum nu ne mestecămu noi în 

lege lor, aș€ şi iai s[4] nu s[ă] fiia mestecat în niamul nostru, că 

ştiţi bine cătu-i de săracă bes[eJreca nostră, și ne rugămu și 

noi preoți printru sufletulu acestui mortu, şi dumniavostă viţi 
avea pomian[ă], de veţ da pintru sufletul lui. Cu atăta săvăr- 

şindu, să vă spăsiț toț de la Domnul Hiristols. Amin, _Șts. - 

Ili. (sic). Dech[emvtie| zille|, ani Domn: 1720. 

[Vo:] În cilnstijtă măvă a birăului Grecilor de la Sibiu, să 
(sic) să] de cu sănătate. 

[Pecete roşșă, cu puncte și linii.] 

XXXI. 

Ribnilk, 14 septembris a. 1721. Argyesiensis Vaszilyie all 
Popi, sub[ditus] tur[cicus), educit ex Caesarea Vali[achia] per 

Arxaviara în Tran(sylvajniam mille occas lanae tonsoriae va- 

I[oris] r. f. ducentorum quinquaginta, de qua Sacratissimae 
Suae Maiestatis telonio in tribus pro cento satisfecit florenis - 
rhen. septem, xgris triginta. Investigatus itaque. D. P. Rib- 

nicii, die decima quarta septembris, anni millesimi septin-' 

gentesimi vigesimi primi. | 

Petrus Dobra, tultor ibidem!. 

1 Fiscalul Petru Dobra e cunoscut prin traducerea În Jatineşte a Praviler - 

muntene, V. Zs7, Ziţ, romîne în sec, XVIII-lea, |, p. 518. CE. şi vol, următor 

din această culegere, cap. Ziagna. -
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Pariata in caesareo-telonio arxaviensi die. 162. septembris: 

anno 1721 per me Georgium Szabo, tel![o]n[earium] .arxa- 

[viensem].. Visa: in caesarea Rubrae “Turris tricesima die 172 
septembris, -anno 721, per losephum Bebeny; tricesimatorem 

Rubrae Turris. Visa et p:. d. in caesarea tricesima cibiniensi 
die 18* septembris, anno 721. Ioannes Nagy, tricesimator 
cibiniensis, ' o 

XXXII. 

Bucureşti, 2 Iulie 1723. Patriarchul Partenie. de Ierusalim. | 
către Companie, pentru eleimosină. | : o 

- 

XXĂIII. 

Cinstitului şi al nostru bun. voitoriti, 'dumneata chir Cos-" 
tachi Duma, Domnul H[risto]s rog și poftescu ca să dăruiască 
dumlijtale întreagă sănătate. E 

Lăngă atasta întăi vii a cerceta dea dumitale fericită 
sănătate, ca, înțelegănd, să ne putem bucura. A doao, în- 
drăznescu cu un al miei bun priiaten de. daii supărare du-: 
mitale. Iată că trimisăi pe fiiul mieii Ioniţă la. învăţătură, și, 
fiindcă nu iaste cu putință a mai şădea cu paterii! la un, 
locu, poftescu pă dumneata ca să fii ostenitori a-i găsi:o 
gazdă unde ar fi bună socoteala dumitale, la nescai neguțţi- 
tori dă ai noștri au la alt cineva den cetăceni, unde ar fi 
un om dă omenie, ca să poarte grija copilului dă toate ce 
ar trebui: de măncare, dă spălat, dă altele 'care știi dum- 
neata că sănt trebuintoasă; în zi de post să-i dea bucate de 
post, —că știi dumneata că pe tot dulcele nostru tot avem 
post Vinerea, Miercurea, ci, „precum zic dumitale, să iat agastă 
„osteneală să-i găsăști o gazdi şi să tocmești dumneata pre- 
cum va fi cu dreptate, şi să-m. scrii căt ai tocmit dumneata 
întrun an, ca să-i trimiţ banii jumătate acum, nainte, măcar 
că şi noi socotim, dănd Dumnezei săn[ăltate, că nu vom 
zăbovi cu venirea "într'acold, și, împreunăndu- -ne Dumnezăti 
săn[ă]toş, foarte voi mulțămi dragostei dum[ijtale care o vei 

? Franciscanit,
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ârăta dumneata 'cătră: mine, şi voi rămăriea datori : a sluji . 
dumitale. - 

Pentru neşte postav i alte tărgniale care s'aii fost luat dă 
la jupinul Stama, vei şti dumneata că am trimis banii dă 

astă toamnă, şi iară. poftescu pă dumneata, ca pe un bun 
şi cinstit priiaten, pentru fiiul miei Ioniță, 'ca să-l înveț, și 

să-l cerți cu cuvăntal când îl vei vedea” că face lucruri ne- 

trebuintoasă. Atasta, şi iarăș rog pe acel puternic Dumnezăi 

ca să te păzască pe dumneata: p[ururea. 
Dechjemvrie] 17, 1! 7232 [1723]. Al dumnital[e] purure de 

binje] voitor, găt[a] spre: slujbă: Sfaico Bengescu. -* 

[V*:] Cinstitului al nostru bun priiatin şi de tot binele. voi- 
toriii dumniealui starostei dă neguţitori chir chir Costachi 

Sibiianul, cu multă fericită săn[ăjtate să să dea, la Sibiă. 
[Pecete roşie, cu blason Șters, ținut de două 'paseri şi 

literele: 6. T. h. G] 

XXALV. A 

+ Adecă eii Costandin Său, înpreun[ă] cu Radu) Piel[e], 
înpreună cu Vasile ' Buşcul, dat-am: acest al nostru zapis la 

măna dumnealui jupăn[ullui Grigorie, precum să-s[ă] ştie că 

ne am tocmit cu dumnealui'ca săi lucrăm piei de capră 

320, însă piialea pă tl. 15 p!, şi piele să” fie toat[a] gata 
la Rusalii, iară care din noi nu a lucra piele bine, au le 

ar schimba, să avem a'le plăti pielea căte tir. Şi pentru 

credinţa ne am pus iscăliturile mai jos, ca să să crează. 

Mart 22 q., |! 7232 [1724]. Şi s'au dat peile în am mă 
(sic) lui Costandin Săi, și Costandin Săi săi de în vreme 
dumrelui jup[ă]nului Glig[oJrie, precum scrie și zapisi mai 
sus, şi, dă să va schimba vr'o pele, să poarte Costandin 

Salu u] griji. 

+ Eă Costandin Săul. Eu Radul Pielea. Eu Vasile Buşcul. 
7 Și s'aii dat dân ban[i) peilor ti 4, c.,. și, căndi va v[ejni 
ziha și să vor ridica marfa, să vor da şi ccelaţii bani], care] 

fac ti 12, 
Să să ştiea că ai dat jupânul Gligorie jupănului Costă 

Şafarica tal. 13 ca să plătescă măştărilor care ai lucrat 

,



24 ARCHIVA ROMĂNEASGĂ A COMPANIEE GRECILOR SIBIULUI 

_păilă, şi să fie dumnealui volnic să aducă dumisale păilă la 

măna jupănului Gligoriea. 

XXXV. 

Cu atasta scrisoare a mea adeverezi înnaintea tut[u]ror 

celor ce li să cuvine a şti .și mărturisescii. eii' Costandin 

fecorul popei Barbului den Buc[ujreşte că, slujăndu ei 

jupănului Gligorie ani 16, acum ne pohtindu dumnealui 

ca să mă mai ţie, nici ei neputăndu să-i mai slujle]sci 
dumnealui, i-am cerutii plata pentru slujba mea, care naintea 

a mulţi oameni vyreadnici de cinste, carei să vor iscăli mai 

jos, mi-eaii dat al mieii. ce-ati fostii cu dreptatea și ce-aii 

găsit aceşti neguţtori mai jos scriş că € cu cale, tot deplin, 
în măinile meale. De la care de acum înnainte nimic n'am 

să mai cer, nici să iaii de la mai susul pomenitul jupănul 

Gligorie, ni& într'atastă țar[ă], nici într'altă ţar[ă], și, ori-unde 

și la ce judecată laş trage, să n'aib credin[ţă| înnaintea ju- 

dec[ăjtorilor,— pentru că am luati plata mea precum scrie mai 

sus, și am datii atastă carte iscălită de măna mea şi cu mai 

sus pomenitele mărturii pre carele i-am rugatii de s'aii iscălit 
mărturii cumă că de acum înnainte n'am eii a mai ceare 
nimic de la dănsul, ni€ multi, nici puţin. Pentru care amiă 
datii atastă carte a mea la măna jupănului Gligorie ; care, 
veri-unde s'ar arăta, să fie de credinţă. Și am scriisu eii 
dascălul Dumbrav[ă] cu zisa lui. Costandin, în Sibiiă, lule 8, 
dn., 1724. 

Aovbatos ispop.6y0:/0s 2opty. 
T Xrăuos dora Ezirpozos 

705 zpossTob pag E8 Gprzt,.. 
wopripă Tă voda, 

+ Ea Dumitru Moldovan marturu. 
Radul Căm[inarui], mărturie. 

""Avâptas Pomroniov uaprotp mă vo0sy. 

Eti Costandin fetor popii Barbului den Bucureşti întărescu' 
ce scriia mai sus, și pun și peceatea. E 

Însă. dup[ă] moartea mea, care s'ar scula să-i dea ce ai
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luat fr'unii nemenii ai lui, .să fie afurisit, că€ că nu m'ai slujăt 
şi n'am avut nici cu el, nici cu părinții lui. 

Pentru aceaia nu i-am lăsat nimic, iar ce i-am dat, i-am 

dat pentru Dumnezăă. 

XXXVI. 

Craiova, 30 August 1724. -Nizshaos Ilăzep! recomandă Com-. 

paniei pe episcopul de Polyane Calinic, din Mitropolia Salo.- 

nicului, care călătorește pentru eleimosină. p 

XXXVII. 

 Scrisorea mea la măna dumnealor căm[ă]raşilor: ot Slă- 

nic, precum să s (a] ştii că, dăndu eu bani ia domnelui boerul 

Portari, pecum să s[ă] ştii că am fostu dat ei la dumnea-- 

lui Portarul pentru sare ca s[ă] iai de la Slănic oc[ă] 

71.000, şi domnelui Portarul ai scris : cămărașților] de la 

„Slănic pecum n'am dat ei acolo tl. 10, ci să m oprescă sare 

pentru acei ban(i], și, văzăndu ei aşa, le'm dat scrisore mea, 

că, de nu vor fi banii daţ la Portaru, şi va f[i] lipsă, să aibu 
a dare iar eii dumnelor, ca să s(ă] plenească ace[i] banfi]. 

Adasta scrii ca să creaz[ă]. Noem[vrie] 4, | 7233 [1724]. 

(Iscălitură evreiască.] 
[V*:] “Opodoia rod Asovpyăţov (2) “Bâpaiov mb Loara drd . 

&s)[&](x] 10 [= zapisul Evreului Leurnez din Silistra pen- 

tru lei 10]. 
XXXVI. 

Adecă ei Costan[din] ] Său, înpreun[ă] cu Radul Voichiţă i 

Vasile Buşcor, dat-am zapis[ul] nostru la măna dum. jupă-. 
n[ullui Gligore precum să să ştie că, avănd noi mare pricină | 

cu dumnealui pentru neşte piei ce le am lucrat dumnealui, 

şă eşind vr'o căteva piei nelucrate, și dum. lăpădindu-ne toa![ă] 

marfa.ca să î-o plătim, — deci, avănd şi judecat[ă) înnaintea 

boiarilor, apoi - ne am înpăcat cu dumnealui ca să ne în- 

1 Poate o rudă a lui Pater Ianoş, pentru care v, notița d-lui Lăpădatu, în“ 

«Prinos Sturdza». i
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toarcă dumnealui "piei 7, și să ile: plătina dumnealui, piial|ea] 
căte ti! [1] p!, ce să fâce pă 3odepiei u'45, și am pus zi ca 

„să dăm aceşti bani la S[feajtăi Petru, făr d[e] nici:un cuvăntii, 
iar, nedănd ban[!] la zi dupre cum scrie zapis[ul], să fie 
dumnealui volnici a ne apuca cu strănsoare ca să dăm aceşti 
ti 45 ce scrii mai sus. ŞI, de să ari face vr'o chieltuial[ă], 
să fie tot de la noi, iar dum. să aibă a ne trimite dumnealui 
încă -piei 49. Și pentru credinţă ne am pus iscălitura” mai 

jos, ca să să crează. Însă piiaitea] carje] nui va plăcea, 
aceaia să ne o întoarcă. 

1 Oc[tomvrie] 27, i! 7234 [= 7233 = 1724). Din suma acestui 
zapis ce scrie mai sus, t! 45, ai dat Costandin Său t I0, i Radul 
Voichiţă au dat ti 10, i Vasile Buşcur t! 10; şi ati rămas să 
mai dăm ti 15. Dech[emvrie) 27, l 7233 [1724]. Eă Radul 
Voichița. Eu Vasile Bușcul. Eii Costandin Său. - 

XXXIX. a 
[29 Novembre] 17[24]. 

+ Dat-amui atastă carite a  nostră noi neguţtori greci 
de la Sibii pentru bunlă] şi adevărată credintiţă ca să s[ă] 
ştie că, de multe, ori întănplăndu-ni-se de ami veniti noi 
şi unii de'“i noșiitri, cu negoț şi fără de negoț, în Căineni, 

și, precumi ai. fostii porăncă să facemi lazaretă, ami fă- 
cutii şi amă plinitii în Căineni, încă ne-aii dati şi nişte 
sămănţă de o'mi [= oama] și afumati jupănul Filip /şrers: 
Mihai], şi, plinindă zilele lazaretului, nu ne aii slobozitti pă 
nic-unulă păn n'amu adus carite de la vameş de la Căineni 
şi de la sătenii, cu mâriiturisanie. Așișuideria știmă şi mărtu- 
risimiă că nici-unul din Cumiipaniia nostră n'aii trecuti făr 
ca s[ă] nu fac[ă] lazareti, și nici cu un f&li de lucru.nu neiaă 
supărat, nici cu sila să ne hiie luotii ceva, nu ne-ai luotă, 
pentru pricina Jazaretului, şi nicl-un răi n'amă văzuta de . 
dumnealui, şi “pentru aceste, pentru toate, putemiă Şi măriă-: 
turisim cu toţii, cu sufletu curatii, care ne vomi. iscăli: 
din jos. - 

(Şi altă “formă, şi forma definitivă, datată.]
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XL.. 

+ Jupăne Grigorie, sănătate şi toată binele îţi potesci 
dum[nijtale de la milostivul -Dumnezeii ca să dăruiască du- 

m[ijtale multă sănătate și lină pace. Alta, iată că trimisei 
acestă omi anume Oprea, să-mii mai dar dumneata lei 30, 
că “ai veniti omenii de la care am cupărată berbecii, 

să le.plătescă; ci să-i dai în. măna 'Oprei acestuia, care 

aduce răvaşul la' dumneata; ci să-i pecetueşti dumneata și 

să-i dai în' măna Oprei,! “săi ducă la mine; și răvașul va fi 

în loci de Zapisă la dumrieata. Adasta, şi fi dumneata să- 

nătosii. - : 

Lt 7233 [1725], Ghenarie 25! dai. TAL dumitale de bine 

vofijtori: Lăp/ăJdat de la Căiueant. 

* Ş[i'vameşi, vei şti dumneata îară, jupănu Nica au venitu. 

[V*:] Întru cinstită măna dumnealui jupănului Grigorie, la 
Sibă, cu multă sănătate să să dea. 

ALI. 

i Daă de ştire afujmaţ eajlor şi deregătorilor carii săntu 

supt măna luminatului Înpărat cumu 'ne plăngem noi ne- 

guţătorii carii sămtemii de. pe Criş, iaca ne plăngem noi 

peîntru neşte neguțători carii vin din - ţa [â] streină, viniă 

şi tărguescu pen toate satele, pe unde-i „băişagii, şi şed cu 

săpitămăna, și noi nu putem tărgui nimică, carii slujim şi dăm 

porții şi nevoile toate petrecemii, — că ei vină dini ţara Tur- 

cului şi daii mai lesne decăt noi. ŞI, de or șed[e| mult în 

varmeghie noastră, noi rămănem la nimică, că n'avem modru 

să vindemii nimică, de er. Că ei nu văndi la neguţtorii, ce 

ei vănd potoreşte 1, cine cum cere. Pe ceste cuvinte sintem: 

reci Toma dină Bae, şi Ion Fiiam din Rășculit[ă], Toader 

Gabăr din Brad, şi Dănil[â) şi Luca și: Avram Morarii, lonă' 

de la Hălmagiii, şi Țeben? Ion, Ion şi Ilie, noi ne plângem: 

toț la d[ujmnevoastră deregătorilor carii sănăteț capul țărăi, 

1 Cu /oforul, cu gologanul, — cu mărunţișul. 

2 De la Tebea.
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să ne fiţi derepti, — că la d[ujmnevostră aveț putere să-i opriţ 

să nu vin[ă] la tărgurele nostre. 1725, m[esil]ţa Iunie 29. La 
Hinidoră. 

XLII. 

+ Dumitale jupăne Grigorie, bița]goslovenie. 

Atta, pentru banii carii vorbisem cu dumneata ca săi 

dai în măna jupănului Zahariei, vei şti dumneata că, fiind 

jupănul Ioan la Cămpullung acum, l-ai apucat jupănul Zaha- 

riia şi i-au dat toți banii; ci, deaca va veni jupănul loan 

acolO, sai va trimite pe alt om al dumnealui, văzănd zapisul 

dumitale, care l-ai dat la măna mea, să-i dai acei bani, tl 500,. 

în măna celui ce-ţ.va da zapisul, ca să-i dea jupănului Ioan. 

Ca şi zapisul carele l-am făcut noi, cândam tocmit să aducă 
hărtiia la măna jupănului Ion serie, iar nu la a jupănului 
Zahariei. Ci dumneata făr nit-o îndoială să dai acei bani. Şi 

fii blagoslovit. Iulie] 25 d., 7233 [1725]. Însă banii să-i dai 
Cum scrie în zapisul ce am dat la măna dumitale, adecă 
3 zloți drept doi lei, și, după ce vei da banii, să iai scrisoare 

de la măna jupănul[ui] loan, şi să seiscălească într'ănsa şi ju- 
pănul Dimitrie ; şi să mi-o trimiţ la mine. De va veni jupănul 
Dimitrie, pe dumnealui să trimiţi acea scrisoare. Iul[iej 25 
dni, 7233 [1725]. B.[= Şt.] 1, episcop Rim[nicului]. 

[Pecete de. ceară neagră, neînţeleasă (a doua, la închidere):] 
[V*:] Dumnealui jupănului Grigorie cu bl [a]goslovenie să să 

dea, la Sibiia.. 

XLIII. 

Ploins Nzshmos "Adstavâpov Boefidas, îhtp 0z05 ab05vans 
z îotis 0b-prrpo5)opias. 

7 "Eero orăposra za doza: mpagpatevrai Tis 5 Lizwip 
zoo, zii Evowmdcqră Gas spatperodusy, sint £v byaia. "d 
“pâw.z sas Ehăfouav uni Enarahdfousy mă Boa us Gmuzbvats, 
TpOSzhatânzvo! dd Tobş Ticzorâobş, “O0zy ăe sivou ele stâna:w 
cas Gu abis toreihausv vă măptouav 306 peprrnds, dv atyai aruto- 

1 Atunci era episcop de Rimnic Şiefan de la Govora.
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za, vă motdevhâamw. Toaivat Guws ai EA uEpobs 075 vă pohăr- 

zoyrat ră Ga 22.1 Gpyaiaie avwnâziatc.: Toba uăv sis Gz6- 
aptoiv cas. Tă 63 Er sas z0hă vai vadă. auwsz, Ab, spe. 

Jo Nicolae Voevoda. 

"[V*:] + Te tvemorărp oripoota mai role hotzoie Tpopuatzv- 

=aic ris Ev Simi zovpziavias, Diis. 
"Andros abf=vrwi, mod Nezohăov Mavporopâizov Bozâ65z 

 Obapofhayiae, îtă zobs 2vo/hobvras "Îireortăvows. 
[Pecete octogonală cu coroana şi cele două steme şi |. N. 

A. B. = Io Nicolae Alexandru Voevod; 1716.] 

XLIV. ! 

“ Jupăne Gligorie, săn[ăjtate şi tot fericitul bine poftim 

de la prea-putearnicul Dumnezăii ca să te păzească cu 
mul(ă] și fericit[ă] sănlăjtate întru mulţi ani.  Pricina 

scrisori nu iaste de altă, făr căt întăi a cerceta de bună 

săn[ăltatia dumitale. Alta, vei ști că aii rămas dupe căruță 

zeace zloţ, ci iat[ă] că ţi i-am trimis pe jup[ă]nul Ion, iar 
după cafiă să-mi trimiț dumneata 20 de coț de postav al- 

bastru închis, de carele] aii luot și părintele Bistriceanul, şi, 

înpreun[ă] cu. bani postavului, voi trimite și bani după'cafea 

şi după piper, făr zăbav[ă]. Acasta, şi mila lui Dumnezăii să 

te păzească, și a Sfântului Costandin. Sept[emvrie] 24 dni, 

7234 [1725]. 
Al dumitale de bine voitor: //arion ar[himandrit]  FHu- 

r[ejz[utuă ]. 

XLV. 

Sănătate dumitale, nașule. Poftescii de la milostivul Dum-! 

„nezeii tot binele dumitale. Și, de vei avea. a întreba de mine, 

mă aflu din mila lui. Dumnezei sănătos. Altă, mă rog du- 

mitale, ca la un părinte al miei, şi să mă erţi căceţ fac bu- 

şuluială, că am înţeles precum ai avut întristare și buşuluială, 

ca Dumnezeii să te bucure întru ceale bune. Şi.mă rog du- 
mitale să fat atîta bine să osteneşti, de va fi cu putință, la 

ginerele județului hălui mare, la doftor Feat, că iaste un
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şolear ! de şade acolo, fecorul popi de la. Cloaștăr, și m'i 
dator de astă primăvară -ati trecut un anii, de cînd am fost 
în "Țara Nemiitască,, şi i-am aus (sic) 50 de. pungi de cărţi 
mari, și n'am ştiut că sînt ale lui, că mi li-aui dat la Lipţea 
fitorul popi din Saschiz. Şi, cînd am venit la Saschiz, atunci 
l-am cumpănit acolo în curte la popa, înnainte popi, .și ai 
venit 50 de punț nemțeşti, și am togmit puntul cîte 10 po- 
torli], cu fitorul popi din Saschiz, că el mi li-aă dat mie. Și 
li-amiă lăsat la popa acolo în casă, și pe urmă mi-ai spus că 
nu sînt ale lui. Și acuma acela ai luat cărțile, şi nu plăteaşte, 
ci mă ţine cu cuvinte. Și mă rog dumitale, nașule, să spui 
și la juplă]nul Zafir că mă închin cu sănătate d[ujmnealui întru 
toată cinstita casa dumnealui. Îi poftescă tot binele dum. 
nealui. Alt, și mă rog dumnealui să facă atita bine „pentru 
mine, că îi voi sluji dumnealui, să ostenească înpreună cu 
nașul Dima la judeţul hal mare, căce știii că are coroșpon:- 
deanțe cu judeţul cel mare, să-i spue aheastea, să vază ce 
va. zice. Pentru aceia mă rog dumnealui, eii mai mic şi plecat 
şi de bine voitor al d[ujmnealui în toată vreamea, 

„Alta, vei ști dumneata, nașule, că am cerut la Laţcu pipe- 
riul, şi bani, cițau vindut, şi au vut să mi-i dea ; şi s'au rugat 
să facă bine naşul Dima, să facă bine dumnealui să-l aștepți 
pîn[ă] la tirgul Cohalmului, că va da mie. Şi mă roz dumitale 
să fac bine să-i dai o jumătatede puntă de arbatei [==horbote?) 
la juplă]aul Stama; şi mă închin cu sănătate dumisale. Alt, vei 
ști dumneata că-ţi trimiți şi ţidula a Sasului din Sighișoră, 
pentru vulp[i], să-i iai ban. Și-ţ poftescii duma[i]tale tot binele 
şi totă sănătatea de la D[u]mnezei. Ei mai mic şi plecat al 
dumitale slugă în toată vremea. Și poftescii tîrg bun, să te 
văz sănătos; viiață îndelungată, să-ţ dăruiască Dumnezeu. 
„Fa Nica Vasile. 

1725, în luna lui Dechemvrie 27. 
[Pecete roșie, cu cruce dublă.] 
[V*:] În cinstita mîna juplă]nului Dima Dutcă, cu: sănă- 

tate să să dea, la Sibii, 

„9 Sehuler, şcolar,
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XLVI. 

+ Adecă ei Sterea dai zapisul meiu, la măn[a] jupăn Gili: 
gorie să s[ă| şti că am văndut nişte lănă dumnisale dereptu 68 
de măji şi 40 ocă. Ce, căndă o va cântări, de va iși lipţă, 

să avem înplini. 

1726, Fevrar 21 dn. 

„Ei Sterea ot Nicopol. 
Şi cari am mai dat la Crăciun, ne-ati fostii tocmeală pentru 

22 de măji. 

XLVII. 

Scrisoarea mea la măna jupănului Gligorie din Sibir. 
cum să s[ă] știe că i-am trimis dumnealui lănă, măj — de 
postav — şi : destrămături. măj —. De6  într'atastă lănă nu 

este pus și ban[i] dum., lei —; însă la lăna de postav, iar 
alți bani sănt ai miei toţ. De& mam rugat dum. de mi 

i-ai făcut bine cu patru sate de' zloți, şi î-am pus aceast[ă] 

lănă zălog, cănd să va vinde, să-ș îă bani cu dobănd[ă], pe 

uâ an zeace la unul, căt vor stâ bani la mine: pănă să va 
vinde lăna, să umble ban[i] cu dobănd[ă]. Adasta am scris, 

lun[ie] 12, l* 7234 (1726). 
Ilie Otetel|e]șanu, platnic, 

" [Pecete roșie mică, cu blason' neînţeles.] 
[Pe V*:] 

+ 1726, I[uli(ie] 24. 

i Să s[ă] ştie cam dat dumisal[e] gupăn Ilie Vornicul 
Otitilişanul zloț vechi 300, igon. [îjovy==adecă] trei sute, pe 
zapisul dumisalle], pecum scrie, cu dobăndă. Ei Dumitru 
Moldovan, . marturii. 

XLVIUL. 

1 Să s[ă] știe că am luat ei Radul sluga jupănului Ilie Vor- 
nicu [Oteteleşanul] de la jăpănii Gligorie lei 22, pentru traba 
lănii, de am plătit la vamă] şi la cărăuş, pentru saă 18: să 
s[ă] prinză în sam[ă). 1727, Aprilie] dni 23.
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XLIX. 

București, 23 Novembre 1727. Hrisant, patriarch de Ieru- 

salim, către. Companie, pentru eleimosină. 

LI. 

Precum să să ştie că ei popa Radu Team[|pea] din Bra- 
ș[ov] ! am luoat f|loJrjin]ți patrasprăzeace de la jupan Dima 
birăul neguţătorilor din Sibii; care at fost pentru un serin- 
dar ce am slujit noi preoții în Braș[ov] pentru jupan Petru 
al lui Todor. Foiţa să fie de samă. 

În Sibii, L 1728; Ghen[arie] 1 dn. 
Az ierei Radul ot Brașov] m. propria. 

LII. 

Sibiiui, rii Ianuar 1728. Chitanţă de  eleimosină de la 
Ilatatos TOWTOGb'Hidos, Lopes. 

LIII. 

București, 8 Februar 1728. Hrisant, patriarch de Ierusa- 
lim, către Companie, pentru eleimosină. 

LIV. 

Iași, II Septembre 1728. Hrisant, patriareh de Ierusalim, 
către Companie, pentru eleimosină. 

LV. 

Braşov, 25 April 1729. Mavohdzns Nauagruâe, 2pt7y Măyag 
Kovztâpqs 1, «cinstitului: și bun priietenului nostru dumisale 
jupănțullui Dimii, starostii neguţătorilor dăn Sibii, cu. cinste 
şi cu fericit[ă] săn[ăjtate să să dea, la Sibii>. Recomandă doi 
călugări de la Atos. 

Pecete pe ceară, cu palme, cu o coroană din care iese o 
palmă, altă coroană sus și. «Al. 6». 

Li cf, tablele de la Zsz. A romine în sec, XVII-lea și de la Brașovul și 
„Rominii, - :
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LVI. 

“+ Adecă 'eii Costandin Malache' dat-am zapisul -mieă la 
măna dumnialui jup. birăului care să află la Cumpaniia Si- 
biiului precum. aii aflat neguţători: să daii 40 flor. și, rugăn- 
du-mă neguţătorilor, a făcut dumnialor. bine, imi:aii ertat 20, 

şi am să daii 20, care să slujescu un an, să plătiască jupănul 
pentru mine. Şi pentru mai mare credința am dat zapisului 
mieii în măna dumnialui jupănul Dimi birăului. 1729, Lulie 18. 

Dumitru Moldovan. Piyqs. Asoricv zapiv. Adam Ilie, martăr. 

LVII. 

T Adec[ă] ei Costandin fetoru lui Ene Malăcă, dati zapisul 
mieii naintea  birăului Cumpaniii Sibiiiului de faptele mele, 
răutăţile care am făcut, oțiile mele, care am făcut, și nu 
odat[ă], ci de do orți] şi de trei or[i], și dumnealui, văzănd - 
răutăţile şi faptele mele mărturisită, dumnealui m'ai pus în 
prinsore, şi, rugăndu-mă la alţi neguțători care or fi iscăliţ 
de de supt, şi mă ruga, și ati mersi la dumnealui birău, 
și m'aii luat în chizășie, precum, dă s'ar afla să fac de altă 
dat[ă] pagublăj, macar de un flor(int], să aibă făr de nit-o 
judecat[ă) chizași care vor fi, să mă prinză, sai în Ţalra]- 
Rumănească, sai în Țar|a] Turtască, saă în “Țara Nem- | 
țască, sai unde s'ar afla, fâr de nit-o judecat[ă] să aibă 
să m[ă] spănzure. Și pentră mai mare credința dai zapisul 
în măinile dumnealui, şi întăresc zapisul cu degetul -miei. 
1729, Iulius dn. 18. 

Ei Costandin dlalache întărescii ce seriti (ce) mai sus: d'oi 
face mai multă, să mă spănzure, fără ni&o judecată. 
"Ed 6 Trans Azovian. supara sorijis, uiittâgoveas 6 hp 
azipns Mawhns Keoihns dă iv Xvo0zv ăvorozoy. 

Eu Adam Ilie chizaș pentru omu care'scrie mai sus, 

Mans Azorio» aapâv, 

- LVIII, 
[C. 1730.] + Ade[că] ei: Bucşă -bogasiiarlu ot Giurguv. 
1 Să [să] ştie c'am dat la jupăneasa Ana, a jupănului Coman 

2492. Vol. XII, - : , 3
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băcanii, un sac de lăn[ă)] dintr'a lui Ilie Otitilişanu, și ati tras 

măj 4, făr funţi 14, şi aii mai luat dumneaci un sac mai 

nainte, măj 4, punţ 14, şi am tocmit maja flor. 12, şi peste 
tot fac f. 8. Suma — flor. 

Și am dat la Ivan Brandicin un sac de lănfâ], măj 4, funţi 

7, şi am luat eii înnapoi oc. 16, cu sac cu tot. 

LIX. 

Cimpulung, 22 Iulie 1730. «Safta Bucur Gheorghi, văduva 

răposatului Sauli Ioan», cantorul Companiei, către proestosul 

acelei Companii. Cere milă pentru ea, într'un proces. 

LX. 

București, 16 Octombre 1731. Meletie, patriarch de Ierusalim, 

către Companie, pentru eleimosină. 

LĂI. 

București, 16 Novembre 1731. Meletie () patriarch de Ieru- 
salim, către Companie, pentru afaceri mărunte, | 

LXII, 

București, 23 Decembre 1731. Meletie, patriarch de Ieru- 
salim, către Companie, pentru eleimosină. 

LXIII. 

1732. Patriarchul Ignatie () de Constantinopol către Mi- 
tropolitul "Țerii-Romăneşti, pentru hotărirea ce luase 705 ziw9- 
deioda: ânhovir sis uizy zis îopisitvny ih ră Ovowblăusya 
vai Epzrparevăpsva ap abzoic oră 40 doză paratză da- 
e6pwy stâăv zpigpara, pie mod %petw 'didstav awă 28 adrây zt- 
hai Exstya mapă Tijy Bopiobetoay ri. iv, dai îd6va dus radra 
Gepso'tv («de a vinde adecă 'cu un singur preţ statornicit sto- 
fele de rochii şi celelalte lucruri de mătasă de orice fel, 
cumpărate şi neguțate de ei, fără să aibă voie cineva dintre 
ei a le vinde peste prețul orînduit şi de a da în genere 
acestea pe veresie»), Dezleagă .pe cei ce n'a călcat înșii 
învoiala
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LXIV. 

București, 16 Maiă 1732, Silvestru de Ierusalim „către 
Companie, pentru afaceri mărunte. 

LăV. 

_Dat-ami zapisul mei la măna dumisalle] jupun Gligori 
pentru mai mare credinţa, pentru că mai înprumutat dum- 

"nealui cu flor[ini] nemţești 1000, igon o mie, cu ostinela banilor 
la 1000 într'on an 100, igon o sută, şi pentru mai mare cre- 
dinţa i-amii dată zapisul mii la măna dumisale. Și am scris 
eii singur cu măna me, şi mi am pus și pecete me, ca să 
s[ă] creză hieşte înnainte omin[i] de omenie. 1733, Fevruarie] 1. 

Ei Dumitru Moldovan întăresci ce scrie mai sus, şi pun și 
pecete. 

[Pecete roșie, fără.semne.] 

LĂVI. 

Craiova, 16 Februar 1733. Niuâhaos Ilăszp recomandă. 
starostelui şi negustorilor greci sibiieni pe un călugăr de la 
Sf. Nicolae din Mira. 

Pecete roșie, cu coroană şi monogramă. 

LXVII. 
1734.  Patriarchul Serafim de Constantinopol către Mi-. 

” tropolitul 'Țerii-Romăneşti, pentru interesele unui i negustor. - 
"Ey ui "lavoagio, îvd. WB, 

LXVIII. 

București, 15 Mart 1736. Ilavcatijs zpoty Mszhyectidpre.. 
către proestosul Companiei. Pentru Safta, văduva lui Sauli. 

LĂIX, 

29 lunie 1736, ei Naharărt. Scrisoare de la trei Greci: 
către Maisa Xrâuo Koysza, proestosul Companiei, pentru în- 
ventariul averii fratelui mort al unuia din ef.
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LXX. 

î Cinstite dumneata juplăjne Gheorghie, de i[a] atot.pu- 

tearnicul Dumnezeii rugăm dumitale .mult[ă] şi fericit[4] să- 

n[ăltate, înpreună cu toţ ciostiţ|i] ai dumitale. Cu atasta 

înștiinţezu pe dumneata că aici la Scaunul nostru al Răm- 

nicului ai venit jup[ănul] Ion Marco şi spuse cum că ar 

fi trimis dumnealui nişte bani pe acest neguțător din Cupa- 

niia noastră, anume Radul Eftemie, ca sii duc[ă! la Craiova 

la jup[ăn] Năstase Bălaș, însă galbeni 103, zicand că dum- 

nealui aii socotit ca să fie plătit de acolo cu acei bani, şi. 

dănd acei bani la jup[ăn] Năstase, să-i iă zapisul, să-l duc[â). 
la dumnealui. Noi am chemat pe jup[ăn] Radul, fiind şi jup[ăn] 

Ion față, ca să vedem [ce] răspunde jup[ăn] Radul. La care 

ai răspunsu că acei bani s'aii dus toț pecetluit şi i-ai dat 
la jup[ăn] Năstase, numai fiindcă ai fost zis juplân] Ion ju- 
p[ănului] Radulii ca să dea nişte lănă la soacra jup[ănului] lon, 

pe seama jup[ănuiui] Ion; şi, neputănd să scoaț[ă] acei bani, - 

şi fiind jup[ăn] Radul părtaș cu jup[ân] Năstase pe lănă, cănd 

ai fost la număratul banilor, ai vorbit jup[ăn] Radul cu jup[ănj 

Năstase, de ati oprit acei bani pentru lănă, și i-ai luat iar 

jup[ăn)f Năstase păn să va judeca cu jup| in] Ion. Iar jup[ăn] Ion 

îndată au pus dreptate aici înnaintea noastră şi aii protecș- 

tuluit cu galbeni 50, pecum că jup[ân] Ion fălăluiaşte pe ju- 

p[ăn] Radut de hoţu, pecum că i-aii spart peceatea şi i-ai 

luat bani, şi s'ai plătit de unde au fost jup[ân] Radul dator, 

și aici înnaintea noastră i-ai strigat: hoţu, mincinos şi înșă- 

lător, şi să meargă la porci, iar nu la neguțătorie, şi iar ai 

zis că numai un cuvănt va zice la Măriia Sa domnul Titrih, 

și va trimite de va duce pe jup[ăn] Radul în peante (s:6) şi 

cu tăitari. Încă nu i-ai fost destul atăt, ci a treia zi în uliţă, 

fiind toț neguţătorii noștri strănși, i-aii strigat: hoțu, înșă- 
lător, mincinosfişisunţufut, iar jupăn Radul îndat[a] aă plecat 
la Craiova, fiind acolo juplăn]: Năstase, la care ai dat bani, 

si-au chemat să meargă și jup[ăn] Ion, fiindcă acolo iaste și 
Măriia. Sa ișpectorul, și, de va fi așa pecum ai zis jup[ăn|: 
Ion, acolo va fi închis și va. da tot birşagul, au să șază aici
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la Rămnic păn va veni cu atestaţie de I[a] jup[ăn] Năstase. 

Și noi am ţinut pe jup[ăn] Ion om de omenie, iar dumnealui 

numai ce aii ocărăt omul din Cumpaniia noastră și s'aii dus, 

iar apoi au venit jup[ăn] Radul cu atestaţie:i, care le veţ vedea 

şi dumneavoastră, şi cu zapisul jup[ănului)] Ion, care să veade 

cănd aii dat acei bani ce scriem mai sus, aii fost rămas da- 

tor încă florlin]ți nemţești 594, crăițar[i] 5o. Apoi în urmă 

aii adus jupăn Cărstea și alți. bani, şi punem și acea sută 

de florțin]ţi și tot vedem că mai rămăne dator juptăn] Ion, 

cu care să cunoaşte că n'ai spus destul jup[ăn] Ion, ci numai 

ce aii vrut, ca să sirpe pejup[ăn] Radul. La care pricini noi 

acestu lucru nu lăsăm jos, ca să fie omul nostru ocărăt de 

jup[ăn] Ion, că noi păn acum îl mărturisim de om bunu, 

neştiindu-l la nici-unile de care aii zis jup[ân] Ion asupra ju- 

p[ănului] Radului, ci omul nostru are bună dreptate, precum 

şi atestaţiile îl adeverează, care oamenii din gură vor: măr- 

turisi, iar jup[ăn] Ion ai zis multe cuvinte de ocară, pecum am 

zis mai sus: Ci dumnealui jup[ănj Ion, nevrărid: să stea la: ju- 

decată aici unde ai protecștuluit, şi fiind omul. nostru drept, 

să caute să trimit[ă] acea protecștaţie cu care s'ai încărăt 

(sic), căci necinste ati adus la toată Cumpaniia noastră aceale 

cuvinte care le-ai zis jup[ăn] Ion asupra jupl[ănuluij Radului.. 

Ci, nevrănd cu. bine, noi vom căuta cu dumnealui înlăuntru, 

la Cămară. Încă ai zis jupăn Ion, .bătănd cu măna asupra 

jup[ănului] Radului, că, numai căt va veni juplăn] Radul . la 

Sibii, îndat[ă] îl va pune la arești; care noi nu-l știm să aibă 

dumnealui atăta puteare, iar, de să laudă dumnealui jup[ăn] 

Ion cu Măriia Sa domnul Titrih, noi încă vom scrie la Măriia 

Sa, că şi noi avem pe Măriia Sa patron, și ştim pe Măriia 

Sa stăpăn, și făcătoriii de dreptate. Și la toate aceastea poftim 

pe dumniata să avem răspunsu, Și rămănem ai dumliltale 

de bine voitori : . „Marco Par... SU ss. 

Rămnic, Aprţilie] 24 dn., 1737. 

[V*:] + Cinstitului dumnealui jup[ă]nutui Gheorghie Horvat, 

birăul al cinstite  Cumpanii Grecilor din Sibii, cu fericit[ă] 

săn[ăjtate să s[ă] dea, la Sibii. 
[Fără pecete.] 

,
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LXXI. | 
10 lanuar 1738. Averea bisericii grecești din Sibiiii. Touos 

dâzis, Biâhiovy asţi rây îv lepoowhâpo!s zasprapysvodyroy 105 
„Xpoaâvdon . .. Biâhiov Eptz6y, itoov v6uos!, 

LXXII. 

“Dumitale chir Niculo, săn[ă]tate-ți poftescă de la milusti- 
vul Dumnezăii. 

Altă, acuma a trei ori scrii dumitale să-m răspunzi pentru 
cele ce am fost scris dumlijtale că să fim frați la tovaroşie 
nigoțitoriei, și să-m răspunzi cum voeşti dumneata, și, voind, 
aă să osteneşti singur, să tărguim de cele ce va treboi pă 
samă bolții, ati sâ-m scrii ce să iati, și să viu şi eu aci. So- cotescu că vei fi mulțămit cu mine, precum ati fost mulţă- 
miți şi alţii. Ce mă rog să-m răspunzi mai curănd. Și fii cu: Dumnezăii. Ot Brașov, 1738, Mai 29. | 

T Al dum[i)tale bun voitor: .. - Hristea Vasilie. 
[V*:] Duwm[ijsale lui chir Niculae băcanul, la. Tărgul-Mic, 

cu sănlăltate să s[ă] dea, la Sibir. 
[Pecete roșie,] 

LXXIII. 
Y Dăm scrisorea nostră la măna dum. jup[ânului] Ne- . culei Ion, precum să s[ă] știe că ne-ati făcut înprumut cu f. 45, ne-aii făcut bine, şi noi care nevom numi mai jos, să 

avem a-i da acești bani la măna dumnealui cu mulțămită, cănd ne vom înt[ojree pe la Cluj, au la Făgăraş; cine ne va aduce: scrisorea, să avem ai da bani aceștiia. Pentru: "credința am iscălit, să s[ă] creaz[ă]. Ia Avulumi Raspanacu (sic). Avlgust] 9 d., 7246 [1738]. Ei Stan Bunghez, plat[nic]. - 
| : Nizdhzos Srâţo pă pris. 

Amwoirpros Kovatawivov pa pTatp6. Acești bani să-i dam păn la 1 lună, iar, de va mai treace şi altă lun[ă], să-i dăm dobănd[ă], — că așa ne-am legat. 
! Cele d'intăiii sînt tipărituri muntene, cea din urmă — Pravifa.
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, LXXIV. 

20 Octombre 1739. Compania face mărturie pentru 6 £ 

ebipevâaty -ăp0ov wazezăy zdp Mavâhrs 0 24 Nin», care a fost 

vamerănns sis Ti Bhorpiay, îahutvos ăză robs ablayrădsc rîis 

Bha/ias. Cînd Nemţii ai venit în ţară, el a făcut jurămînt 

militar Împăratului. Adzwzbovzos 705 adivzos Rovyorayrivov 

Mavpozopâaza» sis ri Baia, 2arâhdnoav “păuuara 165 “Pa- 
âstaj sie zăy adisurrv dă vă mb oreth pă zesTdy ăvOpoary usi, 
ao Erpazaw 6 05 abis zpopnjzis Roysravrivas, “pvopituy- 

za6 tv [mj0ivza Kazi» Mav6hrjy atszby Bodhoy Tis abheytzi,s 

dznpeotae, pi Eyoyae stânaw Bă măv prev îa0b ste tam 
6 apopnOsis -Razezăy Mav6hrjs sis robe 2p0T0vs Tv Aaoa pin 

orparevuaruv, Enos ză “păpara sie adry td vă ră otel pă 

ziorăy 3Opozoy rob îzzi mod Eppagay!. În ele era vorba de 
venirea lui Râkâczy cu Tatari asupra Ardealului și Unga- 

riei. El le dă la generalul Braşovului. Aruncat la închisoare, 

scapă acum, în Ardeal. 

4 ” LXXV. 

i Răducane, îț pohtim de la Dumnezeu mult[ăj săn[ăj- 

tate. Scrisoarea-ţi mi iau venit, și toate scrisele am înțeles; 

la care nu lungescă mai mult, căci de la Sfinţiia Sa pă- 

rintele popa lordachie le vei înțeleage toate, și, precumii 

veţi socoti dinpreună, așa să faceţi; însă, cea mai dintru toate, 

pentru pinzionul de anul trecut, munceaște prin mijlocirea grofii 
Areosti, doar s'ar putea mai curănd scoate. Să ştie Dum- 

nezeă în cătă nevoință mă aflu. Pentru arci șipentru săgeți 

şi pentru toate ce-mi scrii, voi nevoi în toti chipul, ca să 

1 «Cel între boier! dumnealui Căpitauul chir Manoli din Chios..., Căpitan 

în 'Țara-Romănească, pus de Domnil 'Țerii-Roimăneşti... Fiind Domn Cons- 

antin Mavrocordat în "Ţara-Romănească, s'aii trimes scrisori ale lui [Fran- 

cisc] Râk6czy către Domn, ca să le trimeată cu un om credincios la adresa 

lor. Dec! Constantin-Vodă acela, ştiind pe Căpitan Manoli drept-credincios 

al Domniei şi neavînd cunoștință de jurămîntul pe care-l făcuse acesta către - 

fruntașii oștilor împărătești, i-a dat lut scrisorile ca să le trimeată:cu un om 

sigur la adresa lor.



40 ARCHIVA “ROMĂNEASCĂ A CUMPANIEI GRECILOR SIBIIULUI 

poci sluji dumnealui de acasta. Cu cine să va întămpla acuma 

a mearge mai curăndi în ţară, nu voi lipsi a scrie şi la 

dumnealui frate-miei şi la toț ceialalți ai miei. Așijderea mă 

voi nevoi și pentru dumnealui Noianoș a-i sluji la ceale ce 

m'aii pohtit de atăta vreame, — numai să faci duimneata bine 

să-i zici pentru grăul :ce mi l-ati dat înprumută.. Că dum- 

nealui îm scriia că mă va aștepta pănă la vară, ca din bucate 

noi să s[ă| 'plătească. Iar acuma vei vedea scrisoarea ce mi- 

iaii trimis-o dumnealui provizerul, şi vei nevoi ca să rămăe | 

după cum s'aii făcut întăi. Pentru părinţi dumitale, vei şti că 

ş'aii făcut “Brăncoveanul pomană 'cu ei, de i-au luat şi i-au, 

dus în țar|ă], că ajunsease foarte lipsiţi de măncare; ci acolo, 
ce le va da Dumnezeii, — căci aicea să slăbisă amăndoi, de nu 

„putia să umble pe pitoare; şi o Țigancă ce avia, şi aceaia 
fugis[e] de-i năpustise: biiata mumă-ta ajunsease de ia sin- 

„gură îș spăla cămăşile. Cu atasta, şi fii cu H[risto]s.: Dum- 
- Dealui juplăn] Petrică ne închinăm cu săn[ăjtate. Din Bra: 

s[ov], Ghenar 4, 1741. 
Princan (7). 

[V*:] Dum. Răducanului Fienschii, cu sănlăjtate să s[ă] 
dea, la Sibii. | 

„. [Pecete neagră, ştearsă.] 

XLVI. | 

T Avănd ei la răposatulă jupănulă Stan băcanii mai dănainte 
vreame dă p[e] nişte brochi (sic) oc. 67, ocao căt|e] petat 7, 
și la jup. Rizea, fratele dum., i-am dat ca să mea aduc[ă] un 
car zloț 5, și car. l-ai luat iar jup. Stan, şi.am mai dat jup. 
Riziizloţ 2 : cu aceaste toate fac peste tot florin]ț|i] 72, bani 7o. 
Şi pentru aceastea avăndi ca să iaii aceşti bani dă la răposat 
jup. Stanii, am. supărat pă dumnealui birău Cumpanie Sibiiu- 
lui, că, vindii jup. Rizea şi lu[ă]ndu ș partea dă la cine avea 
ca să-ș ia, cu aceasta am rugat pe dumnealui jup. birău ca 
să mi-i oprească păn căndă oi veni la dumnealui, —că aceşti 
bani am să-i iaii fâr de nice-o pricin[ă), cu bun[ă] dreptate, 
după cum mărturisesci mai jos. . 

Fă Radul dăcuu. Mart. 9 d, 1741.
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[Ve:] Această scrisoare am lăsat la dumnealui birău, păcum 
să să ştie, păntru' pricina dum. răposatul jup. Stanii. 

LAXVII. : 

Milostive și preaosfinţit ales Scaonului apostolicescă, d[o]m- 

nului Joan Inochenentie (sic) Clain, liber baron de la Sad, VI[ă]. 
d[ijca Făgărașului, şi a toată Beseareca cea unită din Ardeală 
şi altor părți, de la D[oJmnul H[risto]s, pace s[ujfietească, viaţă 
norocită, sănătate trupească poftim Mării Tale, ca părintelui 

nostru în D[o]mnul FH[risto]s. ia 
Alta, vei avea înştiinţare, Măriia Ta, pentru sf[ăJnta. be- 

searec[ă] a noastr a Bungardului precum are venit de la 
neguțătorii care să îngroapă aici la Bungard, la sf[ă]nta bi- 
searecă, 'şi venitul îl ţin” neguţătorii de la Cumpanie ' de la 

cetatia Sibiiului, şi la sf[ânta besearecă nu vor să dea nimică. 

laste ca o mireasă frumoasă şi neîmpodobită, aşa iaste be- 

seareca noastră: nice n'are odăjdii, nice mare cărți, nice 

nimica ce i să cuvine sf[ijntei beseare&; neguțătorii care ştim 
numai noi care ce ai lăsat sfintii biseareci: soacra lui Vasilie 

Ghelca florinți 20, Bunoae florinţi 100, Caradon florinţii şo, Du: 
_mitru Cambura florinţiso, Hage Stoe florinți 50, și pentru aceia 

bani ai datii opravilă, și o țin neguțetorii, și o am cerut noi 

preoții şi nu or să o dea aicea la sf[ăjata besearică ; Făgirășanulă 
- florinţi 200, afară din 209 de florinţi, precum va mărturisi ar-' 

hiemandritul Mării Sale, 6 sute de florinții. Precum am înțeles de 

Ja alţii, mai sînt: Grigorie, florinţii 2 sute, și un rănd de odâjdii, 

Brăşcoveanul 40 de galbsafi], Maniu Arnat florinţi 30, cocoana 

am auzit că au lâsat, —dară nu ştim căt; Și noao preoților nu 

ne trebue altă, numai să dea ce să cuvine. sf[i]ntii  beseareci,—: 
ca noao preoților nei: ruşine, că sf[ăjnta besearecă e fru- 

- moasă și n'are nimica ce să cuvine sflijntei beseareci, A dos, 

D(oa]mna Elinca! ai cumpărat nește moșii, şi: noi nice le ştim 
unde săntii, şi cărţile sănt la ei. A triia, noi preoţii, cum am 

fi spurcaţi, aşa ne ţin, pentru ce sîntem uniiați: cănd vin de. 

slujescii, căte o dati sfinta și d[ujmnezeiasc[a] leturghie facii 

-) 

1 De fapt, Maria (Bălăceanu). : -
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întăi o sveștanie, apoi slujescu si[ăjnta let[ujrghie, și nor 

preoții nu avemii nice o cinste de la ei, pentru ce săntem 

uniiați. 

Ai Mării Tale slugi plecați preoții de la Bungard: 

Popa Gheorghie, popa Ion. 

- Scris m[e]s lița] Aprilie, zile o, leat 1741. 

| | LXXVIII. | 

1742, 'Anpihhov 22, Madi (Blaj). "Agprpavăpirrs Asdy- 

mio câtre Companie, pentru biserica din Armeni (Appâw). 
Pecete neagră: Azovrn. .., 1731. 

LXXIX: 

Bucureşti, 25 lunie 1742. Patriacchul de Terusalim către 
Companie, pentru eleimosină. 

Pecete ca.a lui Hrisant,.cu data de 1738. 

LXXX. 

București, 31 Iulie 1742. Partenie, patriarchul de Ierusalim, 
către ' Companie, cu salutări. 

LXĂXI. 

Bucureşti, 4 August 1742, Scrisoare de afaceri de la Ca- 
linic al Mirelor. 

Pecete neagră cu palme, cruce şi KA. N, K.: 

LAXXII. 

"Azd Imparioiay, au, Abroborov 46 1. Patriarchul de 
Ierusalim către Companie, pentru salutări. 

XXX, 
[București], 15 Decembre 1742. Mopioy Kadtmzoz către 

Companie, pentru o afacere particulară a lui Ioan Marcu. 

LXXXIV. 

Iași, ş Februar' 1743. Patriarchul de Ierusalim către Com- 
panie, pentru popa Azaria de la Sibiiu,
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LăXXV. 

Bucureşti, 28 August 1743. Partenie, patriarch de Ierusalim, 
pentru salutări. 

„LXXXVI. 

[1745.] Să slă) şti cum am tărguit lăna Iamandi: am 
tocmit să-m plătească sămbriia mea lei 3, şi nu mi i-au dat, 
şi i-am dat 4 lei, să-m aducă o hălie, şi nu mi i-ai adus, 
nici ban(i] nu mi-ai dat; şi iar am dat cănd au trimis bani 
cu mine la Cufut Iordache, lei 20, şi iar nu mi-ai mat dat, 
şi în lăna care serie dincoace, am dat bani miei, 1.093 de lei, 
şi am socotit toat[ă] cheltuiala pănă la Sibii, şi i-am plătit-o, 
și bani care mi-a dat de la dumnelui, 200 galbi[ni], şi care 
mi i-a luat de la Iordachie, i-am plătit toţ, lei 20. Şi eu 
am socotit, din socoteala mia mai rămăne dumnealui să-m 
dea lei 2.890, fără nici-o pricină, cu totuli, 

LXXXVII. 

„+ Eă Alivaş, voinic strein și cu nevoe mare, carele mă 

aflu aici în Porumbacul-de-jos, la “Țăriimonea, de 2 anni, avănd 

un pitor stricat foarte răii, şi, putănd dobândi doftorie de la 
“Țărmonea, pătimesc tocma ca vai de mine, pentru că, fiind 

cei voinic siriman de toate, păn acum tot am făcut cum am 
putut dintr'o zi păn într'alta, cu nevoe și cu chin, căt numai 
Diu]mnezeii poate şti, de streinătate şi singurătate. Şi am 

rămas dezbrăcat, şi dintr'o zi păn într'alta încă fac tocmai 

ca vai de mine, pentru că, chieltugul sfărşindu-l, acum sănt 

şi am rămas, căt mai morii, şi de goliciune şi de foame. 

Pentru aceaia mă rog de dumneata, cinstite, de mare şi bun 
„neam jupăne birăi al Grecilor şi de toată Companiia, să. 
faceţ milă și pomană cu mine ca să mă miluiț cu ce v'o în- 
dura milostivul. D[ujmnezei, că-s de toate lipsit, pentru ca 
doară aș mai. tăvăli și eu în lumea atasta, căt va fi mila 
DfoJmnului H[risto]s, ca s[ă] nu mor pentru lipsa trupului, ci,. 
cănd mă va chiema H[risto]s dintru atastă lume, să-mi] cu- 
nosc sfărșitul miei cu alt fealiii de beteșug, nu cu foamea
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şi cu alte aseamenea. De aceastea mă rog să nu mă uitaţ, 

ca şi Diojmnul nostru I[su]s H[ristojs -să nu vă uite pre d[ujm- 

neavoastră, nit să vă lipsască de Înpărăţiia sa cea făgăduită 

tuturor, 

M[e]s[i]ța Ianuarie 1, leat 746. , 
Eu Alivaș, carele mă aflu la Țirmonea în Porumbacul- 

de jos. - 

- [Vo:] Acastă carte să s[ă] dea la dumnealui jupănul birăă 

al Grecilor de la Sibiiii şi la dumnealui jupănul Alexie, cu 

mănile dumnealor amăndurora să : să] : despecetluiască, la 
Sibiiă, 

LXXXVIII. 

„București, 10 Ianuar 1745. Partenie, patriarch de Lerusa- 
lim, către Companie, pentru eleimosină. 

LXXXIX.. 

+ Adlecă] ei Guţul, dinpreună cu frate-mieă Anghel (?), 
dat-am scrisoarea noastră la măna dumnealui chir Costăndiniă, 

pecum să să știe că ne-amii rugati de.dumnealui de ne-ai 
dati 2 .diple hanșspt (sic), 'de acumii păn cănd le va sfărși 
sfărșangulă, să avem a-i da dumnealui atuncea banii cu mul- 
țămită, făr nici-o pricin[ă]. Iar, întămplăndu-să a să face nes- 
car[e] guvinte, sai fo cheltuială, sau fo zecuial|ă], să fie tot 
de la: noi. Că cu bun[ă] voia noastră ne-am datii scrisoarea 
la măna dumnealui și ne. -am legată 'cu cuvăntul nostru; și 
dăm scrisoare la măna dumnealui ca s[ă] să crează. Și ne 
iscălim :mai jos. 

„1746, Nov, 17.: - ! 

Eu Guţul, plat[nic). Ei Ampuli, plat[aic]. Ei Pan Gzar- 
Su... martur, 

- [Pe margine:] | | 
Preţul dipllejior așa ne-am tocmit... 10... 3... ug. 

| XC. 

Catastifulu de deatorii de tărguri de ţeară ; 1747. 
e... A.'1747, Avgust 4. Se ştii dăn... cu căntarul: şi cu!
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- numărul saculu, precum se'rată mai jos anume: .., Savul 

de la Deva ai tărguit la -tărgu Devei... Ai tărguitu ju- 
p[ălnul lie de la Oroştie... lonă de la Hinidora... Iova 

de la Cavaransebeş... .La tărgul Vinţului... Pătrul Săr- 

bul de la Vințu s'ai rămas de pe un pogasiii, mariș 19...? 
1 ştuc tarlatan, 1/2 ştuc halbăraș... 1 ștuc pănţoi de Bra- 

şov..., 3 coţ pantlică cu hir prostii... 1 litră arniă roşu... 

Iosif Jiduvul de.la 'Teauș... La jup[ă]nul lanachi herarul... 

1 măhram[ă] de damascii... Un Jiduv de la Bălgrad ai 
tărguit la tărgul Aiudului negoții... 1/2 I[itră] văpsală mole 

„„. Ivan Calota aă tărguit... Costandin Ticul... Chir San- 
dul de la Haţeg... Chir Dumlijtraşco de la' Bălgrad... 8 

oc[ă] mărgele... 1 ștuc parhet, 1 ștuc poșachiii..., 1 ştuc 

surfachil, 1 îșlic de iltăs (sic)... 3 leg[ăltur|;] cărţi de joc, 

"vw colăagu de samur, 6 peptare ordina[rje, 2 deto bunea... 

2'f2 co muşamlă]... De a Lipova ai tărguit marfă la tăr- 

gul Dsvii... Hristea aă tărguit la Cetat[eaj-de-Baltă, de la 

Dum[iltru... 4 loţ şofran turcescă.. 6 coț tupoltăc finet... 
Jupţănul] Ilia de la Sebiș... 1 peptar de Beci... 1 leg. 

cheptin... Florea de la Zlagna... Andriș de la Bănat, 

de la Pitriș... 1 |. piatră acră... lanuș de la Dobra... 

1 ștuc postav, 3 peceţii... Jup[ânul] Iene Calmuc... Jupănul 

Stama Sărbul de la Haţăg... I 'ştuc fachiol albă, 1 rochia 

cu hir cusuti, 1 ştuc postav vaismelirtii anglie, 10!/2 coţ 

camilut negru..., i năstrap[ă| care s'aii sparti, 3 potor la 
grăj (sic=—glăji) care le-ai spartă ... Jup|ă]nu Iane Theodoru de 

Deva... 1 ştuc golonlat... 1 șlofmiț... We tuţ (szc) oglinzi... . 

27! loţ băş[ijcă..., 4 conţuri hărtie... La Gorghe fratele 

Calmucului... 1 leg[ăjtur[ă] aţaalbă de Borosnov... 20 tran- 
defile... 1: leg[ăltur[ă] călămăr[i]... Juplănul] Cristea ce.- 

bătrăn, Arimeanu de la Gherla... 1 măhram[ă] de Venel 

tija... Jop[ăjnul Sima Miclăuș... Chiriacu de la Blaj... 
Pătrul de la Rășnar... Ati tărguit socru-su... Panaiot feco- 

rul dumnealui jup[ănului] Milei de la Logoji... Chir Bădi- 

ceanul... Jup[ă]neasa Maria Popistășița de la Deva... 10 

leg[ături] lubeniţ[ă]... 4 oc[ă] mărgeale de os... 3 leg[ă]- 

tur[i) granat glat... 30 leg[ături] păişiuri ... I coţ filis-
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papir... Jup[ă]nul Iane Calmucul de la Horoştie... Chir 
Peia de la Oroștie... 11 maje robinur[i] neagre... Gheor- 
ghe de la Aroștie... La Coste Cicărdia... 1 vidră .,. 
Andriş de la Almaş... ş2 coț bogacin..., 32 cose mici..., 
azivasonii;.., pepăteni de postăvarți], păr[ejchi 4, artară, 
țimeșiă, strămătur[i], gur[i], 14 bucăţi.... 

ACI. 

Porunca prea-înălțatei şi prea-putearnicii Doamnii Inpără- 
teasii şi Crăiasii Doamnei, Doamnei Marii Therezii, cu carea 
să opreaște petreacerea .banilori înpărăteşti şi crăești în ţă- 
rile Porții Otominiceşti Supuse, scoasă de pre letinie în 
limba rumînească, și tipărită în Scaunului arhieresci, în Blajă, 
anuli D[ojmnului 1747, în luna lui Avgusti, în 27 de zile, 
de Dimitrie Pandovitii tipogratulu. 
7, Zpărztură |. ! 

XCII. 

, 
1747, Septemvri 20. Am luat de la chir Petru Luca pentru dipla Guţului, f. 1,0. 
1748, luni 7, me'ă dati Guţul f. 2,40. 
Me'i dati şu Hanpul ban[i] go. 
Am fosti la fonogu, Mai 9, la Saș, 20. 
[V*:] Zapisul Guţului, frati-săii den Aori, 

XCIII. 

T Cinstite dumneata jupăne Ione, cu t[are] și fericită sănă. tate mă închin dumitale cu sănătate, Pentru un] răvășel al dumital[e] ce ai fols)ti la mine, l-am dati jupănului Anas- 

1 Aceasta e deci cea d'intăiii tipăritură blăjeană. Cf, zsp, dit. rom. în se- colul al XVPIII-la, II, pp. 70-1. Se ştia că încă din 1746 se asigurase condi- țiile de nevoie nouăY tipografi! romănești din Ardeal, (Bunea, Zpiscogir Petru Pavel dron și Dionisie AVovacovict, Blaj, 1goz2, p. 356 și urm.), dar se credea că tipăriturile ai început numa! la 1750 (1753:), cu Zyoarea Ade- vărulut,
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tasiie, şi dumneata să dai bani la trimisul dumnealui, și să 

iă răvașul dumitale. Atasta, şi fii dumneata sănătos. 

Costandin jude [ful ]. 

Dech[emvrie) da. 20, 7256 [1747]. 

XCIV.. 

1745, Fev|ruarie] 2. | | 

+ Adecă ei cel mai jos iscălit dat-am credintos zapisul 
miei la măn(a] dumnealui jupăn Costandin Şefran, precum - 

“să s[ă] ştie că m'am rugat de dumnealui de mi-ai făcut, 

bin[e] cu u[n]gureş(ti] f. 57,50. De acum păn într'o lun[ă] 

de. zile] să aib a-i da dumnealui, cu mulțumită, făr de nic- 

un fel de pricin[ă], iar, nedănd ban[i] la zi, să a[ijb[ă] a umbla 

cu dobăndă. Pentru aceasta am dat zapisul mieii la măn[a] 

„ dumnealui ca să fie de bun(ă] credinţă, și mi-am pus și de- 
-getul în loc de pecete. 

Eu Jon Ilea, platnic. 

XCV, 

1748, Fev|ruarie] 4, în Sibii. 

1», Venind de față acest mai în jos iscălit anum[e) chir 
Dumitrul Voicul, şi birturiseaște (sic) cu Dumnezei şi cu 

sufletul lui precum că, viind chir Pantasi -Arpaș de la Fă-. 

găraș, şi aii intrat chir Dumitru în boltă, şi ai zis Pantasi 

cătră Dumitru: «vez mojicul, daca să boereaște, ce lucruri 

înceape? !>. Și Dumitru ai întrebat: «ce lucru iaste acesta ?>. 
Iar Pantasi ai zis: «vez că Toma m'aii făcut că sănt un 

hunţfut și alte vorbe urăte, dară mă rog să-i spui că iel 

iaste un hunţfut și om de nimic și iobagi; s'au făcut om şi 

împărțeaşte peşti ca să aibă omenie, la unu și la altu». . 

24, A doao mărturie mărturiseaşte Vasile Băcanu că ai 

auzit din gura lui Pantasi 'Arpaș că ati 'zis cătră Dumitrul 

Voicul să mergă să spie Tomi: codată ce-m zice iel mie că 
sănt iei un hunțfut şi un blestemat, dară el iaste un topeli: 

hunţtut şi blestemat şi un Măieran şi obagii; și l-ai suduit 

1 Dopgelter.
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și de părinţi, şi i-aii zis că cinstiaște peşti ca să aibă omenie, 

io. Au auzit chir Gligoraș Scriitoriul şi mărturiseaște că 

aşijdirea ai auzit aceale cuvinte care aii zis Pantasi Tomi 

ca să i le spuie. 

748, Fev[ruarie] 4. Mărturiile care mirtnrisesc ce ai auzit 
de la Toma din gură. . 

19, S'aii scris chir Sanfir Chiriac de la. Arvaali eroi (sic)!, 

de ani 35, şi mărturiseaște. cu jurămănt cuvintele ce ai auzit 

de la chir Toma, al Mării Sale Craibirăi om de curte. 

Întăi, mărgănd chir Toma la sălașul lui. chir Sanfirel, şi find 

cu chefu, înpreună ai fost și Gligoraș Scriitor și Vasile Bă- 

canu, şi chir Sanfir ai adus vin, și i-au cinstit, Şi asupra che- 

fului s'au întănplat şi ati răs copii, şi, văzănd Toma că răd 

copii, i-aii părut cu grei, și i-ai întrebat copii: «cine răde», iar 

copii a răspunsu ci: «copilu dumitale răde», adecă al lui chir 
Tomi. Şi, chemănd chir Toma copilu, i-ai zis să sărute măna 

la toţi care să afla acii, şi, aflăndu-să şi copilul lui chir Pan- 
tasi acii de faţă, s'aă întorsu “Toma şi aii zis cătră copilul 

"lui Pantasi, că: «şi tu iești un blăstămat, şi stăpănu- tăi, şi un 

hunțfut şi tu şi stăpănu-tăii, şi un om de nimic; şi așa să i spui 
că i-am spus iei; și odată și de trei ori; şi să-ș iă sama, că, 

de oi pune măna şi pe tine și pă stăpănu-tăi, dară v'oi în- 
ta, ieii pă voi». Şi aii ieşit cu acel fel de vorbă strigănd. 

”, Mărturiseaşte şi chir Pană Băcanu, om de 24 de ani, 
intănblănău -să şi el aciț la chir Sanfirel la cină, mărturi- 

“scaşte că iară cuvintele acealea, care aă mărturit « hir Sanfir, 
ai auzit de la chir Toma că aii zis cătră copilul lui chir Pan- 
tasi, ca să-i spue. | | 

ati. Mărturiseaşte și chir Vasile Băcanu, om de 32. de ani, 
cu jurămănt înnaintea lui Dumnezei, că și el ai auzit acele 
cuvinte urăte, care au zis Toma -cătră copilul lui chir Pan- 
tasi, ca să-i spue. a 

4. Mărturiseaște şi chir Gligoraş Scriitor, om de 33 de 
ani, că ai auzit din gura Tomi zicănd cătră copilul lui chir 

! Arvânitochori, V, vol. XI, p. 114 şi urm.
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Pantasi : «hunţfut ; aşă să spui cătră stăpănu-tăi, că, de oi 
sa 

pune măna și pă tine și pă stăpănu-tăii, dar v'oi învăţa ies. 

1748, Fev[ruarie] 4, în Sibir, ” 

Venind. înnaintea noastră celor din jos iscăliț, anume 

chir Toma omul Mării Sale domnului Craibirăă valtităr, 

şi avănd judecată cu chir Pantasi Arpaș, şi nefiind chir 

Pantasi Arpaş ai&a, fiind dus la Făgăraș, s'ai întămplat și 

s'au. dus chir. Toma dinpreună şi cu Vasile Băcanu și 

cu Gligorie  Scriitoriul, precum  mărturisescu mărturiile, 

anum|e] Sanfirel și Vasile Băcanu și Gligroraș scriitor, pre- 

_cum că Toma aii fost cu chefu și asupra chefului să fie 
ocărăt pe Pantasi Arpaș, şi, nefiind de față, i-ai spus aceale ! 

cuvinte toate care mărturiile aii mărturisit, precum î-aii spus 

Toma că ie un hunţfut şi un blăstămat, şi s'aii lăudat şi cu bă- 

taia, şi aceste cuvinte -aii fost în sălașul lui chir Sanfirel, şi, 

-viind după atasta chir Pantasi de la Făgăraș, și spuindu-i 

aceste vorbe care aii zis Toma, şi întâmplăndu-să la bolta 

“lui chir Pantasi Dumitrul Voicul, i-ai spus, încă cam rugăn- 

du-să: «să mergi să spui Tomi îndoite vorbele care mi-aii 

spus îiel mie, că el iaste un hunțfat şi un blăstămat şi un 
- Măieran şi un iobagi şi om de nimic, și umblă de cinsteaște 

peşti ca să-ș facă omenie». ȘI, afară şi fără de mărturiile care 

S'ai scris mai sus, şi înnaintea noastră nu tăgăduiaște vor- 

bele care i-aă zis chir Pantasi. Iară Toma, fiind cu chefu, 

i-ai spusu acele cuvinte lui chir Pantasi: nu i-ai spus în 

tărgu, numai în sălaşul lui chir Sanfirel î-aii spus; la care 

nu aii făcut bine şi aii greșit. Tară chir Pantasi, fiind triazu, 

şi după v'o căteva zile, i-ai spus; la care nu ai făcut bine 

că i-aii spus îndoite vorbele care i-ai .zis Toma. Numar 

_S'ar fi căzut ca să-l caute întăi la iştanţiia lui, și ar fi tre- 

buit chir Pantasi să întrebe pă Toma întăi: va să stea pă 

cuvintele acele . care i-ai spus, fiind cu chefu, ai nu. Iară. 

chir Pantasi nu i-ai spus la v'un loc unde să fie săngur, 

numai mai vărtos în tărgu şi cătră mai mulţi l-ai ocărăt. 

Care lucru, după decret, la partea secunda, titulo 36, a lut 

- Mantian (sic), s'ar fi căzut să plătescă chir Pantasi f. 100; 

2492. Vol. XII, - 4
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iară numai, gteşind Pantasi căce i-ai spus îndoite, la Ştatuta 

aşa scrie, la al patrulea carte, 'titula 5. paragrafos 4. Şi la 

aceste s'ar fi căzut să să bierşăgăluiască amăndoi; numai 

chir Pantasi, fiind trez, şi în tărgu spuindui mai multe vorbe, 

s'aă aflat vrednic: să dea, după mintea prost[ă], f. 12. ȘI s să 

fii de mărturii. Pa N RE 

XcVI. 

+ Cinstite dumneata juplă]ne nașule, cu plecăcune şi cu să- 

| afieate mă închin dumitale. Aşijderea şi dumneaei nași şi 

_naşiloră celor mai imi€. Rog pă milostivul Dumneazeii şi pă 

maica. Sfinţii Sale, să păzască pă dumneavoastră | cu mult[ă) 

fericire. 
Plecat[ă] scrisoare nu iâste “de! alta], numai mi-ai zis 

“soacră-mea să înştiințez pă dumneata pentru nişte răspun- 

suri de la Bucureşti, că dumnealui unchiul totdeauna scrie 

la socră-mea şi aşteapt(ă] acele răspunsuri de la .dumneata, ca 

[să] ştie dumnealui, lar, de vei fi trimis dumneata v'o scri. 

soare cu cineva, scrie dumnealui pecum ' nu i-aii mersă păn 

„acum. Pentru acâle care aii fost înștiințat pă dumneata, că 

„Ș[i] acum, cănd am plecat de la Rămnic, ne-ai venit nişte 

„scrisori de la dăranealui, aș| lij]derea pentru nişte mane (sc) 
_de jederi, — stipăru pă dumneata, ca să facă niște blane dup[ă] 

cum aii fost.. Mai supăram pe dumnea[ta] și mai nainte, ci, 

de vei fi luat dumneata păn acum, bine va fi, iar, daca nu, 

"aşa să 'rog[ă] şi socră-mea, să dai dumneata veste la 'ţefi 

de coj[ojcari, unde să vor găsi, să s[ă] adune, să s[ă] facă 
treaba aceaia,— că sănt foarte de trebuinţă. Ci, de s'ar putea 

apuca mai nainte, că apoi vine și Radul Voinescul, şi-m iaste 

că le va apuca, el şi le va strănge, că le știe sama, Că ai: 

venit şi el aita, la lăz[ă) Jret, de sănt acuma 10 zile, şi acum 

ati eşit înnaintea cailor cu tar[ă) şi lăn(â]. Dar nu ştiii cum 

„va răzbi, că ai „niţa]s acum zăpadță], de care n'am pomenit 

| așa. Și. copilui Cărstica încă vine cu carăle. Pentru jup[ă]nul 

„Cărstea, - păn acum maii venit, 'ni€ copilul nu l-ai “trimis. 

„Şi, cănd ai eșit. juplă]nul Chera din lăz[ăjret, a mi-aii spus 'că ai 

"zis comisauriului ca să-nă scrie la lăz[ă)ret. Și ei, dup[ă]- cu:
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văntul jup[ăjaului Cherei, am spus jup[ăjnii Cărstei. Și eii, 

viind acum aica la lăz[ăjret, am întrebat pe comisarul pentru 
jup[ăjnii Cărstea, serisu-l-ai, şi așa mi-ai spus că nu l-ai : 

scris. Și acum m'am rugat destul de comisarul şi de fălcerul, 

ca s[ă]-li scrie de atunta, — măcar că eă am scrisii la dum; 

nealui înnapoi, precum nu l-aii scrie (sic) de atunta, — căci 

zic ş'aii uitat. ! 

Mart, 9 () dn, 1748. 
Acast[a],. și rămăi al dumitale mic și. plecat și de bine 

voitor: E 
Radul Băcanul ot Râmnic. N ae 

[Ve:] î ” Întru cinstit[ă] măna dumnealui uplănutur Ion 

Marco, cu mult[ă] fericit[ă] săn[ăjtate să să dea, la Săbii. 

[Pecete roșie.] E - | 
7 

XCVII. 

Beligrad, în 22 Eanuar 1749. 
Cinstitului, alui mieii bun prieaiaten şi bireii a cinstiti 

Comiăpanii în Sibiii, dumnealui jupăn Ionii Marce, 
De la Dumnezei milostivul „totii fericitul binle]le -poftesc 

dumital[e], dinpreun[) şi la cinstita jupănias[ă] şi cocona. 
şilor dumnavostra. Cu atasta viii și fac încomodaţia dumi- 

tal[e) şi înștiințeză, ca pe unul d'intăi a cinstitei Comiăpanii, 

pentru. că, tremeţintii în cește zile la tărgul Sibiului, în traba . 

negoţotorii mele, un fiori al miei anume Dumitru, acest 

” fiori, avăntiă' ceva predenzia pentru neşte puţintei ban[i] la 

jupăn Eaiani Dima, aii mersă la sălașul dumnialui şi a ce- 

rută cu cinste şi cu cuvinte bun[e] dintr” aceeaiaș. Dintr' 

aceeaie. (sic) domnialui nu ştii ce i s'ai păruti, și S'aii scu- ! 

lati şi mi-ai bașocoritii fitorul cumii a ştiutii mai “urătii, și 

mai pe urmă l-a trantaluiti și cu bătaeaie. Atasta nu ea-iaii 

fosti destul, că pe fecorul l-aă başocoritii, ci şi pe mine 

forte cu cuvinte urăte de sudalmă m'aii suduită, şi audă că 

păn acuma să totii laudă cătră unul şi altul săngurii pentru 

bașocura ce aii facuti, Acestii lucru mie îm: cate forte. cu 

necinste, că, tocmă să-i fi creșitii dumnielui fizorul mieii, ceva, 

dumnielui ştie binfe] că eaiei încă nu sănti. omi prosti; ci
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săntii omii nemeș, şi cu rezedenţia aici în Beligrad, și m'arii 

fi pututi cauta dumnialui” cu treptate, nu să-ș facă dum- 

nialui săngură destul. Amii vrutii într'altii felu să cauti 'ru- 
și[nea] acastă, pentru să eaia dumnialui învăţătură, omul 
omului nemeș să nu mai bașocoriască dumnialui, tocmai pe 
vre|me] cătii eaeste cubernium, fără, aflăndu-l de un prove- 
zion, am gănditii să înştiințeză întăi pe dumniata, ca pe un 
d'intăi a cinstitei Comiipanii, şi să mă rog dinpreună şi la 
toată cinstită Comiipanie ca să amii sădesfacția pentru 
rușin[ea] atasta ce mi-aii făcutii și îm face şi păn acumii pe 
la omen[i]. Că, nefăcăndu-mii dumneavostră sădesfacția, săntii 
chitilian a da înştanția mă și mai departe, şi a nu-lăsa ru- 
şin[ea] me aasta,— că eaieii nu știi acestui omii de omenie să-i 
fi creşitii ceva v'o dată. Eaiei, avănti nădeșde bun[ă] la dum- 
niavostră, și găndintă că nice dumniavostră nu veții pofti 
că să mergă acesti lucru mai departe, recomenduleasese 
toti lucrul mieii acestii la cinstit jupănul birei, dinpreun[ă) 
şi la toată cinstită Comiipanie, să aliagă lucrul acesta cumii 
va știi mai binfe], fiintă și omul Comiipanii. Cu care rămăi 
Al dumital[e] prieaiaten și de bine] voitorii: | 

- „ MWicolae Ivaşco. 
"[Pe copertă:] Cinstitului, de bun niam dumnialui jupănulii 

Ionii Marco, unul d'intăi şi cinstiti bireii a cinstită  Comi- 
panii negoțitori[lor] din Sibii, cu plecătun[e] să 'să dee, la 
Sibii. : 
"[Pecete cu coroană, cu roșu.] 

O XCVIIL, 
Sibiiui, 12 Mart 1749. Cerere de sechestru de la «Elias 

Cathalenin, Bulgarus Al-Vinziensis». 

. „o XCIX, 
„Din lazaret, 12 Decembre 1749. De la 2emuăptos 1 Grigore 

"Agioritul (de la -Sf. Munte), care se apără de învinuirea cei 

* 1 Preotul Companiei,
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se adusese de la Guvern că ar agita contra Unirii şi ar aduce 

pentru aceasta cărți muntene și greceşti. Era închis acolo. 

C. 

[Pe la 1750.| Prea-cinstite dumniata, - dumniata birăi al 
cinstitei Companii greceşti de la cetatia Sibiiului, noao mare 

și mult milostivă stăpăn. | 

„Cu a noastră umilită şi plecată scrisoare cătră prea-cinstită - 
faţa dum[ijtale cu umilință rugăndu-ne,. venim ca prin graţia 

dumitale cu amăruntul a ne lua sama plănsorii noastre. 
Fiind și întămplăndu-să acuma zeace săptămăni trecute, ni 

i-aii togmit pre noi, trei cară, ca să ducem aceastea trei cară 

vineție! păn la Craiova, și noi amii încărcatii vineţia, şi am 
dus marfa păn la Căineani. Și, sosăndi noi cu marfa păn la 
vama Căineanilor, şi acolo am fostii opriți. cu carăle cinci 

zile. Şi, fiind noi opriţi acolo, s'aii milostivit domnul direac- 
torul de la lăzăretul nostru, şi aii trimis pe sluga sa aici la 

Sibiă, la d. Măncate, şi l-aii întrebatii pentru ce staii carele oprite 

la Căineani. Și destul că nice de la d.jupănul Măncatie n'aă 
adus nici-un răspunsă, și așa peste tot aii. zăbovit carele 

noastre șaptesprăzeuce zile la Căineani. Şi dup[ă] aceaia 

S'aii întămplat vremi greale, de n'ami pututii sosi păn la 

Craiova în trei săptămăni dup" aceaia. Și prin acastă nevve 

ni S'aă întămplat de ami rămas la mare sărăcie și nevoe; şi 
noi acum ami pus carăle zălog pentru ca să ernăm cai noștri. 

Și prin aţastă întămplare amii rămas la mare sărăcie. De 

atasta noi săracii cărăuşi venim la mila preacistitei Frăţii 

dumijijtale, şi ne rugăm cu lacrămi ca să ne stai. într'aju- 

torii, ca să ni să înp[ljiniască toată paguba şi osteniala 

noastră. Că, de unde nu, vom fi siliți a căuta mai sus,—că 

'de acolo de la Țara-Rum(ă]niască nu ne lasă vitele. şi ca- 
răle ca să iasă la Ardealii păn ce vomu plăti adetoria. Și, de nu 
să va încreade lucru acesta, noi vom arăta și cu tisturile de la 

lazăret. Și rămănem 

1 Marfă venețiană.
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Ai dumitale mai mici plecați: Radu Graneca, Banciu 

Simaton, Niţu Pascu de la Măhă!, toți tovarăși -cărăuşi. 

[V*] La prea-cinstitul dumnealui birăul grecescă de la 
cinstită Compania gretască de la cetatea Sibiiului, noao mare 
și mult milostiv stăpăn, umilită rugătiune. 

CI. 

[C. 1750.) + Săn[ăjtate dumitale, cumnate. Mă rogii pentru 
D[ujmnezăă, venindiă cartea. mea, să mergi numai de cătu la 
Sibii,—că . dumneata ești om bătrăn și ştii totă neamulă miei,—' 
să spui cu sufletul dumitale cel dirjepltii, că eu săntii fetorul: 
Anghelini, şi mumă-mea cu Stroe Mihu ai fostă fraţi, și eu 
Enachie cu Dumitru Stroie veri premari, fiitorii din frați; alte 
rude noi, n'avemii. Pentru aceia cinstitul părintel[e], înpreună 
cu cinstiți negoţitorii,—c'aşi fiii veniti ei, ci D[ul]mnezei mă 
ştie că de șase săptă[măjni n'am eşiti din casă afară, pentru 
beteșugu, şi acumii şi nevasta beteagă. Ci mă rogii la Sfințiia 
Sa părintele, ce va fii rămas din porunca lui Dumnezeii și 
după sufletele ceţle] dir[epte, să s[ă] dea la. măna dumitale, și: 
ei le voi găsi la dumneata. Cu acasta rămăiii plecată Sf|iJnţii 
Tale și la toț cinstiț negostorăi. i 

, E | Eu Enachie Băbiucu, 

CII. . 
:|C. 1750.] La jupănu Gheorghie Paicu, pe cercei, 5 părechi, 

și mi-ati plătit; și mai sănto să-m plătească pe verigi. 

