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I. 

  

Familia Mitropolitului Varlaam al Moldovei. 
În Istoria literaturii bisericeşti, pp. 145—6, s'aii stabilit legăturile de înrudire ale Mitropolitului Varlaam, introducătorul „Cărții de învățăturăe romănești în Moldova. ! Din actul ce urmează se vede că după moartea lui Varlaam ră- săriră alţi nepoți, cărora el nu li dăruise, nici lăsase nimic, şi tăgăduiră că actele aflătoare în mîna celorlalte rude sînt adevă- rate, neavînd pe ele nici o iscălitură. E sînt alți răzăşi trăitori la țară, Vlad și Lupu. Întilnim, ca adversari ai lor în proces, pe popa Ursul şi Toader (Toderaşcu), amîndoi fiii lui Ștefan, frate al Mitropolitului, dar și pe un Gheorghe Olăcarul, care nu ni era cunoscut de aiurea: aceasta ținea pe o nepoată a lui Varlaam, Tudora, Tudura. Această capătă partea lui în Străzeşti şi Jugastri, pe cînd lui Ştefan și celor „doi cuconi mai mici c-ai avută ne- grijiți“, li se dă locul din Scorţari. La o Parte se lasă, pentru multe danii primite pănă atunci, „alte rude saui alte surori“: sora Nastasia căpătase o sută de galbeni, sora Catrina o prisacă la Brad. Și un Radu, pe care Varlaam îl chemase la moşiile din Putna şi-l izgonise apoi, „pentru nebunii multe ce făcea, era dintre rudele lui Varlaam, ale căror nume sînt une ori muntene, pentru vecinătatea graniţei. 

Căutindu-se lămurirea lucrurilor, se cere mărturia călugărilor învăţăcei ai lui Varlaam, cari se aflau de faţă înnaintea morţii lui, cind şi-a arătat voinţa cea din urmă. Nu mai trăiau Sava, fost Mitropolit, nici monahii Tofan şi Teodoret din Secul, dar tocmai de la Snagov răspunde egumenul Atanasie, în acelaşi timp cînd își dădea mărturia Gheorghie, vechiul său tovarăș, rămas în lă- caşul învățătorului, la Secul. Episcopul de Roman, Ioan, va fi dat Şi el mărturia sa. 
Scrisoarea lui Atanasie-și are îusemnătatea, foarte mare în a- ceastă privinţă, şi pentru că din ea se vede cum, poate mulțămită şi Domniei în Țara-Romănească a Ghiculeştilor cari domniseră în 
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Moldova, curentul de cărturărie bisericească de la Secu, pe care-l! 
înfăţișase cu atăta strălucire şi un așa de mare folos Var:aam în- 

suşi, trecuse şi la Munteni, aducînd pe acestălalt pămînt romă- 
nesc aceiaşi înflorire a scrisului şi tiparului în graiul tuturora. Nu 
trebuie să se piardă din vedere că Mitropolitul Varlaam al Ungro- 
vlahiei poartă numele marelui său înnaintaş din Moldova şi că el 

se înfățișează ca ocrotitul lui Grigorașcu-Vodă Ghica şi mai ales 

al Doamnei acestuia, Maria Sturza, o Moldoveancă. 

Il. 

Cinstite părinte, Svenţia Ta Dosoftei Mitropolite şi 

dumeneata cinstite Mare-Logofete şi alţi cinstiţi boiari, 
să fiți dumeneavostră sănitoşi. Facemii ştirea Svinţii Tale, 
cinstite părinte, şi dumilorvostră pentru păra ce să pă- 
riște Vladu şi Lupulă şi nepoţii loru cu Gheorghie Olă- 
carriă şi cu popa Ursuli şi cu Toaderi fiorul lui 
Ștefanu ce au fostă frate părintelui Varlaamă. Aşă hi 
viniti şi eu sănguri, de-aşi hi spusă dumilorii vostre cu 

gura mea. Ce ei, fiindu aicia lăsatu de Măria Sa Vodă 

egumenă la Sneagovi, fiindu o casă grea, n'amu pututu 
să viu săngurii, &amu scrisi la dumneavostră acasta 

scrisoaria de mărturie precumii ami ştiut cu sufletului miei. 
Căci eu ami fosti atuncia la m(ăjn[ăstirea la Să- 

culă căndu au învățată părintele Varlaamu pre Gheor- 
ghie Olăcari de-ai scrisii aceste doai zapise de danie 
şi de miluirea pre acelia moşii ce le-au dată, şi le-amii 
citită şi eu zapisele, c'ami fostu de fați. Şi le-au datu 
pre măna nepota-sa Tudorii şi lui Gheorghie celia a 
Strădzeştiloră, să fie loră şi cui să vorii naştia dentr'ănşii, 

iară cele a Scorţariloră zapise le-ai dată înu măna 
frăţine-său, lui Ştefanii, ca să fie lui şi a doi cuconi mai 

mici €-au avutii negrijiţi. lară altori rude sai altorii su- 
rori a părintelui săi, a frați n'au dată părintele, fări numai 
acestora, căci aşia zicia părintele că altora le-ai dată 

tuturori, cui cia s'au înduratu: surori-sa Nastasiii i-au 

dati o sută de galbeni de auru la morte, şi Catrinii i-au 

dati o prisacă la Bradu, iară acestora le-au dati aceale 

moşii, să-li pominească. Iară a iscăli zapiselia nu pute 
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părintele iscăli, că au fostă bolnavă, ce, undea-i trebuia, 
pune peciate, cumă ai pusi Şi într'acestia zapise. Iară 
zapiseli săntu direapte Şi adavărate, făcute cu învățătura părintelui şi date în măna lui Gheorghie şi lui Ştefanu, inpreună cu alte zapise ce au fosti, cu toate. Ș'amii fostă de faţi eii şi părintele Sava Şi călugărului Tofaniă și Tudoritii, carii astăzi săntu morţi, numai eu săntu viu; Şi ştiia şi părintele Ioană Vifă]dlilca de Romanu de 
acasta danie; numai cându le-au dati zapiselia, nu s'a tâmplată la m(ăn[ăjstirea. Scrisu samă (sic) şi la Vladu 
şi la Lupulă să nu să atingă de ata afurisenie, că părin- 
tele Varlaamă forte afurisie tarea Şi blăstăma cine va strica danie Svlijnţii Sale c-ai dati lui Ştefană cu acei doi cuconi, şi lui Gheorghie. Într'acesta chip şti cu sufletul miei și mărturisăscu înna[injte lui Dumnedzău ŞI înnainte dumilorvostre, şi. neputăndu vini, ami trimisu pre-acestu călugăraşi anumia Isaiia cu acestia martoriia, fiindu şi M(ojllijtva Sa de la ata svlăjnta mănistirea, şi ştiia şi Mloliijtva Sa de aa danie. Dumeavostre veţi socoti precumi va fi cu direaptuliu. Să fiţi dumealevostre sănătoşi wr fc. Amini. 

Msţa Avgust, 17 dna. 
Pecetea, ştearsă, cu fum, a Snagovului. 

Smeriti: şi plecată Svinţii Tale şi dumiloră vostre boeri cinstiţi, Athanasie egumenul de Snagovi, faci ştire du- 
milorii vostre. , 

IL. 

Milostive şi luminate Doamne, să fii Mariia Ta sănă- 
losă. Faci ştire Mării Tale c'au veniti Gheorghie Olă- 
cari şi popa Ursulu şi Toaderii fecorulu lui Ștefanu c-ai fosti frate Mitropolitului Varlaamiă, jeluindu-să pentru nişte moşii tai cumpăratii părintele Varlaamu și li-au dată loră, cum să scoală acmu alţi nepoți acelui părinte, Şi le facă zapisele mencinoase, şi le dzică că au furati
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ispisoacele de la acelu părinte. Şi, deni căţi părinţi au 
fosti preaa atunce la mănăstire, alţii sau petrecuti toţi, 

numai ami rămasu ei şi Athănasie şi Vlădica loani ș 

Isaiia, şi, ştiindu-ne pre noi, au veniti şi la noi ca să 
miargemă să mărturisimă precumiă vomil şti. Deci ei, 
fiindă bătrănă şi bolnavi, n'amă pututi să vii, ce, pre- 
cumi ami ştiută cu sufletului miei, amă scrisă atastă 

mărturie, cumi părintele Varlaamiă ai cumpărată aceiale 

moşii acolo la Putna, şi au fosti trimisă pre Radulă acolo, 
apoi, pentru nebunii multe ce făcia, l-au scosi cu mare 

scărbă. Şi apoi, după cătăva vriame, ai dati părintele 
Varlaamu frăţine-său lui Ştefanui aciale moşii dela Scor- 
țari, cu doi cuconi tai avuti mai mici, negrijiţi, iar 

Tudurei, nepoatei Svinţii Sali şi bărbatului ei, lui Gheorghie, 
li-au dati moşiile de la Stredzeşti, cu cumpărăturile de la 
Giugastri, să se hrăniască ei şi cine să vori naște dentru 

dănşii. Şi de multe ori ami audzită foarte blăstămăndui răi 
părintele Varlaamui cine vori strica atasta danie, pre- 

cumii vorii mărturisi şi părintele Vlădica loani şi Athă- 
nasie şi Isaiia. Într'acesta chipi știi şi mărturisescu 
înnaintia lui Dumnăzău şi înnaintia Mării Tale. ari, - 
pentru iscălitură, ce nu-să iscălite zapisele lori ciale de da- 
nie, părintele era boinavi, ce nu putia iscăli, ce, unde-i 

trebuia, punia peciate. ară, căndi li-au dati părintele za- 

pisele şi ispisoacele ciale domneşti, ei nu m'ami prilejiti 

la mănăstire. Ce, dac” ami venită, mi-ai spusă Athănasie 
Şi cine au mai fosti acolo, și amu audzită şi dinu gura 

Svinţii- Sale, cumu li-au dati aciale moşii ce mai susu 
scrie, lui Ştefană: Scorţarii, şi lui Gheorghie: Stredzeştii, 

Şi, cumii li-au dati şi zapisele toate, aşea ştii şi mărturi- 
sescu. Măriia Ta, ca unu Domni mjill[olstivă, vei face 
cumi a hi mila Mării Tale. Să fii Măriia Ta sănătosi 
wr e, amin. 

U monastir Seculă, Sept. 1. 

[Pecete mică, rotundă, cu fum, ștearsă.] 

+ Robulă lui Dum[neldzăi şi rugăturulă Mării Tale, ermo- 
nahi Gheorghie 'otu Săculu facă ştire Mării Tale.   

| 

|



JI. 

Hotarul Dorohoiului 

Se ştie că Domnii din „epoca Fanarioţilor“, ne mai avind din ce pămînturi domneşti răsplăti pe credincioşii şi casnicii lor, ince- "pură a da din ocoalele tîrgurilor, a căror însemnătate autonomă era cu totul desfiinţată. Aşa s'a întîmplat cu Birladul, Vasluiul ş.a.; aşa voiă Alexandru Suţu să se întimple cu Tirgoviştea înna- inte de 1821. Astfel de acte ne ajută a cunoaşte hotarele acestor 
ocoaie. 

Pe această cale ne lămurim şi asupra vechii moşii a tirgului Dorohoiului. 

laşi, 7261. Domnul arată că Aristarho biv vel Spat. 
„Ni-at arătată unii testamintiă de la Domnia Sa Ioni-Vodă, 
dină veletă 7255 [1746—7|, întru care arată că l-au miluitii pe 
dum[neallui cu o bucată de loci dină hotarulu domnescu 
a tărgului Dorohoiului, dină margine de susu a siliştii 
tărgului Dorohoiului, şi pe de ceia parte de Jijiia, dinu 
hotaruli dumisali Sandulu Sturzii, bivă Velă Logft. şi 
pănă în alte hotară a sateloră dină Ținutulă Dorohoiului 
ce se megieşesci cu loculă domnescă, Așijdire şi pe 
di asta parte de Jijiia, cu Strahova, şi pănă în hotarul 
Șendrecenilori și a Cobălii şi a Trăbujaniloră şi a Bros- 
căuţilorii ce săntă de Ținutul Hărlăului, şi în susu pănă 
în capului ezerului și alăture cu siliște Păscarii, ce sintă 
a mănăstirii Bărnovii. La care loc aşe arată testamintulă 
Domnii Sale că, triimeţindu-să hotarnici din poronca gos-
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pod pe dumnealorii loni Izmană bivii Velu Şet. şi pe Mi- 
roni Gorovei bivă Cămăraşii de Ocnă, de au strănsu oameni 

buni megiiaşi, anume Dumitraşco Gherghelă, mazilu din 
Şendriceni, şi preutulu Ivaşco potropopulu dinu Doro- 
hoiă, şi preutulu Grigoraşco oti tami, şi Vasălie Dăriias- 
culu vornicelă otă Dorohoiă, tărgovăţi vechii, şi Vasili 

Custură vornicelu oti Brăscăuţi şi alți tărgoveţi dinu 
Dorohoi. Şi ai hotărăti dină giuri înpregiuriă, începăndu-să 
hotarulă acelui locu di spre apusă, dintr'o făntănă ce-i 

zice Strahova, undi să hotărăşte cu hotaruli Şendreceni- 
loră moşiia Ghergheleştiloră; de acolo în spre Miază- 

noapte, pisti Părăulă Strahovei, şi la dialu în zare dia- 

lului, la ună stălpu vechiă de piiatră; de acolo toti ală- 

ture cu Şendrecenii spre Miazănoapte la vale, pănă în 
altă stălpu de piiatră înii șesu; de acolo totă pe șesu, la 
uni capu di dială, ce să chiamă Țigană, undi s'au aflati 
iară stălpu de piiatră, înu țărmurile părăului ce să chiamă 

Buhaiuli. Pănă acolo merge alăture cu hotarului Şendre- 
ceniloriă, iară de acolo trece piste părăulu Buhaiulă şi 

merge alăture cu hotarulă Păscarilori, pe şesu toti spre 

Miazănoapte, şi pini capulă ezerului pi dină gosiă, şi 
piste Jijia toti în spre Miazănoapte, alăture cu hotarului 
Păscariloru, la diali undi s'au aflati iarăşu stălpu vechii 
de piatră. De acolo totu spre Miazănoapte piste o vale 
ce să chiamă Hliboca, și pănă în zare dialului, la altii 
stălpu de piiatră vechiu, într'o movilă. De acolo la vale, 

totii spre Miazănoapte, alăture cu hotarulă Păscariloră, 

şi la dialu piste uni părăuţi, pănă în muche dialulul, ai 

altu stălpu de piiatră. De acolo toti spre Miazănoapte ală- 
ture cu hotarulu Păscarilorii, pănă într'o vale ce să 

chiamă Velicăi, iară de acolo purcede alăture cu hotarulă 
Măgurii, moşie mănăstirii Suceviţei, şi mergi pănă la unii 

stălpu de piiatră vechi ce este între 2 dumbrăviţe. De 
acold totu spre Miazănoapte, alăture cu hotarului Măgurii, 

prini capulă unii văi ce să chiamă Bilauca. De acolo pe 
podișă pănă în drumulă celă mari, la ună stălpu de piiatră 
vechii, la niște movile. De acolo să întoarce spre Răsăritu, 
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pe drumului celu mari a Căcăcenilori, pănă într'o făntănă 
ce să chiamă Putreda, unde să înpreună cu hotarului 
dumisali Sandului Sturzii bivă Velă Logofătiă, ci este iarăşi 
dinu hotarulă domnesci a tărgului Dorohoiului, dată daniia 
de la Domnie Sa Costandină Necolai- Vodă. De acolo, de 
la Făntăna-Putredă, merge spre Amiazăzi alăture cu hota- 
rulii dumisali Logofăt[ului] Sturzii, pănă la o movilă ce să 
chiamă Găunoasa. De acolo totă spre Amiazăzi, alăture cu 
hotarulii Logofăt[ului] Sturzii, la ună stălpă vechiu de piiatră. 
De acol6 toti drepti înnainte spre Amiazăzi, pănă în capulă 
unii văi ce să chiamă Zahorna. De acolo totă alăture cu ho- 
tarulu dumisali Logofăt[ului] Sturzii, pe coastă, la altii stălpu de piiatră, unde ai fostă o moară, a Halungăi, înă apa Ji- 
jiei. Şi piste Jijia şi piste şesu, alăture cu hotarulă Bros- 
căuţilor, iară a dumisali Logofăt[ului] Sturzii ; şi la dialu totă 
spre Amiazăzi pănă într'ună stălpu de piiatră ce să chiamă 
Beldimani, şi pe muche dialului totă spre Amiazăzi, ală- ture cu hotarulă Trăbujenilor, moșşiia iarăşi a dumisali 
Logofătului Sturzii, pănă în zare dialului, la ună stălpu 
vechii de piiatră. De acolo purcedi, alături cu hotarului 
Cobălei, moşiia lui Stroici, şi totu spre Amiazăzi, pe podişi, pănă înă făntăna Parlușcăi, ce este lăngă dru- 
muli celă mare. De acold să întoarce hotarulă tărgului 
spre Apusi, pe ună părăuţu la dialu, pănă în zare 
dialului, undi să chiamă Vratniţa. De acolo drepti la 
vale spre Apusă, la Făntăna Putredă, şi toti la vale, 
alăture cu hotaruli Cobălii, la altă stălpu de piiatră, de 
asupra iazului lui Melinciucii. De acolo tot alăture cu ho- 
taruli Cobaălii, piste şesuli Strahovii şi pănă înu costişe 
di spre Apusi, la altu stălpu de piiatră. De acolo drumului 
înu susi pănă înu făntăna Strahovii, de unde s'ai înce. 
puli întăi a să hotără. Şi afară dintr'acestu locu s'au lă- 
Satu și tărgoveţilori pentru hrana loră toată silişte tăr- 
gului, şi spre Răsăriti, pănă înă apa Jijiei, şi di spre Apusi 
cu loculă celui de livezi, cu pomeţi. Drept aceia şi Dom- 
nie ME, după ispisoculă Domnii Sale Ionă-Vodă, amu 
întărită şi Domniia Me dumisale de mai sus numitului
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cinstitu şi credintiosă boeriului Domniei Meli Aristarho 
bivă Velă Spat. pe atastă bucată de loci de daniia 
ce are cu ispisocă de la Domniia Sa lonii- Vodă, hotărătă 

înu sămnile ce arată mai susi, ca să-i fiia dumisale şi 

giupănesăi dumisale şi cuconiloră şi nepoțiloră și străne- 
poţiloră dumisale şi de la Domniia Mea driaptă ocină şi 
moşiia cu totu hotarului şi cu totă venitulă neclătit, etc. 