CINI. 
[C. 1750.] Întăr, copiii căț să află la ișcola, nu-s plătiț 

nic-unul. 
-- Juplănul] Petru Luca, pentru polele iconi de la bisearica .. 
Pentru 2 iconfe] am plătit la astaluș. 
La artofori am dat pentru dres, şi l-am aurit. 
Jupănu Tudoran pe 4ai n'aii plătit... Și pentru aghiasma.' 
Hera, Marica şi Calara, pe 4 ai n'a plătit: 

* 

1 Mohu, sat lăngă Sibiiii,
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Japăn[ul) Oprea dela Oraştie, pe 3 ai. 

Faturii care n'ati plătit, săntu scri la catastif.. _ 

Jupănu Nicolae, cu jupănu Gheorghi din Bălgrad, doă case 

afară din măncare lui Ivănuş, ce va fi cu dreptul. N 

CIV. 

[C. 1750.] 1 Cinstite dumneata al nostru mai mare jup[ăn] 

Ioane, şi dumneavoastră, cinstiţi juraţi, mă, rogi. dumneavoas- 

tră să întrebaţi pă jupănul Alecse, să spue 'cu sufletului dum- 

nelui dreptii, să nu mă încarce cu patru galbini, că dăstulă 

săntii încărcatii: că ami socotit stafid[elle, şi am plătit tot ce 

ai fostă. Acumiă, i-am făcută zapist, . și me-aii pusii şi. acei! 

patru galbini în socoteală. Și ei așa mărturisescă că am 

socotit tot ce aii fosti de atunci, şi f. 8, car[e] săntii. în za-.. 

pisă la Gheorghiță, şi aceia să-i plâtescă dumnealui, — că aii 

socotit la Gheorghiţă căt ai ținută: dumnealui banii, şi au 

„pusi optii flo[ein]ţ ulnjgureşt[i] dobăndă; şi âmii fostii fl. 92, 

şi nu ştii căț bani sinti scriși la dumnealui. Actasta foarte 

mă rogi: dum[nealvoastră daca am vrută să: păţescii şi eu 

atasta. Ei 

Al dumneavoastră mai mică plecată |slugă] rămăi: Pană 

Ghurgiveanulii, | | 

| Ca ştiţi dumneavoastră că “eii fugi de cuvintele oamenilor, 

că zici că mă va! băga în -prinsoare, de voi rămănă dător. 

Și să nu găndiţ dumneavoastră. că. am. ceva bani,— că numal 

de cheltuială, n'am așa multă; numai f. 2. 

Cv. 

_[C.:1750.] î Sănătate dumitale,. frate Vasăleia. Sa timeți 

vo 8 sute de năramze şi 50 și patiru| de protocale şi 35 

de lămăi. Şi acele protocalie], cene ţ'o da doi mă[rliași, să 

je dai, :cine nu, să lași să stia; lămăile pă un măriiaşi. Şi 

săntii în ladă lucrurile acestea. Şi, în ce Gas va sosă, să le 

scoţi la un locii, ca [să] nu unblă omeni; şi năramzăle să le 

dai cum vei şti dum[nealta: cu 5 potori, ai cuo dutcă, aii 

cu trei potori, pănă -o veni nevasta mea, Că şi ei măine- 

poimăine oi [ejși de la lăzăretii. Şi aceia marfă să o dăs-
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căriici la o casă, și, ce o fi chiriia case, oi 'priti (sic) eii totii 

care este. ! 
Ei Velchu ot Făgăraşi, 

Cu sănătate să să dea întru cilnjs(tijtă măna lui jupăa 

Vasile Băcanu de la Sibiii. 

CVI. 

[C. 1750.] + Pană, săn[ăltate, dragul taicăi, şi lu Dumitrică 

săn[ăjtate și totu binelle] vă pohftescu de la milostivul Dum- 
nezei. Ce s[ă] trimiț pe Ion; ci, taică, să-liai cu blăndeaţe, 
pănă să va deprinde, că e copilu cam șubridu, și să-lii pui: 
la slu|jjbă. Și trimiţu cu elu pei de ursu 2: a. mică -e luată 
cu zloţ 6, ban[i] 5, şi a neagră luată cu zloț 6 p!, şi vulupi 
2; săntu luate căte petaci 16 una. Ci, daca le-i vinde, taică, 
și vei vrea să mai trimițe bani ca s[ă] mai [s)prijănescu, bine 
va fi. Şi vei ște, taică, că eu nu mai potu trăi aci, că mă 
măntuescu cu birul, că, de căndu amu venitu acii, amu [d]atu 

în scrisu ce amu datu la birăi, zloț 50, şi acum m'aii 'pu[s) 
la acestu șife[r]tu zloţ 8. Ci să-mu scri unu răvășel, cumuu te'i 
pricepe mai curăndu. Atasta, și fi mila lui Dumnezei cu voi, 
taică. - 

CVII. 

[C. 1750.] Cu plecăciune mă închin Sf[ijnţii Tale, și mă 
rog'să faci bine să erți că de multe ori ţe-am făcut supă- 
rare. Adevărat, Si|iaţiia Ta n'ai nici-o pagubă, dar ei am, 
că, de m'aș fi mai pripit, cu adevărat nu aș fi greșit,—că 
ceale ce mi s'ai căzut, nu s'ar fi risipit. Ci cu plecăciune 
mă rog, ca unui cinstit, ce va fi rămas, să mi să dea;. mai 
virtos cartea de nemişug,—că trimiț mărturiseală cum că mie. 
“mi să cade. Iar cela ce va fi luat fără direptate, să dea sin- 
gur seamă înnaintea lui D[ujmnezeii, iar ei știu şi mărturi- 
sescii că am direptate. Și pentru aceaia trimiții omii strain şi 
neamiş, cît, ceale ce mi să vor da în m[ijna d[u)mnealui, 
mai vîrtos cartea, să să poată mărturisi precum [că] de la nea- 
mul miei mi-ai rămas dintru întiiaş dată în tabla Făgăra- 
șului. Pentru aceaia am făcut: mărturiseală cu deregătorii



e
 

DOCUNENTE 

o
t
 = 

oraşului, ca să aibi bună mărturie înnaintea cinstitei table 

a Făgăraşului. Pentru atasta mă rog, precum şi mai sus, ca 

să faci ca un cinstit d|ulhovnic sufletesc ceale ce mi să vor 

cădea să mi să dea cu direptaie, ca să poci face veatnică 

pomenire pentru sufletul Sfijnţii Tale. 
Eă Enache Bodicu. 

[Pecete roşie, ruptă.] 
[Ve:] Atastă carte să să dea în mîna cinstitului părintelui 

popla) Grecilor din Sibil. a 

CVIIL. 
"lors Noyozavsivos Mai) “Panofista Bostidas. sân 

»9z05 ad0zvzns ai Tnteuv MohBofhayios. - 

 "Emprazo. za yprmbrazo. zporiparevroi poudio. Tis 

zouzavias 705 Stuziob, Ti Evepdenea Gas *otpatobuzy- stra 
D'paivovzzs &y săruepi ia Lp oxs îăfousy vai ză “ppapăpeva, 
szasohaansy, Mâs Tpirgere s îă wăzotov paţutadTiv fer 

Nopti nod '20avwsion mb sobs adro0. zprypastotăe! 705 Li 
Tiviod, ai Erewţs* 6 Gzotos, 3, pâuavos Ed sis Lido, didovrac us 

s 
Ti =i0now vas zpoiparivrijie God răy 3trzo dozy, Ea dati za j cp i db ; 

ro» zparquzvos 280 dă zpostacţijs pas. Kai, 3zzeBij 1 îvepâcrs , 
675 dnozarastiozzs Enicpozav 3%. u2povs as Tăy vdp Auitptoy 
Botzavha, ai zhv Zorsihazs 33 apos Îmăs, apara) âvees as 

. 

O vă seraolii, 6 G 6 paizis Pebrazos /pawos GTi, 7ai, Ev sbpstody 

0Ă Tov, Îi sis Tobs ip moş 6205 sivat pati Tov, Z02ţa îi apăiţ- 

W277a. vă Godody Epţpărooş sis "/sipas x05 sipinptvav izirpâmuv” aus 

70 Any Ticpiav, pai, dotz6y, 4ară Ti saponttsoiy cas, Tv 200- 

TIBI, Tăy Sterăomuey zahhitis, 77 ue anni 107 dr. ăozpa | 

rehaloş div Fa zovră 705, hăjoveas vai Tobro Gr sis wati 205 . 

uit zogfrijtar . op, 0. Evas ăvdpoozzog Tov God Tizoy 40vTă 305 

răpa, că Ezhsns mă tout Tod pă ră oma TO, mol vă Fps. 
“Ts)os zvz0y, uov/6s rob îtirnoz za Enopazâhsas rd Vă TV: 

„Stiu abr60n sic zip evewdrnca us, dă vă od? obs h0- 

"aptasuobs ov. Fis ard “jtov vai. vbum 705 Ezirpânod 015 

2p Amueqrpiov, 20 Erbi pă zi otzztodehij înot mov vai uă Ti 

THU 4 od Sat 'TpOz0b dz0d pâs zozcbizzz, 1000 God zăw Grs)- 
Dauevy. abzâli. mpbs iv Emwdonsă cas. Antady, 305 Gnod âs pă
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'pouzy pe ză zăpby, ai os didopav, Ti siâjay cabrij sis G76. 

psi oas.. Tă 33 Zen cas modă 47 Ebro /îj- ay "cp, (zbpova- 

pioo 15394. i | : 

E 2yetuârmt6s sac sbvobs: Jo Constantin Voevoda. 

[ve] î- Toic Evriwordzote ale "Apnoiporozbt poopuaiote 2pa'pu.X- 

awrais aie aoumoias %0d Ît.ztlob, wpos. 

(Traducere:] ţ lo Constantin Mihail Racoviţă Voevod, cu 

mila lui Dumbezeii Domnu al Moldovei. - 

“+ Prea-cinstiţi și prea-folositori negustori grecești ai Com-- 

paniei Sibiiului, vă salutăm, fiți sănătoşi în fericire. Scrisoarea 

voastră am primit-o, şi cele svrise le-am înţeles. Îmi scrieţi 

pentru un oarecare negustor Zamfirachi Chiriachi, care s'a. 

împrumutat dela negustorii de aice din Sibiiii şi a -fugit, 

Care, venind aici la Iaşi, dindu-mi de ştire un alt negustor,. 

care-l urmăria, a fost prins, şi a fost închis aici din porunca 

mea. Și, de oare ce dumneavoastră aţi pus epitrop din 

parte-vă pe dumnealui Dimitrie Voicul, și l-aţi trimes aici 

către mine, rugăndu-ne ca să se cerceteze acel datornic fugar 

şi, dacă se vor găsi la el sai la oamenii ce sînt cu el bani 

ori lucruri, să se dea'cu înscris în mînile acelui epitrop al 

dumneavoastră, dumnealui Dimitrie,— deci, după rugăciunea 

dumneavoastră, l-am.întrebat, l-am . cercetat adesea, şi ni-a 

răspuns că n'are nici-un ban la sine, mai spuind şi aceia că 

avuse cu el o citime de bani, dar un om al lui care era cu 

dinsul, i-a furat iute desagul cu banii şică a fugit. La urma 

urmei însuși a cerut şi s'a rugat să-l trimetem acolo la 

dumneavoastră ca să vedeți socotelile lui. Aceasta era şi 

părerea epitropului dumneavoastră, dumnealui Dimitrie. Şi 

astfel, cu declaraţia de bună voie a lui şi cu părerea şi a epitro- 

pului d-voastră, iată că-l și trimetem acolo la dumneavoastră. 

Altfel, iată că vă scriem cu aceasta şi vă dăm această știre ca . 

răspuns. Să trăiţi la mulţi ani fericiţi. 1750, Februar în 15. 

AL dumneavoastră .voitor de bine: 

| Jo Constantin Voevoda.. 

([V*:] Prea-cinstiţilor şi prea-folositorilor negustori greci ai 

Companiei Sibiiului, cu sănătate.
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Pecete cu ceară 'roșie, octogonală, cu bourul supt coroană 

şi literele: mw k..p. 8.5 17 —.]. 

„CLĂ. 

Siştov, 18 Mart 1730. Scrisoare de la 6 3 poroobpiehhos: 

„705 “A“ţiov Tizo, MazOzios. 

CX... 
1750, Sep[temvrie] 26; Sibii. 
Însemnarea cheltuialelor pe sama[a] Tiţ: anume... pentru 

leacuri. .., praf de la: păntic, de o căiţ[ă] | creditori, 3/+ lot 

cipce de aur..., pentru fâcut,..,. 1 păreche papu, 1 glaj 

praf..., 1 şăr sacăzii.,., 1 păreche'ștrimf de iarnă..., 

14 Îl. ară galbină, te cot habatălar vănlălt, 1 cot. car- 

ton, 2 coț golod..., 1 cot mătat..., pentru midăr,. căt 

La făcut. Pentru rețeta lu Ștubler..., 31j2 cot şiinor albii: 

pentru sucnă..., VW cot canafat..., 12. cot .parhet..., 1! 

cot fachiul “negru lat.. ” 

CXI. 

Cu această atistaţie .a noastră încredințăm :'la măna: 
dumnealor cinstițălor neguţători a cinstitei . Cumpănii  Și- 

biiului i la lada Cumpănii, ca să fie de mare și. adevărată: 

credință pentru flor. fi. 2.208, ce - mi-ati fostii rămas de la 

dumnealui răposatul tată-miei Stan Răcanul, care bani ai 
fostă la lada cinstitei Cumpănii. Şi, căsătorindu-să dumneaci 

maică-mea după dumnealui fiiastru-mieii (sic) jup[ănul] 

Gherghe Ioan, ai. fostă dati dumnealor neguțătorii acești 

bani ai miei -la dumnealui taica Gherghe. loan ca să-i ţie 

cu dobăndă, pe an la sută șasă, de la anul. 1743, F[ejv[ruarie| 
12, şi să fii și eii în casa dumnealui, să mă chivernisască 

cu ceale trebuintoase. pănă mă va da la orănduită a mea 

casă. Acum, cu ajutoriul lui Dumnezăii căsătorindu- mă, şi 

mergăndii la orănduitiă soţul miei, am eşitii înnaintea dum- 

nealor neguțătorilor ai cinstitei Cumpănii Craiovei, şi ne-ai 

făcutii dumnealor dreaptă socoteală de toții banii, de capete
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i de-dobăndă, tă s'au făcutii pe aceşti opti ani, luni şasă, 

însă de la anul cu leatul 1743, F[elv(ruar] 12, pănă acum: 

la anul 1751, lullie) 21: numai aii scăzuti cheltuiala ce aii 

făcută dumnealui la ceale ce mi i-ai fostii de trebuința 

mea, căt am fostii în casa dumnealui, și ceale trebuintoase 

“acum, la haine,.i scule, i altele ce ati fosti de trebuinţă 

la nuntă. Şi, ce ai 'rătatii, ni i-ai plătitii dumnealui dela un 

ban pănă la o mie,şi de lao mie pănă launul. Care, dup[ă] 

plinirea ce ne-aii înplinitii dumnealui toț banii, am luată za- 

pisul dumnealui ce l-aii avută la lada Cumpanii şi l-am 

dati, Și pentru aceaia am datii această atistație a noastră la 

măna dumnealor neguțătorilor ai cinstitei Cumpănii Sibiiului 

că, ce am avută bani rămași -de la răposatul tatăl miei. 

Stan Băcanul, la lada Cumpănii, “și dumnealor neguţătorii 

i-ai fostii dati la dumnealui fiiastrul :mieă taica Gherghe 

Ioan, — i-am luat deplin, atăta capetele şi dobănda, i altele 

ce aii fostă mai avutii. scule. Am rămas mulțămiţi, 'atăta 

pentru creşterea mea, căti și pentru chiverniseala banilor. 

Și de-acum înnainte n'avem a căuta ni noi, nic copii 

noştri la cinstita Cumpanie niz-o socoteală, ni€ la dumnea- 

lui taica Gherghe, nit la copii dumnealui; că, ce am avut, 

ne-aii înplinită toti pănă la unul. Iar, mai sculăndu-ne noi sai 

copii noștri a. căuta de la cinstită. Cumpanie, sai de la taica 

Gherghe, saii de la copii dumnealui, vre-o socoteală saii 

vre-un ban; ori la ce judecată va fi, să nu să crează, ci'să 

fie rușinati acela ce să va scula. Că noi, ce am avută, am 

luati totii, deplin. Și, pentru încredințare, am datii această 

adevărată atistație, iscălită de noi, şi de mulți neguțători de 
cinste, ca să să crează. Craiov[a], .1751, Iulţie].: 

Stana, soția jupănului Gherghie Ion, înpreună cu fie-mea 

Maria, fata răposatului. Stan Băcan[u), şi, nefiind pecete, am 

pus degetele.. . 

Vlad brat Milea întărescu [pecete] ' 

Milea. sin Hagi Duma, zet juplănului] Stan Băcan, întăresc 

[pecete cu Ma. 
„tan Rad(u] St., martlur]. Milco Stolniculti; mart[ur].
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Și am iscălit: eii popa Stoian, d[uJhovnicul dumnealor, cu 
zisa şi învăţătura dum[nealor). 

* Ioan Malache, starostle], mart[ur]. - 

Stan Jăanu, mart|ur). | 
"Chira Iovlijpale, [mlart[ur]. “lozyă vrzvrouzp apa. (sic). 

CĂII. 

Anno 751, Sepltemvrie] 22; Braşov. 

+ Cinstite și al nostru bun voitori dumniata jup[ăne] Ioane, 
de la milostivul D[umnejzeii pohtescii - dumitale tot fericitul 

binele, dinpreună cu toată a dumitale cinstită familie. 

Cu a mea puţină scrisoarea fac dumitale înștiințare pentru 
că am înțeles că ai trimis dumniata pe jupănul Petru, de ai 

luat banii copilii ce-ai fost daţ. la jupănul Costia. De care 

lucru mi-aii părut bine, însă, înțelegănd pecum să să vie 
iarăș la măna dumniavoastră, de care foarte mă rog bună- 

tății dumitale, după cum ai fost dumniata ca un părinte 'co- 

pilii pănă acum, așa mă rog ca şi acum să vez dumniata 

unde să vor răndui banii, să fie la loc sigurii, ca să fie co- 

pila mulţumită dumniavoastră, Iară, de nu veț pohti dum- 

[nea]voastră Cumpaniia ca.să ţineţi banii, ei :așa am grăit 

cu nenia'Enache, ca să-i iă dumnialui asupră, şi va da za- 
pis sigor ca, oricănd vom! pohti, banii vor fi gata. Ce la 

atasta mă rog dumitale ca să aibă răspunsul, să știti unde 

rămăn banii. Acasta, şi fii dumniata săn[ăltos. 
A dumitale bună voitore: 

Ilari ia : Căpităneasa. 
| [Adresa :] Cinstitului şi al nostru de bine voitori, dumnia- 
lui dum. jupănului Ioan “Marco, birăul cinstitei, Cumpanii a 

Sibiiului, cu întreagă Sănătate să se dea, la Sibii, 

„ [Pecete neagră.] 

CXIII. | 

- Adec[ă] ei Toma, înpreună cu fămeaia mea Maria şi 
fetori mei, anume Oprea, Iachim i Toma, de satu din Bun- 

gart, scriem şi mărturisimii cu acesti al nostru adevăratii 

zăpis ca să fie de bună credință la cinstită măna Mării Sale
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D[o]mnii . Marii Bălăceanca „precum să să] știe că de a 
noastră bună voe am vindutii Mării Sale un loc de cimpu 

dreptii bani gata, flor. 13, însă locul depre dealul Lupului, 

unde iaste fintina care mearge în lungi, pre rozorul cel de 

sus, alăturea: cu Bantul Coman, pre. rozorul..cel de jos, cu 

Oprea Coman; care loc iaste lungul stinjini 60, şi latu stin- 

jini 13: Și am vîndută de a noastră bună voe şi cu ştirea 

a tuturor vecinilor noștri din satii; și am luoat toți bani de- 

“plin, în miinile noastre. Și, cîndii am vindutii acesti loc, 

fost-aii din Bungardii mărturii, anume : Ilie Sîrbul, Ion Bobic, 

Gheorghe Lazar, Oprea Inbăruşi i “Toma Înbăruşi, Gheorghe 

Imbăruși, și alți care vorii iscăli mai jos. Și pentru mai ade- 

vărată “credința ne-am pus. mai jos şi degetele, ca să să 

crează ; și am scris eii Ion Păr: cu zis[a] Tomei Mic; şi măr- 

turisescu. Mart 6, an 7206 [1698]!. 

- Eu Zoma Micul. Maria, fămeaia Tomei. 

= Az. Oprea, fetorul Tomei, Iachim i Toma martor. 

Eu. Ilie Sirbul, Ion Boboc, martor. 

Gheorghe Lazăr. . 

Oprea Inbăruș. 

Toma Inbăruş. Gheorghe Tabăruş.. 

E Popi. no-s mălrjturie, de Bungardi. 

+ Radul Log[ofătul] . Glinianul, . snă Iacov. vi V[ornic],. 

mart[ur]. - 
CXIV. 

 Adecă iaeii care mai jos mă voi iscăli, dat-am scrisore 
me la măna jupun[ullui Costa Manoli Cichirdec de la Sibii, - 
păcum să să ştie că, fiind amăndoi tovaroş pă nişte pei, 
am făcut totă socoteala, și i-am rămas iaeii dator cu u. f. 30, 
adecă treizet ; şi aceștie ban[i| să aib a-i plăti încet, încet, 
pen (26) să-m scoț zapisul de la dumnelui; adecă tărminul, 
să-m scoţ zapisul cu mulțămită, de astăz în 8 lulnji, să să 
plătască toţ bani, Eu Gheorghi Căpriţ, platnic, 
"Brașov, 1752, Maj 22. 

[Pecete roşie cu ancoră.] 

„1. S'a pus din greşeală la acest loc. Cf. şi mai sus, actele bungărdene, p. 4.
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CXV. 

Inventarium printru-celi- ci s'ait aflat în casa călugăriţii 

Nemfodorii din Sad, care lucruri căutăndu-să în lada d'intăi 

S'ai aflat aceste: 'straiii albii, noi, zăbun  mueresc negru 

de bogaciii, val de pănză d' groasă, faţă de masă purtată, 

pănză de față de masă, chindeii de pănză vechiii, păreche 

de desaji - de lănă. noi, ] Molitfenic rumănesc..., straii. noi 

albi, mintie noaă de chețălvan neblănită, blăniș vechii. de 

mintie, icoane de lemni, tinjire cu coperiş, bardă.: mare, 

„fierăstrăi de o mănă, păreche de fiară de . cai..., zăbun 

vechii scurtii, mintie veche, iarăşi blănită, zăbun negru de 

„cfinet, cheptariii mueresc vechiii, păreche de cizme noaă 

muereşti ..., cămeaşe de lănă. călugăriască, părechi de mesi 

negri de piiale, propoialnic negro călugăresc, val de pănză 

de fuior mai mic, nişte dăraburi.de pănză mai groasă, că- 

'meşi muerești, tulte de tară, faţă de perină de pănză, pă- 

reche de toareci muereşti, ghemii de lănă, o foiţă pintru 

datoriia de grăi la Sădeni, un' zapis de la Mihail Rozler, di 

Sibiiu, tisma (sic) de zeace florinţă ..., Molitfenic rumănesc 

noii... crătinţă de lănă, chischineia :de pănză, cămeşe slabă, 

ştucurăle de pănză, cingători de bumbac, 'cingători de mă- 

„tasă, într'un săculeţ părale, părechi de mătănii, o scrisoare 

pintru .o livadie a Tomii din Veștem..., țundră veche mue- 

riască, neagră, şurții negru mueresc..., cisme vechi muereşti, 

propodelnic negru noi, călugăresc...„ sac vechiii, pat de 

pae, toareci “muereşti păreche,. sătă,. tigae mică, şurțuri 

negre călugăreşti, vătraiii, scaun de lemni de un om.. După 

moarte ei s'aii aflat. florinții ungurești 82, şi dintr'acește 

S'aii cheltuit pe vin, carne, lumini la oameni care aii păzit-o 

pănă aii dus-o din Sibiiii în Bungardii. La doaă cară care 

ati dus-o, pe lumini de tară, la îngrupători, pintru. copărşeii 

şi cruce, la muerile care ai spălat-o; pintru patru coţi de 

roșe; osteniala popi. Șuma face florinţii ungurești 31, 98 bani. 

Numărăndu-să banii, s'aii aflat bani ungureșt[i] florință un- 

“gurești, 21, 22 bani. Bani turcești s'aii,, făcut florinți ungu- 

reşti 32, 98 bani. Suma banilor peste tot, flor[iaţi] ungurești



Gh ARCHITA ROMÂNEASCĂ A COMPANIEI GRECILOR SIBIIULUI 

54, 8 bani. Şi s'aii aflat cruci de argintii 2, părechi de bunbi . 
de arjintii 2, care s'au pecetluit într'un loc cu banii. 

Zice popa Grecilor că ar fi zis să-i slujască după . moarte 
un sărindariii. : 

S'aii: mai găsit o bășculă cu 3 zapisă și cu un testamentii 
al Hașiului Toma, şi alte cărți, și s'aii pecetluit în tecșulă. 

„Aceste mai sus însămnate rămășiță ale răpăusatii călugăriții 
„-Ninfodori de la Sad, care atunci la moarte ei li-au fost 

luat birăul Grecilor, jupănul Diiamandi, suptii grija Cumpanii, 
şi pohtindu-le eti ca să le de la conjiștorium, -nefiindă de 
judecata lor, precum s'aii însămnat mai sus li-aă dat, și li-am 
loat în sama și grija mea. Sibiiii, Septemvrie 9 zile, 1752, 

Protopop Avram Dăianul, 
| | no[tareș] si s[ăborului] mare. 

- [Pecete 'cu coroană și inițiale.] 
Şi cănd s'ai luat aceastea, am fost și ei faţă, 

„Protopop Nicolae din Sad. 

CXVI. 

A. 1753, Aplrilie] 20;  Sibii, 
Ca zapisul, adecă care ati datii neguţtori de la Sibii, acer 

însuraţi, şi s'aă rugati la birăul și la jurații Cumpaniei ca să 
'să rănduiască 'jupăneasele lor, cum. să margă la biserică, cănd - 
sai adecă cănd mergi la ivanghelie și la icoane și la anafură, 
“ca să sărute, și care şi cine să stea la foişor 'susii și care 
să stea josu, dupre cum am găsit noi cu D[umnejzeii și cu 
sufletele noaste, fără ni&-o făţărie. Cu totiideauna ai fostă multă | 
"certare şi sfadă între ele, şi la biserică şi afară au fost de 
“acel feli de cuvinte multe într'ele; și noi am găsitii așa, pre- 
„cum şi care să meargă înnainte și cine mai înnapoi: 

1"* Jupăneasa Horvătoia. 
2" Jupăneasa Bălașa. 

30 Jupăneasa Gioneasa. 
/ Jup. Thodoran. 

"Jup. Vasilia. 
s. Jup. Theodora, sora jupțănului]. Alexie. 

- Jup. Mariuţa jup [ănului] Mancate.
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$, Jup. Zafira Andreiţoe. 

9. Jup. jup[ănului] Gheorghe Făgărigaiu: Marina. 

II. Jup. Crușca, î 
12. Jup. a jup. Zarsfirache. 
13. Jup. a jup. Dimitru Fug. 

14. Jup. a jup. Iane Mavrodin. 
“15. Jup. Marianca. . i 

16. Jup. a răposată Zamfir Chiriu, 

17. Jup. Nastica a jup. Gheorghe. 
18. Jup. Evuţa a jup. Mitrea. 
19. Jup. a jup. Marco Cojocariul. 

Acestea sănt care plătescă bărbaţi lor la Cumpanie. E 
Bătrănele care stă josu: “ 
„19 Muma a jup. Mitri. po | , 

Jup. Opreana. . | | - Sa 
Jup. Anuţa. | | cc 
Jup. Poplecenoia. 

Gheţoie jup. 
Calara. 

7. Fata Poplătanului, | 

„Acestea săntă care am găsitii noi cu sufietel[e] noastre, şi 

care nu ar asculta saii s'ar pune înpotrivă, să fie gloabă cu 
12 f., s'aibă ca să plătească; Și 1 mai multă pe neguțtori să 
nu-i mai supere, 

Da
 
D
e
n
 

CAVII. 
[Ana formă :] 
1753, Apirilie] 20; Sibii. 

Adecă zapisul care ai dată neguţtorii acei însuraț de la 

Sibii, şi s'ai rugată la birăul şi la juraţii Cumpaniei ca să să 

rănduiască jupăneasele lori cum să meargă la biserică cănd 
mergi la ev[an]gh[ejlie şi la icoane şi anafură, și carea și cine 

„să stea în foişor sus, și care să “stea josă, dupre cum am 

„găsit noi cu D[umneJzei. şi cu sufletele noastre, fără ni&-o 
fățărie, câg că totideauna ai fostii multă certare și. sfadă 

între iale, şi la biserică şi afară ai fostii multă de acel fel de 

cuvinte între iale, și noi găsim așa precum care să șade să 

meargă înnainte și carle] mai pe urmă. 

„2492. Vol, XII. - 5



06 AROHIVA: ROMĂNEASCĂ A COMPANIEI GRECILOR SIBIIULUI 

10 Jupăneasa Horvătoia. 

* Jupăneasa Bălașa. 
Jupăneasa Gioneasa. 

Jup. a jup. Thodoran.-: 

Jup[ă]neasa Vasilca. 
Jup. Thodora, sora: jup[ănului] Alexie. ” 
Jup. Mariuţa a jup[ănului] Mancate. 

Jup. Zafira Andreţoia. _ 

9. Jup. Mariuţa Adămoia. 

10. Jup. Mariniţa. 

II. Jup. Crişca. 
12. Jup. a jup. Zamfirache. 

13. Jup. a jup. Dumitru Făg[ăjrăşanul. 

14. Jup. a jup. Enea Mavrodi și soru-sa, să. fațc]ă amăn- 

doao între iale rănd cum vor vrea. 

15. Jup. Marianca. 

16. Jup. a jup. Gheorghe Arnăutul. 
17. Jup. a jup. Dumitrul die, 

18. Jup. a jup. răposatului Zamfir Chiriu. 

19. Jup. a jup. Vasilie Bacanu. | 

20. Jup. a jup. Pascali. 

Acestea săntii care plătescii bărbați lori la Cumpanie. 

" Aceste jup[ă]nease' săntă care șed josii, carte] nu plătesciă 

la Cumpanie. 

1” Jup. a jup[ănului] Tomei. : 

_2. Muma a. Mitrei băcanului. 

3. Jup. Piperţoe. | 
a Jup. Poplocenoe. . : 

"Jup. Gheţoe. 

| G. Calara. -. 

Şi fata" Poploceniţei. | 

Şi acestea sănt care am găsitii noi cu sufletele noastre; 

'şi care n'ar asculta sai s'ar 'pune înprotivă, să fie gloabă 

cu '24 f., să aibă ca să plătească şi mai „multă pe neguțtorli], 

ca să nu aibă, a-i i supăra, i 

PI
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_CXVIIL. - 

„10 Iulie 1753. “Milco Stolnicul: recomandă Companiei pe. 

„un călugăr de la Sf. „Munte. A | 
| „Pecete neagră, cu un cal, e a 

pan CXIX, 

2 Februar 1754.  «Nlileo Stolnicu» „către Compabie, 70 
civa vai ţ6dos utțas aie ră pouov mă uan0ds îOpomovs, za 
dy. jpzopei i zwvăs vă rio w6vos '/upis. oowporiay («că e şi 

"teamă mare pe. cale, de oameni ră, şi nu poate: să se miște 
cineva „Singur fără ă alait»). | 

| CRX. 

1754, Martiu 22, catastihul datorielor. .. 

“1 legătura inele. cu. blumin măre... 14 Il. văpseala tare... 

Rozol de cupa... 1 păr.:mănuş cusute cu, aur fl. 2, 4 Xeo 

2 ||. pişcote, e Il. turmizol, 1 sunător, 3 Il. confecturți] de 

Vineţie, 1 lotii badiar (9), 6 cremi, 12 coț pantlice, 177% 

coţ păntlit, 1 loti bătiacle],. 1 piepti[n] de filljdiş.. 

754, April 6, la juplăa]: Mărcuţ 4 Il. cară roșie de pecet- 
luit... 1. pălăria.. * 

La Văsiloia a jupfănului] Vasilie 1 părleche] șuh glată, 1 pă- 

[reche] strimfi vineș, răi, 2 coț pată verde, 2 coţ conți carton, 

1. păr[eche] şuh.cusute... 31j2-coț zomutii. pată roşie, 31/s 

cotă ainrah pată alba, 1. păr[eche] chindarșuh glot, 9. coț 

bogacin ...,.7 Il.: arpacaș fain...,: 2 .loţ .cuișorea, i jotă, so: 

fran; 1 lot ţimeati..., 4loț. nucşorea,. 6 loț frunzişoră.. | „La 

" ferbăru. cel nemțescii ..., 10-]l. „bunbac casaban- -sasca. „6 

II. 2 loț' ţucăr...,:2 ll. migtale.; A - 

La Bărtolomei...-754; Mai 10. fopromut la boeru „cară 

aii venit de la Be6... 35 ţinte galben[e].. „1 1. cafă Ho- 
landia...., 31/2 loț buretea...,: 1 măhrama de măta[să] mare..., 

„1 legătură) robinurii), 1 ștuc golotă de aţa îngustă, .-, 3 coţ 

fachiol..., 2 1. cositor. „+2 „coţ fachiol negru la copilul .. 
briceci mici la carti... ap de cupe zama de lămăi..., 1 lot: 

mătasa nagra sucita..., 3!J2 coţ şinor de aur. pa 4 loţ par-
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mazan caș..., epuri] negri... 5], coţ mușulin' fain... 

2 coț flănel, I cotii futăflănel..., . 2 urtori cu coperiș.. 

1/2 Il, tămăia ..., 20 coţ. hălbasandin .. . , 1 cutia: de hăctia 

mar[e) .. 3 2614 Il. ștocfiş..., 10 oca diroșdi de undelemn.. . 

1 cumpana de galben[i]..., 2 loț santamer [şi săntămer] 

tabac..., 1: păr[eche] de- ocălar[i] fai[n]..., 96 coţ creditor 
verde..., 1/2 ||, căfea,.., 2 loț camfor,.., 1 ruda ţara fain... 

1 păr[eche] mănuş de lănă..., 2 solnițe de cositor..., '0 sa- 

rica..., 1 șlofmiţa de bumbac... 1 bricag fain..., 1 cutia de: 

terinbleh...; 112... bumbi de ibăl..., 1 “mătringă fhir gal- 

pen, ... so ica smochine şi 20 oc[ă] razăchi..., 1!/2 coţ: hal- 

tărcan...., 1! cotii linţi..., 5 ştranguri de boi.., 2". 

praf de mijloc..., 1 budel rozol. .., I butel rozol.. 

CXXI. . 

Brașov, 18: ;-Septerabre 1754: «Rugător. ae sănătatea « du- 
m[itale] protoprezviter Eustatie Vasilievici]»1 către chir. Dia- 

„mandi, despre afaceri religioase (grecește), 

" Fără pecete, | 

CXXII.:.; 

23 Decembre 1754. Către Tesaurariat, contra pretenţii- 

lor episcopului unit. «Quod iudex (n6n certe parochus), duo- 
bus se comitantibus negociatoribus,. accessioni Suae "Reve: 

rendae Dominationis benevolenter aggratulatus sit, eo facto non 

probatur  Compagniae causas eius iurisdictioni ' devovisse 

cumque pro: capite agnovisse, sed morem exihibuisse honori- 
ficum, : quo alios etiam magnates visitare consuevit; per .id 

neque praedecessores  Suae Reverentiae, d. |. b.: Joannes . Pa: 
taki et [. b. Ianoceatius de Klein, ullam :supra .Grascos îuris- 
dictionem usurpare tentaverunt, nec debuerunt; »: 

„CXXIIL. 

i Data am “ cart[e] nostră de adeverinţă pentru acești ne- 

gustori anum[e) : Dumitru, Voicul, „Puni Jezul Cozma și la 

"2 "Tatăl “lut Dimitrie Eustaticvică, dascălul cunoscut,
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"toț tovaroşii dumnealor, pentru un Ghiorghie Căpriţ, ce ati 

fost trecut pe aicia pe la. noi, și ai avut bun[ă] pace de 

cătră noi. şi de cătră toț negustorii ce sănt. numiț mai . 

sus. Numai dumnealui jup[ănul] ' Ghiorghie Căpriţă, fiind 

Oltul încheţat, n'aii putut.ca să] triacă pin vad, ci aii 

trecut: pe: ghiiaţă, și s'au. întămplat de. S'aii . înnecat ca- 
lul lui: Ghiorghie în Olt. Derept acia -dai carte nostlră] 

la măna. acestori negustorți] ce sănt numiț mai sus ca s[ă] 
aibă pace de cătră: Ghiorghie,: că ei ş'aii păzit negustoriia 

lor și m'aii nici-o'vină pentru' nimic, iar ei, fiind CăpfiJt[an] 

„de margine, l-am întrebat de unde vine și unde miarge, şi 

i-am dat și eii pace, și S'aii dus und[el. ai vrut. [IJar acești 
negustori n'aă "nici-un fială de pricină, nimic, ci să aibă . 

pace. Și pentru atasta.am iscălit ca [să] aibă „direptata 6) 

xulție] II, 1756. 
zane] Cap[itan]. za Loca 

. Vătaful. Anghilii,. matrursicii za Lovi(şte). 

e „CXXIV. . aaa 

(1758.] Se ui 
-“Catastiful. de datoriea ce: are . părintele să ea: 
„4. La Pătru de -la Gheorghi, Riniusu florinți ungurești, 
f.. 50. , , - , i 

+ La chir Coste Gecherdec. aii făgăduit pentru ostianală lei 

turcești 50. 

i La Ianache de la boltă: ppanului Alecse, 1 f. 19. 
i La „jup[ănulj: Deliiani. : „i 

„CXXV, 

Ru - Măriturăturisim (sic) noi cei mai în jos iscăliţ sătenii, Ru. 

mmăâniă dinii satulii: Buniigariidului, noi care: ne aflilăm acum, 

şi dup[ă] noi 'și dăm de știre la cei .care să cade casă fie -- 
înii ştire dea..acum în. colo, la-care scrisore arătăm şi mări- 

„turisim noi toț cu Dumnezăuli nostru 'şi cu sufletulii nostru 

precum 'să să ştie că această sfăntă biserică care să afulă 

în. satul nostru Buniigaridi adevăratii este dini temei zidită 

și” podobită dinti. ciniistita. Cumpaniia Grecilorii de la Sibii,
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de la anulă '1689, precum arată: coniitracturile, precum să 

„arată că s'au cunpărati cu ba[ni] 'dumnealoriă, și; acum ve- 

nindi dumnealorii la acestii velatii 1758, la Mai îni 18, 

voiindii dumnealor .ca să îniigrădească înprejuriulă bisericii, 

nu pă bani, ca nește titori şi stăpăni, cu ba[ni] dumnealorii 

acelu loc care l-aii avuti dumnealorii cumpărată mai de 

'muliti, ne-am înăvoită noi. săteanii înăpreună şi preotulii 

nostru care îlă avem noi în satii, casă aibă dumnealorii să 

îniigrădească cum vor vrea; locului dumnealor, și noi sătenii, 

creştinii să avem slobozenie fără nici-o pricină de-a umbla 

la sfâniita biserică fâră nici-[o] oprelişte de către noi ; adec[ă] 

şi cătă pentru îngroparea nostră, să fim şi noi slobozii ca .să 

ne îngropăm tot la uni loc, iară nu osebită. Și de acum 

ma[i] înicolea să n'avem noi să le stăm în potriva dumnea- 
lorii, cănd vorii veni cu moriătuli, aii căln!d vorii veni 

să lucreze ceva: la sfinta | „biserică, la nește titori ai bise- 

ricii, nici să avem să stricăm ce vor drege dumnealoră între 

acestea: de S'arii afla oricineva ca să strice ceva lucrulă de 

al bisericii, să fie dumnealor slobozii, adec[ă] titorii negustorii 

ai Cumpaniei Sibiiului, să ne caute cu dreptate. Şi. penitru 
mai mare crediniiță dăm noi această scrisore la măna dum- 
nealor, iscălind și cu peceţile nostre, întărind ca să fie. de 
mare credinţă. | 

” CXĂVI. ARE 

Cinstite dum[neata] jup[ăn] Ioan birăul al cin[stitei]  Com- 
panii a Sibiiului și la toată „ Companiia : mă închin cu 'să- 
n[ă]tate. 

Cu prieteneasca scrisoare fac d[ujmneavoastră înştiinţare 
că, viind jup[ănul] Dumitru Arnăutul, frate lui: Stavru, ait, 
aii apucat pe săraca preoteasa răposatului pop Theodor, 
muma. lui Gheorghie, care ai Slujit la acest Arnăut, și o ai - 
dus la judecată pentru fiiul săi . Gheorghie, zicănd că iaste 
atastă săracă chiezașe pentru fiiui-săii, şi să fie şi casa zălog. 
Și luînd acest. Arnăut procator pe Poştea de aig, o ai dus 
la giudecată, ca să-i vănză casa, și, căț bani nu s'ar ajunge, 
să o prinză. Dar ia săraca, fiind cu dooa feate 'ale ei în
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casă, D[umnejzei știe cum îș chivernisescii viiaţa lor, mun- 

cind zioa și noaptea, de-ș chivernisescii. Ci pentru atasta 
mă rog d[ujmeavoastră ca să aib înştiinţare precum aii fostii 
lucru, că, de aii făcut fiiul său Gheorghie pagubă stăpănu-. 

săii Arnăutului, el nu iaste mortii, trăiaște încă, şi casa, 

deacă s'aii pus zălog, răi o aii pus, că, după ce ai mu- . 

riti pop Theodor, casa aii fostii zălog, pen[tru| fl. 150, și 
aceaste doao sărace de feate ai muncit cu mănile lor şi o 

aii răscumpărat, și acum să le scoată din casă, mare păcat 

va fi. Că d[ujmnealui Arnăutul nu iaste om sărac şi să să 

bucure la aceaste sărace, să le vănză casa, ci poate mai 

aştepta păn va da D[umnejzei. să vie fiiul săi Gheorghie, 

auzind că acum aii ajunsi stegar, și paguba care i-aii făcut, 
îi va plăti.. Ci pentru atasta mă rog dumneavoastră să vă 

faceţ milă cu aceaste sărace, să ziceț acestui Arnăut să nu 

"le. mai 'supere săracele. plăngănd zioa și noaptea, ci. să 
mai aștiapte pănă îl va aduce D[umnelzei pe Gheorghie 

şi îi va plăti, — că cine iaste datori trebue să plătească. Că i iă 

săraca zice că de nevoe aii pus. casa zălog, fiind fiiii-săii . la 

închisoare, și iară zice că i săraca nu s'a pus chiezașe 
să plătească bani, ci pentru fiiii-său, ca să muncească să 

plătească paguba, care îi va fi fâcutii, Ci pentru atasta iar: 

mă rog dumneavoastră să vă faceţi milă cu aceaste sărace, 

şi să aib răspunsu cum s'au făcurii lucru, că sai pus ter- 

menul păn în trei săptămăni, şi apoi să-l vănză casa, și, pentru 

“căt nu s'ar „ajunge bani, să pue la închisoare. Cu atasta 
rămăii 

Al dumneavoastră de toti binele voitori : 

Braș|ov], Iunie] 7, 759. Căpitanul] Ilie Birda. 

[Pecete roșie cu arme și un vultur.] 

[Pe copertă:] Cinstiţilor dumnealor jup[ănul) Ioan Zoan, 

birăul al cinistitei] Companii Sibiiului și la toată Compania 

cu cinste să să dea. Sibiiii. | 

CXXVII. 
[C. 1760.] [Socoteală.] | 
Ceva măruţișor ce a terchită [= târguit] odată, f. 7 79.
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„CXXVIII, 

Sibiia, 14 " Februar 1760. « Dumitru “Şufra» arată că a îm- 
prumutat «de la juplăn] Constă Manoli ungurești forinţi 500». 
«Hristea Anton, martor.» 

. Copie. | Sa 

pi CXXIX, . i 

 Adeverezii cu scrisoarea mea pentru 1 un bou & sam văndut 
în sus la Sibii acum la vl.:1757, că, adunăndu. Pătru Luca 
de la Sibii niște boi în Țara-Rumănească, la pășune, cu nu- 
măr o sută și patruspece- boi, şi "păscăndu aida, ăn “Țara- 
Rumănească, 2 lunfi], și avăndu vechil pe Dumitru Ralion şi 
un vătaf al lui anume Țurca, și fiind ieti venit de plai într'ac€ 
vreme, aii venit vechil[ul] lui şi cu. văti [aful] lui, şi vât[aful] lui 
Ş'aă cerut colac de la mine, şi zicăndu iei c'aui nemerit acel 
boii de pripas ăn boi lor, îeii am dat colac ti. 2 ăn. 'măna 
lor. Dar, trecăndu la imijloc 5, 6 lun[i], ai trimis dum. Pătru 
Luca alt vătaf ări locul celui alalt, anumj [e] Ionaş. Și ade- 

„vărat aii venit la mine ș'aii spus că bou iaste al lui, dar îeă 
i-am zis să aducă 5 mărturii să mărturisască precum iaste 

| bou al lui, şi să-l daii; iel n'a venit. Ex am inut boul păn 
acum, l-am văcărit şi, cu colac care ani dat, s'au făcut t. 9. 
Ș'am mai avut la Pătru Luca iar ti, 7 pl „pentru văcărit, 
scriiadu- ali] ca să-i plătescu. Am plătit, şi aii rămas peste tot . 
ui. 16 p, şam zis lui Pătru Luca să-m dea. aceşti “bani, 
să-ş iă bou; iel n'aii vrut.. Leii nu l-am adus de acolă, ci cu 
boi lui aii venit, şi oameni lui mi L-au dat. lel să dea sara. 
Aşa mărturisescu cu sufletul miei. Acasta.- adeverez, 

Alezi clalplilea. Aplrilie] 16 dai, , 1760, 
„ICopie.] 

cae | | 
"Prea-fericită sănătate de la Domnul H[risto]s poftescă 

dumitale ei popa loan de la Gurarăului, jupăne Ioane birăul 
Cumpanii neguţătorilor de. la cetatea  Sibiiului, înpreună cu 
toată casa dumitale...
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Pricina scrisorii atasta iaste: ei popa Ioan dumitale mă foarte 

rog cu mare plecăune,: ca unul. 'cinstitu şi înțelept,- pentru 
mare pricina şi supărarea acestui om anume loanii, ce .are . 

cu-jupănu Pătru Luca. Că ai venit omul acesta la: mine, de: 

Sai jeluit cum.că ai avut multă supărare cu dumnealui; şi, 

nepătăndu.să lucru' înderepta, aii veniti anul acestă la mine, | 

şi, jeluindu-să 'de toate, eii mă foarte rogi dumitale, ca unui 
bunii stăpăn şi patron, ca să isă isprăvească dereptatea. Că, 

neisprăvindu-i-să lui lucrul acesta, îi. va căuta a.mearge și 
lă domnu Judeţu-Mare,— că ai avută și cheltuială și supărare 

foarte multă. Că eă .mărturisescu ' cum că iaste un bun.șşi 

derept. Pentru carelea rugăndu-mă întru atasta,. rămăi al du- 
mitale: : 

De bine voitor: - Popa Joan de la Gat Riu]. 

„Septem]vrie), 10 zile. A. D. 1760; a 

CXXXL.: 

Cu azastă credintoasă scrisoare a mea: adevere[z]ă:" cu ca 
mai din jos numită şi iscălit[a) -1 “Maria Pana, dinpreună șiicu., 

- nepotă-mea. Safta, ' spre 'ăntărire și 'ănştiințarea celor ce să 

cade, atăta spre cea' de acuma, c căt! şi spre cei viitori, precura, 

fiindu c'am avut judecăţ și cuvinte multe 'aproape acum de 5 

“ani cu cinstita Cumpania Grecilor Sibiiului pentru neşte' negoț 

al nepoată- mea Safu, care voiam ei și muncam că să-l: iă 

dumnealor cu judecatță],' și neputăndu-să săvărşi voie mea, 

am alesii mai spre folosul mieii a cere' și aâ: cădea cu dum- 

nealor la pătuire. Pentru care lucru și: dumnealor ai: cuprins 

pata (fiinducă aşa porunceşte şi iubește şi Dumnezeii), şi ne- 

am ănpăcat ănnaintea crăiascului: Tezaurariat, dupe cum'arată 

şi cartea care s'a făcut ta de pătuire şi de sulfă (sc), și 
ni Sai dat de la Măririle Lor. Și ăntăi am priimit la' măna 

mea bani toţ, căţ s'aii fost văndut din negoţ, suma ungurești 

1. 844, 421 deplin. Am mai priimit şi celalaltii tot negoțul 

care s'aii aflat nevăndut ăn boltă, „după cum l-am văzut şi ăn 
catastif anume tot numit, de un. f. 793, 10; am mai priimit 

şi un zapis al dumnealor de un: f. 200, care bani săntă să 

să dea la 9 luni. Şi acești bani să dai de la dumnealor pentru
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păciuire şi pentru că așa aii fost hotărărea Tezaurariatului, Și 

ăntr'acest: chipi' mam desfăcut de tot şi m'am lăsat de .ju- 

decata atasta jos, şi. să am ieii săngură de acum ănnainte 

a purta de grijă de negoţ dupe cum voi pute; dar ănsă și 

dumnealor, cu cuvăntul de ajutori, să stea căndu sar afla 

cineva al cumpăra, după cum S'aii şi făgăduit de bună voia 

dumnealor.. Și de acuma ănnainte nit într'un chip să nu aibă 

a mai supăra pe niminea din Cumpanie, nit pe mic, nit pe 
mare, nice iei, nice nepoată-mea. Safta, nice ginere-miei cel 

viitori, orlijcare ar. fi rănduit de la Dumnezeii ca să îă 

pe nepotă-mea; nice fii-mea, nice ginere-mieii acesta de la 

care. să trage atastă pagubă, anume Pătru Tocor, nice alt 

„cineva din neamul și familia nostră să nu aibă a găsi ni: 

minea ni&un fel de pricină, să amestece niscai vorbe: ai alte 
'roscole. Şi ăncă, fiinducă am arătat copia a unei scrisori care 
aă fost scris dumnealui cinstitil birăă dinpreună cu alți cățva 
juraţ la jup[ăn] lenache Vilară pentru pricina banilor, ca să să 
dea ata carte. oriunde s'ar. afla, adecă ca orighinal să aibă 
a nu să prinde ăn samă, ni să aibă nis-un fel de putere. cu 

| dănsa a ăncepe alte vorbe din noi. Şi, oricine ar mai face 
vr'un fel de roscoală. pentru aăastă „pricină, să aibă.să să pe- 
depsască şi să să ruşineze, trăgăndu- -şi cheltuiala. care s'ar face. 
Și, pentru ăncredințarea şi ăntărirea celor din sus numite, mă 
iscălescu ăntr'atastă a mea de sulfă (sic) scrisoare, şi o ân- 
tărescu și cu pecetea mea, să fie în tot locul și vremea şi 
judecăţi, de adeverinţă. 

La. Sibii, 1761, a 22 luni. lui Fevruarie, 
Maria Pană, înpreun(ă] cu nepoata mea Safta, am voit; ne- 

ştiind noi ca să le iscălim, am pus pe fiiul miei, Zamfir de 
ni-aă işcălit. | . 
„Și ei am fost martor : Zanfir Manicati. a 
„Eu Enachie Arpași, martor. _ 
„. Eă Costandin Arpaşi, martor. . 

N |  CXXXIL, 
1761, Mart 29, Sibi. ă E | e 
| Scrisorsa mea: la măna dumnealui jupănului Manicati,. -
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birăul al Cumpanii Sibiiului, precum să să ştie: că mi-ai dat 
la măna mea costande : patruzeci, - şi grăunţă de mărgăritar 

_12,şi grăunțe de granat 12. Şi pentru atast[a] am dat scri- 
sore me la măna dumnealui, ca să să crează." e 

"Numit: eă' popa Gligorie ot Sămbăta- de- -sus, N 

| CXXXIII. A Sa 

13 April 1762. Către episcopul neunit, pentru «templum 
a maioribus seu parentibus_nostris frequentatum, quoda piae 

memoriae principe Transalpinae Valachiae Constantino Branco- 

vano pro iugi sua memoria extructum, aedificatum et: repa- 

ratum».. Cer Făgărăşenii ' neuniţi a li se: da înnapoi, împre- 

ună cu trei clopote: unul de la Brîncoveanu, celelalte: de la 

orășeni. «Pictura vero totius templi communi aere eorundem 

oppidanorum ; consummata . 800 fere 'florenis constiterat.» 

„Odăjdii şi vase eraii, parte de Ja Domnii munteni, parte dela 

orăşeni. 

Concept în protocol. 

CXXXIV, .. Le 

“ «Sibii, „1762, Noember 5.» , 

Duma Stroe Mihai arată: că a luat de la cjaplăjaul Va- 

sile Băcanul... ungurești f. 10... în triaba proţesul mieii, şi, 

de cum mi sa va isprevi civa, de acest proțes al mieii, căt 
mai în grabă să am ai da(m) dumnealui». 

„CXXXV. 

Brașov, „62, 18 Noem[vrie]. 

_Cinstite dumniata jupăne .birăă. 

Am înțeles pentr banii copilii Tiţii, £ 200, « care. era să 

dați. dumniavoastră, precumi la altă mănă nu. voiț a-i da,. 

fără la mănă mea, fiindcă zapisul scrie pe numele miei, 

Pentru atasta neîntămplindu-mă ei la Sibii, și nefiind. pu- 

tere a veni pentru acest lucru, las în locul miei. plenepoten-: 

ţial pe nepotul miei, anume Costandin Arpaşi, ca să iă bani. 

Pentru care 'eii poftescii ca să-i daţ dumniavoastră la măna
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dumnialui, şi. vor fi buni dați; ca cînd i-aș priimi ei. „Cu 

atasta rămăi de tot binele : voitoare + E 

a E Maria Capitan Marco. | 

[ve ] Cinstitalut duranialui jupănului Manole Șafranos, cins- 

" titului birăă al Cumpanii Grecilor „Sibiiului, cu cinste.să să 

dia, la Sibii. | îi 
(Pecetea tăiată.] a 

„CXXXVI. 

An 17 64, Ocftomvzie] 23. NE 

| Dumneavoastră cinstiţ . neguţătorii],. câre veţ fi adunaţ, 

tasta fac :adeverință precum -.că aii lăsat jupîn Dumitru o 

“putin[ă). de zamă de lămie aia la mi[ne), în boltă, pă[n] la 

tirgu Clujului, Dumnealui jupîn Hagiul ai venit mai nainte, 

și i-ai zis dum[nealui).:să caut cărăuș să. încarcii negoţul 

*Nicolii, şi să pui si. putin[a] ) jupînului Dimitru. Şi s'a încăr- 

cat tot, după zisa lui 'jupîn Hagiul. Pentru atasta fac lu- 
minar[e). 

Fă Peteul ot Chg. NE 

"Eu Dimitrie am auzit li am fost de fațlă] cînd s'aii scris 
atasta. 

XXXVI. 

Prea:cinstite, de buni” neam dumneăta;, aptă) ji 
biriiii,' mie inilostiv „Şi pătrone “cu 'neuităre. 

Cu atasta. facă dumitale] înştiinţare pentru “ ticăloasa 

viața mea, care o petreci întru aţastă: robie a țucta[us]ului, 

pentru debitoria țuctausului, — care sumă ai fosti florinţ un- 
gurești u..f. 70. Deci, milostivindu-să Măria Sa  domnulii 

_Vi[ă]dica, m'aii ajutorat foarte bine. : Asemene și alte suflete 

'creştinești de 'neguţători: de la al-al (sic) miei loci, adecă 

„de la: Braşovă, ajutorăndu- -mă din darul. care D[u]mnezeii 
Asa dăruit, și. așa; din milă! dumnealorii, s'au făcut pănă la 
u. fi. 55 şi, mai 'rămăind. reștanție u. fl: 15, zicăndu:m. a-i 
face * și: aceia -numiţ “bani; şi'a' eși afară de la atastă robie, 
şi, neavănd într'altă parte?nădejde, îndrăznit-am la prea-în- 
inalta înţelepciune a dumitale, rugăndu-mă cu.-lacrămi. neîn-
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cetatii ca să te milostivești din darul: care Dumnezeii țaii. - 

dăruit, a'mă ajutora cu cătii.te 'va lumină. D[ujhul Sf[ă]nt, 

aflăndă întru lumina'cea neînserată. ȘI, făcăndi acestii bine, 

platea de la Înpăratul Hiristo]s vei dobăndi,. că foarte de. 

“multă vreme de căndiă robesc, 9!|z luni, Şi . foarte tare mi 

Sai întristat sufletul întru aastă vreme. 

Întru carele rugăndă pre milostivul. Dlujmnezea ca să în:. 

delunge viața dumitale: şi.a prea-cinstitei jupănesiei dum[i]-. 

tale, cu tot coprinsul casii dunm[i] ijtale, în întru: indelungaţă anii, 

cu toată fericirea rămăi. - IE aaa 

765, Apr[ilie] 23 (latine). 
Al dumitale) - 
Cea mai  nevrednicii - rob, în țuetaus, slugă plecata] în în: 

toată vremea : 

-Joauniă Barabolouiă Padure, Braşlolveau[i UI. 

[V*:] Prea- cinstitului, de buni neam, dum(nealui] dumnealui” 

jupănului 'Thomei Vilara, birăuli cinstitei Companiei, cu cinsti: 

în măna dumnealui] a să da, la Sibii. CR 

[Pecete brună cu coroană.] - 

CXXXVI UL. 

Cinst|ite] dumneata jup[ăne] birăii, dinpreun[a) cu. cinst[i]-: 

th] juraţ|i] ai cinstitei Cumpaaii, mie mai mari patroni. 

7 Protoștuluiescii înnaintea dumneavoastră ca să am drep-- 

tate cu jup[ănul]: Ene Mavrod[i],: că, mergăndu -:acumiă un. 

an'la Țarigrad, m'aă rugat ca săi aduc limăi, şi: mi i-ati. 

dat lei 20. Şi i-am adus lămăi.3.100, cu toată cheltuiala mea; 

păn în lăzeretii; de ocă căte bani 8. Și butea așa: S'aii în: 

cărcat, 300 de oc[ă|; care face chiriia, vama lei 20, și săntii 

cumpărate ti 18 și 24 parale. Care aceşti bani săntii ai miei, 

„de miii ţine de-un anii- de: zile, şi “au, fostii dum|nealui] : să-ş 

ii numai 2.000 de lămăi, iar o mie o sută ai fosti ale.melle].. 

“Pă care mă 'rog ca să -faceț să mi le plătească cu 6. gal-- 

bin[i], pă: cumu i-ai "plătit şi alți, că puteţi. dumneavoastră 

cunoaşte, ':2.000 cu 20'-de lei, ce pofteşte căștig:mai multiă 2 

Şi mie' îm ține bani de atăta- vreme, și ei, portii bani cu do- 

“ băndă. -Ci mă rog -ca 'să-m plătească: bani, :cum-.veț “socoti: 

,
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dumneavoastră că va [i] dreptii. Că şi ei săntii voinic sărac, 

şi mi-iai:rămas bâni din cale. De atasta mă rog,-și rămăi . 

Al dumneavoastră mai :mic şi. plecat: ca 
ui - ud. Dumătru Cozma. 

Sibir, Avgust) 1 15,. 1765. - 

|v: :] Cinstitului, de bun neamii, dumnealut juplănului]. Tomii 

Vilară, birăă, dinpreun[ă] şi la cinst[i)i [ii] juraț ai cinstite 

Cumpaniei greceaască, cu: cinste ] și cu căzuta plecâciune să să 

închine, la. Sibii. IERI a 

[Pecete roșă cu înflorituri şi literele. „N.] 

| CXXXIX. a 

"+: Penitru uni fitori ali chiru Costei Gianiiliu, care _l-aii 

trimesi la Timişoră, stai ei buni peniitru eli, oricine îlii 

va căuta: anume Stanii de la Braşova, 765, Av[gust] 23; 

Sibii. iată E 
- Hat 1] Peatru. Ghica. 

„CXL. [| 

Lotrioară, 12 Ian|uarie] 1766. 

„Foaia "de socoteala ce aii avut dumnealui jupăn Hagi 

Pătru: Luca cu dumnealui chiră Dumitru Costandin, de . la 

anu 1 1763 pănă astăz.. -. .. a 

"i: Ad plătit la gazda de la Veneţia dur[nealui] jupan: 

Hagi iestimbii.la 1765,. Mai 21, 540 ducaț, 21.groş... La 

Triestă ai mai plătit... 33 rămători un: f. 152, 72 b. Do- 

bănda ce aii cerutii și s'au „aruncati la. capitalul lu chirii 

Dumitru: Du : 

CX; 

Cu adastă. scrisoare a mea _mărturisescii! și :adeverezii ei 

ceia ce: mai jos mă voi iscăli, Zanfira. Cosma, şi soțiia răpo- 

satului Vasilie Băcanul,: precumii. că, răposăndii . soțiia mea, 
Vasilie Băcanul, carele ai răposat cu moarte grabnic[4], „că- 
zăndu-i cataroi, și așa ati. murit, neputănd a lăsa. pe niminea 
epitropu,: nici ai. putut face diiată, să orănduiască după cum 

să cade,—la” care lucru văzăndiă cinstita Cumpanie a noastră,
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au făcut bine de aii pus măna şi aii scris toată. marfa pră: 

vălii, înpreună cu toate datoriile care le-ai lămurit, făcăndu-le 

“sumă desăvărșit, precum adeverează catastișele ce s'aii scrisi 

de dumnealor cinstiții neguţători și juraţi  Cumpanii. „Și aşa 

sai făcut părți, toate după pravilă și. după dreptate, atăt - 

pentru sufletul 'răposatului bărbatului - mieii, căt şi. pentru 

copii mici și a tulor (szc). Şi așa am, luat partea mea. toată, 

căt mi s'aii căzut, precum ieste.scrisă și orănduită la condica 

" cinstitei - Cumpaniei, . şi așa me-am luat toată partea mea, 

atăta de marfă, din -bani gata, căt -şi din datorii. ce -s'aii 

" găsit, şi nu mai am cere de acum înnainte de la cinstita 

Cumpanie nici de cum, nimica, fiiindcă ai făcut milă şi ati 

pusii măna de aii chivernisit, Şi foarte inulțămescii cinstitei 

* Cumpaniei: milostivul Dumnezăii să le dea mult bine, că ait 

făcut bine cu mine săraca și cu săracii copii miei. Și aşa 
am dat atastă carte a mea la măna cinstitei Cumpaniei, ca 

să fie întru adevăreală și credință, avănd: putere în tot locul, 

la toată dreptăţile și judecăţile, —iscălindu- -mă cu însuşi numele | 

mieii şi cu adevărate marturii. aa 

1766, Ianuarie 25 d[ni). 
Ei Zaufira Cosma, soţiia răposatului Vasilie Băcaniu,. ade- 

verez cele mai sus scrise, “puindu:mii şi degetul, ca. să să . 

vai 

crează. 

Nspvsos ăpyt v.[avâpizns] ai somutptos Tis crptocicis ua: 

vias rob Xuztwiov, pâpric. 
Dumitru Cuzma, fratili Zaniifirii Cuzbii, și suţiia răpusatul 

Vasilii, mărturisiscii. - 

Şi am scris eii Zamfir Jeaanu, cu zisă și i învățătura dum- 

neaci. o 

| CXLIL, 

Bucureşti, 17 Februar 1766. Manase Ileliades, vestitul 

“dascăl, către Compania .din Sibiiii. Li va căuta. dascăl: cum 

| doresc: Cere lămuriri “dacă : poate fi mai tînăr, musicant, laic 

saii “cleric, şi ce leafă i. se: poate “da. a onabâzto! “(eîn- 

vățaţi») . nu stat, şi. „picat (ecntăreţi»), -i " Toiobzot 

XpozoL ai, 256 Cqrodvrat Xxnrpiiiop.&vo+ za aperi 203, pi
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Omar, îma5h Bo oi ăpyovres .Evrabda ovynditovy mai. zEpyobw 
. 

poa eis. mă ăppowtză Tong 6: ad”. ete dădonahoy WE ţtod6y, 
A = 2 - Ss .f = a . 

“moto Epardy zevijvea. “pplâalst[a],:- zotos âazdata, zoios ai Et 

a Dateo,- 0 6 dBăorahos Eye va. w6vovy î bo atâta rod [po 

- mos vă Bunâhog, 1oi Eat pai ij rpămelay mob Erotuiny: psză 705 

ăp-povrac; ui wăbz XX) ăvizavaty; 602 wă0s ozobâatog & Epuy- 

zac mpâ/etpav 20 10i.- ăvozaortrly. rijy- vofepwriaiv rob, toov dv 
31603) vă arâpia & îm Ohio... 

af 

58 

766, Aprilie] EA a 
Pă sama lui chir Vasile. 

| 15 matze agate robin. 

15 maţe detto negre. 

10 maţe 'cașia ghiont negru. | 

20 maţe detto alb. > 

1 litră turnozon. 

5 pote: 

„100 Il. cafă. .. a 

75 plaivais, 34 spurco, 40 'neto 75. 
69 II. capere. 

„126 buteli rozoli. 

so ||. ştocfiș. 

1 măframă mare. 

117 Îl. zahar. _ | 
„Costandin Arpaşi.. 

[Pecete neînțeleasă, octogonală, peste hiîrtie.] 

1 <âstfel de oameni și aicY stat. căutaţi cu scumpătate, după virtutea şi 

învăţătura lor, de oare ce toţi bovierit aici obişnuiesc a lua acasă la ei fieşte- 

cine cîte - un . dascăl cu simbrie, care-.cu 150 de lej, care cu 200, ba chiar 

cîie unul şi cu may mult, şi dascălul are numat cîte un copil- -dot al boierului 

„de pregătit, şi are şi masă gata cu boierul, şi toate celelalte înlesniri ; pentru 

care orice învățat, avind aici la îndămină şi cu toată odihna vîndaiala lui, nu 

poate fi adus a. se invoi cu: mat puţin.» ! EI
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CXLIV. 
766, May 11. 

Însămneara pentru sama dea ce am luati . 

" Coţ dea postaf... peale de primea..., pei i la blană şi 
peantru feptura..., coț cheneafaș.... -. 

CXLV. 

Bucureşti, 3 Iulie 1766. Zaebpns ap. 'O0rvâv (Zamfir, că- 
măraşul de Ocna) către Companie. Recomandă pe archiman- 

dritul ce vine, pentru capela lor, şi ca sis ră woborză îvrehie 

(«perfect în ale musicii»>). 
Pecete peste hirtie, cu palme, coroană, cruce dublă şi “li- 

terele: a. 6. a. T. 

CXLVI. 

by 0zq. 766, ma. 7âgiov, 2y Ileăvppsât. | 

A domnului jup[ăn] Vasilie, ce negoț aii primiti, totii anume: 
. Melis,.., trocii, cusătorii, cupfer vosf, 50 Il. praun pri- 

„zili, 125 ll. deto roșu... fișpan, galeş, chelbe drotii, muş 

cati, naghel...,- fain sofron, plumen ainșloh,. lazur, lecmus, 

runtmesingiă, camfor, sacrapt, grintet,. badian, norsandel, 

şpermeț, 1 ştuc peţaih îngustă, 1 ştuh .porțelan-tuhel, 6 şpi- 

ghel halbă glat, supiișpighel..., fetermeser..., 1 ris postii- 

papir.,.. 

CĂLVII. 

Adeverez eii cel mai jos iscălit, precum că am priimit de 

la chir Dumitru Cozma ban[i] pe 6 grăj rozol, căte banfi] 

S4, f. 5, 4 dto, pentru răposatul jup[ăn] Vasilie, 

Eu Zanfir Marco adeverez. 

Anno 1767, Fev|ruarie)] 23, Săbii. 
1 

| CXLVIII. | 
1767, Aprilie 20. Socoteala a mă, anume Gheorghe Va- 

rodi, faturul dumlisale] răposatului Vasilie Băcanul, de la anul 
1763, Aplrilie] 20 păn astăzi... Dobănda banilor, adecă a: 

simbrii mele... la 100/6.. Mai rămăne să-m mai dă, etc. 

2492, Vol. XIi. - | 6
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CXLIX. 

+ 1767, Aplrilie] 25, Sibi. + Am primit ei Dumitru Coinac 

galben[i] 3, adecă un f. 15, pentru sărindari care s'a făcut 

la Săcele pentru sufletul răposatului vărului Vasilie, de la 

Dumitru Cozma, şogorul săi, şi răvaşul să-i fie de samă. 

CI.. 

1767, Iulie 20. Braşov. Aceștia sănt lei 18 .ce aii dat 

Dobre pentrju]'1 păt. (ss) pistoalle] ce ai fost luat de la 

răposat[ul] State, să-i dai Lincuţi. 

CI. 

Dai scrisore m la jupănu Nicola pentru că amii rămasu 

"f. 18, adecă 18. 

1767, 'lovhiov 27; Xvuzi:. 

Ei A/izandru din Sălişte, pladnicii. 

CLII. 

1768, 28 Ianuarie. Protocol romănesc pentru «judecata care 

are Dumitru Șufrea cu Ioanes Bartii». Decisie «casă să facă 

concurşum, întrănd toţi creditori; iarăş jupăn Manicati n'aii 

vrut ca să untre în concurșum nici decum, zicănd că nu săntă. 

bani dumnealui, ci sănt bani 'răposatului Costea Manoli... 

Măcari că au fosti dat și chizaş pe Enachi Cingul - pentru 

perşoana lui.» aa 

- CLIII. 

Bucureşti, 24 August 1768. Efrem,. patriarch. de Ierusalim, 

dă o chitanţă Companiei. . 

CLIV. 

Anwrpos Eborad6fnri, sszplerăpros] zâv vby-obyizov> !, către 
loan Cincu, judele Companiei sibiiene; Mzâhapssr (Şcheii 

Braşovului), 11 Maiu. 1769. | 

1 CE, pentru: secretariul episcopal, dascăl și scriitor Dimitrie Eustatievict, 

[i sapovul şi? Romhnii, p, 318, pe Iingi Safe și preoți, p: 171.
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Pentru cercetări cu privire la. diploma leopoldină a Șcheie- 
anilor. 

Pecete roşie, cu un cerb ce aleargă supt arme  feodale. 

CLV. . 

[C. 1770.] + S[ăJnătate dumitale] juplă]ne Dumitrache Can., 
cu multă şi fericit[ă] sănătate rog pe înpărat[u] Hristos şi 
pe maica Sfinţii Sale ca să te păzască pe dum[neata] şi pe 
dumnei cocona dum[itale] și tot cuprinsul cas(i] dum[itale]. 

Cu această carte aduc aminte durm[itale] pentru vorba ce ai 

fost vorbit dum[neata] cu dumnelui Agi-Costandin pentru 
răposat dumn[ealui] jupăn Petucu, ce aii fostii făgăduitu la co: 
pila jupănesi Zanfiri Stoitoei. Mă rog de dum[neata] și de ce: 

lalți negustor[i] ca să faceț mil[ă] ce vă veţ îndura dum[nea[- 

„vostră ; că am rămas streină: numai pe înpărat[ul] H[risto]s şi 

pe dumnevoastră am. Ci mă rog ca să faceţ mil[a], cu ce 

mi-ai făgăduitu dum[nealui] răposat jupălnul Pejtcu, şi, de 

nu va fi pus în diiat[ă], dum(neajvostră vă faceţ mil(ă], că 
şi mie mi-aii venit norocel pănă trăia” dumnei răposat[a] 
mama Zanfira, și mi-ar trebui multe la o vreme ca aceia, cum 

bine şti dumnevostră, că: sănteți : înțălepți. Atasta, şi îţ 
dum[neavoastră] cu sănătate]. Iulie 27. 

A dumlitale] mai mic(ă] şi plecat[ă]: Dumitrana, fata du- 
mi[sale] jupănesii Zanfirii Stoicoe. 

[Ve] Întru cistit|ă] măna ' dum[aea]lui jupăn Dumitrachie 
canţalistru, cu fer|i]cit[ă] sănătate să să dea. 

[Pecete pe ceară roșie, încurcată.] 

| | CLVI. 

-[C. 1770.] .Cele &ă am cheltuit la: mortea cumnatu-nieii 
Gheorghe. 7 coţ pănză 'dă- Sighișoara, cotu x. 43. Pentru 

ladă... Pentru curuce,.. 2 Il. "lumină dă: Gară. „- Chipelii 

şi covrigi... La Bungardi, la popa... Pentru groape | am 

dati fl,:20... La îngropători - vină și pentru pită... Şi 

pentru clopotii... Pentru căte la un leutar-becheri... Și la 

copi pentru slove... Şi la doftor. 5 la croitor, pentru căf- 
tan „ȘI cheltuiala căsi s'ai făcut.
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CLVII. 

[C. 1770.].. Prea-cinstitei Companii cu multă plecăciune mă 

închin. | RE 
Înştiinţezu pentru o găltava şi pentru niște vorbe care 

mi-ati grăitu asupra casii meale jupănul Dumitrea Şufrea, care 

adeverez cu trei mărturii, anume jupănul Iane Mavrodin, chir. 

Dumitru Arnăutul, dumnealui dascalul Hristea. 

Întăt, începătura. Miercuri sara înnaintea tărgului, fiind cai 

înpreună, toţ la un locu, dupe șatra mea, zăcănd ei mai de 

vreame dumnealor, la jupănul: Dumiltru) Arnăutul şi dum: 

nealui: «Fraţilor, se mergem mai de vreame să luom iarbă 

pentru cai», Șufrea. ai răspuns: «Mergeţ dumneavoastră, că 

eii.ami lucru». Deci m'am dus eii cu chir Dumitru Arnăutul, 

şi am luati iarbă; şi Șufrea ai rămas la lucrul lui. Dupe 

„aceia trecănd 2, 3 tasuri, măncănd cai dupe șatră la iarbă, 

aii venit.Şufrea la: mine, și ai început în bajocură a face 

tocmeală cu mine ca să-i grijescu calu în zăoa tărgului. Ei, 

_văzăndu-i vorbele lui, ca să nu să facă gălcavă, i-am spus că, 

de va fi cu putințe,. bucuros. Viind vremea ca să să adape 

cai, am spus și la unul şi la altul: «Fraţilor, lăsaț un fetor 

şi cu copilul miei dinpreaună să: meargă să adape cal şi să 

ne .aducă și apă de băută». Dumnealor nici-unul n'aii vrută 

să lase nici-un fetor. Ei, văzănd că iaste sara, și neputănd 
copilu. birui 3 .cai ca să-i ducă, şi să aducă și apă, ei am 
trimes fegorul mieii cu calu, de mi l-ati 'adăpat, şi mi-aii adusși 
apă. Dupe aceia a doar asara, ai strigat Şufrea de la șatră: 
adepatu-i-ami calu ati ba. Eu i-am spus că nu l-am adepati, 
că fetorul n'aii pututi birui cu 3 cai și să aducă şi apă, ci 
l-am .trimis cu calul mieii de l-ai adepat; «că eti vam spus 

de 3,:4 ori să trimiteţ un: fetor..cu al. miei, să adape caii 
toț». . Că ei n'am. avut.vreme ca să mai trimit fetorul în- 
săratil. Într'aceia Șufiea iară de la șatra lui în mijlocul tărgului 
aii inceput a striga nişte ocării greale: blăstămat, om de ni: 
Mic, şi ce i-ai venită din gură, cum aii ştiutii mai răi a mă 

„ocără—strigănd și aăasta că nu săntu harnic nici cu negus- 
torii a fii la un loc, nici cu negustorii pe. o cale să umblu.
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Eu, văzănd că mă ocăraște aşa tare în mijlocul tărgului, i-am' 

zis: «Frate, eii țam spus de 3 ori să lași un copil să ajute 

se se adape cai toț, dar ei, dacă aș fii știut că s'are fii în- 
_tămplati atastă ocar[ă], ei însuș aș fi mersu de aș fii adăpat 

toț cai». El mai tare s'aii aprinsu a striga și iar a striga, 

și ș'aii dezlegatii şi calul. Ei nu i-am zis nimic, şi am a rămas 

ocărătii de elu pănă aica. | | 

A doaa iară, trecănd 23 Gasuri din noapte, la - vremea 

culcării, șezănd eii la cină, şi înnaintea șetrei meale era fe- 

torul miei, iară ai început Şufrea în bajocură a striga fe: 

torul miei, ca să meargă săli tragă nădragii. Feorul mieii 
S'aii dus şi i-aii tras nădragii,' Dumnealui . nici cu acasta nu 

i-au fost destul cu căt m'aii ocărăt, ci aii început iarăş a 

mă ocără şi a-m striga: «măgariule, și chierata», şi: «te voi în- 

văţa ei pe tine cine eşti și ce porţie plătești; ştii ) că te-ai 
mai bătutu odată la Companie, şi oi să mai facu se te bată 

încă odată». 

Până mai pe urmă, în loc de mulțămită, am rămas în mij- 

locul tărgului ocărătă, şi nice refeneao di pe iarbă, „căt ai 
măncatii calu lui, nu mi-ai plătit. 

A prea- -cinstitei Companii mai mic şi plecat: | 

„ Pashatii Stoe. 

” Prea-cinstitei Companii greceştii previliatei, cu căzută cinste 
şi cu toată plecăciunea să. să închine. 

„ Precum în lăuntru-i; 

CLVIII. 

10 April 1770. “Zapis al lui Ioan Nicolae „Ivaşeo, pentru 

1000 fl.. de la <jupănu Petcu», 

Pecete roșie. 

CLIX. 

5 lanuar 1771. Zapis al lui <chir Penu sin Toma», pentru 
60 de «ungurești», luați de la <naşu Pescuţ>. «Mă oblăgă- 

tuiescă ca să-i am ieii ai da la zioa lor, cu mulţămită, - făr
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nice o pricină, toată suma.» Scrie «iei Dumitru Stroe Mihai>. 

Pecete pe ceară roșie cu cruce şi 1. $. 7. a. 

_CLX. 

1771, Fev[ruarie] 21, în Sibiu. Cele ce am dat pe sama 
dum[isale] chir Constandin Pop, anume: 6 Il. cumfeturi, 1 Il. 
condite..., 1 răs hărtie de poștă, 1 ștuc linţi (sic)..., 1. 

grintei, 1 cutie pentru. Gai, 2 trăisti . . Pentru sama Ştirboi :. 

il, alerlai..., 1 traistă turbască n mare..., 20 jupe bune. car- 

majin. Am dat şi la chiria grăului de la Miercuri. .. Gheorghe 

Dumitru. — Am mai dat 3 procvițe de Braşov. 

CLXL 

| Sibiu, 23 Maiii 1771. Zapis în care îscălește, între mai 
mulţi Greci, și <Barbu Corneşanu, martorii». 

CLĂII. 

„Cinstite şi de bună neamă născute arhonii proeste, noao 

în Hiristojs iubite ființe. 
H(ristojs anesti. 

Cu cătă plăcută ai fost gratulaţia Învierii lut H[risto]s şi 

priimită poftirea dumitale, cu atăta îndatorat a mulțămi mă 

aflu, asemine şi Smerenia Noastră dinii inimă poftește, pre- 

„cum dumitale, așa și la toti cinstitul comunitașul dumitale) 

întreagă sănătate, liniştita viiaţă și doritii progresii spre spo-. 

rirea sufletescului și trupescului bine. Lăngă atasta, supării 

cu aţastă incomodație ca să iai osteneală, aceste doao cărți 

aicea încuiate a le trimite fără zăbavă unde sănti însemnate. 

Cu obi&nuita cinstire rămăind ali cinstit] dumnlitale] de tot 
bine voitor: 

Sofronii Chirilovăcă, 

smerit epli]scLo]pi neuniţilor în Ardeali. 
Belgrad, 20* Aprilie] 1772. i 
“Fără pecete.] 

-CLXIII. 

1773, Fevruarie prima. 
Insemnare de căndiă ţii pe Andrei; și am priimită la luna 

e
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lui Mai în zile 29 .peo jumătate de anii, pentru .măncare, - 

costul flo: f. 35. - 
Acestă bani aim priimitii de la jupănul birăulii. 

"Eu Dumitru Cuzma. 

CLXIV. 

Braşov, 13 Mart 1773. 'Avasrăoltos] Ilx/[ăpwzos] către 

Ioan Cincu, judele Companiei. Ilzpi 76 abrâze ebpiozontyy 

. aporţuătoy ris ponapizooas "A prbirotărțias, oduvăzas po (<Pen- 

tru lucrurile ce. se află acolo, ale răposatei Argintoiencei, 

cumnată-mea»). Pomenit Toma Velară. 

Pecete roşie, cu arme de blason. 

CLXV.- 

15 lunie 1773. «loan proig|ujm!en] Jad[ovei!]> <jupănului Iena- 

che birăul cinstitei Cumpaniei cetăţii Sibiiului. .. . Că-m spusle] 

fiiul mieii jupăn Dimitrie Cozma, cum că cocoana Zoiţa, a 

răp[olsatului Hagi Dinul, ar fi căutat judecat[ă] înnaintea du- 

mitale cu jupănul Dimitrie și cu fie-mea Tudoriţa, zicănd că 

are a lua ceva, dar dumneaei ştie că are numa! a lua, dar nu 

'ştie că are a şi da(i). Ci eii am făcut aşteptare păn va face . 

Dumnezeii o milă să s[ă] înpeace lumea şi] să ias[ă] dum- 

neaei . afară, şi să ne socotim, și atunci, de. va rămănea 

ca să-i dai, voi.da; de va rămănea să-m dea, va plăti. Iar 

acum făr[ă] rănduial[ă] caut[ă] dumneaei; că să fie aşteptare 

pănă va veni dumneaei afară, că ei: am la dumneaei aceastea 

50 de galbeni care aii împrumutat sf. răposatu părintele epis- 

c[op] pă Hagi Dinul. Pentru care bani aii mai scris sfint. pă- 

rintele arblimanrit] chir Chesarie la dumnealui jupănul Ianache, 

soțul dumneaei cocoanei Zoiţei. 108 ti! pentru conteș, care 

i-ai dat răposatu ginere-mieii dumnealui Hagi Dinului. Şi, în- 

tămplăndu-s(ă] moarte ginere-miei, peste bani aii luat și con- . 

teşu..40 ti, pentru leamnele de lucru ce le-ai 'luat. Hagi 

Dinul de la casa fie-mea Tudoriţei, de şau făcut la casăle 

dumnealui ce i-ai trebuit. Țiganca ce o știe dumneaei sin- 

1 Sadova? : : , , Au
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gură că.iaste a:mea, și o ţine în casă: acestea sănt arătate 

şi știute, afară din altele ce să voar fi făcut greşele. Ce dum- 

neata, ca unul ce ești povățuitori și chivernisitori Companiei 

cetății Sibiiului, nu-ţ fie cu supărare, să i le arăt, și vei da 

"învățătură dup[ă] înțeleptunea dumitale, —că iaste ruşine a 

purta de val pă frate fâr[ă] rănduial[ă]. Şi deosăbi mă rog 

dumitale ca să aibi în dragoste pă fii miei şi ai dumfijtale, 

şi, ca un părinte ce le ești, de ceale ce voar greșli] să aibă 

"ertăcune, şi cu duhul înţeleptunii şi al blăndeațelor săi înveţ. 