Copie. 

   



III. 

O moşie hotineană şi un vechiii neam de răzaşi 

Cînd Hotinul fu luat de Ruşi în cursul războiului de la 1769—74, purtat de dinşii împotriva Turcilor, moşiile pe care aceştia le în- călcaseră la 1713 pentru a-şi face raiaua, fură cerute înnapoi de urmaşii acelora cari le avuseră. 

Cu acest prilej se înfăţişă un răzăş din Ţara-de-sus, Dumitraş saă Dumitraşco Balasinovici, care aduse înnainte un act de la fiii lui Alexandru-cel-Bun, lie şi Ștefan, în această cuprindere: 

Suceava, 17 August 6944 [1436]. 
Ilie Voevod şi fratele Ştefan, pentru Ivaşco Balasinovici, cu frații, care a servit răposatului lor tată: îi dă satul Cruglih. 
Boieri, după frate şi fiul Roman: Jorja, staroste, cu fiii, Vilcea, Petru Hudici Vornic de Suceava (RopHuKA ccuag- cker), Isaia şi fiii lui, n epa nana Varu Şi a fiilor lui, 

Stan Birlic şi fiii, Mihail Popşea, Ştefulă lui Jiumutate 
(KiomSrareenua) şi fratele Mindrea, Lazar AkopuukogHua ŞI 
fratele Stanciul Postelnic, Duma Limbadulcevici şi fratele 
Mircea, Cozma Şandrovici, Domacuş Stolnic, Forul (qopoea, 
Boloş Ceaşnic, Berendeaii Stolnic, Misea (mnck), Ma- 
noil, Vitolt, Iacuş ueprgarore, Bealav (skaari), Cărstea 
(khperu) cel Negru (uepuero), Hodco Mamurinschi şi fra- 
tele Leul (arnw) şi fiii, Bohuş (Borswa) şi fratele Paşco, 
Stanciul Comis. Deanis Logofătul scrie. Pecete cu Şnur roșu, ruptă. Pergament.
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Documentul e însemnat prin lunga listă a boierilor marturi, nu- 
miţi cu toţii, în actele contemporane, după norme de stil ruseşti, 
întrebuinţindu-se spre osebirea lor numele părinţilor. Jurj e fiul 
lui Frate, Petru al lui Hudea, Isaia al lui Banul, Uncheat al lui Zu- 
bru, Stan al lui Birlea, Şteful al lui Jumătate, Lazăr al Vornicului. 
Duma al lui Limbădulce, Cozma al Şandrului, Hodco al! lui Ma- 
mure (Marmure). 

"Alţii se osebesc, în alte documente, prin moşia ce aveai: astfel 
Viicea, numit aici numai astfel, e aiurea Vilcea din Lipnic, unde, 
mai tărziu, Ştefan birui pe Tatari, Lazor e din Tulova, Birlici din 
Voroneţ, Dămăcuş din Sereţel, Ianoş din Şomuz, Micu din Silişău, 
Mihăilaş de la Izghearţea, 

Numai Mihail are singură porecla sa: Popşea. 
Logofătul e Deanes, după ungurește Denes, deci Dionisie, al lui 

Ropotă (Ropotovschi). 
Să mai însemnăm în ce priveşte aceste nume, —pe care tot așa 

de mult greşim cînd le reproducem în forma slavisată a cancelariei Lă 
cît de mult ar greşi istoricii apuseni cari ar numi pe demnitarii 
francesi, italieni, germani în forma latinisată pe care o dai docu- 
mentele, —că sufixului slav —ovici ori —inschi li răspunde sufixul 
romiîn —escul, care se iveşte şi documentar: astfel un act al lui 
Alexandru-cel-Bun din 1412 priveşte pe Jurca Dragotescul, adecă 
fiul lui Dragotă. E acelaşi sufix care înseamnă, în satul Negreştilor, 
pe urmaşii lui Negre. 

Cred că tatăl lui Ivașco Balasinovici din documentul nostru e 
Costea Balașin, rău tipărit Banacnn şi rău tradus de d. Katuzniacki: 
„»Valachus“, din actul de la 1402, prin care else supune regelui 
Poloniei ?, 

Întorcîndu-ne la depărtatul urmaș al lui ivaşco Balasinovici- 
Balasinescul, el ceru, la 1772, satul hotinean Crublicul, şi-l căpătă 
fără zăbavă de la Guvernul militar rusesc al Feldmareşalului 
Rumienţov: 

Copie tălmăcită de pe moschitască scrisoare. 

După putere orderului alu Săninării Sale poroncitoriului 
domnuli Ghenăralu Feltmarşalii... grafu Petre Alexan- 
drovici Rumianţoviă, cu adunată cătră acelă orderu ja- 

1 Astfel face d. Emil Katuzniacki, în traducerea latină a docu- 
mentelor slave publicate 'n colecţia Hurmuzaki. Acolo, de altmin- 
terea, judele Paşco apare ca: „Zude Pascot. 
 Hurmuzaki, 12, p. 822.  
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obă, dată cătră Săninare Sa de la mazălulă Dumitriil Balasănovici, pentru ca să i să de lui ce i să cuvine în 
“Țănutulă Hotinului, satulă Cruhliculă, ce s'au luati în sălă de Turci la despărțăre Țănutului acestuia de la Moldovă, asupra cărue are și preveleghii de la Domni de Mol- 
dovă, Ilie Voevoda Şi Ştefan Voevoda, de cari acela sati lui Dumitru Balasănovici i s'aă şi dat la stăpănire, cu toate mademuri căzute veniturilori aceluiași sat. Înă Hotini, 
luliia 29, anulă 1772. 

Polcovnică, Peitlig. Locu' peceţii. 

Copia aasta de pe orighinalulă sai matca ce adevă- rată s'ai scosi de asemene de mine înti Cernăuţi, lt. 1787, Octomjvrie] 5. 

Andrei Daşchevici. 

Se pare că Balasinovici fusese ajutat de cunoscutul pisar Daş- chevici de la Hotin, care-i era ginere, și acesta iea îndată moşia, în arendă, fiind la faţa locului 1. 

La 29 Iulie 1772, Andrei Daşchevici, „pisar otă canţileriia Hotinului“, arată „dumisale cuscrului miei, nimesnicului Dumitraşco Balasănovici oti Boentucii“, că s'a învoit cu el pentru Crubhlic, în Ținutul Hotinului, „pe anulu acesta, de la Sint-Pietru şi pănă la alui Sintu-Pietriii, ca să-mi iau tot venitul obi&nuită pe anulii acesta dintr'o moară, orăndă, dijmă dină păine şi dină. fănu, şi adetiulu de la săteni ŞI dină cămpu, drepti cincizăci de lei, dini care ami dată acmu zece ruble, iară doizăci ruble să-i dai la Săntă- Măriia Mică, şi la Sintu-Pietru să dai iarăşi moșşiia du- misale“. Iscăleşte „Andrei pisaru ot Hotinu“. 
Un alt act aduce spiţa lui Dumitraş Balasinovicii, împreună cu a unui Săraha, care ceru şi el, dar fără folos, Crublicul, 

Moşie Cruglicu, satu întregi de la Țănuti Hotinului. 
Cine dinu ce niamă să trăge, cumiă s'au dovedită. 

1 Cf. vol. V, p. 417.
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Ivaşco Balasănovici moşi. Dinu Ivaşco aă eșăti Mironi, 
dinu Mironă au eșătu Luca, dini Luca au eșătu Enachii, 
dină Enachii ai eşăti Grigoraşi, dinu Grigoraşu au eşătu 
Dumitraşii, — ce să află ispisoculu la dănsuli. 

Grigorii Săraha, moşi. Dinu Grigorii au eşătu Vasălca. 

Dinu Vasilca ai eșătă Tironii, dinu Tiron ai eşătii Sava, 
dină Sava au eşiti Grigoraş, dinu Grigoraşi au eşiti 
Petru, ce cere ispisoculă de la Dumitrașă fără scrisori 
sai dovezi. 

Gheorghie Pah., star/os]t/e]. 

1774, Mart. 20. 

Hotinul ocupat de Ruși avea, în ce priveşte administraţia ci- 

vilă, pîrcălabi, în slujba cărora stătea pisarul Andrei Dașchevici. 

Ei funcționau încă la 18 Iulie 1774, în ajunul păcii care dădu Ho- 

tinul înnapoi Turcilor 
La 27 lulie din acest ultim an de stăpînire romănească 1774, 

„Ştefană ... Vor.“ porunceşte lui „Vasăle Vorniculi otă Cruhliciă“ 
să strîngă „den toate dijma de zece de pe obiceiului pămăntului 

Moldovei”, păstrînd-o pănă se va hotări cearta între „Costandină 

Țibulă mazălu şi Dumitraşcu Coce..., pentru moşie Cruhliculit“, 

Cearta aceasta privia arenda moşiei. Ea se urmâ după aceasta 

înnaintea judecătorilor noii Cîrmuiri austriace din Bucovina anexată. 
Balasinovici, care era aşezat în Boianciucul bucovinean, vîn- 

duse venitul noii sale moșii, nu numai lui Daşchevici, ginerele, lui 

Ţibu, lui Coce, dar şi unui Evrei local, din „raiaua Hotinului“, 

Moşco, apoi omul săi Neculai Mihovanul arendează Crublicul altui 
Evreu; cel d'intăiu îşi iea de tovarăş pe Grecul Coste Mustaţă, 
care începea un neam de oameni bogaţi, împodobiţi apoi şi cu tit- 

luri austriace. Întăturîndu-se Ţibu, prin hotărire a Divanului din 

Iași, rămîne singur arendaş Moşco, care întoarce lui Mustaţă suma 
din arendă plătită răzăşului din Boianciuc, urmaş de eroii al lui 

Alexandru-cel-Bun. 

După reluarea Hotinului de Turci, Moşco-şi pierde drepturile 
pe deplin plătite, şi el cere acum să i se întoarcă banii înnapoi. O 
comisiune alcătuită dintr'un Evrei, un Armean și poate un Romîn 

e chemată acum a-i judeca plingerea. Ei hotăresc că Balasinovici 
mare vină, dar îi află pricină de a despăgubi pe Evrei cu 10 
galbeni. 

Vol. V, p. 17. 

] 
| 
| 
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Din porunca Mării Sale domnului Căpitan auditoriiatulă Bucovinii diştrictă, amu eşitu noi, neguţători cari aniu fosti orănduiţi de la Mărie Sa, anumi di maj %osi iscă- liţăi, ca să luomii sama între dum[neajlui Dumitraşu Bala- sinovici ot Boiancucu şi între Moşco Jid. dină răeoa Hotinului. Şi, stăndă amăndoi di faţă înnainte nostră, adu- năndu-ne noi la ună locu, și ami întrebată pe amăndou Părţu di amănuntulă. Și întăi amu întrebată pe numitul jeluitoră, anumi Moşco, și arătată jaloba lui Moşco Jid. dinu anii trecuţi, dină vreme Moscaliloră, dinu letă 1774, cumpărăndă venitulă moșii Cruhliculă, dină răeoa Hoti- nului, într'uni anu, di la dum[neajlui Dumitrașu Balasi- NOvici, drepti 140 de lei, dină care bani au dată arvonă dumisale lui Dumitraşi 50 lei: ȘI arvona acasta s'au dată cu 4 luni înnainte, începăndu-i-să orănda anului di Ja Sănpetriu, Şi 90 lei să dei dumisali lui Dumitrași la în- ceputulă anului. Şi, întămplăndu-să niscai pricini dină pri- cina lui Neculai Mihovanului, că văndusă altuj Jidovă fără de ştire lui Dumitraşco, ȘI dintr'acasta pricină au întrati şi dumnealui Coste Musteaţă la moşie tovarăşi cu Moşco Jid. Şi, Ştiindă dum[neajlui Dumitraşi Balasă- novici că este tovarăşi dum[nea)lui gupănulu Coste cu 

dum[nea]lui Coste, şi au dat şi contractu în măna dumi- sale Costi. Şi arată Moşco că au întorsu acii 90 de lei dumisale Costi, ŞI au rămasu Sănguri-stăpănitori ; ŞI za- pisulă lui Dumitrașco nu-l arată, ci l-au luată dină măna dumisale Costi. Alta, arată că S'ai mai întămplată ună Costandină Țăbulu, ci să răspundă că esti şi elu părtaş la vinitulă moșii, şi, &udecăndu-să acelui Costandinu Ţaă- bulă la Divană, la Eşii, l-au rămasă numitulă Dumitraşu pe Țăbulă... Sau întămplată di s'au făcută paci între Înpărăţii, şi ai eşită Moscali, şi ai intrată iară Turci, şi dină dijmi s'au prăpăditu... Dar, întrebăndu-să Şi pi dum[neajlui Dumitraşiă Balasănovici, ci răspundi înpotriva acestoră pricini, dumnealui ni-aă răspunsu că adevărati multe pricini s'aă întămplată, dară eu moșia, cumi i-am
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văndută, aşa i-ami dati pe mănă: di i sau întămplată 

de ai întrată Înpărăţiile, ei nu săntu vinovati, şi elu au 

stăpăniti păna la întrare Turciloră. ŞI, luîndu-le noi sama 

di amăruntulă pri mai în lungu, şi aşe am socotită cu 

dreptate în frica lui Dumnezău precum dumnealui Dumi- 

trașco n'are nicio vină... 

L-au rămasă dijma poprită, şi, zăcăndi Moşco Jid. că 

s'au prăpădită, găsămu pricina dumisale lui Dumitraşco, 

şi amă socotiti ca să-i dei 10 galbeni, însă pănă n'a 

aduce Moşco răvașii de la dumnealui Coste Musteaţă că 

i-au întorsu bani dumisale, să fii banii popriţi aice; iaru, 

dovedind dum. Dumitraşco că şau luati numitul Moşco 

dijma deplină, cu oameni martori, să n'aibă dumnealui 

Dumitraşco a-da Jidovului nimică şi să întorcă Jido- 

vuli şi cheltuiala. Şi, dintr'altele pricini şi cheltueli care 

arată Moşco, n'amă aflati pe dum[neajlui Dumitraşco 

nimică vinovati. Şi rămăne la luminată mila Mării Tajle] 

şi la pre-cinst, înțăleptune. 

U Cernăuţi, Noem[vrie] 13, călindară vechi. 

[Iscălitură armenească, neînţeleasă. Iscălitura unui Evrei.) 