Măcar că mare păreare de răi am, căci, căt fasei în cetatea 

Sibiiului, dănd vreame duplă) vreame, nu mă învrednicii 

a mă aduna cu dumneata; numai, dănd Dumnezeii sănătate, 

găndesc că 'nu voi fi lipsit de dorirea mea. Şi cu părintească 

dragoste rămăi al durmiltale către Dumnezei rug[ător] şi părinte 

suf[letesc]: 

| tunfie] 1 I5 d. 1773. E Dan proig[u]m[en] Fad[over]. 

CLXVI. - 

Anul 1773, lunie 15 zile. Eu popa Achim am priimiti - 

trei măriiaș pentru răpusatul Dumitru; care la desgropăcune, 
„de la jupănu Petcu Petru, adecă, cu totă chieltuiala îngropă- 

" cuni, la toţi s'ai dat cin€ florin şi jumătate, f. 5.50. 

Eu popa Achimă din Maeti. 

CLĂVII. , 

La 1773, Iulie 31 zile. Fiindă în casa dumnealui Dumitru 

Cozma noi cei mai jos iscăliț, poftindu-ne numitul Andrei - 

Vasilie, dinpreună cu Rahira, fata dumnealui jupănului Mo- 

nolea, avăndă amăndoao feţele între dănșii mare supărare, 
_pentru căsătoriia care s'aii socotit amăndoao fețele înpreună, 

dăndu măinile înnaintea noastră, cum că vor rămănea des- - 

părţiț unul de altulă, după porunca și judecata &. conzis- 
torium neunit, şi eii Andrei, cel mat jos iscălit, îi dai scri: 

soare din măna mea, cu degetul miei în loc de peceate. . 

[rupt]. Şi la adastă scrisoare şi voinţă s'aii aflat mărturii 
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oameni de omenie, care mai jos să vorii iscăli, care ai fost - 

față la îngăduința acestori doao feţe. 

„- Protfojpop Joachim s. Scaun S. 

Popa J/ie, fiindă faţă. | 

Eu popa Dani, faţă. 

_ Fiindă faţă şi tatălă Rahiri, anume Manolea din Făgăraș. 

Aşijderea fiindi față şi cinstita juplănea]sa Cozmoae... [ruzt], 

[Copie.] 

CLXVIII. 

La anu 1773, din 16 Septemvrie, Sibi. Aii scos pitropi 

lui Dumitru Stroe Miai de au dat păntru sufletu lui la bise- 

Tica negustorilori celorii din Făgăraș neuniţ galben[i] 

cari] fac ungureșt[i]:f 50,88, adecă cinzeci de florinţ şi 

opzeci şi opt de ban[i]; care am dat eii cel mai jos iscălit 

atasta cvitanţie, ca să să crază. 

| Enachis Î. Arpaș îsc[al]. 

CLXIX.. 

Aoyy6tmb=v («din Lugoj»), 30 Decembre 1774. lors Kov- 

oravmivov 6 zori Ohozxdos tiv Pouzioy' Ao'pţotiov («loan 

Constantin, fostul dascăl al Grecilor din ' Lugoj») către ju- 

dele Cincu. — Şi alta din 12 precedent şi a treia din 28 

următor, ! 

| _CLXX. _ 

„Sibian 12 Ianuar 1775- Zapis bulgăresc al lui Ghiorghi. 

Marcovici. 

a | CLXXI, | a | | 

Sibiiu, 30 lanuar 1775. Saşii cer a se închide prăvălia 
<Grecului» Ioan Ivaşco, venit din Belgrad, care vinde, con- 

tra rinduielii, marfă nemfească. 

Traducere romănească,
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CLXXII. 

+ Adecă eă care mai în jos iscălim, daii scrisore mea în 

lăciă de zapis precum să să crează precum am luoatii de la 

cinstitul părinte arhimandritul popa Grecilor Cumpanii Sii- 

biului anume o dulamă 'roşie de anglie vechie şi o părechie 

de nădragi și un brăi iară viechi, și u. patru galbeni ban]i]. 

Şi pentru credinţa ei, ca un preneputințaruș, am dat acastă 

Scrisore pre aceste numite mai sus ca să aibă la mănă prea- 

- cinstitul părintel[e] arhimandritul. Pentru credența şi ei mam 

iscăiiti, şi. me-amii pus și degetul mieii în loc de pecete. 

Jvau Oancea din Făgărași scriii în Sibii, la —. 

Anul 1775, Fevruarie 12 zile. 

CLXXĂIII. 

Scrisorea mea la măna dumnealui jupăn Mancati precum 

să s[ă] știe că, din toate socotelele ce am avut cu dumnealui, 

“atăta de marfa de Lipţra, de Beci şi de Gară, le-am încheiat, 
şi am rămas ei dumnealui lei nemţeşti 400, adecă patru 

sute, să am a-i da în 2 luni, cu mulțămită, 

1775, Mart şI. | 
“Ștefan Pop, platlnic]. 

e CLXRIV, 
În. numele Domnului nostru Isus Hristos ; ; Făgăraș, 1775, 

Mai 17. : 

După cum ne porăncește noao Domnul Isus Hristos prin 
Sfintele Scripturi], zicănd ca tot pravoslavnicul creştin să fie 
gata, că nu să ştie casulă cănd va veni morte și va des-: 
părți sufletul din trup și va rămănea trupul pămănt și în 
pămănt va merge,—așa și eti cea mai jos iscălită, ajungănd - 
la bătrăneţe şi în slăbicun[e)], arăt cu sufletul miei, mult 
păţinii ce amal mieii, ca, după ce mă va chema Dum[ne]zăi 
din lumea atasta, să facă toţ și să urmeze după cum laseii 
cu sufletul miei și după cum arată în jos anume: la fiul 
mieii Dumitru, care au rămas de la fie-mea Sanda, cinsute 
de florinț... La: nepotul micii Pană,iarăș 200... Last micăi 
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lui Duinitrache 8 galbini... şi copili Voicului Linţii iară un 

galbin... Lasă la Enache, la copile, trei galbin, și copili lui 

Ștefan, Stăncuţii, 1 galbăn... Las copilii. lui Betleniiarăş un 
galbin... Lasă pentru sufletul: mieii f. 300... Dintr'acei 

bani mai sus numiţ ce voriă prisosi după rmoartea mea, să 

aibă a înpărți copii miei aceşti patru, unul ca şi altul, ca 

fraţii... Lasă să-m facă după ce: mă va chema Dum[nejzei 

şasă sărindare : unul în Schei, altul în ceta[te), 3 la Sibii, 

4 la Sănbăta în sat, 5 la Gălaţ, 6 la părintele Costandin... 

Lasi copili lui Dumitrache, Fotinicăi, o perină: cu .pene, 

înbrăcată, cu fața eii, și o pănzătură de masă, şi neşte pănză 

de bunbac, care iaste mai groasă. : . 

Lasu la.copila Voicului o perină cu pene, inbrăcată, cu 

fața ei, şi-o pănzătură de masă. : " 

Las lui. Dumitru o - plapumă, care mi-aii fost dat-o iar 

Dumitru: acasta să o îă:şi.săo dea cui va vrea, păntru 

sufletul miei, E 

Las calabalăcurile, ale casi tot, să să înpărtască, fetele 

dinpreun[ă] cu fitori, frățăște, afară dintr'o „pilotă a Mariuţi 

Apostoloi, fiindcă este a ei. . 

Lasi bărberesi mintiia a veche şi doo îi.: . 

Lasă nevesti lui Gheorghe mintiia-a neagră, inpreun[a] 

cu nasturii de argind.. - 

Eu Creştina Dimoaia : am vrut și am lăsat după cum scrie 

mai sus. 
Acastă diiată am scris-o ei cu voia şi cu zisa mami 

“Creștini, şi din cuvănt în cuvănt îm citit-o. înnaintea dum- | 

neaci, fiind încă în fire bună, Și pentru Credința mă iscălescii, 

ca să să crează. ” ! 

Dimitrie Z uan Pană. 

- Martor la această diiatfa] şi ei: prot[olpop Bucur Făgăraș 
[pecete roșie, cu inimă]. 

Eu -Enachii I. A[r]pași, dişteutualiş aseşor, martor [pecete 

roșie, cu blason].
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CLXXV. 

1775, Avlgust] 1 I, în Sibi.. . 

i Atast[ă] scrisore o facem ca să s(ă] ştie că în anul 

trecut, adecă la 1769,am tocmit pe Todoran fetorul lui Mi- 

hai cojocariul din Craiova ca: să slujască fără de simbrie, 
adecă ucenic la învățătură, . patru ani. Şi ai slujit cu de- 
reptate, şi s'au înplinit vreme, și i-am dat simbrie în anul 

„d'intăi un. f. 25, dupe regula Cumpanii, iar al doile aii găsit 
şi ne-am. învoit cu dănsul ca să-i dai, şi i-am şi dat simbrie. 
Al -doile, un. f. 45, şi al treilea ani, adecă de la anul 1775, 
Av[gust] 1; simbrie să-i unble un. f. 60,— că așa ne-am învoit, 
Şi simbrie din ani trecuţ, ade|că] den 1773 şi din anul 1774, 
care face suma un.f. 70, ade|că] un. f. șaptezeci,— acește să 
am a-i da ei săngur din punga m; iar pentru] anul c[urent]), 
1775, să aibă :ca. să mi să dă din boltă. Ș[i] el să fie cu 
dereptate şi să m[ă] asculte cum să cade, și să fie supt as- 
cultare .Cozmiţi la cele ce-i va porunci. a asculta, la toate 
poruncile care sănt pentru treaba negustorii. Și Pentru acasta 
întărim cu iscălitura, ca să să crează. : 

Ei Dumitru Cuzma,. s|t]ăpănul lui Stau], ei pi cistia, 
" Şi.am scris eii Gheorghe Dumitru cu zisa: și cu învăță- 
tura, și mărturisescii. - 

“CLXXVI. 

Făgăraș, die 20 Fevruarie, anno 1776, după calindaful 
noi. Rugăndu-să dumneaei ju[păneajsa Evuţa, a răposatului 
Enache Dima, fata ju[pănullui Dridifi Andraș, adunăndu-ne 
pe noi în casa ju(pănullui Arpaşi Enache, care mai jos ne 
vom iscăli, ca să fie de credință să-i facem opătuire cu cumnații 
dumneaet, julpă]nul Gheorghie Dima și cu ju[pă]nul Dumitru 
Dima, pentru că zice că ar avea ceva parte de la idea 
dumneaei, : răposatul Enache Dima; ca să-i dea dumneaei... 
așa s'aii legat înnaintea noastră cu datul de mănă, unul cu: 
altul, de bună. voia dumnealor, nesiliț de nimin[i], şi s'au 
băut și aldămaş de pătuire, cum să nu aib[ă] unul la altul 
a căuta nimic, Noi am aflat așa, și am pus și 15 zile între 
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dumnealor, ca să socotească amă|njdoo părţile, ca să nu 

poată zice unul saii altul că s'aii înșelat, și fiiştecare să să 

socotească bine: păn la numitul termin . Și după datul 
banilor de s'ar întorce vunul de spre o "parte, să aibă a 

da gloabă o sută de zloţ nemțești, şi după aceia să fie vol- 

nic a căuta unde-i va fi voia... .. ae | 

Şi pentru mai mare credință intărim cu peceţile şi iscăliturile 

noastre, ca să să crează ore-unde. Datul die mai sus numit, 

N. B. De s'ar mai afla la Curtea ţa fișcușască de aici di[n] 

Făgăraș orice fel de datorie de pe arendele care ai ţinut 

răposatul Enache Dima, să leagă dumneaei Dridifi Evuţa a 

răspunde, și iă asupra dumneasi, să plătească. 

Supt datumul de astăz s'ai dat bani înnăuntru numiț.. 

Mich. Bethleni, nobile. persona (ze), Arpaşi I. Enakii, diș- 

tretualiș așeșor, eii Văsăliie Gheorghiiaş, eii Gheorghe Corodi,. 

Iordachie Petru. Ei Gheorghie Dima stai pe aceastea. Eii 

Eva Dridifi Andriiaș staii pe atasta. Steph. P: Fogarasi d: 
.. plenipot. stlaJr r[ostei] Dumitru Dima. 

CLXXVII. 

Sibiiii, 3o Iunie 1776. Ioan Constantinu! mărturisește ci: 

şi-a primit plata de dascăl pe jumătate de an: 450 de lei. 

CLXXVIII. a 
În anul 1776, Dechemvrie 20 zile, însemnaria ce am dati 

la cumnatul cănd aii venitii morunul în lăzăretiă, şi ai plătită. 

vama și chiria, şi de cheltuiala la fatorul. 

ia 

CLXXIX. 
__ Dat-am scrisoaria mea de mare credință la €. măna jupă- 
nului birău Toma Vilara, pentru acestă fetorii de Țigan: 

anume :Pătru al Gheorghiţani de la Cincu-Mare, . fiindcă 

l-am băgatii la mine slugă pe un an de zile. Pentru care: 

slugă a mea staii eii bun, căutăndu- l cineva, să dai ei samă, 

păn la anul să-l dai înnainte. i 

2 V, ma! sus, p. 89, n0 CLXIX.
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Care adeverez ei cu 'iscălitura mea mai „jos, ca să.s[ă] 
crează. ae 

Anul 777» Iunie 1, | | Dumitru Cuzma: 

CLXXX. 
22 Decembre 1777. Hotărire romănească în procesul Cozma. 

«Copilul Vasilache să slujască la boltă, să mănănce și să s[ă] 

ănbrace iar de la mijloc. Al 4, costul şi ănbrăcămintea la 2 

copile, să iasă de una căte ungurești f. 50. Al ş, Cozmiţi 

să-i iasă simbrie un.f. 80, dinpreun(â] și măncarea şi cizmele 

pe tot. anul, iar de la mijloc. Și, ieșind toat[e] aceste, din 

preun|ă] cu alte simbrii şi chirii ale bolți, ce dobăndă ar da 

Dumnezeii de la boltă, să ănpărțască ăn doaă, adecă: Du- 
mitru Cozma .o parte, și soru-sa Zanfira altă parte, puind 
capitale .uni căt alți... Iar, căt pentru celelalte cereri mă- 
runte care mai cere jupăneasa Zamfira de la frate-săui Du- 
mitru, care dintr'unele tagă de frați iei nu ieste... Măcar că 

„cu aceste cu toate, pentru buna linişte și pentru dragostea fră.- 
țască (mai mult decăt ar dictălui direptatea), şi mai vărtos 
ca să putem zice că pentru al nostru hatăr i-ai ăndoit şi 
cevaș mai mult, etc. Scris și publiculuit acest deliberat la 
anul 1778, Ianuarie 22, Sibii. 

Johannes |Vardan, m. propria. | 
Ilovoporns Kovyoravră Xatfj. : . 
Dumitru JDutcă, | 
Eu Dimitrie Marco, m. propria. 
Mawwdrrs Sorp 0 DIAS, 

Thomas Velleră. 

CLXXXI. 

10 lanuar 1778. Răspunsul lui Cozma, Pomeneşte s«brăne 
" săsăşti..., peşchire, care în lume n'ami auzit... Pentru un: 
chepeniagii de Beciii vănăti, alu răpăosatului ; adevărat, dar nu 
de anglie, şi purtati, -l-ami datu- la măglaşu de la Ogne, și | 
pe urmă totu l-amii cerută, şi aii zis măglașu că l-ati trimis 

_pe slujnică, iar slujnica aii fostii fugit, pe urmă apoi mi-ai 
datii, daca l-amiă apucatii pentru căpenagii, măglaşu şasă 
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măji de sare mi-ati dati, care au luâti iarii iă, de ai săratii 

peaștele.;. O sugnă neagră care am avut-o... Mi-ai lăsat-o 
o popoae zălog, şi stăpănu-mieii, eșind' eii, mi-ai dat-o în 

bani şi am ţinut-o multă vreame, şi, văzăndă că nu mai vine, 

amiă vrută să o vănzu; soru-mea m'aii trugatii să o daii ei, 

decăti să o vănzu la altu, şi nu ţii miate, optii ai noao 

gălbiori mi-au dată... Cănd o ai desfăcut-o [lada, s'aii aflat) 

neşte potori vechi, negreițari (s7c):de de multi şi groși, și 

potori de demult, şi un bani vechii şi 3: mai mitutei... 

Alti zapisii altii Rumănilor de la Boiţă, de florinţi 54, ami 

mersu eii cu iă dinpreună la Tălmatu, şi i-amii adusii pe Ru.-. 

„măni la judecată. Rumăni tăgăduia. M. domnul Francănștain 

i-ai făcutii să plătiască, și li-aă pusă un ani de zile să plă- 

“tiască la totă fârtalu de anu... Pentru o căldare veache, 

care s'a găsit cu drojdi de untii-de-lemnii 'în pimniță, era 

spartă în fund, şi ami văndut-o la un Țăgan, nu ştii cu 9 
ai cu IO măriași, dară i-am datii şi eii eiotingire cu coadă, 

de Țeligrad, cu capacu ei... Pentru Andrei, 4 ai fiind la 
-soru-mia, €ii l-amiă hrăniti, ei i-ami purtată în grija de în- 

brăcăminte, de toate ceale ce i-au tribuit: pentru aceia ţi- 

-neami slujnică... Pentru un pecealnic al răpaosatului.> . 

CLXXĂII. 

10 Ianuar 1778. Expunerea lui Cozma. «1. Cănd ami luată 

bolta prin mărturie, fiind mumă-mia față, care cumi va măr- 

turisi dumniaei, dumniavoastră veţi urma, — că ei i săntă fi- 

toru, şi îa-i iaste fată, de la un tată şi de la o mumă, nici 

cu mine, nici cu îa să nu ție. 2. Rugămintia soru-mea aii fosti: 

" «<Neane dragă, nu lăsa bolta să o iă alți». Ei ami răspuasu 
că nu-mi trebue să-mi bag bani miei în mardale. Mai 

rugati ali doilea, și al triilea, şi zăcăndu-mi şi muma mea: 

«Ia-o, fătu-mieii», şi, zicăndu-mi sora. mea a pratra (sc) oară : 
„«Neane, daca va lua altu bolta, cumui voi să ma hrănesciă eii, 

şi cum vorii. să să. hrăniască copii cu căpitalu celi puţin ce 

li-aii rămas, fiindă mici? Ci mă rog, neane dragă, nu mai 

trebue de la boltă 'dobăndă nimic, fără numai capitalu miei 
să stea deplin, și al copiilor, haine mai. proaste să-mi faci şi
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să-mi porţi grija casii, înpreună şi la copii,—că știm noi trăi 

şi mai sărăceaște». După aceaste vorbe mai sus numite, m'am 

pus eii cu mare rugăminte la dumnialui jup[ănul) birăii. Dum(nea- 

lui] ai zis: cAdu-mi chizași, apoi ţi să va da». [î află]. Dară 

mărturisască muma.mia, mărturisască sora mea, că nu sănt 

adevărate aceaste cuvinte. Vlagă n'amiă, dară cu viața mea 

mă legii înnaintea dumniavoastre şi înnainte lui Dumnezeu, 

cine nu. va spune dreptii, să p'aibă parte de Dumnezeii; 

muma-mia, sai soru-mia, aii ei, saii care nu va spune dreptul, 

Că acum nu iaste pe pizmă sai pe dujmănie, ci săntemii la 

pace,. ci, care va tăgădui, sufletulă lui să nu fie odihnită, nici 

pe lumea atasta, nici pe ceialaltă, cine nu o mărturisi dreptulă. 

2. <Soru-mea Zanfira, cănd ai venit la lăzăretă și m'ai 

întrebatii și ai zis că vei să te măriţi dup[ă] dumnialui Ioană 

Carolu, ei țamii răspunsi: «Aștiaptă-mă, păn voi veni și eii>. 

Tu ai răspunsu: «bine». Pe urmă m'ai întrebati:: «Neane, stri- 

catu-mi-s'aii mult din capitalu mieii?>, Eii ami răspunsu: «Fata 
mea, știi bine cătii ami chieltuitii cu Ștefu Mihaiii, şi țamă 
făcutii doao mintii, doao sugne, dar o mintie ț'am făcut-o 
prea scumpă, ci poate dintr'aceia ț'oi trage ceva, că și eii 
amă acumi casă grea, darii pe urmă voi. vedea.» Mărturi- 
sească iă cu sufletulii ei că nu-i aşa: eii voi arăta cu jură- 
mănturi, numai prin chieltuiala ei să fie. 

3. Dară ei, fiindii frate dulce cu ia; de la un tată și de la 
o mumă, nu i-amii socotiti ce-i negru suptii unghie, ci i-amii 

mai datu eii 844 şi .36 de ban[i], ca să fie dragoste între noi, 
şi atunci amă fostii. opritii 6 luni de zile. Pe urmă, ni: -am 
înpăcatii; care mare pagubă am avutii, că de la culesu amii 
rămas, și ei, pentru ca' să fie pace, ami pus 3.400 la boltă, 
şi soru-mia ai pus 2. 000, Şi frate-mieii Cozmiţa 800, și să iai 

"ei un ban, și soru-mea un ban, şi frate-mieii un jumătate de 
banii. Cu munca lui, ca să fie bine, cumii arată contractu 
nostru, cu peceţile noastre... 6. Mă jăluescu dumilorvoastre, 
ca la neşte slufete (sic) dreapte și înțeleapte... amii rămasă 
din negustorie..., și de la culesu viilor meale. amii rămas... 
şi creditu mi s'au stricat, și casa prin cărțile dumneaei scrise; 
ci toate aceaste le preteandăluesci, că cinstea mare e la omi



DOCUMENTE | 97 

. Şi capital ami tunatu eii în boltă,.ali mieii... Și negus- 
toria ce amii făcut-o aparte cu chir Nastu la Țarigrad şi la 
Zemonii şi la Mehedia... Dară eu am fosti făcuti totii.răti 

pe lume, ci neharnic sănt a mulțămi lui Dumnezăi, că nu mă 
pedepseaște pe lume “străinii aii păgănii, ci săngele mieii.> 

CLXXXIIL. 

14 Ianuar 1778. Arătări contra lui Cozma. 

“ «Să aducă înnainte toate catastifele in şog însămnate . 

Cinstiţ negustori, socotiț atăta ani copii miei, şi nu mi- aă 

dată un cotii de păază, ce e mai puţin un cotă de panițică 

(sic)... L-am cosută cămașa, şi l-am cărpit, și l-am grișit.. 

Am fostă văduvă, că n'am loatii zăce floriț să facii o ve- 
- rigă, fără o „mintiuță.. „ Am fostă şi ajutoare la boltă, şi în 

toată vrema, că vecini noștri ştie bine, ai miei fraţi nu pot 

da taga. Dumniavoastră știți bine ce chelduială ai făcu[t] la 

“ nuntă, ce chelduială de haine, de mărgăritari, de cercei, de 

lefturi: şi paftale cu mărgăritari, cu dimiamat (sic), de la 

Jidovoaca Bucureştana, arcinteria de la Jufranelii, l-ai luată; 

da n'aii fostii destulii. Aii făcult] cu tuțănu (sc) 4 fesnice 

de arciti, o solnițe. “Socodiţii : 3 ai ai avută 4 copii de la 

socru-săi Țiganu, și Țiganu . 4 cai, cuciaș cu muiare ; în 

vrema acâa de scupete căte mii au chiltuită, și bărbatu mu-. 

ieri lui 600 aii fostă datorii la boltă, și l-aii îngrobată și un 

copil al lui] cu bani de.la boltă. Şi iei. poci mărturisi că 

am fostii la Rămnic, şi l-au pletitii de datorie pe bărbatu mu- 

iari la Damian. Cătă marfă şi căte intoa (sic) hamuri și 
bau, mulijte mii, n'ai adusii nimica de la țară încoace. Să * 
nu credeţi dumniavoastră că nu are: destule moși aii cu[m]- 
părati, și e multă sumă în camătă risipiţ. Vedeţi dumnia- 
voastră, n'ai avutii nice frică [de] Dumnezăţii], nice rușine de 

omeni ; ; vedeţi dumniavoastră : „bine ne rugăm să faceţi di- 

reptate „.. Io plecata | 

Zafira Carol. : 

1
 

2492. Vol, XII.
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CLXXXIV. 

22 anuar 1778. Cercetare în procesul Cozma. 
«Să plănge-că de atăţea ani nu iar fi dat ni-un cot 

de pantlică sai pănză pe sama copiilor; ei ar fi stricat scule 

de ale dumneaei pă ănbrăcămintea lor. Și mai vărtos să 

plănge că ni€ căpitalul nu le-ar fi crescut ni&-un ban, al co- 

piilor... Precum ar fi ţinut pe vitregu-săii 7 ani cu cusu- 

tură, cu spălat, cu pati alte grijeli... Cere ace de saci, 

linguri, bani vechi, șurțuri, brăne, cărpe de mătase, frunze,, 

inele de aurii, o căldare, o salbă de 30 gălbinași, alta „deto 

cu lanță şi cu 14 făleri, un chepeneag, o bundă, doă răn- 

duri bunbi de mintie, de argintii, un inel de aur, un za: 

pis... de la niște Boiceni... Cererea .bolţi ar fi fără de 

cale, fiindcă, cănd ai luat-o, ar fi fost multe mardale... Şi | 

mulți bani are ănnecaţi la Pătru Moşoiul... Spune şi face 

prea multe pă dă laturi. o 

[Adausă şi o declaraţie a lui “Vasile, din 11 lanuar, cu 

mărturie de la «Costandin Sirbul din Sibit>.] 

CLXXXV. 

București, 14 April 1778. «Damaschin arh[imandrit], p|roi- 
gumen] argeșan», către Companie. Pentru afaceri, 

Fără pecete. 

CLXXXVI. 

Răspuns şi ce răspunde numitul Cozmiţa Cozma la anul 
1778, Iulie în 15. 

„La Maerianu de la Rășinariă am dat ei pentru do- 
bănda. + Am fost dat! pentru frate-mieii porție, costu la 2 
copile, înbrăcămintea copilelor şi un hinteii care ai fostii 
afară, şi altele care s'au închieiat toate „asupra frate-miei . 

Pentru 2 părechi de bumbi câre-i ceare soru-mea de la mine, 
aii veniti dumniaei sora mea, şi mi aii văndut şi i-am plătit, 

dar pentru o păreche de bumbi mari şi un înel de aur cu 
pecetea răpăosatului bărbatu-săii mi-ati dat săi grijescii păn 
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să va face Vasilache mare: atunci să-i dai iarășii îndă- 

răpti... 

CLAXAVII. 

La anul 1778, lulie în 20. Pentru răspunsu ce daii ei, 
Dumitru Cozma, și pentru ce mi-a aruncă asupra mia, cu 

din aii trecuţi... Pentru 3 pinţă tocuri care mi le-ati trimes 

în fara Rumanească neporuncitii de mine şi staii nevăndute 

păn astăzi... Pentru o: sabie care 'iaste aurită Ja boltă cu 
curealele ei, pentru ce pretăndueşte să o scoaţă afară . 

Pentru un brăii cu verigi de arginti, ali răpăosatulul ai ai 

fostă : poate veni vreame să-lă poarte încă copilu tată-său; 

nu-lii priimescii ... Pentru -aceale 2 cufere de Beci care le-au 

văzut în casa mea la Rămnicii, ce are a întreba dumnealui 

de unde săntii ? Pentru beatzacii, n'are dumnealui a întreba 

Pentru lada aceaia şi pentru alte lăzi și cunpene şi căn- 

tare..., aceale sănt moarte... La pitropi voi da sama mia 
Și dumniata să-l fi trimis la boltă să slujască, unde au fostii, 

nu să-ţi vănză lămăi toată iarna, și eii să-ți plătescii costu... 

Pentru ce întriabă. dumnialui pentru vin, rachiii și mărgări- 

tară, că n'amii să-i dai socoteala lui. Pentru hainele Bălă- 
şichi, s'aii hotărătii... Pofteaşte Carol ca să-i arăt la cine 

sănt datoriii; răspunsă, căndi voi muri, atunci va vedea, ce 

sănti datoriă, şi cui săntă datorii. - Pentru -500 de lei, aii 

zis Carol că am - trimis afară să-mi cumpere oi, Răi și fării 
de cale grăiaște, că nu-i adevărat, că de la un ban face 

cinci, Ceare Carol unii hinteii, de care ei nu știii nimica ; 

ceare 30 de gălbiori fărtale, care aii fostii numai 12. Și 

iamiă dati o sugnă neagră pentru ei, și ceialalți gălbiori 

i-am dati îndărăptii sororei meale. Pentru 14 taleri care 
i-a purtati la gătii, ai fostii ai miei, și i-ami dată, numai 

'păn va fi fată, iar, daca să va mărita, să mi dea îndărăptii 

că săntiă ai miei, că n'aii fostii de la părinți . noștri, şi tot 

i-am cinstit ei sorii meale 4 ștucuri. Un Sfeatii Gheorghe 

de. argint, nu știi nimic. 6 căldare de 6 veadre, veache; 

spartă, și eii ami [datii] surori meale otingire, cu coadă, pentru 

căldare. Zice că o bundă mare care o aii cumpărat, proastă,
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soru-mea înpreună cu . Cozmiţa, și aii trimis-o la tatălii 

nostru, ci să să ducă să-lii scoață din groapă, să.oiă. 

Care aceaste toate să vorii arăta cu peceţile noastre, că 

ne-amii înpăcatii. Și pentru un chepeniag de Beciii purtat, 

care iară ei ai luatii sarea (s4c)... Şi pentru Rumăni de la 

Boiţă, n'am luat eii nice-un ban, care să va adevăra cu 

atestaţia lor. Și aceastia săntii vechi, după moartea răpăosa- 

tului păn la 1775, de mai: nainte pănă atunci ne-amii în- 

păcatii pentru toate... Ci mă rog de dumneavoastră ca să 

"mi să îndrepteaze lucru mieii, că mi să trage mare pagubă 

şi sărăcie de 2 ani de; zile de cănd  şezu eii aici, şi eii 

piei într'o parte şi casa mia într'altă parte. 

Dară pentru o bundă care o aii trimis ei pe Radu: de la 

Ogna pănă la lăzăretii, ca să o trimiță la Rămnicii la tatăl 

nostru, și ai petrecut-o Radul, ci, de o pofteaşte, să apuce 

pe Radul să o plătească cum i va fi voie, că i-aii dat-o de 
pomană tatălui nostru, cănd ai murit răpăosatuli Vasilie. 

Fii îo Dumitru Cusma. 

CLĂXAVIII. 

1779. Compania cere Guvernului a se da înnapoi cărțile 

cantorului ei, ţinute de cîteva luni la censură, <siquidem 

nec valachici, nec illyrici sunt, praeter unum . qui rudimenta 
linguae vallachieae tradit!». 

CXXXIX. 

După părinteasc[a] dragoste cu cartea mă închin dum!, ju- 
păne Ghiorghie. 

În anul trecut am fost trimisu dum! o copie după zapisul 
lui Laţco Raco i a lui Anastasie Pascal, carea era întărită cu 
iscălitura Preasfinţii Sale părintelui Mit[ropolit] îi a Prea-sfinții 
Sale Vlădica Filaret Mireon și de dumnealui doftorul Manasi ? 
și de alţi doi neguțători ce să afla atunci aici, şi te-am pofiit 
pă dumn[eata] ca să fii vechil, şi n'ai priimitu; iar acia copie 

1 De sigur a lut Dimitrie Eustatievici. V. ff. if. rom, în secolul al : 

AVIll-lea, |, p. 271 şi urm, 

2 Eliade, 

p
a



DOCUMENTE , E 101 

s'ai oprit la dumn[eata]. Ci, fiindcă vechilul acela pre care l-am 

" trimisu de s'aii judecat cu dănși, aii dat zapisul fără de ştirea 

și voia mea, te poftesc. să-m trimiți acea copie, căi îm iaste 

trebuintoasă. De atasta, și rămăiiă . : 

Al dum! părinte sufletesc:. 

1779;: Mart 15. 

Damaschin] arh [imandrit], pr[oigumiu]. argeşean.. 

"* Cătră dumnealui jupănul Gheorghie Marco, cu părinteasc[ă] 

dragoste să:să dea. 

[Pecete neagră, cu crucea şi semiluna] 

CXC. 

__ Dai cartea mea la măna dum[neajlui jup[ănului] Enache Ma- 

vrodin pentru chizășiia care am vrutii eii să mă pui pentru Gheor- 

ghe Maricovici!: în Gasii ce i-am cuvăntat dumnealui, dumnealui 

ai fostii bucuros, și aii îngăduită, dintr'o sută și patruzeci 

să avem î-a (sic) da peste un an de zile flori[n]ți 100, dar 

dumnealui zicăndu-m că popa nu, îngăduește nit de cum în: 

boltă, am mersii cu dumnealui în asul ala la popa, şi mam 

rugati şi- sii de popa ca să-l lase. Dar popa au zis așa, cumii 

ni că așa om slabi nui tribuește |. mai multă în boltă, făr 

să-ș scoță negoțul afară, şi-ş da Opri pă căt este dator, şi 

bolta o va da la Armeni, căci vin din tote părţile ponos[e] 

la mine pentru el. Cu astă vorbă m'am lăsat şi ei, și am 

plecat pe cale. 

"Pe ceste mai sus scrise adeverezii eii: Petru Voina. 

1779 Septernlvrie] « 6; Sibii. E 

' CXCI. 

[C. 1780.] Fără dată. :0 Yzavpooheos” Tom (âţ os (Grigorie 

episcop de Stauropolis) scrie medicului Teodorăchi Manicati, 

chemîndu-l la boala grea ce l-a lovit. 

CĂCII. 

[C. 1780.] 
Prea-cinstite stăpăne birăă, mie milostiv patronii. 

1 Agent de comerţ a Companiei, — Bulgar de neam.
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Fiindăcă din vreamea căsătoriei meale amii avut niște 
pricini de făgădașuri de Ja cumnatul mie[i] Ion Prașca, şi 

„acum trăgăndu-mă la judecata conzistoriumului ca să-i plătescii, 
S'aii judecati să-i dai 11 florinţi, şi el, nelăsăndu-să și ne- 
mulțţămindu-să pă aceaia, at vrută să mă părască la d[ojm- 
nul fălnogul, și, ca să nu mai umblămiă în chieltuială pe la 
judecăţi, între nişte persioane, am făcutii pace, ca să-i dai 
50 de florini. Și, neavăudi eii nice-o pri[n]dere ca să potu 
plăti şi a scăpa din gura şi din robiia dumnealor, cu mare 
plecăcune cazi şi mă rogii ca să facă cinstita Cumpanie 
milă de mine, să mă ajute și să mă răscumpere din atastă 
grea datorie și din laţul acestui cumnatiă al miei. Și eă, pănă 
voi trăi, voi fi rugătoriii cătră D[ujmnezeii pentru norocirea 
şi fericita îndelungarea vieții prea-cinstitii Companii. 

Prea-plecată slugă: 2 
Popa Dani din Maerii Sibiiului, neunit. 

CĂCIII. 

"Ey Bhogia, 11 Decembre 1780. Abramios, patriarch de 
Ierusalim, către Companie, pentru eleimosină. — Tot așa la 1-iii 
lunie 1781. — Pecete roșie cu coroană, blason şters şi: ap. 
MLO.: za. Tp. +. CM. 

"CXCIV. 

1781, Freur 8. Maculatorul de ce s'a găsit în bancă la 
sfânta bisărică, ” 

2 

CXCv. 
24 Mart 1781. Xuftorpoş Pihizns către Ioan Manicati. 

Dorește a merge şi el la Berlin, dar e oprit. 

CACVI. 

1782, Ianuar ş. 
Maculatorul petru datoriia sfli]ntei bisearică. 
„+ Amii dat tot la Heţ Mihailă Marătinu covrigariu, pentru 

jăble... Sinbriia moşului pe anu acesta,, 

e
 

ap.
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CXCVII. 

1782, Ghen(arie] 27; Sibii. 
“ Adeverezii cu scrisoarea noastră la cinstita Cumpanie pre- 

cum să să ştie că, den voia lui. Dumnezeu ce ni-aii înpreunat, 

fiindă socotială' dum[nea]lui jup[ănal] Ghieorghiţă birău, pen- 

tru partia copili Bălășicăi, ce aii avut căpital, f. 666 80, şi 

dobinda 40, aceşti ban[i] toți s'aii chieltuit pe lemne şi pe 
scule ce aii trebuit Bălăşicăi, soţii mele. Care noi întărim cu 

iscăliturile nostre, că, ce ban[i] aii fost, deplin s'aă chieltuit. 

Și nu mai avem a mal căuta nimic. Acasta încredinţăm. 

Leii Zanfir Radu. lei Bălăşica ade[verez]. 

[Pecete roşie.] 

CXCVIIL.: | ie 

Sibiii, 22 Maiii 1782. Manicati Saffranos dă chitanţă pentru 

250 de lei, rămășiţa de datorie a lui aFiirst Her Alexander 

Morussi>. 

Pe dos, însemnare grecească din 4 Julie 1 775» pentru da- 

toria întreagă de 350 A., ră nota rob ză, Z/peworodosv G 

ăp[p09] Ahefovâpos Movpobtne vă ră zhmpoam 6 ăplo”] GâshP6s Tov, 

Koyoravrivos Mobpobtijs; uzas Gporţovţiudvos, 6x05 iv Gfuepr, 

1782, stiva -adBâvrns «is Moh3avtav (ape cari i-a împrumutat 

dumnealui Alexandru Moruzi, ca să-i plătească dumnealui 

fratele său Constantin Moruzi, Mare- Dragoman, care astăzi, 

in 1782, e Domn în Moldova»). ” 

CXCIX. 

Cinstite şi: mat mare dum[neata] arh[on) staroste cu fră- 

țască dragoste și cu multă săn[ăjtate mă închin dumitale]. 

'4+ Cu atastă frățască scrisoare mal întăi cercetez-de în- 

treagă şi - fericită sănătatea dum[nealv[oastră], ca, înţelegănd-o; 

pe deplin să mă bucur, Lăngă atasta, fac dumitale] supărare şi 

rugătune, să faci dum[neata) bine să chieme pe un neguţător 

din Cumpaniia dum[aea]v[oJastră; anume chir Nicola Stama, ca 

să-l întrebi dum[neataj să arate dumitale] întru adevăr și în 

1 Pentru acest făcător de datorii, v. Genealogia Caritacuzinitor, Pp- 394.
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frica lui Dumnezeii pentru un Ianaiche Brăncoveanu şi pen- 

tru un Gheorghe Cuţovlahu tovaroş lui Ianaiche, că, la prii- 

mirea scumpii dupe urmă, să arat[e] căte oca ati priimit, şi 

- căţi ban[i] ai datu-le, şi ce. cusur ai mai rămas; și, căndat 

dat bani, fost-aii față amăndoo. Și zis-ai numitul Gheorghe 

Cuţovlah. că sănt, bani lui toți acei după scumpie, saii cătă 

sumă ati. zis(te) că este „ai lui? Fiindcă am auzit că. de, acolo 

aă. plecată încoace. învrăjbisăi, din pricina baniloriă ce luase 

pe scumpie. Că acel numitu Ianaiche? Fiind om cu răutate și 

bun de pricini, şi făcănd greşală cu tocmeala scumpii, de 

aii tocmit-o eftin, neștiind cheltuelile ce să vor face, şi vă. 

zănd că nu să prind capetele, — dintr'aceia aii pornit între 

„dănşi vrajbă, şi, viind pe drum pănă aproape de casa lor, 

s'aiă bătut, și i s'au întămplat' unuia -moarte. Și, pentru ca să 

nu între la urgie. domnească, şi a lua moarte pentru moarte, 

rog dragostea. dum[itale] ca să mă înștiințez pe largi de 

toate pricinile lor, cu amăruntu,'ce va arăta numitul neguţă- 

tor, ca cu acea încredințare a dumitale] să ştii curat, ca să 

arăt Mătii Sale lui Vodă. Și cu frăţască dragoste să sl] ] dia 
pururea.- 

„Rămnicu, 1782, Av[eust) 19. 

Al dumitale ca un frat[e] şi gat[a] a Sluji: 
- Mihai Poen(a]r[u] Polcov[ ui ]cu. 

Cinstitulut şi mai marelui dum[neajlui chir. Gheorghiţă 

- Marco, birău Cumpănii greceşti, cu cinste şi cu frățască dra- 
goste, la Sibii.-: 

([Pecete peste hirtie.] 

a CC. 
16 Ianuar 1783. Socoteală între Dumitru „Butcă şi <soru- 

mea. Mariuța Apostoliu».—Pecete 'cu cruce dublă şi A at. A. K. 

CCI. 

- Scrisoarea mea -la- măna stăpănului mei. jup[ăn] Enache 
Marco; precum:să s[ă] știe că m'am tocmit slugă la bolta 
dumnealui, care acum cu știrea și bun așezămăntul cinstiti) 
Cumpanii şi cu voința 'noastră a tuturor ati priimit-o dum- 

  

0
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nealui, după 'cum 'mai pe largii toate: să cuprind: ăn scri- 
soarea care aii dat-o unchiul miei “Cozma la măna dumisale. 
Deci, după aceia mă. legii și ei la toate a fi bun şi ascul- 

tători şi a mă lăsa de toate năravurile rele, ca să-m poci 

dobăndi nume bun, și, urmănd așa, voi afla milă, şi din an 

ăn an și mai bună chivernisală, iar, făcănd vr'un fel de blăs- 

tămăţie, sau fiind neascultători, aii nesupus, mai vărtos şi 
la paguba Ga mai mica de m'ar afla că am făcut peste voia 

şi porunca dumnealui, volnic să fie cu mine a mă pedepsi 
ăn tot chipul. Către unchiul mei, ca către un fatur și mai 

mare al meii, a mă supune mă legii, ănsă la acele care mi 

S'ar porunci cu 'cale și direptate, și la căte-să cuvine; iar, 

cănd m'ar năcăji -fără de cale şi afară din măsură, atunci să 

aibă a mă plănge stăpănului mei jup[ăn] Enache, iar ei 

ni de cum să nu -obrăznicescii, să mă gălcevescii cu dum- 

nealui. De baluri, beţii, primblări şi: alte lucruri necuvioase 
mă leg dup[ă] numita scrisoarea uncului mei a: fi supt ata 

pedeapsă, și cu credință a 'fi păn la banul cel mai mic, mă 

făgăduescii, nic fără ştirea stăpănului ' mieii nit-un creițari 

din simbria mea să nu iai; ci dumnealui: cu: măna - dumi- 

sale, cerăndu-i la vr'o 'mare lipsă a mea, să-m: dea. Deci, la 

toate cele ce pot fi pe paguba 'stăpănului mei, nu numai a 

le feri, li (s:c) pre folos a-i sluji 'mă legi, ci şi ănnaintea 

lui Dumnezeii și a cinstite Cumpanii care mă 'epitropește, 

cu tot solenitașul mă făgăduescă, Și pentru mai mare cre- 

dință am îscălit. 

Sibii, 1783, Aprilie. 
Eii Vasilache Vasile întărescii cele din sus scrise. -: * 

 Qouâg' BaNepâs papmopâ. 

CCII. 

Braşov, '9 Decembre 1783. 

Neiscălit către '«birăul a cinst[itei] ' Cumpanii grecești, ju- 

plănul] Giuanul>. «Dum(nealui] tistulă s'aii arătat nemulţă- 

mit..." Reștanţia ce me-aii rămasă... M'amiă rugat în v'o 

căteva rănduri de chir Nicola-Pulpaș, să umble în 'cheltuiala 

mea, ca să iă lucru sfîrşit... Întru ce putere să ține dum-
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[nea]lui de nu-mi trimete ban[ij... Iară pentru defaima ce 

aii defăimat pă chir Nicola Păposi $), nu iaste omulă miei 

destulă: neci[njste dum[itale]... 100 fu[ajț tort supţire...,-2 

strae albe, 2 glugi, 1 ţol[e], 1 funie. 

CCIII. 

+ Ei Oprea zidariul, care ami săzută în Șălinbări, daii 

carte de credință în măna văru-mieii Pavăli Comăniăi dini 

Feldioară, dini cistitii Scaunul (Scaunul) Sibiiului, precumii 
amii datii în măna dumisale Muncatie Grecu şase sute de 

galbeni, și cătii amii lucratii în patruzeci de ani, şi, ce am 

căștigatii, toti în măna dumisale amii dati acești bani, să i 

să dea văru-mieii Pavălă, că m'aii grijitii la ne[pultinţa mea 
în doi ani,— că nece pre pitorele meale n'ami pututii umbla, 
ci totii pre mănile lui și ale fomeilorii lui m'ai purtatii, 

Dară mai tare să.să crează gura duhomnicului mieii popa 
loni popa satulluji. .. . a 

Mărturii straine ai fostă : Bucuru. lui: Curluţii, 
Toma Corni, Iliae Corni, Matheiii al Oprii Tanâu. 
Scris-aii eii popa loanii. Popa Daniilă, fiindi de față. | 
Că eii Oprea amu mănatii pe văru-miei Paveli, l-amii 

mănatii în doo rănduri la Grecu, să-mi grijască amii (574), 
și dumnealui aii greitii cătră Pavelii: voi griji. 

Anul 1784, luna lut Ghenuorie, zile 6. 

CCIV. 

__ București, 14 Februar 1784. Avramie, patriareh de leru- 
salim, către proestosul Companiei, cu urări și sfaturi. Pecete 
cu ABP. MIO. [IA..TP. IP. SM; 1775. 

CCV. 

Dumitale prea-cinstite şi de bun neamii . jupine naşule, : cu 
adincă plecăciune închinîndu-mă, sărut &. mîna dum[ijtale. 

Căotîndu-mă D[ujmnezei cu atastă certare, de: am ră- 
mas săracă. cu copii miei şi cu atîtea judecăţi şi. datorii, 
care nu ştii cum și în ce chip s'ai.putut face. atasta tică- 
loșie, şi. lîngă cealelante adăogîndu-mi-si şi acasta, şi neavînd” 
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nici întrun chip altă puteare fără, după D[um)nezei, toată 

nădejdea mea. la. d|ujmneata iaste, că, de vreame ce te-ai 
învredaicit -D[u |mnezeii la atastă traptă, şi mulți săraci să 

folosesc din mila €. Cumpanii, așa şi eii sînt nădăjduită 

că, adunindu-să &. Cumpanie, şi arătînd d[ujmneata a 
mea smerita îștanție, şi vrînd şi d|ujmneata ca un părinte 

sufletesc a sta lîngă plinsoarea mea, voii avea prin d[ulm- 
neata milostivul și cel de bucurie răspuns, —ca și eii' macar 

ce spre atastă parte să fii odihnită cu copii miel. Că de 

spre alte părți. destule necazuri, trăsuri şi supărări am, care 

nu poftesc la nice o mumă de copii aceste necazuri să aibă. 

Și cu adasta rămiiii mai mică şi plecată fiica d[u]mneavoastră, 

Făg[ăjraș,: 3o August 1784. 

Jlinca a răposatului Nicolae Fetoche. 

CCVI. 

Scrisoarea mea la măna dum(neallui Cămărașului Spiridon, 

precum să să ştie că i-am dat casele de la pivniță cu chirie, 

întrun anu talferi] o sută, însă numai casele, afară din pivniţă. 
Care dintr'aceşti t! o sută să aibă dum[nealui] a face grajdiul, 

cuhniia, paturile ş(i] -preumblarea, iar altele ce-i va mai trebui 

a face înprejuru caselor sai în casă, în chirie să nu să ţie în - 

seaamă. Ş[i], la [înJplinirea sorocului socotindu-ne, orice va 
mai prisosi din bani să aibă a mii da. Ș([i] pentru încre- 

dințare am iscălit. L. 1784, Sept[emvrie] 15. 

»ilefan] Părş/coveanu] Door[nic]. 

CCVII. 

 Scurtată cuprindere dinii ca de obște pentru moștenitoarea 

Țara Ungurească ale vămilorii 'noi rănduite porunci, supti 

zioa 29 Septemvrie 1784. | 

[Tipărit.] | 

CCVIII. 

7 Mart 178 ş, “O 2y tazpois shăptozos XiNGeorpos Koysrlavrivov] 

buiiras ! către loan Manicati, la București, ÎI felicită pentru în- 

1 V, pentru el Zs7. 14, ronine în secolul al XVI-lea, |, p..45.
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cheiarea călătoriilor şi stabilirea sa în acest oraș. Din parteii, 

e în Viena, după ce a luat doctoratul la Gâttingen cu <pa: 

thologia  febrium verminosarum». : Constantin Darvari, . alt 

prieten, a vorbit «de signis coctionis in morbis>. Un altul 

e zbptog Arbziwos. 

CCIX. 

- Magdeburg, 22 April 1785. “O îv iarpoie Ehăytozos Kuy- 

arovrivos 'Îwăwov 6 AdpGapis către Ioan Manicati. Felicitări de 

începutul carierei. Manicati fusese şi la Paris. 

CCĂ. 

Sibiii, 7 Mai 1785. Manasi Eliade! arată lui loan Manii 

cati că starea sănătăţii sale îl face să părăsească ideia une- 

călătorii în Italia şi că se întoarce în București. Salută pe 

Piharnicul Vilara şi alți prieteni. 

» (Pecete neagră.] 

CCXI. 

 Szombath, 8 Julie 1785. Demetrio Marco către Ioan 
Manicati. Trimete o carrozza contelui Dudescul ?, Aminteşte 

pe Păharnicul Vellara. 

CCXII. 

După părinteasca drag[o) ]ste. 

Scrisoarea dumiijtale am priimit-o, și, de fericirea sănătăţii 

dum[i]tale -aflăndu-să, pă deplin ne-am bucurati, și noi; din 

mila lui Dumnezeii, ne aflăm sănătoș. Ne înștiințăzi dum- 

[nealta. că casa ce aii fost să o ţie cu chirie Spiridon în ani 

doi, şi acum, ducăndu-să la "Țarigrad, te-ai învoită şi ai luat-o 

dum[nealta pă un ani ce era să mai şaze elii, drept i! 100. 

Vei şti dum[neajta că zapisul lui iaste la noi, și nu să făcea 

să ia ui 100, ce mai puțin; ci aşa aii vrut dumnealui dă 

țai luat ti 100 dăplini. Pentru că ai îndrăznit dum(neajta 

şi le-ai luat mai înnainte pănă a mă înștiinţa, bine ai făcut, 

1 cf, ibid, tabla, p. 52 şi mal sus, p. 100, n? CXXXXIX. 

> V, ibid, p. 44. 
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intocmai ca un priiaten, că mai bine voim şi noi a fi dum- 

[nea]ta decăt alții ; şi, căt pentru aceasta, să îndrezneşti ori- 

cănd. Voia ci ne cei dumneata. ca să poruncim omului 

nostru acii, să dășchizi dum[nealta uşa, — această. voie să o 

aibi dum[neajta însuși dă la mine, însă cheltuiala ce o vei 

face, va fi a dumlijtale. Și rămăi 
al dumlijtale ca un părinte : 

Și[efan] Părş[coveanu] Dvor[ nic]. 

1785, Octomvrie 7. 

[V*:] Cinstţitului] și al nostru ca un fiiii dum[nea]lui Ioan 

Manecantes Safranos, doftor, cu părintească dragoste şi feri- 

cită sănătate să să dea, la București. 

[Pecete neagră, cu blason, ruptă.] 

CCAIII. 

Craiova, 15 anuar 1786. "lozzsiy, zporrobuzvos Srvatter)s 

către Companie, pentru eleimosină. Pecete cu Maica Dom- 

nului şi două chipuri, la dreapta și la stînga, mai jos. 

CCXIV. 

«1786, die 31 Fivari, Samosujvar> (Gherla). Joszef Deâk către 

«szupunul Georgie birev>. cAm avut se ne dej pentru un oka 

de per [de kapre] dove okale de skumpye... Skumpya sel 

tremate pe kirya al nostru, si pune akuma ku omenie bune 

l-am asteptat sel tremete alkase, pekum n'av fost tokmala . . -» 

prekum isti si zsupunul „birevul, ke aste tomne l-am adus 

ennainte a luj szupunul birev en terg, si sav prins asa ke sel 

maj astept pucinike vreme, ke a tremete ku omenye bune, 

si se nu fak keltujale.» 

| CCXV. | 

Povtesk senitate bune dumitale szupune Georgie la Geria ; 

1786, die 722 g-bris. | 

N'am! de alta fere fak de stire dumitale, szupune Georgie, 

prekum am -luvat cinstita skrisore dumitale en menem, si lam 

tsitit, si am enceles pentru tote cse skrij en karte. Da nuj
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- nimike, ke, de va adsuta Dumnezov se ne telnim la olalte, 
da om facse kum a fi maj bin si maj pretineste ka se fim 
și de akuma ennainte preten bun la olalte. Si asa, pentru 
acsele 30 de turale kare eskrij dumnata ke sent, da daka 
ar vini karele ku skunpie, de lej pune dumnata undeva 
entrun kar si lej tremete la Gerla, apoj, 'daka nom telni la 
olalte, nu non sfedi. Ku asta remejnem dumitale totdeauna 
pretin bun. 

Joszef Diahul, 

Petro Pegomas, 

Moyses Pekurar. 
Me rog dumitale se daj kartea asta la szupunul Nikola 

Stanio. 

[Adresa latină a judelui Marco 1) 

CCĂVI, 

«De la -Divanu Craiovei», 17 anuar 1787. Mărturie pentru 
Gheorghe Căpitanu, fratele -lui «Calotă Anastasiia Foltescul 
de aici, din Craiova», negustor, ce a murit la Sibiu. 

Iscălesc: ... H[a]gi Stan Jianu b[ijv Vel Post[elnic]:, Ion. 
Brăiloiii biv Vel Stol[nile, și alți doi. 

«Prott. 3ti Logf.» Ia 
Fără pecete. 

 CCXVII. 
1787, Ianuarie 19 zile. Foiţa de marfă. ..: Ţeseli cu pe- 

riile lor, 3 broaște cu arci ..., siifredele..., piepteni de 
cai... Pentru 12 măji de fier... 

CCĂVIII. 

1787, Ghen[arie] 31, Craiova. Cinstlitului] și al nostru ca: 
un frate dum[neajta cinst[it]i birău și dum[nea]v[oastră] fraț 
epitropi ai Cumpaniei cei mari, cu frățască dragoste ne. în- 

! Asemenea scrisori romănești cu . litere latine ale Armenilor din Ardeal sînt multe. 
| 

1 A fost trimes la Poartă pentru Domnia păminteană în 1774. V. Zet. dit, rom, citată, II, p. io. iu iai “ 
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chinăm dum[uea]v[oastră]. Cu frățască scrisoare înştiințăm 

d[ujm[nea]v[oastră] pentru acest Gheorghie ce iaste frate 

cu Calotă Anastasie, care s'aii întămplat de ai murit acolo 

la Sibii, şi iată că vine acolea să caute ceale rămasă ale 

frățini-săui.. Şi deaterăm şi noi adastă adeverinţă ca să vă în- 

credințaţ diumnea]v[oastră] pentru dănsul, că iaste frate cu 

Calotă. Și rămănem 

. ai dur meavoastră] ca nește frați : 

H[a]gi Con[stan]d[i]n Stoenescu, starostea. 

Ampirpis 'lodwov păptopac. - 

[Fără pecete.] | 

CCXIĂ. 

Dupe prietenească drag[ojste. 

De venirea dumitale înțălegănd, prietenește ne-am buc[ul- 

rat, şi pentru prea-iubit fratele dumitalji Ioan Manicati, că l-ati 

chemat Dumnezei, nu puțin ne-ai părut răi, fiindu-ne bun 

prieten ; Domnul să-l pomenească, odihnindu-i sufletul întru 

înpărăţiia sa, Pentru casăle noastre în care aii șăzut dum- 

[neajlui, înțăleaserăm că încă pănă acum tot sănt prinsă cu 

calabalăcu răposatului, şi, fiindcă 'le avem date. en chirie 

dum(neajlui pole[ovnicului] Tancul, te poftim pe dum(neata] ca 

să le deșărți de calabalăc ce va fi într 'ănsele, făcăndu.le tes- 

lim numitului polc[ovnic]. Iar, de va. face dum[ncaluji cevaş 

vre o supărare pentru chirie, să nu dai nimănui nimic, pen- 

tru că răp[o]satul doftor, fiindu-ne bun prieten, s'aii odihnit 

întru aceste casă fără de nici-un fel de chirie. Aceasta în- 

științăm; și fii dum[neata] ] săn(ăjtos. 

Al dummfita]i de bine- voitor și prieten : 

“ Și[efan] Prăşlcoveanu] Dvor[ nic]. 

"1787, Avglus]t 4 | a o : 

[Vo] Cinstit şi. al. nostru prieten dum[neă] ju chir Mani- 

cati, cu prietenească drag]o] ste, PI
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"CCXX. 

“T Cu. atastă credinţoasă scrisoare a m& adeverezi ieii 

cel din jos iscăliti la măna. cinstitii. Cumpanii greceștii a 

Sibiiului spre bună apărareaa de spre parteaa me acuma şi 

de aita înnainte că, fiindu-m fostu partea m& de la răpo:- 

satu taica Vasilie Băcanu lămurită la 1783, Aprilie I, din 

epitropia Cumpanii, aceşti banfi], u. f., 53,80..., ai căzută! 

să aibă a-i răspunde jupănu Enache Marcu cu “camăta loră, 

6 la sută. [l-a primit.] Făcăndii iei și alte necuvioase și ba- 

gube, avăndi și alți creditori 'cerere la acești puţintei -bani 
„ai miei, şi vră|n]dă ieui să mă ducii în zua de astăz la altă 

Slujbă, ai rămasii lucru mieă să-lă cerceteze cinstita Cum- 

panie din parteaa asta a me, să să plătiască creditori miei 

cu curamă ca, procopsănti vr'odată și iei după mila lui 
Dumnezăi, iară mă legă să inplenescii pă aceia care i-am 
păgubitii, dupe cum arată socotelele tuturorii şi protocolu 

cinstitii Cumpani. Nepută|njdă isprăvi acuma toate, lipsilajdă 

dă aiţa, din creditori, ci lasii la bună îndreptaria cinstita 

Cumpanie ce vor face cu creditori; dăstulă că iei multi nu 

am a cere nimica, că faptele mele aii fostii mari, care mai 

mare pediapsă mi să cădă. Dară încă s'aă milostivită dă m'aii 

lăsatii să-m poci căştiga un ştuc de pită, unde voi pute că: 

păta cu jluba mă. Și aceste toate întărescii .cu iscălitura mă, 

să fie spre apărare şi încredinţaria la orice feli de judecată. 

1788, Fefruarie 7; Sibii. | 
Iei. Vasilache Vasile Băcanu.. adeverezi cele din suse 

scrise toate. 

CCXXI. 
1790. Gherasim Adamovici, episcopul neunit, împărtăşeşte 

clerului săi măsura luată de. Guvern de a nu se mai săruta 
și îmbrăţișa mortul, de a nu se ținea mult în casă, de anu 
se răzima nimeni «pe copirşeii şi a să păsa pe dînsul»>, dea 
se face mormîntul. «cel puţinii de.8 urme de afundii», de a 
se opri orice dezgropare. Se vor pedepsi şi preoții „pentru 
aceste «țirmonii și obiceiuri stricăăoase». 

e
g
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“CCXXII. 

1790. Compania iea garanţie pentru preotul” capelei, Ev- 
ghenie Mihail, venit de la: Bucureşti. 
Romănește. . 

| CCĂXIII. o | 

[1791.] Pentru jurămîntul. noului capelan. al Companiei. 

«Însă, fiindcă Dom|nia Sa] episcopi Adamovici, chiar. atunta 

cănd vream noi să punem pe numitu capelan înnainta Dom- 

[niei Sale] ep[iscopul) la jurămănti, .s'aii dusi la Timișoar[a], 
la adunare ta de opștea, şi așa din pricina atasta ai rămasă 

numitul capelan păn în veni[rea] Dom[niei Sale] ep(iscopului] 

nejurat,— deci, îndatăş cum ai sosit numitul epis[cop] delja] 

-Timișoar[ă], dup[ă] învoire sa am jurat pe numitul capelan 

cu jurămăntul acel care noi din vechime l-am fosti. obienuit, 

pentru că forma jurămăntului acestuia de, la însuş. mare stă- 

pănirilțe] Ardealului ni Sai dat. > Se cere acum adaosul: 

«cum că din provinţia atasta mai multii nu va ieşi, şi în viaţa 
sa va rămăne aica... Dreptii, aceia ne temem ca nu cumva, 

silindu-să Dom[nia Sa] ep [iscopul] să ne opriască la aducere 
capelanului din Arhipelag, va umbla să nă puie preoti ru- 

mănescii în capelja] noastră. 

Dară, mai înnainte de căts'ar întămpla atasta cu noi, gat[a) 

săntem a rămăne fără toati ă) Slujba biseritască, şi mai „văr. 

tosii din aceşte pricini: 

Întăi. Preoţi rumănești din pilde vii nice pre sine, nice pre 

noi, dup[ă| îndreptare dogmelor bisericești a ne învăța, pre- . 
cum ne învața legea noastră, nu sănti în stare. 

„ Limba noastră, făr care noi slujba noastră cia biseri- 

îască pu o putem înplini, nu o ştii. . „..-. . 
ga, Precum ieste adevărat. că preoți rumăneşti n nice ţa. mo- 

ralitască, nice cia teoritască teologhie nu ştii, așa ieste ade- 

văratii că iei: făr de aceşte învățături bisericești noa [nu] ne 

pot da și învăţa. . 

„qi. Noi și femeile noastre în limba grecască ne-spoveduim; 

așa dară de capelan grecesci, iar nu derumănesci, are lipsă 

2492. Vol. XII. 8 

d



11% ARCHIVA ROMĂNEASCĂ A' COMPANIEI GRECILOR SIBIIULUI 
, 

N 

capel|a] noastră. Ştiam că pre unul ca acește necum .aica în 

Ardeal, dar nice în "Țar(a] Ungurască (afar[ă] de. capelan] 
Es car[e] să află acolo) nu să poate afla. 

3, Sărguire şi grije noastră totdeuna atasta au fostii ca 

să e capelani noştri de neam grecescii -şi neîusurafi, şi mai 

vărtosiă din acește 2 pricini: întăi, pentru că unul ca acesta 
nu' numai limba noastră &a grezască, dar și teologhia şi în- 
văţătura biseritască în limba noastră cu toat[e] cei[e] din 
tenei (sic) o. ştie, al 21, pentru că viaţa lor ieste mai ai curat[] 

şi mai cinstelnică î în parte preoțască. - îi 

[Cer a se scuti deci de adaos. 
„Jos:] 1] zapoboa 3ăv 2860m (caceastă scrisoare nu s'a dat») 

_CCXXIV, 

6 Novembre 1791. <Gherasimii Adamoviă» către <Corm- 
panie», pentru <ponoslu, nostru asupra jupînului Hagiul Popii 
Costandiniă !, pentru dezgroparea care înpotriva tuturorii le- 
gilorii ai. îndrăzniti a face». 

Pecete mare peste hirtie, cu mitra, cirja dă o cruce mare 
în blason. 

CCXXV; 

“ Sibiu, 7 Decembre 1791. «Gherasim Adamovit> | către Com- 
panie, ca «să nu să poftorească ponoslul nostru înpotriva mai 
„de multe ori numitului | chiri. Hagiu», pentru că a făcut o 
dezgropare. 

CCAXX VI. 

1792.. Karior=yos Tijs 2dmjatas, ăzd Ti 4 "Azprhioo (« Ca- 
tastihul bisericii, de la 4 April»). * 

Finu Răduţu Stoica... Finu Zanfirii Preda... I-am- dat 
contul. ..: | 

x 

1 Ctitorul biserici! din Josephstadt (Grospă): a Sibitulur, v, şi i Zeii din 
Bisericile romănești (supt presă).
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“CCXXVIL. | 

1792. Compania către episcopul neunit Adamovici, pentru 
casul lui Hagi Costandin Popi. c<Aii deziigropatii pă răposata 

socra dumneaalui şi temeiuri dă zădur[i] ari fi aruncat păstă 

mormănf[turi]». Se îndreptățesc că nu Lai înștiințat în scris 
pe episcop. . Ra 

CCXXVIII. 

1702, Fevruarie 10. Să să ştii factura pentru porci a lo: 

Bari Nicolaia de la Speneni ami priimită evii Gherghi Mari- - 

covici, să-i vănzii: co frica lui Domnezovu si, osteneala mea, 

75 de lei. . , A 

La. podu ami datii curusi, la Cerneşoara cucurusii, la 

Maicina, la Parcalupea (sic)... Atasta cucurusi a ma[njcatii 

porci pana s'a văndutii... Vama romaneasca la Ribnicui, la 

havaetu Domnei, și la camacanul, și la ispravnicu, la porcii 

26 palrale]... Goşteritu la Caneni... Vama nemțeasca...: La 

devu Gubani...., pana amu vanduti porci ccnacariloră ... La 

podi la Sibir, vama... La doi tobani cari s'a dusi apoi... 

La vataho a plătită... Cheltoiala pe drumi, 2 cai și 5 omeni... 

Şi sa știi targoelili boeriului Nicolai ce amii tărgoiti: 3 pei 

da vaca negri de cociial... Zapisuri cari am primiti, de: la 

chir Zafeachi . ... 

CCXXIX. a, 

1792, Noe[mjvre 30, Sibiiti, Sa sa ştii precumati ami i adusii 

„comisionii chirii Costandinii Petcul “scopiia. , 
. 5.000 oca scopiia coparata' la Urahova, 160 ocai: cate 

4 lei, par[ale] 25... Chiriia de la Dunari pana lazaritii,. la 

suta oca 3!j2 lei... Pentru cartea domneasca, lei.6. Cistea 

la capitanu şi la Turci, 7. Pantru saci, chiriiă da la Sibii 

pana Dunari, lei 5. La omeni; pana adusi saci la Dunari,; şi 

batutu. scopii lei 7. Geremă la carauși, cate ş lei; ostaneala 

mia, prevezonu, 60.- Vama nemiițasca, f,. 22, x. 45. „ Chiriia 

de la lazaritii pana Sibii, ugorești 38, 44., La carauşi, trichichelu
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şi:4 rogojini, f. 7. La omeni copanitii scopiia și caratu 

» scopii, f. 4... 28 oca scopiia prisosită.,, 

Gheorghi Maricoviciăl. 

CCXXX.. 

1793, Dechevrie 20, Sibii... La cizmaşi, la Sibil: 16- 
hani Șrami, cizmașii... Postavari de la Sibii... Sofiica Sal- 
mon, palariţa. Looniarii Șusterii, palarearii .... 

CCXXXI. 

3 Februar 1794. «Timotheus episcopus Sardeon de Barba- 
Rosa, 5 Xapătwy Tipi0zos», către Guvern. Se plinge că, lo- 
cuind în Țara-Romănească, e bănuit. Îi recomandă pe ciu- 
venis iste Athanasius Amfibolus. 

"CCXXXII. 

11795.) 
- Oamenii cei arşi din: Boita: 
Vilcu Cloaji. 

- Savu Luca.: E 

Gheorghe Savu Luca. 

'» Onea Totoii, -- 

Mihail Totoiii. 

Iacobii Blinga. 

Iacobii Blinga fetorul. 

_ Nicolae Reli,. | 

Stanciii Costa, cu 7, „copii. 
„Măriia Totoiului i-ai datu. 

„CCXXXUIL. 

Brașov, 17 Mart: 1705: Petcu Nicolau cere Dinăuliri Com- 
paniei a se:da partea cuvenită : din' moştenirea . lui Dutcăj 
«maichi meale' Ilinca, nepoata dumnealui cea' mai” tineră>:! 
Opreşte! banii pentru datoria mamei fâță! de el;
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CCXXXIV.. . 

Adeverinţă. 

Pentru căţi bani amiă priimită. fieștecare de la dumnealor 

cinstiții epitropi ai _ răpăosatului chiră Dimitrie Dutcă, „după 

. cumii mai jos amii primit: 

"Fieștecare preot căte un sărindariă, pe un sărindariă căte 

cinsprăzeace florinți ungurești ; în *Sibiiii, 20. April 795. 

Savva Popovici, protopopi ot Rășinariă,, am priimit flo- 

rinț :15. . 

„Bucur Bodeș, paroh Iozvăștatii !, 1, amii priicăită. florinț 15. 

“Ilie” Popovici, paroh în în „Macri: dej -j6s, am primit forinți 

ungurești 15. 

Popa Banci Vladi, Bungardii parogii, a primit 15. 

“Protopop Gheorghie de la Făgăraş am priimită florinți 15... 

“Appudpiee Ebr&nog : iod î ?ripEnos ziis ză “Poţiaiu» Kowp- 

Tovas « 

. Popa “Banău Popoviă de la Boiță am primit de Ja juplal 

Agiu: 
"1 “sătindari la “Căineânt. 

„1 sărindal datu la bisfăjrici. 

“Tla porăta Turnului. 
1 la Iosăștat. 

-[Deosebit:] pop[a] Costandin auhfovnicul), ot Căineâni. 

Trovănms "Avoaraoiov p4pTrjpos:: 

CCXXXV. 

Sibir, 2 Maiii 1795. Chitanţă pentru partea. din moştenirea 

lui Dutcă, de la «fata „Nesticăi Borşoși> (scăleşte : «fata, . 

Năstichi i Borsoro). | a 

„CCXXXVI.. 

- Sita, io 'lunie 1795. “ «Eu Ilinca fata lui” Vasilie Sărbu 

din Făgăraş» arată că a primit de la epitropii răposatului 

Dumitru Dutea <simbriia | pe un anii. -şi juriătate, atita” sim- 

a Josephstadt.
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briia, cît şi cizmele, cîtă am avut să iaii>. Martur ceii Cos- 
tandin Arpași», 

„o CCXXXVII. | 
Sibiu, 15 Iunie 1795. «Sanda, „soţiia răposatului” Enach(i] 

Duteă, 

„CCXXXVIII. 

„Sibiiă, 17 Iunie 1795.. «Marişca a răposatului "Nicolae 
Borșoi, vărul răposatului jupînu Dumitru Dutcă», dă. chitanță 
pentru partea ei din moștenirea lui Dutcă, 

| CCXXXIX. | | 
| Sibiu, 2 Talie 1795. Chitanţă pentru parte din moştenirea 
lui Dutcă, 'de la <Nicoliţa [== Nicolae] Panoviă, dascalu». _ 

în CCXL.: 
Braşov, 4 Iulie 1705. «Zamfira, fiica d[ujmnealui “Zanfir 

Marcu», dă chitanță pentru partea lui. din moștenirea lui 
Dutcă. Marturi: «Anastasiia maica . Zafiri» şi <Eustathie 
Catana, paroh la Bolgasecii». — Tot aşa de la sora ei, 
Elisafta. | Aa 

| CCXLI.. . e 
Sibii, 5 Iulie 1795. «Ei Veronica Ștefan Arpași» dă chi- 

tanță pentru partea ei din moștenirea lui Dutcă, 

| a „CCA | 
„_ Sibil, 15 August 1795. Constandin Arpași către Hagi C. Pop. <Acastă muere aici să plănge că o ao înşelat fiorul 

ei și nu-i dă nimicii din: bani care. au luat, și au venit acum în „trei zănduri, tot cu cheltuială, și să roagă ca să faci bine să o milnești cu ceva. ee NI :Mai jos : « Anişca asoțiia (sic) a răposatului: Mărin Ștefan 
Dutcă»" dă chitanță pentru 10 A., martur fiind « Gheorghi | 
Argintar». 

Fiera», „dă chitanță pentru partea sa din moştenirea lui
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CCXLIII. 

De.la milostivul Dumnezeii multă și fericită sănătate pof- 

tesc dumniavoastră, jupăne' Hagiu. 

Cu altă n'am de scrie dumitale fără, avănd a lipsă de niște 

țigle ca să coperim casa, că. ploao în lăuntru, am căutat să 

iai şi am cerut de la frate-mieii . Enachie să plătiască . cără- 

midarului, şi zice că n'are să plătiască păn la tărgul Sibiului. 

Şi, neașteptănd cărămidaru, am căutatii să-i plătesc din banii 

loterii, că după atasta nu mai puteam căpăta țiglă, şi ră- 

mănea. casa necoperită. La care mă rog, jupțăne] Hagi, să faci 

dumneata bine.să dai acei bani la domnu Anghir-Macher ; 

că din bani aciia am plătit zloț f. 20, cari arată și ateștaţie 

cărămidarului, căt n'am plătit. Care rămăi al dumnitale mai 

mic și plecat spre slujbă în toată vreme. 

Făgăraș, 795, 23 Avgust. Ghiorghie Fagoroș. 

CCXLIV. 

Mă închin cu sănătate dumital[e] chir Hagi  Constandin. 

De acesti rudelii să vor afla multe, cari aii toț lipsă, dară 

„pentru pomenirea răposatului, şi va: hi cu voia dumital[e), 

vr'o f. 10 să lisă dea. Cu atasta rămăt al dumnitalțe] | bun voitor: 

Sibii, în 4 7-vrie , a Constandin Arpaş. 

1795. îm Zonică Badalasă. | 

_CCXLV. 

_Sibiiui, 4 Septembre 1795. «Eu Enache Fogoroși> dă chi- 

tanță pentru 100 de florini,. «care i-ai lăsat răposatul jupînu. 

Dumitru Dutcă, ca să să facă. zidul înprejuriul bisericii 

Făgărașulu,. neunite». E a 

CCXLVI 

Făgăraș, 17 Novembre 1795. Gheorghie Fogoroși către 

Hagi Constandin Pop. «Avind cîte ceva foarte răii stricat 

înprejurul casii, și neavînd de nicăirea îndemînă, mi-aii căotati 

a lua din banii luterii Rfl. 15.2
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CCXLVII. 

"-Pera, 10 Decembre : 1795. Herbert-Rathkeal, Internuaţiul, 
către ministrul Thugut. Pentru dune question desagreable entre 
la boyar -Demetrius Falkojan et le protonotaite Ladislas de 
“Tury>. Fălcoianu vinduse după pace lui Tury moşia ardeleaiiă 
« Szederjes>, fără a 'primi un rest de 8.000 fi. Elo moștenise. 

a CCXLVIIL, | 
-. Braşov, '29' Decembre::1795: Mărturie de la-:<nepoatele şi 
Strănepoata unchiului noastru Dumitru Dutcă, adecă ei 'Mariea; 
soţia nepotului Voicu, și ei, Zamfira, soțiea: răposatului Hagi 
Dumitru CGurcu, şi ei, Ilinca, 'soţia Hristei Lebul, şi eii, străne- 

„_poata::răposatului, “fiica răposatului Hagi Dumitru: Curcu»; 
arată că și-a primit: moştenirea şi un adaus.: ? : 

CCĂLIX. 

Făgăraș, „II Iunie 1796. < Gheorghie Fogorașu» către Hagi 
Constantin Pop. «Mai iaste încă de “a să direage: pălanul 
înprejură; uni şopă şi alte în casă. Pentru 'cai€ foarte mă 

„rogă ca, de mai iâste ceva, 'să mi să dea acumii, să 
mă pociii închide; că mi:s'aii făcut pagubă în grădină şi în 
curte, 'şi poditulă casir S'aă stricat de totii, şi, îngreuindu-să 
coperişulii cu țigla, păreţii s'ai plecati cătră uliţă, şi, fiind 
tocma în calea besearicii, mai. mare iaste și ruşinea. Şi în- 
tr'alt chip avem frică mare că odată va cădea preste noi, 
de nu să va mai direage - acum, pănă iaste. vreamea atastă 
bună, — că-și leamnele şi scîndurile acum. înnaintea seacerii 
să află 'mai- eftine.... Și iată, siliti find de lipsa din sus 
arătată, am trimis pe găzdoaia' mea, ca, pentru ce va priimi; 
să deae cvietanţie.» | 

E CCL. | 
„Iulie 1796. „Pitas, Bz)sorwv)ijs, „Bsrrahos 1, către Companie; 

Copie. a e . 

1 Vestitul Riga.
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CCLI. 

Bucureşti, 15! Septembre 1796. Dicitrie] H.  Moshu - 
„către Manicati. Pentru datoria Curţii lui Vodă Moruzi; s'a . 

înțeles cu “Spătarul Manu. a 

CCLII. ! it 

Sibiii, 26 Septembre 1796, :cțalendarul] vech[iii]... Savva 

Popoviă, protop [opul] : Sibiiului :și asesor conz[istotial], Ilie Po- 

povit, paroh îm[părătesc] și asesor»>, către Compaiie. Pentiu 

<fomeaia atasta, Sas Sara de la Vizocnâ»; ce are 5” datotie, 

Ceai. Ea a 

Sibiiu, 24 Oitonibre 1796. Mărturie "de bant de la «con: 

zistor “neunit. Ioană "Popoviă, vicaris, Bucur! Bobeș, paroh 

Iozăștat, : 'asesor>. ' | - 
Pecete peste Birtie, cu mitra, cîrja, cruce la nijloc şi: «Pe. 

cetiă episcop neuniti. 'din Ardeâl», 

„ceuv:- 

Ghebighe Manicati. “Pentru lucruri ale fratelui săi, Emanuil, 

dragomanul engles 1. , 

Adaus italian al lui, 

„ Pecete roșie "cu "coroană și literele N. Ss. 

CCLYV. ... 

Brașov, 3 Mart 1797. «Zamfira Rfaje[i] Dicofiltria, Curcula 

arată că, Dumitru “Dutcă nelăsînd nimic «la copila mea cea 

mai mică, anume Linţa, neştiindu-o dum[neajtui saii, de va fi 

fosti uitat-o», epitropii i-ai dat totuşi 300 de. florini. Mai 

multe iscălituri grecești. .  „...: 

1.V, vol, III, pp. 74-58
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CCLVI. 

1797, Iulie) $. Catastiful biserici, la cin[e] c ce daii cu banţi) 
” și făr[a) bani, şă ami scos "de pe catastiful - cel vechi tum. 

- (510). | 
| . Cocoan[a] Piuniţa [şi “Pagonița»] “Pelengoia . + Ami 

tocmit pe Nicodim, pe an Rf. 30.. 

CCLVII. 

| “Cu plecătune şi” cu. multă sânțăjtate mă inchin dumi[tal]i, 
jupăn Manicate Safran. | E a Ma 

- Înștiințez dum[italji că din bani, adecă florinţi ungurești, 
740, ce ai rămas asupra dumiltalji ca. să-i ei de la Onea 
Popizol, după rămători ce le-ai văndut Duţă, omul miei, îm 
spuse chir Gheorghiţă, fiul dumijtalji, c'ar fi priimit dum[neata] 
păn acum dintr aceşti bani florinți ungurești 600, care. facu 
florințiă” nemţeştii 500, adecă cinci sute. Și, viind omul dum: 
n[ea]lui chir Neacșului Guţu, să-i numeri aceşti bani nem- 
țeşti florinţii 500, pentru alții care mi i-au numărat dum- 
n[eajlui aicii, și mă rog dumi[talji să faci silință ' ca să apu- 
cii pe acel om ca să înplinească şi cusuru de la florinții 140 
ungureștii Gai mai: rămas asupra lui. ȘI, luînd. treaba sfărșit, 

_ne ver înştiința dumneata], şi iarăș îi vom trage! poliţă, şi te 
vom înştiinţa cui să o' dea. Și foarte sănt mulțumit dumitale 
de prieteşugul ce l-ai arătat pentru noi. Îndatoriții fiind şi 

„noi la orice vei poftii dumn[eata], gata săntem de a. sluji 
apururea. Și rămăiii al dumitale] mai mic şi bun prietin: 

| Zoan Ce vsr[an afin] Odobescu. . 
97, Iu[lie] 28, București, 
[V*:] Dumisale jupănului Manicate Safran, cu plecăune şi 

cu multă săn[ălt[ate) să să „dea la Sibiiii.. 
[Para pecete] 

i CCLVIII. 

1798. «Panaioti Nicu de la Cumpanii Greci or de la Sibii 
către Agenţie, pentru zestrea ce-i datoriă socrul, «Daniil fon 
Alecsovici>, pe care «l-ai tăiat la Țara Turcească.... Avutu
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'răpusatului este o casă. la Carneţ i doao case -la Riișava îi 0 

moara la Rușava, i alte avuturi ce va avea înnăuntru, ce nu 

săntiă știute de mine». A - i 

Urmează «copiia den foia de zestrea ce mi-ai dat rep) 

- satul socru-mieii..., la leat 1796, Avgust 14 a 

"6.500 tal[erji, Dani gata. 
1.400 în galbeni, ce sănt în salbă, 

600, o butcă. - | 

600,0 pimnița cu doao vii, în Craina, în Batcovti. 

400, 1 rănd: haine de chismeriii, rochiia i i tatarcă, înblanite cu 

murcă.  - - - E Sea | 

250, 1 rănd haine avaiii,. rochia i beniş, inblanite cu nurcă. 

. 100,-1 rănd haine,. rochiia de agabaniăi i biniș « de atlaz cu 

flori (sic), albă, de vară,. . - - 

200, 6 lingur[i], 6 părech[i] cuțite, 6. altar, 1: tavă de fe. 

- legene, 1 farfuriia cu u linguriţe de argint, cu  şervetele, i i masă, 

i felegene. - - 

150, 1 seltele, 1. : plapora, 4 capatăie de maldeh cu. ori i 

doao ţartafuri. . Ri 

[Iscălită şi de Gheorghie Protopopu.] = „azi 

1 plapoma de: basmă, i o salt& de credul canefas (sic),. cu 

patru capătăi asemene, i doao tartafuri. 

CCLIX. 

Cinstit | dumneata  jupănle) Gheorghiţă; cu , pecttune mă 

închin dumital[e]. | 

Cu plecată scrisoare înștiințăz dumlital)i, şi mai întăr” cercetez 

pentru a dumital)i sănă[ta]te că, aflănd că să află întreagă, să mă 

bucur, dintru a căruia mil[ă] şi dar.mă aflu şi eii sănătos, din 

mila lui Dum[ne]zei. Acum, văzănd că ai venit vremea de marfă 

dă Veneţiia, dup[ă] o cinst[it]ă: scrisoare a dumiltalji ce mi-ei 

trimes-o mai nainte, am fost:mai trimesu dumi[talji o scri- 

soare. Ș(i], de s'a priimit dă cătră dumneavoastră, eii nici-un 

răspuns n'am avut; ci acuma fac rugătune dumlitale], ca să-m 

mai -priimești un comision de puţintic[ă] marfă dă Veneţiia. 