+ Ază Vasille] Aţero.: 

[Pecetea Eveului, cu litere evreieşti, are un rac Şi Co- 

“roană de-asupra.] . 

De aici se vede, pe de v parte, îngrămădirea Evreilor poloni, 

în timpul războiului, la arenzi moldoveneşti. Apoi procesele pe 

care le provoacă Şi, în al treilea rînd, ridicarea de Guvernul 

austriac, îndată după luarea Bucovinei, a negustorilor evrei, şi 

străini în genere, la, treapta de egalitate cu pămîntenii î. 4 

In 1826, Dumitraş nu mai trăia, dar fiul său loan, „su- 

pusul austriicesc loan Balasinovici“, arată „cătră giudecă- 

toriia Ținutului Hotinu“, ajuns, la 1812,-iarăşi rusesc, că 

el are drepturi asupra satului Cruglicu, ce se vinde de 

1 În chestia lui Moşco avem și o hotărire din 27 lunie 1774 a 

lui „Gheorghie Curza (!) Pah., staroste“.
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către Sandul Sturza Vistiernic pentru datorii. EI aduce ca dovadă că se trage din vechiul boier al Juj Alexandru- cel-Bun adeverinţa, pe care n'o găsim în original, din 19 Iunie 1772, de la boierii Divanului Moldovei: Lupul Balş Logofăt, Sturza Vel Vornic, Vasale Razul Hat., Ioniţă ” Cant. Vel Vist., Arghirie Post., Alecsandru Neculce Pah., Paladi Cliuc., Costandin Balş Stolnic, Iordachi Vel Comis, 
Cu aceasta se mîntuie cunoştinţele noastre despre această afa- cere. Fireşte că pretenţiile lui Ioan Balasinovici fură răspinse. Cum de a întrat însă moșia în miînile lui Sturza, nu ne putem lămuri. 

30144. Vol. XIX. 

13
 

 



IV. 

Țigani moldoveni în Basarabia. 

.. any 
La luarea Basarabiei boierii își păstrară robii; cum sai scos de 

supt puterea stăpinului lor, spune această scrisoare a lui D. Rusu 

către cumnatul săi. 

25 Decembre 1839, „Chişănăiu“. 

Pentru Țăgani, robi lăeşi, vei şti că ai prins la aripi, 

adică iarăşi cu meşteșugul lor au înbogăţit, şi fieştecare 

ai cai şi căruți, și s'aă înprăştiet pin toată Bessarabiia: 

ei d'intăi să închinasă lui Manolachi la Săpoteni, şi, după 

ci s'au pus la lucru, apoi s'au înprăştiet toţi. O parte 

dintr'ănşăi s'au închinat lui Uracov, la Țănutul Hotinului, 

şapte sălaşuri s'au aşăzat la Pivniţă, la dumnealui cum- 

natu Neculachi, iar ceilalţi dracu îi ştie... Te stfătuescu, 

frate, să-i vinzi, şi cu acei bani să cumperi mai bine epe 

di trier, că mai mult folos vei ave, că cu vremi tot îi vei 

pierde, — că-i va lua hazneoa. 

Rusu e ruda scriitorului Al. Russo, şi sfirşitul scrisorii sale are 

multă Bonomie şi oarecare dor de Moldova: 

Cumnate, ei am înbătrinit de tot, că, vroind Dum- 

nezău să ne întălnim, nu mă vei cunoaşte, ş'ai început 

răcelile a mă răzbate; măcar că aduc şi pe la Chişinău 

şube de iarnă, însă foarte proaste, scumpe şi puţăni. În- 

credințăndu-mă că pe la blagoslovita Moldova aveţi mari 
înlesniri de şube, m'am hotărăt a face aciastă îndrăznială 
a te ruga să binevoeşti dinpreună cu văru Alecu a 

cumpăra o șubă de urs bună, iar, dacă nu să va pute 

de urs, fie şi de ianod (sic), numai să fie bună; pe care 
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vei ave bunătate a o da vărului Alecu, să mi-o aducă, şi, pentru banii ci vei întrebuința, scrie-mi, mă rog, şi, mai înnainte întoarcirei vărului Aleco!, îndată voiă triimeti d-li banii fără ce mai mică prelungire di vreme. Frate, multe faceri de bine am văzut de la dumneta, hotărăşte-te fă şi acestu bine, şi foarte mult mă vei îndatori. Măsura şubii va fi pe trupul d-li, iar floaria postavului să fie închisă, — decăt, dacă s'ar putea, să fie cu guler de postav 
ca la mantale, 

! Cred că e Russo, scriitorul. .



V. 

“Istoria unei moşii dorohoiene: Dumenii. 

Între hirtiile pe care mi le-a comunicat d. inginer Bala- 
sinovici din Bucureşti, se află un şir de acte din care se 
poate reconstitui istoria moşiei Dumenii din Ținutul Do- 
rohoiului. Însăși desfăşurarea soartei acestei vechi stăpi- 
niri a „moşului“ Duma presintă interes, şi multe din cărţile 
domneşti şi zapise ai o însemnătate deosebită. 

Supt Petru- Vodă Șchiopul, Dumenii erau la 1580 în 
stăpînirea unei familii de dieci, cari o aveai de la Dom- 
nie, poate din ocolul tîrgului Dorohoiu: 

lași, 27 Martie 7088 (1580). Petru- Vodă întăreşte lui Za- 
haria Uşerel, Cornea şi fratele lui, Nicoară, Anaun, cu pri- 
vire la seliștea Dumenii. Mărturiile boierilor. Scrie Iu- 
raşco Bilavici. Pergament. 

Motivul daniei se arată în altă carte a lui Petru-Vodă 
din 1582—3; ei dăduseră doi cai pentru slujba ţerii: 

laşi, 7091 (1582—3) (fără lună şi zi). Petru-Vodă, pentru 
Zahariia Uşereli, Cornea şi fratele Nicoară, „diiaci“, cari 
capătă partea lor din Dumeni de la Domn, din ocolul 
Dorohoiului, pentru că ai dat Domniei Aga Ken, Kon BHY 
npmesc $ 3eman („doi cai, cînd am fost întăieş dată în ţară“). 

Pecete mijlocie. 
Scrie Bilava. Bea cap oana (marii boieri ai poruncit). 

, 

Dumenii fură prădaţi, de oștile lui Mihai Viteazul, la 
1601, şi, peste trei ani, în 1604, leremia Movilă întăreşte 
iarăşi stăpînirea familiei de dieci ai lui Petru Șchiopul. 
Nicoară, Nicoriţă, trăia încă; pe urma răposatului Cornea 
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tămăsese un fiu; Zaharia era mort și el. Alt Nicoară şi Petraşco ţineau locul lor. 

Suceava, 17 August 7142 (1604). Eremiia Movila (Sic), pentru Nicoriţă diiac ŞI Henor sro Nicora, fiul lui Cornea biv diiac, şi Petraşco fiul lui Za- hariia biv Uşerel, cari „s'au Jăluit cs Reankow KAA9R9* („cu jalbă mare“) şi cu mulți Mașrepu pentru Dumeni cm sere 3a cas („cu loc de heleșteii“), etc. Ta u3ruBan wm Hauny HenpiaTeatu, ww dlnyan Ea, ETĂA NAEHHA 3EMAa, "ram Mu S EHAARUIH HY BrAuKSI 4ASES AS tac („cărţile au perit de ne- prietenii noştri. de Mihai- Vodă, cînd a prădat ţara, deci noi, văzînd jalba lor cea mare către noi“), etc. Pecete mică peste hirtie. Mihăilă, 

Nicoară cel tînăr, Nicoriţă al doilea, îşi vinde, îndată, partea din Dumeni cumnatului său, Marelui- Vatag, care, cum se ştie, stătea la Dorohoiă, lui Griga. 
+ 

Suceava, 18 Maiu 7113 (1605). Eremiia Moghila, pentru Nicoriţă, fiul luj Cornea diiac, care vinde parte din Dumeani lui Griga Mare-Vătag. Velu Logofetu ue, Dumitru. Pecete mică. 
Se poate ca tot el să. fie acel călugăr de la mănăstirea “Todireni, a lui Toader Movilă, fratele lui leremia-Vodă, care dă unui Tăutu parte din Dumeni, la 1607. 3 Maiu 7115... nu MOHak WT mMonacrugk Toaarpoga diraa dă moşie la Dumeni luj Tăutulă. 
Adresă slavonă: „Slugii noastre Tăutului oti Vascăuţie. 
Zaharia Uşerel stătuse la Pomirla vecină; fiul său Pe- irașco își vinde partea din Dumeni lui Căzacul din Mă- 

cumpărătorul părţii lui Nicoriţă cel tinăr: Măgura, 21 Martie. Pătraşco, fiul lui „Zahariia Uşaru otu Pomrăla“ dă partea-i din Dumeani „ESMHaTS mocms* Că-
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zacul din Măgura, pe taleri şi oi (2). Marturi „oameni buni? 

Danciulu vătămaniă oti Măgură, Purcari otă tam, Ghe- 

rasimu Sava, Brătană, Vicolu, Mitrană, Fătulu ot lubă- 

nești..., Plopii, H AaKHnk Boaocr Aoporenekin, şi Liciul“. 

Pecete mică, cu fum. 

Constantin- Vodă Movilă întăreşte la 1608 această cum- 
părătură: 

Iaşi, 10 August 7116 (1608). Constantin Moghila, pentru 

„Griga Veli Vătahu al Ținutului Dorohoiului“, cu fiul 

Căzacul, care a cumpărat de la Pătraşco fiul lui Zabariia 

Uşeari parte din Dumeani. 
Iscălitura Domnului. Pecete. 

Dar, la 1608, găsim pe lingă Cazacul şi Tăutul, pe lingă 

urmașii diecilor din 1580, ca stăpin la Dumeni, printr'o 

nouă vînzare, din partea lui Nicoriţă cel bătrîn, pe pu- 
ternicul văr-primar al Movileştilor, Hatmanul Isac Balica, 
a cărui soţie, Anastasia, era fiica lui Nistor Ureche şi sora 
cronicarului. 

Iaşi, 7118 (1609—10, fără lună şi zi). Costantin Moghila, 
pentru vinzarea, de Nicoriţă diiac, a unei părţi din Dumeani 

către Isacu Balica Hatman şi pîrcălab de Suceava, pe — 

taleri de argint. Pomeniţi: Chireana, Zahii, Cornea. 

Pecete mică. Băseanuli. 

Acelaşi act e repetat astfel, în formă deplină cu dată 

întreagă: 
Iaşi, 4 Ianuar 7118 (1610). Costantin  Moghila, pentru 

Nicoriţă diiac, care vinde partea-i din Dumeanii lui Isacu 

Balica Hatman. Iscălesc Pătraşco Dvornicii şi Nebojatcoc 

Pecete mică. = 
* 

Balica a fost tăiat după lupta cu Ştefan-Vodă Tomşa 
la Cornul-lui-Sas, împreună cu Vasile Stroici, Chiriţă Pa- 

leologul şi alţi credincioși ai Movileştilor (19 lulie 1612)!. 

1 Miron Costin, pp. 262—3; cf. vol. IV, pp. CUI.  
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Pentru averea lui se purtaii judecăţi prin Polonia, între 
Nistor şi fiică-sa, văduva lui Isac, şi între Elisaveta, 
Doamna leremiei, ruda mortului. În Iulie 1614 se stingea 
şi Anastasia Balica, Balyczyna pentru Poloni, în țara 
cărora îşi isprăvi rostul !. 

Averea din ţară a lui Balica fu împărţită de Domnul 
biruitor „pe la mănăstiri şi pe la alţi streini<. Creştinul 
bun care era Vodă Radu Mihnea nu îngădui să se mai 
păstreze această nedreptate, „Căci că Balica, de-au avut 
Vre-o greşeală spre dînsul, ai plătit cu capul, iar n'au 
fost vinovate şi moșiile lui, să fie la streini“. Supt el 
moştenitorii, Voruntar Vornicul, Pavel Bucium, Buhuş 
Medelnicerul şi alţi trei, îşi capătă drepturile. Ceva mai 
tărziu, supt Vasile Lupu, la 1641 —2, ei işi fac împărţirea. 
Dar, cînd Ileana, fiica lui loan Movilă, sosi în țară, supt 
Gheorghe Ştefan, urmaşul lui Vasile, şi se căsători cu 
Miron Costin, ea căpătă, în 1659, de la Ştefan Boul, Toma 
Cantacuzino, Hăbăşescul, Buhuş, Miron Ciogolea, Cons- 
tantin Prăjescu, Costea Moţoc, Savin Logofătul, Vasile 
Șoldan 2, toate moșiile lui Balica și toate moşiile, confis- cate şi ele un timp, ale Movileştilor. Încă la 1662 Is: trati- Vodă Dabija întăria această trecere de stăpînire, care 
făcea din învățatul cronicar Slăpînul a cinzeci de moşii ?. 

Cit priveşte Dumenii, ei erai încă de supt Moise Mo- 
vilă, la 1633, ai lui Pătraşco Ciogolea, căruia Domnul, ca moştenitor, i-o dăduse, „pentru slujba ce i-ai slujite, scrie 
însuşi. Cu aceiaşi însemnare şi pe temeiul aceluiaşi drept, 
Moise mai dăruise lui Pătraşco alte moşii dorohoiene, 
Puţurenii, Şipotenii şi Pomirla *, şi cu satul Ubriştii (?) 
din Ținutul Hirlăului 5, 

1 Prinos Sturdza, pp. 207-—8. 
2 Vol. IV, p. 270, No. cir; pp. 272-—3, No. cv; p. 273, nota 1, 
s Ibid,, p. 343; Pîrvan, Un vechii monument de limbă literară. românească (din „Convorbiri literare*), Bucureşti, 1904, p. 49. 
* Archiva istorică, |, p. 72; cf. V. Pirvan, pp. 27—8: |. 
3 Ureche, Miron Costin, I, p. 79; Pirvan, î. c.
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Iaşi, 13 Novembre (îndreptat: 20 Octombre 7142; 1633). 

Moisi Moghila, pentru Petraşco Cogolea treti Logofăt, în- 
tărindu-i Dumenii. Iscălește Domnul. Pecete mică. Supt ea: 
„Pentru slujba ce ni-au slujită i l-amu datu acestu satu, 

Şi i-amiă dati şi diresele &-amu avutu.“ Scrie Şaidiră. 

"Şi data aceasta avem o danie cu un dublet mai corect: 

Iaşi, 18 Martie 7142 (1634). Moisi Moghila-Vodă dă Du- 
meanii lui Petraşco Cogolea treti Logofăt. 

IScălitură cu chinovar. Pecete mare peste hirtie. 

Vasile Lupu întăreşte stăpinirea Dumenilor: 
Iaşi, 21 Novembre 7143 (1634). Vasilie- Vodă, pentru 

Petraşco Cogolea Logofăt. 
Iscălitura Domnului. Pecete mare, cu ceară. Scrie Ion 

Focea uricari. 

“La 1635, el orînduia alegerea, hotărirea de spre vecini 

a moşiei: 
Suceava, Iulie 7143 (1635). Vasilie- Vodă către „Onciul 

Iuraşcovici bivă părcălabi i Borăleanulu uricari i Isacu 
oti Costinești i Dumitrașco otu Epoteşti i Toaderii Arbure i 
Gociulă“, pentru a-i alege lui Petraşco Ciogolea la Du- 
meni. Pecete cu chinovar, mare. Pătraşco Başotă Velu 
Logofătă. 