Și, dă este cu putință, să “am cinst[itul] răspunsu dumlital]i 

cu jupănu Cărstiian Funaru, că este ca să vie Luni âici, la
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lăzăret. Și « cu toată: plecăzunea-« sănt al dum[i]tale „amic și 
ple[cat]:- PI i PE: a 

Dumitrașco Jordau. i - 
„'98,: Aplrilie] 15: - Ne a 

[V=:] Întru cinst[it]ă măna. dumafisali jupănului Gheorghiţă ] 
Man[ijcate cu cinst[e] şi cu pleclaje ]&une. să să . dea, la Sibir. 

“CeLx. 

Noi carii; mai jos. iscăliții dăm scrisoare de adeverinţă cum 
să se ştie că am -priimitii. de la cinst[ită]..măna dumnealui 

__prea-cinstitul jupănul Costantin Popii Hagiu, şi, al doilea, dum- 
nealui  jupănul: Costantin Mănecati Șafran 50, âdecă .cincizăci 
de zloţ, în: mila 'sf[ijater. noastre biserici din Bucumul, dum- 
nealui răposatul Dumitru Duacă, fiindi dumnealui epitropi. 
La -care noi cu: foarte inimi. fierbinți săntem mulță[mi]tori de 
neuitată dragostea dumnealori „ce aă -arătatii cu săracă bi-- 
serica noastră, Și pentru mat bună credința noastră ne-amii 

"-iscălită numele și:cu policra, şi am întărit şi .cu pecetul nostru, 
ca să rămăe de crezuti. 

- Dată Belgradă, 1799;:. April 27: e 
Stoian Chiţul, gojiman . şi. ctitori [pecete: neagră cu cruce). 

“Eu Joan Apolzanu, epitropă [pecete roşă, cu: două inimi 
supt o coroană]. ' 

Ei Joan Afulea, dascăl şi ctitor [pecete cu o pasere]. 
Noi ctitori, sfintei biserici reunite a: Grecilorii - şi » »Rumăni- 

lor diniă Belgradii. : 

, 

| Sai + CCLXI. 

C[instite] cocoanel, .. Su 
- Vrut-am a înştiința. pe dum[neajta, măcar că, n'amă avuti 
pănă acuma norocire a ne cunoaște, totuș pentru dragostea cei 
omeniască şi iubirea de aproapelui (7), cu atastă, puţintică 
scrisoare, precumii, întimplindu- să.de. s' ati prins. aicea un hoți 
anume. lanoș Răităriii: de la Blaj, prin mijlocirea mea, pentru 
o' înșălătune ce . aii făcut „cu banco-țădule vicleane,. care.şi 
acuma să află prins aicea, în Curtea „Sfatului, la Sibiii,—așa 
0 nl următor,
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ami înțăles că şi pe dumniata te-ar fi înșălat' acesta: cu 

1.300 de lei, cu neşte porci, — însă cum și în ce. chipă, nu 

ştii, IN ME Pa | E a 

Pentru aceia 'îț fac de ştire ca să-m trimiţi scrisoare pentru 

totii lucrulii, cumă s'aii întămplat, de la început pănă. în 

sfirşit, unde, cînd. și cumii, precumii și zapis, sai dovezi. cu 

mărturie, sai alte scrisori ce vei avea despre acei treabă, cu 

„care să-lă. pociii dovedi 'a fi vinovatii; poate supt peceate să 

mi le trimiți; de înpreună și carte de vichilicii de:la' &[instita] 

Aghenţie de acolo, pe numele meii să-m faci,. ca să pociii 

lucra în numele dumitale, după cum voi-şti, asupra lui. | 

Iară, de socoteşti dumniata sîngur a veni, poţi, numai cu. 

graba, ca să nu fie tirziu, —că eli pănă acuma îiaste tot: în, 

prinsoare aicea, Și, așteptînd răspunsul dumitale, rămiiii - 

Al dumitale gata a sluji: a 

- Zoană Predetiti, “propria, plenipotenţiar în-: lucrul mai sus. 

Sibiit ; 799, lunie.7 zile. a i 

coke ia 
Cu plecătune şi cu prietenească drag[o]ste dumitale, domnule. 

Înștiinţez dumlital]i pentru rămătoră, că-nu'să prea găsește . 

mari, buni, că ne-a venit oameni dupe la baltă, şi spune că nu 

săntu. lar, pentru boi,. de vei putea face .să scoți.o carte. de 

la Măriia Sa Vodă. de aici, apoi. crez că ar fi'treabă, că aici „ 

văz că ai venit nişte neguţători, totu din ţara 'dum[neajv[oastră]. 

şi cumpără boi, iar, de vei sta, să :trimiţi.pă cinevaş să vie la - 

mine, și cu să-l portu pe uude este marfă bună. Al doilea, 

mă rog Mării Tale să. trimiţi la: domaul. Işfan, fratele: Mării . 

Sale, să-ți trimiţă nește cărți ce î'le-am lăsatu astă iarnă 

-pentru pricina ce am cu Ianoş Răitaru şi cu :Micleuș Făgă- 

răşanu de -la Blaj,. şi. să le trimiţi acele cărți la jupănul- 

Manicate dela 'Sibiiu, că--am scris la: dumnealui să găsească 

un procator! să:l -pue să să “judece. cu [anoş şi cu Micleuş, . 

şi acel procatoru.: să: fie. în locul mieii,—că ei nu potu să viii. 

" Iar, 'de: găseşti "Măriia: Ta vre “in omu:să-l” pui” procator ;în 

locul mieii; bine, pănă este lanoș la opreală: Că mi aă: venit 

în seris de aci de la Sibiiii'că este Ianoș prinsu în Curtea.
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Sfatului, aflăndu-l. în altă vină. Şi: mă rog Mării Tale, cătu 
mai în grab[ă] să trimiți acele scrisori la jupănu Manicate. 
De aceasta înștiințaiii dumitale, și. rămăiii d 
“AL dumitale bun prietenu, gata 'a sluji, slugă: 
1799, Iulii 20. * Ia Radu Stan cupeţu, 
Ma cumnat cu Od[ojbesc[u]. 
."ŢVe:] Întru cinstită măna dumn[ea]lui domnul Voina Micleuş 
de la Șoroștin, cu prietenească drag[o)ste și cu multă săn[ă]- 
tate să să' dea, ori la Sibiu, ori la Şoroştin. 
“"[Pecete neagră] : - Sa [Nedesfăcută.] 

_CCLXIII. | 
Cu multă 'plec[ăjtune mă închin dumitale, jupăne : Cos- 

tandine.: : NR a a 
Cu plecata mea scrisoare. către. dum(neata], întăiu cercetez 

de întreagă şi. fericită săn[ăltate a dumitale, ca, aflăudu-se 
pe deplin, să mă bucur. Ostenind dumn[eata] a cerceta de . 
noi, din mila Înpăratului ceresc ne aflăm săn[ăltoși, Vei şti 
dum[neata] că am priimit: această scrisoare ce o trimiseiii 
dumi[tal]i la 27 ale lui Iunie şi văz că-m scrie că s'au prinsu 
Ianoș, Răitaru de la Blaj, şi este pus la opreală în Curtea 

' Sfatului, — cel ce m'aii înşălat'pă mine la leat 97 cu niște 
rămători ce : i-am „pus -la tovărăşie cu. lanoș Răitaru și cu 
Mieleuş -FăglăJrăşanu, iar de la: Blaj.. Şi nu potu să mă pri- 
cep cine mi aii trimis această scrisoare; care mă rog dumi- 
[talji cercetează, .şi,. de va fi omu sigur, să-l pui dumneata) 
vrănduială, ca' să fie. vechil în locul „mieii, să stea față la ju- 
„decată cu acei oameni, Și văzcă-m scrie cum mi s'aă întăm- 
plat — veți şti dumn[ea|v[oastră) —, că eii am întrat în lăzăret 

„si aă venit ş(i] acei oameni. mai: sus . numiţi, care băgănduii 
“tot într'o_ casă cu mine, şți] aii mai fost şi alți trei oameni, 
de am făcut lăzăretu " dup[â] poruncă cu toți. dinpreună, și 
șăzănd în lăzăret, şi aducăndu-m vite de rămători. în zilile 
cele de tărgu, de le vindeam, lanoş cu tovarășu lui m'aii " întrebat: mai am rămători? Eu le-a[m] spus că mai am tot de - acea potrivă păcum ai și fost. Care. făcănd tocmeala, ei 
cu ei, căte lei 25. turcești părechia, pă  răm[ăjtori 169, și
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mi aii dat ei mie lei 600, adec[ă] șase sute; cănd am făcut. 

tocmeala vitelor însă, ei amăndoi o- parte și ei singur o 

parte, saii la dobăndă, saii la pag[u]bă. Şi am mersu la Cluj 

de am văndutu rămători, şi. dup[ă] vănzare le-am zis să ne - 

tragemu socoteala, să vedem ce am făcut;-dar ei:n'aii vrut, 

zicăndu-mu că ei sănt făgăduiţi să aducă la: Vodă de aici 

6 telegari buni, ca 'să le dea Măriia Sa Vodă voe să-ş scoață 

ei cailor de aici, să-i bage în Ardealu, —zicăndu că are 60 

de cai cumpăraţi, aici în țară. 'Şi de acestea: n'aii fost nică: 

unele, că am purcesu de la Cluj să. venim! la Blaj, să ne -: 

tragem socoteala, dar ei aii schimbat drumul; şi am mersu 

la un sat ce-i zice Chiraifalăii, umblănd doo zile de la Cluj... 

“pănă la: Chiraifalăi. Și acold s'aii găsit cu unul ce-l chiamă 

Ferenţu, şi ai vorbit cu acela ce ai ştiut: ei în limba ungu- | 

rească, că eii nu ştiiam ce grăia ei, şi, eşind eiiafară la: cai, . 

mi-ai perit buchilareșu, cu toate scrisorile de toate chel: 

tuelile ce cheltuisem pă drum cu rămători, şi “de vănzarea 

rămătorilor. Şi' numai lui :Janoş şi lui Micleuș le dedesem la 

200 de zloți nemţești, la a lor trebuință. Dup[ă)] aceia m'aiă 

apucatu de socoteală, şi, căutănd buchilareșu, nu l-am aflat 

unde-l pusesem, şi ei aii început a mă face <unțfut» şi cum 

ati vrut ei. Apoi am mersu la niște domnişor|i] ce era acolo 

la o Curte, trăgăndu-mă Ianoș cu 'Micleuș, şi mi-ai luat bani 

de la mine toți, şi miaii dat 4ode galbeni mie, și 6 galbeni 

am mai. luat un ceasornic, și 80 de florinți am dat pe: un 

cal, adec[ă] rămători, am dat, şi s'aii prețuit aceşti bani, şi 

altu' cal iarăş asemenea, 30 de florinţi; să! fi tărguitu' eil de - 

acold căte cevaș, ca de 20 zloți -nemțeşti, iar: mai mult nu. 

lar ceilalţi bani i-ati dat "lor toți, adec(ă] lui :Ianoş” şi lui 

Micleuş. Apoi am căzut eii cu rugătune de acei domnișorți), 

"să-m dea vre o scrisoare la mănă, că paşușu, ce- l-am avut, - 

să pierduse cu buchilareşu, şi. acei . domnișor[i] mi aii fâcut 

carte de. pace la măna;meaşi la măna lor,— zicăndu-m lanoş .. 

cu tovarăşu'lui că vor să mă bage. în fiiară pă mine: şi pă 

fetoru ce l-am avut lăngă mine. Şi ei m'am  înfricoşat,: ca 

unu ce eram în ţară streină şi, mai vărtos, nu ştiiam că aii 

făcut cărţi de pace.
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După aceia am „venit -la Sibiiu și. am umblat de am 
găsitu. cei trei oameni care .fusese cu noi în lăzăret, şi 
i-am dusu la domnul drehteru, de aii luat în Scris, cum ne- 
ati . fost tocmeala, şi. căți. bani am priimit ei de la Iano 
şi de la Micleuș, — că ei aă zis înnaintea acelor domni. 
şori că am tocmitu părechia de. răm[ăjtori cu lei 20, iar nu 
25, şi mi aii dat.mie. bani în mănă. lei 1.500, iar nu 600. 
Și de acold am dus. pă. acei trei oameni la domnu părcă- 
labu de la Tălmatu, și am luat în scris şi acold toate pe 
rănd, și. cu acele scrisori am mersu la-Curtea Sfatului, şi mi 
aii dat alte scrisori. Și acele cărţi de mărturie le-amu lăsatu 
astă iarnă la: domnul Iștfan Micleuş, frate cu. domnul Voina de la. Șoroștin.. Ci mă rog dumitale, cercetează de omul ce. mi ai scris atastă scrisoare, şi să fie vechil în locu .mieii, sai găsește; dumn[eajta de pune pă altul. Şi iată că trimiseiă și. la domnul Voina cu scrisoare ; ce dumn[eata] să o trimiţi pentru ca.să trimiță dum[nea]lui cărțile ce le am de măr- 
turie lăsate Ja măna domnului Ișfan, fratele dumn[eajlui, De aceasta mă, rog.: dumi[tali,. ca, de să va putea să să. facă vre o treabă, a nu - fi eii acolo, bine,-iar, de nu, dumn[eata] fă bine şi-m scrie .0. scrisoare, ca să. știi ce urmare să fac, Şi acea, scrisoare ce am priimit-o. aici, mă rog să fie la păs- „trare, şi să-m trimiți d[ujmn[eata] răspunsu în scris, — că vei avea şi pomană. Că ei am rămas datori, de numai Dum- n[eJzeii știe, Și. Jui. Oni al Popi să-i. mai zici. dumn[ea]ta pentru cusuru ce mai . este la el, că a[stă] iarnă zicea. către mine că pănă -la vară oi. face ce oi face şi voi da bani la Manicate.: Azasta, şi rămăiă:. Mai - 

: Al dumitale mai mic, plecat Slugă: .. : 

o e Radu] Stan cupețu, București.” 
1799, Iulie 29. DR 
IV: f La cinstită mănă. a dumn[eajlui jupănullui Cos- tandin -Manicate, cu plec[ă]tune și cu fericită sănătate :să să dea; la. Sibiiu,.: ef 

“[Pecete heagră.] ... +... ARIE CR aie



DOCUMENTE . IE : 129 

CCLXĂIV. - 

Făgăraș, 30 Novembre 1799. «Antal Arpași» arată că a 

primit 80 de florini din moştenirea unchiului săi Dumitru 

Dutcă. 20 de florini iea apoi «Zamfira hodnogeala» (szc), ” 

care iscăleşte «Zamfira Betleni, hodnogiţă». Martur: «enache 

Fogoroşii». 

CCLXV. 

[C. 1800 Catastih al lui Marincovici.] 
Nume: (olovanu, Mohanu, Stancu Militearu, Valcul Pa- 

tronca, Dumitru Cateneţii, Dinu Iliescu, Mitu Lungu, Cos: 

tadinii Rotaru, Iorga Calangivu; Calimanești: Ionii Pongu- 

lița, Stoica Bolbucii, Ispasă Hapișună, Tudori Crigangii, 

Ioni Potereașu.] Am lasatii la Ghiţa Ucnaru... Pariicalabu 

Angh[ejli - Șerpelea ... La trei cară la Jiblea... La Gura 

Valeani... La Racoviţa... La Tuduri .strigașu... Ionii alii 

Ghinci... Ami dată la targu Raurenii... 250 de lei sa pree- 
measca de la pariicalabu de la Calimaneșii... Teodosiia pa- 

riicalabu de la Jiblea... Sima cojocaru de la Calimaneși.. 

Socoteala sco[mlpii... 46.623 oca scopiia coparatura, la Ba- 

neasa... La Slatina... La2 omenila basacii... Rogojini... 
_ Tiutiună, şo oca pești... De la Baneasa pana Duneri chi- 

riia sacilor... De la Costachea de la Slatina... 62 de cară 

co totii, cari a trecutu Oltu la Caneni, a platitii 47 da cari, 

a platiti Ghiţa la Caneni cate 40 da parali la carii. Suma: 

lei 82,10. 

CCLXVI.. 

[C. 1800.] Conti pentru halini beserici: 

1 sirta ibrişimii ștrofă pantlica, cosutu. 

1 stiharii ibrişimi.pantlica; cosutu. 

„1 -pogoneatecii ibrişimi gatanii cosutu. 

1 parechea rocaviți ibrișimă gatanu copii (576), cosutu. 

- 1 petrailă ibrișimii, la cecuri ibrișimii, la bubariii, la tucuri» 

argintii, și lucru lui cosutu. E 

Bravu (sic) totii. 
Am preimitii evu Gheorghi Maricovicii. 

2492. Vol, XIL, 
9
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_CCLXVII. 

[C. 1800. Cheltuieli: la lazaret.) 
2 ferdele ovăs. 4 pite, 10 jimbore, 7 covrigi săraţ, rădichii, 

pătrănjil, ceapă, 1 file rachiii' de drojdii la comăndașul pen: 

tru paşiuş... Am dat la un militari. Am dat la gazdă în 

Boiţă . 

CCLXVIII. 

[C. 1800.] «David Păun> către C. Manicati, pentru «socotala 
rozolului>. 

| „CCLXIX. 

[C. 1800.] Socoteala bani ilor ce am dat şi ce i-am trimes 

cumnatului Vasilach[e] ca 'să cumpere marfă şi să-m și 
schimbe... I-am. fost trimes 3 Casornice să le dreagă, şi el: 
l-ati, fostii zălojit pe.la Saş.... : 

CCLXX. 

laşi, 3 Ianuar 1800. 

Teodor. Petrovici către Gh. Manicati. Comandă. 
Greceşte, 

CCLXXI. 

«Plaiu' Urizului», 29 Iulie 1800. Ghiorghi Maticovitii către 
Casa Manicati. <Amii fos[t]i la Ţara Torcescă, la Ureahova, 
şi amii araunitii scopiia, 20 de. mii oca, și amii artonitii şi 
miţi, și bani ami poțini. Şi ve ştii precumi este vremea 
tari mestecata de la Țara Tortasca, și, pantru miţi, santii tari 
fromosi, și spalati. Pantru miți, Hagi Costadinii Popii Todo- 
ranii a tremesii mai nainte omeni: şi araunitii miţili la plaiu 
mevii, la Novaci și la alto locori: Domnezovii este > buni și 
pentru minea: facii și evii.> 

3 Rahova.
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Pa CCLĂXII. | 

Brașov, 18 August 1800. «Velicu Obrescovit i tovarus». 

către Casa Manicati. «Al doile, ne-arii trebui. ceva marfa; 

200 Il. zahar -rafinatii, 209 Il. piper, 100 Il. de tot felialtt, 
2 Il. frunzişora mărunta, 5 lazi razolă baleti fain.» - 

ECLXXIII. 

26 Octombre 1800. Summerer, consul engles la: Bucu. 

reşti, recomandă lui [C.] Manicatti pe cil signor cavaliere 

Harford Jonas, residente inglese di' Bagdad», aducătorul. 

CCLXXIV. 

Bucureşti, 9 Decembre 1800. <Christophorus Pauer, doctor 

chyrurgiae», către «<Herr von Manikati».- Pentru niște. lu- 
cruri ce i-ati: sosit, a ă 

CCLXXV. 

[1800 —.. .] Cărţi trimise din Viena Postelnicului muntean. 

Histoire du directoire constitutionnel, Optique de Vunivers 

ou philosophie des voyages, Louis XV dEtrOn€ avant d'âtre 

roi, Relation des voyages de Sauguier, Le Conservateur ou 

recueil, etc. par Neufohateau, Abrege. des Memoires de s., 

Abrege de la gcographie par Pagss, Raccolta delle revolu= 

zioni di Venezia, Pieces officielles d'Egypte, Des signes de 

Lart de penser, Voyages de Spallanzani, Description de. 

VIndoustan, Deportation et naufrage, d'Aym€, Relation du 

voyage ă la recherche de La Perouse, Atlas du mâme ouvrage, 

Abrege des: transactions philosophiques de la sociâte de 

Londres, Voyage de Narque, Cours de litterature par de 

La. Harpe, Les Gcorgiques, Anecdotes de Constantinople, 

“Tableau de l/Empire ottoman, Choix: de voyages, Le tribunal 

d' Apollon, Nouvelle: bibliothăque des romans, Adonis. Lycas . 

et' Chloc, Iilyrienne, Les măres 'rivales, Eugenie et Virginie; 

Mes folies, Franz ou le chasseur, Claire d'Albe, Voyage de 
Pythagore, -Precis des €vEnements militaires, Nouvelle” carte 

de l'Europe. i
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CCLXXVI. 

Bucureşti; 5 lanuar 1801. Polizachi către Manicati. A 

iv Kpoid6av zadâs îjnoboare o5Twos eivat, mai 2d& etxăpey ap- 
mezăv in6tov măi Eouav, val, ăy ebplazay dude: 6 wdauos, Bo 
d Bovzovptori Epebyey sis piov "ftpaw Gui îi xăoiăpia ai 
Î Eee râv dumb robe Gooroy Ghobs Bentvovs: Eyouei Guos 
piay Ehziday Gr vă repiaooby ră z2p[paTa, OY Vă Aăpob 
pac, ai 6 Qzbs vă edozda:/wo03, robe yptotavobs 40 vă tov- 

“ao zăy hacy rob. "O Mzaofavrâhovs: Xnozpiurev etc ză 70v- 
dovhăzovy “Poboswy Gu sic ră Bobrovptort 83 Greva ră otpă- 

re i rob, Gh)& u6vov sis rijv KpaidGav Eorerhev pară mode Ey0pobs 
ov, Gzov Oz zarazăyw mov vă rby zoheulcoby. Paiverat 265 
dia Cayepăv zapozâvo Eorerhey voi ăzărnosv Tiv KpaidGay, tp050d- 

pâvos Vă pi 10) "EpuAbHĂWOOLY mi ăvotuy ră Gorotivă, otpa- 

zebuara: dă toi ăvOpomol mov val. mepioodrepot oi phEzrai Gzad 
svbOnzay patb rovs Ezapav ueyăhmy Bopăv sis miv Kpoiifay. 

«Despre Craiova, cum aţi auzit așa este, şi aici avurăm 

destulă frică. și o avem, și, dacă sar fi aflat trăsuri, toată 
lumea ar fi fugit din București într'o zi. Însă vremea rea şi 

lipsa de căruţe îi ţin pe loc pe toţi. Ci avem nădejde să se 

îndrepte lucrurile, adecă să capete o rînduială. Și Dumnezeii 

să. aibă milă de creştini și să ție în linişte poporul săi. Pas- 

vantoglu a răspuns către consulatul rusesc că la București 

nu-şi trimete oastea, ci numai la Craiova o trimete împotriva 
“dușmanilor săi, cari ai venit asupra lui ca să lupte cu dinsul. 
Se pare că pentru .zaherea mai ales a trimes oastea! și a 

înşelat Craiova, temîndu-se să .nu-i închidă ieşirea „oștile îm- 

părătesti, dar oamenii lui, şi mai ales hoţii ce s'ai unit cu 
ei, ai făcut mare peire în Craiova.» - 

“CCLXXVII. 

 [Cîneni], 6 Ianuar 1801. Costandin Vameșu către Manicati. 
<Astă sară veni patru cară „cu marfă de la Slătioara, însă 
trei cară cu lănă şi un car cu berbinţe. . ., şi răvaș de vamă 
n'aii:.; Să vedemu cătă sumă de căntare de -miţe săntu, Şi 
cătă sumă de oca de borbinţe.»:
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CCLXXVIII. 

Bucureşti, 26 Ianuar 1801. Polizachi către Manicati. [Poştă 

din ' Constantinopol, cu vestea că ambasadorii îndeamnă 

'pe Sultan la pace cu Pasvantoglu și la retragerea trupelor 

din Banat.] "Enadiy os 6 „Bopâs mod  Mzasfayrohov sivat 

dă. ra, otpatebpara. Gzov eivat etc riv . KpaidGav, Ori, ay ră Gb- 

dbovy, zpafă voi adrbs mă orpatzbuara Gnov Eyet sic vi Bha- 
play. Atţovrar Gr abrâs zots dv ezsipafev ij Baz/lor, Gh 

ră, orparebuara mov mov Eorathev ete ri Kpaidâay, ră Eorathev 

ară TobG fuoderods za d. ară robe popădas, voi. dhmBivă 

gdroi: oi Mzasfayradoidec â3v Ezauav sis Thy. K paid, z60ny 

pia 6o%y Ezauny oi Baaiuoi, mai Enea oi tăto Bhiyo xai 

paprtartvol, za0âg za 280 Bâhe: eivar pica siş ră Bovzovpiart 

os Tpsis zeooupes s yiidas bozhăzo!d=e, 7650y.ănă.7ăv £svobpay, 

Ozov val ab Bhspovs za Kocctufs ovs, Ozov 6 Qzdş vă pod : Fă 

pda pia dpi &y mam amd robe Tobpabs, vai oi, hot 7ă 

zduvooy siş pradă. Mevoy Î) Ehaida pag eva: eic ză Qz6v, 6n0d, 

„abâs âmb mood wădv0bs gdmpbhatev rd Bovvovpăart foș 

Li răpa, dv Dede. pie robe arobs vă “păpawy” Exetăi) dp! înw- 

mas Themey ză Gxothstov ră “Pouzioy amd ră '/elpt Tobe, fhEzo- 

wsv abrobs mode 2bw r6m0vş rîjs Balas „oi . Mzovoavsiac | be 

pia przpiv apropia Tv âp6oddţav m 705 dorpbhatey 6” 

Qzds pă mb Eheoc rob, zi dăv deetosv vă “făwoby vară Tdy GHORd), 

TV 04y. Xouepa igâate mshdzime pă airănt rijs ărtias Ori 

vă 1,3449 0 dana, vă uiv eo&ndobv, Gr 0Shavy evop0w03) 7ă 

apăuara vai Evrbs GMiyav 0Ehovvy ov2o0i) mai ră orpasebuara ăzd 

zi BpoidGav, “Hpe îc Gus dv ămzobădopev ră epia uda Bob E- 

-poouey powartră etc zi ad) pas. "O Opnădrazoș a50Evrns ebpia- 

xstat ele ziv Xhărzwvay Gadut, mai po oi. vaiiuezauato ai oi 

ăpyoweş dimovv 23 mpooutvonev tai Evay zăoay pă mă dbw pate 

futpate vă EMO vă HazottObon. 220 sis ză Bovzovptart : Et 

490 Tăv EAzorţă ov uatb rob, Ews 300 7 400 âmipobs, nai 

tooş, &y VE văula d:6pdoate vă vot „ai abrăc dm Ed0.. 

"0An f, Zmida was eva ete ză ârjtoy 0s6y.... 

«De oare ce toată mînia lui Pasvantoglu e pentru oştile ce 

sînt în Craiova, că, dacă le vor scoate, şi el își va retrage
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oştile ce are în Țara-Romănească. Se zice că el n'a păgubit 

Țara-Romănească, ci că oștile lui pe care le trimesese la 

Craiova, le-a trimes împotriva ostașilor împărătești, şi nu 

împotriva raielelor ; 'şi' adevărat” că ei Pasvangiii “pati făcut la 

Craiova atita pagubă cită aii facut-o” ostașii împărăteşti, şi pe 

urmă chiar Rominii şi cei mai jos ca ei, precum şi aici vor fi 

în București la 3-4000 de vagabonzi (zablăi ?), 'şi dintre străini, 

şi dintre Romini și Țigani; ' numai, să ferească” Dumnezei, 

să înceapă ceva din partea Turcilor, şi ceilalți vor face sfir- 

șitul "(). 'Nădejdea noastră” e numai la' Dumnezei,. cate, pre- 

cum a! păzit şi pănă acuma: Bucureștii de 'multe primejdii, 

nu va „lăsa 'pe:cel' răi să se:bucure; căci,''de' cînd â căzut 

Împărăţia Grecilor din “mînile lor, vedem că :aceste două 

locuri, 'ale: Țerii-Romăneşti și Moldovei, sînt: ca o mică miîn- 

giiere a drept-credincioșilor, şi : le-a păstrat Dumnezeii - cu 
mila lui, 'şi n'a lăsat să 'ajungă după scopul celor răi. Acuma 

a strigat un telal. cu pitac al Agiei să se liniştească ' lumea, 

să nu se' mai teamă, căci se vor îndrepta: lucrurile și” în 
scurtă vreme se vor -scoate şi oștile din Craiova. Ci noi nu 

trim stem îndărăt cale t: - ţe'ce avem cu luna în cure 

a nof.. Prea-înnălțatul Domn se află: încă'la Slatina £, şi'numai 

Caimacamii şi boierii judecă . aici; aşteptăm. şi pe un-Pașă 

să vie în două-trei zile, să stea aici în:București: are numai 

ecpaiaua (alaiul) lui cu el, pănă la 300 sati 400 de oameni, 

şi, iarăși! dacă se va face o îndreptare, se: va: scoate și el 
de aici. Toată nădejdea ni este la :Dumnezeii ' Sfîntul.» 

Pe CCLXXIX. 

Bicureşti, 6 Februar 1801. Polizachi . către” Manicati. “0 
os&pstăpios zob îMrti-zacă eivat tă drâur, oi mpoousve rw 
axhauzahiz abrob: Epyerat măyos ai. Eporă ăy iNOay abrod 
ets ata za. ăv EoTădOn ay pă m LE . *bpepoy 792 

1 EL. se dusese acolo cu “Arntaţir ca să ajute lupta nazirului de Brăila, cu 

azvangiil la Craiova (Fotins, la Domnia a doua a luf Alexandru Moruzi), 

eniru biruinţa câştigată asupra răsculaților, v. şi "Acte 'și Fragmente, II, p. 363 
Ea a fost atribuită lut Moruzi, . :
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za 6 Xaoiv-llagâs pă zăv Eaazy mov, Es .900 cvouatrode 

mai E46... tey eis Tb Bazaptor:, vai abptov Grțazaivat sie mo Bov- 

zobptori, Gmov Eye mb mov tobe ete ră Il6dov Kahiztiop: adrbs 
siva. Bopisu&vos vă vabion tă îvă pbhatw rod Bovrobpzoriov. 

Araba vă etva abc ăvOpozog. "AMos dă Etouzy aăvevay 

70509 ară ră zapâv: 839 “ee Bpopey zapănay ăy â3y avisg pi 

vâva XXNO 4a46v, Ghhă Enibope vă Brop0woby ră Tpăuata. 
[El are de gînd, la nevoie, a fugi la Braşov.) 

«Secretariul şi Elci-Paşa (ambasadorul) sînt încă aici. Și .aş- 

teaptă calabalicul lor; vine peste tot locul şi întreabă dacă 
ai venit acolo la Sibiiii,. şi dacă s'ai trimes cu menzilul 

(posta) . ... Astăzi a venit şi. Hasan-Pașa, cu ecpaiaua lui, 

pănă la 9goo de oameni anume, și |s'a oprit] la Văcăreşti, şi 

mine va veni (2) la Bucureşti, unde-și aii conacul pe Podul 

Calicilor:. Pașa e orînduit să stea aici pentru paza. Bucureş- 

tilor, Se zice că e un om de treabă. Altfel, n'avem nici-o 

frică acuma, ci nădăjduim -să se îndrepte lucrurile.» .. 

CCLXXX. 

Bucureşti, '13 Februar i801. Polizachi către Gheorghe Ma- 

icati. 2A3shp? zdp Lenoyirta, oi pofo: zal ai eptorăosie OR05 

s/edăv au) uiljvas ă0'05 ăpnoay ue vararăpatay, 10 oye3dv 1v- 
Aiav Ev E-rousv, Gt vă vopqdobuzv zobs tpihovs abrăy sv pesta, 

orz Evarahdâauey Ts âzepăoapa răs Eoptăs, vai Tiy '4pz0? 

-ptav, ai Băv Gumbăhouzv Gr oâs sivat “pvoară Gha, ai Tă. Gvu.- 

zapdeys zar 0 dă ră Găoayo. etapa vă sm 6 tos Qzds 
ÂA z 

Vă sivat TepasTi4ă.: zâpa, ds Auobou2v, dr apteroi Gaouroi art- 

pacav sie ri Kpaidăay pai Eobv ouâzoy vă Gubtovy robs. 0hi= 

“[ovs Ilntâoveophijăes 6z05 sivor 2800sy. "Ep 6 abtvrns 83 

iperat, 6o0y vă robs v1waijooby 6 masoăc wudzorat 204 Bă 

npopbhas 700 râzov: ăp/noay vă 'auw (dr mobs Tobpxobs, 

dida var “ăpyăs etyow pion vă Graarody, Gpiahă eiva wo 

&hiţor. “IlXQey za. 6 ăBshpăs zob o. Kopizov xovyoobhov “Povoiae 

200,. md Rovoray:, ad zăy EMrtiy Tis "Ertimrepas, „dă vă 

9-03) zby zobptăpovy 6z05 Epyowrat 1600y ăză ptoa, îc0v nai Gizb 

Kovaray :* Guoiws vai îi movţâa, mob ăză 'lprpnrepa creta, i)
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zephonăva adrbs vai my orâhver tă Kovorav:. Smusta Evavrier 
Bhezouev, Xa 6tv Eebpopev mi Eye vă edi 6 zatpos pâc' za- 
priropei Guws rodro Gr eis mă whorpa Tis Mzoyăavias 8ăy “piverat 

văpuia, rorpaoia, 6 G40bOMsy. .. . 

«Frate, dumneata Gheorghiţă,. frica şi tulburările care ne-aii 

zguduit aproape șese luni de cînd ati pornit, şi n'am -avut 

mai de loc linişte, nici nu ni-am putut aduce aminte de prie- 

teni în iarna aceasta, nici nu mai ştim cum am trecut ser- 

bătorile şi Lăsatul Secului, şi sîntem siguri că știți toate şi 

că înțelegeţi foarte bine încercările ce am avut, — să dea 

Dumnezei Sfintul să fie trecătoare: acuma auzim că ati ple- 

„cat destui oşteni împărăteşti la Craiova şi au de' scop să 

gonească de acolo pe puţinii Pazvangii cari sînt. Aici Dom- 
nul nu vine pănă nu-i va bate; Paşa stă aici pentru paza 

locului: aii început a prinde pe Turci, pentru că la început 

era să se înceapă  neorînduieli, deși sînt și puţini. A ve- 

nit aici și fratele lui sinior Chirico,- consulul Rusiei, de la 

Constantinopol, de la ambasadorul Angliei, pentru a primi 

curierii ce vin, și din lăuntru [din Europa], şi de la Constan- 

tinopol; precum şi. baril ce se trimet din Anglia, pe aceiai 

iea şi-i trimete la Constantinopol. Vedem semne protivnice, 

şi nu ştim ce va să iasă acum; ci ne mingiie aceasta că, 

după cîte auzim, nu se face nici-o pregătire în cetăţile Mol- 
dovei.» i 

CCLĂXXXI. 

Bucureşti, 15 Februar 1801; Polizachi către: Manicati, 
Tă zpăipara 280 eta ds za ăpyrjrepa, pre w6Rov, puijze 
2îw p6fRov. "E)mibev 5 465pos vă sei Vp O6pboats: os 
dă eva rpozos, NA Edtopiodruay orparzbuaza 2EpiSs6Tepa vă 
EQovy ăzâmo eis by SpOpâw Bpuos Zos voi ed rd “poprdpi, uă 
âvozoMay Bshovy EXOm. 'Edă sis ză Bovovptori Eywousy Îsvyiay 
aTă Tă 7apây Aizoteg p6vov wâuvovy dmb văuiay ăratiay oi 
Tobprot 705 Ilzsă, Gh e50ds dapâăvovy roy Băvarov ete za] 
pouijy. Ilpovtc rii zaizay 350 'Tobpro: Envvitoay Evav 305hov 
7ob Xharwivov, Garis 3obhos Embyay ămăyn sie ză oxizia rob
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ăvevrov 1ai 2apbwpâmuzv. Oi Tobpzot 98 Eumijnav zic Evav dvrăv 
Snov Ezeley jâpra 6 Xharwăvos uă Tăv Edrbutoy Lroâaftrtjoy ai 

ăMovs, nai Exsi az6hooowv ră a!076)a move ză ele by Lto- 

daftrtu zai: măy 2ueinioay davazopbptoy, Grow xivătyebe vă amo 
Oâvq. Tv Szbrepav ri fuzpav 6 zaoăs obs Eorer)ey, za! robs 3bo, 

cls măvy Moâuz0- hiv Zoră0rzav. pouăvo. By rii fuipav zavră 

als do mawmevtdes, wa0âs 1jrravy Lit pă ră Grbwa pai Toy 

heutov robe (sic)... eivat (ăzrt: 0 Tobpuot... mqpalvovy eis 
ră vovăzta movs 4ai ooădvovy ras Eos rijy Gebrepay ijv fjpâpav. .. 

O; &wxfodoGhăyoL rods Wâuvovy asorta vănotec sic mă zana 
val sic răș mobrăvas "Apopavy. “O bprhoratos abOzvrns eiva Go 
sic ră hd: râpa Tposwtvoby vă... 0: Boolizjoi ară robs 
&pOpobe. ; . . 

«Lucrurile aici sînt ca mat de demult, nici cu frică, nici 

fără frică. Lumea nădăjduia să .se facă vre-o. îndreptare, dar 

nu e chip; ci s'au rănduit inai multe oștiri ca să vie asupra 
dușmanului; dar pănă va ieși iarba vor veni cu grei, Aici 

în Bucureşti avem linişte acum; și, dacă numai fac vre-o 

neorînduială Turcii Paşei, dar răpede-și primesc moartea ca ': 

răsplată. Alaltăieri sara (2) doi Turci 'aii „fugărit .pe un rob 

al Slătineanului, care rob a fugit în casă la Aghent și sa 
ascuns. lar Turcii aii intrat într'o odaie unde juca cărți Slă- 

tineanu cu Eftimie Ghizdaveţul și alții, și aici aii descărcat 

pistoalele lor asupra Ghizdaveţului,. şi l-aii rănit de moarte, 

— care poate să și moară. A doua zi, Pașa i-a trimes, şi pe 

aceștia doi, la: Mohammed; şi aii stat atîrnaţi toată ziua: 

lîngă două cafenele, cum eraii spinzuraţi cu,.. lor... Se 

prind Turci...: vin la conacele lor şi le strică pănă a doua 

zi. Dracii de Romiîni îi fac peşcheș une ori în crîșme și la 

“femei, pe ascuns. Prea-înnălțatul Domn este tot prin plaiuri: 

acuma aşteaptă ca să [pornească] oștenii împărătești împo- 
triva duşmanului.» 

CCLXXXII. 

“O 

Bucureşti, 23 Februar 1801. Polizachi către Manicati. * 95 

7600 0iş PI OU.zV “stă ij Zori Vs ApATOLXY e 26 919 Gzov
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apoyb2s pai pic, dfapey Tiiv ashavraiay: Siipspey. n „Dituo» 

(sic) îo5zua sozitovy, Grt Tobs patanohiâse 01 .robs ardea 

ste. Ti X Speta zpste pats pocapaia „& ăzd Tv K pata, z0ş 

azsdiotav nd. ră Japatâpota, Ensra, sina vai uTDa00 es 

ră Top; “ra Bă pvovcas mode tai ămtusi, zobe Erovisriay os Ka- 

Doodrt, 6205 ui îjzopâvres moi, Esi vă orohâioovy (526), 1,5 

Aqsat vă ămepoobv sis. Brdiw. Oi rwvârdidsc robe Edahhay ră 

TOza, pihy deponăs ros sie 7d 40Tp0v, Xa Vai 4IrÂS Edvaa- 

zopaioOnoaw 60av sis ră nega îs Kpoibfas 82 Euzway zalau 
roţAlj[3=6). Ilpă bo TpEpas ste E)0 stânoie Grt.6 Govrevstinnasiis 
mod md0zyrov 2apoyopnozv sie ră vadit. rod Meysvânriiow 

ai, ouvtas (sic) xods Ilaţfavrohijose, vo0quav. pă răy IKost- 

Movorapă ăză "“Amă-Kaheaai], ziprav ee Deohăyn ua Td 
Ezijpov 0[=6]0=v â6âa ză 0=4 Gzov Ghz, îv rabrâ tovvyârpetay 4adă 

zpăs ij0b-piay WAS. ”Auzor mec vai. aie rd &6ije vă Yatpopsda zije 

ady fovyiay Esta, rod. 2domupioaţey rocobtrovs %ai t9660bs, 
să. potpoue0a zi axhîv. 1jsoyloy, Esta, Good 2Bortpăoapev T0- 

GobTavs ai P0000s 70 1Văbvovs. + ... 

, 

« Deocamdată îți dăm de Ştire. bucuria noastră de obşte 

că alaltăieri și ieri, iar mai pe urmă astăzi, hotăritor, prin 

descărcarea a douăsprezece tunuri, am aflat că pe Pazvangii, 

după ce i-aii: bătut la Segarcea, trei ceasuri departe de Cra- 

iova, i-ati gonit apoi din șanțuri, apoi s'ati -dus.de i-ati mai 

bătut la Cioroiui!; gonindu-i şi de aici, i-ai urmărit pănă la 

Calafat, . unde .şi acolo. neputind să stea, aii vrut să treacă 

la: Vidin. Ci Vidinliii (Vidinenii) ai .dat în ei cu tunurile, ne- 

_primindui în cetate, şi i-ai împrăștiat. răii; de unde n'aii 

mai rămas Pazvangii în părțile Craiovei. Acum.. două zile 

ni-a venit ştire că Tufeccibașa Domnului s'a dus în județul 

Mehedinţului, și, gonind pe Pazvangii, s'a unit “cu Chiose- 

Mustafă. de la Ada-Calesi, aii mers apoi la Fetislam; și l-aii 

luat : slavă Domnului că toate s'ai unit bine întru aceasta, 

pentru liniştea noastră. După ce am încercat atîta frică, să 

"1 Lupta de la Cioroiii o ştie şi Fotind (2. €.). Coloritul e falș în Dionisie 

Eclesiarhul (Papiu, Zesaur, II, p. 202), care crede că acești e cîrjalit> s'aii dus 

de bună voia lor.
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ne bucurăm de. bună pace,. după ce am, încercat atita frică 
și atitea primejdii.» . 

CCLAXXIII. 

„Bucureşti, 16 Mart 1801. Polizachi către Manicati. 'E54 

pas ij = 6 bymădraros abdsvens, Was aie zăs „10, rob zapâvros, 

72 6 Ilaoăs sipav em sis mâs 9 ăzd rd Bosizoopă 374.84, TV 
Kpaidav, za vrabia Eto âză ră, Boozovpăsțt, sie si 

Ttoperopha Scpazebuara TOVpALAĂ Sa EpJoveaL „nada =pobatoy 
ază dhipa, vol Gmepvody 8ă Thy E paid. î... 

«Aici ni-a venit prea-înnălțatul. Domn la '10O- “ale. unii, şi 

Pașa -avea să iasă la '9. din: București - spre - Craiova, şi s'aii 

întîlnit afară din Bucureşti, la Ciorogîrla: oștile turceşti toate 

vin zilnic, puțin 'cîte puţin, şi se duc spre Craiova, » ! 

CELXXXIV. . 

Ciineni, 8 Mart 180. Pooppios - ee) [etâznc] către Ma: 
nicati. Și pentru o scrisoare romănească a Vornicului Golescul. 

.. 

c CLXXXV. 

București, 20 Mart' 1801. :Polizachi către: Mabicati. .E...li- 

niște,. La 27 's'a aflat un 'creştin”. ucis în- casă evreiască: 'bă- 

nuială de omor ritual. Kai 2ystny- ră Îptpav. Epvev. uepăhos 

fâpvfos ăad rod haob dd rd med fus Tă--6padd: Eros 
zo5s :“Efpoiovs că mobs daroobs,: al dă vă zabsm 6 B6pvfos 

705 aod,. expoorâOmoaw: o: tazrtoidze - tă vă .avydtovy -. zods 

“Efpaiove, ob . Tobs ebpovv, Vă Tods pohazo0vy: ls zdy 

YAay, 49 uevadră sd mohrizbv Edbrwoaay, oi: Efpaiot md -r05 
05, Gr rod 2ondzuvav Bhobg,-"Aw'ob EpvhazbOnoav eis by ”A”pa» 
pă. 705... obs: EpuecorrărE7]990% îz'05 (9) Gapunde vai; Barpeumopobs 
2cpi6mEaew Gpreră. Merabptov Est vă “fEvm dă meg Todro...:: 

«Și în ziua aceia a fost mare tărăboiii din partea mul: 

ți mii: de dimineaţă pănă sara ai " fugărit pe Evrei ca pe ie- 

puri, și, ca să se oprească tulburarea norodului, s'aii rînduit 

zapcii ca să adune pe Evrei, unde s'ar găsi, și să-i păzească 

la Aga, şi cu acestă socoteală s'aii scos Evreii de la popor,
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—— căci i-ar fi ucis pe toți. De.cînd s'au primit pază la Aga 

înnainte de... i-a strămutat; din care aii suferit destule ju- 

poieri şi dezbrăcări.> 

„CCLXXXVI.. 

Bucureşti, 6 April 1801. Polizachi către Manicati. "E360z 

„Zrousy văvăva ăhho vsov,: apă poydăs away mw Gopvirtay 

"Expo, ăd=piy rob abBvros, Gov ri tâxorobosy 6 X[ăruavos). 

Mauptnae, îjuc mtdavav dză îprurlov, 404 EOawm sis ră Daporvtăgt 

wă weydho Ghdi, mapdv vras 17 6 DUmĂGT. adBzvrme. "Ază adri 

ci ADP Enea Î. apă mis vrouvirtas, 46pns Tod av6£y1oș, ' 

dzov îezobv vă Er aiăptoy; Eds Eahay ră Gproy oi Goot 
gobâ:zot pobso. sbpiovovro 23 elis Bovzovptori: eis măv vtov fGa- 
omea robs, "A)ttavâpov,. biv z05 Ilabhov Iărpofirti, Gzob E40po- 

vins0n Baodeds wi rod Ilabhov [lerpofirii, zarp6s Tov, Grab 
*ym ăzobăr ăabd ăzozhnțiav sis răv paipdv Gzov Eualsv răy 

0ăvaroy Tis Onţazpds zov,:Tîjc 705 lladazivov. Abrbs O vsos fa- 

orzds Ezawstzor drd ob da0d. rob 65 pâwuos, &ttos poi bon 

765... 

" «De aici n'avem nici-o altă noutate, decit că alatăieri ai 

îngropat pe Domnița Elencu, sora Domnului, pe care a ţi- 

nut-o Hatmanul Bibica, — care a. murit de oftică şi's'a în: 

gropat la Sărindar, cu alaiă mare, fiind de față și prea-înnăl- 

ţatul Domn. Pentru această supărare s'a zăbovit nunta Dom- 

niței, fiica Domnului, care era să fie mîni. Ieri ai făcut 

jurămiînt sudiţii ruși ciți se află în București, noului Împărat 

al lor, Alexandru, fiul lui Pavel Petrovici, care s'a încoronat 

în locul lui Pavel Petrovici, tatăl săi, care ar fi murit de 

apoplexie !, în clipa cînd a aflat moartea fetei lui, Palatina. 

Acest Împărat noii e lăudat de poporul săii ca fiind cuminte, 

vrednic şi iubitor de pace.» 

CCLĂXXXVII. 

Căniani, 12 August 1801. «Cos[tan]din vameş ot schela 

Căineanilor» către Manicati, «Pentru 43 de saci cu lăn|ă], can- 

1 A fost asasinat,
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tare: doaă sute treizăci, a d|ujm[nea]lui jup[ă]nului Polizachi 

Dimitru... Trimisăi pă Pantazii copilu miei la dum[neata] 

că să faci dum(nealta ostenială să-i numeri . copilului miei. 

Dar mă rogu d[umitalle să-m dai ban[i] turcești saii sfanțih 

de care umblă la noi;:alți ban[i] să nu-m dai; că nu-i prii- 
mește carvasaraoa de la București.» . - 

CCLXXXVIII. 

[Cineni], & Septembre 1801. «Costandin Vameșu ot „Cai. 

neani> către Manicati.: «Ei așa i-am lăsatu,. cu chezăşie, că, 

de nu-m va aduce bani] vămii ce fac, cum 'mai jos arată; 

să vănză ei'o păreache de boi aicea, şi să plătească vama, 

— saii ei, sau chezașu lor, şi bani curaţ turceștii, saii sfanțihi.» 

CCLXXXIX.. NE 

17 Septembre 1801 (6). Ștefan -Raun către «Manicăteşti». 

«Cu mila lui Dum[nelzău ne aflămu săn[ăltoși, iar, de amăriț 

“ şi spăimăntaţ, pănă la moarte ne aflăm de cele ce s'aii urmat 

acumu de Pasvantolu L: te vei adeveri de la chir „Marinovit; 

omul dun:[neajv[oastră).> . 

cexc: 

. Bucureşti, 15 Octombre 1801. Polizachi către Manicati. 

Iluzie stauiv puerăv  0650y 280 abraie - rate fut pate” Guws 

i md Ehzog rod Qzo05 Ezavozy, zmizt Tobprot ăzostâvrse azEpasay 

eis iv Bhayiay, ăză uăpos Sijarpas, Ezetra Empoobwrmoay sis 

7055 faorhrobe, zoparahăvras mw. addâvzw vă robe ebyăhm ră 

vară (2), îmhaăii mi. sopyopnaw ză. ri Basthsiay. Kai 6. a 

devens, my îpzopobweas ăws, . robs să50nzy E, o păv ua 

205 Eorethey . eis 3 obuara zpăs Ti Rpaidâav: etvat 650 p.6V0Y, 

ză ăso. dud 6 pt ădobyras A6705 23 sivor |, 900. “Eos 10pX 

d2y Ec6)p9sv zâvtvas vă EXOm ete. Tv Bhapizy opis ădstav, 

ito md mob vabiohzobe E/Opobs, zai abrâs îjriabv 6 pââos. 

Onontebomat 6 w6ouos vă piv aiva Gypotrmutvos uă rods ză 

md dvoua, zoo jarovy 'Achavâhov (ide Asovragiob); . . + 

Ip 

o
.
 

1 Poate că e vorba de aceleaşi evenimente ca şi în nl următor.. :
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'«Noi: am avut frică destulă aici în .zilele acestea, dar cu 

mila lui''Dumnezei a încetat, 'cu toate că “Purcii răsculați aii 

trecut în Ţara-Romănească din partea Silistrei, 'apoi s'au 

împotrivit oștenilor împărăteşti, rugînd pe Domn să li scoată 

iertărea de la Împărăţie; Și Domnul, neputînd: altfel, i-a: 

primit cu leafă şi i-a trimes în :trei corpuri” spre “Craiova: 
sînt numai 650, dar vrednici cît 6.000. Ei cîntă că ar fi 

1.900. Pănă acuma n'a îndrăznit nimeni să vie în Țara-Ro- 
mănească- fără -voie, afară de. duşmanii”. Împărăției întregi. 

Și aceaşta a fost frica. Se teme lumea să 'nu fie prinsă (?) 

cu cei de acolo. Numele! căpeteniei era „Aslan- Oglu (fiul..lui 
I.eontari) 1.3 . 

CCXCI. 

"Bucureşti, 16 Octombre 1801. Stati Pencovici către Manicati. 

"Euuabiheb0q 6 abdivene, za Epyerat 6 Mrâh-B6oas'Lobrtos, vai - 
pxinovăyos Eprpetat O vaup6s rob, "Avspasăis (1), 5: Oxoiog Ex6- 
we (|) zpozOzva, za 6 ad0zyrns ovpzspaivousv vă EXBq &hlprupa, 
med Ev Gow dăy Eat adrâs, Esti) abrbs îmod  Ep/etai, 53 
Gvpyeta! adT6ş, Ezstâi, obros Bahaufăva TO mepudut, .-. « 

«A fost mazilit Domnul, şi soseşte Mihai-Vodă Suţu, și 

caimacam al lui vine ginere-săi Anerasachi (!), care va veni 

îndată, şi Domnul bănuim că va veni în curiînd,: căci deo- 

camdată nu vine însuşi; dar, pănă nu vine el, nu se scoate 

cellalt Domn: (), — căci așa zice firmanul.» 

CCXCIL. Da 

Bucureşti, 16 Octombre 1801. Polizachi către Manicati. 

"E2p îjhd=v apo/03s 1 uatoia 705 ab0&rov Movpostj” zi 
WE zip Tep 700 păsa To cepudy vă etvat ab0sycms fug vă 

E0q 6. zavobptos ab0vens' Miyai)-Beta Sobrtos, 6 Gzotog, &s 
pandarat, duş ăi Enră mâpas” suzopei vă eivar '880, Ono "i 
wosy Bă Gahdocte .. .. | 

1 Despre această venire şi luare în serviciul domnesc” a Pasvangiilor vor: 
beşte şi raportul. prusian din to -Novembre .1801 (Acte și Fragmente, IL p.- 

364, no 2). ”
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«Aici a venit alaltăieri mazilia: lui Vodă Moruzi, numai cît 

cu cinstea lui: scrie 'firmanul să'fie Domn pănă ce va veni 
Domnul cel noi Mihai-Vodă Suţu, 'care, cum se aude, pănă 

în şese, șepte zile poate să fie aici; care a pornit pe Mare!.> 

CCXCIIL. 

Ciineni, 6 Decembre. 1801. Ghiorghi Maricovici către Ma- 
nicati. <Amii fostii fostii la Chineni, şi. amii gasită, omu “lui 

Capitana, şi vandusea porci la Caneni, cate 27 da lei pare-" 

chea, și bani aduce la Bocoreşi... Maa ducă pentru peili 

la Ribnici ... Sa-mi tremetiţii 30 zemniţu, 2 borcani co po- 

madiia de la Păși ..., 4 coți atlast pantliica lana. . 

CCXCIV. | 

Catastitul de cumpărătoare lănii cum arată; "1802, luni 

15, Vălean. — Atasta catastifu este pentru Policandru, La. 

olfă, la ulița Cecesnediia. _ a 

(Nume: Daful, Becheriul, Haţiganu, Muntiul,. Burdulea, 

Bărlan, Iscru, Opriş.de [a], Uricheni.]. ii | 
Cumpărătoarea lănii şi trăsura sacilor cu căntariu nostru . 

Chiria chirigiilor de i[a] Vălean păn la Haţăgu:. [Nicolae Băr- 

bescu, Lasco]. 
(Și greceşte.] . | 

Cantariul ce l-am lăsat la Sibii, la meşter Gheorghie Val- 

titer,. în. ulița Cisnădii, să-m facă dintr'ănsul cele mai „jos 

arătate; 802, Sept|em)vlrie] 10... Ce să facă: -5 tipsii în 

cornuri, din cos[iltoriă Smărandei, 4 castrone de bucate, 4 

castronaşe de hrean; şi, ce va mai trece, să facă taere. Şi să 

să plătească lucrulu, 12 coţu postavu de la Armeni, cotu - 

25 groșițe, cu vama, 1 svita de la minea. [Vinzare «marti, 

la targu», la <lleșeris, cu 25-6 fl. părechea,]. 3 porci uni, 

Rumanii, 1 porcă la casili Turciloră..., 1 porcă la Chechelii 

tanarii Gorogariii, 1 porcii la carcimarii .. . Sa sa ştii co totu 

vanzari ramatoriloru, cată bani s'a vanduti: ugoreşti f 1.196. 

: Pentru această schimbare, v, şi corespondenţa austriacă în Doc. Calli- * 
machi, II, pp. 334-5-
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Venitul net se dă la «boeriă Zafirachi».] Se ştii, arhodo 

boerii, nainte lui Domnezovu; unii sufletii amii și davu soco- 

tala corata; nu. me'i rușinea.... 

CCXCV. 

Policandru 'sfint|ei] biserici l-am lăsat la Volfă clopotariul 

în, ulița Cisnădii, să facă toate ştucurile ce va fi lipsă și să-l 

spele frumos, şi am tocmit să-i dai Rf. so. 

 Casornicul Smărandii l-am lăsat la Alicsandru Murgăşanu, 

să. dea să-l dreagă. | . 

Butea care am lăsat-o s'o dreagă la Sibii și zapisu meş- 

 terilor l-am lăsat la Manicateşti, la copilul Murgăşanului cel 

mic; 1802, Sept[emvrie] 10. 
__ Să facă tot leninul noă. de iznovă și toate roatele noă, și 

oiștea mai scurt[ă], toate de noi, și] să dau lemnarilor 

Rf. 60.. | o 

Curărariu să pue de supra un teletin noi. și postav tot 

acest, şi, ce nu să v[a] ajunge postav, să pue toate să. le 

facă întocma de noi, s'aii dat f. 80. 

Cu văpsitu. cu tot, să . fie lustru frumos, cu figuri, văpsala 

vănătă. 

Fauru s'o lege piste tot, și roatele, şi unde. şade cocișu 

"să fie mai scund, f. 5o. 

Rf. 60, 30x,, am dat lui chir Gheorghie Marinovici de ş'aii 

cumpărat calul, 11 galbeni.' 

50 me-ai dat un banco- ţidulă. TIl..100, am dat lui chir 

Gheorghie, de-ai dat pe 2 boi „şi o vacă, Rf. 66. 

20 galbeni am dat cu zapis sh] Gheorghiţă Rusoveanu, 
să arvunească lănă în . ţară., 

CCXCVI. 
(1803.] Specificatie de tsele tse. meu luoat muere din kase. 

[Galbeni] tejatz din keitzele kopiilor, 1. tsas, de aur, kare 

zitse ke i l-am tsinstit: nu. stiu sei fiu tsinstit eu tsasur mai 

innainte de a o luoa...,0o tabakere de marmore, kare zitse 

jar. ke jas fi tsinstit-o; nu „stiu de a fi tsinstit nitse una; 

„dar nui numai una, tsi sent 2 la ja: 1 de marmore,,si alta -



  

- DOCUMENTE - " D445 

de tombak, poliite ku aur... 1 polisch de atlas venct..., 1 
ueberrok pisfarb de taflet..., 1 vigan pisfarb de taflet 

„1 kerpe galbine de metase..., o rokie:.. de kradel ki 

rekel ku tot,— jaste krade! de kase, felcut ku bani mei. 

Am avut 16 derabe de kemesi... 1 vigan de nanginet .. 

1 kerpe ku flori..., 1 keitze negre ku' spikuri..., hainele 

kopiilor, ku kemes, si ku kerpe, si ku viganuri, si ku ke: 

puturi de moldon.:., kari kind mi jau adus au fost zdren- 
" tzosi si goli ka napi..., i pereke de tsertsei bumbi de aur; 

Ir laiber al mieu nefekut, karei' oprit ku petsete sudetzului 
la kroitor, 5 kurpe de musilin, 4 d de bumbak:.., 1 
lampas turtsesk nou, 1 fatze de masse faîne;'4 salveturi, i 
lkemase ku izmene de mire; am pletit'eu pentru kusut la 

“Kucsutoare, 4 lepedee faine, 1 karazetel de postav... 2 

kopuri de unt,-1 Alexandrie rumeneske scrise ku mene, 1: 

gramatike nemtzaske si talieneske..., 7 puntz de tort sup-: 

tzire, 30 de rifuri kradel “ku arnits 'rosu fain... 30 rifuri 

detto albe..., 1 atestat de la perintele protop[op] Savu 

Popovits de la Resinar, kare jam pletit pentru unkul seu; 
anume kire Chera, pentru slobozenia kununii, fiind kurvar. . 

"AGavia: Apo. 

CCXCVIL. 

_[1803.] Reflexiones ad specificationem pretensionum Elisa. 

bethae Stephani. | | 

„Ku bani mei sau kununat, de nits un ban mumesa 

nu iau dat, bater se aibe de keltujale in bozdonar... : Bunde 
de prisel albe..., keptar ku fori de aur... spatsel [la ro: 

chie]..., barson rosu. „De vra sa se spenzure, enke nu-i 

da un ban mumesa . . Salop lung si surtz negru de metase 

nu stiu se fiu tsinstit “la pitse-o fate in fetie pe nimike. 

4 kotzi de fratzez si tafet..., "kerpe de zankel tabet..., ro- 

kie de valez ku rekel..., kemesi faine de Linz... izmene 

8 de Hausleinvand... Pe - mine m'au lesat gol ka sarpele 
kend au fusit, ke toate kemesile si izmenele mi le'u luat. 
2 kemesi grose. ; lepedee. haine ku retzele si ku spitzuri, 

de kete 1 fl.,20*. “kotul, kare l-au kusut pe galon de. metase 

2492. Vol, XII. 10
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si l-au trimis la ofitzir . 23  salveturi ku strafuri . .„ kastenul 

„ku 3 schubaden.... Un “divan... o oglinde de mase, un 

" stokparisol verde, aperetpare .. A keitse albe . - spetselul 

tsel galbin. . „ keitze, de. spitsuri . „+, kortul tsel de, ploae, 

. sfednitse de : arame ... .> pereki de mukeri..., un, ibritsel” de 

arame . Il do de Tzare..., katzie de arame ..-, pinteni de 

tejat | la aluoat..., kratitse de arame... pilketoare de fier... - 

gretar subt keldare. , furkutze de karne.. - roate de bum- 

bak.. „ o perelke de kepteni de bumbak . „„ tsubere si 

trotsi ... .„ viganul de anginet..., trokutze urate sau spur- 

kate nu stiu, nam vezut: dinsa va sti unde jaste, poate ke 

so fi îngropat kopii kare jau lepedat dintransa ku lekuri . 

8 tiere de kusutor . „. stiu ke ai kumperat, ku bani miei la 

anul 794, . 33 II. de tiere si tipsii, si blide de kusutor, in 

derabe 33, si akum inventarium seu gesit numai ll. 30, si 

atsel inle jaste tot topit si krepat. Ra vai de, el, de rusine, 

ci eu nul skot innaintre oamenilor de omenie sel vaze... 

densa stie unde au trimis ; kolive in tejere de kusutor lu 

salveturi, se merge se le tseje de akolo, adela de la dom- 

nul Felvintzi. 2 kipuri rosii, 2 Lu negrene (sic) ..  ker- 

petor si sutsitor,... ” 

CCXCVIII. 

[1803. Catastif de lucruri.) | 

1 tabekieriu sau piksis de marmure..., lotsi de csipke de 

aur..., 1 rokie ku spetsel..., 1 d* de kreditor lilafarb .. - 

d” de kragel alb... -, I shadron negru..., 1 kirpe de bur- 

dunariu..., d de polener..., 1 shurtz de dindul ku pan- 

tlitsi cusut... 'lepedee grase de kullkare, 6 kindee suptziri, 1 

plapome de attlatz, 1 d*. de karton:.., 1 parizen verde.. 

x kort de ploae de mushame verde, '1 muzfer ku zdrobi. 

tor..., 1 temiernitze de arâme..., 1 troake de soponit, 1 blid 

de zup..., 2 seleritze . . «1 tier „mik de kopii... TI kru: 

petoriu.... 
CCXCIX. 

| “ [Sibiiu, 6 Februar „st. n. 1803.) Noi șcei mai ins sostz 

jschelitz, adeke noi ficiori al  reposzatului Manicati. Safiran
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ssi dumnealui H. Christoi Bogdanfi ne am assesat ssi ne am 
enzeless sse facem o kaletorie pene la Gratz, ka șse adu- 
cem oreceva marfe, „de accolo, adekete casse, blech alb, fir 
de fier, putzenel 'Schmaltz, ssi alte. ce. vom socoti che 'sse 
ne fie spre foloss : ssi spre dobinde . 

"CCC. i 

Cu frăț[ea]scă drag[olste mă închin dum(neajv[oastră]. 
“+ Cu scrisoarea acasta mai întăjii cercetez fericirea săn[ă)- 

tăț[i] şi a bunei petreceri a dum[nea] ]v[oastră], ca, lund ves- 
tire că vă aflaț dum[nea]v[oastră] „săn[âjtoș, bucurăndu- „ne „să 
slăvim pre cel în Troiță Dum[neJzeii, dintr'a căruia dar și, 
bogată milă ne aflăm. şi noi săn[ [ă]toş. Pentru „550 „capre 
ce s'au strănsu în tovăroşie şi s'aii așăzat la bun subat, 

cât ai scăpat de n'a pătimit duplă] obișnuită bola lor, săntu. | 
frumoase, şi “peste puţintele zile să vor pune a să tăia la . 
halhanao chir Dinului David, aici în "Rămnic, și peile să vor 
da la tabat a să lucra, şi saii, viind neguțători capanlăi, să 

va vinde după prețu ce să va. rupe, și, isprăvindu-să văn- 

zaarea săului, şi plătind 'întreiala Diiului, voi trimite dum- 

[nea]vjoastră] curată socoteală. Dum[nea]lui socru-mieii cere 

a-i da dum[|neajlui piile, dar eii am socotit lucrate să le trimiţ - 
du[mJa[eavoastră], ca s[ă] mă deprinsu a sluji dum[nea]v[oastră] . 
căt veţ bine voi, apoi, cum să va socoti de cătră dumn[ea- : 

voastră], așa voi urmă; am dat și ban[i] pe scumpie, . și: ta- 

baci săntu bun[i] aici la Rămnic. Am şi vre o 200 rămătlojr[i] - 
bunji].. Mă rog să-m îndreptaţi muşterei la vreme. Mă.rog ... 

să mă iubiţ şi să mai aveţi al.dum[nea]v[oastră], şi:eii mă vot: 
arăta cătră dum[nea]v[oastră)] cum să cuvine, caunuce sănt 

Al dum(nea]v[oastră] ca un frate: 
: Șieu Băcu. 

[1]303, Sep[tem)v[rie] 14. 

[Ve:] Cinstiţilor dum[neajlor fraț(iJlor Manicătești, cu cinste 

şi cu frăţ[ea]scă draglojste să s[ă) dea. „De la“ Rămnic la 

Sibiiă. . m 

(Pecete neagră, neînțeleasă.] | ” i
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i “ CCCL, 

i 1 5 Octombrie 1803. Ştefan Bacu către “frații Manicati. 

Awmiinteşte scrisoarea precedentă. «O bute vin pelin. sai 

făcut pentru dum[nejav[oastră) din viile nostre, struguri aleș. 

Mă rog pentru 10 buţ vin albu ales, de să vor găsi muşte- 

ref cu un leii vadra aici, m'aș sigurepsi, că țaara nostră 

iaste înfricoșată.» ” 

Pecete roşie, ruptă. . 

CCCII. 

i Craiova, 10 Noveimbre 1803. «Enache Mihail şi fraţ» că: 

tre Manicati, «pentru un Sasi anume Iohan Anbrosie ciz- 

mășălu, de la Sibii, că, viindă cu o poliţ[ă] a dumneavostră, 

că am cumpărat-o... Și încă și alte teburi să ne porunceşti 

să vă Slujim, , măcar la ce, şi poliți de aceștea să ne trimeţi 

| noao, să le vindem, că noi avem tropos petutindenea. . 

e „0 CCCIII, 

_18 .Novembre 1803. «Sessii. consistoriumului de legea gre- 

bască > .. 

!.! Elizaveta Stefani arată că a trăit, nouă ani foarte răă cu 

“Athanasie: Diman, «şi: s'a înpătuit de trei .ani, 'şi totdeauna 

s'au legat bărbatul săii că nu o:va mai bate, curvă nuii va 

zice, copii bitanţi- nui va numi.... Tot bea şi face datorii și 

- alte pagube,.şi să laudă că o va omori şi să va duce în 

Țara-Ruminească.> Cere" despărțenie, "Deocamdată e îndrep- 

tată la Companie. - 

a „CCCIV. 

„__ Sibii, 23 Novembre 1803. Elizaveta Șteafani se plinge că 
«acum. de zătă ani. încoacă,. de cînd sîntăm căsătoriț la 

olaltă, pă mine nu .ca pă o soţie: a sa, ci ca pă o curvă 

m'ai ţinut, tot cu grozăvire şi vrăjmăşăşte m'aii bătut. 

şi nume de curvă mi-ai scornit, și ca după o curvă ai și
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vălătuit,—cu care vălătaş nu m'aii putut arăta că am curvit” 

cu cineva; copiilor  bitanţi, mie “curvă în tot casu n'ai în-: 

cetat a-m zicea, și cu moarte a mi să lauda, ba încă, nu 

numai că ai făcut datorii fără ştire şi voe mea, ci iot beat 

aă umblat şi mai cu toți oameni s'aii gilzăvit, pagubi de la 

toate tîrgurile pă unde ai umblat, cu “hasnă și folos ait adus, 

neaducîndu-și aminte cum că neguţătorie cu zăstrile mele, 

păcum ştie cinstita Companie bine, au întăput, şi cum că are! 

trăi copii. Acum mai pă urmă s'aii gurat' cum că 'va lua din 

boltă Gă-i mai bun, şi să va ducă în lumă.., Ai înprumu- 

tat bani, să-m & toate, de, nice cămeșă să nu-m rămîne pă 

trup... Utîndu-mă la faptele dumnealui îndărăpt, şi căutiad 

la trei copii, eii maică fiind, lesne poate socoti fieștecine că 

alt modru n'am avut a înpădeca următoaria nefăricire fără 

de cit la forumu popăsc, înnaintea cui ne am şi; fost înpăcat, 

să mă, pling: > | 

CCCV. .. .: pc 

Atestatumii. a 

_ Precumii Dimitrie * Preda, de la  Acilii, Scaunulii Sibiulur,: 

S'aii cununatii cu Elena fiica jupănului Stoian Chiţn, în Bel- 

gradi, la biserica hramului Buneivestiri, în 23 Avygustii, pripă' 

sfn. slujirea mea mai josul iscălitii, fiindă nași față: chirii. 

Gheorghie Siminici şi chirii Dimitrachie Carandonii. La. care” 

drepti adeve[re]zii. 
În Belgradu, 21 Dechemvrie 1803. 

Nicolae „Raţi, protopopii neunit. 

 [Pecete neagră, cu cruce, blason și n. p.] 

CCCVI. 
[a 

+ Dă la milostivul Damngzeii totă fericitul binele pofă- 

tescii dumitale, cinstite jup[ăne] Ghiorghiţă Mănecati, “Cu aluta: 

nu avemi d'a "supăra, fără mă rogi ca'să' faci dumneta, ca 

un părintele al copiiloră miei, să dai la cinerile care “mi l-ati” 

dati Dumnezăii dă S'aii căsătorit cu fica mă Lina, după 

cum arată şi adeverinţile dă la preotul” nostru şi dă la cin-
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stiţi nași cari i-ai fostă. la trebuinţa căsătorii. Alii dummitale 
mai mic şi plecat totdauna: Stoian Chiţul. 

Din Băligrad, 23 Dechem[vrie] 1803... 

Trimiţ cinstitului jup(ăn] și contractul, şi vei facie ostenală 

dă vei scrie în dosuli contractului acia sută: dă zloții care 

i-ai dăruit-o părintele răposatul la fica-me. Linţa. 

„[V*:] Cu multă plecăciune şi cu fericită sănătate să să 

dee întru cinstită măna dumnalui- iuplan] Ghiorghiţă Măne- 

catii,, birău, la Sibii. Ă 

„[Pecete neagră.) 

CCCVII. 

c. 1804. «Gheorghe Marinovici suditu, de la Sibii», către 

un biv Vel Postelnic. La 1794, <am venit aici ca să cumpăr 

rămători, dar întăi am vrut să cumpăr ghindă pentru îngră- 

şatu rămătorilor, apoi să cumpăr răm[ători. Şi, vind la Rămnic 
într'un bolu, am găsit ghindă la d(ujm(nea]lui biv şti Log[o]![ăt] 
Vusin, şi, tocmindu-mă cu d[ujm[nea]lui, să-i dai de un rămători 
parale 25, să-m îngrașe doaă sute de rămători, şi, cumii vin 
lui ban[i] pe..tocmeală, i-am dat t 125, și mi-aii dat zapis 
cum să va vedea de către dum[nealui], mi ati dat și un Gm al 
d[ujm[neajlui de m'aii dus îni 'pădurea d[ujw[nea]lui de am văzut 
ghinda; și ghindă ierea, să mănânce vite îndoite şi întreite de 

căt[ă] suma i să cuprind[e] în zapis. M'aii încredințat că ar[e) 
şi patru oameni păzitori de păzăsc ghinda, şi 'așa, sigurip- 
sindu-mă d|ujm(nea]lui, am plecat la întiia zii a lui Sept[em]vrie) 
de am venit aici la Craiova, de am cumpărat: doaă sute 
rămători după sinfoniia zapisului ce avem cu d[ujm(neajlui. 
Şi, sălindu-mă în tot chipu' ca să ajungi cu vitel[e] la ghindă, 
"am ajunsu la 12 Dechemvrie, cu răm[ă]tori acolo în pădure, 
şi: acolo n'am găsit ghindă ni& de cum, fiindcă o măncasă 
rămători cei va ști d[ujo(neallui. Şi n'am șezut cu rămători 
"niâ-un cas, ci de loc i-am scos afară şi am mersii la Rămnic, 
săi spui d[u]m[neajlui, şi d[ujm[nea]iui plecasă la Bucureşti. Am 
căutat la alte părți să găsăse ghindă, şi nam găsit, findcă 
să prinsasă toati de neguţători; porumbi ierea scumpi, căte 
6 parale oca, şi nu să găsiia, și de mare nevoie m'am dus 

se.
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cu dânșii la Sibii şi i-am văndut slabi. Care din pricina d[u)m- 

| [neajlui am păgubit din capete ti Soo; şi în multe rănduri am 

cerut bani, şi mă tot prelungește, şi, cui e voiia să știe, îş 

bate joc de mine, văzăndu-mă om strain. Acum, viind pe la 

Rămnic, i-am zis dluln[neajlui ca să vie la Craiova să ne ju- 

decăm înnaintea d[ujm| iiforvoastre], ci mi ai zis că, pănă nu va 

vedea cinstită porunca a a[ujm[ijljorvoastre), nu vine. Ci mă rog 

să fie cinstită porunca d[ulm mi]i[orvoastre] e cu “un mumbaşir că 

să-l aducă pe d|u]m[neallui aici, să ne judecă, —că va fi cu pă- 

cat să rămăi şi iei păgubaș, find: om sărac, şi bani sînt streini], 

şi pănă astăz îi apăr cu dobănda lor,. și şez aicea, de piei cu 

cheltuială [la] vreme de iarnă, Și cum va f mila a[ulm[i ijtal[e].> 

| CECVIIL. 

„22 Ianuar 1804. 

Kristoph Bugdanfy către firma Menekati Saffranos. 

«Szey trimetyetz ku glegehayte atsela 1 stuk futer-flanel 

alb, de vro 60 dye kotz, măakâr si maj mult, si 4 rizuri flis- 

papir, si 2 rizur hertie dye czkris, af die Sziby, af dy Orlat, 

makâr tse fel, nemay nu aye postav fain. . Pope Betyak 

maf rugat sze eszkrif la fitsorul Anton, szey ' aduke vo 6 

pitsorye dy vitzel tiner si 'vun estuk dy karny, jar di vitzel, 

si 2 butyely tokajer vin. > 
i 

i 

“CCCIA. 

25 lanuar st. v. 1504. : « După contrăctu acesta ce ani 

fekut tannu trekut pentru keletorie ssi negutzetoria Gratzului, 

astezi ne am entzeless din nou ka sse facem ssi en anu 

accesta kaletorie ssi  negutzetorie acceasta a Gratzului, cui 

toate condizionurile celle de! sind en contraktu de acuma un 

anu de ameruntu scrisse ... Lia Gratz datorie de anul trekut. > 

Iscăleşte iarăși Armeanul Cristoph Bogdanfi.. 

- CCCX. 

"27 lanuar 1804. Scrisoare: a unui agent către Manicati. «Rămă- 

t[ojri i-am fostu pornit la lăzăret de Vineri, Şi s'a întălnit 

cu dăinşii, și i-au fostu lăsat ome[nii] mil cu 36 perechea,
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şi d[ujm[nea]lor + nu i-ai primit. Apoi, de s'a văndut, n'am 

ştire, că trimiş(i) pănă astăz nu s'ai întorsu... Pentru vinuri, 

te va prirofori chir Gheorghe Marincovici, că am tocmit 

chirigil a veni să-l încarce, a-l aduce dum[nea]v[oastră). 

Pentru cordovane, într' atastă săptămănă le voi porni. Din 

sei, am văndut numai 700 ocă: voi căntări ce ce mai iaste, 

şi voi trimite curată socoteală... Scrisori îndestule: am tri- 

mis . „Voi să trimiţ într! adinsu omu, că am intrat în grije.. » 

CCCXI. 

Brașov, 8 Februar 1804. loan Hagi Grecul către Manicati. 

Pentru o trimitere de bani. <Şi dumț[neajta vei prim[i] după 
cum va fi cursul; dară, deca al pofki prietinește să tre măcar 

cu un ban mai sus, ca să avem tragere de inim[ă| şi pen- 

(tru) alt[ă) dat[ă) a face poate şi cu som[ă] ma! mare.» 

CCCĂXII. 

-9 Februar 1804. „Ștefan Bătu către Casa Manicati, <Lu- 

crăndu-s[ă) piile, 552 mari, turale 55, şi 60 mici, turale 6, 

care să fac pii 612 peste tot, socoteală nu trimisăm pănă vol 
isbrăni vănzaarea săului şi voi trimite curată socoteală în căt 
ne staii piile, de să vor descărca la lăzăret. Ed săntu încercatu 
cu toată cheltuiala, iar din lăzăret veţ plăti dum[nea]v(oastră). 
Dum(neajlui socru-mieii ... aii trimis scrisoare..., şi îm scrie 
că s'aii apucat de legatu piilor ... Mijlociţ. pentru o sută de 
boi cari trece în lăuntru. Îm. scrie boeru socru-miei pentru 
6 funţi tabac Galiţin, să- 1 trimiteţ dump[eavoastră], că la Craiova 
nu să găseşte. Mă rog să mă iubiț, 64 de mascuri mai săntu 

at mii la Robeşti, aprope de Căinen[i]; mă rog porunciț 
dum[neajlui chir Gheorghe Marincoviţ a-i rădica cu til. 36 
pereachea: la o tură sănt pier 12.» a 

Pecete roşie, neînțeleasă. e « 
. 

CCCXIII. 

; 15. Februar 1804. Ştefan Băcu către „Casa  Manicati, 
«Printr'acestu agazonu iarăşi nu lipsi a cerceta pentru feri- 
cirea sănţăjtaţi ] d[ujm[nea]v[oastră]. Păntru calfa de la bolta ur
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chir Băluță Teişanu de aci. Pentru cordovane, știă că să vor fi 
priimit, că le-am trimis cu Ion Ocnaru.: Pentru 'vinuri, am 
găsit chirigii în destul de scumpu, către "13. -par[a]le de va: 
driă), pănă la lăzăret, și am dat și căte fi ro; de. car[e] 
arvună, şi fiind vreamea tot în potrivă, n'aii venitsăî încarce 

arvuna:: iaste la dăns[i]. Nu iaste bir: pe Rumăan[i), nu le tre- 
bpue ban[i], numai să văzu vreamea mai ușoară... Mai iaste 
sei: nevăndutii, și răspunsu n'am de la Diiii cum să va plăti 
întreiala: ii zic, dar cu num[e] de întrieală rădică marfa toată. 
Dumnezeii să le plătească măncăr(ile] lor de la neguțători: 
nu iaste dreptate în țaara nostră... Acum i-am scris [lui 
Marincovici] pentru o căruță cu ladă, unde şade cocișu, cu 
oroscă și cu laadă suptu gratie, şi 2 cazane de căte ş ve- 
dr|e] unul..., pentru prefăcut rachiiă... Pentru 64 mascuri, 
dei va fi luotu chir Gheorghe cu vre-o tovărașie a altor 
prieten[î].> 

CCCAIV. 

lon Hagi Grecul către Manicati ; Braşov, 25 Februar 

1804. <Vrănd D[ujm[nejzei vom şi avem a face mat de multe 
ori şi cu alte mai - multe feluri de. mărfuri,. ce ca![e] adu& 
dumneata,—că eii petrec multe văpseluri şi coase și alte multe 

feluri la comisionari ce am la Craiova, Slatina şi Piteşti. > 

CCCXV. 

Cinsti[tujlur. dum[neajlui Iosife Manicati, cu părintească dra- 

goste mă închin dumitale. 

„$ De'apururea rugămu pre milostivu Dumnezei, ca să te 
păzască pă dum[neajta, din înpreună cu cocoana dumitale, cu 

sănătate trupească și cu spasenie sufletească, că, înţălegănd 

că vă aflați dumneav[oajstră sănătoși, să ne bucurăm. Oste- 

nind a întreba şi de noi, din mila Înpăratului ceresc ne aflăm 

şi noi sănătoşi. Lîngă acestea toate, înșțiințăzi dumitale pentru 

fii-miei Alexandru, că, de cănd să află lăngă dum [nea]v[oastră)] 

slujind, socotească înțăleptunea dumitale că destulă vreme 

de ani trecută iaste. Ci rog dragostea dumitale - cea crești: | 

nească, ca să-i dai blagoslovenie părintească, să ni-l trimiţi,
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că, şi de vo:fi tocmit pe. acest an; la Iunie “şti 'că să înpli- 

"neşte. Ci d[ujm[neajta să nu-m parăponisești, că rămăne fii-mieu 

Scarlat, iar pe Alexandru te rogi să mi-l trimiţi negreşit în 

săptămăna “Rusăliilor,—că toate lucrurile pănă la un loc, ori 

cu slujbă, ori cu călătorie, trebuie să aibă şi” ihos [==capăt). 

Şi la iubit fcatele dumi[tajle' chir Gheorghe și la ceialalți frați 

mă  închin -cu părintească: dragoste. Dum(n]ei coconei dumi- 

[ta]le ne închinăm cu părintească drâgoste, măcar că n'am 

văzut-o de când erea 'numai de un cot. Rămăind 

AL dumitale ca un părinte : 

| | Joan Murgășeanu, Pah[a ]ruic. 

1804, Mart 5. 

“Vo Dă la Craiova, | 

„Cinsti[tullui dum(neajlui chiriu chir: Iosif Manicati, cu pă- 

rintească dragoste, la Sibii. 

po. CCCXVL 

E «Bălgradii»,! 21 Mart "1804. «Ieaneai 'Majără> către [Mani-. 

cati?]. «Încă ăn lună lui Aprilie am fostii îndrăznit cinstitului ju- 

păriului Gheorghiţă cu o scrisoare a curteni, care am fostă 

trimis-o (sic) pe un Măjeran. de la Sibiii.» Apoi afaceri de 

bani. 

“CCCXVII. 

Craiova, 3 April 1804. <Aniţa Filișfanca ]» (zombi R)oo- 

Ttspâca "Avista Piokyra,  ooufia mob ăpy. Iovrtăipi Xepuză- 
vov Movplistăyov) către Gheorghiţă Manicati, pentru o dătorie 

la chiră' «Gheorghiță». «Să nu fie la îndoial[4] pentru bani ce 

iam luat, fiindcă am uitat-o, ci, fiind vremile îni potrivă; n'am 

putut ca să-i triimitem ; ci acum aii: vrut Dumnezău de i-am 

făcut şi “nu ştim cui oi săi trimiți acolo la: diină[nea]v[oas- 

trăi -Şi Sfănt[a] Înviere să: o petreceți la: mulţi ani cu 
bucurie şi cu fericit[ă]: sănătate. A dum[nea]v[oastră) « ca o' 
sor[ă].> i
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CCCXVIII.. 