Ciogolea, care era piîrcălab la Hotin, capătă această 
hotărnicie: 

Raport către Domn de la Turculă biviu Stolnici i Onciulă 
luraşcovici bivu staroste i Borăleanuli uricariul i Vasilie 
snă Isacă otu Costineşti i Toaderi Arbure otii Cordăreani i 
Gociulă otu Dorohoii, pe cari „Pătraşco Cogolea prăcăla- 
bulă de Hotină“ i-a pus să hotărească Dumeanii: Cio- 

golea era în ceartă pentru un heleștei cu Costantin Stăr- 

cea de la Miclăuşeani. Se string Lupul Talpă Comisul, 
Ionaşco Roşca ot Popeani. popa Maătiiaş de acolo, Ion 

Tămpean, Isac din Bobeşti, Golăi ot tam, Olan, popa Ior-  
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dachi celi domnescu dinu Dorohoiă, Ionu şoltuzulu tijă şi Mironi de acolea şi Grozavă tijă şi Găgiuli tijă şi popa Ştefanu tijă“. Heleşteul era „pre vălea Bilascăi“. Dorohoienii spun „cumu acel hăleşteu ai fosti a nişte popi ce au fostii lăcuindi în Dumeani. Deacii ai cum- păratu a treia parte de acelă hăleştei uni omă ce l-au chematu Cepijca dinu Dorohoi, şi l-ai ezită ŞI l-au ţă- nută, pănă căndu aă dobănditi Balica Hatmanulă Du- menii de i-ai cumpăratu. Deacii au trimisă de au che- matii pre Cepijca şi i-au întorsi 57 de taleri bani gata şi de altu dobitocă şi sladuri pentru iazu, ȘI l-ai ţănutu Balica către satu cătră Dumeani“. Alţi oameni buni: » Toaderu Arbure oti Cordăreani şi popa Ștefant oti Du- meani şi lonă Bănuleţi“. „Iară adevăriă, milostive Doamne, că, daca au încăpută aceale sate, Balica Hatmanulu, dum- nealui, Dumneazău-li pomenească, ai înpreunatu hotarele de au arati ună sată în hotarulă altui sati, că au fostu amăndoou satele acelui boiarenu, iară mai di de multu a fosti pre acold hotarulă, şi hăleşteuli au fosti de Du- meani. Aşea ne-ai mărturisit aceşti oameni cu sufletele oră, iarii Costantină Stărcea nu sati țănuti de leage, iară noi i-amă dzăsă dumisale să aleagă macari şi alți oameni buni, cine-i va fi voia, să-i giurămu şi să le dămi brazde, să margă să dea ei hotarulă pre unde va hi fosti hotarăle acelorii sate. Tari Stărcea nice aşea n'au vrulă, ce au fugiti acasă. Deci noi ami făcută această mărturie, iară Măria Ta veri face cumi va fi voia Mării dumitale.“ 

Altă formă are data de 24 
August 7143 şi iscălituri cu pe- 
ceţi: între altele a Dorohoiului: 
Tera Acpoyon. Iscălesc: „lonă 
şoltuzi, Popa Iordachii, Grozavă 
bivă șoltuzi, Miron bivă Şol- 
uzi, 
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Cu Miron Costin, Ciogolea se împărţise, şi el a făcut 

lista următoare a actelor ce i-a dat în mină: 

Direasă &ami dată dumisali lui Mironi Costiniu părcă- 

labulu de Hotini. 

Ună dresu de danie de la Moiseiui- Vodă, a lui Pătrașco 

Ciogolea Stolniculu. 

Un dresu de la boiari, tiju otu Moiseiii-Vodă, pre 

Hudeşti. e 
Uni dresă de la lanculii- Vodă, tiji pre Hudeşti. 

Unu dresi de la Neaniulu, tiju pre Hudeşti. 

_Ază Gavril Costachi părcălabu iscali. 

_... bivu Sulgeriă. 
-Mironă Costină părjcălabi] Hotini. 

Azu Costantini Caracaşi iscalu. 

Dreasele de pre Dumeani. 
Uni dres de la Moiseiui- Vodă, pre sati pre Dumeani. 
Ună dresu de la Vasilie-Vodă, de întăritură, tiji pre 

Dumeani. 
Ună dresi de la Moiseiui- Vodă, tiji de Dumeani, de 

cumpărătură. 

Unu dresu de la Constantinu- Vodi, tijă de neşti părţi 
de Dumeani. 

Uni dresu de la Irimiia-Vodi, tijui de neşte părţi de 
Dumeani. 

Ună dresă de la Costantinii- Vodă, tijă de neşti părți 

de Dumeani. 
Uni dres de la Costantină-Vodi, tiju pre neşte părți 

de Dumeani. 
Unu uricii pre Hudeşti şi pre alti sati. 
Uni urică pre Podoleani. 

[Aceleaşi iscălituri.]  
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Ce drese s'aii mai datu dumisali lui Miron Costinu la Hudesti. 
Sau dată d'innaințe dumisali lui Toderi părcălabu şi denainte lui Petriceico bivă Sulgeri şi Vasăli de Mlenăuţi. 19 dresă ce-si cu cărţi domnesti pre Bobesti dină delu și din valea. 
Unu dres domnescu ce-i pre Căcăceni otă Soroca ŞI pre Larionesti. 
2 mărturii de hotarii Miclăuşenilorii cu Stărcea. 

Îndată, prin amestecul lor în căderea lui Vasile Lupu, Ciogoleştii îşi pierdură însemnătatea. La 1660 niciunul din urmași direcţi ai lui Pătraşco nu mai era în viaţă, și moştenitorii familiei înstrăinat averea. Dumenii trec la un Dumitraşco fost Vistiernic: , 
Iaşi, 13 Iunie 7170 (1662). „Adecă noi, toată ruda Şi se- mențiia lui Pătraşco Ciogolii, scriem și mărturisimă ... cumi... ami văndută dumisali lui Dumitraşco &-au fostii Vistiernică o parte de ocină dină satu dină Dumeni, pre lubăneaasa“, „partea Boghiului“. „Şi cu vecini moşeni ce să voru afla jărăştile lor pre aceia parte, aşijderile şi vecini ce or fi făcuţi de Pătraşco Cogolea, încă să-i ia dumnealui Dumitrașco.“ Marturi: „Lordachie Velu Spătaru, Toma Ma- rele Vornic, Bătocă Vela Stolnici, Necolai Bohuşi Velui Medelniceri, Ursachie Vel Vamăşi, Andreiaşi &-au fostă Velu Şătraru“. 
Iscălesc: „azi Ştefană Boul bivă Dvornicu, Davidu ot Zaluceni, Savini Urmezeu, Costantină Hermezeu, azi Davidă, azi Isacu 1«, 

Nu știm din ce neam era acest boier, dar pe la jumă- tatea veacului al XVIII-lea, o sută de ani de la această vinzare, Antemia Stîrcea, soţia lui Ioniţă, nepot al lui Ion Stîrcea, cedează o parte din Dumeni, pentru a închide un proces, lui Petru Cheşco Șătrarul, care avea şi Zahareştii 
"Cf. vol. IV, p. 343: unii din ei îşi impart la 1666 Țigani de-ai Ciogoleştilor,
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din Suceava !, — un vestit hotarnic de moşii. Neamul lui mai 
stăpiniă şi la Parhăuţi lîngă orașul Sucevei, ca şi în păr- 
ile Sorocăi, cum se vede din plingerea ce fac la 1742: 

„Fetorii lui Costantini Cheşcu“ se jăluiesc la Domn 
asupra lui Sandul şi Toader Calmuţschii, pentru „nişte 
moşii de la o strămoaşa a noastră, anume Mărica, fata lui 
Murguleţă, gupăniasa lui Chescu Portariulu. „Și moşiile 
ne sinti aceste: gumătate de satii de Lincăuţi, la Ţinutul 
Sorocii şi gumătate de sat de Părhouţi, la Ținutulă Su- 
cevii, şi din gumătate de sati a 6 parte, cu vecini, dinu 
Costăna, iară la Sutava, şi a patra parte de Zaharieşti, în 
Sutavă:. - 
Domnul trimete judecata, la 25 Februar 7250 (1742), către 

„Sfiinţiia Ta părinte episcope de Rădăuţi, chirii Varlaamu i 
Armaş Costantine Cant., ce eşti giudecători Ţinutului 
Sucevii“. 

Cheşco avea şi moșie la Popeni, în apropiere: 
19 August 1778. Costandin Dimitrie Muruz către „Tho- 

mazichi Dimachi biv Velă Agă i Toaderu Silioni bivă Vel 
Med., ispravnici de Ţinutu Dorohoiului“, pentru cearta, la 
Popeni, a lui Petre Cheşco cu Ursachi Cracalie şi Ilie 
Cracalie, Ilie „vănzindu-şi venitulă părţii sale cu anulu 
unui Necolai Calmăţchii“, care coseşte şi iarba lui Cheşco, 
şi acesta rămîne „fără de fănu“. 

„14 Octombre 7266 (1757). 

„Antemie, femeae lui Ioniţă, nepotul lui Ion Stărcii, şi 
cu fiiulă miei Apostu“ arată că, murindu-i fiul Grigoraş, 
a lăsat „34 stupi şi 2 boi“, pe cari-i iea pentru o datorie 
de 70 lei Şătrarul-Mare Petre Cheşco. „Noi, ştiindu că 
aceste bucate nu săntui agonisite numai de Grigoraşi, ce, 
fiindu-ne traiulă la ună locu, cu toţii le-ami făcut de 
preună“, se pling, la „dumn. Med. Răducanu și la dum- 
nealui Pitr. Costandini Başlotă]“, cari-i judecă, 

1 Doc. Callimachi, II, p. 174, No. 3. 
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La Dumeni se amestecă pe atunci, într'o vreme cînd proprietatea rurală în părţile dorohoiene Şi botuşănene era cu totul fărimițată între răzăşi cari purtaă adese ori nume mari, şi fiul Banului Dumitraşcu Calmăşul, Io- niță Medelnicerul, apoi Pitarul, nepotul lui Ioan Teodor- Vodă-Callimachi Şi vărul lui Grigore-Voda... 9 lanuar 7266 (1758). Scarlat Grigorie Ghica-Vodă către Iordache Cant. biv vel Pah. şi Ioniţă Iamandi biv Ve] Jit., Panco Pit., pentru moşia Dumenii, („la ocolul Botoșa- niloru“), a lui Ioniţă Calmăşul biv vel Pitariă. Pecete mare, cu chinovar. Ve] Logofăt. Noul Domn, Ion Teodor Callimachi, se ocupă şi el de interesele nepotului său: 
26 Novembre 7267 (1758). loan 'Teodor-Vodaă către „Costandină Canang bivă Velu Stol[nijcă, isprav. de Ţi- nutuli Hărlăă i Dorohoiulă i Adami Panculu bivă Velă Pit, i Gheorghe Arapulă bivă Velă Şăt.*, pentru a hotărnici, la Dumeni, „la ocolulă Botoșaniloră“, pe „Ioniţă bivu Velui Med.“, de către Cracalie. 

În Suceava găsim, la 1761, mazili din neamul Necşoiiă, între cari un Ioniţă ?. Văduva acestuia avea şi ea ogoare la Dumeni, precum se vede din acest act de la 1759; 22 Maiu 7267 (1759). Joan Teodor-Vodă, către „lordache Cantacuzino biv Vel Pah., ispravnecul de Ținutulă Hărlău- lui i Dorohoiului<, Şi on Iamandi biv Vel Văt., pentru a hotărnici moşia ce o are „Catrina Pahărnicasa răposatului Ioniţă Necşoiuli Păh.: la Dumeni. „Și, la hotărărea ce veţi face acumi, este trebuință să să afie ŞI Calistrat egu- mănulă de Putna, care ştie mai bine stare Dumenilori“. Pecete de chinovar octogonală. „Proc. Vel Logofăt.“ Hotarnica lor urmează: 
5 Novembre 7268 (1759). Hotarnică la Dumeni a celor doi 

1 Doc. Callimachi, II, p. 180, No. 39; cf. ibid, I, p. 586, No. 32, : Pentru starea moşiilor de acolo pe la 1700—50, ibid., 11, p. v şi urm. Pentru Ioniţă, ibid, p. 23, No. 49,
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Iamandi şi lui Calistrat egumenul Putnei. Se chiamă „toţi 
răzeşii de pe înpregură ce să hotărăscu cu satului Dumenii, 

și alți oameni buni, şi bătrăni şi tineri, ce să află trăitori 

înpregurii acestui satu“. Pomeniţi: „Dumitraşco Botnariulă 
din Şipoteni..., Ioanii Vorniculi oti tam..., Petrea Ru- 

sulu dinu Dumeni... Preacumă c'au fosti hotari vechi 
de la iazi la dială îni costișă întruni dămbu, şi l-aru 
fi scosă niște €obani a lui Hagii-Eni... Căutăndu-i pra- 
văţuliu stălpului... Dină susu de Făntăna Putredă, ce esti 
cu stănci de piiatră... Movila bortoasă... Ami căutată 
pravăţulu hotariului... Iară noi, ducăndu-lă pe acelui omu 

la pricina hotariului din spre Miclăuşeni, de undi întra 
Cracalii în Dumeni, şi i-amiu cetită carte ca di blestemi, 

şi i-amu zăsii că pe undi a merge eli cu brazda în capi 

şi cu carte de blăstămu că să disparte hotariulă Dume- 

niloră di cătră Miclăuşeni, şi pe acolo omă pune şi noi 

stălpi. Iară el, dac” au auzăti carte ca di blăstămi, au 
zăsu că elu n'a merge cu brazda îni capi, nici a priimi 

carte ca de blăstămiu, că elu hotariulă îl ştii drepti cu 
sufletulii lui c'au înblati hotariulu de veci toti pe undi 
arată hotarnica dumn[eallori..., şi n'aă vrută să priimască 

carte ta de blăstămi, şi au arătată adevărului... O sărătură 

ce cură în hălăşteu... Piste cursura sărăturii... S'au gă- 
sită stălpu vechii, carii s'au şi cercatii, şi s'au găsiti buni 

hotari... Drumulu celui mare ce să numeşte ali Doroho- 

iului... La apă toate moşiile să mai strămtează, aceste 

ce săntu pe apa Iubăneasii... Şi cu alţi boeri megieşi şi 

răzeși şi oameni buni bătrăni.“ Doi dintre proprietari 

scri: „ni-ami învoitu de spre parte noastră“. Mai iscă- 

leşte şi „Dumitrașco botnariulu“; bătrinilor li se zice 

„star.“, 

Catrina are de lucru cu vecinul ei Ilie Cracalie. Acesta 

şi fratele săi Mihalachi aveai la 1769 şi judecată cu 

Lupu Haraga, zis Scripcă, pentru o parte din moşia su- 

ceveană Budinţi !. 

1 Doc. Callimachi, II, p. 201, No. 137.  
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La 5 Februar 7268 (1760), părere a Divanului în gilceava 
dintre Păhărniceasa Catrina şi Ilie Cracalie, la Dumeni. 

Sus scrie însuşi Domnul: „Noi loanu Theodoră Vvoda 
boj. milst. gspdari zămli moldavscoi. După anaforaoa 
aciasta a dumilorsale veliţălori boeri, cetind-o şi Domniia 
Mea şi găsănd-o că este cu cale şi cu dreptate, amu în- 
tăriti şi cu a Domnii Mele pecete“ (la 17). 

În legătură cu această afacere e raportul ce urmează: 

Pre. înnălţate şi luminate Doamne, să fii Măriia 
Ta sănătosii. 

Cu plecată scrisoarea înştiințăzu pe Mării Ta, că, după luminată poronca Mării Tale, întru care îmi poronceșşti 
Măriia Ta pentru o mărturiia hotarnică de la dum. Pah. 
Iordachi, ce s'ară fi aflănduă la uni [liia Cracaliia, care au avută hotărărea cu dum. Pah. Catrina, ca să-lă apuci să eu aca mărturiia hotarnică de la măna lui și să o trimit la Măriia Ta, vei şti Măriia Ta că l-amu apucatu cu ţă- riia ca să-mi dea hotarnica, şi, neîntănplăndu-să la dănsulu, 
sai apucatu că peste 2, 3 zile îmi va trimite, ŞI, îndată ce o va trimite, c'uni casu mai înnainte 0 voi trimite şi ei la Măriia Ta după poronca Mării Tale. 

Darie Donici ajunsese însă mai de mult în stăpînirea 
trupului de căpetenie al Dumenilor prin căsătoria sa cu 
Ilinca Cuza, a cării mamă era soră cu Nicolae Costin 
Jicnicerul şi cu Miron. Tatăl acesteia era Ioniţă fiul lui Miron 
Costin, — cel mai mare fiu al cronicarului: Miron îl che- 
mase şi pe Cuza, ginerele lui Ioniţă. Cel de-al doilea Mi- 
ron Costin e cunoscut supt numele de Mutul 1. 

Altă moşie a Mironeştilor, cari, deci, îşi căpătaseră 
toată moştenirea, Miclăușenii, ajunse în mîna lui Ilie Cra- 
calie, ginerele Mutului. 