Pentru o întrebăciune ce face Logofeţia-Mare a prințipa- 

tului Vlahii prin cinstita Aghenţie a chesaro-crăeștii Curți. 
iar. piin “cinstit maghistrat de aici, cătră priveleghiiata Com- 

paniia noastră, pentru Cluceriii Ioniţă Buzăscu, de ai plătit 

vre-o adetorie a socru-săii Petru Ilie la Costandin Petco ot 

Sibii, şi ciți bani ai plătit, însă datoria' cheari a socru-săă, 

iar nu din vre-o socoteală ce va fi avut însuş Buzăscu cu 

acel Petco, ca să. arate mai jos numiţi negustori întru cură- 

“feniia cugetului, fără. de vătămare, de sufletii. 
1“. Gheorghe Marco este mortăi. 

21. Fraţi Vilăreşti arată cu! suflet curat, însă Toma Vilară 

răspunde precum că, în vremea răzmiriţi, cînd să închiseasă 

Țara-Ruminească, ţine minte că i sai fost plins Costandin 

Petco' odată că 'are daţi neşte bani de la Petru Ilie 'al 

Craiova, să-i facă cordovane, și îi era frică să nu-i pearză ; ; iară, | 

ciți bani, nu ştie.. 

ze. Hagi Costandin Popi arată cu suflet curat precum la! 

leatu 1789 aii fost venit aici Cluceriu Ioniță Buzăscu cu neşte 
cordovane, cîte nu ştie, şi numitu Cluceriii de multe ori l-ati 

fost înbiiat să vînză - acele cordovane, şi n'aii -vrut. Mai la: 

urmă îiarăș l-aii fost înbiiat cu cordovanele, zicînd: că mai bu- 

curos le-ar da duin[nea]lui deciti altuia, căile cere Costan- 

din Petco, -fiindcă are să-i dea şi neşte bani, o datorie a 

sucru-săi Petru -Ilie (iară. ciţi bani, nu i-ai spusu), și numitu 

Hagi l-au îndemnat să dea cordovanele la Costandin Petco,' 
şi i-au şi dat din: cordovane,— cîte nu. ştie. Dară la plecarea 

Cluceriului Ioniță Buzăscu de: aici aii fostii venit la Hagi C.. 

Popi, şi i-au lăsat cheia de la magazina cu cordovaneie ce îi 
rămăsase,- 115 turale, cu mari, cu mici, pei 1.156; care cor- 

dovane le-ai şi cumpărat Hagiu de la Cluceriu Ioniţă cu prețu 

care s'ai învoit prin scrisori, și i le-au plâtit cu lei turcești 

2.200, la leatu 1790, Septemvrie 17, prin omul dum[isale] 

Theodoran -Mihail, -la Craiova, dulpă] adeverinţa Cluceriului, 

care este în mîna dumafea]lui şi care am văzut-o şi noi. 

” Această: mai sus mărturisală s'aii adevărat pe întrebăciune, 
LOA - ;
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făcută adevărată mărturisală cu suflete drepte înnaintea prive- 

legheatei Companii Grecilor din Sibii. 
Sibii, în 19 Mai 1804-. - 

Enache Petru Luca, iurat|uls pr[aesesj Comp[aniae] Gre- 

[corum] cib[iniensium), Szanu W. Ziguri, iu[ratus) pr[aeses) 

Com[paniae] Gre[corum] cibliniensium. 

CCCXIX. 

" Bukarest, le 79 juin 1804... M(arquis] de Beaupoil St. 

Aulaire>i, către «Monsieur Manicati, n€gociantă Hermanstad» 

pentru <une malle ă moi», sosită, după spusele lui «M. Gre€- 

goire>, pe adresa lui Manicati. 

CCCXX. 

- Cu frațasca dragoste m'nchinii domnevostra, fraţi Maca- 

teștilorii, poftescii de la milostivu Domnezovu totii binea a ești, 
și, pantru noi, co mila lui Domnezovu santemii sanatoși. Să 

știi, chiră Dimoli, precumi tremetu 30 da saci co miţa pana 

Calemaneşi, şi de la Calimaneșii amiă scrisii .la loni Sucnaru 

sa ea carci pana Sibii, sa-i pleteşii chiriia, şi amii dată arauna 

la Novaci pentru: 500 lei .miţi, şi n'amă saci, şi ma rocii sa 

mă tremetiți 13 saci, sa fii buni,: co atasta omeni cari 

aduci cartea. Și co atasta omii sa'mii trimitiții.5o da galbini 

negrişitii, și să știi şi ţilisantii coporati (sic) 45... 

1804, Avgostu 15; Vaidaei, plaiă, Urizului. 

„S'a rogati vatahul sa faciții binea sa-i tremetiţii 3 pare- 

Chea filgeni co farfu[rili, sa fii huni, şi tasornicu azasta sa-i 

[pui] glaja şi sa-i tremetiții co atasta omii. . 
([V*:]' Adastă scrisoare să să dea la măna dumnealor fra-. 

țlilor Mancateștilor, la Gheorghiţă i la Dinu, la Săbi. 

. 

CCCXXI. 

: Domniia Voastră prea-cinstiților coconi, “ai miei prea- -mi- 

lostivilor părinţi, cu fiiasca plecătune mă închin, iproc. 
4 

. 

! Pentru care v, Hurmuzaki, Supl. 12, p. 296.
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„Nefiind taica Nistori în stare ca aceia. ca să-m poată 

aduce lucru și lipsa mea și reastu, care cu aducerea marfi 

intii nu s'aii ridicat, care cu vreamea tirgului Sibiiului, prin 

preotu de aici, de la noi, de la Agnita, am fost înștiințat . 

„pentru nişte mărunţișuri, ca să faceţ bine să faceţ osteneaală, 

fiind putință şi vreame să priimescu, şi așa am înțeles că 

foarte tirziti S'ait dat scrisoare la domniia voastră. : 

Așa acum, cu neputința veniri meale şi marea grijă a bolți, 
am încredințat toate cîte mai nainte am fost scris să prii- 

mescu de la Domniia Voastră, să binevoiți şi să vă milos- 

tiviţ, cu acest fegor de negustor Gheorghe Focșan, fiiul pa- 

trii, din Făgăraş, să trimiteţi. cîtă sumă, ce preţ, ce să trimiţ. 

__De veţ fi cumpărat strămături, să triimiţ bani acum, cu ce 

preț, dînd înscris ca să ştiii cum să poț şi eii să vinzu. Iară 
pentru pînză de Brașov, neștiind cumpăratu-s'ai ai nu, așa 

m'am trimis bani, iară, de s'aă cumpărat, să-m trimeteț, cu 

ce preț, și eii cu mulţămită frumoasă voi trimite, cit mai cu- 

rind. Al preag. Domniia Voastră plecată fiică sufletească: 

Elisaveta Șișcaniţa (: ) boltășiţa la. Agnita. 

În Agnita, 21 Septem[vrie] 1804. 
(V“:] De la Agnita. | 

Ca la ar miei prea-milostivi „părinți, Şofrane Mincate ipro&, 

cu fiiasca plecătune să să priimască. 

La Sibiiii. îi 
[Pecete de ceară roșie, cu literele aiw y.] 

CCCXXII. e 

Sibii, '29 Septembre 1804. - «Athanasie Diman, neguțitor 

de Compagl|nia] grezască din Sibiiii», pune «prenepoteiţial 

în locul mieii pănă la ispranitul cauzi mele cu muiarea mea 

pentru pricină de desparțaniă»,; pe Ioan Moldovot. 

Pecete de ceară roșie. 

CCCXXIII. 

«1804, Octovre 26, Calimaneş.> Marincovici către «fraţi 

Macateştilorii». Nu află cărăuşi. «Sa ştiţii precumă Hagi Cos-
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tadină aduci miţi dan Țara: Tortasca:: santii la Calima- 

neşă...' Nu ma temi: ale noste santii ma fromosi.» 

CCCXXIV. 

Sibiiii, 31 lanuar 1805. «Ilie Popovit, prot[opop] Scaunul 
Sibiiuluis, către «părintele Dometie, a cinstitei şi priveleghiatei 

Companiei Greceşti' funghenş den slăvită cetatea Sibiiulutb. 

S'a făcut cercetare la Brașov «prioţilor celor greceşti» şi s'a 

văzut că «nice la sflijata leturghie, nice la alte rugătuni nu- 
mele preaînnălțatului Înpărată după cum îaste porunciti nu 
l-ar pomeni». Ei nu se supun ierarchiei ardelene, «că afară “de 

praznicul botezului încă de patru ori peste'an s'ar oblici a 

umbla cu crucea pe la casele poporeanilor săi». Să nu facă 

și el tot așa. i 

CCCAXV.. 

„6 Februar 1805. Nicola Ştefanu către Elisaveta, nepoată: sa. 

«Nu am a lungi ci alte cele, fâcă la 4 am priimitii scri 

soarea ta, Elisaveto, şi cele ce:m scrii am înţăles. De care 

îm scrii că de la couzistorium te aii despărţitii de bărbatul 

tău (aferim, cinstită eşti!) şi pecum copii ei ţii tu. Și, daca este 

aşa şi adevăratii pecum totii eşti despărțită şi ţii. tu copii, așa 
să fii slobodă acum şi de la.mine casă ici cei 500 forinţi]..- 

care am dat eii de zestre, ca să pot, or să-i măninci, or să ie 

chiverniseşti cu copii tăi, şi mai mult de la mine nădejde 

să ou aștepți, că destulă rușine m'aţ făcut, şi tu, și mumă-ta. 

Şi, pecum te vei purta de acum înnainte, cinstea a ta va fi, 

și mai multii să nu-te numești nepoata me, .şi, daca nu-ţ va 

da bani, pecum îi șcrii, că săntiă la Cumpaniă (de .care ei 

nu, crez), fiindiică am-auzăti pecum săntiă la: Athanasi, Şi» 

unde vor fi, trage-l la "judecată ca să ţii. dea, dacă .nu. va 

"vră să ţii de cu cinste, Căce eii daii toată slobozenie ca să-i 

cei, dacă te vei fi despărțit cu totul de bărbatul tăi. ŞI 
Dumnezăii să-ţ dă mat bună minte, ca să poț trăi cu mai 

bună cinste după, cum. ai avut pănă acuma. Adasta. 

| | „Nicola Ștefan > » 
[Tradus dia arecâşte.] ”
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CCCXXVI. n 

__ Sibii, 7 Februar '1805. cAnghel Peci, adecă Petcu, cu 

Iustina, soțiaa'mă, din preună», arată lui Gheorghe Marinovici 

că «să să încrează la tot locul, că de aztăz înnainte să nu 

mai avem... a mat căuta şi a mai cere... din socotelile ce 

ai avut... la răposatul unchiul mic[ă] Costandin Dumitru, 

anume Petcu, fiindică s'au cercetat toate socotelile a da- 

dului (sic) .şi a luatului». Scrie pentru ei «loanu Toan Marcu, 
chesaricescii dragomai'” martor». | 

IR
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' a. CCCXXVII.. 

„22 Februar” 1805., Ştefan Păun către Casa Manicati. «Pănă 

acumu cu. mergerea mea.la Craiu[ova] am nai dat le 107.» 
Și, orice vei prinde pe cordovane, pe mine nu vă veţ mal 

înpărtăş(i]. > 
a? 

„ CCCXXVIII. . 

Prea-t[instite)] cocoane Gheorghiţă, Poftindu- a totii bincle de 

la milostivulii D[ujmnezeii, şi cu lacrămi îngenuchindi și sărutîn- 

du-ţ mînile dumitale, prea-tlinstite] cocoane, eii, Paraschiva care 

ami ţinutii pe Costandinii care ai fostii la Enachie Cingii, mă rog 

și cazii înnaintea milii dumitale ca să te milostivești şi: 'să mă 

ajuţi, că ştiii că, "cînd moare vr'unii neguțători, lasă banii 

a da la oamenii cei mai scăpătaț. Așijderea şi eii, ca unit 

„omii scăpătat şi ca o văduva săracă, caz înnaintea milii dumi- 

tale şi mă foarte rogi ca, din cîtii va vrea D[umnejzeii, şi va 

fi voia dumitale, să mă. ajuţi şi pe mine.cu ceva, că acuma 

de 3 ani de cînd sâîntii cu. beteșugulii ghihtului în pi&oare, 

alti nime fără numai D[umne]zeii Si[injtulă ştie că mai multă 

sîntă pe pată decitii pe pămintii.. În care beteşugiă atita ami 

chieltuit cu doftorii, încît ami scăpătat, de nu ştii de ce să 

mă apucă. Şi cu aceastea cu toate, prea. -iinstite] cocoane, iară 

mă rogii și caz înnaintea domitale cu lacrămi pănă la pămîntii 

ca să te milostiveşti. atastă puţină a mea rugătune cu ve-. 

-dearea a nu o treace, că. pănă într'atita amii ajuns, încit nice 

un știuculeții de lemnă în casa mea nu ami, să bagii în foci.  
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Rămiindă a dumitale întru toate prea-umilită şi plecată sluj. 

nică, şi | cu lacrămi î în . ochi săritind mîna dumitale. 

a . „Ea Paraschiva. | 
În Sibii, în , Marti 806. 

_CCCXXIX., 

Sibii, 9 April 1806. Adeverință pentru «scrisoare care am 
„făcut-o... prin răposatul domnul dragomanul chir Enache 
Ioan Marcu», pentru socoteala lui Gheorghe Maârinovici cu 

«răposatul unchiul nostru Costandin D[ujmitru... Am pră- 

băluit şi cu. judecăţi.» Încetează cererile lor. <Dumnealui 

ne-ati excontenteluit cu mai multu, care noi nice odată nu 

am avut a cere 'de la d[ujanealui ceva, fără căt de milosti-“ 
vire ati făcut:,. Iscălită cu iscăliturile şi cu pecetiile degetului - 

nostră, spre incredințare. la măcar ce judecată... Anghei 

Pezu adeverez. lustina Petcu, soțiia lui, întărescu.> Marturi 

nemți şi iscălitura lui Gh. Manicati, cu pecete roşie, purtînd 
literele: G. M. S. 

CCCXXX. 

„23 “Novambre 1806. «Anica Ghivd. O)» către «chir Dinu 

David, la Rămnic». Îi cere «ca să trimiț cufărul miei care 

l-am lăsat la dumneata». 

„» CCCXXXI. 

13 Decembre 1806. «loan Ociinariul cel mares către «co- 
conul Ştefânică Părsiculi»> (sic). <Au fostii şi jupăn Gheorghe 

la descărcatul buților ; ei n'amii fostă să-ț .păzăscii omeni 

dumitale... La încărcatu lor ami chematii pă dumnealui Pos- 

telnicul Preda, credi[njceriulii lui jupăn Gheorghe, de le-amii fă-- 

cută destulii,—că dumnealui me-ai: zis şi din gură și mi-ai și 
scris să le umplu, şi eii ca un porcii de căihe am făcutii de 

amii umblatii doo-trei zile după cară, că nu-mi scrie aii 6) 

destulii așa, să şăzii să mă hodinescii. » 

Pecete de ceară neagră;
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CCCNXANII. 

[1807.] < Antonie monahulii [de la Slobozia]> către birăul 

Companiei, pentru <rămăşiţa ce amii să mai îiaii.din creda 

Giuhaneştilor>, ca c<niște bani sărăcești ce sînti... Nu vă 

bucurați a mă păgubi, că-mi sîntii foarte trebuintoşi. Gîndiţi 

că vă caută odată a muri și aveti și dumneavoastră copii, 

să ştie fieștecare că numai uni banii cu nedreptate va băga 
în avuţiia lui, din cei călugărești, foci îşi bagă în casă, şi 

nimica nu să va aleage de :dinsul, și mai pre. urmă. își mun- 

ceaște şi sufietulii,—că așa zice Duhul Sfăntii prin gura lui 
Davidi : «celii ce iubeaște nedreptatea, uraște sufletului săii,» 

CCCAXĂIII. 

1807. Luare de copilă de suflet. «Cind va pofti taicăl 

copili ca să margă la et, saii iă va pofti, totdeauna cu ştire 

să aibă voe a merjă la dinsul ca la on taică, și de aci înna- 

inte tot taică drăpt să-i să numească, precum și este ade- 

vărat, şi, cu Gă va pută, cite odată să o ajute, ca pe o fiică 

a sa.» Înfietoarea e moaşa înfiatei. 

CCCXAXIV. 

Brașov, 11 lanuar 1807. Anunciii tipărit pentru întemeia- 

rea Casei Apostol George, Ioniţă Radovici Ghinoiu și Cris- 

tian Tiirck. 

CCCAXXV. 

<Din Bălăgradu, 23 Ghenarie 1807... Stoian Chiţul» către 

<jupțăn] Ghiorghiţă Mănicati», pentru moştenirea archiman- 
dritului Neofit. «Am încă doi pietri dă fete mari pă capulii 

mieiă, și 'ntr'o vreme tare ca atasta, bine vedeţi şi dumna- 

vostiiră cu cătă cheltulală să ţine casa, şi iai încă din 

zi în zi slabescii. Fără mă jur, te rogi, să-i daţi și să-li în- 

vățaţi ca nişte părin|ți) bun[ij, să unble pă cale mai bună, 

că dă la mine puțină nădejide are.» 

2492. Vol. XII. 1
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CCCAXAVI. 

Sibii, 27 lanuar 1807. Petiţie cu privire la moştenirea 

crăpăsatului păriatelui arhimandrit Neofit>, de la «Dumitru 

Preda» şi «Ștefa[n] Chițu». 

CCCAXXAVII. 

„Viena, 30 April 1807. Neofit Duca! « către Gh. Manicati, 

pentru un colet de cărți ale sale, ce trimete la Bucureşti pe 

numele doctorului Silvestru. Salută «<frățește» pe archiman- 

dritul Domentie, căruia i-a trimes douăsprezece exemplare din 
Eutropiu. . 

CCCAXXVIII. 

Adecă eii cel mai jos iscălit dai scrisoarea mea la măna 

dum[isale] chir Procopie Vasilie Canusi, precum să să știe 
că astăzi i-am văndut. dumisale o sută cincizeci de minee de 

12 luni, adecă cincizeci dezlegate şi o sută legate. Ceale cinci. 

zet nelegate le-am tocmit un trup florinţi nemţeştii, optzeci de 

flor[inţi] nemţești,. care fac patru mii de vinăr "curent (sic), 

adecă florlinți] nemţeşti. 

Iară ceale o sută de trupuri legate le-am tocmit cu dum- 

[nealui] căte flo[rinţi] 94, adecă noaozeci și patru de florlinţi] 

nemțesti. Care suma Rf. 9.400, zic: noao mii patru sute de 

florlinţi] nemțeşti să face. Iară cu ceale cincizeci de trupuri 
nelegate înpreună tae suma, preste tot, Rf. 13.400, zic: treispre- 

zeace mii şi patru sute de forinţ nemțeşti. Din atastă sumă 

am priimit eă astăzi Rf. 1.400, adecă o mie patru sute ar- 

vună, bani gata, flor[inţi] nemţești, iară ceialalți bani, adecă 

din suma mai sus pomenită, să aibă dumnealui chir Procopie 

Vasilie Canusi de: astăzi înnainte peste o lună de zile să-m 

trimiță, ori de unde -să va afla dumnealui, din Brașov, ori 

din Țara-Rumănească, Rf. 2.000, zic: doao mii de florlinţi] 

nemţești, negreşit. | 

Iară, arătănd ei dumisale că ai venit mineaele din Timi: 

şoară, s'aii leagat dum(nealui) 'chir Procopie Vasilie Canusi 

1 Dascălul cel mare bucureştean de pe atunci.
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să-m dea bani gata Rf. 5.000, zic: cinci mii de florlinți] nem- 
ești, fără nit-o așteptare. Iară pentru suma ce rămăne cin pre- 

țul mineaelor, adecă Rf. 5.000, zic: cinci mii, pănă le va plăti, 
să aibă dumnialui a plăti dobănda: la sută Rf. 6, zic: şasă 

florinți], şi pănă peste un an să leagă dumnealui] chir Pro- 

copie Vasilie Canusi să m dea interesul dinpreună cu capi- 

talul, fără nic-o judecată, | | RE 

Iară eii, Ioan Molnar, doctor de ochi și profesor, mă leg 

înnaintea dumisale chir Procopie Vasilie Canusi ca, afară.din 

mineaele ce. sănt dator. prea-sfinţitului părintelui. Iosif, .chirio 
-chir episcopului de.Argeș, 5o-de trupuri, să nu fiii slobod 

a vinde nit-un minei în partea . Ţării-Rumăneşti de astăzi 

înnainte. Iară, de va putea dum[nealui] arăta că am văndut, 

să fiii datorii a plăti dumi[sale| Rf. 30, zic: cinzeci (szc) de 

Aorfinţi]. 
ară cine va strica dintre noi, ori. eii, ori chir Procopie 

"Vasilie Canusi, ori domnul Molnar doftorul, să fie unul al- 

tuia trei mii de florinți nemți (szc) dator şi platnic să-i dea 

„celuia ce voeşte să stea contractul. 

Însă eii i dai voe săle vănză duminealui] în “numele miei 

în 'Țara-Rumănească, ca să fie nesupărat la vănzare. Atasta 
am întărit între noi cu iscălitura mănilor noastre. Scris în 

Sibiiti, în 27 de Iulie 1807. . 

Ioan Molnar, doftor. și professor, propria. Procapine i Vas- 

sili Kannussp!. 

[Copie.] 

| CCCXĂXIĂ, | 

Vaideci, 22 August 1807. Maricoviti către Manicati. Pen- 

tru mițe. Astăzi pleci la Targi.Jiivu sa ardicii şi partea aia şi 

bani nu fosti dastuli: ami preimitii de la vatahu Urşonu 100 

de galbini... Avemii miţi dastula, poti pana 8 mii oca, a 

nostre, poti și mai multa.» 

1 Pentru Afineele de la Buda ale lui Molnar, v. Jsţ, dif, rom. în secolul al 

„VIII-lea, 1, pp. 175, 212, 289, 377, nota 7. 
4
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CCCXL. 

Turnu-Roş, 26 August 1807. Ştire 'despre sosirea ambasa- 

dorului prusian, baron de Senft!. 

CCCĂLI. 

Rămnic, 6 Octombre 1807. Ilie Matei către Casa Manicati, 

Pentru o datorie. <Aţi văzut și ați înțeles întămplarea vre- 
murilor ce aii fostii, aici; acumii, după toate pagubele ce ni 

S'aii întămplat, să mai plătescii şi dobăndă peste dobăndă: 

„. Cătvoi fi, dă cinstit[ă] casa dum[neaJv[oastră] nu mă voi 
depărta, că mult har am cunoscut.» 

Pecete de ceură neagră, ruptă. 

CCEXLII. 
Rămnic, 23 Decembre 1807. Ilie Matei către fraţii Mani- 

cati. «<Căt pentru piepteni, le-am făcut eii căpătăi, și, după nota 

ce me-ai dat-o, ei sănti dator a-ţi răspunde banjij, ori: 
unde vei zăce... Zărafu Răducanu Voinescu, acelii cu taba- 
cherea, n'aii vrut să-mii dea bani] carc'am dat eii dumitale, 
zăcăndiă că i-ar [fi dăruit-o dumneata, du[m)nealui. "Ț'am și 

mai spus dumitale. Care acumi - să află Ja Pitești, iar zaraf. 
Mă rogi scrie-i să-mi dea ban[i|; pentru ce'să rămăi ei de 
pagubă? Chir Nico, te poftescă roagă-te dă dum[neallor stă- 
păni] să-ți dea zapisul miei, să mi-l triimiţi, că l-am plătit... 
În ce chip va să fie acestii lucru, la macfă dobăndă peste 
dobăndă? !... Dumn[eajlor nu săntii creştii (sic), n'ait văzut 
focu care aii fost asupra capului nostru 2? Și-mii voi face ei 
cinstea cu alt ceva către djulm(neajlor și către dumneata .... 

CCCĂLIII. 

1809. Scrisori grecești din Ciineni de la vameșul Tprţopas 
Il. Amuwov, cu pecete avînd acest nume și un înger care 
ține în lanţuri pe un lei. 

1 Acte și Pragmente, IL,-p.-. 424 şi urm. 
? Era războiul între Turci şi Ruși,
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CCCĂLIV. 

„Viena, 17 Februar 1803. «Il conte d'Ayala> către Mani- 

cati. Anunţă un pachet pentru cil signore general conte di 

Belleval ! in Bukorest>. . i. 

CCCALV. - 

« Bukarest, 20 fevrier 1809... Le gencral comte de Belleval 
către Casa Manicati, pentru un pachet de la <Mr. le comte 

d'Ayala». Cere «pour quelques florins de semences de bonne 

qualite€; ... un fan de haricots tres grands, qui font des 
ficurs rouges et qui sont bons pour ornement d'un jardin, 

quelques dragmes de semence de navets pour la cuisine, lai- 

tues, petites  raves, €pinards, choux-fieurs, choux-&roholis, 

chicorces, scorcenaires, salsifis, ciboules, &chalotes, quelques 

racines de lavande et de sauge». | 

CCCALVI. 

Rămnic, 3 Maii 1809. Ilie Matei către frații Manicati. 

Pentru un inel de aur lăsat acolo, «dă l-aii prefăcut», şi 

<neşte piepten[i]>. «Şi-mi trageţi polița aici la Rămnic, dă 

a vă răspunde acei o sut[ă] treizăci dă zloți dup!ă] piep- 

teni, căt și cheltuiala ce va fi pentru inel.» 

CCCXLVII. : 

«Fagoras, 809, Maj 31/12... Gheorghe Focșan» către Casa 

Manicati. «Mă rogii să faceţi bine să primiţi la socotiala mea 

f. 1000 şi să petreceţi la coniitu miei... Numai mă rog să 

nu vă supăraţi pentru întîrzierea, căci totă pricina iaste 

vremia şi vorbele care să facii în multe feluri de chipuri şi 

vrăjbile care sînt, și s'aii forte stricat vinzărite, dorindu pă 

Dumnezeii, cum am petrecut la alalți ani care ait tretut (26), 

așa și acuma întru acelaș chipi» 

1 V, Acte și fragmente, II, tabla.
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CCCĂLVIII. 

Bucureşti, 20 Iulie 1809. «Theodosie Thomaju, Polizach[i) 

Dum[ijtriu> către “Marinovici, «la Şistova. «De nu vei găși 

altu undeva bani, să pofteşti pe chir Grigorasco Deleancea, 

ce este la Cămărășie, ca să-ț găsească.» 

CCCAIX. 

«Vaidaci, plaiu Urizului», 25 lulie 1809. Gheorghi Mari- 

covici către Casa Manicati. «Pana acuma n'a -aceputii sa 

tunga miţili la :plaiu Urizu; a facuti targu miţiiorii 52 parali. 

Acum aștepii sa vii Ivaniţa Iovupali... Și sa ştiiţii domne- 

vostra sa 'tremetiți pa chirii Stamatea. la Valcani pantrul 

mii... Şi santă saci da scopiia la minea, cari amii. lovatii 

da la gantarii, 45 saci....Ma rogi pantru vatahu, 2 ces- 

nuslovi pantru copii la şcola: sa fii romanești, și 1 britacii 

co farculița.» 

CCCL. 

Bucureşti, 9 Septembre 1809. Theodjorj Thoma către 
Gheorghe Marinoviţi, «la Șitov» Pentru o poliţă a «Măncă- 
teştilor». <De o mie ce-m mai scrii, n'am pututu cunoaște 

- scrisoarea, și m'amii temutii ca să nu fie fr'un meștoşig al 

altui cuiva... Dumnealui să află la Zimnicea.» 

CCCLI. 

Sibiii, 16 Februar 1810. Chitanţă de simbrie «dela dum- 
nialui coconul Iosif Manicati Safranos», din partea «Mari[ei) 
lui Niculae grădinar». 

CCCLII. 

Sibii, 26 Iunie 1810. Chitanţă pentru cavuţiia ce ati rămas 
de la răposatul unchiul mei arh(on) dragumanul al Canţelarii 

cei muscăceaști, chir Petru Petrovici», de la Zoița, fiica lui 

Gheorghe Maricovici. .  
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CCCLIII. 

[Brașov], 9 Iulie 1810. I[on] Radţojvis Ghinoiii către Ma- 
nicati, pentru un butoiii trimes 'celui d'intăiii de acesta, «ca . 

să-l trimeţ la Iaș>; ceia ce va face, cgăsăndii ocazion căt 

mai curăndii>. 

CCCLIV. 

La 1810, Avgostu 15. Vaidaei, plaiu Urezului. Să să știi 

evii Gheorghie Maricovitii -cată bani ami preimitii da la 

chirii Ivaniţa Iovupali.... La Nicola da la Babeni... La 
Mihali. Petrașcu ot Be[njgești, pentru miţi... La Pavelu 

Poenaru ,pantru miți.... 

CCCLV. 
Sibiiii, ro Decembre 1810. Manasis Eliade către Gh[eor- 

ghe) Manicati, Viena. Despre «fiul mieii și nepotul dumi]- | 

tale>, care se purta rău. 

Pecete peste hirtie cu blason (se pare vulturul şi crucea) 

şi MN, LA]. 

| | CCCLVI. 

Sibii, 27 Ianuar 1811. Gheorghi Maricovitii „către Gheor- 

ghe Manicati, «la Bet». De la- plecarea lui, <Copaniia 'a 

nostra s'a ratacitii, unu da u parte, alto da alta partea... 

Sa ştii, noşoli Gheorghiţa, și la beserca, canii eșii domneta, 

alta podoba este; nu este randoiala canii [nu] eșii domneta.» 

CCCLVII. 

București, 21 Februar 1811. «Dimitrie PopoviG şi fiii» 

către | .  ], pentru a se lega «cite cărți sînt dezlegate 

la magazia mea>. Apoi pentru «zăhar de Brașov», «pieile 

de vulpe care le-aii adus Ghiţă de la Banat. „„ Să faci ce 

vei face ca să le expediruești, a nu mai avea şi pă la alte 

vămi poprelişte.... Astăz încărcăm şi noi toate postavurile 

pentru la Odesa, ca să le desfacem, că aicea în :mare che- 

satliuc ne aflăm .cu. toții la :vănzarea mărfurilor; aicea toate



168 ARCHIVA ROMĂNEASCĂ A COMPANIEI GREGILOR SIBIIULUI 

găurile sînt pline cu mărfuri, de nimini [nare loc, și vănzare 

nici de căt nu să face.» 

CCCLVIIL. 

Tepria (Tirgu-Jiiului), o Iunie 1811. Xrzeavos Îl miozos Me. 

dzhastigns (Ştefan Bibescu, Medelnicer)! către Manicati Sa- 

frano, Pentru dregerea unei butce. 

CCCLIA 

26 Iunie 1811. Cost[andin] David icătre Dinul Manicati. 
«Noi, pînă nu vom răteza aice, nu o cumpără negustorii], și 

trebue să găsim legător de cărți, care să o răteze, şi pîn 

la Avgust pot şi să dea la vama ruminească, aii unde veț 

voi dum[ea|v[oastră] ... Și eii mă aflu călător în Craiova, şi 

la Bucureşti nu ştii: putia-voi veni pînă la Sept[em]v[rie). 

Ce dumneta ai făcut cu porţulanele.» 

CCCLN. 

Brașov, 12 August i811. <V[asilej Obresco, L[uca?] Chi- 
riac> către Manicati. «la 10 aceștia ce-am trimes cu carauși 

de la Bunghert, cu Ion Dorna și Ghiorghi Macavei și cu to- 

varăşi lorii, în 6 care, 20 desaci, cu arama vechea, at tras 

aici Îl. 2.541.» Să se facă cazane: cmanuşile lor sa fiia tot 

de arama, sa nu fiia de fer ni&-una, şi ţevile lor sa fiia tot 

cu arama lipite, sa nu fiia cu cositor.» 

[Și altele asemenea.) 

CCCLNI.. 
1812. Însemnare de la <Elias Nyagoy, negoțitorii de la 

Şebeş».. 

CCCLXĂII. 

Viena, 24 Februar 1812. Manasis Eliade către Gheorghe 
Manicati. După socoteli: Toy Dpouoivov î3v ay ebpmjtz să 

7 s , a As e . de “păuua, ob sis Bpastoiiy, Esi, sipe apusul sis Lrăst. 
A NA - . * d dă Me pozohierjs ODTOALVI TS /opiG 

- 
ăpowiv ob Erpavsy sis 

1 Fratele lu! Dumitrachi și unchiul luf Vodă Bibescu.    
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Bovzlob)p[£]or[!] zzpăs ză Gowsitiv zoo zdp Xifzorpov inspcv, God 
vă va dale Phzs pi ooubianudwv ÎNă si ai ms, 0ăv 
Ezra. "Expo zip 3vBzyou&vry îvăpdooat Tis Dmobinzws 8v iv 
hai dz 005, apă uâvoy fb iv Euzpova pasoifraiv ris 

2veuirjzos *ns1. [Se plînge că e neajutat şi părăsit cu totul. 
„Pecete peste hirtie. 

CCCLXIII. 

[Rimnic), 5 Maii 1812. «Ștefan biv 2". Log[o]f[ă]t> către 
un treti Log|ofăt] Stoienesc[u]. «Dă te'i întălni cu Nicoliţă 
dă la Manicătești, să-i ceri ciasornicul ce l-am lăsat să-l 

dreagă şi să-i puie lanțu... Să-l trimiţi la cocona  Elenca. > 

Pecete roşie, ruptă. 

CCCLXIV. 

(1813. Listă de datornici.] Ana Citului Voivoda... Lina, 
fata lui Gheorghe oră, Toma Alpi din Boiţă..., Stănuţa, 

Ionica. Fata lui Gheorghe Giurgi, Lina, muiarea lui Tomi 

din Veştem. Nemţoica de la Bendorf..... 

CCCLXYV. 

Galaţi, Ii April 1813. «Carlo Matthaeides» și Daniel 

Reich oferă serviciile lor Casei Manicati, în comision. 

CCCLXVI.. 
În luna lanuarie s'aii trimis o carte supt pecete și cu 

adres la domnu Mănucate, priu atăst căprari. Să roagă cu 
aplecătune a i să da la mănă rățipis, precum s'ai primit 

acesta earte. Însămnare: Turunișor, în 13 Martie S14. 

| Apostolii, strajameşter 

de la reghimentu rumănesc. 
|Admirabilă caligrafie fină.] 

1 «Pe Brincoveanu nu l-a aflat scrisoarea mea la Braşov, căci avea să se 

ducă la Jaşt ; iar Mitropolitul [Dosofteiii Fllitis], de. la sine, fără orînduirea 

mea, a scris la Bucureşti, nepotului săii doftorul Silvestru, ca să mă primească 

prieteneşte la învoială, — dur ce și cum, nu ştii, Eii nu aştept îndreptarea ce 

ar fi să fie a stării mele de aiurea decit numai de la cumintea „mijlocire a 

- detale» î
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“CCCLAVII. 

(Sibir, 7l29 Novembre 1814. Contract de căsătorie. Foaie de 

zestre:] 6 telere de cositori, 1 zupşisel d[etjo, 2 tipsii, 1 

blid de sos:deto, 2 păr[echi] cuțite de argintii, cu linguri de 

argintii, 2 lingurițe de cafea, de argintii, 2 -solnițe de .cosi- 

tori, 2 linguri d[et]o, 2 paplomă de mătase, 1 pipotă cu 

4 perini, 4 lepedee, 4 mease, 4 chindie, 6 serveturi, 5 șire 

margaritari, 1. părfeche) cercei de aur,-1 inel. 

CCCLAVIII. 

[București], 20 August 1815. «Mariia lui Ion Multea» către 
Mlanicati]. Vet şti că, viind aci la București, n'au vrut frate-meii 

să mă mai lase să viă înderepti, şi miie mi-era urăt să şez 

aşa, mam băgat la Brăncoveanca a bătrănă, în case. Dar 

eii mă 'rog, domnule, :să: dai cheile la Mariuţa, să --meargă 

să-m străngă :așternutu di pe :pat și să-l bage în ladă, și 
iar se dia 'cheile la: dumneata. Și, de nu-i fi văndut vaca,-să 

o vinzi, iar bivăliţa și.vițaoa 'să'-o ţii. Și bani să-i schi[m]bi 

cu aur saii argint, ca să -nu rămăiii în pagubă cu țudulele. 

Şi mă mai rog ca să-m vinzi și peile, si nu le mănci molile, 

să să strice. Şi pentru cele 200 de zloți eii le-am spus, şi 

ai zis că n'ai nici-o putere, și ei m'atii rugat ca'să mă rog 

de dumneata să-i mai aștepți pănă cătră primăvară, că s'aii 

băgat la Sichelari grădinari, și la primăvară va trimite bani 

cu multă mulțămită. Ei trăescă bine; numai îă este cam rea 

de gură „și el o bate. Şi mă rog ca să am cinstit răspunsu 

dumital[e), ca se mă bucur. Și la toate soțiile mele m'am 
închinat. Cu plecătune, şi-i dorim cu mai vărtos la jupăn 
Antonie.... - 

CCCLIAIX. 

Zalathna, d. 27 Av[gust] [1]315. 

Drag chir' Theokar, : 
Doamna șpăniţa noastră, după obiţnuitul comploment, să 

roagă: ca cu venirea încoace-să faci bine să-i adut vr'o 10 

Il. de cafe, sait să-i trimiț. Așișderea doamni .Tiorai vr'o-6  
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fonț. Dei mă rog și eii ca cartea atasta să aibă mai multă 
omenie ca aceaia cind am scris păntru doamna Aroniţă. 
Cu aceaşte, poftindu-vă să agungeţ şi să petraceț Crăcunu 

cel grecesc cu pace şi sănătate, sînt 

Al Domnii “Tale adevărat preatin : 
Anghel. 

„ [Adresa germană a lui Demeter 'Theochari von Stâmboii, 

saii a lui Manikati.] | 

CCCLAX. 

[1816] «Ilie Popoviă, pro[topop] Sibiiului», către birăul 

grecesc, pentru «Sofia, fata dumnealui chir Nanu Zigur, 

neguţetoriului din  Sibiiii>, care se plinge că <domniiata 

o ai fi silind şfaute pedeum (sic!) a să muta din casa 

părinţilor ei și a ședea în casă de chilin cu pomenitul ei 

mai sus bărbat [Enachie Demitriu de la Pitești)». 

CCCLNAI. 

Sibiiu, 23/11 Maiii 1816. <luon Dimitriu Rosolja» cere a 

i se trimete niște scrisori, «Georgie Gozsamiss, Dimitrie Bes- 

saraba, martorj.> 

Copie cu litere latine. 

CCCLNRII. 

|Pireştă, 7 Iulie 1816. «Gheorghie Steriopulu» către [Mani- 

cati).] Mult -ne-aii :părut răă pentru supărările ce rabzi de 

la rachieru, şi după scrisele dumitale n'am lipsit ca să cer- 

cetezu pentru dănsul foarte tare; unde m'am înștiințat de 

la un cuvios preot cu care... de arhimandrit Tutăneanu, 

carele este patriotu lui, și din: nenorocire să şi rude[şte] cu 

dănsul, prin frate-săă, şi că să numește Rusi, că aii trăit 

viiaţă cu. rele cheltueli, și că aii. prăpădit de multe ori bani 

ai frăține-săă Gheorghie, și că acum nu are nici-o stare, 

neavănd modu ca să plătească la un doftor bani carii ș'aii 

inprumutat cînd era în prinsoare,:pentru datoriia ce era 

către dumneata . .. lenache povarnagiu n'aii fost nici vrednic, 

nici destoinic pentru rudeniia dumitale. Am cerut de la
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dănsul în scrisu mărturiia, pentru mai multă adeverire, dar 

n'at vrut să-m dea, cu cuvănt că atasta este înprotiva da- 

rului săi, fiind preot. Mi să pare că sănt destule scrisoare 

carea ț'aii scris-o mai dăunăzi Medelniceru Dincă Brătiianu, 

carele este om cinstit şi la mulți cunoscut, dinpreună și cu 

atasta a mea, ca să astupi gura povarnagiului; cu toate că 

dănsul ai grăit multe nimicuri înprotivă me, atingăndu-să de 

cinstia mea. Pentru care ieii de loc am şi prosteluit, şi, 

cănd iel să va întoarce aici, va învăța cine sânt, şi ce treaptă 
am, şi cătă omenie am. lar, pentru Carolina, aceia îi era 
curvă, dar dănsul o vesteă ca pe o muere a lui; adevărul 
nimin[i] nu-l ştie. La patentile ce are, una rusească şi alta 
nemţască, îl numesc numai loan Dimitriu, fără nici-un ţu- 
namen. Şi aceste poate să-ți fie spre folos, fiindcă nu poate 
fi om de omenie, care, cănd să face Neamţu, cănd Muscal. 
Are doi cai pă carii i-ati trimis la multe tărguri slobode, 
făgăduindu-i numai trei sute de lei, şi aii rămas nevănduţi. 

Acasta este toată averea lui.... 
„ [Copie.] 

CCCLXXIII. 

Piteşti, 21 Iulie 1816. «Stephan Bessaraba către un «nene 
Nicolae». Pentru Ienachi povarnagiul. « Aflindu-me la gazde 
la dumnjaluj Medelnitseru Dinke Bretjanu ..., m'am pomenit 
ke vine dumnjaluj Keminar Aleku Filipessku, isspravniku, 
“schi ku dumnjaluj Medelnitseru Steriopulo schi ku Drego- 
jessku schi alte obraze.» | 

CCCLXXIV. 

Sibiiii, 3 Novembre 1816. Expunere a lui Nanu Ziguri. 
«ȘI au luat și pe soţiia sa cu sine, fără pat, şi fâră haine 
-de drum, în vreame de iarnă, numai cu bunda mine-sa în 

Spate, cu carea s'aii şi culcat amindoi noaptea, neavind ei 
alt așternut, şi ai stricat-o de tot, măcar că m'ati coștăluit - 
„acei bundă 250 Rf. Dă    
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CCCLXXV. 

[1817. Cercetare în procesul Dimitru.] Nu tăgăduiaște 

dum[nea]iui că n'ai mîncat costul de la mine în 4 luni și 
o jumătate, cu muearea sa și cu ciledul sii... 10 cară de 

leamne, de 100 zloţ... Vorbeaște nimic, caun om deşșperat, 

care cu mintuni vrea să trăiască şi să nu plătiască undeii 

dator... Să tac de slujnica lui, care aii băgat-o mai tirzii, 

ca un cavalir... Cu. fruştuc, cu prînz, cu cina... Bea cafe, 

rozoli şi v.n, pe lingă - mîncare, iară nu pită și slănină cu 

apă ca proşti, şi așa, dacă zice el că iaste lucru de ris dacă 

am pus atita cheltuială: pe 4 luni şi o jumătate, să veade că 

nu ştie cum să ţine casa la Sibiiii, ce socoteaşte, ca la Ţară, 

cînd să fac prune multe,—insă aicea și acelea sînt scumpe. . . 

Ba zice mai încolo tot la acest pontom că el aii înbrăcat 

de noii şi casa mea şi casa Paţurii,.la vreamea nunţii, şi 

precum că eii nice păpuci în pitoare n'aș fi avut cînd ai 

venit în casa mea. Aferim ce cavaleariă! Aicea nui pociii 

zice altă decît că el însuş să face măscărit şi batjocură oa- 

menilor, căci, de-ar fi avut el atita puteare, n'ar fi lăsat să 

cheltuiască Pacure. la nunta luj..,., De care săii fie ru- 

şine a vorbi, dacă n'aii putut el înbrăca nice pe frate-săii 

-la nuntă, ce i-ai dat hainele sale de pe trup, cu care aii 

fost el înbrăcat în Simbăta nunţii, de l-aii ris oamenii... 

Zice ptăpăditu şi fălosul cel fără puteare că-i cade grei căce 

veade pe muearea lui șăzind pe vatra mea, unde poate că 

îă nu va avea ceale trebuintoasă, şi care la el, în mila cei 

mai innaltă, le-ar fi putut avea... Aii dus pe mucarea sa 

acum un an goală și dezbrăcată în vrigul cel mai mare prin 

Țara-Rumăniască, şi ce minte slabă poartă el dacă n'ai 

putut el pitula şi un rînd de haine deale featii meale, adeca 

de a muerii sale, cum ai pitulat 40 de gaibini fără ştirea 

ei, şi apoi săile fie dat pe drum, să să înbrace cu iale mu- 

carea, să nu îngheață de frig! Ba putea să iac și neşte 

pierne saii vr'o paplonă saii vre un țol, să le pue în cocie cu 

titulă, ca să nu-i îngheață pitoarele, și să nu o ducă goală 

fără aşternut şi fără haine de drum, în vreame de iarnă, ca
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un nebun... Sibiii, la 16 Ghennar 1817. Smerită slugă: 

Nanu Ziguri, neguţător de la Comp(ania] Gretască, în Sibii. 

CCCLXAVI. 

(Listă de obiecte din 1817, privitoare la un divorț.] 

I pilote..., 3 sztraje: unul nou roschu, 2 albe, jare noo..., 

4 messe fajne de tissaholtz, 2 bigel-eizen, 6 tellere de por- 

tzolan cu 6 serviete, schi kutzite ku lingurile, 2 blide de 

kusentorju, d* pentru supa, de portzulan, 2 scatultze de 
portzulan pentru piper schi szare, 2  peschtire de Czali- 

grad... 1 tavă de blech vapssite frumosz pentru csinsstit, 

2 scatultse de portzulan pentru zachar, 1 d* dultsatze..,, 

2 lkepenezse noj, 1 fajn de szarbatorj schi 1 maj ordiner 

de toate zille schi de drum, 3 palarij de matasse fajne ku 

kutya lor, 10 kamaschj de punze: fajne, 10 parekj de iz- 

mene, 1 lajber verde de matasse, 1 d* galben de piketh, 

I” d* alb ku florj roschi de piketh, 1 d* alb de schal ku 

florj roschi, 1 d* de pikâth 'cu varzsi roschi, 1 d* de kar- 
ton ku varzsj albe schi roschi, 4 d* maj ordiner, 16 kirpe 

de batist pentru grumazij, 8 forhemete albe fajne, 1 kirpa 

pentru grumazj schi 1 forhemet, negre, 2 parekj de nadrazsj 

de anginct, 1 pareke d* de 'mansester vinetzj, 1 kamasche 
de matasze turtsaszke de Czaligrad, lunge, 1 pareke de : 

jzmene, d*, d, 1 buktsa turtsaszke infaschurate..., 1 ha- 

maili de arzsint kare poarte jkoana la drum intrinsza, 1 
darab de 22 de kotzj de karton pentru inbrakarja szkaune- 
lor kare ljam fakut..., 1 darab îiberzuch de karton maj 
ordiner pentru akopetirja szkaunelor, 1 kaput .nou, 1 pa- 
reke de hamurj de kaj ku czinte de arama, ku frine schi 
hetzurj de matasse schi ku tot takimul lor, 2 schele ku 
frine, 2 trajszte de kotsye, 1 pareke nadrazsj de flanc! 
pentru jarne, 3 rekele de flansl fajn d* d*, 4 parekj de 
csizme noo, 1 feder-messer, 1 jkoană a luj Szfântu Niko- 
laje..., 2 par€kj de-strimfj barbateschtj, 6 kipurj, 2 sztikle, 
1 de kop, alta de fele, 2 pachare. . 

Szibij, —9.7P£-. sr6. 
18 Sbr. Fenake Dimitriu Russ.  



DOCUMENTI: : 175 

CCCLĂX VII. 

|25 Februar. 1818. «David Pauns către Costandin Mani- 

cati.] Întradinsă să trimisă acesti slujitor cuw atastă scri- 

soare către dumnata, din care scriii dum[ijtale pentru aceste 

cărți, că, de să vor afla la dumnata, bine, iar, de nu,.va merge 

chir Scarlat, omul dumlijtale, la domnu Molcării saii la Bartii 

tipografu, ca, de să vor găsi aceste cărți care le aratii 

anume ce fel de cărți să fie, şi cu trimisul acesta să să 

cumpere, şi să mi se trimi[ă]. Și, căţi bani să va da pentru 

aceste cărți, mă vei orăndui unde săi trimeţi, sai în prii- 

mirea vătafului în Căineni, saii eii, găsind ucazion, în grab[ă] 

ii voi trimite. aciia la: Sibii. Dar așa mă :rog, găsindu-se 

aceste .cărţi,. să să trimeaţă în grabă, fiindcă sănt poftite 

de dumnealui Sărdaru Nica, sameșul acestui judeţ, şi aşa so- 

cotesc că să vor găsi aciia... Arăt ce fel de cărţi să fie: 

2 tacăme minie. de lună,. în 24 de stur; fieșicare minei 

pe o lună; care să cuprinde pă 12 luni aceste minie. 

3 molitvelnice [adaus: f. 14; din Sibii (șters), Blaj). 

3 catavasiere [adaus: f. 5;:de Sibii]. 

3 minie.de cele mari, cuprinzători un minii peste tot anul. 

Aceste cărți, rumiîneşti să fie, şi de Buda. .. ....: 

[Pe V»:] 1818.. David Paun. Rămnic, 25 Februar pr. Răs- 

puns, 1 Martie, precum că mînie (sic) nu să află, așijderea 

şi celelalte cuprinzătoare, de Buda, ci numai de Blaj şi de 

Sibii, și 1 molitvenec de Blaj,f. 15,.1 catavasier de Sibii, f. 6. 

CCCLXXVIII. i 

Sibii, 27/15 Maiii 1818. «Elena, văduvă a răposatului 

Naşto Dimitriu», dă chitanță pentru partea ei din moște- 

nirea' archimandritului Dometie. 

CCCLANIA. 

- În Sibinu. H. Costaniidinii Manicati. - 

În Timişară ; 1819, Martii 21. p 

După cumit m'aă scrisi chiră Timotei ca.să trimetă ună 

sacii cu făină de Aradii, ami trimesii cu cărăușu anume Achim
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Balanu de la Topăriica, și trimiții făina în pace. Să-i dați 
peniitru chirie f. 5, aliite nimică. Și pofiitescii Întiviera Domă- 
nului Hrisiitosi la muliății ani cu sănătate. ȘI rămani de 
bine yoitorii: - ” 

| - Gheorishe Trombiţas. 
Nota: 1117 Il. făină, 1 sacă şi hararu. 

[V*:] În Timișoră. 
Dumnalui H. Costandin Manicatis, Sibinti. 

CCCLXXN. 

9 April 1819. Mărturie de la <«privileghiata Companie a 
Grecilor>, pentru Șerban Grigorie, care e <în bolta comem:- 
brului nostru Hagi Constantin Pop: mai întiiii adecă ca 
besel (4p70), după aceaia, precum și acuma, după obiceaiu 
negustoriei, ca fegor de boltă, —iaste născut în Ținuturile 
turcești /șters: din părinţii greci], a se fi purtat totdeauna 
omeneaşte, precum de. la un negoţitori cinstit se pofteaște». 

(Şi latinește,] 

CCCLXXXI. Ă 

1820. Socoteală a lui David Păun, care trimete o plată 
în: e4k olandezii, funduci şi rebiale, mahiimudia|le], neasfiele, 
ruble,  sfanţihi găuriţ, -sfanțihi nigăuriţ, pitaci». 

* CCCLXXXII. 
1820. Raport al Companiei către cinclytum militare regi- 

men Coronense», care făcuse o întrebare cu privire la ne- goţul ardelean. 
Bumbacul se aduce din Turcia, de se lucrează în patru fabrici greceşti din Brașov şi în alte locuri. «Et partim album, partim vero in fabricis coronensibus hidvegiensi- busque rubro ac caeruleg colore tinctum, partim textum, ac praeprimis in vestimenta muliebria foze nuncupata effabri- catum in pari magna quantitate ad ditiones turcicas repor- tatur.> Tot așa lina, din care se face postav de Brașov, «petaso similiter>, şnururi de Braşov, foarte “multe, «stra- gula et diversa vestimenta valachica, tam Coronae, quam
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in adiacentibus regionibus în simili quantitate et taliter 
'effabricatae lanae rursus in ditiones turcicas referuntur.» Piei 
de vacă și de capră, din principate, pentru hamuri, curele, 
cizme, <effabricatae et confectae rursus, haud in exigua 
quantitate, revehuntur in Valachiam.> Funii : de. cîncpă se 
aduc <praecipue e Moldavia et Polonia... Lagenae in simili 
quantitate.» Cară, tot așa; mobile, foarte multe. Fierărie: 
«a tempore tamen, quo eius pretium elevatum est, în minori 
quantitate exportatur, ex 'ratione quod e Russia leviori 
praetio reperitur». Sticlărie de la Porumbacul-de-sus, Arpaş, 
Cirţişoara şi Biclad, şi din Secuime. Hirtie de Orlat, Sibiiu, 
Cirţişoara, Bogata şi Braşov. Apoi mărfuri «sub titulo &ra- 
sovenie», cerute mai ales la Bucureşti. Plumb, vase de lut,— 
multe,— piepteni de corn, po//euzae secuieşti.— Din Turcia 
se aduce: bumbac, piei, măsline, untdelemn, care <servit usui 
fabricantium et opificum în tingendo praeprimis gossypio»>, 
orez, cafea, migdale (<raro»), portocale, lămii, migdale (<non 
in magna copia»), pește sărat mult, porci îngrășaţi, vinuri, 
+pro usibus. incolarum, praeprimis ad limites degentium». 
Pilngere contra beșliilor turci şi vătafilor noştri, , . 

„CCCXXXIII. 
26 Februar 1820. «Mariia lui Ion Munteanul> cerc a i se 

da 250 flor. nem. 

CCCLXXXIV. 

București, Iunie 1820. Andrei Palaiologos către Companie. 
Nu li poate afla dascăl cu: 2.000 de lei pe an,—abia cu 2.500. 

CCCLXXXV, 

Sibiiii, 27 Februar 1821. Episcopul Moga dă chitanţă pentru 
300 de zloți, «carii arhimandritul şi parohul cinstitei Companii 
grecești de la Sibiii, părintele Dometie, pină era în viaţă 
i-au închinat ca un făcătoriii de bine;și bun părinte neamului 
rominesc neunit din Ardeal, pe seama rădicării caselor de 
eplis]e[oJpie şi de bogoslovie aici în Sibiii..., spre ve&nica po- 

_"Menire a răposatului în Domnul arhimandiri, căruia și pentru 

„2492. Vol. NIL. 12
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rugătunile neamului romînesc să-i facă odihnă Domnul întru 

viaţa -de veci». 
„tu. 

A i | - CCCLXXXVI. 

„ Nagrae, 16 Mart 1821. Bakovay către Constantin Liitzo.] 

„. Dare, bâtetye szinetâtye, tse fel gye pâtriote jest, ke leszasz 

pe un musztiân szetz predaze Czâre- Rumunyaszke ! Dutye 

sie. munel afâre, si tye fo Voda, apoj me fo si pe minye 

vo un Logofett, apoj tze vetz trâj, ku Turku leszaye tyaj 

potye inpeka ; numay tremetye multye punge ku bâny. Pagube 

ke nuntz jeu pope, sze tye spovedesk jeu: âlmintyere tyâs - 

legă jo gye fetye si gye mujer,: pekum aj foszt pone akuma 

Jegât: si drâkul ar 'plinse de mila dumnyetâle.... 

CCCLXXXVII. 

- Cu atastă plecată mia scrisoare dai dumneavoastră, maica 

dragă, în știre că păcum eii fiiul dumnavoastră m'am foarte să- 

turat de lumia aastă, că, fiint săntem lipsiţi de toate; așa dară 

să faceţi bine să iertaţi și să mă. blagosloviţi, că eii am 

plecat să-m cerc norocu: ori că nu mă mai vedeţi, ori că oi 

veni norocit,—după voia lui Dumnezei. Numai atăta mă rog 

ca să vă ierte Dumnezeii păcatele ce aveţi. Nădejdea la 

Dumnezei, şi să vă rugați lui Dumnezei, căci, cine am să-m 

ajute: Maica Precista şi I[su]s H|risto]s. Şi voi înştiinţa unde mă 

aflu eu mai bine şi curat. Numai mă rog şi iară mă rog, aveți 

nădejdea la Dumnezeii, că mare milostiv iaste Dumnezei. ȘI 

rămăneţi sănătoşi. : ! 

':16]28 Martie 1821, - Margariti Gheor[ehe] 
aii plecat din Sibii. Margariti. 

CCCLAĂXAVIII. 

: Preâ-vrednice patrone al eplijsc[oJpii neunite din Ardeal. 

În pace, întreg, cinstit, sănătos întru zile îndelungate, pa- 

tronindiă lejii creştineşt[i], care să întăreaşte prin patronia ce 

bine ai voit a o lua asupră, toată eparhia neunită a a Ardea- 

Jului de la inimă pofteaşte să petreci! . : 

Eă, cănd am primit pre lăngă cvietanţie” miea de zioi “de  
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la Domnia Ta :pe sama ridicării şcoalelor şi.a ep[ijsc[ojpii 

al în. Sibiiii,: atun6 am fost lăsat și altă: cvietanţie;:de: 300 

zloț, de la răpăosatul în Domnul frate şi arhimandrit Dometie,— 
:D[o]mnul să-l odihnească. : : | 

Mă rog să mi.să :trimiță  înnapoi aceaiaș cvitanţie, pintru 

:să nu să facă cumva zăușală mai nainte de primirea banilor. 

Cu aceastea sănt al D[ojmnii Tale gata spre slujbă: 

+ “Sibiiui, 26. Avgust 821, p[i ]sc[o]pi Vasilie Moga. 
[V*:] Prea-cinstitului domnului birăi, birăi al Companii 

:greceșt[i], chir Constantin Manicati, cu blagoslovenie, aicea. 

[Pecete pe ceară roșie cu legenda: «Basil. Moga «pisc. 

:graec. rit. non unit. Transyv.», iar. în: mijloc, supt coroană 

-și înger, un: blason cu cruce.] - 

CCCXXXIX. 

- 1822. Petiţie de la <Eleni Nicola Patsura, Sofia Nano Siguri» 

„contra fratelui lor, care nu pune <makar o krutse de piatre» pă- 
rinților, dar: «fâtse petrekanij, mâsze ku musitse; inke kiel- 

-tueste intre atseszt vremur, unde .ej .ku avere. fak ekonomia 

la tate; zoake .kertzile. din greu, dupe kum auzim, si szte- 

peneszte ku puterea toate tsele putzine ale perintzilor nostri» 

"CCCXL. 
* [r822.] Dăvid Păun către” C. Manicati. elată trimesăi so- 
căteala â ării şi a părțălanurilor .. . 205 taiere (sic) de 

părțălon .: 45 de'cânfeturi, 19 de friptură, 24 de torbă, 

fără căpace, 7 castrone de.rasol cu căpace.> 

1832. Petiţie a lui «Michael Nanu Sigur», pentru judecata 

<u surorile.! - 
j 

CCCXLII. 

"*  [eCraeova», 20 :Octombre ' 1823. «Vasili Pavlovici» către 

“«Gheorghiţa' Măncati - -Şofran.] - Fiindu - bolnavi, și -alta, cu 

“multa: cercetare ce facura şi facii- că -sudiț, ami totii adestatii 

“ca sa vadii cumii rămăne-traba ; de care acuma- -vedemiă' că



180 ARCHIVA ROMĂNEASUĂ A COMPANIEI GRECILOR SIBIIULUI 

uni $eritii cunoscuţi de sudiţ, iară alți nu. Noi săntemi trei 

fraţi care avemii. o casă, o negostorie şi, «linii multe cercetări 

totiideună și supareri,: că avemi acareturi], ei. și Raico ne 

am aşezatii la oreduiala ţeri, dară fratele Vela, fiindii becheri 

şi mai.tinar, le am .lasatii suditi, fiindii era cunoscutii și de 

către':cinstita Aghenţiia cu patenta la măua. Că i s'aii scosă 

de mulți ani prin hanteru cinstit chesei a dum(isale] jupun 

Hagi: Costadină Popu. Care şi acuma traăa naddejda dupe 

rugatune ce rugase pe coconu Zafrachi: că cu mergera du- 

mţisale] la Bucurește să-lu arete la domnu Aghent. Şi, ce ati 

facută, nu ştimă. Văză că acuma îli apuca de birii; așa dară 

nu rămănemi nici-unu suditii, a puta plăti după cumii plătamii 
cinstit Cumpene. Dară, poftindii a rămăne fratele meu Vela 
în locu meii la cinstit[ă] Cumpaniia, ni osteni şi i arata cu 
vr'o doo slove către cinstit(a] Aghenţie, şi cinstita Aghenţie 
va arata lă Vistieriia a nu-lii supăra aice de biri, fiiniică ai 

platit şi plateşte și acuma lă cinstit(a] Cumpaniia. ȘI, cum 
ai plătită! păna acuma pentru noi cinstita casa jupunului 
Hagiu, ' şi” de acuma înnainte vomi ruga și vomii poti]. pe 
alții prietin. a nu mai supera pe dumnalor.. 

CCCXLAII, 

„Sibiiu, 30 April 1826. Moisi Fulea, <naţ|ional)- director», 
amintește Companiei că dascălul ei este de acum ianaințe 
Supus direcției sale, şi cere a i. se arăta ce calificaţie are. 

CCCXLIV. 

1832. «Episcopul Vasilie Moga» către birăul Companiei, 
„pentru «sărindare, și sărăcuste» ce iea archimandritul grec, de 
la Gura-Rîului, «ca cînd tunde cineva oilea altui păcurariii». 

CCCĂLV. 

+ 9 Mart 1833, «că[lindariu) noi». « Alexandru Gavra, crăescu 
al pseparandiei romîneşti din Arad p. o. profesori», propune 
imo-- «plan după care să vor tipări niște cărți rumâînești», prin- 
tr'o <ortăcie,. care are 4 scopuri: a) a tipări, cărți Rumi- 
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nilor spre folos; b) a lăți lumina cunoştinţi; c) a îndemna 

pre cei învăţaţi spre alcătuirea cărților; d) a mijloci cu căr- 

țile o neguțătorie foarte roditoare, în care nici de cum poate 

'omul să păgubească, ma din potrivă cu bună seamă poate 

'nădăjdui că împrumutaţi săi bani nu vor fi nici într'o pri- 

mejdie, şi că foarte bun căștig îi vor aduce.» În ea întră 

«oricare naționalistii de cinste», 

Lista, cărţilor: <Ulisse, Corăbierul cel d'intii, Pepelia, Lu- 

creţia, Marmontel, Framenturi de la obagie, Starea Rumiînilor 

din Ungaria de la întoarcerea prepărandiei, Gheografia, Palid 

cel verde din Veneţia, Arătarea nașteri lui Huneadi, Arit- 

metica memioreală». | 

Propune îndeplinirea acestui plan Companiei Grecilor. 

CCCALVI. 

Sibiiă, '15jes Mai 1841. Mărturisire de datorie de la 

«Stanii St. Popovici, vremelnicie birăii», după o adresă a 

Băncii Naţionale «cătră prezidium Companii Grecilor aici». 

«Chizași îscăliți: chirii Nicolache Guma, Grigore Matheii, 

Fotache N. Leca, Stefană Zaharia, Gheorghe C. Dimitriu, 

Nicoliţa G. Marinovici, Gheorghe Zahariia». 

CCCXLVII. 

Sibiu, tus lanuar 1847. «Mihail Zigură, birăul ch. cr. Cum- 

pănii grecești», către protopopul loan Moga. Refusă a da 

<sămădaşul bisearici>. Compania corespunde în materie de 

taxe direct cu Guvernul. :
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Documente făgărăşene din archiva bisericil: neuihite. 

i a 
I, 

19 Decembre 1772. «Conşiștorium din Făgăraș, de liaga 

gredască . neuniţi, dinpreună cu - părintele “nostru: protupop 

Bucur sin ieromonah Ştefan, fiind noi adunaț la casa dum: 

nialui jup[ănullui Enachie 1. Arpași, niameșs, arată că jupînul 
Ioan Pătrașc din oraș a cerut ca fiul săi Gheorghie, «care 

este la un sat, la Berca», şi are în Făgăraș «case și moşie», 

să fie preot aici. „<Dară noi, năavănd aci la Făgăraş bise- 

rică, și mergănai noi la alte parte la biserică, la Gălaţ, peste 

Oit, în varmăghia Biligradului, 'n'am cutezat, de mai mari 

noștri, ca se primim, nefiind biserica la oraș, şi, fiind acolo 

la Gălaţi şi alt preot, nu poate încăpea şi al treila, şi :nci 
de apia am căpătat cu multe osteneli a reposatului prea- 

sfințitu Vlădica Dionisie Novacovici, de n'aii dobăndit atastă 

mile de la comisia crăiască ca să avem un preot la Făgă- 

raș, de vrama lipsi (sic). ca se nu ne nioare'copii 'nebotezaţ 

şi oamăni neispovăduiţ şi, „necumenecați, de n'ai dat: preot 

la oraș și ne l-ai: rănduit preosfințitu cu preotu "nostru ca 

să mercem acolo la Gălaţ la rugă, dinpreună cu preotu, și 

S'ai făcut ca să aipă şi rănd -acolo la biserică.» Dacă do- 
bindesc voie de biserică la Făg găraş, «l-om primi cu condiţie 

bună: nu va hi altu mai dintei, fere Sfiinţia Sa; ca, văzin(d]. 

și noi che-i copil! de oraş, și avănd ''case: şi moşie la: Făgă- 

Taş, şi au slujit la oraș 'de ati fost dascăl la “biserică, şi cu 

învățătură copiilor, : şi s'aii “purtat cu: cinstt şi cu omeriie,
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numai, întrecăndu-se vremile, s'au înstreinat şi Sfinţia Sa, ca 

un om de lume, de părinţii] şi de fraţii Sfinţii Sale». Iscă- 

lesc: «protopop Bucur Făgăraș, ei Gheorghe Corodi, arăndaș, 

Enachie I. Arpaşi, niameş, eii Ioan Mate, niamiș, Gheorghie 

Fuşte adeverez, ei Neculae Gheorghi, Văsălachie șălariu, 

ei Iordachii Petru, Nxobhas Pqroci [=Fitoche), Enachie Dima 

adeverez, Pană, gociman, şelari; ei David Gorgonea, timariii», 

II. 

Sibir, 14 Novembre 1780. <«Ghedeoni: Nichitici> către pro- 

topopul Bucur din Făgăraș, pentru < moartea lui popa Du- 

mitru: din "Paloșit». 

III. 

[Făgăraș], 24 August 1783. Popa Gheorghie Pătrașcii se înda- 

toreşte către protopop Şi <neguțători. şi coratori» și corăşani 

din cinstitele ţăihiuri şi alții de opște»>, a fi preot la ei, neunit. 

«Ei, aă de faţă, ai după dos voiă fi cu toată direptatea. 

Aşijderea să nu fiii slobod a mă duce din oraș fără ştirea 

protopopului locului, nice protopopul locului, mergind în vre 

o treabă, să nu preagete a mă înștiinţa. Partea dascalului să 

nu să închiză a nu i să da. Aşijderea „pre cinstiţii orăşani 

mă voiii sili a le da titula şi cu toată silinţa, după hărniciia 

lor, nu o voiii .împiedeca.» Altfel, «să fiii lipsit de toată 
preoția». 

EA Aa 

, Sibii, 5 Septembre 1783. «loan  Popovit, vicariș neuni- 

ților>, arată că popa Gheorghe Pătrașcii, numit de Novaco: 
vici şi, trecut la <epfi ]scopul. Făgăraşului», Sa întors la 
neunire, 

| v,: 

„30 Iunie 1785. «Fiind dumnealui chir Pană Borşoş, care 
mai jos să va iscăli, în cinstitul oraș Făglă)raş, cu în prilejul 

negustorii a merge la Bănat, şi cinstiți. orăşanli] de ritușul 
legii greceşti avănd. a da o sută și cinzeci de florinți ungu
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reşti unii nepoate ai dumnealui, Bălaşica, fată ciastitului 

Achim Bădălachie şi cinstitii surori dumnealui, Năstichii . 

Cinstiţii orășani, căpătăn[d] milă înpărătiască să-ș facă bisc. 
ricță], și neavănd loc, aşa cu schimbul... aii pus 'sfijniă 

biserică pe funduşul dumneal[ui]..., care funduş şi casă l-aă 

cinstit mai nainte cocoani Bălășichii, nepooatei bune de 

sorlăb: 150 de florini i se dase; aceştia. i se asigură. _Is- 

căleşte : «Pană Janăş Borșoș, contentit» (pecete neagră). 

VI. 

Sibir,” 2: -April I 786. «Ghedeonii” Nichitiia» către proto: 

popul Bucur, «Fiindcă în pricina, Ani 'dinu “Canta, avută cu 

Gheorghie Dragovici şi trăctăluită înnaintea forumului pro- 

topopescii al Făgărașului . „., aii eşitii că Gheorghie Dragovit 

să fi înşelat.pă Ana cu 'oareşcare” scrisori, precum să fi 

fostii muritu bărbatulii ci, cel dintăi, Dumitru “Părţache», — 

se porunceşte să se trimeată actele. 

VII. 

Șibii, „29 .lunie 1786. Episcopul e Ghedeoni Nichiţicii» către 

protopopul. Bucur, vestind rescriptul imperial «pentru . litiile 

Saii umblarea în zilele praznicelor la prapor». 

VIIL. 

16 Octombre 1786. Învoială cu Gheorghie Corodi, pentru 

200 „de florini ungurești luați «întru facerea sf|i]atei bisea- 

micii neuniților din Făgăraş... Țiind d[ujmnealui o nepoată 

fiastră, anume Sanda, fată lui Văsălachie Breazului, fetorului 

răposatei jupîneasii Sandii, soții d[ujmnealui, adecă fiind 

atastă copilă cucearnică, ascultătoare și cu dreptate, să o 

ție, pină o va creaște și o va şi mărita; căriia i-ai făgăduit 

du] |mnealui &linstitul] jup[anui] Gheorghie Corodi că o va în- 

zestra cu u. fl. 200; care făgădaş l-ai şi dat dțu|mnealui pe lipsa 

sfijater bisearică, — venind vremea copilei de a să căsători, 

şi dindu-i D[u)mnezeii noroc, și vrînd a să întemeia în găz- 

dușag», — biserica va da banii. Iscălesc: «prot[o]popi Bucur, 

Pană şelar,. got&man, Vasălachie șelar, popa Gheorghie Pa.
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trașc]u] paroh, Ioan Copătân, Andrei Șivaillovici, 'al nfez: 

niţilor] Făgăraşului] niormalis dascalii şi reghiușii, . „Vasălachi. 

Nierghiş, Ioniţă Isar>, IN 

„ Peceţi. | i 1 

10 Ianuar 1787. Diata lui Pană Nergheş şi a soţiăr: ti 

Catrina Petcu. <Ce mi-ai dat Dumnezeii şi am agonisit de 

atunta încoace cu soţu-mieii,: am agonisit amăndoi, că ai 

fost găzdoe. bună şi aii tras în direptate cu mine. „Casele 

din uliţa Chiş- Gălaţ mi-ai rămas mie "de la părinţii miei . 

şi, mai «leregăndu. le noi amăndoi, s' aii întămplat, de ati ars. 

Să mi să facă pe urma mea îngropara m[eja că la: "un ne. 
gustor de cînste, trei pomeni] frumoase şi: trei serindare.. 
Mintia a de anglie” şi sucna cu şurțu de anglie, cu chipee 

și spigelele şi brău el de argint, al dumuaei, şi o periache 
cercei de aur.» 

x. 

Sibii, 10: Mart 1787. <Ghedeoni: Nichitit> către proto- 
popul din Făgăraş, pentru o areșală în lista germană de 
serbători, trimeasă din «Berii». " 

XI 

“Deva; 9. Iunie 1787. «Gh&deoni Nichitit> comunică “pro- 

topopului Bucur din „Făgăraş o măsură relativă! la conseripție 
(<numărul fameliilor>), Me i, 

ID N | XII, | | . EN 

28 Mart 1791. “Mărturie de notar 'că "Niergheş Pană, cut: 
torul bisericii neunite din Fagăraş, din «ulița Grecilor», cu: 
noscînd lipsa sțrimtorii „Înprejurul : 'bisearicii, mai vîrtos: de 
cătră curtea şi: grădina “d[uj mnealui, aii voit şi au dat în 
lungul. heiului din uliţă pînă în” fundul 'grădinil. „din 
parul gardului veichii..,, încă “doi coți din: lățimea “fundu. 
Şului>,, Marturi străini, și aceştia: Gheorghe Corodi, Vasiila: 
chie Nierghieș celă tînără, Dumitru “Tarbă, pop[a]: Gheorghie.”
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“Fogoroşi, nemiș, Toma loan, Vasălachie Focșani. Scrie: 

«Andrei dascalul bisearicii». 

XIII. 

| “4 "Mai 1791. «S'aii rinduit dumnealor jtiptăn] Jacovi Bă- 

lanii și juplăn] Ioniţă Purcelea, ca să stringă banii ce s'aii 

făgăduit de la norod: ... Gheorghie Corodi pleititor, Ioniţă 

Isari, Vasălachie şelăriul cel tinări, loan Copătanuli, Matei 

Roșa, Gheorghie Fogoroşii, Ioniţă Purcelea, Șerbanii  Riîu- 

reanulă, Nicu Mănișorii, Ghiţă Edeveși, Gheorghie Crasta- 

veate, Pătru Vașarheianu, Gheorghie Şohanu, Marcu Riureanu, 

Toma Strugariul, lacovii Bălan, Enachie Arpaşii, David 

Cozma, Dumitru 'Tarba, Ioachimu Bădălachie, Ioan Muntea- 

nul, Cornilă, Jojii Iorga, Iosifă Munteanul, Gheorghie Zmin- 

tînă, Radu Murășani, Axentie Comănariulii, Ilie al Vişii, 

Gheorghie Moldovanu. Bani gata aflați la juplăn) Corodi de 
la 'Țircă, din suta ce ai dat... 1. săculeț în care sînt bani 

gata, din lumini. Are să dea jup[ănul] Vasălachie Nerges cel 

tinăr.> 

XIV. 
Mi a 

Făgăraș, 7 Novembre 1792. Învoială a unui al doilea 

preot neunit al «slăvitului. oraş Fagăraș», faţă de protopopul 

Gheorghie, «de. î[institul] curator, de €linstiţii] neguţători». 
1* Nu va trece la lenire; 20. Va fi «zmeriti, blîndă, plecat, 

cucernicii, negâlcevosii, nepricinuitoră, întru nici-un felii de 

zininteală ati scandelă, arătîndu-mă ... de beţie, de înpreunarea 

cu cei beţivi feritori şi 3%. Va implini Slujba regulat. «Şi iarăș la 

toate strigările. şi lipsele de orice feli de slujbe ale norodului 

a aceştii parohi nu mă voii lenevi, nu mă voii. trindăvi, 

nu mă voii mări, ci, precum la bogaţi, așa şi la săraci, pănă 

la cei mai de josă, îndată voiii sări şi voiii mearge, or zioa, 

ori noaptea, mai alesii la botezuri, la cuminecat, la vremi în- 

timplătoare, așijderea şi la altele.» | 

„Pecete roşie, cu coroană și stele. ăi | E



190 DOCUMBNTI: FĂGĂRĂŞENE DIN ARCHIVA BISERICI NEUNITB 

XVI: ” ia 

Făgăraș, 8 April 1795. 

Cercetare «in kassa gotsmanului sup. Enakje Fogarasi»» 
în causa <dumnaej supenessi Szemkutsi  Vesselyoai> cu 
jupăneasa « Theodora szOtzia dumnâlui sup(anul| Enakje 
Arpasi». 

«Prekum ke dumnajei supenjassa Tliodora, Szotzia dum- 
nalui supenului Enalkje Arpasi din Fagaras, fiind tincre si 
de kurend meritate, au jesit in bisserika la - myr, la” ana- 
fore, la evangelie si la, jkoane innaintja nurori mele, fiind nora 

me mai betrine, ku” kopij kessetoritz si meritata de 20 de 
any si. mai bine, si . jeu dupe carakterul mjeu si al norori 
mele stiind si kum, purtem toate greutetzile, mare . csude 
mau asunss, si prekum tokma si akum Luny a doa zi: de 

Pasty a. inpinss de la evangelie pe noru-me si pe alte su: 
„penesse, atunts jeu, ne may putind rebda, jam ziss: ke fere 
de kale au fekut, pentru ke nu de csinsste tselor mai be- 
trine, si sse sse omenjâsske de atsi ianainte, le nu 'va fi 
bine, de va mai inpindse pe noru-me si de-i va mai pesi 
înnainte. Si de atunts in toate zilele, in bisserike si in ulitze, 
jmy tzine drumul, si ne okeraste, ku supunul dumnajei din 
preune, zikindu-my sztrig6aje si mujere de rusine si nora-me 
jesste fate de kalik, si din niminja, si perintzi jei jau murit 
prin gunoaje, menkatz de peduky. Jeu stiu ke ssint supe- 
njâsse de csinste, si noru- -me jesste kopil jâres din oameny 

de csinsste, si inssess ja jesste' de: csinsre, si ssintem gazde, 
kare purtem toate rindujelele ku csinsste,: si okerile atsesstja 
“nu putem rebda. Pentru atseja “ku pleketsune me rog ka 
"mai întej 'szemy 'hoteritz rendul merdseri nurori mele în 
bisserika dupe betrinetzele si vrednitsia” jei, la tsele bisseri- 
“tsesty. Al dojlja sze- my datz adeverintze din tse sau intse- 
put atsesstja si kum imau okerit, fiiindke toate bisserika au 
'vezut tsele din biserike si tsele din ulitze, ca ssem pots 
"dutse lukrul îîn' veg unde' sse „Kade sspre lepetarja csinstei 
mele.> “ 

Cealaltă răspunde că cinnaintja nurorii 'lui A. totde-
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una va merdse, ke isse kade, jâre 'de sztrigoaje nu j-ani 

ziss jeu, tsi barbatul mjeu jau ziss dupe gura altora, si jare 

va grei orj-.kend', jare, de nui platse, sse asstupe mai entei 

gaura de unde au jesit vorba atsassta.» 

“ Mărtuţii: «Mariutza szotzia lui Gjârgje Golja szpune fere 

surement ke, szerutind S. Evangelie înnaintja nurori lui 

A., nu ssau intorss innapoi ka alte supenesse, tsi au merss 

mai nainte si sau fekut lok cu kotele pintre A. si pintre 

nepoatessa Zoitze». 

«Marinitsa Joksenoaja fere suremint szpune: ke asa au 

vezut pe I. sserutind evangelia innaintja nurori lui: A. si 

nu ssau intorss la lokus, tsi au merss :mai nainte pintre 

A. si pintre nepoatessa si sau fekut lok ku dossul sseu 

inpingind pe A.» o 

«Supuniassa Mariutza Gjârgitzoae, kare fure surement 

sspusse: jeu mjam pezit rindul si rugetsunja me, alta nu 

stiu nimik.» | | 

“ «Marika lui Nikolajie Boratos: nimik.» 

«Marinitsa Ontsoae: nimik alte, fere numai atsassta am 

auzit pe kokoana Zoitza zikind: ke nu mau înpinss pe mine, 

ke jar fi sserit keitza din kap.> 

Decisie; «<Atsesst lukru'el ssokotirem a fi fere de tsinsste, 

find ke în szfinte bisserike sse kade szmerenie, plekare si 

rugatsune, jare nu as keota inneltzare si merime ssau tsarta. 

Pentru atseje am  aless ka ]. sses tsare jertetsune de la 

A. si de atsi innainte . sse .sse omenjâsske si sses tziey 

rindul, jâre innaintja actritzelor sze nu îndrezniasske' la 

nitse un fely de rindujăle pisseritsâsske, ke întrâlt kip va 

urma sspre kanon greu, care va veni sspre nepletsere, jare, 

inkituj desspre pornirja geltsevei in bisserike, ssau sudelkat 

gloabe ]. si A. kite 2 1|. csâre, kanon bisseritsesc, jare, des- 

spre tsele afare din bisserike, sse „rindujessk la. sudekata 

csinstitej table, neputindu-sse inpeka si desspre atseja.» 

VL 

-2 Novembre 1796. . Contract “cdunaintea dom[iăului] di- 

rectoriă ali şcoalelor neunite naţionaliceşti Radu Tempea»,
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şi a. protopopului Gheorghie Petrașcii, pentru. tocmirea în- 
vățătorilor Andrei .Șivailovici, şi Ion, Fogorașii. «Dascalul 
Andrei 'să ţie strana, beşearicii cea dreaptă. la cîntare, iară 
loan Fogoroşii de-a. stînga.» Andrei va avea 25 de zloți 
pe an. Venitul.,bisericii. se va. împărți după timp. <Dascalul 
loan: Fogoroşii să aibă a-ș lua simbrie de la toată casa 
pre ani cîte șase creiţari, neavînd a să amesteca dascalul 
Andrei ceva la lucrul acesta.» - 

XVII, | 

i: [C. 1800.] Noi cei mai jos iscăliți arătăm şi încredințăm pentru 
fiica nostră Elenca, că, după orănduiala şi obiceiu cel lăsat de 
Dumnezeii, voind a o căsători după dumn[eajlui loan Creţescul, 
de aceia încredinţăm supt ale noastre iscălituri că nici vre-o 
rudeniie a fi cu soțu-săii Ioan nu ştim, fiind numitu născut 
Creţescul în Ţara-Rumănească la București, iar noi oameni 
din "Ținutul Ţări Turceşti, ot Scutări, Andriianopoli. Asemene 
arătăm că pe numita noastră fiică cu . vre o. pricină nu o 
știm. Și spre siguranțiia Sfinţii Sale protopopului, Simion Jănaru 
ot, Făgăraş. cei ce i-ai cununat, am „dat acest al nostrul în- 
scris; şi să aibă putere în toată vremea şi în totu locul.: 

„ Rosrivziwvog llozats-pov zarpous iozak&up. | 
Oz3opos Nazaţierhov fizioe Tis "Idevaovz mai vovvbg peTă zis 

- Uofazpos pwov Mopiae. a e 
: __ Toan Creţulescu, logodnic. 

E "E)Syyo. 
Costandin Prijbeanu Med[eji[niăfe]r, martor, 

XVIII. 
F. d. Cerere pentru creșterea lefil'a lui « Nemeși Ioan Pop 

Fogoroşi», care, <acum de 11 ani», e dascăl. cAcumii mai 
de 3 ani cu vreamea Sscumpeatii aceștiia numai cu atastă 
simbrioară nu m'ami. pututi ajunge, și încă și altele ami 
lucrat și noaptea și zioa, și totii de abea amii trăitii dintr'o 
zi într'alta, și m'amii şi îndatoritii de la alții de mi i-amiă 
încușcatii zilele pănă acum... De zi ani n'ami trăit ca 
alți dascali, ci, numai amii chinuită, că tocma: şi acuș, avînd ! i a: , au LI 

treia
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puţintelii căștigii la atastă sf. Naştere a lui Hjristo]s, numai 

odată 'în trăi ani, şi și acumii ami avutii pagubă ca de Rfr. 

4, după cumi ai fosti într'alţi ani, fiindcă nu știi dintr'a 

cui sfătuire ai îndemnatiă pe dumn[ealui] Lachie alii dum- 

n[eaci] jup[ănesei] Mariuţii Lăchioai de aă luatii icoana Naşterii 

din besearică fără de știrea nimuruia, şi ai apucat înnaintea 

mea cu. Nașterea de aii umblat, și me-aii luati ciștigul mieii 

şi cinstea mea me-aii stricat-o; de care ei nu știă să fie 

aici dascăli afară de mine și afară de Simionii.» 

XIX, 

Praesentium exhibitor —ingremiato oriundus, religionique 

non-unitae addictus, praescriptam pro ludi magistris vallachico- 

nationalibus methodica instructionem ea sedulitate audivit, 

ut în arithmetica, în ducendis menstrualibus super compor- 

tatione scholasticorum catalugis, formando prothocollo, facien- 

dis extractibus semestralibus, determinatoque pueros sylla- 

bisare, legere, memoriter discere, scribere, cathegismum întel- 

ligere et tabellas de praementionatis studiis formare, docendi 

modo bonos progressus fecerit. Idcirco in pago — ludi magister 

est constitutus. In cuius rei fidem has manu propria sub- 

scriptae et usuali meo sigillo munitas eidem extradandas 

duxi. Cibinii, — 180 —. 
Rudolphus Tempian, 

disunitarum nationalium scholarum director. 

[Pecete cu R. T.] 

XX. 

1801 (3). Hotărire în procesul de despărțenie al lui Cos- 

tandin Pene din Vineţia-de-jos. «Din pricină că iă. iaste 

foarte mare beţie, din care a ei beţie, nu numai din casa 

A. prădează și dă pe beutură, şi, nefiindui în destul cu aceaia, 

şi de la alții. streini ai furat şi prădat... Din aca.mare beţie, 

„A furat pănză şi altele. Care aceaste 

prinsorii şi a bătăii să pot socoti 

x atinje despre prea:curvia Î. cu ca- 

adevărat urăte şi de nimica, dară 

şi în curvie ar fi căzut. . 

greșale prin pedeapsa 

îndreptătoare. Iară, ce s 

tanele, numai presupusuri, 

2492. Vol. XII. 
18
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nice un document saii mărturie... nu să vede.» Despărţenie 

pe un an. 

XXI. 

7 Novembre 1802. Cercetare pentru despărțenie a «Marii 

lui Zaharia Țoancă> cu <Moisi a lui Coman». Pomenit Ioan 

Zgripcea, Bucura lui Toader Pileiii, Toader Boldea, loană Pitău. 

«De nu aș fi luot, aș avea păcat, de aș mearge în iad pentru îă... 

Cînd o aii luoat, o aii luoat plină.... S'aii datîn Merchiașa, 

în casa fulnogiului Honăs Gregherii.> 

XXII, 

Sibii, 19 Novembre 1802. loan Popovi6 vicariş (cAaron 

Budai», adaus): <oblicind acesti conzistorium precum pe multe 
locuri s'ai obi&nuit a prinde și a pune la robie pe preoț 

“cei neuniți fără nice o căutare la cinstea preoții și slujba de 

obște care o face», Guvernul a oprit aceasta. 

XXIII. 

28 Ianuar 1803. Hotărire în proces de despărțenie între 

Dumitru Floacă şi soția, din Muchendorf. «Nu numai căsă- 
toria lor s'ai făcut prea cu pripa, fără de plinirea vestirilor ..., 

silită și boldită de mătuşă-sa Arjona, aii răspuns la obi&- 
nuita preotului întrebare.» | 

XXIV. 

26 Maiii 1803. Cercetare pentru procesul de despărţenie 

al <Bucurii, feti Opri Borani» și soțului ei, Gheorghe Team- 

pea, din Cohalm. 

Mărturii: Oprea Reapedi, Ioan Șălariă. «Ştii că la tirgu 

Sas-Schizului m'am timplat cu nănașu-mieiă jupănu Dumitru la 

" cîrjmă în Zoltan, de amii prînzit acolă, şi, tînplăndu-să și maica 

„p[ărintelui] protopop acolo, aii zis jupă[nu]l Dumitru cătră 

maica p[ărintelui] protopop că va să meargă cît de curănd 
să vorbească cu protopoplul] pentru fiul săă Gheorghe şi 

„pentru noru-sa, că nu pot trăi amindoi. Maica plreoteasa] aii zis: 

pentru ce nu pot trăi? Jupînul Dumitru ai răspulnjs: că-i
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curvă, și ea și maică-sa și taică- -s0, şi aii purtat cătanele de 
mînă prin cîrjmă.» 

Lă[pă]dat Biza: «Am fost la tocmeala loră şi tocma ei 
am întrebat pre numita Bucură, la masă, cu voia ei este, şi 
place Ghiţă au ba. Ea răspunsfe] rizind: că-i place, și cu 
voia ei... După doă sai tri zile m'au' chemat muma Bucuri 
la ei acasă şi mi-aii spus cî Bucura nu voiaște a merge 
după Ghiţă, cu capul odată.» 

Samuilă Reapede. <Ai mers la Oprea Boran î întru sară, și 
ai venit și mirele acolo, și ea ai șăzut pre un scaun la foc, 
cu spinarea cătră dinsu, și el ai șăzut pre o laviță de altă 
parte, şi nic-o vorbă amindoi n'aii vorbit, și am priceput că 
n'a dragoste.» | 

Mihaiii Budrea. <Am întrebat pre dumnealui, ce pricină de 
nu pot trăi tinerii uni cu alți. Dumitru ai răspuns că ai 
fost bună Bucura să o ducă tată-so la armăsari înpărătești, 
dar nu în casa noastră, că este o foche.» 

Ioan Bercan. «Văzind că n'are încătrăi fării caută să 
meargă, aii zis numita Bucură că, de vreame ce o fac ei 
asta, ei încă voi face una, că tocma în beserică, cînd m'o 
întreba popa, oi zice că nu-m place și nu-i voia mea.» 

Măriia lui Samoilă Reapede. «La darea mini n'amiă fost, 
dară după 2 zile de la tocmeală, m'amii dus cu furca într'o 
seară la numita Bucură, şi o'm găsit culcată în pat, și au 
vinit şi mirile acolo după noi, și eti i-am zis: Scolă, Bucuro, 
că ai venit Ghiţă la tine, și ea n'aii răspuns nimic; fără 
numai să uita din pat la el. Și am zis lui Ghiţă: du-te, o 
trage din pat. El ai răspuns cam buşuluit: las-o să doarmă.» 

Bucur Homorozanul. «Din gura numitului Ghiţă Tenpea 
am auzit zicînd că nu-i mai trebue *Bucira în casa lui mai 
mult, că ai jucat cu cătanele, și s'aii prinbat cu ele de mînă.> 

Bucura lui Ion Hișăreanul. «Am auzit din gura jupînului 
Dumitru zicînd că aii jucat cu cătanele în cîrjmă și s'aii tras 
de mînă cu îale, și acest lucru numai curvele îl fac, şi aii zis 

că așa-fac fochi, că n'o fi mai bună decit maică-sa și decit 

tată.so.>. : a 

Măriia, Slujnica lui. Dumitru, «Am auzit din gura jupi-
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nului Dumitru și a jupîneasi zicînd că nu ești muerea de 

omenie, că numai curvele și scrofele jocă cu cătanele şi cu 
Tiganii prin crijme: așa ești scroafă.» 

Bucura lui Bucur Spornicu. «Am auzit din gura i[upînului) 

Dumitru că noru-sa Bucură.nu să satură de înpreunarea cu 

Ghiţă, că este tiner[ă] și ar pofti mai în putere, iară, de aș fi 

eii slobod să mă cul cu dănsa, o'ș sătura, dar nu sint. 

slobod.» 

- Bucura lui Bălăban. <M'am dus ei la Oprea Boranci de 

i-am ajutat să cearnă grău în şură şi fata plingea și zicea 

că nu să va duce nice de cum, că nu-i place. Şi amziscă-! 

tră Oprea să nu o dea, că nu va face nimica cu ea, că fata. 

plinge] de moarte. Oprea ati zis că, dă-m va tăia nasu, și 

acuma tot cu picoarile o va călca şi o va bate de tot.» 

Ana lui Coman Spornicu. -<Aii venit Dumitru acolo şi aii 

zis să meargă să nu să strice, că va trăi cu Ghiţă ca o ju- 

pineasă, și tatăli Bucuri încă-i zicea: du-te, dragu taichi. 

Iară numita Bucură plingea : de morte și zicea că nu să va 
duce.» 

“Mitrea Coman. «Odată, tîmplindu-să în casa lui Dumitru, 

şi venind Dumitru din oraș, ai început a sudui pre numita 

Bucură de suflet, și într'alt chip, şi-i zicea să asculte porun- 
cile lui, să unble cu vălitoare în casa lui nu-i trebue, ci să 

să ducă în p--+ mumă-sa, că nu-i trebue.> 

XXV. 

- 1804. Listă de preoți făgărășeni. Ioan Birscan, loan Tă- 
flan, David Grama, Bune Chiujdea, Bucur Flanja. 

XXVII. 

13 Februar 1804. Proces de despărțenie al <Anii lui Ioan: 
Mihăilă din Dăişoara»> cu: « Gheorghie Morariă din Crihalma», 
în care e amestecat și «popa Gheorghie cel unit din Poloş»,, 
cu care e cununată «de iznov> preuteasa. | 

  

 



DOCUMENTE ” 197 

XĂVII. 

16 Februar 1805. <Go&mani şi juraţii şi cu toată obștea 

din Făgăraș, de partea legii grecești neunite» cătră consis- 

toriu. Amintesc că încă din 1804 aii cerut «un preot bătrin, 

ca să ne putem folosi pentru spăseniia sufletelor noastre». 
“Se pling acum că, la o cerere a lor, <€. părintele Vasilie 

Harompotor> li-a răspuns «că n'ai putut [da răspuns), «că 

aii fost săptămîna cea mare», apoi «că tot n'a avut vreame, 

ci mă mir ce mai umblaţi ca nişte prilostiți», iar a treia 

oară: «nu vreaii să știi de adunarea voastră şi de conzisto- 

riumul vostru, că barba mea şi părul miei iaste f[ăjntîna 

conzistoriumului de la Sibii: cind oi avea de acolo poruncă, 

“voi da răspuns». Preotul nu-și face datoria: nu merge nici 

la copii «în periculi de ' moarte», să-i boteze. «Cind să 

adună juraţii la casa gotmanului, îl chemăm, îl poftim ca 

să vie, și nu vrea a ne cunoaște şi a ne ști, şi nu vine, 

Cînd să adună juraţii și din obşte la casa gotmanului, ai 

zis că ne adunăm ca hora. S'ai dus cu puterea ca să îă 

lada besearicii de la go&manul, pe care gotman l-ai ales şi 

l-ai pus obștea, dinpreună cu juraţii, şi fiind şi cu voia ră- 

posatului Ghiorghie protopop Petrașclul, fiind și părintele 

atuncea de faţă... În postul Crătunului am poftit să ne 

aducem un preot bătrîn, din preoţi care singur i-ai 

adus aicea de aii slujit, ca, după leage, să ne ispove- 

duim, să ne cuminecăm, şi n'aii îngăduitii, și așa mai toată 

obștea aii rămas nespoveduiţi,. necuminecați, după cum 

atată... Murindii un omiă de cinste, fiind din ţehiul tăbă- 

carilor, care mulți ani ai fost şi în slujbă înpărătească, 

anume Ștefan Șocheariul, pentru care slujbă s'aii milostivit 

înnălțata Cămară de i-aii rînduit penzie la jupăneasa dum: 

nealui din susului numit, l-ati: poftit şi l-ai chiemat pe pă- 

rintele să meargă să-l îngroape, şi n'a vrut, ci au trimis 

pe un popă de la sate, foarte prost, care n'a ştiut să slu- 

jască după cum s'aii căzut, că mai nimic nici a ceti n'ai 

ştiut, aflindu-să la acea îngropătoare oameni de cinste și de 

alte neamuri, care, văzînd acasta, ne-ai ris şi ne-aii batjocorit;
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şi așa am rămas ruşinați.» Se fnstrăinează unii de la bise.- 
rică, Cer deci «investigatori> contra preotului, Deocamdată 
doresc, pentru  ispovedanie «pre tlinstit] părlintele] Thoma de 
la Săcădate, care aii slujiti mai nainte la Brașov, în loc! dom- 
[nului] dereactor». 

XXVIII. 

26 Mart 1805. Proces de despărțenie al lui Stantu Bărăș 
din Cătulata cu soţia sa, <«Rahila Onii Prost din comuna de 
jos». E amestecat şi flăcăul, «fegorul» Ioan Hircoagă. 

XXIX. 

27 Decembre 1806. Raport pentru «Gheorghie Buzea din 
Cohalom», călcător de canoane la căsătorie. < Vasilie Danciu 
tot „din Cohalom, ş'aii luoat a 4 muere pe Măriia Bărdașulu; 
din Hişăr, căriia şi aztăzi îi trăiaşte bărbatul cel d'intăi, în 
Moldova. 

XXX. 

15 Septembre 1807. Contract cu noul dascăl făgărășean 
Ioani Fogorașii, «dascal şi cantor... Învățătura pruncilor 
singurii să aibă voe a ţinea şcoală... Să fi nitileacii la toată 
slujba bisearicii,.. Preoţilor să fie plecat. și ascultător... 
Lîngă atasta simbrie să fie datorii, cînd voar avea juraţii adu: 
nare, a fi mînă de ajutor cu scrisoare... Slobod să nu fie 
a mearge pă o zi și 2 la sate saii ori-unde, fără de știrea și 
voia preoților şi a juraţilor.>  Iscălesc protopopul Vasilie 
Chiș, parohul Toma Bancul şi alții, între cari Grecul Ni6- 
haos Astunrpiov. 

XXX. 

Sibii, 3o Octombre 1807. Contract «între cinstitulii dum- 
nealui jupănul Hagiu Costandin Popi! și între dascalul Simion 
Jinari de la Făgăraș... Sax leagă a: ținea școala din lozef. 
ştatii, a jupinului Hagiu Costandint Popă, cu învățătura și 

1 Din Sibiiă, 

o
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cu căntarea la strana dreaptă duminecile şi sărbătorile.» Pe 

an: 135 zloți de la Pop, de la cutia bisericii alți 15. <Sim- 

băta să îi de la copii 1 creiţari, iară, care nu va avea, silă 

să nu i să facă. De la streini, care vori veni de afară la 

învățătură, să nu iă nimic, dar, de-lă va cinsti cu ceva, va fi 

omeniia lor, dară care va veni să învețe cîntări, cu aceia 

cum mă voiii putea învoi şi îngădui cu dumnealorii, să am 

slobozenie. Iară mai pre urmă mă legii și mă făgăduesc, pre- 

cumii pre şcolastici îi voi învăța, după poruncitulii, methoda . 

norm[alicesc). 

Iară, întîmplindu-să ca preotul locului să-m grăiască ceva 

vorbă necuviincoasă, să m'amiă a răspunde nimic, ci să fit 

datoriii azasta a arăta dumnealui jup[ăn] Hagiu Costandin 

Pop. Mă leg ca la 8 ceasuri pănă la 11 ceasuri să învăţii 

copii şi dupa ameaz de la 2 pănă la 5 ceasuri iară să invăți 

copii... Să fii datorii a-m da examenul şcoali într'un an 

de do ori.» Iscălesc: Hag[i] Costandin Pop [pecete cu: «n[e- 

gulsltor] H. C. P>.] şi Simeon Jinari, dascal nor[malicesc] [pe- 

cete roşie]. 

XXXII. 

17 Novembre 1807. <Nemeş loan Popi Fogoroşii, dascăl 

neunțiţilor] Făgăraş|ului]>, se îndreptățește de învinuirile ce i-a 

adus «părintele Thoma Baici... Zăbovindu-mă pănă a face șatră 

soţii meale, nam mers la minuta poftei sale,.. Nu cala unit 

capelani, ci mai multi ca protopopului mieii cu supunerea 

cătră Sfinţiia sa m'ami arătatu... Mă trag înnapoi fiindu-mi 

frică că nu şi pre mine, precumii și pre alții, să mă închine 

dracului, aii să zică că să-mi scobească toarăle ochii, pre- 

cumii mai în trecuteie zile aii zisii cătră niște mueri.> 

XXXIII. 

15 Mart 1808. Îndatorire către «crotori și juraţii și toată 

obştea sif[i]ntei beseareci de legea gretască neunită din Făga- 

raş», a lui Thoma Bantul, noul preot din oraș. Întăresc: 

«Vasilie Chiş, protopop, Gheorghie Corodi jurat, Enachi Fo- 

goraşii, Nicolae Chiş, loan Neari, Ioan Fetochie, Nicolae
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Zaharie». — Copie din 1811, de <nemeş Ioan Pop Fogaroșii, 
dasc[al] neunit nor[malicesc) Făgăraș». 

XXXIV. 

Sibii, 28 Iunie 1808. Înştiinţare de la vicariii către proto- 
pop, «pentru obi&aiul răi ce 's'aii obiânuit a fi în unile locuri 
de a duce trupurile morţilor atuncea cînd pentru putrejunea 
și putoarea sînt sănătăţi foarte stricătoare, la bisearică, şi 
acolo a le ținea sub slujba cea dumnezeiască: sub pedeapsa 
canonului de 12 beaţe, în citu-i pentru oameni cei proşti, 
iară pentru nemeși sub constituţional pedeapsă, acel obiceaiii 
să-l oprească de tot şi să-l rădice.» | 

XăXV. 

7 Februar 1809. Proces de despărțenie al «Marii lui Vi- 
chentie Grid> cu «<fujitul ei bărbat Ghiţu Pop Ianoș». «De 
vreame ce Ghiţu Pop Ianoș nu numai s'a dovedit ucigaș 
omorănd zilcoșeaște, din preună cu vinovaţii săi, pe cătana 
de marjine lonaşc Strova, cărora la fieștecare robie de 
căte un an şi 100 de beaţe, etc.... li s'aii judecat, ci şi ca 
unul de căpetenie ghilcoş, temăndu-ş viața, cu fuga scăpănd 
pe locuri neștiute, s'au înstreinat.» 

XXXVI. 

29 Mart 1809. Lista celor ce aii dat «pentru funduşul de 
şcoală»: părintele Thoma Baici, Nicolae Demeter, Stoica Se- 
celean, 'Ignaţi Bădălachie, Ioan al Stantului Covoran, Tă- 
nasie Pilea, Răduțu din uliţa Ilenilor, Adam  Betlereanu, 
Gheorghie Căldărarii, Thoma a lui Filipp Boghiu, Anna 
Pucică, Gheorghie Crizbăşan, Bucur Ferdelă, - Nicolae Iorga, 
Somoilă Părăiau, loan din ulița Inului, iobagul Boer Gheor- 
ghie, Thoma Fărtari, Mathei Miîndrean, Gheorghie Craiovan, 
Dima Chiș, Naţii Chiş, Liţu Prăvari, Gheorghie F ocşan, loan 
Fetochie, Ghiţă Șărbănuţ, țehi-meşterul, Antonie Nedelcu, 
Ivanii Murășan, Costandin Mihailovici,
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XXĂVII. 

<Sibiiii, 21 Maii c. v. 810... Iaştrucţie care S'aii dat 

dascalului Simeon Jenariul de la Iosefştat din Sibiiii, pentru 

învățătura candidaţilor de preoție.» Va preda: «cetania 

curată, fără opinteale sai poftorire saii rupere a cuvintelor, 

dur foarte deslușită, cu sporii şi cu lovirea cuvîntului, la 

acţent sai oxie; scrisoari dezvoaltă şi slobodă, așa ca slo- 

vele unui cuvint să fie la o laltă scrise, iară cuvînt de cuvînt 

despărțit, priiveghind tare dascalul la aceaia ca să nu desparță 

slogurile, și cuvînt cu cuvînt să înpreune, păzind la scrisoare 

orthografia, adecă la cuvinte lovitoarea, apăsătoarea, inpreună 

toarea, iară la încheeturi coma; cathihisisul cel mic, de rost 

bine, din tablă în tablă; să să înveaţe cum trebue a ceti 

Apostolul, Evanghelia şi Leturghia, cu glasul cuviingos, curat 

şi fără de nice-o trăgănare, gîngăire sai poftorire, aşa ca 

slujba şi cetania în urechile ascultătorilor să fie plăcută; să 

să înveaţe 4 părți ale arithmetici bine, precum și tabela 

arithmeticii de mine aşezată, fieştecare candidat să o înveaţe 

şi să o îă cu sine, de mîna sa scrisă, care fără altă povaţă 

va fi fieştecăruia temeiii de neuitarea a celor 4 părți ale arith- 

meticii. Fieștecare să ştie cintările sai glasurile bisericești și 

aşezarea slujbelor sfi]ntei bisearici, după tipicul din Octoihul 

cel bogat: spre care sfirşitva numi dascalul în fieștecare zi un 

das, întru care în auzul candidaţilor va ceti tipicul. Săi înveațe 

cum să stea cu trupul drept, atîta înnaintea celor mari, cît şi în 

bisearică, cum să-și facă cruce -și să fie totdeauna cu părul 

chieptănat, cu unghiile tăiate, cu faţa și cu miînile spălate.» Va 

da apoi catestat, după formulariul de la mine la mînăi lăsat.» 

Iscăleşte : Gheorghie Haines, director şc[oalelor] n. neunite 

din m[arele] prlinţipat] Ardealului». Pecete roșă, cu vul- 

turul cu crucea 'n plisc şi G. H. 

«Pre lingă ceale ce sănt în iștrucție însemnate, să înveaţe 

dascăli pre ucenicii săi, mai adăogă să-i înveţe a cănta şi : «Bine- 

cuvintează, suflete al mieii, Dlomnul], și toate, cele din lăuntrul 

mieti> şi celelalte, «Laude suflete al miei pre D[omnul)», şi să 

facă doao strane de prunci în bisearică, ca acești psalmi să-i
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cănte totdeuna pruncii, numai dascalii să-i înveţe bine ca să 

cănte cu toţi lin și frumos și măngăios. Mai pre urmă părin- 

ţeaște milostivindu-să În. C. Gubernium a poruncii[t] ca să 

să tipărească o carte ce poartă în frunte titula: «Cărticica 
năravurilor bune», pentru folosul pruncilor, şi aceia în școală 

a să întruducălui, iară datorniceaşte te poftesc pre Silijnţiia 
Ta tuturor preoților și dascalilor a' le: vestii eşirea ei la 

lumină, şi, trimețănd una aici, să o dai la un dascal mai 

harnic, de la carele cerănd cvitanţie despre: primirea cărti: 
cichii, de acela și de cătră Sfinţiia Ta iscălită, să o trimiți 

de grab încoace ca să mă poci și ei ligătimălui la În. 

Gubernium. Și să poruncești în numele miei tuturora dascalilor 

să înveațe ucenicii, să-i şi dai acastă cărticică, îndatorind şii 

pre părinţi a cumpăra fiilor lor cartie de acest feli, care 

să află la Sibii, în tipografiia lui Bart, legată, cu şo de 

creițari de văndut.» 

XAXVIII. 

[C. 1812.] Episcopul Moga către protopop. Pentru casuri de 
vărsat. <O fomeie..., socotind despre sine că dinsa în copilăria 
ci ar fi zăcut de vărsatul cel mare și pentru aceia nevriad a 
să oltoi cu vărsatul de vacă, iată că cade în boala vărsa- 
tului (să varsă), și aii avut doi prunci, dintru cari unul era 
încă de supt la pept (ţiţă)... În boala vărsatului grei (cum- 
plit)... Nu s'aiă lipit bubatu... Un tînăr junigaș, la virstă 
de 19 ani... Să bubează.:. Numiitu tener din 19 ani (ju- 
nișan)... În satul Merchindeal, între Țigani, care din multe 
alte sate acolo venise și să lipise (așezase), lăţindu-se buba- 
tul cel mare, cu groază era de a vedea patimile Țiganilor... 
Cu bucurie era de a auzi despre altă parte glasuirile (chiue- 
turile) Țiganilor celora ce s'aii fost oltoit cu vărsatu de vacă, 
zicind: Laudă să fie lui Dumnezei, sint oltoit cu vărsatu de 
vacă, nu am nice o nevoe şi nice nu mă tem de nimica... 
Vărsatul în dinşii nu s'au fost prins... Să săvirșaște prin 
tăere în pele.»
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XXXIX. 

26 Iunie 1812. Proces de despărţenie al cRadului Fratii 

din Berivoiit-Mic» cu Bucura lui loan ȘŞofiete din Recea. 
«Ai încredințat pe inita noaptea și o ai și dus în Beri- 

voiuli-Mici, a doao zi seara s'au și cununat cu dinsa... 

Era de tot să o omoară... A 4” zi după cununie, căpătîndii 

prilej, ai fugiti ..., nică că iaste vre-o nădeajde deasă face 

vre-o căsătorie între părți.» 

XL. 

Sibii, 20 Decembre 1812. Vasilie Moga către protopop. 

<Înţelegînd ei precumii aceaia ari fi dorirea iubitului clerii 

d[ujhovniceştii meale păstorii încredințat ca Scaunul episco- 

pescii, pentru mai bune îndemînare, isprăvirea mai cu graba 

întimplătoarelor trebi și căpătarea sufleteştii mîngăeri, pre- 

cum din vechime pănă acuma, așa şi de acum încolo să ră- 

mie în Sibiiii, şi, iarăşi, precum mulți din sinul clerului într'acolo 

ş'ar fi descoperit gîndulii inimii sale, ca, la cumpărarea casti 
în Sibiiii, pe sama rezidenții episcopeşti, şi pe sama semi- 

nariului ce cugetă a să ridica din prisosul averilor cu carii 

i-ati dăruitii Dumnezeii, ca benefactori vorii da ajutoriii, m'am 

îndemnatii dorirea atasta a iubitului cleri şi cujetul bene- 

factorilor de a da trebuinţosul ajutoriii la prea-înnaltul tron 

înpărătesci, cu acea rugare ă-li descoperi ca să să milosti- 

vească a sa Preaosfinţită Mărire Înpărătească a mă scuti de 

la şedearea în Cluji, cum spre atasta amii fostii îndatoratii, 

şi a mă lăsa ca să-mi aşezi rezidenția în Sibiiii. 

Fiindi dară că întru urmarea smeritei meale aceştii cea- 

reri să potoleaște (s7c) acuma ca pe benefactorii să arăt cu 

numele, iscălindu-și fieștecare făgăduinţa sa, cu semnarea 

vremi pănă cindă ar putea aceaia să o plătescii,— aşa cu 

toată nădeajdea sîntii precum Frăția Ta, ca o faţă din ceale 

mai de frunte a legii neunite, cu așa fâgăduință pentru în- 

temeiarea legii şi procopsirea neamului vei binevoi a te arăta, 

din care și alții, care cu acest prilej, pentru neștiința stă- 

rilor, nu sîntii aicea cunoscuţi, să se îndeamne la atastă facere
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de bine multii folositoare. Și, ca să ami norocire între cei 
dintiiii benefactori la atastă fundaţie a mă număra, așteptii 
dară adeverinţa Frăţii Tale cîtă mai cu graba spre a o aș- 
tearne la prea-înnaltulii locă. Aşa Frăția Ta pe feaţele acelea 
care sarii afla într'acelii protopopiatii cu îndestulă avuţie de 
la D[ujmnezeii chivernisite pe lîngă arătarea lipsiă aceștiia, să 
le îndemni, ca, ce să vor îndura, să voiască a făgădui, şi răs- 
punsuli  acelorii benefactori și făcuta făgăduinţă și de spre 
partea Frăţii Tale, fără de a face adunare de la preoți saii 
de la norodi, fără nice-o zăbavă să o trimiți încoace, spre 
a o aștearne la prea-înnaltulii loci.» 

XLI. 

Februar 1813. Se înştiințează Mitropolitul de o danie fă- 
cută pentru seminarii:  cașa o pornire cu răvnă pentru 
cinstea şi procopseala neamului și clerulu[i] nostru prin îz- 
vodirea și osîrdiia Preosfinții Tale». 

XII. 
Sibiiu, 5 Octombre 1813. Moga către protopop, pentru pa- 

rohul Ioan Rușoiii sai Rujoiii. 

XLIII, 

19 Novembre 1813. Moga către protopop, pentru erude- 
nia de botez între Veroana, fata lui Ioan Cojocarii din Gă- 
lați, şi Iosiv a lui Dumitru Bărcea», 

XLIV. 

4 August 1815. Moga către protopop, pentru plingerea 
căre unii cbirăii domnesc din Şinca-Noaă, David Flucuș», care a zis rău «de cătră» popă. Zice: «pe mine nu mi bate, că ieii, 
şi petine făcîndu-te coflic, şi pe botocol tăi îl dau în cătane, şi ti-oi mină la slujbă în Ardeal, cînd o f drumul mai răi; 
căo murit Dumnezeu tăi Budi& şi o înviat Dumnezeu miei 
Criştof... Budit ai vruț să ieaie dominiumul Făgărașului în 
arîndă.a2.
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XLV. 

13 Decembre 1816. Moga către protopop. «Stearpa atit 

de curind trecuţilor 3 ani, cît şi acelia din estan [ne)rodire şi 

născuta foamete și sărăcie ai adus [Guvernulj la aceia ca 

spre apărarea saii încai micșorarea mișălătăți săracilor lă- 

cuitori cari cu foametea să luptă», etc. 

XLVI. 

C. 1817. Cercetare pentru despărţeniă lui Stan a lui 

Gheorghe Frîncu și soția, <Maria lui lonașc[u) Băbirnat... 

Nice un nărav slab lîngă sine nai avut: hoţ, nu, curvarii, 

nu, beutoriii, nu... Casa de chilin... Aă tocmit altă fată. 

în Comana-de-jos... Nici-un cuvint slab nu S'aii auzit de 

cătră dinși... Şi nu mai poate a trăi cu dinsa... Tot cu 

neamurile care aii avut mai aprope l-ai făcut, şi cu drago- 

manul mai sus numitei Marii... Eii am fostii a merge cu mai 

sus numitul Stan la darea de mînă... Gheorghe Socia... 

Ai început a să apropiia la dînsa mai sus numitul drăguţ... 

Aii prins nevasta năravuri slabe, a-şi urgisi bărbatul și a. 

lipi pre alți înprejurul ei... David al Nichii lui Mani 

Popa... Tot netraiul lori dintr'acela nemit li să trage... 

Vălătaşii viclean ati făcut, de de care nu li sai căzutii dum-: 

nealoriă a să cupri|nJde supt julrăjmînt.. . Să le fie de spri- 

juneală ... David Mijia... Vălătaşu nu s'aii făcut pre calea. 

legi, să duc[ă] oameni streini, iară nu neamurile sale, să-șii 

vatăme sufletele lîngă nedreptate; aă mai fostă alți oameni 

în sat, ci nu i-aii poftit, ştiindu-să deşerţi.» 

XLVII. 

1817. Declaraţie în procesul lui Răduţă. Chiamă la logodnă. 

«doa părechi de omeni -de cinste, anume dumneal[ui] ju- 

pănul Simie şi dumnealui Bobână, înpreună cu soțiile dum- 

nealor.>
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XLVIII. 

1817. Cercetare de despărțenie. «S'aii legăduit cu o săp- 
tămînă mai nainte de cununie, şi i-ati cununat în săptămina 
ca de după harți... [A căzut într'Jo baltă cu must de gunoii 
în curtea sa, de să umplu cu cap, cu haine cu tot, de nu să 
cunoaștea ... Fiind noi la masă toț, iă șădea la foc și nu vrea 
să să scoale să vie să dea mina, pînă m'am dus ei, după 
vorba tată-săii, adecă a numitului Ionașc, şi o ami sculat-o 
în silă, și o am dus-o de aii dat mîna... N'am auzit să fie 
trait bine amindoi de cum s'aă luat, ci tot cu cîrteală; din 
care pricină i-aă chilinit într'o casă de chilin... În zio de 
Simpetru de iarnă... Nu s'au plăcut amîndoi, că Măriia au 
tot dosit de cătră numitul Stan, batăr că el mult aă umblat 
după dinsa... Numitul Ionașc iaste om năprazaic, de n'are 
soți mulți, că în casa lui să tem toți de el ca de un ursu 
puşcat, de nu-i cutează răspunde nimica... Măriia, muearea 
lui Ion Aldişoiii.., S'aii luat în dulcele trecut al Crătunu- 
lui... N'ai cunoscut a să plăta amindoi, că am ținut șăză- 
toare un dărab de vreame, și, cînd merga numitul Stan cătră 
Măriia, îă îș lăsa scaunul, şi fuga: de el... Iă nu mearge, 
ci mai bucuroasă să duce în Olt desă înneacă... N'ai trăit 
ni€ un bine... Cînd să punea Stan să șază lingă Măriia, 
iă fuga de el de nu-l lăsa să să apropie de dinsa, să o bi- zăiască... David al Aldi Mija... Decît să o dea după 
Stan, mai bine să-i facă o samă, să o spînzure, sai să o bage în Olt saii în temniță,—că er nui place... Am stat la 
fereastă în în grădină, pănă ai dat mîna... Numita Mărie 
plinăa de tot, și nice ochii mai întors cătră numitul mire... 
Iă Sai zvirgolit... Numitul Stan, năcăjit, s'aii dus unde era 
fitorii cu lăutarii... Rabhira, muma Mării, răspunse zicănd: 
«de dracu nu Poţi scăpa», şi aii început a plinge... Fiind 
balta adincă ca pînă la brăcinariii și de' biia au eşit biata copilă însortată de gunoiii şi de must, de nu să cunoștă ce e... Am avut tîlnire “cu. numitul Ionașc... Asta au făcut-o 
cam p'intregu, că fata nu vrea să meargă .... Zicind'că dinsa 
mai bucuroasă va șădea în temniță măcariii 19 ani, saii pină
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va cădea temnița pre dinsa, decit să meargă după numitul 

Stan... Ne tîmplasem de legam nişte porţii de fin... De 

_aceaia căce că-m era frică să nu sutască, să schimbe în- 

tralt chip... De 4 ani, în toţi o ai cerut-o, de cînd era 

zăblaică ... Naii trăit bine nice-o ţiră....> 

XLIX. 

[1817.] Însămnare ce am făcută cheltuiala din început 

logonii fiici mele pentru dum[nea]lui Necolai Răduţă Mariișu, 

din Făgăraş lăcuitori...: 4 cofe vinăi..., 1 fărtal rachiii... 

Bucatele, cu pită cu totii... Am dati o măramă de batistă, 

de s'a legat la găt... Pentru cărpitul cismelor. O. oală cu 

sarmale de drumii,. 1 fl; 1 șervetii vărgati, de fuiori.> 

L. 

4 Mart 1817. «Noi juraţii» către «cinstitul Comision... | 

Noi, nu, după cum zice dumnealui, că căutăm viţăl supt 

boii, ci căutăm dreptate şi adevăr.» 

LI. 

Novembre 1817. Contract de învăţător. «Să pui la învă- 

țătura pruncilor, să aib datorie a-i ţinea pe dînşii la orîn- 

duială bună, atît în şcoală, cît și în bisearică, și a-i dezbăra 

de vorbe necuviintoase, de jurăminturi, de jurături şi de 

vorbe de necinste, de sudalme, nu numai în școală, ci și 

afară ... Greşind copii, sati în școală, sai în s(finta) bis[earecă], şi 

fiind vrednici de pedeapsă, să li să dea pedeapsa, după virsta 

şi greşala, însă cu luare aminte ca.să nu să vateme vr'unul 

din pricina bătăi. -Dară, fiind greşala mai mare, să fie şi ișpec- 

torii faţă cînd să vor pedepsi. în rîndul învăţăturii, atît copii 

celor bogaţi, cît .şi celor săraci, tot întrun chip să să trac- 

tăluiască ... Copii care cuprind mai cu anevoe învățătura şi 

sînt mai grei de cap, să. nui silesc nici întrun chip cu 

bătaia spre învăţătură, ci tot cu binişorul, ca să nu capete 

uriciune spre învățătură.». Leata va fi de 400 fl. austr. pe an, 

«şi, pe lîngă sălaș slobod, și 6 stinjin lemne, în 4 rete, adecă 

la tot firtali[ul de an un f îrtal din simbrie>.
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LII. 

C. 1820. Cercetare în pricină de despărţenie. <M'aii în- 

trebat mai la urmă P|reas]f[inţitul) pro[topop] Stan Ra., vreaii 
să-l coprinz pre bărbatul miei Toma Bira, ati nu-l cuprinz, 
și, de l-oi cuprinde, îi va dudui pe curva de la el.» 

LIII. 

C. 1820. Către protopop, pentru căsătoria lui «Nicolae lui 

Gheorghe Țuţura cu fata lui Nicolae Lud, lăcuitori în Be- 

cleanii». Se cumpără : cun cojoc, un chieptariii, 4 cirpe cu care 

să le dea la preoţi, 3 cofe de arpăcaș, rachiii 9 cofe şi 3 

fîrtare şi o jum[ătate], piperii ; s'ait copt dintr'o ferdălă de griă 

și din 2 de săcară; s'au cusut 2 cămăși de bunbac și 2 la 

copii; s'aii dat pentru cusut pe patru haine 3 zloți, 42 de 
creițari». 

LIV. 

1820. Preotul Jînariii către alți preoți făgărașeni. < Vineri să 

fie regraţie, ca şi dascalul să poată veni să-ş cumpere din Făgăraș 
ce-i trebue, pe sama casii sale, şi hîrtie pe sama pruncilor, iară 
Sîmbătă să înveaţe copii. Iară care copil pofteaşte și vara a învăța 
ia cîntări şi la scrisoare rumînească și latinească, ca să poată 
fi şi notăraș sati scriitori la sat, și aritmetica și rînduiala sf[ijntei 
bisearici, și alţii care pofteaşte a priimi darul preoții,—acela 
va veni în școala Făgărașului la mine, ca să le arăt eii ceale. 
trebuintoase, întru care să să poată întru aceia învățătură răzima. 
înnaintea Scaonului episcopiei la Sibii, şi să poată întra și 
la cursușul școalei candidaţilor de preoție mai cu îndrăs- . 
nire,—nu să să tragă îndărăpt la uşe ca proști; precum am văzut 
cu ochii miei, fiindcă am fost vr'o opt ani diiacon arhieresc: 
și cei învățați, ai îndrăznire, iară cei neînvățaţi bine, să trag 
la ușe, cînd untră arhiereul în şcoală, în capelă, la slujbă. Va. 
veni diiacul acela care doreaște a primi darul preoţii, mai 
întăi să vie să înveaţe, să să tragă la masă, înnainte, nu. 
la ușe.>
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LV. 

[1820.] La Iaș în Ţara-Rumiînească să află lipsă de doi das- 

cali latinești, adecă să fie Rumiîni, învăţaţi în limba latinească, 

Plată bună vor avea, pe an o mie de zloți; unde să va afla, 

să. să arate la Scaunul protopopesc, şi de aita să va arăta 

la Scaunul arhieresc?. 

LV. 

Făgăraș, 17 Mart 1820. «Simion Jinari, paroh la Făgăraș», 

«din porunca preosflijnţitului Vasile Moga», despre creșterea 

copiilor, «atrăbuind acuma a umbla . pruncii în şcoală». Să 

nu umble dascalii «pustii». «Să înveţe prunci după instrucție, 

să-i înveațe cu slove latinești și ungurești a cetii și a scrie 

rumăneaşte, şi să-i înveaţe catechizmul pe de rost tot, și să-l 

” tălcuiască ucenicilor, spre a-l putea înțeleage, să trimită scri- 

sorile pruncilor despre toată luna, înpreună cu estractul ca- 

rele trebue fieștecarele dascal să-l facă cu slove latinești şi 

să-l aducă iscălit de cei ce aii fost de față la ecsamen ne- 

'greșit, pre Dumineca Thomei, ca să să poată vedea aici ce 

spori aii făcut fieștecarele prunc în învățătură şi în scrisoare,» 

LVII. 

«Peştea>, 28 Septembre 1820. «Mihail Covaci, dohtor 

a Universitatei mediţască în Peștea», anunţă scrierea sa asupra 

casurilor năprasnice. «Fiindcă de obște bine cunoscut iaste 

cum că cea mai mare parte a Crăimii Ungureşti din Rumini 

şi din Sîrbi să cuprinde, am dat aceste table de obşte fo- 

lositoare prin încrezuţi bărbaţi întru amâîndoao aceaste limbi 

a le întoarce.» Moga le recomandă. 

LVIII. 

[1820-30.] F. d.. «Bujtan Peter> către «drag si preczintit 

sogor si szoda me... Tate noszt o foszt mult de vin... 

Ke, kunt o murit dumnaluj taika, jo nam foszt akolo, si o 

kerât tote czele din kâsze : perin, drikale, lingurj, furkutze, 

1 Se cereaii pentru Seminariul Mitropolitului Venianin, V. Zet, dit. rom. în 

secolul al XVI-lea, ll, pp. 519-20. : 

2492. Vol. XI. 
14
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tipszy, tagire, si jo nimika n'am keptat, nitsi kit tine (=—cită 

tină] szupt ungyije ... N'am stiut nimika kum au murit, au kum 

lau engropat: kund mam dusz jo akolo, numa peretzi goly am 

kepetat... Serut mena si la szogoru Simon, si la sogoritza 

Cika... La tergu Ruszalelor, de ne o azsuta Dumnezeu, 

apoj venim.» 

LIX. 

1821. Cercetare, la Părăiă. <Aii 'mai venit încă 2 oameni, 

anume Mathei Creţul şi Saimoilă Itoafă, amindoi 'brănișteari 

care păzăsc pin sat şi noaptea şi la bădure (sic) şi ei mînă 

şi la domnii dimineaț pănă în zioo.» 

Lă. 

4 Octombre 1821. Proces de despărțenie. <Şi me-ai adus 

o: potoriță de rachiii... M'aii bătut tot cu hurduzău, şi m'aii 

“trîntit jos în curte; ai strigat: tulvai mumă-sa.» 

LII. 

(1822. Proces de despărțenie. Zestre:] 2 boi şi o vacă ; 

dar [el aii zis]: o proștilor, nu cereţi de la mama de acelea, 

“ci iosag și moşie, că 'eii am iosag şi moșie ca de 600 de 

zloţ...' Numita Rafira ai zis că'nu merge ca să mai 'fie de 

risu Vencţii... Am fost beteagă și ai sărit cu un băţi la 

"mine, şi de atunta l:am urit, 

LAII. 

Mindra, 9 Februar 1824. Mărturie -pentru unul căruia i-a 

fugit nevasta. Iscălesc: Popa “Tămaș Tăfian, Nicodim Tăflan, 
tiziduș, Ion Cocan jurat, Zahiii Dugală bătrîn, Gheorghe 

| Zar, Andriiaș Cocan, om bătrin, lacov' Dan. 

LĂIII. 

<Vaşatheiii, 24 Xvrie 824... Pantea “Toader, Pantea Va- 

„sili, amindoi ţivilişi», către Pantea Ștefan, «care să află la 

meşterşugu timării, la &[instită] jupăneasa  -Creştina : Tăbăcăriţa
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întru bună aflare la Făgăraş... Cu prilejul acesta a tărgului 

ac la:Sibiiii 'n'am'vrută â te uita să nu:te:'cercetăm cu-o 

frățască "carte și noi fraţi tăi, dinpreună cu părintele proto- 

popul, unchiul nostru. Și să știi și tu, frate Ştefane, că -noi 

cu toți din darul lui Dumnezeiă săntem sănătoș, şi care şi 

ție î+ poftim ca să te găsască a noastră înştiinţare întru 

asemenea fericită sănătate, şi anul noi viitorii să-l ajungi 

întru întreagă şi desăvărșită bucurie: După cuvăntarea - ta 

“mai de nainte, nu știm: adevărat încununatu-te-ai, ai ba, şi, 

de te'i încununat, să ne scrii, saii, de vrei amu în fărşangu 

viitorii, bucuroş am fi și noi ca frați și ca unchii să te. pu- 

tem' corteni întru frățasca dragoste. 'Dară, pentru depărtarea 

locului, nu vom putea! slugări faţă 'cu toți. Poftim ca :să-ț 

dea D|ujmnezeii norocire și tas norocit şi fericit, işi, căsăto- 

'sindu-te, cinsteaște pre aceia, şi pre aceia care ţi-o da-o 

D(ujmnezeii soț şi pre toate neamurile avute după 'sine, că 

ești strein în locurile acele. Cinsteaşte-i ca pre părinții) tăi 

cei trupești, şi poartă năravuri bune, și cu oameni slabi să 

nu te însoțeşti în soţietate slabă: Fereaște-te de răii- și de 

urgie, ca din unile ca acele să nu ţi 'să' întămble ceva răii, 

că apoi ţie să-ț înpuţ,—ca să auzim şi noi veste bună, să ne 

bucurăm de tine. La cinstitul părintele protopop încă ne închi- 

năm 'cu fericită sănătate, după căt ne-aii fost scrisă şi D[o]m- 

nia Sa, ca un unchii a coconi; care bucurăndu-ne și noi de un 

neam bun 'şi fericit, pecum' şiinoi avănd pe cins[tijtul' pro- 

tfopop] al Vaşaârheiului unchii și ca un tată bun povăţui- 

tori, neîadoindu:să cumva nimene pentru fratele: nostru, 

cu adevărat că este din' neam! bun. Să: ne scrii la: tărgul 

- viitoriu la "M[urăș)-Vașarhei, să ştim de tine. Şi rămănem de 

bine voitori ai dumitale fra.» N 

LXIV. 

1825. Proces de divorț. Fuge o femeie îngreunată, «şi acolo 

ami şi dobîndit... Sai luat cu un rud după mine pănă 

în satul! Părău... Mai dus la o țarină numai.în poale, cu 

zeachea pe umere, 'Şi cu copila în braţe, şi după aceia me-aii 

pus viţa în git şi m'ai legat de car... Să nu aduc Paști, 

R mg
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„nici să le guşti... M'ai bătut cu un leam gros... Numă 

duc, de aş umbla cu traista... Singură îm fac moarte, că. 

mă voi arunca într'o apă.» 

LXV. 

1825. Proces de divorț. Nume: <Ana lui Gafton, Viroana, 

Gheorghi Brînzea.» <O-a și înpovărat-o1.» 

LXVI. 

1826. <Aniţa Munteanu» arată că, «cînd ati, venit în casa 

mea Aldea Sima de ai tocmit pe fata mea, atuncea ai. 

venit dumnealui cu muiarea dumnealui si cu doi fetori ai 

dumnealui, și aii adus o fele de rachiii şi un blid de, uscă- 

ţeale ; altă cheltuială nu aii făcut nimic.» Iscălesc mărturia 
Cucu, Dumitraş, Raibu. 

LAVII. 

1827. Proces de divorț. «Cînd va fi ha din urmă, nu eşti: 
mai bună dumneata, draga mea, decit mine, nice eii decit: 
dumneata... Ei Tovitha i-am văzut șăzind amîndoi pe un 
scaun acolo la casa Bucurii, și să ţinea cu mîna pe după. 
cap, şi însă focul era cam potolit, dară tot să vedea... Ei 
aveati gătituri de ospăț pe masă, și, dacă m'au văzut pe mine,. 
ai coperit şi ai pitulat in pat, între perine. Şi zice, o 
ținea pe Bucura în poală ca pre un copil mic... În multe: 
rînduri i-am văzut noaptea răzimaţi la gardu Bucuri, Au 
urdinat numitul Moise la casa ei şi, zua și noaptea. .. Fără. 
a fi şăzătoare la Bucura, urdina acolo adease.. . Își băgase: 
mînile în sînul ei de le întorta pină, la spinare... Ai în- 
ceput Moise a să pupa cu Bucura. :. At strins'o de cătră. 
spinare cătră el.» 

LĂVIII. 

1827. Proces de despărţenie, «Să-l dea [Pruncul] din iosa- 
gul mieă afară, la acela care l-ai „croit, „ Că îă, tocma ca 

1 Îngreunat-o,
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- o eşită din minte doară, chiară ai tăiat pinza, fiind țesută 
numa jumătate, și ai scos spata și ițele di[n] hire şi le-ai 

lăsat în casă ; și ș'aui cules ce ai adus cu sine și aă luat teama (2). 

LXIX, 

1827. Proces de divorţ. c<Aii luat cloca și ait trintit de 

cheotoare... Căţă fără suflet.» 

LXĂ. 

1828. Prospect al cărții "<Diregătoriul bunei crescere», de 

Damaschin Th. Bojincă, notar jurat la tablă. 

LXXI. 

Braşov, 7 August 1828. «loan Pop zograf> către fiul săii 

Costandin, în Făgăraș. «Acuşa lucrăm în bisearica din sus, la 

catretă.> : - 

LXXII. 

1831, Recomandaţii contra holerei. de Morvai Ioan, paroh 

la Tisa-Babolna (Bobilna).



ADAUS 

ACTE DIM ARHIVA ȚEHULUI (CORPORAȚIEI) TIMARILOR SAU PIELARILOR DIN FĂCĂRAȘ. 

1766. Primire de membru. Iscălesc: Ioniță Pătraș ţ(eh]- 

m[eșter], Stan Roşca I[atajm[eșter], Ștefan Șocheariul I[ata]- 
m(eşter] mic, Brînzea, Gorgonea, ladveș, Ganea, jurați bătrîni, 

Bădălachie Pătraș, ș. a. 

II. 

1781. Judecată pentru o ceartă a unui c«cizmaș... S'aii re. 

pezit prin tărg după dănsa, însă, fugind, aă ocolitii înprejur 

scaunele, pănă cănd niște Sălășan[i) l-ai opăcit, avănd alte 
pricini cu dănsul.» 

III. 

1796. Pentru clădirea unei bolte nouă. «Tăbăcarii cu con- 

tractușele lori de uricii nu arată.» 

IV. 

24 Mart 1799. Adeverinţă că s'aii luat 40 fl. din casă, ce 

de pre masa prea-cinstitului țehi», cu «chizeşi mari... Acxen- 

tie Comănariii, țehi-meşteri,.. Loan Fogoroşii, dasc[ăl] [nor- 

malicesc) Făgărașului şi reghiușului ţehiului.» 

V. 

[C. 1800.] Protocolum pentru folosul și ținerea și mai bine 
păstrarea judecăților... Ai furat o legătură de tort și ună
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pomesealnic... L-ai aflat la proptealele popii celui săsesc. .. 

Fiind cu pelea goală, l-ai gonit veghetorii... Hainele i-ai 

rămas în țărmuri... S'aii dusi pe cheotoare în podul lui 

Samoilă Jiga... Ai furat o traiștă cu țipari.... 

VI. 

„[C. 1800. Jurămîntul pentru bătriuz.] În numele Sfintei 

Troiţe, Tatăl, Fiiul, Duhului Sf[îjntii, jur ei — saii jurăm noi 

— precumii ne vom ţinea toate articulușurile E[institului] ţehi 

și poruncile celor mai mari deregători *, şi meșteșugulii din 

mîna nostră pănă vomi trăi nu l-om da [șzers: şi orice 

pricină vom vedea înprotriva articulușurilor, .cu sufletele 

noastre drept vom arăta şi vom da înnainte.] Aşa să vă 

ajute D[ujmnezei. | 

[ntr'o formă mai .nouă, de la * înnainte:] Şi la orice ju- 

decată voi lua sama, şi la nime p'oi părtini, și numai sufle- 

tului. Aşa să-m ajute Dumnezeii! 

VII. 

„+C..:1800. Ladă veche, pe care e zugrăvit Sfatul  ţehiului, 

cu membrii îmbrăcaţi în haine albastre, afară de unul singur 

cu cojoc. Pe masă e scris: «Socotim să judecăm ca niște 

dum., întru al cui nume vă voi (sic). De-asupra capetelor 

e scris: Nic[oji[ae] Petr[a]slcu), St[an]&[u] Corţun, Şt[e]f[an] 

Șochfeariul], V[alsli)i[ie] Șoch[eariul], Nică Petr[a]ș(c]. 

VIII. 

1807. Rinduiaiă pentru corporație. /naşzi vor face practică 

de trei ani. «Fetorii de meașteri care mearge la tîrg din- 

tiu, ca să dea nănașulii 10 potoră la acel tirg»; altfel, se 

vor da cinci dultice. 
IX. 

[Socoteli:] 

La meșteri de la Beclean s'ait dat pentru 4 cofe şi o fele 

„de -rachiii . . .: După: schimbarea c[institului] țeh s'aii tras so- 

„coteală: cheltueli ... Pe:o jumătate de veadră de vin ... Sai 

„dat la -Beclereani. .. Pentru, ascuţitul unialtelor ţehului sah
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dat... Ce s'aii cheltuit la ospăţi... O pele de am dat-o 
pentru pricina! belitului,.. S'ai cheltuit pe unieltele țehului 

cele de săpat, adecă pe sapă, și pe lupată, și pe Gocane... 
La anul 820... s'aii scos din lada €[institului] ţehi, și aă 
plătit pentru lada fecorilor, adecă a meșterleghinilor ai tima- 
rilor din Făgăraș... La un cetitorii care ai poftit să ne 
cetească cărţile de belit... Dresulă văli ce sai dresă... 
O căptușală... Pentru 2 coade de tocane... Pentru mu- 
iarea ca săracă anume Gănoia, ce S'aii îngropată... Unel- 
tele ţehului cele 'de săpătura morților... Cheltuiala Becle- 
renilori, care ai avutii prigină cu torogari pentru căce le-aii 
luată peile din mănă... S'ai dati din angarie.., Lao ri: 
dicare de biserică săsască, de milă... La uni popă de bă- 
rai... Pentru scumpie... La gubernie, pentru piiatra carea 
ne silea să dăm la facerea drumului... 'Tacsa bolți... La 
drum, pentru 15 gubiguri..., 

X. 

1838. Hotărire de judecată. Iscălesc: «Luca Mănişor, ţeh- 
meşter, Gheorghie Boeriu, latameșter, Neculae Ghimbăşan, 
bă[trîn], Antonie Brănzăi, bă[tria], Gheorghie Pătraș notariș». 

XI. 

[Hotărire de judecată.] 1841, la 21 de zile, noi bătrăni 
am judecat pe loan Toflea, pentru căce ai zis la meșterle- 
g&hinu de la Vasile Alutanu: <hoher», și așa, stănd de față 
înaintea noastră, şi așa Ioan Toflea mai putut arăta pe 
acel meșterleghin de hoher, — s'aii hotărătii ca I[oan] T[oflea] 
S'aii birșăguluit de 3 f., şi s'au mulțămit pe aastă judecată. 

Alte acte făgărăşene. 

IL, 

[C. 1830. Listă de nume făgărășene :] Andreiu, Bragheș, 
Gh, Candit popa, David Fici, Gh. Vodă, Gh. Ilie Dogariiă, 
Gh. Cocan, Ioan Eftene, Avram Freghenă, Bucur Șărbănuţă,



M
i
i
 

  

DOCUMENTE 217 

Gh. din Blată, Ioan Ștefan Biță, Gh. Bos, Bucur Alisandru 
„Cirstea, Gh. Covica, Ilie Covica, Neculae Popa, Dumitru Bos, 
Bu: din Uliţă, Ioan Dumitru Dogarii, Gh. Nică, Alisandru 
“Cucu, David Miclăuș, Gh. Gh. Codlia, David Ioan Debu, 
Moise M. Bărbat, Bucur Codlea, Ilie Franț, David Călin, 
Toma Oanta, Ioan Muntean, văduva Zahe Dotri, Iacov Naf. 
tanailă, Ioan Voina, Gh. Simion Biță, loan Zahe Dogarii, 
Oana Idomir, Ioan Bebelea, Gh. Aldia Codlia, Gheorghie 
Hirsean, 

[Proprietatea mea.] 

II. 

Contract. Noi Văsăștii ne-am alcătuit cu Șerbeșştii a face 
o moară, adecă vatra de moară este a Șerbeștilor și locul 
de iaz este al nostru, și așa ne-am alcătuit ca să fim fraţi, 
adecă noi jumătate parte la moară și Șerbeștii iară ceialaltă 
jumătate. Şi sîntem părtași la moară dintru Văsăști fitorii 
lui Nicolae Vas Stanchi, adecă Vasilie și Avram, loan a 
popii loan Vas, și Nicolae Irimie Vas căprariu, Ion Bogdan 
şi Vasile Nicolae Vas, pe moara jumătate, şi dintre Șerbești 
pe ceialaltă jumătate părtași: Vasilie Șerb, Ion Șerb, Avi- 
salom Șerb. și Maxin Șerb. Și aceia legătură am făcut cal 

copii la toţi dintre aceștea frați care sînt aiia mai sus nu- 

miți să macine fără de vamă, dară, afară de aceştea, toți 

din famelie să macine cu vamă ca și streinii. Și noi Șer- 

„beștii să fim frați, aceşte patru, nice-unu să nu fie sloboz 

mai tirziii a-ş căuta parte precum ținem moșia. 
Și acesta controtuș s'aii făcut în faţa noastră, a celor aita 

iscăliți, cu mare întărire : 
lon Pop Vas tizidiș, Ion Avram Dobrin jurat, Ion Ioje 

Leancu de, Saraftin Dobrin, Gheorghe Bogdan. 

Bătrini ; 
Vasile Birsan, Costan Vas [degete puse pe cruci). 

Arpaşu-de-jos, în 1o Martie 1833. 

Erbittener Verfasser : George Wass, Corporal. 
Iscălitură neînțeleasă. 
(Îdem.]
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III. 

Prea-cinstite d[oJmnule vicareș, acest fetor anume Nicolae 

Stoica vrea â să căsători și a luoa pe adastă văduvă anume 

Mariia lui Nicolae Iordachiii; vestirile s'a înplinit, pricini 

canonit[e), sai politlice], nu ştim. Pentru aceia să roagă de 

slobozenie de-a să putea cunună. 
Utsa de szus, 28 Ianuarie $43. 
N. Bursz, paroh unitus. 
Dacă nu este ceva înpedecare, să pot cunună. 

Theodor, vicariu. 
(Îdem.)



  

Documente hăţegane dintr'o colecţie particulară 

(a d-lui Budai din Deva ?), 

IL. 

22 Iulie 7141 (1633). Matei-Vodă, pentru «Bărbat Mic- 

euș ot Haţăg, den sat de la Răul Bărbat». Pomenit <Barbul 

Pos[telnic] de la Tărgul Gilortului, căt ai fost ţinut Făgaraș 

Işfan. Fusese, cumpărată 'cu 5.000 de 'aspri moșia Jupă- 

neşti. Zapisul -de cumpărătoare e întărit de «Palaloga Clu- 

tarul din Cămpina, şi Andronie de la Greci, i Barbul de la 

|Curpeni, i Stantul vătlaf), i Nicola de la. Curte, î Alecsei 

Pătru, Datco ot Vălari, i Opriș ot Urez, i Necola Păhar|niculj 

ot Grumi.> Întărire. — Traducere. 

II. 

+ De atasta dămii în ştiire cui să va cuveni a știi că ai 

veniti Ona Boţa în Bară în casa] solgăibirăi lovănița Manea 

şi denneintea lui Pătru Barbă și Ştefan Gărbea și Pătru Un- 

“guri și Ștefan Rahot[ă] şi Ştefan Nanii şi Iovan Manea, avăndii 

neşte locuri în Jiiă, întălea -(sic), le-ami zălojit eii Ona Boţa 

la Todorii 'Boţa și la frate-săii Dumitru Boţa, cu în luncă, cu 

în deală, cu în vale, și în pomii, cu totă ce-i al miei, î-lă daă 

deveche moștin(ă), nime să hu-]' poate scoate, fără căndii |-oiti 

scoate eii, ai fitorii miei. Iar îl daii cu fioriaţi 8 și 2 mirţă de 

ovăs, că iaste locu de curătură [ce-l am de la moș), de stră- 

1 V. şi vol. V, pp- 34324.
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moşii, — că mi l-ai domni dat, [ce n'are nime] nit-o putere, 
din minje] încolia. Şi am loat ei Todor Boţa ... ică deo 

leițe (sc). Mărturie lor acestor, şi am dat diiacului un zlot. 

Și ami scris în anii DDomnului 1700, în lun[a] lui Apriiliia 

28 de zile. 

III, 

1, Într:o listă de acte: 18 Iunie 7217 (1708). Carte de jude- 

cată de la Banul Costandin Știrbeaiu!. 

2. 15 lulie 7217 (1709). Alta de la Athanasie, egumenul 

de Tismana. 

IV. 

Şi ei popa Radul din Giupăneşti încă mărturisăscii că, 
cănd ai fostii în zile Banului Corni?, ei ami fosti slug[ă] 
cu tatal Nicoli la socra Banului Coroni, şi, aducăndii dum- 
nelui Banu pe socră-sa aci la Jupănești, și-aii făcută schiti 
aci, şavăndă dumnelui mășie puţin[ă], şi fiindă ata mășie a 
dumnilui gupăn Buda Ianăș aci în Giupăneșt[i], m'ai trimis 
dumnilui Banul Corni la gupănul Buda Ianăș în Rău-Bărbat, 
cu scrisori ca: s[ăl-i vănză aţa moşie din Giupănești; iar 
domnelui gupănul Buda Ianăş aii zis că dumnialui ar|e] banfi] 
destui, ci ne va da moşie de acolo, că dumnilui încă-i trebue, 
Ş'aatunta și Preda Voinigescul, tatăl Nicoli, încă și el sponi 
de ata moșiea gupănului Buda lanăș, că e a dumnelui, și-m 
arăta unde i-ai fostii casele lui Bărbat Matiia, şi spună și o 
făntăn[ă), iar a dumnelui, de ai fost cu țivile de aramă gal- 
bină,— iar acum Nicola vorbește ce nu este aşa. Mărturisăsci 
eii popa Radul, că aşa am auzit din gura Predii, tatal Nicolii, 
şi m'am iscălit mai gos, ca s[ă să] crez[ă). | 

Av[gust] 13, Il 1722. 
Ș'am scris în Rău-Barbat, . : 
f Eu Poza Radul ot Giup[ăjnești. 
[Pecete neagră.] Se 

1 Y, vol. V, p. 687. 
2 Cornea Brăiloii, Banul lui Vodă Brîncoveanu,
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V. 

Craiova, 26 August 7230 (1722). Guvernul Olteniei (« Gheorghe 

Cantacuzino, Gligorie Băleanul, Radul Golescul, I|lie] Știrbeai, 

Staico Ben[gescul]») poruncesc la «12 boiari, anume Matei 

Bălăcescul şi Barbul Răioșanul și Ion Bălăcescul și Dumitrașco 

Reanghea și Nicola Reanghea şi Alexandru ot Drăgoiani şi 

Gligorie Buziloiul şi Preda Motoc şi Papa părcălabul ot Runcu 

și Dumitrașco Andreescul și Dumitrașco Cernăianul şi Mate 

Runcanul>, pentru «fiiul dumnealui Budii Micleuş den Haţăg, 

dela Răul lui Bărbat, anume Buda Laţco», proprietari la Ju- 

păneşti, «şi ?n zilele Domnilor... V'aii luat pe dumneavoastră 

la mijlocii îndreptători.». Să cerceteze şi <mărturisaniia moș- 

neanilor de acold... Să puneţi seamne dupe obiceaiii>. Buda 

mai făcuse cercetare «în zilele răposatului Ştefan Cantacuzino 

Voevod... Să daţi scrisorile dumneavoastră de aleagerea şi 

dreptatea ce veţ face la amundoacă părţile.» 

VI. 

“-[C. 1730.] Cinstite şi al miei mai mare domnule Andraș 

biv Vel Hognoghi, cu cinste și cu multă plec[ălzune închinăndu 

mă, sărut cinstită măna dumitale, domnule, şi de la milostivu- 

Dumnezăi tot fericitul binele pohtim ca săţ dăruiască Mării 

Tale şi doamnei. 
| 

Cinstită cartea Mării Tale, domnule Zăicul Andraş, biv 

Hognoghi, cu cinste şi cu multă plecăciune o am luoat, şi ceale 

ce-m scrii Măriia Ta, am înțăles. Pentru nişte piei de lup 

ce-m scrii Măriia Ta ca să-ț găsescu, cu ce prețu s'ar găsi să 

te înștiințez, — de atasta vei şti Măriia Ta, domnul, că piia- 

lea de lup bun, frumoasă, aste căte trei florinți, ci, trimi- 

ţind Măriia Ta banii pe căte piei vei socoti căţ va fi de 

trebuință ca să cumpări, ei mă voi sili în tot chipul, și, cu 

preţul lor, cum să vor vinde, voi cumpăra. și voi trimite Mării 

Tale. De adasta înștiințăz. 

Al Mării Tale mic și prea-plecat: 

Nicola? Voinigescul |. 

1 V. n0 1V.
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| Adresa.] 
Domnule, o sabie turcească am de vănzare drept zloți 

doaozeci ; ci, de” va fi de trebuinţă, îm vei scrie. 

[Pecete neagră.] 

VII. 

Ioane Murgule, sănţăjtate. Alta n'am a-ţ scrie, făr căt, în- 

datiă] ce vei lua răvaş, să mergi la Nicola Chielariii, care aii 

fost la Jup [X]neşti, și să meargeţ la Jupanești, la dum| Înealui] 

Buda Iancul, şi să mai întrebi pe oameni de acolo, care 

vor fi mai ștind, că va s[ă) să hot[ălrască moşiia cu Nicola, 
Vocoiul. Ci, cum zic, să mergi acolo, dinpreun[ă] cu unchiiaș 

Nicolai, iar pentru oameni] care vor fi ștind, va trimite du- 

m[nealui] Buda Iancul, de-i va chiema, cei care vor fi ștind 
de pricina lui. Adasta, și fă săn[ăltos. 

ȘI. Brăiloiul. 

Noemj|vrie] 25 doi, 7241 [1732]. 

La Ionii Murgul de la Voilnijgești să să dea. 

VIII. 

3 Decembre 7241 (1732). Boierii numiţi mărturisesc pen- 

tru cercetare la Jupăneşti, unde 'se hotărește și de către 

popa Matei, vărul Vonigescului. Buda arată un zapis al lui 

«Hamza Post[elnic] Benjescul din Tărgul Gilortului», vînză- 

tor la 7138 (1629-30), «încă cănd ai fost Hamza Pos- 

t[elnicul] pribeag în Țara Ungurească,” dereptii bani] gata 
5.000, şi pe acestii zapis ati fostii făcut acesti neamiș hrisovul 

lui Alion!- -Vod[ă] de stăpănire, cu 1! 7139 (1630- 1)». Se pome- 
„neşte apoi alt act, din 7138 (1629-30), «al Barbului din Ju- 
plăjacşti, fegorul popii din Corbi, care zice Nicola că iaste 
“moș lui: Cătan[ă]». Se' dai 2. 500 aspri găta «și un cal bun». 

Nicola pretinde «că iaste făcut în: meşterșuguri». Al treilea 

act din 7130'(1621- -2), de la «săteani din' Porceani», pentru 

cumpărătura lui «Radul Armașul,, „moșul Niicolii, la Por- 

1 Leon. Deci şi Hamza a fost unul din pribegi cari aduseră Domnia lui 

Matet Basarab. IV, vol, V, p. CLRU şi urm., p. 102; IX, p.1 Și urm.
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ceni, plătită în galbeni. Refusă părțile jurămîntul.: «Tră- 

soarea de la mijloc» (la măsurat). «Porceanii judecii. .. 

Și aii pus seamne dispre Jiii, în cămpi bolovan și „cu 

pietri desupra... Pe de la deal s'aii înhierat în 2 nus și 

direptă îu sleami (sic), într'o gărniţe... Păn în hotarul Săm- 

botinului... Pe părul lui Stănărac, pe cursura părăului păn 

în piiatră, și din piiatră păn în vadul bătrăn, în nucul Po- 

picăi, pe und[e)] aii înblat Jiiul mai de de multi... Și pen- 

tru muntele Chinea... Pentru o vie..., care ai fostii dat 

Sămboteani pop[i] lui Dumitrașco şi popi] Radul Gărlea.> 

IX. 

Adecă ei Nicola Vonigescu dat-am scrisoarea mea la 

măna dumnealui Buda Ianuși, fetor dumnelui Buda Miclăuș, 

din "Țara Haţăgului, din Răul-Bărbat, ca să-i fie de bun[ă] și 

ad|e]vărat[ă] credinţă precum să s[X] ştie că, lund noi 4 boer[i] 

de la prea-cinstit[ă] admin[ijstraţie ca să ne judet[e] şi să 

ne hotărască moşiia din Jupănești, sud Gorjii, dintr'am(ănl- 

dooo .hotarăle, det, adunăndu-sle] boerii dinpreun[ă] cu :Du- 

m[ijtrașco 2 Portar, şi cetindu-lje] dumnelor toatțe] scrisorile 

ce am avut,— det, find pricin[ă] pentru 2 zapis[e], unul al miei, 

altul a dumnealui Buda Ianăş, şi. judecata așa me-aii dat. ca 

să jurăm amăndoo părțile cu mărturii pentru acealle) za- 

pis|e], cum că sint bun[e] și dreptee, — deci noi, pentru vechirea 

vremi, ne-am. înpăcat de a nost[ă] bun[ă] voe, denainte boe- 

riilor, dup[ă] cum ne scrie cărțăle de hotărnicie carțe). ni le-aii 

dati dumnealor; iar noi de acum înnainte să ţinem cin[e] 

cum ne-aii dat dumnelor boerii, şi să trăim cu bună pate]. 

lar, de s'ar întămpla a mai avea noi vre o supărar[e] și vre o 

pără. de acum nainte ; pentru acest|e] moșii, să avem a ne 

căuta amăndoo. părțile cu, aceia cin[e] ar cădea asupra..nos- 

tră. Iar, pentru muntele. Chenia, așa ne-am așăzat să. ți eii 

Nicola trei părți şi dumnealui Buda Ianăș o parte. Așijderea 

şi noi.amăndoo părţile, de nu ne vom ţinea de atast[ă] le- 

gătură şi. ne. vom ridica unul asupra altuia, cu vreo pără,— 

care). parte nu să va. ţinea de legătur[ă], să fie închinat 

„:gloab[ă], să dea florinți 10. Şi pentru credința. mai jos ne'm
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pus şi peceții[e] ca s[ă] să creaz[ă]. Şi boerţi] cari să vor îs. căli mai jos, mărturii. lar, de star mai scula cineva cu nes- car[e] scrisor[i] bune, şi ar ajunge ca s[ă) iă niscar[e] moșia dintr'acest hotar, să fie şi de spre min[e] şi de spre dumnelui dup[ă] cum s'aii înpărțit. 
Dichle]m[vrie], 3 d., 7241 [1732]. 
Fejervari Bâlint Farkas m, p. 
Mihai Gălcescul, marturie. 
Mihai Căm(ăjrașul, martur. 
Alexandru Mărgineanul, mart|ur]. 
Dumitrașco Poenar Post[elnic), mart[ur]. 
Matei Săn(ăjtescul, mart[ur]. 
[Două peceți roşii. |] 

X. 

F. d. Radu Brăiloiul către Administrația Craiovei, Jupă " neștii îi avea «Casa Brăiloilor, mai multi dă 150 de ani.., Pănă cănd ami plecatii la Viena... Acum, fiind vremea lu- crului, unde vinti să s[ă) opreaască locurile şi livezile pentru „ trebuința economii meale... Să facă atastă graţie să-mii dea o carte... Mă obligăluesci innaintea judecăţăi a fi gata a răspunde.» ! " 
La 1734 Scrisoarea precedentă se trimete în copie de Vo- „_nigescu lui Budai. Micloș, împreună cu somația ce-i făcuse „ Administrația. 

XI. 

Cinstite și al miei bun și adevărat patron, dumneata liber baron Buda Ianco, de la cerescul Înpărată rog și pof- tescii, etc, Cu lungirea aceștei scrisori cătră dumneata nu iaste de alta, făr de căti înştiințăzi pe dumneata că acum avem judecată cu Radul Brăiloiul pentru moșiia Vonigeștei și Jupănești... Am luat acum comision de la cinstita Ad- ministraţie... Să venim toți cu cărțile noastre acolo la fața locului, să n[e] căutăm al nostru... Ci dumneata să nu șăză,
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ci să iai comision de la Măriia Sa mai marele nostru derec- 
tor... Cu totii reşpectul rămăi 

Al dumitale bun priiatin, gata spre slujbă. 

Joan Beugescul, 

id est I. D. Benseskul. 

Craiova, Mai 17, |! 1734. 

[Adresa latină. 

Pecete neagră, ovală, cu leul supt coroană și: «Staicu Ben- 

gescul» (cirilic).] 

XII. 

Cinstite dumneata] domnişorule Buda Iancu. [Procesul cu 

Radu sai Răducanu Brăiloiul ; se judecase şi la <răposatul Cos- 
tandin Voivod... S'aii ales 2 boiari, anume Costandin Al- 

bianul şi dumnealui Logof[ăjt ' Al[e]xandrul Mărgineanul. .. 
L-ai cunoscut Divanul că unblă surda... Au rămas. di la 

Divan să otărască acei 4 boiari şi Vonigeştii, ci dumneata 

să scoț un comison di la Măriia Sa ghinărariul, pecumiă că 

ne-amii judecatii cu tată-săi Sărdariul Barbul și cu fratele 

Sărdariului Matei la Costandin Voivod şi la Ștefan Voivod... 

Ei voi fi tot cu dumneavostră păn în veacii nedespărțit.., 

Ci vei şti dumneata că ami găsăt și ocolnica &a veache a 

moșiii Jupăneștilor... Al dumitale mai mic şi plecat: 

Necula Vonigescul. . . 

Și mă rog dumneavostră, acestii comison de grabă să [să] 

scoaț[ă] ] afar[ă]. Mai 11 dni, It. 7243 [1734]. 

[Pecete mică, roşie.] 

XI. 

I-iii August 1768. «F[otaj Vlădoianul Vei . Medţelnicer]> 

către «dumneaei doamna a Budei Laţco... Fiind frăţie, 

cinstita şi mie ca o soră și cumnată, dum[nealui] răpoo- 

satul boiariul dumitale cu dumnelui Banul Cornea, moşul 

jupănesăi mele, fiindu-le de moştenire aleasă şi hotărătă de 

multă vreme, și aşa o ati stăpănit-o pe în doao şi părinţăi ju- 

pănesăi mele cu boiariul dumitale, şi, în stăpănirea căndii erea 

Nemţăi aici în judeţăle acestea păn la vremea răzmiriţăi, în- 

2492. Vol. NIL. 
15
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tămplăndu-să de aii murit părintele jupănesăi mele. .., iobaci 

care aii fost șăzători la moșie, s'aii făcut moştenitori şi au 

înpresurat moşăia, atăta partea noastră, căt mai mult a dum: 

neavoastră ai perdutu-să cu totul. [A căpătat atunci o comisie, 

alcătuită din episcop și boieri. /obaciz] ai şi văndut-o pe 
la alte măini. [Să dea căpii întărite] de boiari de ai var- 
meghiei de acolea... Înnaintea răzămirițăi cu 4, 5 ani, tatăl 

jupănesăi mele ai fost dusii la Beci, şi aii fost zăbovit ş 

ani. (Vinzare de iobagi la moșnenii din Porceni.] Nu mai 
poci ținea în mai multe zăle boiari în cheltuial[ă]. Osebit de 

acasta, iar mai înștiințăzii pe dumneata că avem 2 moșăi în 

varmeghiia Eniidorei, care moșăi rămăindu supt chiverniseala 
mătuşăi Aniţai, care o ati ținut-o unchiul jupănesăi mele, Ştefan 
Brăiloiul, şi, după moartea dumisale, aii rămas supt stăpănirea 
nepoatei dumisale pe care oaii ţinut-o dumnealui căp[i]t[anul] 
Ortobachie, și ati fost pusă amanet pentru o sută de galbeni... 
Voi să trimeţ om adinsii, să cercetez: pentru acele moșăi 
care sănt cumpărate de Sărdariul Barbul, moșul nostru, și, de 
vei vrea dumneata să stăpănești acolo, şi not vom stăpăni 
aici, că, ni& dumitale nu-ți dă măna aici, nici noi acolo.» 

XIV. 

2 August 1768. <Radţuj Brăi[loiul| biv Vel Pit|ar]> 
către «cinstita și a mea ca o soră dumneai domna a dom- 
nului vărului Budei Laţco». Pentru «dumnealui Fota V]ă- 
dlolian[u, nepotul dumnealui răpoosatului unchiul nostru Săr- 
dariului Barbu», cerînd cărți/e ei la hotărnicia Jupăneștilor. 

Alte documente hăţegane (din: archiva vicariatului 
unit al Hațegului). 

IL. 

C. 1790. Mărturie de la preoții Scaunului < Morossecului». 
Iscălesc: Dimitrie Bit din Milaştei, poapa Voileia ot Boţco 
Mădărla]șu, popa Artinie din Agard, popa Neculae din Ți- 
pretnic, Farcaș Ioanu din Mădăraș, popa Dimitrie Graur
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din... popa Petre Goloba, popa Vasilie Mineş, popa Du- 

mitru din Cloașii, popa Toderii Surășag, popa Antoni ot 

Crătoniifalăii, popa... Dimitrie Maier din.Oia, popa Chiril 
din Sintionu, popa Savu din Săbadiă, juratul eparhii, popa 

Sandu din Săntana, Teodorus Fornaş din Culpiii, popa 

Sandu din Barduș, popa Trifan den Velţ, popa Iacobii din 

Erneii, popa Toader din Hărţeii, popa Ionii din Mșamșud, 
popa Lupii din Bania. | ' 

II. 

10 Mart 1806. «Vlădica Ioan» [Bob] către vicariul hă- 
țegan Chiril Țopa. Pentru o cinștanţie» de negustor contra 

numirii lui. <l-am zis să fie întru așteptare că, macar şi în 

Haţăg, tot în ţară ești, dară el, ca un neodihnit, n'aii vrut 

să așteapte.» 

III. 

Sibiiu, 3 Iulie 1806. Adeverinţă pentru viața curată a lui 

Țopa, care fusese pirit. Iscălesc: Aaron Budai, Ioanii Pop 

controler, Nicolae Popp, Teodor Capilna, Yomna Popa can- 

toru, Dumitru Popa dascălu, Simion Pantea, Iordan Niţu, 

Avram Mateiii, Andre Horvatu, lacobi Irimie, Zorila Radu- 

can, Gheorghe Ghiula, Flore Armins (). 

IV. 

[Inventariii al averii lui Țopa (1811).] Doao măsari bune 

și unul mai slabii, salvetunuri, 16 coți de pănză, 5 cămeș 

și 2 păreachi de izmene şi 2 findeae, o păreachie de mu- 

Câri, petaci de 7 creițari din anul 1802, măreș de cei mici, 

petat de cei vechi, un husoş şi o groșiță, un blid de leveş!, 

de cositori, opt tăeare, un băt de trestie, un căpeneag, un 

șlofroc, 2 chischineae albe, 3 lepedeae, o mintie, un laibăr 

verde cuptușit, 1 bundă de lup, 4 perne şi 5 feaţă, un po- 

plon cu lepedeii şi mătreaţă, o ploscă cu cureale, armariii 

de (?) gata, scaune de un om, un cupfer, o ladă de car, o 

păreache de hamuri cu frînele, un parnajac de piiale, 2 pro- 

1 Supă.
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covițe, o bită, o tablă de locșă, o ploscă de pămint, o toană, 

2 troci, doao fireaze, un hămbariii cu 4 oteade, la 'ogradă 

21 birne de brad pentru casă, 'un vătraii, doao păhară și 

o glajă, doi stupi slabi, patu cu o pilotă, o mătraţă.» 

v. 

10 Mart 1827. Cercetare. Cu <obştia Fereganilor și a Fi- 

țăjeănilor... Preoţi din Boșorod... După ritul nost.>



    

Documente răşinărene (păstrate la şcoala 

romănească din Răşinari). 

Ii. 

Cu numele Tatălui şi al Fiiului şi al Duhului Sf[ăjati și cu 

voia a Mării Sale de D[ujmnezeii cinstitului şi înpodobitului 

cu toate bunătăţile, dinpreună și cu paza hotarălor, a Mării 

Sale de Dumnezeii cinstit Matiaș Craii, prefăcutu-s'aii și s'aii 

preaînnoitii carte ocolniţă a hotarului a satului Rășinariului, 

prin îndemnaria şi ruga a cinstiți. Scaun de lege 40 bătrîni, 

pentru ca să se ştie şi să se păzască pe unde mergu mar- 

gi[ni]le hotarului nostru a Rășinarului, peste tot înprejuru, pre- 

cum veachia carte hotarnica, cea dela bunul şi vechii Craiit 

Atila 420 şi în anii mai pe urmă Măria Sa Matiaş 

Craii, anul 1488, datu-ni-l-ati mai pă din jos mult; iară 

acum pe aicea întărit cu hialmuri. | . 

Înceapem din capul din jos, de lîngă pădure de stejeriș, cu ve- 

cinii cei mari, Cestnodi?, meargem, dumnealor pe din jos, şi Răşi- 

nariii pe din sus, meargem spre răsăritul de iarnă, curmînd lunca 

dă în gura Văi Albinelor în rîu de spre răsărit, halm. Meargem pe 

apă în sus, ca o pistreală de loc, halm. Fereaste spre stinga, prin 

pădure mestecată, suie şi mearge peste vinele Văi Albinelor 

1 Se dă acest document, evident falş, pentru că el întrebuinţează izvoare 

mal vechi şi cuprinde o mulţime de nume, de lucruri şi de oameni, Plăz- 

muirea e făcută, de almintrelea, de mult, încă din veacul al XVII-lea. 

2 AY Cisnădiel.
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iasă în Faţa cu năsip, mearge puţinel, coboară pe un gruiii 

în jos, dă în vale de la Coșteiii mai sus, o pistreală de loc, în- 

tr'ună gruiii, mearge puţinel, iară dă în vale Calbau (s4c). Mearge 

pe apă în sus, iase în curmătură la Fîntîna Neagră. Coboară 

pe o vale, dă în apa cea mare, mearge pe apă în sus,— noi 

de cătră față, vecinii cei mari pe de spre dos —, şi, făcîndu-se 

2 rîuri, meargem pe apa ce vine despre Munteni, muntele 

Buceciă, al marelui hearțegu Radu-Vodă Negru, cel dela 

anii 6740 [1232], iase în Curmătură: aici dinna stînga rămîn 

vecinii cei mari. Suim alăturea cu Munteani muntele Buceaciu, 

ținem tot virful: munţi Clăbuc, muntele lui Neagoe Ivan, pănă 

la Ţicu Înnalt: aici ne despărţim de Munteni. Spre miazănoapte, 

pe după virful lui Neagoe Ivan în Muche, mearge pe pitor 

în jos, în gura Izvorului, mearge pe apa cea mare în sus, 

treci izvorul Adincii Gropii în sus; pe un piscu suim în virful 

muntelui Cindrea, luom câtva sus, pin seamne. Aici ne tilnim 

că Cîrstianul, de spre față muntele Cneazului ; din vîrful muntelui 

Cindrea meargem pintre iazere, pe pisc în jos, pă unde să îm- 

preună izvoarle, mearge, treace spre direapta, în Coasta Reace 

mearge prin dosul munţilor Răci, iase pe pigorul Băjinovului, 

la piatra cu Jipu, iase în virful muntelui Bătrîna, ține virful 

pînă în virful muntelui Gaur, care caută spre răsăritul de vară, 

din capul muntelui, halm. Merge pe izvorul din a stănga, co- 

boară colo jos în izvorul ce vine de spre resăritul de iarnă, 

mearge pe izvoru în jos păn în izvorul din sus, 

mearge pe potecul de pin Crîngu, iase în capul muntelui 

Vălaru, ţine virful Muchia; în virful Ganţu, hălmul. Ne des- 

părţim de Cirstianu, venim alăturea cu Turnu, coborim pe 

rîpe; ai6 hălmu. Mearge pestă vinele Văii plopișului, peste 

obreajie cu năsip, mearge în cap de dealu; la pădure de ste- 

jeriş, hălm. Mearge pin stejeriş pe aici, supăr de Turn, mearge 

în dealu cu pămînt roșu, — hălm. Mearge în jos, zboară 

rogozu în stejeriş; hălm. Mearge pin stejeriș, ne tilnim 

cu vecinii cei mari, Cistnădii; ai& hălm. Ce iaste în lăuntru 

acestui ocol, iaste pămînt rumînescu, a satului Rășinariului, 

nimărui înduplecat; n'are nime a-l porunci, nice în pămînt, 

nice în apă, nice în ghinde, nice în jiru, nici în aluniș, nice 

A
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în însă. Şi s'au preaînnoit această „carte ocolniță în zilele 

Mării Sale de Dumnezeii cinstitului Craiii Matiiaș, cîndu ai 

fost cursul anilor ot rojdes. H[rist]jvo 1488. 
Popa lacov, Popa Vasilie 'Tomuzea, Pop Petru, i Popa 

losif Petriţi din sus wpkaa, i Popa Sain, şi Popa Manas sau. 