La 1765 Donici îşi hotărniciă moşia: 

1 7st. dit. roni. în secolul al XVIII-lea, |, pp. 63—4. Cf. docu- mentul din 30 Novembre 1765, ce urmează, şi, pentru Cuzeşti, ge- nealogia dată de d. V. Pirvan în Cono. literare pe 1904.
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30 Novembre 7274 (1765). Toaderi Silionu Med. arată 
cum a hotărnicit Dumenii, cu „carte de blăstămu de la 

Prea sființia Sa părintele Mitropolit“. Întreabă „oamini 
bătrăni, înpregiuraşi, pe tărgoveţii de Dorohoiui şi di 

_pintr'alte sate... Amă întrebată pe unde au stăpănitii 

loculă tărgului Dorohoiului“. 
„Şi au purcesu a ne arăta pe unde au stăpăniti Joculii 

tărgului Dorohoiului, care ace bucată de locu s'au dată 

dumisale Spăt. Costantină Sturzăi, purcezăndu dini în 

spre Răsărită alăture cu Miclăuşenii lui Cracalie, şi merge 

pănă înu drumulu lubăneştiloru, care într'acelă drumii 

rămăne loculă Dorohoiului de Miclăuşeni, iar Miclăuşenii 

treci la vale, alăture cu Dumenii, piste vale Miclăuşanca, 

şi sue înă dialu, totu înu spre Răsăritit, şi piste dialu iarăși 

apucă unii drumu ce vine de la Cordăreni şi merge la 

Dorohoii pănă să tălneşte cu hotarului Cordăreniloră în- 

tr'o movilă înă dumbravă. Şi acolo rămănii Miclăuşenii, 
iară Dumenii purcedu alăture cu Cordărenii pănă înă 

lubăniasa. Dari Ilie Cracalie, dinu drumului lubăneştilorii, 
care înfundă locul tărgului Dorohoiului de cătră Dumeni, 
purcede drumului în susă, pe la capulă moşii Doroho- 

iului, pănă înă matca ce-i zicii Bilavca, unde treci dru- 
mulu înă cee parte, şi de acolo apucă părăuli înnapoi 

înă &osu pănă la ună iazu, şi trece piste ezătură la dială 
înu spre Răsărită, unde dzici că au fosti şi o piatră, 
dară noi n'amii găsit-o. Şi de acolo la unit drumă, la uni 
piscu mare, şi muche dialului în gosu, pănă să tălneşte 

iarăşi cu drumulu ce vine de la Cordăreni și merge la 
Dorohoiiă, şi cu ace bucată de locii întră Cracalie în Du- 
meni, — care ami făcutu şi prubă după stare moşiiloru.“ 
Cracalie spune că moşia-i e „întragă, neclătită, de amăndoi 

părţile“. „Ce noi, Domne, i-amă dzisi, de vreme că moşie 

Miclăuşenii este întriagă la capite, să o măsurămă, şi, pe 

căte odgone orii eşi înă capite, aşe să-i dămu şi la mij- 

locu, să fie toii întruni chipu moşie de lată, şi Cracalie 
n'aă priimită. Ami dzisu să măsure moşie Dumenii, a 

dumisale Pah. Donici, iarăşii unde nu sintă hotarăle smin- 
tite de cătră alte hotară, și, pe căte odgone oră eşi la
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acelu locu Dumenii, să-i dămu şi la capului moșii dispre 
Dorohoiui, unde este pricina, şi Cracalie nici aşe n'au prii- 
miti, dzicăndu Și Vorniculă de Portă Ştefanu Tabără că 
n'avemă poruncă să măsurămi, Care la aceste doi moşii, 
pănă nu s'oru măsură şi una Şi alta, nu s'orti mai curma 
pricinile dintre dănşii.. Şi, măcară că Vorniculu de Portă 
Ştefanu Tabără ai făcuti hotarnică înă semne lui Ilie 
Cracalie pe mărturiile unora şi altora, darii eu, vădzindu 
că nu este cu dreptate, n'ami vrutu să mă iscălescu, şi 
amu făcută ştire Mării Tale.« 

Mai multe acte privesc daraverile lui Donici cu Cra- 
calie. Astfel: 

28 lanuar 1766. Grigorie Alixandru Ghica-Vodă volni- 
cește un aprod să împlinească pe „loniţă Cracalie oti Do- 
rohoiti“, după plingerea lui Darie Donici. „Aşijderea să 
miargă şi la ună Loizi neguţătoriulă şi să-lu apuce să 
inpliniască de la dănsuli 40 lei după tocmală c-ai avută 
Pah. Donici cu dânsul, căndă Şai ţinutu eli pe acea 
moșie o ciriadă de boi în 2 ani. Iară carii dintr” aceştie 
nu S'arii odihni nici cu cercetarea ispravnicului, avăândă 
mai multi a răspunde, să-i ia Şi să-i aducă la Divană.“ 

83lunie 1766. :Grigorie Alixandru Ghica-V odă, către 
[lie Costache bivi Velu Spat. Sa cerceteze cu privire 
la plingerea lui Darie Donici că un Cracalie „i-au fa- 
cutii moşie colţurată, şi nu pe rănduiala altoru Moşii, cumi 
şi pe a lui făcănd-o cu chirie, întrăndu-i întă hotarulă 
Dumfeniloru]“. Cere „să să îndrepte moşie după drep- 
tate“. Să hotărească şi „moşiile mănăstirii de la Doljăşti 
de cătră megieși“. Va da „și mărturie în semne“. 

26 lunie 1766. Hotarnică pentru Darie Donici biv 
Vel Pah. „Avăndă o moșie anume Dumenii. .., care 
moşie fiindu zăstre Ilincăi Cuzoae, soacrei dumisale Pah., 
de la fraţii săi Neculai Costiniu Jic. i Mironă, dină mo- 
şiile Mironeştiloră, şi, cătă at trăită soacra dumisale, şai 

30144. Vol. XIX. 
3
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stăpăniti satului Dumenii cu pace de cătră Miclăuşeni, 

moșie fraţiloru săi, iarii, mai pe urmă, venindu-să Miclău- 

şenii cu înpărțală lui Mironii Mutuli, fratele celui mai 

micii, şi elu încă dăndu-o zăstre ginerelui său Ilie Cra- 

calie, la Domnie Mării Sale Scarlati Ghica Voevod...“ Supt 
loan Teodor-Vodă se face hotărnicie, „după cererea dum- 

neei Catrina, Gupănasa dumisale Pah.“, cu Calistrat egu- 
men de Putna, Jic. Ioniţă lamandii, Chiriiac Porocichii, 

Vornic de Poartă şi Vasile Iamandi Comis. Cercetează 
pe „Jic. Constandini Macriiă, răzăşuli satului Popenii, şi 
pe Ilie Cracalie, răzăşulă dinu gosu, şi oameni dină tăr- 
gulu Dorohoiului“. Face plingere că moșia e „cu colţ, 
strimbă, şi cere să se îndrepteze acele hotărături, şi să 

îndreptezu moşie ca să margă drepti ca şi alte moşii.., 

întră Dumenii cotişă la mijloculă hotarului Miclăușenii. 
darui socotindă sămnile hotarălori altorit moşii, ce mărgu 
alăture, a Furcenilori... Vasile Dăresculă, omi bătrăni 

dinu Dor[o]hoii. .. Au găsitu loculu plinitii cu brazde... În- 
plută loculă pietreloră cu brazde şi acoperiti cu fân. Ami 

întrebatu pe Cracalie ce lucru iaste acela. El au zăsu că l-au 

scosi Tabără Vor. de Poartă, €-au fostă hotarnici... Mai 

aducăndu Cracalie şi oamini marturi, pe cari întrebăndu-i 
de locului tărgului cumă ştii, ei au mărturisitii pe carte 

de blăstămă că locului tărgului vine pănă în drumu, dară, 
văzăndi că ami luatii mărturie loră în scrisă, îndată au 

începutu a întoarce şi a gălcevi, — care s'au cunoscuti că 

mărturie loră iaste nimică. Şi, iarăşi, într'altă :ză, gă- 
sindă pe uni Griguriraşu (sic) Barne, omu bătrănu dină 
Miclăuşeni, a lui Ilie Cracalie, unulu dintr” acei marturi, 

l-amă luati să-li ducemiă la gazdă, să- luispitimiă cu gură- 
măntiă, şi, ducăndu-lu, aii prinsă a sudui pe Cracalie, şi, 

viindă elă pe gosă cu ermonahi Dionisie Hudic, între- 
băndu-lu de răndulă hotarălori, aşa ni-au mărturisilă că 
i-au spusă că hotarului Miclăuşenii cu Dumenii au înblatit 
drepti... La ace Făntănă-[Putredă] ţine Hănculă Ar- 
meaniă cășlă, şi era loc de Dumeni, dară Cracalie cu lă- 
comie lui trece şi peste drumu, înu hotaruli Dorohoiului, 
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de-l dijmuie. Şi acelă moșşniagi Barne i-ari fi zăsu să nu 
triacă, că a petrece găltavă, Şi, neînțelegăndiă, au luată 
dijmă și pe urmă au trasi găltavă, şi, viindu pe drumu 
cu Hudici, l-ai luati unu fecoră a lui Cracalie Şi cu alţi 
oameni, nu l-ai lăsatu să vie după mine să mărturisască, 
Şi, scriindă şi răzaş|ullui Cracalie, după ce l-ai luati, să-lu 
aducă, nu l-aii adusu“. Cercetează „clinulă de loci“ ce 
strimbează hotarul. Decid „că fără nicio dreptate să 
acolisăşte Cracalie de întră în Dumeni, fiindă lucru ştiută 
că moşiile mergu dreptă, iară nu cu cline Şi cu colţuri, după 
cumu făce Cracalie moşie sa Miclăuşenii şi margine de 
&osi a Dumeniloru, după cumă ami socotiti Şi ami în- 
dreptată, ami pusă şi pietrile iarăşi la locului loră, de 
unde le scosese.“ „Ilie Cracalie neodihnindu-să şi trăgăn- 
du-să să vie la Iași, li s'au pusi zi de soroci la 5 zăle a 
lui Avt., să să afle la luminată Divanulu Mării Tale, la 
care după ce lesne-cunoscătoare înțelepciune Mării Tale 
va lua săvărşita hotărăre:. 

Râul vecin Cracalie stirneşte şi mai departe pricini şi 
cu acest mai puternic boier din preajma sa: 

De la Divanulă, Moldovii. 

De vreme ce aice la Divană ni-ai arătată dumnalui 
Pah. Darie Donici că unu Ilie Cracalie fără de nicio 
dreptate i-ară fi luati ună cală de suptu o slugă a dumi- 
sale, şi-i ţine calulă, şi nu vra să i-lă de, dreptă aceia să 
dă volnicie cestui copilă dinu casă să miargă la Ilie Cra- 
calie şi să înpliniască calulă de la dănsuli, ŞI să-l de la 
măna dumisale Pah.; şi, fiindu că are Și alte pricini de 
&udecată cu dumnalui Pah., să-lă ia omu gospodă şi să-lă 
aducă aice la Divaniu, să ste la &udecată cu vichilulă du- 
misale Pah. Acasta. 

| 1770, Săpt. 12. 
Și pentru hotar urmează gilceava cu dinsul: 
12 Septembre 1770. „De la Divanului Moldovii. Cinstite 

dumneta Med. Costandinu Vărnavu, Vor. de Botăşeni, fe-
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ricita sănătate poftimi de la Dumnlejzei. Aice la Di- 
vanu ni-au arătată dumnalui Pah. Darie Donici că, după 
carte t-au luati de la Divanu ca să străngă dijma de pe 

o bucată de locu ce să răzeşeşte cu Ilie Cracalie, trimi- 

țindă oamenii dumisale..., acelu Ilie Cracalie în tărie sa 

n'au vrută să îngăduiască.“ 

În vară, Donici scosese pietre de hotar, şi Divanul îl 

ţine de rău. „Şi au arătată acumiă dum. Pah. Darie Do- 
nici că ari fi avăndă scrisori de îndreptarea aceştii pri- 
cini, care scrisori den întămplare vremii i-au rămasu în 

mănăstirea Sfeti Spiridonu dini Eşi. Deci, fiindu pricina 
într” acestaşă chipu, iată printr'acastă carte de la Divani 

Sau dati volnicie dumisale Pah. Darie Doniciii ca să-și 
pue omul dumisale să străngă dijma dinu ce arii fi de 
pe acea parte de loci cu pricină, asemenea şi Ilie Cra- 

calie, să-și pue omuli săă, fiindi de faţă. Care dijmă să 
stea osăbită pănă să va potoli boala ciumii în Eşu, pănă 
să-și scoată dumnealui Pah. Darie scrisorile ce are, să 
stea la judecată la Divani cu lie Cracalie maz[ilu)“. 
(10 August 1770). 

Sa păstrat şi însemnarea pagubelor făcute de Cracalie: 
+ Izvodu ci sau aflati pe ace bucată de loco ai mă- 

catu Ilie Cracalii dinu moşie dumisale Catrinii Păh., de 
anulu trecuti şi de estimpi, după cumiă arată anume: 

28  clăi de grăi anulu trecuti, 

12  merţe păpuşoi. . 

70 stoguri fănu. 
1 stup dintr'o prisacă. 
15  merţi grău estimpă. 
150 stoguri fănă. 
4  caare păpuşoi ai luatu Cracalii acumi. 

2 stupi ami loati. 
16 clăi grău săteneşti dină Dumeni. 

10  merţe mălaiă.
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Tot de pe atunci e Şi acest „izvod“ al venitului moşiei întregi: 

Izvodă de veniti moşii Dumeni dină anulă trecută, ce ami luati Logofătu loniţi. 
31 stoguri de făni, care S'aă văndută 3 lei, 30 bani pe fâlşi (9). 
50 de lei di pi dejma fănului de pe la omeni. 40 lei orănda. 
30 merţe de mălai, care sau văndută căte unu leu. 15 merţi păpuşoi, care s'au vănduti căte uni leă, 1 merţă grăi, care S'aii văndută 4 lei. 
7 suti căpăţini curechi, care s'au văndută căte un leu, 70 tuiare de cănipă, 20 lei. 
6 vedri brădză de Oi, care sau văndutu căte 6 pa- rale vadra. 
1 matcă ai luată de la Lupului. 
Cari facti bani 255 lei, 30 părale.| 
Și acesti izvodu s'au făcută cu dreptate dinainte a totu satulă, şi amă și iscălită. Letu 7285 [1776], Dich. 8. Eu preutulu Dimitrie ot Dumeni. 
Eă Lupului Vornicu. Ei Vasile vechili, lonă Tănase, Vasili Groza, Ursulă Pureci, Ioni Osml., şi noi toti sa- tulă aşa ştimu ŞI mărturimu, 
Ce arată că au luată Logofătu Ioniţă dină venitul moșii Dumeni. 

Lei 
84 pe 28 fălci fănu, căte 3 lei, 

"25 dijma fânului, căte 1 para de stănjănă. 
40 orănda anului trecută, 
20_ dină orănda anului ali doile. 

169 lei facă. 

180 dimirlii mălai, 22 polă lei. 
60 mirţă păpuşoi, 60 lei. 
5  vedrele brănzii, 5 lei. 
700 căpăţini curechi, 5 lei, î par. 
1___stupă Lupuli Vor., 2 lei, 

40 lei, 30 par. fac.
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În 1775 încă avea Dumenii Darie Donici biv Vel Pă- 

harnic; peste citva timp ea trece la ginerele săii Andro- 

nachi Donici, legistul 1. 

La 26 Septembre 1793 se făcuse hotarnica Dumenilor. 

Între sătenii întrebaţi, e şi Gheorghe Croitorul. 

La această dată Andronachi Donici era numai biv Vel 

Medelnicer. 

La 14 Iunie 1794, Mihail Costandin Suţu poruncește lui 

Grigoraş Ghica biv Vel Caminarii şi Costandin Cru- 

penschii biv Vel Pah., Vornici de Botoşani, a face să se 

dea cuvenitul havaet şi lucru la Dumeni lui Andronachi 

Donici biv Vel Med. 

Dar încă în 1795 trăia Darie care se plinge atunci 

că Spătarul_C. Balşoii atacă Dumenii, ce are de la 

soacră, „fimei săracă“. Avuse năcazuri cu Cracalie. Balş 

arată „unu hrisovă di la fericituli întru pomenire Dom- 

nulă loani-Vodă Mavrocordatii, înă care îi dă moşiia 

Broscăuţii, dinti locului domnescu a tărgului Dorohoiului 

[dumnealui răposatului Vorniculu Costandini Sturza]“. 

„Şi, în anulă trecută, ai avuti şi &udicată dumnealui 

Spat. cu gineri-mei Med. Andrunachi Donici“, şi acesta 

pierduse. 

De la Doniceşti moşia diecilor lui Petru Șchiopul, dania 

lui Moise Movilă către Ciogoleşti, stăpînirea „Mironeşti- 

lor“, trecută prin Ileana Cuza la alt neani, ajunge, prin 

vînzare, în miînile unui Dimachi. În adevăr, la 1820, Ne- 

culai Dimachi Vornic se plinge că egumenul de Doljăsti 

îi încalcă Dumenii. 

Avem actul prin care Manolachi Donici cere, la 1804, 

să se comunice lui Telalbaşa că vrea să vindă Dumenii. 

1 Cf, Ist, lit. rom. în Secolul al XVIII-lea, |, p. 449 şi urm. şi 

broșura d-lui Andrei Rădulescu despre Andronachi.
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După acest Dimachi, pe deplin romanisat, Dumenii sint căpătaţi de un aspru străin exploatator, Postelnicul Plagino, pe care alt Grec ni-l] zugrăveşte astfel, in scriso- rile din 1834 ce urmează: | 
Către Ionică Cractis, Serdar. Pentru Dumeni. „Dumnealui Postelniculi Plaghind... ai zăs locuitoriloră dină Dumeni că spuni minciuni ŞI nu vorii să arăte adevăruli, iari ei, săracii locuitori, să giurau în totu feliult şi-şi făceau cruce, Burămănturi pi casă, pi copii lor, şi nu S'ai crezut; ba încă s'au măniiat, pentru că mai înnainte li-au fostă făgăduită că ogoarile aceli arate şi samanate şi acele numai arate - i le va da, dar însă să miargă la dumnialui Postelniculu să să învoiască, dară, atunce căndă sai măniiat că ni nau (sic) mărturisit Şi iei că ace fântănă să numeşte Putreda..., aşa, asupra mănii, s'au giurat că să fie Jidan de li-a da ogoarile. [Un arendaş îi cere aceleaşi locuri;] i-am zăsu să nu fie pricinuitori sărăcii meli, că săntii Şi iei Greci ca şi dumnelui, şi atunce cu mari grei mi-au făgăduită că-mi vi li-a da, însă căte uni galbeni pe falce, mai gios niciuni copică; căti l-ami rugatu să-mi iei 20 di lei pi falci..., şi n'au vruțu,.. Pi alte moşăi mai largi să găsăşte cu 12 lei falce. 

[Aducîndu-i banii, îl află măsurind pe cimp; arată ingi- nerului Habăs, de la „Lirgu-Nou“, o hotarnică: această moşie ce să stăpăne de tărgulă Dorohoilui, au făcut-o 
danie Domnul Gligori-Vodă celă Buni! luj Sandu Sturza, dină Jăjeia-Vechi, şi mergi pin vale Zahorna dreptă pănă la movila Bortoasa... După ce ai măntuită de scrisi, îmi zăce mie: lei astăzi am priimit coriieri, măine pănă în zio mă pornescu la Iaşi, fiindu-că mă cheamă avam (sic) Domnie; au veniti Tatarii de la Țarigrad; Mihalachi? s'au alesii de Domni. [Doi preoți, cari-i zic „Măria Ta“ primesc 
ogoarele Dumenilor; se va întoarce arătura.] Dupe ce Sau dusi preoțăi, i-ami zăsu ieă Postelnicului: „CC. Costachi, 

1 Grigore Matei-Vodă. 
: Sturdza,



40 DOCUMENTE FELURITE 

cu atasta faci strămbătate bieţilori oameni, căci nu să 
potriveşte arătura de cu toamnă cu atasta de acumi, şi 

cine ştie căndu va fi şi întoarcire acei arături, şi mai văr- 

tosă sămănătura, că acumiu iesti răsărită“. Iaru Postelni- 

culă mi-ai răspunsi așa: Nă uâbovy vvoosty vă piljy sive wpebre: 
zuâva BEhooy vă eaoby, Ep 4 zoţis Tv paprtpijay obs, Aată 

ză Bonobu&vrobpa sdpionw răs oriviovas 6n& (vro. Şi așa amu 

tăcută şi ieă. N'au trecutii doaă menunte, iată că mai 
întră înă casă doi ţerani, şi li mai dă uni condractu de 
doaăzăci şi cinci de fălci, ce li-ai văndutu di la Zamostiia ; 

ţăranii totu în Putrăda li-au fosti vănduti. Aşa, dipi 

ce s'au dusi şi acei ţărani, iar ami apucati a-lu ruga 

pentru ce o face atasta de vinde la străini, şi nu Dume- 
niloră, că iei au muncită ca pe a lori pămănti ce l-au 
știut, și, acumi, să să sărăcască iasti păcati. Iarii Postel- 

niculă nemică n'au răspunsi. [A doua zi], di pi ce sau 

gătită, iaru amă întratu la dumnialui, și iară amă picată 

la piciorile lui, zăcăndu-i: cătu pămăntă au văndută cu 

condractui rămăne buni văndută, iară celalaltă să nu mai 

văndă la alţăi, ce să-lu vănză Dumenilori, să-şi iai banii 
giumătati acumiu şi giumătati la toamnă; cu mari greu 
s'au înduplicat de a priimi, şi mi-au zăs: Iaca, pentru ha- 
tărulu dumitali ălu dau asupra dumitali, iară loriinu, pentru 
că m'amiă jurati că nu li-oi da. Şi, fiindcă mă pornescu, 
viindu vechilulu de la Cernăuţi, să să măsoari, şi căte 

unii galbăni falce să-mi aduci banii la leşi. Asupra por- 
nirii l-ami rugati ca să lasă poruncă cătră vechilu ca 

să-mi măsoari cu prăjănă driaptă şi dreptă, că plătescu 
căte unu galbănă pi falce, iaru ielu au zăsă, pentru atasta 

să n'ami îngrijăre: „iacă ăi scriu ca să-ţii măsoari cu pră- 

jăna ace cu doaă peceţi la capite“. Auzăndu, şi iei di pe- 

ceţi, ami socotiti că trebui să fie tari driaptă. Şi aşa 
dumnalui sai porniti. iar ieă m'amu pusi în briccă cu 
ingineriulu ..., amu chiematu pe lăcuitori, şi li-amu spusă 

1 „Să se înveţe minte să nu fie mincinoşi: vreau să-și bată joc 

de mine, dar ei şi fără mărturia lor, după documente, găsesc stîn- 

jenii pe cari-i cer.“    
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ceia ce amu isprăvită, iară iei săracii Sau bucurati, că unii ave arături Şi Sămănături, iară alțăi numai arături, unde îndată au pornită şi a sămăna şi a grapă... Amă cerută prăjăna ace ce au zăsă Plaghin6 că-i draptă, cu peceţi la capite, şi, căndu mi-au adus-o Şi amu văzut-oi amă încremenit: amu măsurat-o cu palma me, amu gă- Sit-o nurnai de 21 palmi proasti de a' meli Şi 0 şchioapă. Apoi giudică dumneta, c, c. Ionică, suflet și lege! Ce credi Plaghino, di pe ce ami ie aşa preţu pi falce, 'apo, să voiască a să măsură atăta fălci cu aşă prăjănă mică! Să ni feriască Dumnezău de aşa felă de oameni!“ „Botoşeni, 1834, Mart în 26. Costandinu Buiucu către Cractis. Pentru încălcarea lui Plaghin6 cu omul consula- tului Serghevici și magistratul din Dorohoi. „Nu ne lasă nici vitele ca să [i adăpăm înă ghiazuri“, Creșterea preţului fălcii, „Ai vra acumi înnainte toţi, pe şăni,,. Făni pentru vite nu avemi, nici pai, nemica. Vremia nu să mai preface. Acum şi cu rășluiria azasta ce ni-ai făcută Plaghino, ni-au gătită cu totulă... Acumă ne-ai găsăti acasta ca la driculu lucrului... Lăcuitorii strigă că, di pi ce li-au luat țisla lori, iei nu poti să tra- iască pi moșiia acasta, şi nici zilele boierescului n'au pentru ce face“, 
Botoşani, 19 Octomhre 1834, C. Buiuc către Scarlat Do- nici, „la Iașă: sau la Hanuli luj Vangheli sai la Hanulă lui Coroi“. Nouă încălcare. „Şi nu ne îngădui nici să are lăcuitorii pe acelui locă, cari cu hapca vra să-lă stăpă- niască. .. Însuşu Plagino ăi dusă de atunce piste Prutu...: mare struncinare ne face, platiască-i Dumnezău.“ 

Cum se vede din cererea de la 1830 a lui Plagino, el avea Broscăuţii, cu siliştile Lozănienii, Trebujănii.



VI. 

Două file dintr'un registru de scutelnici. 

În, legătura unei manuscript grecesc de la începutul 

veacului al XIX-lea am găsit două pagini, pe hirtie bună 
şi frumos caligrafiate, din singurul registru de scutelnici ai 
Curţii pe care-l avem din epoca fanariotă. 

El cuprinde, pe o filă, lista boierilor, începînd cu un 

fost Mare-Ban, cu Vel Postelnicul, Vel Comisul, Vel Spă- 
tarul, etc. și mergînd pănă la dregători şi ofițeri mărunți, 

şi pănă la pisarul de latinește. lar pe cealaltă filă se cu- 
prind o parte din numele jupăneselor, de la cea diintăiii 

treaptă pănă la cea din urmă, care primiau ajutor de la 
Curte. La urmă e socoteala valorii în banii a liudelor: 
ea întrece 5.000 de lei. | 

După scrisoare se vede că registrul e din Ţara-Romă- 
nească. lenachi sau lenacachi Hrisoscolei era biv Vel — 
(sic) în Moldova la 1760). Pe atunci juca la Bucureşti 
un rol mare doftorul grec Fotachi, intim al lui Constan- 
tin- Vodă Mavrocordat ?. Aceste constatări fixează o dată 
aproximativă registrului care ni e cunoscut prin aceste 

rămășițe. 

Taleri i bani. 

Liude. 

40 Ianachi Hrisosculeii bivă Velu Banu. 
25 Velu Post. cu Velă Cupară. 
50 Velu Spat. Rosleltă. 
15 Canela bivu Velu Pah. 
15 Velu Comisu. 

1 Doc. Callimachi, |, p. 438, No. 3, 

2 Ibid., Pp. CXXXIV, CXUUI. 
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15 Ianachi bivu Velu Slugearii. 
20 Velu Agă. 
20 Velă Pit. 
20 Veli Cămăraşi. 
15 Velu Grammatică. 
15 Velă isprav[nică] ală Curţii. 
10 Fotachi doftorulu. 
10 Velă Armaşă. 
10 Velu Portari. 
7 Nicolachi doftorulă, cu frate-săi. 

10 lanachi Halepliulu Vel Vameși. 
5 Velă Logt. 
8 Velu Vist. 
2 3-ti Vist, 
5 Vătafulă za copii. 
6 Costandini vt. Post. 

10 Anastasachi Med. 
5 Vătafulă za aprozi. 
5 Ciauşulă za aprozi. 
4 Andrei grammaticulu. 
2 Manolachi polc[ovniculi]. 
2 Iordachi Post. Condorată. 
4 Veli Capt. za lefegii. 
3 Pascale vătafu. 
2 Velu Căpt. za Seimeani. 
2 Vt. Cammaraşă. 
2 Beceariulu. 
2 Mihalache Comisulă. 
4 Vt. Armașu. 
3 Păuni Clue. 
2 Pascale Vist. 
2 Mihalachi credjinceriii]. 
2 Velă cahfegiă. 
3 Divictariulă. 
2 Baş-toh[oJdariu. 
1 Chehaiaoa de coh[odari]. 
2 Chiurciubaşa.
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2 Terzibaşa. 

2 losifă pisariulă. 

8 Ilinca Bălşoae. 

6 Surorile Halepliului. 
5 Aniţa Bălenca, fata Ştirboaicăi. 
4 Sanda Glogoveanca. 
5. Ancuţa Conţeasca. 
4 Stanca i Mariia, Conţeaştele. 
2 Calița Ştefului. 
2 Mariia lui Sefendachi. 
2 Bălaşa Lupoianca. 
4 Tudora Lehliului. 

_4 Sanda Obedeanca. 

8 Ilinca Brătăşanca. 
5 Zoiţa zărăfoae. 
5 Marga. 

12 Surorile Canelei. 
3 ]linca Coranca. 
2 Bălaşa Rudeanca. 
2. Safta Drugăneasca. 
3 Mariia Grăm[ălticeasa. 
3 Stanca Poinăreanca. 
3 Bălaşa Blejoianca. 
5 Porfira lui Paladă. 
4 Corbeanca. 
2 Safta lonoae. 
1 Nastasiia Şăt[răreasa]. 
2 Mariia lui Udricanu. 
2 Pelaghiia monahi. 

2 Fotini Portăreasa. 
1 Smaragda Chiurciubăşoae. 
2 Mariia Stol. Hagiului. 
2 Zmaragda Brănceanca. 
4 Mariia Măgureanca. 
3 Aniţa lui Nicolae Şăt. 

Cin. tl. 5.140. 
  

 



VII. 

O carte de scutire. 

Un caracter particular şi interesant are această totală scutire a unui polcovnic moldovean la 1818: 

Noi Scarlat Alecsandru Calimah Vvod, cu mila lui Dum- nezei Domnu ţării Moldavii. 
Răducani Țăgule Polcv., sină Vornlijcii de Poartă Ţaă- gule, prini jalubă ce au dată cătră Domniia Me au arătatu precumii că elă de lungă vreme s'a aflati slujindu la multe slujbe şi poronci a țării, la care au fostu rănduiti cu toată sălința și dreptate, făcîndă rugăminte ca, spre răsplătire slujbelor şi a osteneliloru sale ce au făcutu, să fie cuprinsu cu oareşcare agutorii de milă dinti dom... neștile noastre mile. După a căruia jalubă făcîndu-să cer- cetare, s'au aflată adivarate arătările sale. Drept aceia nu ami trecuti! Domniia Me cu videre rugăminte lui, ce, milostivindu-ne, iată i sau dati acastă carte a Domniei Mele prin care hotărimu ca să fie scutită şi aparată de toate dările şi havalelile ce voru fi asupra altora de stare lui, elu întru nimică Şi cătu de puţină să nu fie Suparati şi nici de cătră dumlr. dregătorii să nu să poată orăndui la vre o poroncă de a Țănutului. Căci, căndu va fi trebuință, să va orăndui de aice prinu carte Domniei Mele şi a Visteriei. Osăbită și la vreme slujbelor rusu- maturi să aibă a scuti una sută oi de goştină, una sută stupi i sfini de desătină și una sută cincizăci vedri vină de vădrărită, pe aceste bucate, fiindă drepte a' sale, şi vi-
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nulă dinu drepte viile sale să nu să supire nici cu o 

cerire de plată. Asămine şi doi liudi, oameni streini, ce 

își va pute găsă şi îşi va aduce de acumi înnainte, de 

piste hotari, care să nu fie dinu lăcuitorii birnici sau dină 

bejănarii ce sănti veniţi aice îni ţară, avind mărturiia 

dumlori dregătoriloră de margine că cu adivărată săntu 

streini aduşi de curăndă de piste hotari, să-i poată scuti, 

atită de birulă Visteriei, cumu şi de orice alte dări şi 

havalele ce vori fi asupra altoră lăcuitori birnici a ţării. 

Întru nimica şi cătu de puţini să nu fie supăraţi, ră- 

măindă ca să caute numai de trebuinţăle casii sale. 

Pentru care poruncimă Domniia ME, atătii dumv. dre- 

gătoriloră, cumi şi slujbaşilori goştinari, desătnici şi va- 

drari, să aveţi a urmă întocma precumii mai susi, prinu 

carte atasta a Domniei Mele o să hotărăşte. 

1818, Fevr. 16. Pecete octogonală cu chinovar. Velă 

Vist. Pe Vo: S'au trecuti la condica Visteriei.



VIII. 

Milo muhurdar al lui Mihai-Vodă Sturza. 

Mi s'a trimes acest act curios privitor la cariera de boier Și cur- 
tean a vestitului actor Matei Millo: 

Cu mila lui Dumnezeu noi Mihail Grigoriu Sturza Vv., 
Domn ţării Moldovii. 

Domnescului nostru adiotant Ieitinantă Grigori Botescu. 
După dimisionulu dumisale Comisului Matei Milo, gă- 

sind de cuviinţă a însărcina pe dumneta cu îndatorire ce 
au avută numitu, iată prin acesti ali nostru domnescu 
ofisă te rănduimi di la 6 a curgătoarei luni muhurdari 
alu nostru şi îţi poroncimi ca, priimindă de la dumnealui 
Milo acturile atingătoare de atastă slujbă, să te sărguești 
a 0 urmă cu toată sălința şi acurateţăia, precumiu gingă- 
şime ei cere, ca prini asămine purtare să te faci vred- 
nicii de a noastră bunăvoință. 