On bit sud [cînd a fost judeţ] cneazu Bunea sindic, Co- 

man Desea, i Pătru Codrus, Oprea Codrea Șerban, i 40 de 

jurațit: | 

Rad Nistor, Aliman Gal[ea], Toma Mihnea, Pătru 'Tomușea 

Băncilă, Rad Băncilă, Rădoiţă, Rad. Pinciu Sain, Bucur 

Oance, Comșe Omotă, Cirstia, Comșe Băra, Sav Hodrea 

Man[iu], morar bisericii. 

Xpaa era tupta np[k)ne[aolena Parascheva, pentru mo- 

şiile besearicii, ceale date besearicii de Marele Herţeg Domnii 

Radlu) )-Vodă Negru. 

În cîmpu de jos, din calia Coșteului, în sus, pănă în Strimtu, 

jumătate de spre pădure a bisearicii, jumătate popilor, alta, 

din jos de calia Coșteiului, alta peste rîu din Gura Văi, cu 

piatră rătundă, precum mearge vărsătura pin rii pe lingă 

merii popa Oprea Pătruţu, pe lingă stupină, pin calia Coș- 

teului. Dară cea din jos de calea Coșteului e dată de Mircea- 

Vod[ă] Basarab. 

Leat 6891 [1383], m(els[ijța Ghen[arie] 7, sa neavtnaninie 

AMA Hy [pentru pomenirea sufletului săi]. . 

II. 

Pentru anul 1735. 

- Noi şapte preoți, diniipreună cu patruzăci de bătrăni, 

dirpreună și săteani, mărturisimi cu sufletele noastre pre- 

cumi că judecată cu maghistratul aă avutii părinții noştri 

pentru hotară, care și noi acumi avemi, dară pace nu ait 

facută nice părinţii noştri, nice noi, precumii zică ei, nică 

nu ne-amii rugati de maghistratii, nici iştanţie nu ami dată, 

ştiindă că iaste pămăntul nostru care ni l-ai luatii moghis- 

tratul în silă; care iaste păn astăzi luată. 

2. Fiind la întrebare la anulii trecut 1776 în casa dom-
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nului grofului TYelechi Caroli cu maghistratul, și ne-aii între- 

bati domnul Hanbai de oi şi de munţi, şi slujbă cătă facemii 

la maghistrată, iară noi preoții și bătriînii așa amii dată răs- 

punsulă, că noi amii venitii aicia la Măria Voastră pentru 

plănsoarea satului nostru carea o amii dati la prea-milos- 

tivulă Înpăratii, pentru hotarul nostru care ni l-ati luati ma- 

ghistratul în silă. Și acesti răspunsii amii dati, iară noi cu. 

„ Sfatul nu ami făcutii pace, nici nu ne-amii iscălitii, nice iș- 

tanție nu am datii precum zicii ei, ci amii așteptatii ca să 

avemii direptate să ni să dea hotarul, după cumii ami datii 

prănsoare Înpăratului. 

3. Famelii săntem noi dăjdeari Rășinăreanii, care dămii 
dajde Înpăratului zeace sute și șaizeci şi doi. Aceste mai 

sus scrise cuvinte mărturisim cu sufletele noastre noi preoții 

şi patruzăci de bătrăni; care dăm noi cu mare direptate. 

Bătrăni 43. 

Ei judele Bucuri Dancăși. 

Eu sindic Manii Păsati. 

Noi Protopop Coman. 

Popa Neagoe. 

Popa Isaiia. 

„Popa Savva. 
Bucuri Șerbi, Pătru Răspopu, Dani Dancăşii, Bucurii Albu, 

Mani Neaicu, Comanii Albu, Comșe Băra, Radu Albu, Giurga 
Giurcoi, Şerban Pitarii, Şerbi Duca, Alăman Floca, Romani 
Cenușear, Alăman Măţă, Șerbanii Grebenea, Radul Popi 
Ionăș, Pantelimon Drăghit, Bucur Drăgoiă, Șerbi Duca, 
Maniii Măglaş, Oprea Barbă-Albă, Oprea Licoiii, Băncilă 
Alăman, Maniu Pintu, Șerbanii Dancășii, Iosiv Picu, Muntiă 
Dăndărează, Ionăi Cănăi, Alăman Măţă, Dumitru Mâăglaș, 
Toaderi [Blăcilă, Alăman Duca, Oprea Tatul, Vasilie Predoii, 
Maniii Făntănă, Maniă Blezul, Radul Căndoiă. 

Săteanii: Bucur Sas, Oprea Sas, Maniu Giurcoiii, Alăman 
Măţă, Sain Albu.



IV. 

Documente maramureşene. 

«Noi în mrmegii |varmeghia, comitatul] Maramureșului, în 

erașul de susii, în sati în Iendu lecuituri, popa Pinte, așuşorii 

de sobor, şi popa Lupul, preuț a satului, demi ştire de tutu- 

rora cărora să cuvine peste tăştimonie nostre agasta», pentru 

o ceartă la biserică. «Înnaintre noastre... Nice aurile ... Popa 

Pinte, așişor sobor[uli[ui], popa Lupu preutu.» | 

II. 

Bă lăcuitoriă în oarmeghea Maramureşului, în erașuli 

Casoului, în satii în Desești, Drăguş papa Ioan [dă de ştire] 

că, chitelinindu-mă eii de șuşugurile meale, am luată de ia 

Săpănţai Vasilie, guratul erașului de sus, din sat din Cuhnie, 

doisprezeace florinţi vonaş drept un iobagiii al miei, anume 

Hărbarii Simion din Poeni, şi l-am dat dumisal[e] şi a tot 

mărădicului dumisalje] ca să-i poruntască, pănă cănd voiii da 

doispreace florinți vonaș, ei, ai mărădicul miei, pănă la 

aceaia vreame să stea iobaăul zălog. Pentru mai adevărată 

credință am întărit acestit contractuș iscălit cu măna mea și 

peceatie. 

ŞI. 

«Noi Stoica Iosifă, din mila lui D[ujmn[e)zei epli]sc[o]pul Ma- 

ramoroșului ipro&»>, arată că <într'acesta an 1690,în a 15 zi 

Mai, avindă noi parţialiș săbor pentru îndrăptare a multe
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trebi, în sati Budeşti, atunci aă stătutii nainte noastră din 

Vanciceşti lecuitor Grigor[e] Ștefan» și alții, <în chipul fa- 

miliei grigorasche și drăguşașche... Foglăluitii... Isagul 

boltescu saii iurescii,.. Acest alenușagiu și felălet,.. Cu 

todomană ai felăluit... Nu cu hetalmă, ce ca moșia sa 

driapta... Are oarmeghie să-l certă cu leage... Mai dăbii 

va felălui atunti... Pre minunţel socotindii, chemuluîndi şi 

„bine cerchindă acest lucru... Acelue va fi mirișugul ... 

Vlădica Iosif, protopop Stefan, Nemiş Ghergheli.> Pecetea 
Vlădicăi are cei trei îngeri şi legenda scrisă pe dos, gre- 

şită. A protopopului e cu totul neînțeleasă (cirilică)!. 

IV. 

«Scris în Cumăleştii, 23 msţa Ianuariia 1700... Iosifii Stoica, 

mlstiii bjieiii pravoslavnic arhiep|iscolpii maramoreschi eșteje, 

iprosa», dă singhelie la cacestii smeritii, anume Olexa, din satii 

Comorzana». 
Iscălește : Vifăjd[ijca Iosif. 
Pecete cu: «Stoica Ios. bj. ml., Maram...»> şi cîrja. 

V. 

La un act privat din Sighet, 19 lunie 1715, iscăleşte <Se- 

rafim episcop», despre care se spune că locuia în Petrova. 
Pecete roșie, ruptă?. 

VI. 

Deregitorilor și tuturor boiarilor..., aflindu-si adunare de 

fraţ la slfejtea mînistire..., Coman Toate[r] şi cu nepoții sti, 

Coman Lupul, Coman Mitei, avîndii sușig mare pentru ceale 

sufleteștea pentru sufletul sîii şi pentru sufletul unui fiii ce 

1 Cf, pentru episcopul Stvica, Nilles, Symbolae ad illustrandam historiam 
Ecclesiae orientalis în terris Coronae S. Stephani, L, pp. 268-96 (urmează in- 
scripţia de pe antimisul de acolo în alt capitol al cărţi! aceştia); Tit Budu, Diser- 
Zafiune despre episcopi! și vicaril romint din Maramureș, p. 56 şi urm. ; Bunea, 
Vechile episcopii, p. 102 şi urm. 

«Popa Ştefan», în călugărie Serafim; era cunoscut ca episcop pentru ani! 
1712-3, în cursul cărora e pirit ca bătăuș şi bătut el însuşi (Bunea, 4. c., p. 105). 

4
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au avută, ce i s'aii tîmplat moarte de tilari, neavăndi cu ce 

putea plini canun ce i s'aă dat duhodnici, oluindii 4 fârtae 

de pămîntu carele singur cu palmele sale l-ai ficut din 

pidure vearde,—într'acesta formi oluescu eii Coman Tcader 

acestii iosag sv[injtei ministiri să-i fia nacii (sic), păni unde va 

ţinea Maica Preacisti licașul Svinţiei Sale nime să nu simțiască, 

nit din frați, ni din nepoţ, ce să fie uruința noastri în 

loc. Iar carele s'ari afle a zminti Guruința noastri, acela să 

hie afurisitii de 318 o[tejții ceai săborit la Nicheia, şi 12 

Ap[ojs[toli, şi Maica Preacisti încî si-i fie pirășe, cînd va 

vini dreptul şi nefițarnicul a lui Hiristo]s gudeţ. Și de noi 

picîtoşi încî si hie neertat. Și oslaşi acestui iosagii: despe 

răsîrit somsig Hojda Nechita, despe partea din &os simsigu 

Coman Lupul. Cursul anilor de la H[risto]s 1717, mesfiţa] 

Noem(vrie] 22. Scris la svlînlta mînîstire Moisei. 

Popa Lupul Titescii din Selişte. Adasta carte este a Co- 

măenilor. 

(însemnare pe dos de la] nepotul lui Gumăii Toader: 

aăungăndu-mă suşig, am vinit la svă[n]ta mănăstire, şi am 

luat 2 fonți de tară pe[n]tru 2 fonţi, şi eu, ce am găsit de 

naşi mei, nu străc nemică, ce întăresciu; şi cine sarii găsi... 

Au fost și preutul lon din Săcel așișor Svăntului Săbori. 

Și cine arii străca atastă scrisoară, unul ca acela să fie de 

globă de 12 floriții,—să & deregătorii. Şi locul tot să fie 

mănăstire.» 

VII. 

«Gheorghe Gavrielii Blajovschi, cu mila lui Dumnezăvii și 

svăatu apostol[icesc] Scaunulii cu buni darii ep|iscolpii Ainan- 

schii (sc) de la Mucaţii şi a Maramurășului, iproă.> Circu- 

lară pentru rugăciuni. «Potrupopi Vasălie.. .. din Giuleşti şi 

vicariuşii a svăniitului soborii a MaramorăşuluiL.> 

VIII. 

«Dan în Pojon, în a.28 de zile a lui Iunie 1741.» cMihaiii 

1 Pentru Blajovschi (episcop 173S-42), v. Nilles, î e. IL, pp. 500, $70.
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Jonaş» scrie despre lucrurile dela Curte, către «cinstiţi boeri 

din Apşe-din-mijlocu». 

IX. 

«Anul 1750, Fevruarie 21 dni.> Eu monachiia Ccasiia» 

dă zapis «<jupînului Gheorghie otnogu Chiş», pentru cun 

ştucă de loc care iaste din jos, direptii florinți 16». Marturi: 
aierei Dimitrie Duma, ierei Nistor». 

Scrisoare brașoveană, 

X. 

Pace şi sănătate pofătimiu de la: milostivul Dumnezeii dom- 

nilorii voastre, cinstiți boeri, făcători de bine şi de dreptate. 

Alta nu avemii pe dumniloră voastre a vă înştiinţa cu scri- 
soarea, fără numai de atasta, ce ne rugăm, jupăne jurate și 

la aceialalţi purtători de grijă, carei vă aflaţi la acel cinstit 

Scauni, carele. noi nu prt bine ştim a vă serie tituluşul 

dumnilorii voastre precum să cade şi să cuvine a vă cinsti,.— 
iacătă eii Niculae Șuchia din Maeri mă rogii dumnilorvoastre 

să faceţi bine să-m daţi ce iaste al miei, că nu săntii vinovati cu 

nimica, nici fiori miei, nici 'slugile mele, căce dumnilorvoastre 

sănteți harnici a vă scoate munca și paguba dumnilorvoastre, 

căce că totii nu să plătește paguba dumnilorvoastre cu acești 

boi a mei. Ci, ce va hi paguba dumnilorăvoastre, va eşi de 

la vinovații dumnilor voastre, Iară ei nu sănt vinovatii cu 

nimica; căce că eii ami tot supărati la Domnie să-mi 

porte de găndi, iară domnii ati zis să lasă pe'nchitinel, că- 

ce că ar face destul de la vinovaţii dumniloriivoastre, iară 

al mieii îm va eşi. Ce eii mă rogi dumnilorvoastre să-m 

daț bunul mieii acasă, căce că, pănă s'a îndirepta lucrul 

şi pănă a face destul, iaii săntii de pagubă mare; căce că 

casa mi o ţiii cu cheltuială, şi dumnilorvoastre încă ţineţi 

boi cu cheltuială, că să iariiniază. Iară bine să știți dumailor 

voastre că s'a face destul pintru paguba dumnilorvoastre, 

căce că domnii aii forte grijă mare a vă face destul, și noi 
cu sătenii noștri încă ni-am nevoi a vă scoate de la cine ce 
vă va hi luatii,pănă întrun bani. Numai să ne trimiteţi omii,
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şi cu scrisoare, cu suflet direptii, cum și ce pagubă aveţi de 

la Măerenii noștri, căce că forte ne vom nevoi a vă plini ; 

căce că ştim că vă săntem vecini, și avem a mai trăi unii 

cu alţi, şi n'i voia să facemii pace, și n'i voia să trăimiă cum 

ami trăitii și pănă acum, şi noi, și părinții noştri. Deci, iată 

că mi-ami trimisă acastă slugă, şi dumnilorvoastre încă să 

trimiteţi omii 'crezuti al dumnilorvoastre la noi, să facem 

isipravă acm în iarnă, căce nu sănti toate așezate. De 

atasta ne rugămiă dumnilorvoastre. 

Ală dumnilorvoastră voitorii de bine, ei Niculae Șuchia 

dinii Maeri, şi cu alalți săteni, mai mici și voitori de bine. 

De atasta să fie în ştire dumnilorvoastre' că ai mei 

săntii 9 boi de jug și un jungi, iară alți, cine ce pagubă 

va mai ave, eși va ceriica. " 

Anni D|om)nului 1751; Noemvrie 21 zile. 

Cu multă fericită sănătate să să de atastă scrisoare în 

cinstita măna dumisale jupănului juratului dinii Cohia, cu să- 

nătate să să de. 

XI. 

«Vleat 7267 [1758 9]-» Egumenul Calistrat de Putna arată 

cu privire la <o sfăntă mănăstioară ce să află la Moisei, cărie-i esti 

hramul asemene ca și la mai sus numita măn[ălstire noastră, 

pre care dănd-o ctitorii, ai numit-o să fie mitoc sfintei mă- 

n[ă)stiri Putni». Roagă pe toți archiereii și «cinstiţii de mare 

niam boeri>, să ţie în samă închinarea. «Pentru că şi aicea 

în ţara noastră a Moldovii sănt mănlăjstiri și biserici, şi ait 

pace de-ș ţin toată rănduiala și dogmele Apusului, de nime 

întru nimică schimbată saii strămutată, atăt den preosfințiții 

arhierei, căt și de tot cinul bisericesc; încă le dăm toți 

mare cinste și laudă, după cuviință, şi de la făcătorii de milă 

boeri şi neguțători săntu căutați şi miluiții, cărue căt i 

iaste mila şi îndurare lor». 

Iscălit : «Calistrat, eghu]m[enul] Putni n une chBep>. Pe- 

cete: «Pecetea sfintei mănăstiri».
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XII. 

«În Săpiţa, în luna lui Dechlemjvrie 28 de dzile, 1780.» 

Mărturie de la Bozghei Pinite. <Derabii de locii cositori.,. 
Mejdeșii de o lature... Bizoșetii: Popă Grigore, Hicăta 

Ștefanii, Ișaacii Ionii, Popii Toderii.» 

XIII. 

«Noi mai os iscăliţi, lăcuitori în varmedea Maramureșului, 

în erașulii de susă, satii Borșă, dămi atastă testimonie prt- 

cinstitului d[ojmnii în varmedea Maramureșului, mai cu ade- 

văratii părinte şi stăpînitoriii ali erașului de susii, Soplonţai 

Pavelă, guratii-mare.> li recunosc ostenelile. < Borşa, în 8 zile 

Iunie, ano 1801... Mihai Dumitran, nemiș birăă, Danci Ioniţă, 

strajameşter, Timiș Matheiii, Ivașco Mihai, vătavi, Mihai Ion, 

cîrsnicii, Ion Sima, Timiș Ștefan Hovre, Mihai Vasilie a Naci, 

Mihai Oneţi a Popi, Steţco Vasilie Bihol, Ivaşco Grigorie zăti, 

Danci Găvrilă Cramaș, Steţco Ghiorghi, Mihai Filipi Măgă- 

rete, Timiş Istratie a Petri, Danci Pricopă Prăhar, Dani 

Ştefan Pleavă, Timiş Tifor Șubra, Timiș Niţul, Timiş Istratie 

Cofă, Timiș Găvril Țigui, Grad Dumitru, Mihai Găvril Pă- 

truțan, Timiș Vasilie Săcere, Timiș Niculai, Timiș Găvrilă 

Raita, Timişi loan a Puchi, Timișii Văsilie Coată... Bal- 

magi Procopie, notarişii locului». 

Pecete cu o capră și «Sigil[lium) pos[sessionis] Borsa; 1786». 

 



V. 

Registrul parochiei maramureşene a Giuleştilor 

(1755—1781). 

Pons Bia zădirt, Mud ANPHată, Altă Î, Să DPHXOACAM MpEBE- 

asnubinoro: ua Aaaa Dagpnaogiiut &kapiă lapamegackoro 

Saua ră MHCATI METPHRA CITA NP IEPREI ASSacconi 1. 

[2.] Matricula ecclesiae parochialis Gyulafalvensis sub pro- 

tho[pres)biteratu reverendi Andreae Rednic, ab anno 1775. 

May 12, Baptizata filia Gregorii Rednik et Paraska R... 

“sa filia Ierina, cuius patrinus fuit Stephanus Rednik aj Vas- 

skan. 
Pop Andras. 

13-tia. Baptizatus Ioannis Arasan et lannae Pop îfilius, 

Ioannes, cuius patrina fuit Maria filia I[ojannis Rednik. 
Pop Andras. 

Testor omnes ex parochia mea personas usque annos 7 

s. confessionem paschalem percepisse et communicasse. 

E Pop Andras. 

18 May. Sepulta filia Ladislai Mititel, Euphrosina, anno 

rum 12. Ii 

E Pop Andras. 

13 Lunii. Sepulti sunt fillius domini Stephani Rednik, Si- 

1 Jocuri de condeiii: | 

«Rădnic Ioon [șters]. Pirie Lon; 1774. 

O cocoană Mărica ai murit. Bun condei, bun din... 

Bandre Lupă ai plătit. Şi Ion fedoru, 2 măriş... [de la punct, şters] lonu 

lu! Lupe sai plătit. Şi Vasalie Safta s'aii plătit plată. Pop Ionaș n'aii plătit. 

la pop Cupul.> Pe dos, însemnări ungurești din 1787.
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meon, Ioannes I[oan)nis Arasan filius, Hote Timok, Cosma 

filius, et Maria, filia. 

30 ulii. Ienluj (sic) filia, Barbara filia. 

4 ulii. Pelagia filiolla Demetrii Pop, alias Karete, sepulta, 
aânnorum 6. 

Baptizatus puer Gabriel dictus, Ananiae Beres filius, patrino 
Iona Rednik a Padei. 

13 ulii. Batizatus et etiam sepultus filius Ladislaus Ak- 
seniae Borlka vocatae, qui fuit spurius. 

Andreas Pop. 

28 Augusti, Sepulta filia Rednik Vasskok, Haphia vocata 

Andreas Pop. 
29 Cuiusdam Ruteni Alia, Theodora vocata, sepulta est!* 

20 7-bris. Baptizatus filiollus Ioannis Rednik, Alexander 

vocatus, patrino Stephano Rednik Vasskân existente, 1755*. 

23 S-bris. Michatlis Barla filius Iacobus baptizatus, patrina 

Helena Rednik, consors d. Ioannis Rednik. 

Popa Andras. 
14 9-bris. Volffg. Visoan filius, Philippus, et Alexii Rednik 

filia, loanna, patrina Kalina Rednik, filia condam Nicolai 

Rle)dni]k, baptizati. 
Eadem die filius Andrei Orgh, Ioannes, baptizatus, patrina 

Pelagia Râd, consor[s] Simonis Rudsina*. . 

Item Simonis Ardelan filius sepultus. 

| Theodorus Pop. 
30 Xbris 1755. Baptizata filia Anisia Orgh, Szaplonczai 

Vassily et Mariucza Dzoban, patrina Rudzina Palagia*. 
18 Februarii 1756. Demetrius Borka cum Anucza Ardelan 

copulatus, assistente Ioanne Rednik*. 
„Eadem die baptizata filia Calistrati Persa, Anucza vocata, 

patrino Stephano Rednik seniore*. 
Anno 1756, die 11 Martii, baptizatus filius domini Stephani 

Rednik fiscalis, nomine Gregorius, patrina domina Theodora 
Rednik, consorte Stephani Rednik Vasskan. | 

A Andreas : Pop Rednik. 

1 De aici înlocuim iscălitura preotului Andraș cu această steluţă,
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28: Martii baptizatus Iacobus, filius cuiusdam Rutheni, 

patrina Gafia Pop*. 
28* eiusdem, Simonis Ardelan filius, Gabriel, patrina He- 

lena Rednik*. | 

20 Aprilis baptizatus filins Iacobus Karete, alias Stefenel, 

patrina Marilka Persa. 

21%. eiusdem filius Niceti Csurtye, Georgius, baptizatus, pa- 

trina Pelagiya Cziple, consorte Alexii Rednik. 

20. Sepultus. filius Michaelis -Cziczaj. Simon, annorum 17, 

anno 1756*. , 

In festis paschalibus ante et post omnes ad altimuma in 

mea parochia existentes confessi sunt, et comunicarunt *. 

17 May. Baptizatus filius Ionae' Rednik iuvenis, Antronik, 

patrino Iona R[e]dni]k seniore. 

Eodem die Thedori Hosan filia, Andronika, patrina Sofro- 

nia Metelis*. 

Singari Grigucza filia, Maria, baptizata, assistente Akssenia, 

consorte Ioannis Orgh, item Nicolai Singari filia eiusdem no- 

minis, assistente Lupa Bandre, 1756, 2 Iulii. 

Andreas Rle]a[ ni] 

praesb[yt]er. 

24% o-bris. Baptizatus filius Gregorii Rednik, fiii Ioannis, 

nomine Nicolaus, patrina Helena Rednik, consorte Ioannis 

Rednik, 1755*. 

Item Ioannis Rednik, Niceti filii, baptizatus filius, Nicetus 

nomine, patrina lerina Jura. 
„ Audreas Reduiă, parochus. 

1o* Martii 1757. Baptizatus filius nomine Kondrat, Ioannis - 

Orgh, patrina Pelagia €. 

12 eiusdem mensis, Andrej Orghoss filius, Fteofan, patrina 

Palagia Râd*. , 

21% eiusdem, Petri Oanzae flius, Florianus baptizatus, pa- 

trina Anastasia Marina, Ioanis R[eld[ni]k conss[orte], 1757*. 

1757, die 30 Martii, omnes parochiani, parochi Andreae 

Rednik sunt confessi et sacra communione provisi *. 

1759 die... Hote Timok  filius . Vaszilie, patrino Elia 

Rednik. Rednih Andras. 

2492. Vol. XII. 
16
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[tem Ussuli Koroji filius, Vâssilie, baptizatus, patrino Ni- 

ceto Pop*. 

Item, die ro Martii, Russ Ivan filia baptizata, Vaszile (s7c), 

patrino Elia Rednik*. 

1762, 24 Febr. Akssenia, filia Gregorii Rednik, baptizata, 

patrina Maria Rednik, filia Ioannis Rednik*. 

11* Aprilis. Marikuza, filia Ioannis Rednilk, baptizata, patrina 

Theodosia Rednik*. 

Item Hote Timok filius, Andronik, patrino Elia Rednik *. 

24 7 -bris, Redaik Alexa filia, Theodora, patrino Andrea 

Pop*. 

15 8-bris, Zingari Nicolai filius, Solas, baptizatus, patrina 

Lupa Bandre. 

10 o-bris, filius Rednik Ivan, Alexander () baptizatus, pa- 

trino Thodoro Pop. 

Testor aeque anno praesenti omnes in mea parochia sacra 

communione usos esse in festis paschalibus. 

Idem Andreas Rednuif, 

prothopraesbiter. 

po. 1764. 

„Am botizatui a lu Ruşiicăi, şi s'a numiti Văselii, ş'aii 

fosta nănaşă! Codroe „dinii Băriibăștu, înii luna lui Făurară 

11 zilă. 

2. Ami botăzatii a Rusului a lui Dumitru, înu luna lui 

Mai, fata numălă Palaghie, nănașă Rădnică Ivană, în 4 zilă 

a lui Mai, 

3. Înă luna lui Mai a lui Rusă Ivan fată ezil (sic) lrină, 

nănașă Palaghie morărița. - 
4. Înă ş zilă a lui Maii, ami botăzatiia lui Rădiinicii Va- 

silie, fată numălă ci Irină, nănași lura Gorighie. 

5. Înă 23 a lui Maiii ami botăzati a lui Papi Lupul, 

numălă Mihaili, nănaşi Rădnicii Ionii. 

6. 25 dă zilă a lui Maii,amiă botăzatii a lui Băruzi Ionii 

făcioră, numălă Ionii, nănași Rădiinicii Ionă. 

7. 2 zile a lui Iunie, 'amii botăzati ună pruniică a lui Io- 

nului Pătcă, numălă “pruniicului Chiforii, nănașă Rădinici 

Ilieşi.
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8. 23 dă zille) a lui Iunie, ami botăzatii a lui Fără Ionii 

fată, numălă Agripă, nănași Popi Onași. 
9. 15 zile a lui lulie ami botăzată a lui Fără Simionii 

făcioru Chirilă, nănași Rădiinicii llieşiă, 

10. 31 dă zilă a lu Iunie amii botăzatii a lui Rădiinici 

Ionii fată, nănaşii Rădiinicii Todosie. 

po. 1765. 

11. Botăzat-ami 1 pruniici a lui Rădnicii Ilieșii, 2 zilă a 

lui Făurarii, numălă Ionii, năuașii Rădiinică Ionii. 

12. Botăzat-amu a lui Piriijă Vasalie o coconă, .înii luna 

lui Marătie 11 zilă, numălă Sofronă, nănași Rădiinică Ionăl. 

13. Botăzat-am a lui Rădaicii Grigorii, numele Ionă, 27 de 

zile a lui Martie, nănaşe Rădnicoe. 

14. Botezatam a lui Hotian Timoc, 27, fată Matrona, 

Martie, nănaşe Rădnică Ilieșii, 

15. Botezat-am în 4 zile a lui April, fată Măriuţa, nănașii 

Rădnicii Lupul, a lui Barză Ionaș. 

16. Botezat:am a lui Pop lonan, numele Gheorghie, nănaş 

Avrămăscul din Berbești, luna lui April 7 zile. 

pot 1167. 

17. Botezat-am a lui Rădnicii Ivan o fată, în luna lui Mai 

în 20 de zile, Ionii nănaş; popa Loaderii. . 

18. Botezat-am a lui Ardelian Simion fetorii, numele Isaie, 

nănaşe Corăniasă. - : 

19. Altul lui Birgîă fe&oru, numele Ion, nănaşe Pop Ionaș, 

amadoi într'o lună: is a 

20. Botezat-am a lui Raosii - Petre o fată,. numele Anisie, 

in luna lui Maii 27 de zile, nănaşe nora lui Rădnic Jonaş. 

21. Botezat-am a lui Rus Ivan o -fată, în luna lui Tunie 10 

zile, numele loană, nănaşe soacra lui Ilieșii. 

22. Botezalt-ajm a lui Rohnian. Grigor[e) . fată, numele 

Ioană, în luna lui .Agust 26 de'zile, nănașe „Corăniase. 

23. Botezalt-a]jm a lui Rus Vasalie fegoru, în luna lui Av- 

gust în 29 de zile, numele Ioan, nănaş Morariit Irimiia. 

1 De aici, altă scrisoare, mai. mare, Apot iarăşi se schimbă.
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24. Botezat-am a lui Vasalie lui Nicoară fată, în luna Oc- 

tovrie, Mărica, nănașe Părasca lui Budiea. 

25. Boteza|t-ajm a lui Plămădială feorii, în luna lut Fe- 

vrarie 1 zi, Ion, nănaşe Părasca. 

1767, am cununat pe fata ei i Răvnic, llenă, şi au fo[s]tu 

nănaș îșipanul. : 

1768. 

[Adaus din 1781, unguresc şi romănesc. Acesta zice :] 

Ai căzut pă fin în 27 a lui Noemvrie In Valea Sacă, pă 

fănul ei Năstafe, adecă Sănbătă. 

[Iarăşi adaus, de pe atunci:] 

Item, în 31 a lui Dechemvrie s'a minat oile în Picorul 

Zazei (?) pă fănul miei, adecă o săptămînă pînă în Crătuni, 

Vineri, în zioa Sfi[ntullui proroc Daniil. 

În x a lui Dechemvrie aii căzutu pă finul mieă, în Prelucă. 

Iată sări[n]dare pă postul lui Crăcun, 1764. 

Popa Adraș. . Acusănie. 

Mărica. _ + Popa Toder. 

Mărie. Năstafie. 

Acusănie. Paladie. 

M. Ştefanu. JMlorţi : 

Mărica, . Pite. 
Ștefanu. P. Ştefan. 

. Vasălie, Lupe. 

| 6. 
Toderi. „.. Tămaş, Berce. 

Acsănie. Năstafă. Găvrilă. 

Grigore, Ghiorghie. : Măriuţa. 

Ghiorghie. +  Palaghie. " Ionu. 

Ionii. Ghiorghie. Mihaii, 

Vasalie. Paladie (szc).  .lonu. 

Neti[ta] şi doți a loi. Ionă. 

Palaghie. - Thoma, Savă. 

Ion, Grigorie. Ienati. 

Acsănie. Mihai, : Dumitr|u). 
Mihai. Ionu. 4 mărieş. 
Toderi. - : Zaharie. -..: : . Bahocu.



Gahia. 

Timofie. 

Acsinie. 

Ană. 

Ionii. 

Todor. 

Moi[ş]. 

'Tonu. 

Paladie. 
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Mărica. Frăină. 

Acsănie, Năstafă. - 

Văsile. Vasalie. 

Timohie. Todoru. 

Năstafă. Ionu. 

Ioni. Joniă. 

Todori. Paladie. 

" Cozma. Danu. 

Irină. 

8 mărăeş. 

Virivară. Jacob 

Grigorie. 6. 2 merți dle) grăi 
Ionă. Odotie. 

Alecsa. Odoti. 

Mărie. 4 florinți, 16 pot. 

16 mărieş. Timoc. 

Ionaş. Todosie. 

Dumitru, Netita. 

Acsănie. Ionii. 

Mărie. 

Po. 

+ Ai murit mama Gioti. 

f A muritu fata Zubuţii. 

+ Au muritu fâciorul lui Băledrup. 

Ț Au murită Rugină, cu muere. 

În anul 1770 am botezat pru[njc[uji lui Onul Rotăriţi, și 

ai fo[s]tu nănaş Feiru Ilonu, moşe Beoca Odrei (2),; Octo- 

vrie 22. 

1770, am botezat un prucu a lui lono Morarului, și aii fostu 

nănaşe fata lui Bode Ilişu, Mărie. 

Noevrie 7 zile, am botezat pă pru[nje[uli lut Milei () Ivan, 

și ai fo[s]tu nănașa Bode Ilesoe. 

Fata lu Macoveeșu aii făcut cocono, număle Ionu, și ai 

1771. Metrică. 

fo[s]t nănașe Acsănie lui Onu Netie. 

1771, Inuori, 1 zi.
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Fata ei Revnicu Ionii, Mărie, aii fecutu unu fecioru, şi-i nu- 

măle Ionu, nănaşe preutasa lui P[ojpla] A[n]drașu.' 

Martie 3 zile, ammu bozetu pruncul lui , Zahocu, şi e nă- 

naşa Adindoe. 

Aşa se știi am botiazatu pe o vata a unu Rus Mihai, și-i 

nănaşe Părască, 

Pră unu Țiganu anume Petre, | muere lut aii avut pru(njcu, 

“nu Strutură (sic), şi-i botleJzetu în Giuleşti... 

În Fereşti. 

Am botezat pă Oanţa Mărie, şi ai fost nănaşe Rednici 

Toader, şi nu-i miruiti, şi plata nu oii dat, că nam af[iat 

mirulu, Leat 1771, msță April 5 zil[e]. 

În luna lu Aprilie 5, înu 24 de zile, am boltejzat o co- 

conă, și nănaşe luroe, şi miruiti; a guratului. 

Întraciasta lună am îngropat pă Înre Uţu, 1771. 

Într'aciasta lună amu îngropatu pe Srbaca. 

Înu luna lui Mai în 8 zile, am botezat pru[njcul socăciţii 

guratului, fecioru, şi-i nănașe Ibroe. 

Înu luna lui Maiii 12 zile, amii botezat pru(njcul lui Albașu 

şi o fătuță a Veti lu Popa Petre, şi la amidoi Adrăşoe nă- 

nașe; 1771. | 

Înu luna Iulue 20 zile, aii botezatu pre fata Țigana Ialnj- 

col, şi nănașe ... "Ţifroe. 

1771. 
În luna lui Maiti în 21 am îngropatu pe fata lui Revă- 

nicu, I[ri]na. 

"1771. 
În luna lui Iunie înu S$ zile am îngropatu pe Țifroe. 

Într'aciasta lună în 10, am botezatu pă fata lui Plămădelă, 

și nănașe Părasca Budi, 

Într'aciastă lu[nă), înu 14 zile, am îngropatu pe muere lui 
Vasalie a Epanului. 

Întru aciastă lună, 20 de zile, am îngropat pă muere lui 
Macoveeșu. 

Înu 21 am botezat pă o fatăa lui Berce Ivanu, şiii nănașe 
Revnicu Acsănie, 

1771; nuntă trebă să fie, anume Buţu Macovei cu Mări
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dinu Giuleşti; pe Duminecăva fi nuln]ta ; luna Săpte[m|vrie 20. 

1771, Săttăvrie 7 zile, am cununatii birăul ei [lene cu Idreiiiţoe. 

9 zile, amu îngropatu pă fata lui Biriile Pătru. 

o zile amu botezatu pru(njcu lui Răvnicu Simionu, și 

nănașe Adrăşoe. | , 

Înu ro zile, am îngropatu pru[njcu lu Berbeştanului. 

12 zile, botezatu prulnjcul lui Beledrug Ursul, și nănașe 

O[njcioe. 

Înu Fereşti, am 

meru acolo; numi n'areți popă de soboru, căi bugătu popa 

Ştefanu şi: cu popa Costanu, că elu isprăveşte tote, dinu 

leturghi atară ; ei mă trudescu pă nemică. | 

1772. : 

La Giulești, Ghenorie 17, aii tocmitu de nu[n]tă fata Revnicu 

Jlană, Poriișunoriţă, cu feciorul lui Careţul Grigore, anume Ionu, 

şi nu-ș s mnenic. Popa Chifor, parohuş Giulfejști. | 

1772, pe neo. 

Feciorul &upinului Răvnicu Vasalie, lonu, a tomitu cu fata 

Morarulu Simionu, feciorul ei Poriişunaru, şi nu-şi su nimică. 

Popa Tif[or], Inorie 24. 

1772, am îngropatu fata] lu Revnicu Grigoru, Feurare înu 

4 zile. Ii | | 

Înutr'aciasta zi amu îngropat unu pru[njcu a lui Iacobu. 

Înu anulu 1772, Feurarie $ zile, a fecutu nuntă feciorul 

lu Nicoră cu fata Şede, și şi-su nimică. 

31772, Hotenu T[ujdoru, omu slobodu, ai tocmitu cu vă- . 

duva a Revnic Ionii din susii Poriișnoriţă, Mărincuţa, fecerul 

Iacob. 

1772, i cunatu feciorul Epanului cu fata Ionii Fraţi; nu 

și nimică, şi sintu omeni slobozi. 

În anul 1772 amu îngropatu pru(n)cul lui Rus Iani, Onu. 

Înu anul 1772 cununatu pe Boriice Netita cu Pop Acsănie, 

cu slobozenie de la vicarișu; Feurarie 12. 

Feurarie 14 zile, amu cununatu pă Ţiple Petre cu fata i 

Netitesă: o parte a ci[njce, o parte a patra, cu blagoslovenie 

de la .vicarișu; 1770. 

Porușinari. 1772, Feurarie 14, am cununatu pe fata lui Faru 

A 
îngropatu unu mut ce a căzutu dintu



248 REGISTRUL PAROCHIEÎ MARAMUREŞENE A GIULEȘTILOR 

Viratomu, și o'ti (sic) înu Vale Porcului: nu ş'oii fosiitu nemică. 

Înu luna lui Feurarie înu 25, am îngropatu o fătuță a mo- 

rarulu[i] înu Ferești. 

pSs Bitu 1773. 

Moişii Mihaiă, 3 feceri are, fer Ioanii, aii murit: Vasalie, 

Dumitru, Vasalie]. 
Feri Ignat mom ș|i] Anuţe ai 2 coconii: Toder, Ciină. 

Rădnicii Şimon, holteiiă, fecioru lui Fer Ioană: o fată fecioară. 

_ Ferii Virtom cu găzdoaia lui, Borodi Mărie, fecior: Grigorle], 

_altu, Ion, o fată: Gafie, Axenie, Ioană. 

Ferii Ivan, găzdoia n'are, şi feciori 2: Grigor[e] şi Toma. 

Feri Simion, cu găzdoia lui, Pop Gafe, feciori 4: Ionii, 

Chirilă, Timocii, Grigorii, fata: Ioană. 

Ferii Ionii, cu găzdoia lui, Bîrgăii Mărica ; 3 feciori: Ștefan, 

Gheorghie, Ion. Fete: Agripă, Călina, iară Agripină. 

Codre Toma, cu soaţa sa, Pop Mărica, fecioru Dorotheiii, 

cocoana Năstafă. 

Codre Pătru, cu soaţa lui, Blede Mărie. 

' Codre Dumitru, cu soața sa, Pop Ionă, 

Berce Timocii, cu soaţa sa, Todosie, feciorul. Nechita, şi 

muere lui, Văsile (sic); fete: loană și Mărie. 

Berce Ioniă, muere lui, Borîs Mărica ; ficiori : Chirilă şi lon; 

fete: Todosie, Irini. 

Berce Ivan, cu soața sa, Griguce Anuţe, feciorii: Pătru ; 

fata: Părasca și Mărie. 

Berce Gheorghie și muere lui, Slovan Nede; feciori 2: 

Andraş şi Toade[r]; fete 3: Văsile, Mărie, 'Todoră. 

Rednici loană, nepot aii murit. 

Rădnici Toma, cu soaţa sa, Moiș Măriuţe; fată : Irină. 

Rădnici Toder, cu soața sa, Acsenie, şi fecior Ion. 

Pop Andraș, cu soața sa: Ișştoc Palaghie; feciorul: Ion, cu 

muere, Rădnicii Acsenie; fată: Părasca. Altii feciori: Ni- 
chita, cu soața ' sa, Iura  Mărica ; are ş feciori: Ionii, Isaie, 
Tanasie, Leontie, Toadir. | : 

Pop Dumitru, cu muere lui, Acsină, fecior: Gheorghie ; 3 fete. 
Pop Lupul, cu soaţa sa, Berce Văsile (sc), feciori 4. 
Rad[u], Odochie.
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Pop loanaş cu muere lui, Mărica, fecior 2: Dumitru şi Jon. 

Pop Lupul, cu muere lui, Fonta Iliană, fecioră: Ursul, fete 

2: Mărica şi Părasca. | 

Pop Toaderii, muere, Bălin[t] Trină; are un fecior şi 2 fete. 

Pop Ionaș, muere lui, Mărica; 3 feciori, 4 fete. 

Pop Ionii, cu muere lui, Bule Antinie, fată 1. 

Pop Todor, cu muere lui Ardelian Ioană; fecior 1, fete 2. 

Bedeoan Odochie ; feciori 3, fată 1. 

Rădnicii Iliană, feciorul Simion, o fată: Todoră. 

__ Rădnicii Olexa și muere lui, Morozan Mărie; feciori 2, 

fete 2. ! 

Rădnicii Vasalie şi muere lui, Goţe Părasca; 1 fecior. 

Rădnici Ionaș și muere lui, Berce Odochie. 

Codre Ionaș și muere lui, Bud Ioană; fecior 1. 

Berce Simion şi muere lui, Codre Mărie; are un fecior : 

Olexa; muere : Țiple Ioană şi o fată, Năstafă. 

Rădnic Ion și muere lui, Todosca Palaghie, şi fecioru în- 

surat, Macoveiii, şi muere lui, Călină; 1 fecior şi o fată. - 

Rădnicii Lupul, fără muere, și are ginere; Miînăili Ionaș; 

şi muere lui Părasca: aii 2 feciori, 3 fete. : 

Rădnici Jlieş și muere lui, Rus Năstafă ; 3 feciori şi 2 fete. 

Rădnici Ivan, cu muere lui, Făr Mărică; feciori 4, fete 2. 

Budu Ignat şi muere lui, Rădnicii Mărie; 1 feciori. 

Vișeoan Ștefan și muere lui, Găilian Palaghie ; 1 fecior şi fati. 

Bălin Ion, cu muere lui, Pinutu loană; are 1 feciori și 

3 fete. 
- 

Nicofor Pop loanaș; 2 feciori însuraţi, şi 2 holtei, şi 2 fete. 

Rădnici Grigore] şi lura Părasca; 2 feciori, 3 fete. 

Rădnică Gheorghiiase, Acsenie. 

Pirie Ursul şi muere lui, Crăceştan Mărica; 1 fecior, 2 fete. 

Radaic loanti; are 3 feciori şi trei fete. 

Rădnicri Dimitru şi muere lui, Birle Ioană. 

Rădnici Vaselie şi muere lui, Părasca; 1 fecior însurat, 2 

holtei, 1 fată. ! 

Rădnici Simion şi muere lui, Fegheș Mărie. 

Rădnicii lonaş, muere Miron [șters] Codre Frăsină ; fată 

1, fecioru 1.



250 REGISTRUL PAROCHIEI MAAAMUREŞENE A .GIULEȘTILOR 

Rădnică Nechita, muere Herniceștan loană; are 4 feciori 

şi o fată. 

Rădaică Olexa și muere lui, Palaghie; feciori 3, fete 2, 

Rădnică lonaş şi mueria lui, Tasie ; 1 feciorii, 6 fete. 

Pirie Istratie, cu Iura Mărica; 1 feciorii şi 2 fete. 

Pirte lonă şi muere lui, Erină, fata: Iliană. 

Petric Mihai şi muere lui, loanin Văsilie. 

Pirie Șimon şi muere lui, Odochie; 2 fete. 

Minăilă Timocu şi muerle] lui, Mărie; 1 fată, 

Foale Nechita şi muere lui, Odochie; 1 fecior. | 

Rădnic Ştefan și Supîniasa sa, Soplunţai Anuţe; 4 feciori, 

o fată, | 
Rădnicii Vasalie, cu gupiniasa sa, Raţă-lEva, şi maica lui, 

Irina; 1 fecior, 3 fete. 

Berce Acsenie; birbat w'are; și are 2 feciori, holtei. 

De vărstă ai murit prănci; 1785. 

In 20 a lui lulij, a lui Ursu Andraș () un prunc Andraş. 

În 23, a potului (sic?) un prunc. 

În 1a lui Agust, a lui Ioa[n] lui Mătereţeii “1 prunc, 

anume Matheii, 

D* a lui Pop Tanase cucona, Părasca. . 

În I4 a lunii, a lui Budui Timocii un prunc, [.... 

D* a lui... Ion un prunc, anume Iacov. 

În anul 1778, în luna'lui Aprilie în 5 zile, adecă în Joi 

Mare, sîntii  preoțitii de Exţelenţie Sa de eplisjc[olpi Ba- 

cinschi Andrei, în oraşul Muncaciului. 

În anul 1778, în 21 a lui Aprilie, am botezatii pă pruncul 

lui Ardeleanii Găvrile, ginere lui Lupi,. anume Mihai, a că- 

rue nănașe aii fostii jupineasa lui Potoc Ştefan din Berbești. 

1778, în 30 a lui Aprilie, am botezatii şi am miruit pă 

prunca lui Feteian Ursu, anume Pelaghie, a cărie nănașe aii 

fostii jupîneasa Ileană a lui Rednic Onciul. 

1778, în 17 a lui Mai, eu preot Theodor am botezatii 

și am miruiti pă pruncul lui Ivonu lui Pătcă, a morariului» 

anume Theodor, a căruia nănaşe ai fosti j|upineasa] Năs- 
tafa lui Rednic llieşi. 

1778, în 24 a lui Mai, ei preot popa lonașii de la mînă-
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stirea, an botezati şi an miruitii păpruncul lui Ardelean Ioau, 

Ivan cel mik, anume pă Mihai, a cărue nănaș aii fost —. 

În 1778, în 1 a lui lulie. 

Eii preot Theodor am botezatii şi am miruit pă pruncul 

lui Bodirjoc Ivon, anume Chirilă, a cărue nănașă aii fostii 

j|upineasa] lui Pop Nechita. 

Anul 1778. | 

Am botezată şi am miruiti pă pruncul lui Ard... (5:20. 

În ş zile a lui Augusti, preotul popa lonaş aii botezată 

şi aă miruit pă cocona lui Pop Nechita, a cări nănașe ai 

fost j[upineasa] Rednic Ileană, a cărie nume e Marie. 

În 12 a lui Augustii, eii preot Theodor am botezat şi am 

miruit pă prunca lui Pop Vaselie, annme Odochie, a cărie 

nănașe ai fostii Red(nic] Părasca. 

În 19 a lunii lui August, eii preot Theodor am botezat 

şi am miruit pă prunca lui Feriii Grigorțe], a lui Ivan, anume 

Mărie, a cărie nănaşe ai fost j[upîneasa| Măricuţa a jlupi- 

nesei] a Ilene. . 

“ În 4 a lui Octomvrie, am botezat pă pruncu lui Codrea 

Thoma, anume von, şi l-am miruit; a cărue nănaş ai fost 

Măricuţa Rednic, Ileanea. 

În 7 zile a lui Octomvrie, am botezat pă prunca lui Moişă 

Mihai, anume Mărie, a cărie nănașă aii fosti Rednic Mări- 

cuţa din Berbești, a lui Rednic Ştefan, şi o am şi miruit. 

În 7 a lui Octomvrie am botezat şi am miruit pă pruncul 

lui Rotarii Dumitru, anume Thoma, a cărue nănaşe aii fostu 

Morariu Irimiasă. | 

În 15 a lui Noemvrie, eii preot popa lonaş am botezatii 

pă prunca lui Morarii, a jțupînului] a lui Vasalie, anume 

Mărie, a cărie nănașe aii fost fata Bandrei, Catalină. 

În 24 a lui Dechemvrie, ei preot Theodor am botezatii 

pă prunca lui Ursul Ananie, anume —, a cărie nănaş[e] ati 

fost Ileana lui Părăschii Budii. 

În 1775. 
În 20 a lui Ianuarie, s'au botezat de d. vicariuşi pruncul 

Rednic Gheorghi, anume Ivon, a cărie nănaşe ai fost j|u- 

pineasa] Rednic Vasalie.
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În 26 a lui Ianuarie, ei preot Theodor am botezatii pă 

pruncul lui .Moldovoi Mădăran, anume Gheorghie, a cărue 

nănaşe au fosti preoteasa me. 

Într'aceiaș zi am botezat pă pruncul lui Berce Olexa, 

anume Cozma, a căruia nănașe ai fost j[upîneasa] Redui/ 

Părasca, a lui Budii, 

În 1 a lui Februarie, plreot] popa Ionaș aii botezati: pă 

prunca lui Țigan Petre, anume —, a cărie nănaşe aii fost 

preoteasa me, Palaghie. 

- În 26 a lu Februarie, ei preot popa 'Lheodor am botezat 

pă pruncul lui Rednic Nechita, anume Vasilie, a cărie nănașe 

au fost j|upineasa] Rednic Ileană. 

n anul 1779, în 26 a lui Februarie, la patru ciasuri pînă 

în zio, adecă Luni, ai născut prunca mă, anume Mărie, şi 

S'ai botezat şi sai miruit; nănaşe aii fost j[upineasa] Red- 

c oie, şi botezată de d. vicariș Chiseghi. 

În 4 a lui Martie, am botezat eii preot Theodor pă co- 

pilul ai Zuza Ioane, anume Theodor, a cărue nănaşe aii fost 

muma mă, Ferii Măsica. 

În 3 a lui Martie, am botezatu şi am miruită ei preot 

Theodor pă prunca lu Trufan Mărie, a '"Țigăncei, adecă co- 

pila anume Axănie, a cărie nănaşe ai-fost Rusii Îndreiasă. 

În 27 a lui Martie, am botezată şi am miruit pă pruncul 

lui Berce Andreș, anume Ştefan: nănaş|e] ai fost muiarțe) 

me, și ait şi muritiă, 

În 28, ei .preot Theodor am botezati şi'am miruit pă 
prunca lui Ferii Ignat, anume Mărie, a cărie nănaşe ai fost 
Pop Nechita. | | 

Întru aceia zi, şi pă pruncul lui Bud Ignat, anume Chirile, 
a cărie nănașe ai fost preoteasa Odochie.: 

În 2 a lui Aprilie, am botezatii şi am miruit pă pruncul lui 
Feri Văsile, anume Iosib, a cărie nănaşe ai fosti Feriti Toma. 

În 15 alui Aprilie am botezatii şi am miruit pă pruncul 
lui Hote Mătei, anume —,a cărie nănaşe ai fostii Feri Mărica,. 

În 17 a lui Aprilie am botezat și am miruiti doă coplilje 
a lui Ardelean Luca, anume loană şi Năstafă, a cărora nă- 
nașe aii fost Pop Ion, a lui Andreiaş diaconului,
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Intru aciasta am botezati şi am miruită pă pruncul lui 

Ion a Porfirea, anume Simeon, a cărora nănaşe au fost lere- 

miasă Măriuţa. " 

În 14 a lui Mai am botezati şi am miruitii pă prunca lui 

Ion ai Văsile, anume Palaghie, a cărie nănașe aii fost Ioa- 

neasă. 

În 22 a lui Iunie am botezati și am miruit pă pruncul 

lui lon a lui Mătăleşicu, anume lon, a cărue nănaşe aii fost 

Părasca lui Budi Ianoș. 

În ș a lui Iulie am botezatii şi am miruit pă prunca lui Rus 

Grigor[e], anume Ana, a cărie nănașe ai fost: Năstafa lui 

Ilieși. 

În 22 a lui Iulie am botezatii şi am miruiti pă prunca 

lui Giurge Ontul, anume Theodoră, nănașe Ferii Mărica. 

Întro acei zi am botezată şi am miruitii pă prunca lui Rus. 

Roman, anume Mărie, nănașe ai fostii Rednic Părasca. 

În — Augustii am îngropat pă pruncul] lui Piţoi Timoc. 

În 5 a lui Octomvrie am botezatii şi am miruit pă prunca. 

lui Jlie, anume Axănie, a cărie nănaşe ai “fost Rednic Pă- 

rasca. 

În 131. _pă pruncul lui Ferii Tricii Grigore ), anume: 

Nechita, nănașa jlupîneasa] Ileană. 

“Şi pă prunca lui Ivan a lui: Măteleşcu, anume Axăni, nă- 

naşe aii fost Rednicii Axănie. . 

În luna lui Octomvrie, p[ărintele] popa Ionaș... pă pruncul 

lui Pop Luca, anume Cozma. | 

În 18 zile a lui Dechemvrie, plărintele) Ananie... pă pruncul 

lui Rusii Simeon, anume Ionii,'nănașe ai fost preoteasa me. 

: 1780. 

În anul 1780,în 16 în zile a lui lanuarie...; pă prunca lut 

Rednic Gheorghie, anume Măriuță, nănaşe aii fost jlupăneajsa 

lui Rednic Vasilie. 

Întru acei zi şi pruncul lui Birăii (3) Ivan, anume Vasilie ; 

nănașe ati fost nora ei Părască. 

În 25 a lut Februari, plărintele] popa Dimitrie. din Bodești ai. 

1 Punctele înlocuiesc de aici formula : «am botezat și am. miruit>.
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botezată pă doî cocoane a lui Rusii Mihai, şi nănașeaii fost 

morăriţa lui Irimia. 

Și a fetei lui un copilii. 
Numele celor căsătoriţi: 

În anul 1778 am cununat eii preot Theodor pă feciorul 

lui Berce lIvon, anume Chirilă, cu fata ei Rednic Părasca, 

anume leană, a cărora nănașă ai fost j[upiîneasă] Rednic Ileană, 

soaţa j|upînului] Rednic Ivon. 
În 29 a lui lulie!..., .pă rămasa lui Sava Toaderii, anume 

Tasie, cu Goje Ivon din Oancicești, fiindu și el rămasii; a 

cărora nănași ai fost Chira de la Oancicești. 
În 20 aceștii luni s'a cununat de părintele pop: lonaşi, la 

mănăstirea, feciorul lui Cotoi Ursii, anume Vasilie, cu fata 

lui Pop Grigor[e],; anume Șofronă, a. cărora nănașe aii fostii 

Pop Nechita a lui Andraşă. 
[În 20 a lui August ai îngropati pă pruncul lui Rednic 

Ilieş, anume Pinte.] 

În zoa lui Septemvrie, am cununat pă feciorul lui Morariii 

Simion, anume Ion, cu fata lui Pop Theodor, anume Năs- 

tafă; a cărora nănaș aii fost Rădnic Macoveiii. 

În an. 1779. 

În 20 a lui Ianuarie s'au cununat de părțintele] popa Chi- 

for Gheorghie socaci j[upinului] Rednic Ştefan cu o fată din 

Săpînţa, anume Anuță; a cărora nănaşe ai fostii preoteasa 

protopopeas(a] Pelaghie. 
În 24 a lui Ianuarie, p[ărintele] popa. Ionaș ai cununati 

pă Mloldovoi Theodor cu Buzat Mărica din Budeşti, a că- 

rora nănașe ai fost protopop[eajsla] Palaghie. . 

În 9 zile a lui Mai...,pă Mutu Șimon cu pă luga Mărie, 

a cărora nănașe ai fostii preoteasa me, 

Ă . " În anul 1780. 

În 4a lui Ghenar 8. „pă feciorul lui Balint Ion, anume Găv- 

rilă, cu fata lui Rednic Ilieş, anume Hagie, nănașe preoteasa mă. 

Întru aceia zi şi pă fata lui Balint Ion, anume lieană, cu 
fecioru lui Popa Atim din Călinești. 

1 Punctele înlocuiesc cuvintele cam cununat». 

N
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În 11 a lui Februarie, pă feciorul lui Feriă Ivon, anume 

Toma, cu fata lui Bodirjoi Ion, anume Părasca, nănaşe j[u- 

pineasa] Ileană. 

Întru aceia zi, şi pă fata lui Pop Grigorle], anume Părasca, 

cu Petru Oliţă din Berbeşti. 

În 20, am cununat pă fata lui Rednic lonaş a Marcului, 

anume Măricuţa, cu fecioru lui Bedooan Ivon din Călinești. 

În 11,popa Chifor...„ pă fata lui Pop Lupul, anume Mărica. 

1781. 

Am cununatii în 7 alui F[evruarie) pă fata lui Rusă Maer 

cu feciorul lui Ștefan din Hoteni. | 

În 7, am cununatii pă fata lut Rusă Mihaiii cu un Mol- 

dovoi Vasilie: în Sărbi s'au dusii. 

Şi iarăşi pă prunca lui Ionii şi cu cocoana lui Mos. 

Și iarăşi pă fata lui Sima Vasllie cu un fecior din Berbeşti. 

Și iarăşi pă sora Suciului cu un Hărniceștan. 

larăş întru aceia zi popa losib ai cununatii pă Berce Ti- 

mocii cu fata lui Feri Ion. 

În zi am cununată pă on a lui Nicoară cu pă fata lui 

Iacob a Epencei, Năstafă. a 

În 27 a lui Octomvrie am cununat pă Rednic Grigor[e] 

at Axănie cu fata a Părascăi Budii, anume Ileană. 

În 8 a lui Febr|uarie] am cununatii pă Radul Wekita cu 

pă fata Oncioe, anume Hagie, şi iarăși pă feciorul lui jubănu- 

lui, anume Nechita, cu pă fata lui Pop Todor, şi iarăşi pă 

Piţoc Timoc cu pă Ardelean Dochie (2). 

În an 1785. . 

În zile a lui Febr[uarie], a lui Rednic Macovei un prunc, 

Simeon. A lui Ardelean Gabor o cocoană, anume Domniţă. A 

lui Berce Gabor, anume Mărie. A lui Buta Nechite o cocoană, 

Palaghie. A lui Ilie un cocon, Thodor. ” 

În anno 1782. 

A lui Neuc.lon cel mic o cocoană, anume—, nănaşă —. 

A lui Hăbian Ion un pruncii, anume Găvrilă, nănașe preo- 

teasa 'mă, “ 

„A lui Morar Ion o cocoană, Pălăguţă. 

A lui Rus Ion o cocoană, anume Axena.
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A lui Hote Matei, cocoană Mărie. 

În 20 a lui August, pă prunca lui Berce Onciul, anume 
Măria, nănaş mama. | 

Și a lui Bălint Găvrilă, anume Mărie, nănașe preoteasa mă, 

Și iarăşi a lui Bodărjoc Ion o cocoană. 

Și iarăși a lui Pătcă Ion o cocoană. 

Și a lui Mut Şimon. 

Și a lui Russ Simeon. 

ŞI iarăși a lui Andron cocoană, anume —. 

În 9 a lui Noemvrie, alui Zuban Avasalie cocoană, anume 

Părasca, n[ăn[așă] Badeaoana. 
În 13 a lui Noemvrie, a lui Berlibaş Simeon un prunc, 

anume Găvrilă, nănaşe preoteasa me. 

Și iarăși a lui Văsile un prunc anume Mihai, nănașe Pă- 

rasca lui Budiă, 

Şi iară a lui Rus Iacob, Axenie, năn[așă : Irimiasă. 

În 1. 1783. 
În 7 a lui lanuarii, am botezat pă prunca lui Berce An- 

draș, anume Anisie, nă[naşe] [preultea[sa] mă. 

În 16 a lui Ianuarii, a lui Ardelean Gabor, anume Măria, 

năn[aşă] preoteasa me. - 
În 15 a lui Februarie, am botezat și am miruit pă prunca 

Strugariului, a lui Vasilie, anume Todoră, nănașe Albăşoe. 

A lui Greliş Găvrilă, anume Todor. 

A lui Vasalie Cotoi, pruncă, anume —., 

A lui Piţoc Timoc.. 

A lui Bărle Mihai. , 

5 Mai, a lui Rednic Nechita un pruncu, anume —, nănașe: 
nora șpanului. 

A lui Bărle Ursii. 

În 15 a lui Mai, un pruncii a lui Bărle Pătru, Grigorie]; 
l-am și îngropat, . 

În 11 a lui Iunj, -a lui Rednic Simon, prunc, Toder, nă-. 

nașe preoteasa me. 

A lui Pop Luca o pruncă, Todoră, nănașe Ileana ei Budii. 
A lui Vasalie, ginerele lui Virtoc, cocoană, Vărvară, nă- 

nașe Feriii Toma.
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A lui Iuly, a lui Ardelean Irimie () un prunc, Andrei. 
A lui Toder ai Vărvare o pruncă.. 

În 16 a acestie, a lui Ardelean Lupe o pruncă, —, 
„A luj Zona Meteleske prunc, anume —. 

În 8 a lui August, un prunc a lui ginerele lui Piţocit. 

A lui Ştefeiii Țiganu un prunc. 
A lui Ardelean Nechita un prunc. 

A lui Rus lacob o cocoană. 
În 13 a lui Octomvrie, un pruncii a lui Hote Mateii, 

anume Părasca.. 
În 9 zile a lui Dech|emvrie] un prunc a lui Pop Ștefan, 

anume Nicole. 

A lui Ardelean Andrei, dela minăstire, un prunc, anume 

Nechita. 

-O cocoană a lui Zubab Nechita, anume Pălăguţă. 

În anulii 1788, în 24 a lui Aprilie, s'aii îngropată -Melnic 

Nechita la mănăstirea Giuleştilor. 

În anul 1778, în 20 a lui Mai, s'a răpăusat întru D[oJm- 

nul, şi în 22 aces[teiaşi] s'aii îngropat de mine, preotii Theo- 

dor, anume Rednic Ilieși. . 

În 5 zile a lui Augusti an îngropati pă Coară Părasca. 

In 20 a lui Augustii . „ pă pruncul lui Ilieș, anume 

Pinte. . 

În 21... pă prunca lui Grigorle] a lui Feri Ivan, anume 

Mărie, care a treia zi după naştere aii şi muritii. 

În 31 a lui Săptemvrie am îngropati pă pruncul lui Timoc 

a lui Piţoc, a cărue nume este —, 

În 18 a lui Săpt[emvrie] ..., pă pruncul Nechitei Marcului, 

anume, Athănasă. 

În 20 a lui Săpt[e!mvrie . „.» pă pruncul ei Părasche Ignă- 

tesă, anume Dimitrie. 

În 7 a lui Octomvrie..., pă pruncul ei Parăscă al Ignătese 

anume Ivan. | o 

În 9 a lui Octomvrie..., pă pruncul lui Iuga Iosibii, anume 

Nechita. a . | 

în 11 a lui Octomvrie.:., pă fata lui Borca loan, anume 

Eodochie. 
- 
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Și pă. pruncul lui. Vărtolomei a ginerului Rus Andrei, 

anume Vasilie. 

În 21 a lui Octomvrie..., pă prunca lui Morariii Simion, 

anume. Și iarăşi într'aceia zi ... pă un prapom-meşter, anume 

lugaș. | 

In 27 a lui Octomvrie..., pă prunca lui Rus Dumitru, 

anume Anna. 

În 8 a lui Noemvrie..., pă prunci lui Pop Vasalie, anume 

Theodor. ” 

Şi iarăș întru aceia zi, pe pruncu lui Pop Mihai, anume Mihaiu. 

In 11 a lui Noemvrie..., pă prunca lui Grigorle] a lui 

Măteleşte, anume Axenie. " 

În 11 a lui Noemvrie..., pă pruncul lui Pop Luca, anume 

Dimitrie. | 

Întru aceia zi..., pă pruncul.lui Rezi “Zou, a lui Vasalie 

ui Mătea, anume Theodor. 

În 20 a lui Noemvrie..., pă pronca lui Pop Lungula Fri- 

zei, anume Mărie. 

In 24 a lui Noemvrie..., pă prunca lui Ardelean Ivan, 

anume Mărie. 

În 25 a lui Noemvrie..., pă pruncul ai Antinie a Leului, 

anume Ignată. 

În 13 a lui Dechemvrie, p[ărintele] popa Ionaş..., pă 

copilul ai Irine lui Ionășii, anume Ivon. 

În 15 a lui Dechemvrie..., pe pruncul. lui Berbeştan Mi- 

hai, anume Petru. 

În 18 a lui Dechemvrie..., pă „Rotari Dimitrie, şi în 20 

aceștie pe prunculu lu Rus Dimitrie, Onciul. 

În 1779. 

În 21, popa Ionaș... pă Zuza (Cucia, Iuga?) cel bătrăn. 
In 9 zile a lui Februarie..., pă prunca lui Moldovoi Mă- 

ria, anume pă Axănie. 
În 13 a lui Iulie, am îngropat pă Nicoară, pă șpanul (). 

În22...„pă pruncul fratel[ui] mieii, a lui Gheorghie,anume Ion. 
In 28..., pă prunca lui Pop Vasilie, anume Eudochie. 

„În 26 a lui Săptemvrie... pă”prunca lui Rosii Siniion, 

anume Ileană.
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În ro a lui Octomvrie..., pă Iernatei Nechita. 

În 1ş a lui Octomvrie..., pă feciorul Zubeicei, ai 'Mărie, 

anume Grigor[e]. 
În — Octomvrie..., pă Rus Ivon. 
In 1ş a lui Octomvrie..., pe o fie a lui Pătru Chirilă. 

A lui Matei ai Todoroe o cocoană o an îngropatii. 
În 1780. 

In 8 zile a lui Januar..., pă pruncul lui Ivan alii Tomoae, 

anume Simion. 
Și pă un pruncu a Zuze lui Iosibii, pă numele lui —. 

Şi în 11 a lui Febr[uarie)..., pă Mătei ai Rotăriţei. 

În ş a lui Martie..., pă Todoroe, pă Axenie. 

În 14 a lui Martie, s'aii răpăusat untie-mieii Ionaș, şi în 31 

l-am şi îngropat. Ş 

În 31 a lui Martie, pă prunca lui Pop Năchita, anume 

Asenie. 

În 1a lui Aprilie..., pă pruncul lui. Ion a Porfiă, anume 

Simion. - 

În g zile a lui Aprilie, popa Ionaşii aii îngropat pă prun- 

c|ul) ei Ierini lonășoe, anume Adam. 

În 16. .„.„pă Marcul lonaș. 

În 3 a lui lunie...,pă Tivodor Ilenă. 

În 3 a lui uny. pă copila “Țigăncei, a Mărie, anume 

Axenie. o 

În — a lui Iunie, popa Ionaş...pă pruncul lui Savei Lupe, 

anume —. 

În 15 Rednic Olexe s'aii îngropată. 

În 20 a lui Săptembrie...,pă Ion al Intriului. 

În 23 acel an..., pă fie lui Simionaș. 

1781. 

În 5 a lui lanuar...,pă Țiganca lui Strugar Gheorghie, 

anume Țircă. 

în 20 a luilanuar..., pă fata lui Melnic Iacob, anume Mărie. 

În 21 a lui Februar...,pă Rujină Ion. 

În 21...„,pă Timocoe, pă Mărica. 

În luna lui Martie...,pă Zubanca, pă Mărie. 

Si iară pă Rednic Grigor[e], pă Tomoţoi.
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În 29 a lui Martie...,pă Micăcălul, pă Vasilie. 
În 24 a lui April...,pă feciorul Ursului a lui Coţoi, anume 

Alexa. 

Întru aceia zi, pă a lui Hote Mătei pruncă, anume Petru. 

În ra lui Mai, pă pruncu lui Hote Mtăi (sic), anume Mi- 

haiii. | 
Și iarăşi a lui Nechita Marcului, anume —, și iarăși pă. 

pruncul lui Ionăşcăii. 
În 31 a lui Iulie, din vo[e] lut D[umnelzău l-ai fulgeratii 

pă Rednic Ion din Ferești, şi în 1 a lui Augusti l-am și în- 

gropati. | 

În 16 a lui Să[pltlemvrie], am îngropat pă Pătcă. 

În 21 a lui Săpt[emvrie), pă nora lui Piţoc, anume Văsile.. 
“În 16 a lui Octomvrie..., pă Birle Mihaiu. 

În — Octomvrie...,pă Radnic Vasalie. 

În 6 zile, pă pruncul lui Berce Onciul, anume Costantin. . . 

Și pă muiarea lui... Iarăşi pă Costan..., și iarăș. 
În 1782. 

„În 2c a lui Fe[vruar]. . „hui lonalu,.. 
h 781. 

„„„P. Popa Ionaşii... ati miruită pă prun[cul Ini]. .. Losib, 
nănaș... t-o Ştefan, anume... 

| În 23 a lui Marţi, am botezată ..., pă pruncul lui Lazur 

Ion, anume Iacob, nănaşe Moreriţa Irimeiasă. 

întru aceia zi, un prunc a lui Codre Ionaș, anume Vasilie, 

nănașe Părasca lui Budiă. 
In 22, popa Ionaș... pă pruncul lui Ardeleani Luca, anu- 

me—, nănașe aii fost —. 

În 20 a lui Mai.. --pă prunca lui Birle Pătru, anume Irină... 
Întru aceia zi pă pruncul lui Berce Alexe, anume —, nă- 

_naşe ati fostii Părasca lui Budi. | 
În 4 a lui Iulie ...,pă pruncul lui Rus Grigor[e), anume: 

-Grigorle]. | 
Şi iarăşi a lui Berce Onciul prunc, anume Costantin, nă- 

naşe ai fost mama. | 

În 8 zile a lui Săpt[emvrie]..., pă prunca lui Țigan Mihaiu, 
Anna, nănaşe Ceperaş Vasilie. .
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În 8 a lui Octomvrie..., pă pruncul lui Ignatie Berbe, a- 

nume —, nănașe ai fostu Ion a lui Nechita a lui Indreşi. 

În 31 a lui Octomvrie, popa Mihai Şboremi(0)... pă 

pruncu a lui Pop Vasilie —, nănaşe Păras[ca]. 
Și iarăşi a lui Ion Șcăii. 

Și iarăși a lui socaciului șpanului. 

În 9 alui Noemvrie...,pă pruncul lui Berce, — anume Mi- 

hai, nănaşe ai fostii Rogină 0) Axănie. 

Întru acele zile, pă fata lui Berce Chirilă, anume —. 

Şi iarăş a lui Rădnic Gheorghie pruncii, anume Grigor[e). 

Și iarăși a lui Rebnic Ion fecior, anume Chirilă, nănașe 

preoteasa me. 
Și în 21 a lui Febriruarie]... pă nepotul lui Pop Lupul,—, 

nănaşe aii fost preoteasa me. 

1780. 

P. Popa Chifor... pă pruncul lui Savel Lupe, anume —, 

nănașe Potoc Ștefan. | 
Întăe zi a lui Martie..., pă pruncul lui Grigorie] sin Mă- 

teleşie, anume Olexa, a cărue nănașe aii fost nepotă-să, 

Axănie. | 

Și întru aceiaș zi... pă pruncu lui Ion Fereștenulu, anume 

Vasilie, nănaşe aii fost Rednic Toder Fereștanul. 

În 7 zile a lui Aprilie..., pă pruncu Țăganului, anume 

Mărie, a cărie năn[a]şe aii fost Petrica Țiganul. 

În 12 a lui Aprilie..., pă prunca lui Pop..., anume Mărie, 

a cărie nănașe j[upîneasa] Ilean[a] lui Rednic. 

În 24 a lui Mai...,pă prunca lui Rus Iacov, anume Theo- 

dosie, nănaşe Morăriţa Îrimiasă. 

În 24..:,pă pruncul lui Berce Andreș, anume Costantin, 

nănaşe preoteasa me. 

Şi iarăș a lui Hote Mătei, anume Mihaiii, nănașe mama. 

În 28 a lui Inarie... pă cocona Petresăi, anume —, nănașe 

aii fost Fării Thoma, adecă Copla. 

În 31...,pă prunca lui Rednic Macovei, anume Irină, nă. 

nașa ati fost Pop Ion a $opei?). 

Și atunce pă prunca lui Feriă Dumitru, anume Irină, nă 

nașe Rednic Părasca.
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În 7 a lui lunie..., pruncul lui .Birle Dumitru, anume Chi- 
rilă, nănaș ai fost Ioneasă. 

În 14... pă prunca socaciului a Zirii () anume Domnița, 
nănașe aii fost mama. 

În 20 a Augusti..., pă prunca lui Berce Tirilă, anume 

Anna, nănașe aii fostii j[upîneasa] Ileana. 

Întraceia zi. , pă prunca lui Morariu: Iacobii, anume 

Mărie, nănașşe ai fostii Ardeleanca. 

În 20 zile, popa Chifor... pă pruncu lui Zubor Vasalie, 
anume Matheiii, nănaşe aii fost —. 

Întru aceia zi pă pruncul sluji Morăr[iți] Irim(iasi), anume 
Maxin, nănaşe aii fost Morăriţa Irimeasă. 

În... a lui August, popa Grigorle] pă prunca lui i Pop Ion, 
anume —, nînașe j[upineasa] Rednic Ileană, 

Întru aceia zi, alui Hote Iacov, anume —, nănaşe aii fosti. 
soru-me loană. 

În luna lui Săptevrie...,pă prunca lui Ursul..., anume Mă- 
rie, nănaşe preoteasa mă. 

În 1 lui Octomvrie..., pă pruncul lui Strugari a lui Vasilie, 
anume Matei (9), nănaşe Ferii Ion. 

În 11 a lui Noemvrie..., pă pruncul lui Pop Ştefan a Vi. 
șovanului, anume Luca, nănașe ai fost Rednic Părasca.: 

În 16..., pă pruncul lui Moldovoi Grigor[e], anume —, 
nănaşe mama. : : 

În 16... pă pruncul lui Berce Nechita, anume —, nănașe 
aii fost preoteasa mă. 

Întru aceia zi, a lui Moiș Mihaiii, anume —, nănașe aii fost 
fata lui Rednic Ștefan din Berbești. 

În 1r.. -- pă doi prunci a lui Cotoi Ursă, anume Filip şi 
Iacov, nănașe ai fost preoteasa mă. 

În 24... pă pruncul lui Ursul lui Ananie, anume Mihaiă, 
nănaşe ai i fost Părasca lui Budiă. 

1781. 

Birla Pătru dină gosii aii pleit la nemișu- „biraia 16 po- 
tori, la poapa 1 fărdelă de ovesă. 

Rădnicii Acsenie ati plătit la nemiși-birao dătomolii.
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Rădnaică Nechita ai dati la nemiș-birăii, la Ionii lui Va- 

salie, 1 mărășii, la popa u fărdelă de hrisșche. 

Ardelani Ionă la poapa o pletit. 
Popa totii Birle Ionii; la Ionu lui Vasalie, de toti plătită. 

La nemişii-birei, la Ionii, ai datii 16 potori Făchet 

Ursulii. 

Iacobi Epenci, totii la nemişii-birao. Rădnic Todăr, 1 mă- 

răş o datii la birae. Borcii Simon ai dati la popa 1 măreş, 

a uni măreşii datorii, şi u pătacii. Borca Pătre, 1 măreşii 

aii datii la nămi[ș)-birae, 16 potori. Fără Dumitru ai dati 

la popa 1 măreș, 16 potori la -nemişii-birae. Fără Virtom ai 

dată la nemiș-bireii 1 măreșii, 16 potori. Datori Ivanii lui 

Mihaiă totii ai pletitu, 16 potori,la Oniga,1 măreș la popa. 

Rusii Ivan ai datii la popa de totii. Bodirjiocii Ionii ait 

datii totii la Oniga. Rădnicii Ione aii datii totii la părintele. 

Bădii Ihnatii unii pătacii, datorii la popa 2 măreș. Bărbeştanii 

Mihaiii toti la popa. Așijderea şi Făre Ihnati. Făre lvanii 

nemică. Rădnicii Toma la nemiși-birăă 1 mărăș, 16 potori. 

Datori Birle Mihaiii 1 măreş la Toma, 1 la perintele, 1 făr 

(sic) ferdelă de melaiii la popă. Budii Grigorie ei datorii 

dinti prohodii pooapi cu 16 potori, iare pintru popuștina cu 2 

măreşii datorii. Popii lonaşii cu 2 măreş. 

Slujitori. 

Botnaru Alexa şi muere lu, Porfiră, fecioru: Pricop, fata: Gafie. - 

Melnic Iacob, cu soaţa sa, Anisie, feciorii: Ion şi fete 4: 

Mărica, lonă, Năstafă, Acsenie. 

Melnic Ivan, cu soaţa sa, Broja Gafie, fecior: Mihaiii, Ion, 

iară Ion, Titiiană, Todosie. ” 

Ardelian Simion, cu soaţa sa, Mărie, feciori 5: Ion, Măteiii 

Isaie, Tanasie ; fată: Mărie. Unul ai murit, 

Rus Ivan, cu muere lui, Rus Gafie, are 1 feciori: Gri- 

gorle] şi Ion; fete: Anuţa, Mărie, Măricuţa, Todoră, 5; iară 

una aii muritu, 

__ Bodirjoc Ion, cu muere lui, Năstafă, fete 2: Părască și 

Lupă. 

Ardelian Grigor[e], cu muere lui, Ardelian Mărie; fecior: 

Iosifii, fata: Şofronă, Todosie.
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Melnici Nechita, cu muere lui, Nede. 

Ardelian Gheorghie, cu soaţa sa, Ioană. 
Ardelian Filipu, cu muere-lui, Ardelian Ioană. 
Blede Costan,. cu soaţa sa, Rădnicti Năstafă, feciori: Ionii, 

Mitașcul, fata Gafie, 3 feciori, unul a murit. 

Melnici Toaderi, cu soaţa sa, Călină. 

„“Ținţaș Mihaiu, cu soaţa sa, Năstafă Pop. 
Făche; Macoveiii, cu muere lui, Borca Ioană, 3 feciori. 
Ardelian Ion, cu muere lui, Pope Odachie. 
Borca Simion și muere lui, Chişelbe Axenie, şi fete 3. 
Borca "Petre şi muere lui Mărie; feciori 3, 0 fată, 
Olar [le și muere lui, Ardelian Todoră, 2 feciori şi o fată. 
Melnic Ananie, cu muere, Jofie, 2 feciori, o fată, 
Epan Nicoră, muere lui, Bota Călină, fete 3, una ară co- 

pil cu u[n] feciorii. 
Botoii Ștefan, m(uere] Hotian Irină. 
Raoas Petre, muere Ardelia|n] Mărie, 3 feciori și o fată. 
Epan Mihaiu, cu muere lui, Hozman Palaghie, are 2 fe- 

clori și 2 fete. 

Savă Toader, cu muere lui, Tasie, 1 feciorii. 
Ariădelian Gheorghie, cu Ardelian Pitci. 
Vraje Grigorii, cu muere lui, Ardelian Floare; aii 2 feciori» 
Ardelian Vasalie și muere lui, Aniţa, feciorul Ionii și Irină. 

” Epan Vasalie şi muere lui, Ioană, feciori I, fată 1. 
Rohnian Grigor[e] și muere lui, Pop Năstafă, 4 feciori, 

6 fete. . 
» Hotian Ursul şi muere lui, Rus Gafie, 4 feciori, 
Rus Mihaiii, muere, Anuţe şi fete 6. 
Rus Vasalie, cu muere lui, Rus Gafie, 2 feciori, .. 
Rus Niculaia, că muere lui, Floare; un fecior. 
Aridelian Erimie și muete lui, Ardelian Ioană; ai 1 fe- 

cior însurat și 2 fete fecioare. : 
Ardelian Grigore] şi muere lui, Şofronă ; fată 1. 
Meinici Toma, cu muere lui, Todojs]ca, și o fată, Mărica. 
Rus [acov şi muere lui, Ardelian Măriuţe, 2 feziori, o fată. 
Iană, mama lui Porfie, şi, fecioru, Ion. : 
Rus Dumitru, cu muere lui, Ardelian Irină ; 2 feciori, 2 fete...
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Frăț Arde[ljian şi muere lui, Teodosia. 

Rus Vasalie și muere lui, Biîrlă Năstafă, feciori 2, holtei. 

Și ginere în casă şi muere lui, Porfiră, fată 1... 

A Morozan Dumitru și muere lui, Birlia Iliană, 2 feciori și 

o fată, 

Hotian Todorii cu muere lui, Berce Acsenie, şi feciori 3 

holtei, 2 însuraţi, unul Ion, altul Iacov; la unul fata birîu- 

lui, la Iacobi fata lui Fer loani; are copil feciorii. 

Viîrvară Roman, cu feciorul ei, Todorii. . 

Mo[ro]zan Vasalie şi muere lui, Tasie; 3 feciori, 2 fete. 
' Hotian Timocii, Belniţe Mărica; are 3 feciori. 

Birgii Vasalie şi muere, Todosie; 5 feciori, o fată. 
„Borca Ionii şi muere lui, Copirii Mărie; 2 feciori, 2 fete. 

Borca Zahocă, cu muere lui, Frăsina lui Dan. 
Fărudinii Vasalie și muere lui, Borca Todoră; 1 feciori. 

| Rugină Ion şi muere lui, Acsenie. 

| Ardelian Pricop şi muere lui, loană; are 1 fecior, altul 

însurat an. ! 

| Rus Ivan și muere lui, Borca Acsenie, 3 feciori holtei. 

Rus Simion şi muere lui, Palaghie Bone. 

Oanţa Lupii, are 2 feciori. 
Oanţe Ion, muere lui, Viţi Mărica, feciorii 1. 

Cotirlia Vasalie are 1 fecioru însurat şi muere lui, Ioană. 

Socaciul Imvre, muere lui, loană; are 1 fecior şi o fată. 

Bîrle Ignat şi muere lui, Rus Părasca; 4 feciori. 

| Steţ Nechita şi muere, Pătcă. ă 

Rus Andreiii şi muere lui, Rus Mărie; 4 feciori, 1 fată. 

Piţoci Alexa, muere n'are, mamă are; 3 feciori holtei. 

! _ Melnicii Mihaiii şi muere lui, Rădnic Năstafă; 1 fată. 

Ardelian Ion, și muere lui, Todoră; 1 fecior, 2 fete. 

Ardelian Olexa și muere lui, Anisie. 

Rotari Ion şi muere lu, Mărie; 1 fecior. : 

Avdelian Simion şi muere lui, Virvară; 3 feciori, 1 fată. 

Dancuş Petre, cu muere lui, Angh[ellină. 

Ardelian Mihaiii şi muere lui, Lucuţe. 

Fecheti Ursul, cu muere lui, lura luliană; 1 fecior, 1 fată. 

Fecheti Mihaiii, cu muere lui, Barzi Anuţe.
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Fecheti Macovei, cu muere lui, Șugătan Năstafă, 1 fecior, 

1 fată. 