[Iscălitura Domnului. Pecete.] No. 349: 

... 1840, Lunii 19, 

 



IĂ. 

Citeva acte din vremea lui Despot-Vodă privi- 
toare mai ales la negustorii cretani şi peroți ce um- 

blau prin Moldova. 

În rapoartele adresate capilor Consiliului de Zece din Veneţia 

(Capi Consiglio X, Costantinopoli, 1563—70), se află două scrisori 
particulare privitoare la sîngerosul dușman al boierilor Alexandru 

Lăpuşneanu. 

Il. 

Una vine de la Mihai Cernoievici, din neamul! prinților Mun- 

tenegrului, care dăduse şi o seamă de renegaţi (v. Miklosich, Die 

serbischen Dynasten Crnojevie, în „Sitzungsberichte der vwiener 
Akademie, phil.-hist. KI., CXII, anul 1886). Acesta era însă numai 
un dragoman lăsat la Constantinopol, pentru a trimete ştiri, de agen- 

tul spaniol don Sancho de Leva. 

Mihai, un prieten şi informatoral Veneţienilor, scrie către epis- 

copul din insula Lesina, un Dolfn. 

Traduction de lettere jnziftra de Michiel Cernovichio, 

de 3 Marzo 1563, con la sopra scritta al Rmo. Monsignor 
Delphino, vescovo di Liesena. 

„ Sono venuo li ambassatori del Valacco et hanno por- 

tato tributo solito, et si. lamentano molto del Despoto, di- 

gando che Le cattivo vicino alloro et poco fidel al Si- 

snor turco et pregavano molto per Alessandro. Per il che 

il Bassa, lette, fecie gran rebuffo alli ditti ambassadori del 

Valaco, digandoli queste formal parole: „Il Valaco € 
giovane e senza experientia, et non mi maraviglio di lui, 

ma mi maraviglio ben delli suoi consiglieri, quali si tien 
per prudenti et sono di cosi poca memoria: non sanno che 

tante fiate hanno scritto a questa Signoria come Alessan- 
dro € poco fidel et mille mali hano scritto di lui. Adesso 
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scrivono che Alessandro € fidelissimo et prega [che] sia re- 
messo in quel governo; oltra di questo si fă lieito a scri- 
ver ogni busia, a tal che sono reddutii a non crederli 
nianche la verită tal volta, se prima non toccanno' con 
la mano. Et, frâ le altre busie, ne scrive, quando Despot 
intro in Moldavia, che haveva 12 m. archibusieri et altri- 
tanti cavalli et della Maiestă Vostra. Queste cose hă scritto 
tutto contra la verită, et che, tutto havendo trovato esser 
altramente, pero come volete che vi si creda nissuna nuova? 
Li ambassatori si scusano meglio che podevano, digando 
chel Valacco scriveva sempre quello che intendeva. Ma il 
Bassa non accettava loro scusa, et dippoi li disse: perche il 
Valacco hă dato ogni favor a quel Volfardo Sraiber che 
dovesse andar al Despota senza haver avisato a questa 
Porta? Li ambassatori banno risposo che quello vegniva 
per le cose della fede, et non per mal alcuno. Il Bassa disse: 
Come sapete voj che, vegnando lui mandato dalli jnimici 

- del Signor turco, che sotto pretesto della fede non venisse 
a machinar altre cose? Per il che si vede ch'il Despota si hă 
portato piu fidelmente del Valacco, per haver mandato 
ditto homo qui; il qual povero € posto alla cadena, dove 
si trova altri cristiani presoni condenati al remo. Se in- 
tende che'l Signor turco vuol mandar vno chiaus al Valacco, 
accid che renda al Despota alcuni luoghi che tiene et che 
sono dello jurisdittione de Moldavia; anchora perd non € 
partito. .. 

Da Pera, alli 3 marzo 1563. 

II, 

Scrisoare către bail, a lui Leoninus Servus; 30 Au- 
gust 1563. 

„„„„ Ancora V. Clarissima Signoria ne imputa non ha- 
vemo fato da buoni sudditi in adoperar m. Michel Cer- 
novichio, non siando piu in servitio di Soa Serenită, 
dicendo come il detto Cernovichio si valeva del nome di 
dragoman di Soa Serenită. Dil che dicemo che, per verită, 
siando stati. repudiati dalla Clarissima S. V. e refudati in 

30144. Vol. XIX, 
4
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le nostre calamită e disgracie, massime della morte del fra- 

tello e parente m. Michelin Corniacto, fatali dal tiran di 

Bogdania, assasinatoria, â pigliato il nostro havere, qual 

fa di ducati sessanta millia d'oro, come € stato giustificato, 

e pia che il ditto tiran ne avanizava e ne dimandava lui 

altri quaranta millia ducati in circa et, in tute le differentie 
haviamo, era per lo amontar di ducati cento millia e della 

morte assassinatoria datta al sudito della Illă. Sua e, fina 

che m. Michele Cernovichio parlava in favor nostro, have- 
vimo ottenuto commandamenti et favori di chiaus, e fato 

tanto che il magnifico Alli-Bassa scrisse al ditto tiran che 
per ogni modo dovesse mandar soi commessi per respon- 

derne. E, mandati che gli hebbe et fatto bon principio, con 
haver datto noi, insieme con altri parjchi che haviano lamenti 
contro ditto Despotti tiran, rocâ a!' Gran Signor, qual f6 
con consentimento del magnifico Bassa, Vostra Ciarissima 
Serenită hă tenuto, come ne disse, che detto magnifico Bassa 

non lo havesse a man, e non volse piu che nisun dra- : 

goman comparesse a favorirne, e ne refudă dil tuto, di- 

cendone come temeva di non guastar le cose publiche. Che, 

per causa de ditto rocă, noi,cossi refudati, non haveamo dove 

ricorer per favor et aiuto. Et, siandone mancato quelio dello 
Illmo Dominio, et essendo casso il Cernovichio, V. Cl. S. 

dette ordine alli altri dragomani di non ardir alchun di 
essi parlar per noi, per nisuna condicion. Dil che siamo ve- 

nuti molte volte piangendo avanti la Clarissima S. V., 
pregando e supplicando a quella che non credesse che 

senza expresso commandamento e licentia del magnifico 
Alli-Bassa havessemo ardito noi e li aitri insieme a 

darli rocă. E se offerimmo a quella di far che il proprio 

Bassa lo mandarave a dir a V. S. CI., d'ogni hora che vo- 
lesse quella darme licentia di parlarle a Soa Signoria. > 

[Se adresează „da Turchi, da Hebrei“. Sint ajutaţi. Şi la 
Cernoievich ca privat, „per esser pratico et homo fidato e 
bene visto da tuti gli signori Bassă“. Se dau făgăduieli 
şi de Paşă. 

Pomenit „Constantin, mio cognato“. Acesta dusese la 
cadiu pe Hermodor.
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Cercetare, la August 1563, de bail. Hermodor „non 
era Venetiano, ma Scioto“, pretind ei. Apoi, la afirmarea 
contrară a bailului, „adunque V. M. & participe in questa 
cosa. Et con questo S. S* Cl: se lo scaccid davanti“. 

Bailul, văzind „la mordacită della soa linghua* şi 
amintindu-și refusul anterior, supt alţii, de a recunoaşte 
jurisdicţia bailului, — îl opreşte de a-i mai veni înnainte, 
pentru afacerea Corniact sau alta. 

La 16, i se comunică. Leonin cere copie, 
Raportul din Pera, 29 Septembre 1563 se află în Hur- 

muzaki, VIII. Corniact e calificat şi aici de „suo cognado“.] 

III. 

Marin dei Cavalli şi Giacomo Soranzo; 1-iă lulie 1567. 
.„.... Sono stato per longo tempo trattate qui, avanti li cla- 

rissimi precessori di me, bailo, et me, molte lite fră Leonin 
Servo della Cania, come commesso de Costantin Corniato, 
da una parte, et Antonio Catacusin, Peroto, carazaro, dal 
altra, et in diversi tempi sono seguite molte sententie a fa- 
vor dell'una et Valtra parte.:. Volendosi detto Catacusin6 
levar da questo giudicio et, con speranza di maggior suo 
utile, ricorrer a turchesco, restando creditor di certa summa 
de dinari dalla nostra cancellaria qui, quali giă furono 
ricevuti dal Con. (. sic) Massa, servitor del clme preces- 
sor di me, bailo. [Cere de la „Bassa“ „tutto il suo re- 
dito intieramente, che in un conto € de circa ducati 2 m. 
et in altro de circa 300“. E cerut, prin Ceauş, de Paşa. 
Refusă. Supt Barbarigo se făcuse datoria. Cantacuzino 
contestă că ar fi primit banii.] Costui € homo litigioso et di 
mala conscientia. . . Riverentemente racordaressemo a V. $, 
Illme che, trovandosi de li un suo fratello, nominato Ema- 
nuel Catacusind, qual € in fraterna cori questo de qui, et 
hă tratato le sue lite avanti li Eceni Consigli“, — poate fi 
împlinit pentru plata nedreaptă din Constantinopol.] 

IV. 

26 Februar 1571. 
Pentru un Turc, care a fost „tormentato“ în Candia.
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Se denunţă calomniatorul, „Leonin Servo dalla Cania, il 

qual si ritrova qui“. 

În acelaşi an e menţionat „m. Giorgio Ragnina, princi- 
pal mercante raguseo in questo luogo“. 

Pentru legăturile dintre Alexandru Lăpușneanu şi apoi Despot. 
de o parte, şi Petru Șchiopul, Domnul muntean, de alta, v. Pre- 

fața mea la vol. XI din colecția Hurmuzalki. 

Michelin Corniact nu nie cunoscut; ruda sa Constantin jucă însă 
un mare rol în vremea lui Lăpuşneanu. Asupra lui v. publicaţia 

mea Relaţiile cu Lembergul, extras din Economia Naţională 
pe 1898, . 

Încă Alexandru-Vodă se înţelesese cu Polonii în ce priveşte ju- 

decarea afacerilor de hotar (Arch. din Lemberg, Ind. Inv. Tremb., 

15671—10, b). La deschiderea hotarului Moldovei pentru Lioveni 

supt Iancu Sasul, asigurîndu-se acestor negustori toată libertatea 

de negoț, contribui Constantin Corniact însuşi. Privilegiui e datat 
din laşi, 30 A... 1580 (ibid., Rel. Casir. Leop., 1380 (339). 

Tot acolo (Ind. inscr. cast. Sainoce, 1559—62, 18, fol. 403) se 

află acest ordin regal privitor la încercările de năvălire ale lui 
Despot: 

Sigismundus... Universis... Renunciatum ad nos Des- 
potem quendam iniisse consilia Palatini Valachiae di- 

tione sua pellendi atque rem provinciae illius occupandae. 
Eam porro ad rem perficiendam plerosque e subditis nos- 
tris sua illi, uti ad nos perfertur, studia et auxilia deferre 

consiliaque cum eo coniungere statuisse. [E oprit din mo- 
tive de prudenţă.] 

În aceleaşi archive se păstrează documentul următor, care pri- 

veşte incercările unui Nicolae Păharnicul de a năvăli în Moldova 

(Re. Castr. Leop., 1580, 339, p. 1043): 

Stephanus... Versari accepimus in regno nostro quen- 
dam Moldavum sive Walachum, Nicolaum Paharnik vo- 

catum, quem spectabilis ac magnificus d. Ioannes Ruberus!, 

Sac. Romanorum Cesaree Maiestatis in Hungaria gene- 
ralis  capitaneus, quorundam non parvi momenti in se 

1 Hans Riiber.  
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commissorum delictorum accusavit et sibi de eo iusticiam. a nobis administrari peciit. [Să-l prindă.) 

28 ianuarii, anni 4. 

Negustori de aceştia aducea la Constantinopol brînză romă- nească, despre care un prins în închisorile Țarigradului are această însemnare jalnică 1; 

Desgleichen liessen wir uns auch den walacher und moldauer IKăse, der nach Konstantinopel hăufig verfiihrt wird, sehr wohl schmecken. ” 
Die Walachen gehen damit folgendergestalt zu Werke: sie nehmen eine frische Bockshaut, und verfertigen daraus einen Beutel, das Rauhe von der Haut kehren sie ein- wărts, und fiittern ihn gleich einem Dudelsack aus. Da- rinn wird die Milch gesăuert, zu einem Kăs geformet, und sonach in diesen Schlăuchen zum Verkauf verfiinrt. 
-= Wir machten daraus zum Theil Suppe, theils assen wir es mit unserm gewohnlichen Zwieback ; diess schmeckte uns als das herrlichste Gericht. Nicht einma] hinderten uns die mit dem Kăse vermischten Bockshaare... Den haarig- ten wallachischen Kâs (p. 333), 
Negoţul lor se făcea cu vinuri, şi în 1583 (Arch. din Lemberg Rel. castr., 1583, 342, fol. 964 Vo. 5) se pomeneşte în acte polone de „vinum malmaticum [==malvaticum], muscatelle et valachio (sie) versus Cameneciam et Sniatinum ex Valachia in regno Poloniae advehi solitume, 

i Wratislaw, Gesandischafi, Pp. 330—1. 

 



X. 

Doi mazili romîni la Poartă în epoca lui Mihai Viteazul. 

Cărticica lui Wratislaw, membru al soliei imperiale conduse de 

Kreckwitz, care fu arestată de Sinan-Paşa la deschiderea răz- 

boiului voit de dinsul cu atita patimă, şi supusă multor suferinţi 

de cruzimea bătrinului Vizir, dușman al creştinilor !, ni-a păstrat 

şi două notițe interesante privitoare la Mihnea-Vodă şi la Alexan- 

dru-ce! Răi, la sfirşitul carierei amindorora,. 
În calea spre Constantinopol solia întilni pe Mihnea, care abia 

se turcise, şi Wratislaw auzi şi ceva despre fuga lui Petru Şchio- 
pul, Domn al Moldovei însă, nu al Ţerii-Romăneșşti, în Creştinătate; 
el crezu că această părăsire de Scaun e în vre-o legătură cu pri- 

“mirea în grația Sultanului a noului renegat de sînge domnesc 

Deci la această dată numai plecă Mihnea-Mahommed către noua 
sa reşedinţă de la Nicopol. Se poate însă şi aceia că în notița lui 
W'ratislaw e vorba de Aron-Vodă, noul Domn moldovenesc, pe care 

un raport venețian îl arată plecat spre Dunăre pe la jumătatea 

ui Novembre ?. 

Pp. 91—2. 

Den 19 [November 1591] fuhren wir durch den Markt- 
flecken Ester-Backa: hier sahen wir den von dem Aly- 
Pascha erbauten schănen Tempel und die Karwanseray. 

Wir konnten da aber nicht iiber Nacht bleiben, weil der 

Fiirst der Moldau, sonst Hospodar genannt, mit seinem Ge- 
folge bereits Alles eingenommen hatte. Dieser Fiirst war 
kurz vorher bey dem Sultan wegen vorzunehmender 
Emporung angeklagt worden: um der ihm drohenden Le- 

1V. a mea Geschichte des osmanischen Reiches, III. 

 Hurmuzaki, IV 2, p. 158, No. cxrur. Cf. Contribuţii la istoria 
Munteniei, în An. Ac. Rom. pe 1896 (XVIII), p. 99; Studii şi 

doc., II, pp. LII şi urm.  
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bensgefahr zu entgehen, nahm er die mahomedanische Religion an, das einzige Mittel so ihm das Leben erhal- ten konnte. Sein bereits angestellter Nachfolger, der zu- gleich sein Ankliiger gewesen, War hierauf genăthiget, die Moldau zu verlassen und seine Zuflucht in die christ- lichen Linder zu nehmen. Der Zutall mii dem moldauer Fiirsten zwang uns nach dem Dorf Bulga aufzubrechen, und dort das Nachtquartier zu wăblen.... 
Sfirşitul, în 1592, al lui Petru Lăpuşneanu, zis Cazacul, e cu- noscut. Și alte izvoare vorbesc de suferințele lui în cîrligele 'm care fusese aruncat, şi de însuşirile deosebite ale trupului şi sufle- tului săi. Wratislaw a fost de faţă la chinurile nenorocitului Domn de citeva zile: 

În einer andern Zeit brachte man den vormaligen mol- dauer Firsten, sonst Hospodar genannt, gefânglich nach Ionstantinopel: er war der Landesverrătherey und der versuchten Empârung der Wallachen gegen den Gross- sultan iiberwiesen worden. Der Hospodar von der Wa- lachey liess diesen Fiirsten gelegentlich gefangen nehmen, ihm Ohren und Nase abschneiden und so verstiimmelt nach Konstantinopel iiberliefern. Der Grosssultan gerieth dermassen iiber diesen ungliicklichen Firsten in Zorn, dass-er ihn gleichfalls an solchen spitzigen eisernen Haken werfen liess. Er war ein Mann von ansehnlicher Leibes- gestalt, und redete die griechische, lateinische, wălsche und ungarische Sprache mit vieler Geliufigkeit 2. ... 
Pe p. 398, lupta de la Călugăreni e astfel pomenită: 

Inzwischen liefen Nachrichten ein, dass der Vezier, von den Christen geschlagen, auf dem Wege wâre, mit einer geringen Zahl der Seinigen nach Konstantinopel zuriick- 
zukehren, woriiber die Tiirken ungemein bestiirzt wurden. 