Birle Lon, cu. muere lui, Rădnicii Mărica; 2 feciori holtei.. 

Birle Pitru, cu muere lui, Moiș Călină; 1 fecior. 

Ardelian Ion, cu muere lui, Borco Năstafă, 1 fecior, 1 fată ;: 

Ion, frate-seii. 

Borca Dumitru, cu muere lui, Ardelian Anuţe; 3 fete, 2 

feciori şi un frate holteii. 

Rus Ivan, cu muere lui, Rus Mărie; 1 fată, 1 fecior; are 

O soră, 

Ardelian Simion, cu muere lui, Rus Părasca; 1 fecior, și 

are frate, — nemele: Gheorghie. 

Ooșani Toder, cu muere lui, Ardelian loană; 1 ficior, 1 fată. 

Ardelian Luca, cu muere lui, Năstafă; 2 feciori, o fată. 

Ardelian Ion, cu muere lui, Ardelian Părasca ; 1 ficior, 2 fete. 

Ardelian Mărie are 1 fecior, 1 fată. 

Epan Luca, cu muere lui, Ardelian Năstafă, 

Ardelian Mihaiu, n'are muerțe], 4 feciori, o fată, 

Lazori Acsenie, bărbat n'are, şi are 4 fete, 1 fecior. 

Vasilie Mititelul, cu muere lui, Burduje Palaghie. 

[Lauda scrisori. 

Dai laudă şi mărire lui D[ujmn[ejzei în Troiță, precum 

începutul şi sfărşitul am aus.) 

" Prunci, 

A lui Melnic Iacov am botezat o fată, în luna lui De- 
che[m]vrie în 26; Ardelian Ioană, moașe, Rădnicu Macoveiii, 
nănașii; 1772. 

A lui Melnicii Toder am botezat fată, numele Mărie, în 
luna Noe[mJvrie 20; moașe Cupce Odochie, nănaşi Pop Nechită. 

Altuli a lui Pop Lupul fecior, Dumitru, în luna Octo[mvrie 
în 10 zile; moaşe Cupce Odochie, nănaşă, Rădnici Iiliană. 

A lu Ardelian Ion fector, on, şi ai murit; moaşe Cupce 
Odochie, nănaş|e] Rădnicii Părasca. 

A lui Rus Nicolaia fecior am botezat în luna Lunia 3 zile; 
moașe Cupce Odochie, nănașe Rădnicii Părasca, 

A lui Rus Iacob am botazat fecior, Găvrilă, în luna April 
20 zile; moaşe Cupce Odochie, nănaș Rus Ierimie.



  

  

DOCUMENTE 207 

A lui Epan Mihaiii am botezat fată, numele Mărie, în luna 

Octo[m)vrie 6 zile; moașe Rădnic Mărica, nănașe Rădnic Iliania, 

A lu Ardelian Simion am botezat fecior, în luna Octo[m]vrie 

Io zile, şi aă murit, şi moașe Pop Palaghie, şi nănașe Uţa. 

Altul a lui Rădnic lon fată, Mărie; moaşe Pop Palaghie, 

nănaşe Rădnic Părasca, în luna Deche|[m)vrie 9 zile. 

A lui Rădnic Macoveiii am botezat fată, Mărie; moaşe Pop 

Palaghie, nănaș Popii Ionaş, în luna Mai 2 zile. 

În luna lui Enuarie am botezat a lui Rus Simio[n] o coconă, 

anume Axenie, nîn[ajşe Rădaic Ivan cu g[ălzdoe, fiind (sic) 

Mirică în 3o de zile a lui Enuarie. 

1774. 

Botezat-am a lu Birle Pătru fată Mărie, nănașe Rădnicii 

Iliana, şi moaşe Rădnicii Palaghie, în luna lui Deche[m]vrie 

10 zile. 
Popuștina. 

La Borcă Ionuţă datorii cu unu banii de ro greiţari. La 

Borca Zaheii, 2 măreşii, şi unii pătacii dator. Ardelanii Vasalie 

datorii cu 7 mărăşi. PFăcheti Ursulu 1 măreșii datorii. 

Făcheti Macuveii un pătaci datoră pintru popuştina. Ar- 

delanii Lucăa datori 2 măreşii aind aşa () vamă. Ardelanii 

Mărie pletitii 1 fărdelă de mălaiii la popa. Ardelau Mihaiiă 

aii datu 1 ferdelță] de hrisșcă la popa şi o gumătate de 

ovăsii popa aii plătitii. Aosanii Toader ai dată o mirţă 

de mălaiti. Ardelanii Ionii ai pletit la popa totii. Ardelanii 

lrimeaiti maiare la popa. Ai pletitii Ardelanii Olecsa 1 măreşii 

datoriii. Ardelani Acsenie ai dati la popă 1 miră de hrişcă, 

la popa tătă. Țifră Mihai ai dati la popă o mirță de ovesă, 

ati datii la popa. La Rădnic Simionii aii dati la popa 1 mirţă 

dă ovesii, la nemiși-bireii 16 potori. Romani aii dati la 

popa o mirță de grișcă şi una mirţă de ovesi, totii plătitii 

la popa. Rusii Îndreiii ai dati la popa 1 mirță de ovesii, 16 

potoră, la biraoa. R[ăldnică Olecsa ai dati 1 mirţă de ovăsi 

16 potori. Piţoci Allejesa aii pletiti la popa totii. Giunerele 

1 măreșii datorii. R|ăjdnici lon aciaș au pletiti la popa 

Ră[d]nicii Dumitru, ai dati la popa. Piste Istratie la popa 

ai dati. Rfăjdnicii Ilane aii dati la nemişi-biroo. Rusii
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Jacobii aii datii la popa 1 mărăși, la diiaci 1, la nemișii- 

birao pătacii. Rădnici Ionași la popa ai dati 16 potori, 

neamișii birae 1 merești. Îndreica Ștefani aii datit la nemişii- 

bireii 1 petac, la popa 1 mărăși, datorii 1 m. Răpă ai datii 

totii la popa. Rusi Simioni la popa totii aii datii. Ionii Lupe 

la popa totii. Ră Șteofre, toti la popa. 

Bireu Timocu aii pletitii-aui po (sic) popa 2 mereși, 1 mereşii 

datorii. Birgheui Vasalie aă dati la popa totii. Vasalie Sade 

aii datii la popa 16 potori, 1 mereșii la nemeșii-birae. Ne. 
chita Fechet[e] 1 pătocii datorii. Rusi Mihaiii 1 petacă da. 

tori. Ştefanii lui Nicoră 16 potori la birao, 1 mereș datori, 

Ile Olarii la birae a pletiti totii. Codre loneși la birae 

totii. Zubă Ol[ejcsa petaci la popa, 2 mereșii la birae. Bede- 

onca Odochie petaci la popa, 2 me[reşi] la nemiș-birae. Bireu 

Ursului la popa toti. Codre Merie la nemiș-birae petacii, da- 

torii cu şese potori și 6 greiţari. Merielăui Ionii a cositii 

într'o zi popi, 16 potori datorii. Popii Ionaș datorii 1 petac, 

2 m. aii datii la birao. Todării Popi 2 mereşii, la popa, 1la 

birae. Popă Inaş 1 me. la popa, 1 la birao, petacii dator.



    

VI. 

Urbariul din 1600 al domeniului Beiuşului. 

Urbarium sive conscriptio et connumeratio bonorum Sacrae 

Caesareae et Regiae Maiestatis in pertinentiis Bellenes, 

in comitatu bihariensi, per Georgium Varasdy et Petrum : 

Besseney, die 16-a Februarii anno 1600 incepta. 

Pertinentia Bellenes. 

Oppidum Bellenes. 

„„. Relicta Ioannis Olâh habet... Petrus Cranilk disit (sic) 

nobilis... Petrus Gâura habet bo. 2... Relicta Caspar 

Sinka, loannes Synka..., Ioannes Moliszi habet, bo. 2... 

Georgius Todor domus nobilitaris, Franciscus Vargha bo. 

4, va. 3... Stephani Iântza...» Olah Lupasul..., Ioannes 

Pipas, Benedictus Vincze...- Blasius Borya, relicta Ioannis 

Pap..., relicta Stephani Begich... 

Târkâny. 

Petrus Sebestion, Michael Sebestion, Thomas Olâh, re- 

licta Andreae Forkos, Stephanus Szonko, Franciscus Lanio, 

Michael Molnar, Mathias Pogor, Franciscus Zipo, filius Se- 

bastiani Boldisar, Ioannes Kupas, Petrus Tonko, Stephanus 

Vajda, Michael Petran, Demetrius Litteratus, Ioannes Bogho, 

Michael Mathias, Georgius Kovacsy, Casparus Mihaly, Mi- 

chael Gerger, Michael Pether, Gregorius Pap, Michael Simon, 

Ambrosius Simon, Simon Olâh, Stephanus Goâts, Deme- 

trius Gaâl, Michael Zabo, Nicolaus Lâssl6, Stephanus Se- 

bestin, relicta Gregorii Sebestin, Petrus Mikola, Andreas 

Mikola, Stephanus Bertha, Franciscus Sebestin, Benedictus
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Păâl, relicta Stephani Miszaros, relicta Laurentii Kiss, re- 

licta Ioannis Pop, Ioannes Olâh, relicta Michaslis Denkhă, 

Michael Bernâth, Michael Sipos, Ioannes Illis, relicta Lau- 

rentii Agoston, relicta Antonii Fazokas, relicta Antonii 

Badits, Ioannes Deâk, relicta Blasii Kiss, 

Felsed-Solmos. 

Ioannes Egrid, Andreas Messaros, relicta Stephani Dia- 

bath, Lucas Santa, relicta Ioannis Kiss, Lazarus Olâh, Ga- 

briel Olâh, Ladislaus Fazokas, Petrus Nagy, Benedictus 

Nagy, Lucas Santha, Mathias Nagy, Michael Nagy, Ste- 

phanus Sonthoragh, Michael Dosny, Ioannes Kiss, relicta 

Ladislai Vargha, Stephanus Ghembe, Ioannes Simou..., 

Petrus Burdan Krainik, Burdan Pether Crainik, Burdan Far- 

kas, Chionta Ivan, Koszt Ivan, Kost Georgy, Kosth Michaăl, 

George Korsz, Burda Thamas, Paulus Cantil, Paulus Tuma, 

Regia Georgy, Regia Ioannes, Ilia Thoma, Karian Gabor, 
Zeliest Lup, Zeliest Ignatius, Zelisti Istvan, Zelisti Mihaly, 
Zelesti Zamason, Xuor Gregory, Xiantuza, Uzun Nagor. 

Krezulya. | 
Dragomher Recs, Drago loan, Drago Lupan, Dragoi 

Grosza, Dragoi Pether, Demeder Dragul, Marcus Dragul, 
Sima Farkas, Simion Pether, Hans Linkul, Hansz Dimidar, 
Hansz Irum, Hansz Ivan, Hansz Pether, Thoma Illis, Illis 
Lukas, ..., Emericus Illis, Illis Petrus, Nagyhomus Far: 
kas, Ashogomus Lulia, Naghomus Pether, Naghomus Kun, 
Naghomus Illis, Naghomus Matzo, Mathias Gyurko, Ma: 
thias Ivan, Mathiz Par, Nagomus Russa, Laiko Simon, 
Laiko Petraczo, Laiko Pether, Laiko Thodor. 

Karbonar. | 
Mihaly Gyârgy, Thus Mihaly, Mihaly Andras, Mihaly Pe- 

trus, Zoha Kuztin, Zoha Andro, Mania Pethar, Mania Mihaly, 
Mania Illis, Mauia Gyorgy, Honys Matyas, Konsstion An- 
dras, Kontztin Mihaly, Tiba Thamas, Tiban Ka, Tan: Gurko, 
Uauza Ivon, Uanza Gyorgy, Unza Pether, Pogpessy Unnes. 

” Burdoiaza. 
„Rus Zpia, Rus Farkas, Zayko Lupa, Rus Andras, Rus 

Lupasy, Zayko Matyas, Zayko Simon, Zayko Thurhely
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Kyrila lanos, Kyrila Pinthir, Samla Pinth, loga Gansil, May- 

Jath M...., Maylath Pether, Maylath Gergy, Maylath Ianos, 

Christophor Mihaly, Sury Vaszon, Kyrile Simon, Sos Lupsa, 

Sos Mathias, Mantz..., Manny Gecrgy, Manz Thamas, 

Vajda lanos, Boyho..., Boyho Thamas, Boyho Marthon, 

Bonya..., Bonya Ianos, Dobras Beryha, Pya Simon, Trot 

Pether, Petrus Gurko, Petrus Lukossy, Geza Mihaly, Petrus 

Iankul, Illa Machu, Orro Thurkul, Illa Ivan, Ilia Ighach, 

Manhtul Gurko, Mathias Mugus, Mathias Serandrabar. 

Ghorams. " 

Kozha Merche, Kostha Simon, Kostha Georgy, Kostha 

A..., Kostha Dregicz, Demidar Ganul, Czynde Boryan, An- 

dreas Ivon, Vasi Angel, F... ther Iannus, losephus Farkas, 

Kotza Iuon, Philipus Ianos, Michael Mihaly, Michael Pogor, 

Miche  Ianos, Michael Farkas, Boghea Gabril, Rumany 

Gyeorgy, Rumany Simon, Rumany Pether, Tyns Michael, 

Tyns Pether, ... Dobra..., Konduar Divadar, Stephanus Bar- 

busz, Cristoph Simon, Palaghia Tyvadar, Stephanus Csana, 

Domotha Mihaly, Sandor Ivan, Tytha, Volfigangus Lazar, 

Fodor Petrus, Paulus, Thovador, Paulus Karatson, Turbul, 

Paulus Mihaly, Fodor Mihaly, Bogdan Lup. ” 

Petroz. 

Thoma..., Thoma Mihaly, Thoma Gorgy, Thoma Pether, 

Thoma Simon, Thoma Mathe, Thoma lanos, Thoma Lupus, 

Thoma Psopan, Thoma Uram, Dumsa Andreas, Duma..., 

Dumsa Mihaly, Dumsa Gorgy (bis), Dumsa Ianos (is), Fhuia 

Pether, Kyrtha Farkas, Kosztho Dragith, Kosztha Ivon, Kosz- 

tha Ianos, Kosztha Nistor, Koszta Iuon, Dobra Triff, Dobra 

Thodor, Dobra Balinth, Dobra Giurko, Dobra Stephanus, 

Dobra Mathias, Perh Mihaly, Perha. ..-. Perha Lazar, Perha 

Gurko, Perha Mathe, Iosu Paskul. . - Ion Sthanthul. 

Zeoldeo !. 

"Mes Ianos, Pusthan Georgy, Mes..., Mes Georgy..., 

„.. Diuadar ..., Tunja Lupp--» Iradul, Pop Mihaly..,., 

Gavril..., Fulinas Illis, Fulinas Mihaly ...; Bode Georgy, 

“Bagio Puskul, Bagio Mihaly. . . . 

1 De aici se aleg numai numele caracteristice.
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Kiss Bellenes. 

Koman Pether..., Roman Crif, Roman Mathias, Kressera 
Istvan, Kressera Andras ..., Kressa Simon ..., Mathias Ivan, 
Burda, Vaida, Balthazar Lupa, Flamonda Ianus, Flamonda 
Petrus (Simon), Gavril, Trippon, Kodran Simon, Fodor Druga, 
Alexander Ivan. 

Pocza Velestse. 

„« „Kiril, Popa Gergy, Vasza Farkas, : Balinth Petrus 
(Sandor), Gergy Isak. 

7 
Zlevecztky. 

Bogdan Simon, Adama, Petrilla. 

Ponthafalva. 
Andreas Mladyn, Lucas On. 

Also-Poyn. 
Bughy Ignat, Daniel Dobrul. 

Bradetfalva. | 
Gymba Nanlup, Bogdan Bartholo (Demeter). 

Felses-Poyn. 
Carachion Petrus, Flora Ivan, Balthasar Nizthor, loanes 

Guba, Dan Zygan, Dan Lupa, Zonba Layba, Sandra Marko. 
Chemfalva. 

Kochuba, 
Popa. Petriko. 

Razthoka. 

Donbrovam. 

Fekete-Patak. 

Rechwleny. 

Szalka, 

Talpan. 
Palma lanos, Csupa Farkas Mihaly (Daniel). 

: Maczola, 
Also-MEezes. 

Szerbul Farkas (Michael), Sarban Mihaly, Lasar Ivon.. 
_Fereczye. | 

Blaga Petrus, Ivan Pantha, Bud Gavrill Gorgy (Mihaly, Farkas).
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Felsâ.-Alizes. 

Dan Petrus (Thodor), Popsa Ivan, Chomara 'Thodar. 
! Bikatalva. - 

Lelestien. 
. Thelek. 

Tripon (Gabor, loan). 

Moghoran. 
Chionca (Ignats, Ivan, Petrus, Gavril, Lupus, Mathias) 

Hordobagy Iilis (Farkas). 

Kis-Kocs. 

[Trei preoți.] 

Szelesthe. 

“Herczcesth. 

Ioannes Uztkath. 

Segesd. 

Skey. 
Grosa Miklos, Bib Thodor, Bulda Mathias (Ivan), Doma 

Mathias, Barthin Kosstha (Maximil), Kolibas Pether, Mihil 
Mathias. 

" Vayen. 
Vana Lupas, Burtha Gavriil, Buza Mathias, Rossogh An- 

“dras, Racz Lupus, Georg Pis, Ioannes Orban, Borsza Ioan. 

| Rhen. ! 
Kotz Lupus (loan), Magos Philipp. 

Pantosest, 
Henkeres Baltha. 

Vanthia Mihaly. | 

Burdest. 

Michael Hytsras Kraynik, Grama Georgy. 

Hothâr. 

Mogha Petrus (Gyurka), Khristho Ioanes. 

Lonka. 
Movs Miklos (Gorgy). Horgha (Lupus, loan, Mihaly, Lupp). 

Kolestis. 

Koba loanes (Petrus, Christhof, Mathias, Mihaly), Sus 

„Nika (Gavriil). 

2492. Vol. XII. 18
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Kerpeneth. 

Nemes, Petrus, Nicolaus Burd, Gymola (Stephanus, Mikola, 

Gyăârgy), Basa (Mathias, Thoma, Lupp» Thodra, Illis, Petrus). 

Szelesthe. 

Lupsa Thoma. | 

Boy. 

Kralyoma. 

- Susth. 

Borilla. 
Blehen. 

Urszesth. 

__ Zohodol. 

Keompedszoy. 
Folferth Sukan. 

Vallenigya. 

Iordan iudex. 
Also-Vorzad. 

Fels6-Vorzad. 

Pogany. 
Kiss Banizva. 

Fonach. 

- Segistel Hanes, Hannus, Bodor Niko (Ivon, Abraham), 

Brogia, Bogis-Lupp, Magheras Pether (Paska, Thudok, Mar: 

ko), Zojka Stephan, Jonitha Ieremias. 

Fels6-Kompânth. 

Bayko Abraham, Handa Mathias, Stefan Ambram, Bontha 

lânos, Zela Illis (Lupus, Trippo), Eten Ionas, Petroska Ivon, 

Chirile Iltis, Mihotha Mihaiy (Vaszull). 
Also-Kompânth. 

Sorba Ieremie, Bud: Ivonis, Bib Mikola, Petrassko Mihaly.



  

Vi 
Documente amestecate,.mai mult de la Exposiţia 

din Sibiiu. 

ŢI. 

«Datum Bude, sabbato proximo post festum Beate Doroţhee 

virginis, et martyris [31 martii], anno Domini M*CCCLXXX"* 

sexto.> Regina Maria, pentru « Demetrius filius Rayk, Olachus 

Nostre Maiestatis de districtu Myhald, in sua, item Smiani, 

„Bogdani, Thome et Blasii, fratrum suorum uterinorum, per- 

sonis..., Super donacione cniusdam possessionis Walasnicha 

vocate, iuxta fluvium Walasnicha nominatum, în dicto dis- 

trictu de Myhald, existens.» Reprodusă donația lui Ludovic: 

«Attendentes fidelitates et servicia Smiani, Bogdani, De- 

metrii, Thome et Blasii, „filiorum Wayk, Olachorum nos- 

trorum, quae îjdem in plerisque nostris expedicionibus, et 

specialiter. în exercitibus. nostris adversus Rastenos et eciam 

contra : Bulgaros motis, signanter vero in reoptencione 

civitațis et. terre. zeurinensis Nostre studuerunt exhibere 

Maiestati et exhibent în praesenti.ac exhibituros se offe- 

runt „in futurum, quandam possessionem Walasnicha vocatam» 

iuxta fluvium Blanicha nominatum,, în districtu de Myhald 

existentem, quae propter. înfidelitatem Ladislai, filii Lehach:, 

qui, derelicta fidelitatis via, ad partes fugit . transalpinas, in 

despectum Nostre Maieştatis, et mostro adhesit .emulo, ad 

nostras manus et regiam nostram collacionem revoluta fore 

„1 V., Prefaţa.
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perhibetur, eisdem filiis Rayk, Olachys nostris fidelibus, ipso- 

rumque heredibus et posteritatibus universis, cum omnibus 

suis utilitatibus et pertinenciis, sub suis veris metis et anti- 

quis, nove donacionis titulo, iure proprio et irrevocabiliter 

absque praciudicio îiuris alieni dedimus, donavimus et contu- 

limus, ea libertate et consuetudine possidendam, tenendam et 

habendam,; qua ceteri nobiles olachi districtu in eodem suas 

possessiones conservare sunt consueti. Praesentes autem sub 

magno nostro sigillo emanare faciemus, dum nobis fuerunt 
reportate. Datum in Wysegrad, in octavis festi Corporis. 
Christi [19 iunii], anno Domini M*CCCLXX"* sexto.> 

ll. 

Ț Întru H[risto]s lui D[ujmnezăiă bun credintos şi iubitorii. 
întru Hjristo]s, creștinul Ioan Vlad Voivod şi Domni, cu mila. 

lui: Dumnedzăi şi cu bună tocmala lui Dumnezeii, am biruit şi 

am domnit toată Ţara-Rumănească, şi am fost biruitor Amla- 

giului și Fagaraşului, și am dăruit Domniia Mea, cu a mea bună. 

voe, acestui cinstit şi slugă bună, cartea Domnii: Meale, cu 

slugile și cu boerii Domnii Meale, jupînului Stan Ciulmoe- 

nescul, cu 5 fegori a lui: Moian şi Stoica-sin (sic), şi Vlad, 

şi Mihail. Moian are fetor[i] pe Aldea și-pe Moian, și feate 

pe Stanca. Stoica are fetori pe Șerban, și pe Coman și pe 

Mihail. Și le-am dat lor jumătate din Voila, și din hotar, și 

din ceialaltă jumătate le-am mai dat lor a treia parte, și 
le-am dat locul loru din 'sat din părăui, ce să chiiamă Căcicea, 

şi apa mori păn în Riu cel Sec, şi de ceaia parte de apa 

“mori pănă în părăul cel tinos ce să chiiamă': matca, și: din 

calea din sat 'pănă în Oltu, ocolu hotaruluiii din Olt, “pre 

“riul cel sec, în sus, pănă în gruiul Featelor, și de acolo di- 

"repti preste-dumbravă, şi preste cîmpu, şi preste dealuri, 

preste un cornii de dealu, pănă în părău ce să chiamă Lu- 
dișorel, şi pre părăi în jos pănă în Oltu. Și le-am dat pe 
munte Jneapănu, şi din virful muntelui a Păriului pănă în 
mijlocul Oltului, și le-am dat lor loc de moară în Olt, în 
Voila, și apa mori, apă de 2 roate, și i-am slobozit să poată
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duce apa din rîii pănă la moară, pre unde ar vrea ei, şi să fie 
sloboz în apa lor a păscui, şi a mai face și alte mori, și vîr- 
tope și dirste, iară nu alţi, şi din sus de sat pănă în hotaru 
Voivodeanilor, şi din jos de sat pănă .în Oltu.. Şi le-am dat 
lor să fie boeri și sloboz, înpreună cu boeri Domnii Meale, 
şi le-am dat lor Țigani 15: pre Manea Țiganul cu ş fetor 
al lui, şi pre Pascul Țiganul cu 3 fekori ai lui, şi pre Cazac' 
"Țiganul cu un fe&or lingă el, şi pre Micul Țiganul cu 2 fe- 
tori lingă el. Și le-am dat lor parte din .ocină, și le-am dat 
lor jumătate de Cioruş din Țara-Rumănească, şi a treia parte 

din Mislea, și a treia parte de la Plopeani, și jumătate. di 
Cocoreaşti,. și moşiia lor de la Moeneşti. Aceastea toate le-am 

dat lor, să le fie ocină, şi moșie, şi boerișag lor, și rămăși: 

ţelor lor, şi a neam din neamul lor. Și de atasta am poruncit 

Domniia Mea, din nice un fealii din marha lor să nu li să 

iă vama domnească dintii, nice din oi, nice din stupi, 

nice din porci, nice din găleată, nice din, vinăriciti, nice din 

dijmă, nice din sămănături, nice din livezi, nice din po- 

meate, nice vamă din tirgu, şi să nu hie nice într'o gloabă 

domnească. Poruncit-am de la cei mit pănă la cei mari, carei 

ai slujbă, de îț voru umbla în țara birarii Domnii Meale, să 

nu-ş rîză de dinșii şi să nui învăluiască, pre acealea ocine 

să nu pue judeţ, nice gloabă, nice biru, pentru ce căce, cu 

ce-i vor învălui, vor dobîndi mare răutate şi urgie de la 

Domniia Mea. Şi într'altu chipu să nu încearce preste cartea 

Domnii Meale. Și încă şi după moartea Domnii Meale, pre 

cine îl va dărui Domnul Dumnedzăă să fie Domnii în “Țara- 

Rumănească, și va învoi şi va întări atasta carte, şi pre 

acela Domnul Dumnedzăi îl va întări întru Domniia sa, iară 

cela ce o va sparge, şi o va strica, şi nu o va învoi, și pre. 

acela Domnul Dumnedzăi îl va risipi și îl va ucide. Aciasta 
iarăşi, pentru la cel loc luminat, a sufletelor celor curate, 

acela ce o ar strica să fie soţ ludei şi Arici, şi să fie bles- 

temat de Dumnedzăi și de. toţ sflijnți apostoli, și de 300 și 

18 de părinți sflijnți, carii ai fostii la săborulii cel dintii în Ni. 

cheia, şi aseamene cu cine ce ziseră la răstignirea lui H[ristojs: FR 

sîngele lui spre noi şi spre fegori noștri, într'acestii veac ce
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iaste și în cela ce va să fie în veaci veacilor, amin.” lară 

mărturii am pus întratastă carte a Domnii Meale, bocrii 

Domnii Meale: jupan 'Toder, jupan Nanul, jupan Tatul, 

„ Stanţul Honoi, jupan Voicul, jupan Manca Vel Dvornic, jupan 

Nan -Pascul, Radu Borcev, Dumitru Spatar, jupan Ştefan 
Logofet, jupan Şerban Vel Visternic, jupan Simen Stolnic 

jupan Miclea Vel Paharnic, jupan Bădea Vel Comis. Ei 

Coica Logotet am scris acastă carte în cetate în Tirgoviște; 

în luna lui Aprilie 23 [= 21] de zile, anul de lă Zidirea Lumi 

6945 [1437], nede u popaştea [= Duminecă după Paști). 

Jon Vlad Voevod, mistiia bjiia suit. — După o traducere 
din veacul al XVIII-lea, la parohul din Drăguș, în. Țara Fă- 
gărașului. 

INI. 

«Buda, feria quarta proxima post festum Visitacionis Marie: 

[5 iuliij>, 1458. Regele Matiaș arată că «fideles nostri lacobus 

Hwthman et Benedictus Rado, inhabitatores opidi nostri Hw- 

nyad, în ipsorum ac aliorum fidelium nostrorum Rascianorum 

et Volahorum personis, în eodem opido nostro Hwnyad com- 
morantium, nostram venientes ad presenciam»>, arată scrisori de 

la Ladislas, comite de Bistrița, fratele săii, «quibus mediaiitibus 

Rascianis et Wolachis în dicto opido Hwnyad commoraritibus id 

ut ipsi quandam capellam în loco pristino, în dicto opido nostro 
Hwnyad habito, edificare et construere possint, concessisse 
dinoscitur.» Urmează privilegiul: «Quia nos, ad huriiilime sup- 
plicacionis instântiam Rascianorum et Wolahoruin 'nostrorum» 
scilicet iobagionum în Hwnyad conimorâritium, id concessimus 
ut ipsi in loco pristiho unam capellam edificare et 'Grdi- 
rare valeaiit atque possint, ymmo concedinius praesencium 
per vigorem.» Timişoara, «in festo beati Andree Apostoli 
[30 Novembris)», 1456. 

IV. 

«Datum in câstello nostro Rak... ok, în festo beati Georgii 
martiris [23 aprilis], anno Doimini millesirho quingentesiimo sexto 

„. Nos Beatrix de Frangepan, ]llustris condain' domiăi Iohannis 
Corvini, Lyptovie 'ducis, regnorum Dalmaciae, Croacie et Scla-
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wonie Bani, etc., relicta», arată că, cattentis et consideratis 

va... virtute, morum honestate ac secundum morem Rascia- 

norum litteralis sciencie sufficienti pericia aliisque probitatum 
meritis discreti Petri praesbyteri Walahorum de Zoc(zat]h, 

quibus ipse apud nos nonnullorum fidelium nostrorum  fide- 

digno testimonio meruit commendari, eundem, veluti perso- 

nam idoneam et benemeritam, ad officium prothopapatus ec- 

clesiae Wolahorum oppido nostro Hwnyad vocato fundate, 
ad praesens de iure et de facto vacantis, simul cum domo, 

etc., prothopapatus, auctoritate nostri iuspatronatus, duximus 

nominandum, eligendum et confirmandum.» Pecete. roșie peste 

hirtie. 

V, 

«Nos Georgius, Dei gratia marchio brandemburgensis, Sle- 

sie, Prusic, etc., fidelibus nostris Andree litterato de Sen- 

thymreh et Ioanni Bekws, castellanis castri nostri Hwnyad 

eorumque successoribus în tali officio constitutis, benivolen- 

ciam. Cum nos ex speciali meritorum praerogativa Petrum 

potropopum de Zoczath inter praesbiteros Walachorum in dis- 

trictu Hwnyad în verum protopopum eligimus et constituimus 

rursusque auctoritate iuris patronatus nostri eumdem confir- 

mamus et donamus, — quare vobis praesentibus ac vestris 

successoribus officii castellanatus comittimus eumdem potro. 

popum contra quoslibet impeditores ac molestatores manum 

defenditoriam tenere debeatis et teneamini, ac alios praesbi- 

teros Walachorum, cum de omnibus proventibus et fructibus 

e medio ipsorum sibi provenire debeant, eidem obtemperare 

compellatis. Secus non facturi. Praesentibus perlectis ac re- 

ditorj exhibitis. Datis in castro nostro 7... sunia, feria tercia 

“in festis Penthicostes [22 maii], anno Domini millesimo quin- 

gentesimo vigesimo sexto.» Pecete roşie. 

VI. 

Huniedoara, 12 August 1582. loan Târok de Enningh, 

comite perpetuii al comitatului Huniedoarei, <praefectis, pro- 

visoribus, castellanis, vice-provisoribus arcis, item krainicis,
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kenesiis ditionis et pertinentiarum nostrarum quibuslibet, 
necnon iudicibus et collegis oppidi nostri Hwniad>. Face 
pe «Moyssin, praesbyterum valachalem, nunc prothopopum 
iuxta ritum Grecorum oppidi nostri Huniad in Tottsser (!) con- 
stitutum>. Citează privilegiul lui Matiaș, lui Gheorghe de 
Brandenburg, «postremo vero ex literis magnifici Valentini 
Teoreck, avi nostri... Praerogativa sacerdotali cunctos [pres- 
byteros)] valachales in ditione nostra constitutos regat, exa- 
minet, instruat et arguat ritu Graecorum utque ut iuxta 
veterem consuetudinem caeteri praesbyteri sua munera solita 
et obventiones, simul etiam censum more antiquo usitatum 
et ordinatum, eidem discreto Moyssim protopapa administrare, 
persolvere debeant et teneantur absque defecto; qui si re- 
cusaverint vel extremitate aliqua non vellent praestare, cogan- 
tur et apellantur sub poena merita.» 

VII. 

« Alamori Opra Pop, Zanisslau Avram, din Alămor, iar din 
Ocna: Marcu Pas, Ioan Mocan, Mircea Mihai, Popa Gheor- 
ghe, Bak Gheorghe, Szăcs Balint, Cherecheş Ştefan, Oprea 
Miclăuş, Marges Martor, Stoica Pass, Sîrbul Petrus» certifică 
în 1609 că biserica romănească din Ocna Sibiiului a fost fă- 
cută de Mihai Viteazul cu Supraveghetorul lui Vasile Vis- 
tierul și oferă o taxă bisericii reformate pentru ca a lor să 
nu fie ruinată, — Colecţia păr. paroch catolic Bakk din Ocna. 

VIII. 

T Macri Bz npwerenar apăinneneiuS nvp Penale wr 
CTWA BEATBAACRIN H RAACKIN N RApAACRINI CARAMApCRN 1 Berii BEMAN apăaeniu Hupou. Pat[e) şi bl[agols|lo]venie. Scriem tu- tlujror domnilor și işpanilor și vițeai-işpanilor și birailor și solgabirailor şi tut[ujrora deregătorilor carii sănteţi făcători de dereptate și purtători de clin]ste din varmeghie Hinedorii, să fie domnie vostră săn[ă]toș. Alta, dăm știr[e] domniilor vostre și altor tut[ujror preoților și birailor de pren toate satel[e], înpreun[ă] tuturor Rum[ăjnilor cari se țin de leage - gretască şi sărbească, cum, văzăndu noi prot[ojpop Ianăş din 
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Hinedoar[a] ia măna lui cărţile şi altor vlădici mai denainte 

vreame, într' acela chip dat-am și Vlădiciea Mea cartea nostră 
cum să, fie tar[e] şi statornic a .socoti întru toate lucrurile 

legii, alegăndu sventele besearet de acoperiș, de ţinterimurți] 
şi de s[ăjcriul din lăuntru, cum isprăvesc preoții, şi cum învaţă] 

s[fînjta ev[an]gh[ellia, și toţ oamenii cum petrecu şi cum ascultă, 
şi de toate necăderil[e] să soc[oltească pănna al cincele văr, 

și de cuscrii, și de cumetrii, de carii se mestec[ă], cu ştir[e] şi 

fâr|ă] ştir[e], şi de omen[i] cari îș lasă mueril[e], așijderea şi 

mueril[e] car[e]-şi las(â] bărbaţii. Dereptu atae şi voi preoților 

şi cu tot cliricul besearezjijlor să aveţ asculta de toate de 

ce va da prot[ojpopul învăț[ăturlă], pentru că i-am dat pu 

teare cum, unde va fi leage, înpreun[ă] cu giurații să poată] 

despărți și birşăglui, cu dereptate, iar cinle] nu va asculta 

de cuvăntul cărţii nostre să fie birşag 12 florinţ ; iar, să se 

“va ţinea într' alt chip cin[e]va, acela să fie oprit de besea- 

rec|ă]. De atasta scriam-vă; n Eh ERCANT dati. TINE ACUA AIE. 

A ani, Bak 1628. Ghenadie arhiepiscop; în chipul mieii să 

porontască în tot locul. Stefan arhiepiscup î Mitropolit. 

[Pecete cu un chip de om; la stînga ru, la dreapta șters. 

În legenda octogonală : [Bata renalafie. | 

Pe Ve foii 2:] Sava, Vlădica de Belgrad și de totă țara 

Ardealului, mai dereptu mai mare credință am întărit cu iscă- 

- litura nostră această carte. [Iscălitura:] arhiepiscup i Mitropolit. 

V leat ot rojd. Ha 1660, ma., mlesilţea Sepltemvrie] 21 dni. 

[Şters pe dos:] Ştefan arhiepiscup i Mitropolit. 

IX. 

Bucureşti, 20 April 71359 (şi 1631). | 

Leon-Vodă npitaTeat reatămni SNA Bhp6AT-Eu3H ÎL uacSru 

n ueAS cui, Matiiaș din Haţag, și cu fiii, pentru Jupăneşti, de 

la Gura Jiiuluii, partea Crăsnari/or, luată de la Hingan Parapanu, 

între satele Porcenii și Sămbotinul. Le avea de la Hamza 

Postelnic din Trăgul Gilortului, fiul lui Barbul Postelnic, pentru 

54000 de aspri gata. În zapis semnează : <ot Cămpi Paleologa 

1 De la intrarea în şes a Jiiului,
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Loglolfet i ot Greci Andronie,i ot Cărpeneș Stanciul vat[av], 
i ot Curte Nicola Post[telnic), i ot Curpen Barbul, î ot Ale- 
xeani Pătru, i ot Vălari Datco, i ot Hurezi Oprea, și ot 
Ogrumi Nicola Peh[harnic)». 
"Semnătura Domnului, monogram, pecete. 
După o fototipie Socec. 

X. 

Din mila lui D[ujmnezău Theofil, iarhiepiscupul Mitropoliei 
şi a toată țara Ardialului esteje, iprot Belgradului. 

Cătră atasta, de la noi trimitem m|oJi[i]tvă și bi[ajgoslovenie 
Miriilor Voastre preoților. și boerilori din eparfie de la Hu- 
nedoar[ă] și oroșenilot de cinstre (szc). Pricina aeștii cărţi 
nu este altă, fără numai, poftind D|ujmnezăi pre cinstitul pro- 
topopul Niculae dintre noi, D|ujmnezăii să-l stăiască, dici, 
fiindii atăta nevoi pre țară și pre săporul nostru, nu putum 
lăsa aceia partie ca o turmă făr de păstoriii, ci iat[ă] 'c'am 
orănduit să fie ispovnic [=ispravnic) pre cinstitul popa Ionii din 
Hunedoar(a], să fie purtătorii de grijă în locul spăsitului proto- 
pop Nicolae pănă la săborul mare: adoul înpărătesc, dăjdile 
vlădiceşti şi alte venituri ce săntă, să le străngă și să le aduc[ă) 
la săbor, alte lucruri ce să vor tămpla necuvioas[e] între . 
creștini, înpreun[ă] cu m[olițitvele voastre să le îndrepteze. De 
la săborul mare să va așăza protopopie cum va fi mai 
bine, iar pănă atunci de popa lon să ascultați ca și de pro- 
topopul, că, vare cine s'ar afla neîngăduitorii poruncii 
noastre, oare preot, oare mirian, cu pedeapsa săborului mare 
să va bintătui. Cu atăta săvărșănii, să vă stăviți de la 
H[ri]s[tos]. Scris în Bălgrad, 1696, Aplrilie] 9. 

Vi[ăJa[i ]ca Theofil. 
[Pecetea cunoscută, : „ 
Pe dos, scrisoare de la episcopul reformat Veszpremi Istvân.] 

XI. 

Din mila lui Dumnezăă Athanasie arheipiscop i Mitropolit 
Scaunului Belgradului, eştej, iproci. 

Pavel, marele apostol al Domnului, scrie la Tim., cap. 

a
a
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în 3, viarş 7, să să dea preoților poslanie tocmite di la 

ceia ce-i hirotonescii. de tocmiria preoților; deci unii po- 

runcii ca aceia plecăndu-să, și acestii smerit 'anume lanăși 

din Haţăg, pintru atasta tocmim carte ca di la noi, cu 

darul Duhului Sf[ăJat, a făcătoriului deplin Dumnezăi, l-am 

hirotonit pre leage şi pe 'pravil[ă] citeţ, ipodiacon, diacon, di- 

acon şi preot şi preot (sic). Poruncim tuturor celora ce cătră 

voi va veni acest slobod preotii, arlierelor, zic, şi preoţilor, 

egumenilor, boiarilor și mirianilor, cumu S'aii împodobit cu 

vrednicie preoțit de Smereniia Noastră, mărturisit de băr- 

băţie, vriadnig 'credintoşi, cum iastă vriadnic de rănduial[ă) 

ca atast[a]. Derept atasta, și întăriria lui, dă-să acastă carte 

după cum îastă obiciaiul di la noi întărită. Anii di Ia) 

Domnul H|risto]s 1 —, în Mai 2 zil(e]. 
Pi[ă]d[i]ca Athanasie. 

(Pecete cu: «Aceste iaste pecete Mitropolia Belgradului» 

şi cei trei îngeri.) 

XII. 

«In Bosorodzie, 1 Martii 706... obligatus servus Athana- 

sius, archiepiscopus Valachorum», îea supt ocrotirea sa pe 

«popa Kosta de Bosorodzie», prin scrisoare către niște domni. 

XII. 

Eminentissime ac Serenissime princeps, domine, domine 

ac patrone summo honore reverendissime. 

Affante divina Spiritus Sancti gratia, me hisce diebus 

Reverendissimo ac Illustrissimo domino Athanasio archi: 

episcopo, 'necnon . eiusdem r. patri theologo Francisco Szu- 

nyogh e Soc. Lesu praesentari ac quod me sanctae romano- 

catholicae Ecclesiae unire vellem eisdem însinuavi, quod 

ipsum etiam Eminentiae Vestrae praesentibus notitiae dare 

volui et simul -submississime rogare quatenus, quemadmo- 

dum anfecessor Eminentiae Vestrac, piae memoriae emi- 

nentissimus  dominus cardinalis a 'Kollonits, clerum graeci 

ritus valachicum transylvanicum “în gremium sanctae ma- 

tris romano-catholicae Ecclesiae acceptavit, etiam me clerum-
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que mihi subiectum marmorosiensem acceptare. haud gra- 
vetur et ut eadem immunitate ecclesiastica qua sacerdotes 
romano-catholici fruuntur et gaudent, gaudeamus, idipsum 
apud augustissimam Aulam efficere dignetur. Gratiam .hanc 
mihi exhibitam. diebus vitae meae praecibus apud Deum, 
quam etiam fidelitate mea .in Ecclesiam: sanctam romano- 
catholicam demereri . faciam.: Qui me gratiis patrociniisque 
Eminentiae Vestrae humillime recommendans, maneo 

Eiusdem Eminentiae Vestrae 
" Humillimus servus: 

Seraphin Petrovay, 
episcopus marmarosiensis, manu aliena. 

Albae Iuliae, 25 novembris IȚ7II. 

[Inscriptio :] 
Eminentissimo ac serenissimo principi Christiano-Augusto, 

S. Romanae Ecclesiae cardinali de Saxonia, archiepiscopo 
Strigoniensi, primati regni Hungariae, etc., etc., Sacrae Cae- 
sareae Regiaeque Maiestatis intimo consiliario, domino ac 
patrono reverendissimo, Ă 

XIV. 

Eminentissime, serenenissime et reverendissime cardinalis 
dux, archiepiscope, domine, domine benignissime. Intelligo 
ex iis quas E”* Serenitas 14 decembris ad me dare dignata 
erat, episcopum maromarosiensem graeci ritus uniri velle 
romanae Ecelesiae adeoque theologum illi a nostris adden- 
dum esse a quo în iis quae ad veram Unionem spectant, di- 
rigatur. Super quo, si per E" Vestrae Serenitatis bonitatem 
licet, consideratione mearum (sic) omni submissione aperio. 

1%. Hic episcopus: est  electus a plebe et sacerdotibus 
graecis, quod non videtur sufticere, imo est contra iura regis, 
cuius est episcopos per Hungariam et Transyivaniam nomi- 
nare, adeoque hic episcopus deberet per memoriale sup- 
plicare Suae Maiestati -ut nominationem pro hoc episcopatu 
consequatur. Ita fecit etiam Athanasius, episcopus transyl- 
vanus graecus, licet pariter prius a suis electus fuisset,
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29. Ille Seraphim maromar|osliensis episcopus curavit se 

consecrar: per episcopum Moldaviae, schismaticum ; dubium 

autem est maximum, an iste ipse Moldaviae episcopus fuerit 

rite consecratus, adeoque Seraphim deberet prius, saltem 
sub conditione, reordinari in  sacerdotem et reconsecrari 

in episcopum; ita factum cum Athanasio, cuius consecrationi 

ipsa Sua E» Serenitas interfuit. 
30. Priusquam Seraphim ad Unionem admittat, deberet 

facere verae fidei professionem, graecarum errorum detesta- 

tionem et în illa puncta iurare, quae iuraverat olim Atha- 

. nasius Transylvaniensis. 
40. Gratia E»*e Serenitatis maxima est quod ad hanc 

unionem firmandam velit opera meorum patrum uti (pro 

quo 'favore humillimas gratias ago); quia tamen in toto dis- 

trictu Maromaros nos nullam residentiam habemus, dubium 

est unde vivet ille adiungendus theologus. Si debeat ali 

ab episcopo graeco (praeterquam quod ipse nunquam car-. 

nes comedat), erit huic. valde  gravis ideoque exosus, et 

minus 'libere operari poterit theologus. Athanasţijus ivit 

Albae-luliae in nostra residentia et pro itineribus aliisque 

expensis habet fundationem pro 300 fl. rh. per annum. 

Bonum proinde foret si subsidium aliquod simile titulo elee- 

mosynae ex aliqua fundatione habere posset. 

ş0. Gravissima est Transylvaniae totius querela quod 

episcopus graecus, innumeros ordinat sacerdotes, qui omnes 

eximunt a robotta et contributionibus, cum ' magno detri- 

mento dominorum terrestrium, adeoque videretur per Suam 

El», tam huic novo, quam veteri severe demandandum ut 

nullum ordinent sacerdotem, nisi approbante post eorum 

examen theologo, îta ut, qui sine huius approbatione ordi- 

natus esset, non gaudeat immunitate. Epistolas mihi acclu- 

sas interim servo, donec a Serenissima Maiestate responsum 

habere merear. Cuius favori humillimo cum purpurae osculo 

me commendo. 

Emae Serenitatis humillimus, devotissimus et obsequen- 

tissimus ; " Gabriel Flevenesi. 

Claudiopoli, 29 decembris 1711.
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XV. 

Făgăraş, 20 Maiii 1712. «loannes Pataki, missionarius», către 

cardinalul Cristian-August. A cutreierat un an țara ; a izbîndit 

deplin. Stă acum în Făgăraş, «cum districtus fogarasiensis 

sit ferme totus valachicus». De şi unii nu vreaii, «partim ex 

ignorantia, partim ex horrore nominis papistae seu chatolici, 

verum unionem se tenere fingant, plures tamen ipsorum no- 
biles veram Unionem amplexi sunt et confitentur, nam boje- 
rones seu nobiles omnes manu propria (ex industria supremi 
et vice-capitaneorum, optimorum chatolicorum) subscripserunt 
et sigillo munierunt se esse veros unitos, quorum chata- 

logum reverendissimus pater provincialis Societatis lesu, dum 
hic esset, secum accepit. Ego pro salute meae nationis omnia 
sufferre sum paratus.» e [Bulină roșie,| 

XVI. 

-, Mediaș, 1o Decembre 1712. «loannes Pataki, missionarius 
aâpostolicus», către un cardinal. <Cum zelosissimus [ll-mus 
dominus Comes Michael Mikes cum toto statu chatolico 
agnoverit Ecclesiam fogarasiensem sine.alto Eminentiae Vestrae 
patrocinio subsistere . non posse», cere â i se da de la el, 
ca executor al răposatului Ștefan Apor, cei 1000. de florini af 
bisericii săsești de la Agnita, pentru biserica Făgărașului, 
«inter hereticos constituta... Cum aliunde hic apud meam 
charam nationem valachicam Eminentiae Vestrae sim indignus 
„missionarius. Libenter . enim .me tam popae, tam .nobiles .et 
communis plebs.se instruentem audiunt, .precipue a quo :tem- 
pore illorum libros et literas adiuverim. „Quod  fatigium 
pro emolumento sanctae matris Romanae Ecclesiae et meae 
-charae nationis valachicae ad Deum conversionem, si opus 
fuerit, meo sanguine confirmare, paratus sum.» 

XVII. 

f. În anii Domnului nostru Islus] Hr[istos] 1715, în luna lui 
Oe[tomvrie] în zăua d'intăi, eii popa Moise din Hin[e]doar[a] 
dat-am cartia mea înpreună cu a fraților miei Ianăș, şi Nicula 

. 

2 
A
a
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şi a unchiu-miei Nicula. Ea popa Moise din Hin(e]doar[a] 

mă leg în chipul acestora al tuturor și-m dai cartia mea 

Ja măna vărului popa. Nicula şi la :măna vărului Vale Mihai 

din Hinedoară într'acesta chip cum, ce .iaste rămas de 

popa Moise cel bătrăn, de fratele moşu nostru, popa Nicula, 

unde ati rămas, holde şi fănaţă, şi vine, şi în oradă, la Manga, 

unde ce să 'va afla, tot, să împărțăm frăţeaște cu vărul popa 

Nicula şi cu vărul Vale Mihai. Iar cari dintre noi nu va sta 

pă adastă scrisoare şi carte, să-ș piarză partia şi..să să glo: 

bască, cu gloaba săborului mare, 66 de. florinţi. Ei popa 

Moise pă atasta mă leg şi daii măna înnaintia acestor oameri 

de omenie care-s scriş aici din gos: 

Eu popa Moise ot Hinidore. 

Piiale Ianăş ot neamiș din Hin(e)dor[ă]. 

Băsărab Nicula ot neamiş pp". 

Covanii Pătru ot neamișii pp. 

Buzgure Mihuţii pp. 

Stoichiţa lanuşit pp. 

Dantu lanăș,. 

[(Peceţi negre.] 

XVIII. 

Hrisantii, cu mila lui D[ujmnezei patriarhii ali sflijatei şi 

" d[ujmnezeeştii cetăți a Ter[uls[a]limului și a toată Palestina. 

Smerenia Nostră dinii darulii şi mila și putearea a prea- 

sflălntului de viaţă începătoriului D[u)hi, carele s'aii dati 

de. la mîntuitoriulii nostru Is[us] H]risto)s d[ujmnezăeştilorii 

şi sffi)nțilori lui ucenici şi apostoli, a lega si a dezlega 

ale oamenilorii păcate, zicîndi lori: «Priimiţi D(ujhi Sf[ăhnti: 

oricui veţi erta păcatele, ertate să fie loră, şi oricui veţi 

“ţinea, ţinute să fie, şi oricite veţi lega şi veţi dezlega pre 

'pămînti, să fie legate şi dezlegate în ceriuri, iară de la 

aceia -şi la noi, unulii 'după altulii,  cuvenirea acelui d[ujmne- 

zăescii- darii, — ami ertatii pe fiiulii nostru sufletescii —, în cite 

şi elă ca unii omiă aii greșiti şi pre D[ujmnezei aii miniiată, 

cu. cuvintulă, cu 'lucrulii, cu gindulii, cu.voe ori 'fără voe, şi 

“cu 'toate simţirile lui; 'saii de va fi căzută supt blestemulii
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saă alurisaniia arhiereului, saă a preotului sai 'ali tătîni-său- 
sai a mine-sa, sau Singurii elii, sai blestemati, sai va fi 
jurată strimbii, sai într'alte păcate ale lui, şi eli, ca unii 
omii fiindii, sai poticniti, 'și d[ujhovnicului ati ispoveduitii, 
și canonulă -de la dinsulii au priimitii, — deci de aceaste 
greşale de toate și de legături îl slobozimii şi îlu ertămi, 
cu putearea şi cu daruli a tocmitorului şi d[ujmnezăescului 
închinătoriii, a prea-putearnicului “Dlulh. Iară, cite va fi 
uitati, saii aicea va fi lăsată neispoveduite, şi acealea să 
iarte lui milostivulii D[ujmnezeii. Cu rugăciunile prea:blja], 
g[o]s|loJvitei stăpînei noastre de D[u]mnezăii Născătoarei şi 
pururea Fecoarei Mariei şi a sf[ăjntului, slăvitului şi întru 
toti lăudatului Ap[ojstoli Iacovii, fratele lui D[u]mnezăă 
şi întiiuli arhierei ali Ierţu]s(aJlimului, şi a tuturor sf[ijnţi- 
lori, aminti. V leat 17—. 

Npboavos 3to 
0205 zutprap/ns 
“leposohbuwy 

ao ass Tahatosirns. 
[Tipărit.] 

XIX, 

«Scris în Sămbăta-de-ăos, zile 6 lui Noembrie, văliată - 1725... Noi Ioan Nămeș, baron de la Patac, din mila lui Dumnezeu și Scaunul apostolicesc Vi[ăa[ijca Fagăraşului şi a toată Beserica c€ unită din Țara Ardelului și părților Ţari Ungurești, svetnic al înnălțatului Împărată şi al Craiului Ar- delului», face pe «popa Drăgan din Haţag», chirotonitii preoti la Arad de Inochintie, episcopul locului aceluia, iară după aceia aii venit şi la noi de s'au unită, cărăndii blagos- 
lovenia noastră cum să cade, cu zmerenie. Pintr'aceia iată că-i dămi și noi blagoslovenie și slobozie la păstoria preoții, ca să poată fi preotii deplin și vrednic a Sluși la totu cinul besericescii», a Sa a 

Iscălit: «Vlădica Ioan», «Boer Franț Logolfălt». 
Pecete cu: «Ioannes Nemes, liber baro [de Patak]), Dei et 
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apostolicae Sedis gratia episcopus fogarasiensis, Sacrae Cae- 
sarea Regiaeque Maiestatis consiliarius>,. 

XXI. 

«Scris în Sibiii, m|esijța Martie 12 zil[e], ani Domnulu 

1733... Ion Inochentie Clain, liber baron de Sad, din mila 
lui Dumnezăii și Scaunului Apostolicescii “Țări Ardealului şi 
părților Ţări Ungureşti ei adaos(e], Rumănilor, Grecilor, Ru- 

şilor şi Sărbilor de lege grezască unit episcop Făgărașului, 

sfintei şi înnălțatei Înpărăţii Rămului sfetnic, iproci.> Sin- 
ghelie pentru preotul «Iosif din Haţeg». Iscăleşte: «Vlădica 

Inochentie m. p., Tismandi loan, Logofăt săborului mare îscal.» 
Pecete, peste hirtie, cu legenda: <loannes ÎInnocentius, 

liber baro de Klein, Dei et apostolicae Sedis gratia epis- 

copus fagarasiensis, Sacrae Caesareae Regiaeque Maies.- 
tatis consiliarius>, cu pălărie de cardinal şi arme nelămurite 

întrun scut, peste care mitra, cirja şi coroana de baron. - 

XXII. 

Sibiiii, 23 -Mart 1734. Wallis către districtul Făgărașului, 

Fuge ţara de Tatari. Nu e adevărat, «cum exploratum ha- 
beatur Tartaros ad confinia Moldaviae congregatos, non alior- 

sum, sed contra Polonos et Moscovitas tendere velle». Altfel, 

va lua alte măsuri. — Archiva Făgărașului. 

XXIII. 

- «In Blaj, luna Dechemvrie zile 5, 1750 (adaus ş]... Noi 

Petru Paveli Aaronii de Bistra, dinii mila lui Dumnezeiă și 

a Scaunului Apostolicescii tuturorii celori dini legea gre- 

ciască prin Țara Ardealului și părţilor ei înpreunate Vlădi- 

cului Făgărașului, iproci. Singhelie pentru Iosif Pop din 

<orașu Hinedioară, în varmedie Hunedioare, în “eparhia Hi- 

nedioari>. Iscălit: «P. Pavel Aaron, ep[i]sc[olp () Făgăraş», 

<I. M. Silvestru Caliani, capitularis și ecleziarh>, şi «Raț Pe- 

tru, Logofăt sfăntului săbor mare». 

2492, Vol. XII. , , 19
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Pecete peste hirtie, cu: <Petrus Paulus Aron, episcopus 

fagarasiensis», și armele cunoscute. 

XXIV, 

12 Decembre 7268 (1759). Singhelie din partea episcopului 

Grigore de Rîmnic a preotului «Simeon din satul Telucu, 

“Ținutul Inidoarei». Iscălitură a episcopului. 

Pecete octogonală, cu două ramuri de palmier şi literele 

rp. en. pa. La dreapta, jos, <Cos[tanja[in] log[ojflăjt episc[o- 

piei] Răm(nicului]». — Tipărită. 

XAV. 

Petru Pavel Aaron de Bistra, din mila lui D[ujmnezei și 

a Scaunului Apostolicesci prinii toată țara Ardealului și | 

părțilorii ei înpreunate Vlădicul Făgăraşului, iproci, Molitve- 

lorii: Voastre preoţiloră și celori de bun neamit neamișilorii, 

boearilorii ș|i| tuturorii de toti rindulu fiilor noştri celorii 

sufletești, poporeanilor din eparhia noastră de la Hinedoara, 

pace de la Domnul H[risto]s și sporirea darului, iară de la 
noi blagoslovenie. Auzindii de cea multă strădaniea voastră 

și credintoasa petreacere cu carea, într'aceaste multe ispite 

bărbăteaşte luptindu-vă, macarii că cei mai mulți de la cre- 

dinţă aii eșiti, voi într'insa bine întăriți, nemișcaţi şi neîn- 

doiți, aţi rămas, prin acealea şi de protopapii prin scădearea! 

din credinţă, alunecîndu-să aţi fostii lipsiţi, noi după păstori- 

ciasca deatorie spre toți pururea priveghind, n'ami vruti a 

vă lăsa mai multă vreame fără de aproape povăţuitorii, ci, 

fiindă bine încredinţaţi de vrednicie preotului Iosiv, pentru 

aceaia bună nădeajde avindii că va fi spre toate ceale de 

folos bine sirguitoriă, l-ami făcutii, l-am rînduiti şi l-am 

numitii acolo protopop deplin, precumi din donația lui 

despre aceaia -mai de prisositii să va vedea. Pre carele şi 
pre voi pre toţi, iubiților noștri în H[risto]s fii, cu de-a 
dinsul vă îndemnămii în Domnul, ca, precumi pînă acumii 
nemişcaţi și bine sporindu, să petreaceţi în unirea  credinţii
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spre întemeiarea și zidirea besearici lui H[risto]s, a căruia 
darii şi blagoslovenie să fie cu noi cu toți. 

Blaj, 3 lunie 1762. 

P[etru] Pavel Aaron. 
[Adresa :] Molitvelor Sale preoţilor, de bun neami boia- 

rilor şi tuturor iubiților fiilor noştri celor sufleteşti din eparhia * 

Hunedorii, cu blagoslovenie. 
(Pecete peste hirtie.] 

XăVI. 

«Scrisă în Veștemii»>, 4 lunie 1762. Hirotonire. «Fere de 

ştirea protopupului locului să nu îndrăzneşti a cunună pă 
nimine, suptii lipsirea preoţiei.» Iscăleşte sîrbește episcopul 
Dionisie Novacovici. 

Pecete peste hîrtie, cu inimă străpunsă, caduceii, vultur, 

soare și coroană, cu cruce și cîrjă. 

XAVII. 

Fiiule. Veţ fi înţeles cum fekorul Faur Pătru și cu fala 
Susa a lui Andreșii dini Leleg ai fost fugitu şi s'aii cunu- 

nat undeva pe ascuns, fiindu-şii rudenii cam depatte, şi 

pentru aceia au fost prinși acolo în cetatee. Pe carii după, 

luund 'examen, ei s'aă cerut din bună voința lori (macar 
şi schizmătis; fiind pînă acuma) să vie la noi pentru desle- ' 

garea de acest păcati, și pentru blagoslovenie, ca să poată 

rămîne laolaltă pe lege, precum li s'ai și făcutii după ce- 
rere, după” cum arată: patentul nostru lorii dati. Carele pa: 

tentă va fi bine, fiule, să-l cetiți şi să-l tălmăciţi la €.t. 

tisturi ale Domnii. Ba tocma bine ar fi, aşa socotim noi, şi 

hasnășu 'datăndu, ce însuș, cu stareții, juratul Ioanii la Le- 

les, cu acel patentii să-l cetiți bătrinilor cum am deslegatu 

pe aceșt păcătoşi şi i-am; blagoslovit, şi pruncul carele s'ar 

naște, să fie leăuitu, nici cineva cumva să zică că doară 

copilii, supt grea pedeapsă și blăstăm arhieresc. Carele 'cu- 

vinte saii ecsplicaţii pe lung ale voastre auzindu-le acel 

norodu, poate că şi ei ar veni la cunoștința adevărului, 

fiindcă şi popa acel dini Leles, au zisii cătră te. tisturi -
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că niciel nu-i departe de-a să întoarcerea la noi. Dară luați 

sama că aii luati el 4.galbeni de la aceşti săraci pentru, 
ca cu blagoslovenia lu[i] să poată şădea laolaltă în pace, 

dară iacătă cum ai pututi și citii i-aii slujit blagoslovenia: 

datorii iaste dară să le dea galbenii indărăpt. Și pre acasta 

va fi bine să învitați pe &6. tisturi, numai să-i scoaţă de la: 
dinsul și cu de-a sila. Și le felelusei eii despre toate părţile; 

și acasta ni se vede a fi foarte bună mijlocire ca să să în- 

toarcă popa şi sătenii din preună la credinţă. Acuma siliți, 
fiiule, a le plini aceste toate în dragoste și liniște dumne- 

zeiască. Din Blaj, 18'lunie 1770. 
Adevărat. părinte : aş 

Grigorie Maer. 24 iscal. 

[Pecete peste hirtie, cu un vultur, se pare, 

Adresa] Fiiului nostru în H[risto!s, Nicolae popii, cu bl[a- 
gojsllo]venie, curăndu, la Hinedoară. 

XXVIIL. 
«Dată în Blaju, de la Mitropolie, 3 Dechemvrie 1780..- 

Noi. Gavriilă Grigorie Maerii, dină mila lui Dumnezeii Vlă. 
dica Făgăraşului, a, prea-înnălțate-chesaro-crăeştii Mărimi 
sfeatnici dini lăuntru, ipros, fiilori noştri vicarișiloriă, 
decaniloră, arhidiaconiloriă, . protopopilorii, notarișilorii, . na- 
measthniciloriă, parohilorii, igumeniloră, călugărilorii și tuturor 
sufletelori pravoslavnici, carii vă aflați. suptii arhipastoriia 
noastră, pace voao>. Pentru moartea Mariei-Teresei. <Fostu-.. 
ne-aii adevărată înpărăteasă, dară ne-aii fosti adevărată şi 
maică... Cătu ai împărățitii, toti pace ai strigatii, pace 
tuturor... Făcut-aii bisearici luminate. prin toate țările, 
şcoale, coleghiumuri ne mai pomenite, tranjamentumuri unde 
să cresciă prunci, săraci cu miile și fetișoare de învaţă fealiiă 
de feali de meşteşuguri. Dăruitu-ne-aii şi pre noi nevread. | 
nicii cu toate aceastea ce vedeți în Blaji. şi aiurea prină. 
țară ; făcut-aii acumii nu, de multii acold în lăuntru în cetatea 

„Beciului. pe sama neamului nostru unii coleghiumii minunați, | 
şi bisearică, mai minunată, decită azastă dinii. Blajulu nostru; 
la, Șibiii ne-au dăruitii moștenire veatnică şi loci cu totul.
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desfătatii unde să face bisearică și școală, unde pănă acumii 

n'aii mai fostii. Dară odăjdii luminate, potire întraurite cite 

și mai cîte aii dăruitii pre la sfțijatele lui D[ujmnezeii bisea- 
'rici.> Iosif, urmașul ei, care ca «noi înșine să facemii aici în ca- 
 thedră prohodi după ritușulii nostru grecescii», pentru aceia 
-care «S'aii adusă aminte de 'Smereniia Noastră și de lipsa 

“mişeilori noștri, de aii. scristi însăși dinu patulă durerii cu 

sfintă mînă sa, lăsîndă cu limbă de moarte ca după prohodiă 

-să să înparță aici în loci săracilorii cinci sute de florinţi 

-nemţeşti din Vistieriia înpărătească.» | - 
Tipărită. Pecete pe negru, cu coroana episcopală, o a doua, 

crucea, cîrja, vultur cu aripile desfășurate și 'alte embleme. 

XXIX. 

1789. Carte de hirotonire de.la Rimnic, pentru un »cu- 

cearnicii grămăticii> din Ardeal. Iscăleşte Vlădica Filaret «al 

Rimnicului, Noului Severin», cu un duct patriarhal. Pecete 

domnească cu negru şi menţiunea că «s'aii trecut la condică». 

Tipărită, afară de cifra unităţilor din dată. i 

XXĂ. 

Sud Vâlcea. —După strașnicile porunci ale cinstit[uJl[ui] Di- 

van al Banatului Craiovii ce ni s'aii:trimis: ca să nu lăsăm pă 

nimenea să cumpere vite și să le treacă înlăuntru, . domnul 

Eperieş Iozef, trimiţind într'acest jud[e]ţ oameni ai dum(nea]- 

lui, ati cumpărat doao sute cincizeci capre fâr de a nu ne 

aduce saii a ne arăta vre o poruncă; pentru care luănd noi 

înştiinţare, atăt pe acei tobani, căt şi pe acele vite, le-am 

dat pă chiezăşie pănă ai venit stăpănu lor, adec[ă] Copandi 

Ianoș, și, înştiințănd Divanului de li să dă voie a trece, ne-ati 

venit poruncă astăzi, la 15 ale aceștii luni, ca să le lăsăm; 

care s'aii şi slobozit să meargă. | 

1790, Aprilie] 15. Două îscălituri. — Colecţia parochului 

Bakk, din Ocna Sibiiului.
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XXĂI. 

La anii 1795, Oc[tomvrie] 18, s'aii așezatii go&manii și 
„ctitori pe numitul Nicula Tanasie, lăcuitorul din satul Bun- 

gardii, ca să aibă grije şi adetorie numitul Nicula a mătura 
biserica, a o curăţi de prah și de painjini şi a aprinde can- 
„delele şi luminile la vreamea lori, și. a purta grije de toate 
cele ce să află în sf[ăjnta bisearică, ca să nu să fure saii să 
să înstreineaze ceva de ale bisearecii, să poarte grija a tra- 
gerii clopotului la vreamea sa, adecă la vecearnie, la utrenie 

şi la liturghie, aducănd foci, apă și vin, să -fie cu frica lui 
D|ulmnezei, ascultătoriii preoților, nepuindu-să înprotivă, şi, 
fiind de lipsă a să deșchide cutia, săngur să nu îndrăznească, 
ci, dănd știre protopopului locului, preoţilor și ctitorilorii 
celorii bătrăni, să să deșchiză cutia și să s[ă] numere bani, 
și, căn[d] să va afla, să s[ă] însemneaze în catastif şi căt şi 
pe ce s'aii cheltuit, şi să dea sama de toate cele „mai sus 
scrise, go&manul, și la .cutia bisearicii să fie doao chiei, 
una să fie la preoție și alta la judele satului, saii alta să fie 
la judele satului, sai alta la bătrăni. Adasta am „așezat la 
anul, luna, zioa mai sus pomenit[e]. 

Preotul | . Bătrănii. 
popa Bance Vlad, Crăsnic : Nicula Tănasie, 
Adasta mai sus pomenita avuţie a sf[ijatii bisearici a 

Bungardului s'ai scris înnaintea preotului și a bătrănilor sa- 
tului Bungardă ce s'au aflat prin măna mai jos. iscălitul : 

Savva Popovit, protopopi ali Sibiului, de la Rășinari, și 
asesor conzistorum episcopesc,



Vu. 

Alte documente amestecate, în păstrarea mea. 

I. 

«Dat înii Oradie-Mare», 26 Mart 1754. Singhelie pentru 

Ionă Aaronă dini Bistra, de la enoi, Meletie, dinii mila lui 

D[ujmnezeii şi Scaunului Apostolicescu arhierei: sfintei Biserici 

Răs[ălritului Orezi-Mari şi ali Bihari varmedi, Grecilor, Ru- 

minilorii şi Ruşilor, iprociz. Recomandat și «boiarilorii». 1s- 

călește: Meletie Vladica. Pecete mare cu roşu. Jos: <«Extra- 

datum per me, loannem Nagi, secre|tarium]». 

II. 

Blaj, 16 lunie 1758. Singhelie de la Petru Pavel Aaron, 

pentru protopopul Avraam Aaron. Iscălește: P. Pavel Aaron, 

V[lădi]ca Făg[ăJrașului. Pecete cu: «Petrus Paulus Aaron, 

episcopus fagarasiensis». ! i 

III. 

Smerenie Noastră să să ştie cucernicului întru preoţi slujba 

d[uJhovniciei părințască, de carele lucru ţi să cade să prii- 

mești găndurile şi lucrurile şi toti fealiulii de patimi ale 

celora ce vorii veni cătră tine la ispovedanie, şi să tocmești 

pocaianie a bogatelorii păcate, cărue după cumuii va fi 

puterea și spăsenie lor, să legaţi ceale ce să cade a lega și 

să dezlegi ceale ce să cade a dezlega, iară pre cei ce vei 

trimeate cătră rănduelelea preoţiei, —aşijderea ești datoriii de
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lucrurile lor de toate: să ispiteşti cu de-adiusulii, cum po- 

runceaște apostoleasca pravilă ca să nu, pentru leanea saii 

vre-o răpire ceva, să te înșeli adinsii tineșu, să fii părtași 

păcatelor streine; cumă am zis după cuvăntulă dumnezees- 

cului apostoli, pentru aceaia s'au făcuti și acastă porunci- 
tore carte a Smereniei Noastre, şi ţi s'au datii, să-ți fie 

tărie, întărită cu iscălitura mănilori noastre. 

În Oradie-Mare, anuli 1754, Martie 26. 

Meletie Vladica m. p. 

IV. 

15 August 1790. cDivanu Banatului Craiovei: numește ca 

«secretariul cel mai întăii al Divanului», <atăt din nemțeşte 

în rumănește, căt și din rumăneşte nemțește», pe Leopold 

Benedicti. Iscălesc: Şt. Părşcovean[u], B[arbu] Ştirbei] V[el] 

Vortnije, Costlan]d[in] Gianţoglu] Vel Spatţar], Ioan Glogfol- 

v[eanuj, Vel Vistiier]. Pecete cu mărcile județelor oltene 

(cerbul, albina, peştele și ghinda pe ramură), cu literele la- 
tine BN. 

«Prost 3ti Logof[ă]tu.> 

V. 

Ocolişul-Mare, Iunie 1825... Din porunca Domnii Sale 
Benedic loja din Sănjorz, am adunat birău și cu juraţi sa- 
tului, înpreună cii bătrăni,. ca să bi&uluim viia şi moșiia lui 
Lazor Vişoviia, viţa ta de frunte 6 x. creițari, viţa ca de mi- 
jloc 4..., viţa ta de pre urmă 2..., viţa Ga de frunte face 
suma 800 de viţă, vița ta de mijloc 800..., viţa 6a mai de 
pre urmă Soo. Suma vii face 160 de zloți; casa iobagului 
13 zloți, gardurile de la casă 2 zloți... Omeni care ai 
fost la acest biu ai fost: 1. Petru Tăba, .birău satului; 
al doilea Lazor Rotari, al 3-lea Zaharia Fălon, al 4-lea La- 
zor Crișan, al ş. Theodor Aron, al. 6-lea Simedru Tinci, 
al 7-lea Theodor Crişan. Care acesta bicu cu cunoștința su- 
fletului L-ai făcut... Gheorghie Popoviă. Bicu bătrănilor io 
ferie de vin, care face 2 zloți şi 8 x. creiț[ari]...



IX. 

Antimise aflate în Ardeal. 

I. 

Jrătăvniculi dumnezăescii, prespe carele să obrăşescit 

d[ujmn[e]zeeştile sluj[iijbe bl[agojsllojvitu-s'ai şi s'aii sflinţit 

de presflijnțitul Mitropolit Varlaam al Mitropoliei Beliigra- 

dului, şi s'aii dat — în zilele Mărie Sale Craiului Apafi Mi- 

h[a]il, vă leat 168—!. — Exposiţie. 

[Tot așa de la Ioasaf, din 1682.] 

II. 

Jrătăvniculii dumnezeesci prespre carele să  obrășescii 

dțu]mn(eJzeeștile, slujbe, bl[agols[lolvitu-s'aii şi s'au sflijaţit de 

presf|i]nțitul Mitropolită 'Theofil al Mitropoliei Belgradului, 

şi s'aii dat în zilele Măriei Sale Craiul Leopold, Iosif; 169—. 

— Exposiţie. 

III. 

Jărtăvniculii dumn|ejzăescii prespe carele să obrășescii 

d[ujmnfe)zeeştile slujbe, blagojs[lojvitu-s'aă şi s'aii sfli)nțit de 

sf|ijțitul Mitropolit Athanasie al Mitropoliei Beliigradului, 

şi s'au dat — în zilele Măriei Sale Craiului Leopold, Iosif; 

169—. — Blaj, Residenţă. iii 

1 Pe un exemplar e adausă data: 1686.
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IV. 

Acestii d[ujmn[ejzeescii jertvennic, pre carele se săvirșaşte 

d[ujmn[ejzeiasca cea făr de sînge şi sfji]nţita slujbă, s'aii bi[a]- 
g|o]s[lo)vitii şi s'au sflijnțit cu mîna preasflilnţitului Mitro- 

politii chirii Theodosie, în zilele prea-luminatului și de H(ris- 

to]s iubitorii Domnii lo Constandin Bas|aJrabii B[rincoveanuj, 
Voevodulă a toată Țara-Rumînească; leat 7200 [1691:2|.— 

Dublu exemplar, la Exposiţie; un al treilea la biserica din 

Rămeți. 

V. 

Î:6CTREMBUI H CIMENHIN WATApS FA BA H CNCA HUECO IC XA 

WEIJEIS GAPATII BCECTPO H EHROTEOPALan (s7c) AXA, pSoakereu 

E HI RACREI EFOABBIEHA FeAntoat wii Iwentipoan Tonka 

MACTIID BASIEIO  NPAROCAARHIIXĂ ENCNCAL MAPAMOBIICEIA EXApyoR 

CTARBONIFIN NATPIABULIECROHA LApurp. AAA leTpaTopomt AMETps- 
NOAIN BEAPPAACROII CEAAITBAAA linpou. 

PonS Buia za — Atena. Pets aur. . 
Ho Ana. 

— La părintele vicariă Tit Bud, din Sighet. Cf. Nilles, 

Symbolae, p. 268, nota 3. 

VI, 

se PEAVprIEM TenaaAttal Îhu3an. AMASCTIER BIR n erp. 

BOA. ANCTAROTO NCN. CERACPICRIIL, MSRAUOR, MApPAMOpINCRIII, 
cukenin (s22).n Been 3emak Srophekoii, POpuei ti AGA ui 
CTpAn AGHENC (520) HAaciTIIk KkEKRApHc ANCTAU. WM €FO IECApELOrI 
UI KBOAEKCROTO AMAECTATS coLkTIIKh. 

(Iscălit:] renâa,. tuSaur. enma MSRA. MApomep... po aer. 
La păr. vicari Tit Bud, din Sighet. 

VII. 

Jrătăvniculii dumnezăescii, prespe carele să obrișescii d[uJm- 
n[eJzeeștile slujibe, bi[ajg/ojs(lovitu-s'aii şi s'au sf|ijnţit de 
presflințitul Ioani Vi[ăld[ijca Făgărașului, în zilele Înnălţa- 
tului Inpă(rat] Caroluș 6.— Blaj, Residenţă.
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VIII. 

Făcutu-s'ai acest tipar în dzilelje] smeritu(lui] Pahomie, 
epli]sc[o]p Roman[ului]. | 

GOATAD FA Ba Hi Cnac HAulere fe. Vă 11 “NpERIIRAnIie CT Aka 

CRAAA câ Eh IAMA CTrO—I WTCT, CA WTP IPESCINEHATE | 

BPOAIPBHRAFO. WUA tatmere DeAetvi ENDER. POMALNCEI Bh AH 

navouevuzar rph nuler uv Doc. Hek$. Botea, 136 —, MU —. 

— Sighişoara. Biserica neunită veche. 

IX. 

Antimis grecesc din .1733, de la Paisie patriarchul de e- 

rusalim. — Exposiţie. 

X. 

S'aii blagosloviti și s'ai sflijaţitii cu măna iubitoriului de 

D[ujmnezei epli]scopi alii Rămnicului chir Climent, leat 

7246 [1737-83]. — Biserica din Luţa. Cu data de «7245» la 

biserica neunită din Dobirca. 

XI. 

Acestu d[ujmn|eJzeescii jertvennic, pre carele se săvirşaşte 

d[ujmnezeiasca cea făr de sînge și sfli)nţita slujbă s'ai bllaj- 

g[ojs(lolvitii și s'a sf[ijnţită cu mina preaosf[i)nţitului Mitro- 

polită alii Ungrovlahiei chir Neofită, leat 7253 (1744-5). — 

Iixposiţie. 

XII. 

Acestii d[ujmn|ejzeescii jertvenic pre carele se săvirșaște 

d[ujmn[e]zeiasca. cea făr de singe și sflijnțita slujbă. 

+ Qvotgoript Dzioy zai Îapbv zod 2atzehstoDat d. 'abrod Sia 

Oziav tepovpylavy Gpaobiv bză rijs Osiac Xdăpttos 705 zavoifiab 40 

toapywno5 avlebuarole- wat îepodiy zapă Tod .azapiotătav [a- 

Tjptăpyov "Ayrtoyetas SuhGsarpov, 'AzptiNo, oi). — Exposiţie,
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XIII. 

S'au bi[ajgoslovit și s'au sfinţit de prealuminatul şi preao- 

sflijnțitul Ioan Inochentie ep[i]s[co]pul Făgărașului, în zilele 

prea-înnălțatului Înpărat Caroluș 6, a. Dţo]mnului [adaus: 

1751, manuscript). — Exposiţie, dublu exemplar, — se pare 

cu mici deosebiri de ortografie. : 

[Pe un exemplar: «Acest antimis l-aii cumpăratii Mol[do|- 

vean 'Toaderii cu 10 florini și l-ai dat la băsereca Măerilor 

Bălgr[adului], de pomeană».] 

XIV, 

„. Xovâpouij vai Ezipehsta zopiov Lys ăpyipavăpizoo ob 

âriov rârpov, tă. Bază, ră 2veimorăzuy xopio[y] Ampricpip My- 

cimp E7 mâhsws Kotevns za Tewpţiozovhiov E7 z6hsws Jarijstns 

mapă Tov uptepobiv oby rd yohropoziz rr aie răv Gov 

zarzoy, sis uviuny T6y “avi adry, ei mwpijy 08 1y GIVZONTOY 

adry, îni ris zarpiapyias 700 paraporăzov 7opiov IlapBsviov 

1751, Bitwa. — Exposiţie. Ma 

XV. 

Acestii d|ujmn[e]zeescă jertvennic pre carele se săvirşaşte 

d[ulmnezeiasca cea făr de sînge și sf[i]nţita 'slujubă s'aii bl[a]- 
goslovit şi s'aii sf|ijnțit de pre-luminatul şi prea-sfinţitul 

domnul Petru Pavel Aron vi[ăjdijcul Făgărașului, în zilele 

înnălțatei chesaro-crâiesei Marii Therezii. — Exposiţie. 

XVI. 

D[ujmnezăesculi şi sf[ăjntulă oltariii să să săvirșască pre 
dinsulă sfli]ntele dumnezăeștile slujbe, care s'aii sfințiti de prea- 

sfințitul Mitropolit a toată Moldaviia chir Gavriil, pre nu: 

mele tuturoră sfinţilor; 1761. — Biserica din Rămeţi. 

| XVII. 

„.„.S'ai blagoslovitii şi s'ai sfințiti cu mîna iubitoriului 
de D|ujmnezei chir Grigorie, episcopulii Rimnicului, msţa 

Mai 25, leat 7269[1761] . — Biserica neunită din Lisa.
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XVIII. 

D|u]mnezeesculi şi sf[ijnţitulii oltarii alti D[o]mnului nostru 

„Tisfus] H[risto]s si[i]ațiti cu darul preasf[ă]ntului și de viiaţă 

făcătoriului D[ujhi, printi mîna și bl[ajgosloveniia preaosf[ijn- 

ţitului chirii Dionisie Novacovitii, pravoslavnicii episcopi ali 

Budil şi a totii Ardealulii, a să sluji pre dinsulii d[u]mneze- 

iasca leturghie în hramulii —, cu nevoinţa şi cu toată chiel- 

tuiala celui mai susii numită, la anii de la H[risto]s 1762. — 

Exposiţie, cu data de 1765. Alt exemplar, cu cea de 1762, 

în proprietatea mea. Multe altele prin biserici. 

XIX. 

„.. Prină mîna şi bi[ajgosloveniia preaosf[i]nţitului chirii 

Gherasimi Adamovitii pravoslavnicii episcopi ali marelui 

prinţipati ali Ardealului..., 1773. 

XX. 

„.. Sfjijnţită cu darul preasflăjntului și de viiață făcăto- 

riului D[uhhii prin măna și bi[a]gosloveniia preaosfli)nţitului 

chirii Ghedeonii Nichititii, pravoslavnicii episcopi ali Marelui 

Prinţipati ali Ardealului, a să sluji pre dînsulă d[ujmne- 

zeiasca liturghie în [hramul Precistei Născătorii în orașțu)l 

Miercurii, 1792]. Cu nevoința și cu toată chiltuiala celui de 

mai sustii numitii, la anii de la Hiristo]s 1784. — Biserica 

din Miercurea. 

XXI. 

-u.. Sai blagosloviti şi s'aii sfijaţitii cu mina preasfinţi- 

tului episcopi ali Răimnecului, chirii Filaretii, leat 1785, 

Iun. 3e 

XXII. 

S'aii sf[ijnţită jărtvenicul Domnului D[ujmnezeului şi măn- 

tuitoriului nostru Is[us] H[risto]s în hramul Înnălțării Dom- 

nului Dumnezeului 'și Mintuitoriului nostru Is[us] H[risto]s, 

supt stăpănirea și “înpărățirea prea-înnălțatului Înpăratului
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Rămleanilor iprot Iosifii al doilea, prin bi[a]zoslovenia și tăr- 

nosirea preaosf[i]nţitului domnii Ghedeon Nichitig, ep[ijscopi 
neuniţilorii ală Ardealului, spre pomenirea Înnălțării Domnului 

nostru Is[us] H(risto)s, în anul 1786, în luna lui Ianuarie 13 

zile [in Sălişte.] — Săliște. 

XXIII. 

„De prea-luminatulii și preaosfinţitulii domni Ignatie 

Dorobont, Vlădiculii Orăzii-Mari, în zilele înnălțatului Înpărat 

Franţişc al 2. — Exposiţie. 

XXIV. 

„De prea-luminatulu şi preaosf|ijnţitulii domni Ioannii 

Bobbii, Vlădiculi Făgărașului, în zilele înnăițatului Înpărat 

Franţişc al 2-lea; 1801. — Exposiţie. 

XAV. 

Antimis de la Lemeni, cu aceste schimbări față de urmă- 

torul: «Vlădicul>, «Franţisc Is şi «1833:. — Exposiţie. 

XVI. 

„ De Măriia Sa. prea-luminatul şi prea-sfințitul Domn 

Ioann Lemeni, episcopul Făgăraşului, în zilele înnălţatului 

Inpărat Feardinand I, 1837. — Exposiţie. 

XAVII. 

.„ De episcopu Oradii Mari, Vasilie Erdelyi, în anul 1844. 

[Cu litere latine.] 
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