Podul pe Tungea, care se atribuie lui „Mihail Voevod al Mol- dovei“ (v. şi călătoria englesă a lui Covel, p. 249), pare a fi fost înnălțat de vestitul Mihai Cantacuzino Șaitanoglu. 

  

i Pp. 222—3, 
? Pretendenţi domnești în secolul al X VI-lea, pp. 49—30 (An. Ac. Rom, XX, pp. 2H1—2).



SI. 

O dovadă a prădăciunilor din 1821. 

Într'o colecţie particulară găsesc această plingere pentru jafuri 

făcute la 1821 de oamenii lui Tudor, cărora numai aici li se zice 

„Oltenii“, şi apoi de Turci. Se mai vede din jalba lui Caracostea 

de la Uliești (Vlaşca) că, precum era de aşteptat, anume oameni 

de ţară întrebuinţaii neorinduielile pentru a-şi mulțămi patimile lor 

de despoiare şi răzbunare. 

Prea-Înnalțate Doamne, 

Jăluesci Mării Tale pentru uni loni sină popa Ioniţă 
şi tată-său popa Ioniţă şi loni Olteanu otă Uliești sudă 
Vlașca, că, dinii întîmplarea aceştii răzvrătiri, amă pusi 
şi ei, cu altele ale casăi mele, haine ce ami avuti, în 

păstrare la dooă case, la unii Marinică şi la un popa 

Drăganiă, toti dă acolo, unde şăzii și eu, ca la neşte ve- 
-cini. ari, căndă au veniti Olteni, numiţi numai dinu 

răutate pirindu-mă, mi s'au luată toate cite au fostu la 
casa lui Marinică, ducăndu-mi băiat[ulu] legati la Ionă 
Olteani ca să nu vază care ce iă, precumu cu fuae le 

vomii arăta. Osebită, în venirea oştirilor înpărăteşti, după 

ce mi sau luati o herghelie dă 44 dă cai, dă Schenderi- 

Aga cu tovarăşii dinu Giurgiuvă, apoi şi unu diiaconăă 
Paraschiva, luîndu pă popa Tudoră i pă Dinu sini Voi- 
nea i pă Barbu lui Grămadă i pă Dumitru Pandurulă şi 

pă Miu sinui popi Drăgan, şi au veniti la carului miei 

înă pădure, unde eramu băjănară, cu cugetiu să mă prinză 

amăndoi pă miinile Turcilori, să mă piarză, și, aflindă eu, 

ami fugiti, şi diia :onu Paraschiva s'au pusi dă au pusi 
pă fină-său Dinulu sină Voinea, dă mi-au legati băiatu
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Și l-au bătutu dă moarte, rămiindă cu patimă dă boală, 
ca să mă dea pă mine şi hainele mele cele scumpe, să le 
dea Turciloru. Şi, neştiindu-mă unde săntu, şi speriindu-să și 
sluga mea de acea groaznică bătae, au spusă hainele unde 
le aveami îngropate. Carii mergindi acols, la Dumitru Pur- 
carii (sic), unde era” îngropate întruni butoiă, după sila 
ce i-au făcută, zicindă că o să vie cu Turci să-lu tae, 
aşa le-au dăzgropatu şi le-au "pusă în cari, ducîndu-le 
diiaconu Parascheva la casa sa, lăsăndu-mă cu totu să- 
racu, cu soţiia şi cu copii. Pentru care amu dată Jalbă 
cinstiti Ocîrmuiri, şi s'au făcută poruncă către dum[nea]- 
loră boeri isprav[nilci ca să-mi aflu dreptatea cu dăzpă- 
gubire, şi, dinu întîmplările vremiloră, urmare nu s'au fă- 
cută, şi mă aflu păgubași dini pricina loru. Pentru care 
mă rogă Mării Tale să te milostiveşti asupra mea, să fie 
luminată poruncă cătră dum[neajloră boeri ispravnici ca 
dă toate să-mi aflu dreptatea, că va fi cu păcati să fii 
păgubaşă şi şi jăfuitii dă ei, şi cheari dină pricina lori 
Şi sărăcit după faţa pămîntului, — că ei ai umblată Și 
cu bani mită, să mă găsească să mă dea Turciloru, să 
mă omoare, după cumi mi au spus oameni, dindu-mi 
dă ştire să fugi, că mă omoară, şi abiia ami scăpată 
doară cu viiaţa. Şi cumi va fi mila Mării Tale. 

Robi Mării Tale: 
Caracostea Poste. şi Pătrana, soțiia Caracosti, dă la 

Ulieşti, sud Vlaşca. 

Io Grigorie Dimitriu Ghica Vvd., gospodari, zemli 
vla/şco[i. 
Dumv. ispravniciloră ai judeţului veţi vedea jalba 

aceasta, pentru care poruncimă să cercetaţi şi să înştiin- 
țați Domnii Mele pricina. 1823, Fevr. 21. No. 9%. 

Vei Logofăt. 
Pecete cu chinovar. 

 



„XII. 

Din hîrtiile unei familii de mahalagii bucureşteni. 

Însămnare de cele ce au lăsau cu sufletulu la moarte 

Voica Şchioapa, văduva după Podul Calicilorii, soţia lui 

Ștefani copilului dină casă, de multi puţină ce ai avută, 
cumă în josi arată anume; 1803, Martie 17. 

1 casă pă Podul Calicilor, de marginea podului, cu vadă 
de cărciumă, pă locu sfintei Mitropolii, cu a locului chirie, 

cu curte de gardă prină prejuri i cu grădină şi cu pomi 

înlăuntru, 
tI. 50, pr. 20, bani gata. 

54 coturi pănză de fuiori. 

45 coturi pânză de călți. 

30 coturi pănză ipacu de fuiori. 

30 coturi pănză ipacu de călți. 

2 peşchire de obrazu vărgate, cu bumbacă. 

"30 coturi pănză de călți nenălbită. 
1 malotea de ghermesitu verde blănită cu sangeapi. 
1 rochie de șammalagiă,,cu antiriuli ei. 

40 dramuri borangici. 
3 jirebii de torti de călţi. 
2 căldări de rufe, de mijlociu. 
1 tavă de aramă mică. 
1 tingire mică fără de capacu. 
1 căldare mică, doao frigări de fieru, ună znopu de 

ină de Braşovi periati gata. 
1 pilotă de pănză umplută cu fulgi. 
3 perne de pănză de părete. 

2 perne mici, totu umplute cu fulgi.  
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12 tl. la Preda ciobanu. 
2 30 pr. la Chiţulu de la Măgurele. 
5 la diaconu Radu, la Negreni sud Vlaşca. 
7 amă să dau lui Dinu de la Dărăşti, bani după vinu. 
O giubea de bogasii vănătă, blănită cu sangeapii, dată 

la Voica teleleica dinu Țigăniia Vlădichi, să o vănză. 
2 ii cusute cu mătăsuri.... 

În aceleaşi acte, aflăm, la 3 Mai 1812, o vînzare de moşie „pănă în vecie... Tociimeala ne-ati fosti pe stăjină ta: 30%. Apoi: 
Însemnare de cele ce ai lăsată Ghiţă în prăvălie asu- 

pra Logofătului Stancu, după cumă arată la vale. 
16 gamuri la ferestre, sănătoase. 

5 copăi mici. 
clondire de untidelemnă. 
păhare dă raichiă. 
stecle negre muscălești. 
litră de tinichia. 
sinzacă ipacă. 
doozăci şi cinci dă hramuri (Sic). 
pălmie ipacui. 
cutai (?) mare.... 
tlablă de parale. 
păreiche terizii, cu tacămul loră. 
tîngire cu capacu ei, de untădelemnii, cu dooă pără- 

lese i pălniia ei. 

815, Aprilie 23. 

Tot acalo se află aceste acte care privesc şi gospodării de la ţară: 
Noi cej mai josii iscăliți dări adeverinţa nostră la măna 

Logofătului Ghiţă, precumiă să să ştie că, mergăndă noi 
cu plugu la luncă ca să are dumnialui grăi de vara, ami 
şi arati de diminiaţa pănă la tocă, Şi ai venită dumnia- 
lui Postelnicu Caracostia dinpreună şi cu fetori lui, toți 
cu comege în mănă şi cu pușca pe şale, ŞI, cumiă ai ve- 
nitu, ni-ai dată afară. Deci aşa în frica lui D[u]mnezei 
arătăm. 

831, Mart 20.
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Şi eă popa Tudori m'ami întămplatu de amu văzută 
cu ochi mi€ căndi ai veniti cu fecori lui de au stins 

focu şi i-au vărsat oalile la focu, și, viindu pă drumă, zi- 

cia că-mai bine de nu fu acolia, că dami de alta mai 

mare. 

Şi eu, Dinu, mergăndi la Postelnicu, la casa lui, mi i-au 

zisu că să arii locurele care mi le dă, că la vremia ară- 

turilorii puni pușca de o parte şi tomagu de altă parte, 

şi, căndi o veni Logofăt Ghiţă, ori elă mortă ori ei 

mortu. Acasta ştimi și adăvărămi înu frica lui Dumnezeu. 

Pentru o prăvălie bucureșteană a aceluiaşi Ghiţă: 

Cu toate că Logf. Ghiţă i să dedesă voe a-şi preface 
prăvăliia dinu Podu Caliciloră fără de a i să mai urca 

chiriia peste ceia ce acumiu i s'au aşezată în pecetluită, 
darui, fiindăcă dinu greşală s'aă uitat în pecetluită a să 
zice acestă pontu, sau dată acesti deosăbiti înscris dini 

partea iconomii ca, oricăndii îi va da măna a-şi preînnoi 

acastă prăvălie, fiindă acumi voie, să nui să mai urce 

chiriia, fiindcă i s'aă urcati acumi. 
834, Mai 30. 

E. erei, economii Mitr[opoliei]. 

Urmează o socoteală de clacă: 

Socoteală de ce dau clăcaşii: 
claca 

plug, lemne, 
obăciia, 

erbăritu. 

Lei par. ce dai clăcași... dinu clacă. | 
183 dinu turma de oi a Postelnicului Barbu, şi s'au 

priimită de d. Costandini, fratele d. Dumitru Iliadu, a cum- 

păra vină, rachiu, la cărcumă. 

36 în 6 rubiele. 

1,6 o jumătate sfanţu. 
12,40 un icusară noi. 

4. mărunte bune. 

„.. 1842, Oc. 26.  



XIII. 
Socoteli de Vistierie privitoare la mănăstirile de maici 

din Moldova (1817-9). 

Lefile ce sănti hotărăte a lua de la Casa Cutii Mililoră maicile călugăriţi și alţi ipochimeni, pe lună. 
322 maicili otă Varatică, însă: 

lei 

40 doă fiice a Cluceru Ioniţi Gane. 
40 Agafiiia Balşu (şters). 
30 călugărițile celi săraci cu totulă, 
20 doi fiici a dumi Spatiajri Costachi Lazu. 
20 Martha monahi, fiica Pah. Neculi. | 
10 lliana, fiica Pah. Eftathii (Şters), la Agapie. 
10 Pilaghiia monahi, muma condicarliullui Gheorghii 

(adaus: s'au pusi Porfirie Racoviţi). 
10 Evgheniia monahi, sora părintelui Josăpii. 
10 Minasiia monahi, cu fiică-sa Susana. 
10 Savina monahi, cu fiică-sa Smăranda. 
10 doi fiici a Hermeziului. 
10 Zinoviia şi Mivdoniia monahi. 
5 Sofroniia monahi, oarbă. 
5 Milanie monahi, a Hagiului. 
5 Martha botezată, monahi. 
5 Evgheniia Rizu monahi. 
5 Pulheriia, cu soru-sa, fiicili Pastii. 
5 Macariia monahi, sora Olimbiedii. 
5 Evdochiia monahi. 
5 Ecaterina monahi, oarbă. 
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5 Olimbiiada ce mari (i sau adaosi încă 5 lei de la 
Porfirie Racoviţe, de la 818, Săptvr.). 
Matrona monahi (Macarie cu 3 surori, Mangăşoae). 

Zinoviia monahi. 

Milaniia monahi, soacra Măcărescului. 

Macariia monahi, căntăriața,. 
Elpidiia monahi. 

5 Zinaida monahi, eclisiiarhă. 

5 Fevronie Gheuca monahi. 

8 Evdochiia monahi, fiica, Şatr. Nicolă. 

5 Caliopi monahi. 
4 Evdochiia monahi. 

10 fiicile lui Vasăli Bucuri Vor[ni]ci de Poartă. 

322 

44 maicile de aici, dină Eşi, ci șădu la Mitocă, însă: 

10 Martha Darlali. 

5 Mariia monahi. 

5 Catrina Neculiţi, ce acumui să numește Evdochie. 

5 Milaniia monahi, Stroiască. 
4 Athanasiia monahi. 

4 Aretha monahi. 

4. Athanasiia monahi Roboai. 
4 Ialisavita monahi Gănduliasă (şters: i să dă de la 

Casa Cutiei). 
__3 Bălașa Sfintoai, monahi; (adaus:) Olimbiiada. 

44 
366 
140 maicele oti Agapii, însă 

lei , 

20 Savastiia monahi, cu soru-sa Nazariia. 

15 Casăiana monahi, fiica Stolc. Caţichi. 

10 Elena fiica Pahr. Efstathie. 

25 Mariia lui Coste Racoviţa. 
10 Evghenie Şăndre monahi. 
10 Thomai[da] monahi, cu alte doi surori otă mitocii. 
10 Păuna, Sofie, cu 4 feti călugăriţi, sora Logf. Chirica. 

u
u
U
u
u
u
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5 Eopracsiia 
5 Fevroniia 
5 Savastiia fiiceli Buznii. 

5 Mivdoniia 

5 Vivtoniia (Viftonia) monahi. 
5 Elisaveta monahi. 
7 Casaiani monahi tac (sic). (Tacu) 
5 Veniemina monahi, Aglaida. 
4 Aretha monahi. 
5 Rafaila a 5 , 5 Ecaterina fiiceli iconomului ot Huşi. 

5 Platonida oarbă, cîntăriață, în locului Porfirii Racoviţă, 
ce au fosti la Varatic. 

140 166 
111 alte ipochimeni, însă: 
40 Elisaveta Sturz[a] monahi. 
20 Mariia lui Costandinu David protopsaltă. 
10 Arodiia monahi, sora pole. Dumitrachi otă Romană. 
10 Smăranda văduva lui Gheorghei. 
10 Smăranda sora Pah. Costandină. 
5 Preotă Theodoru, stricati la o mănă, Romașcu. 
8 Paraschiva Zapivui, monahi otii Botoşani. 
5 lustina monahi. 

__3 Preută Vasăle ci au fosti la satu Băsăştij. 
111 

617. Adecă șasă sute şaptisprezăci lei facu pi lună. 

Noi Scarlat Alexandru Calimah Vvd., cu mila lui Dum- 
nezău Domnu ţării Moldavii. 

Preasfinţite Mitropolită alu Moldavii, chiră Venieamini, 
alu nostru duhovnicescii părinti. 

După încredințare ci aă luati Domniia Me că maicele 
de la mănăstirili Agapii, Varaticulă tragă multă supărari 
cu umblare pe aice şi pe la samişi Țănutului spre luare 
lefiloră ci aă hotărăte de la Cutiia Mililori, şi că Casa 
Cutii nu ari altu chipă spre plata acestori lefi decătă pre
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samişi Ţănutului, însărcinămi asupra Preosfinţii Tali acastă 

înpărţiri de lefi la maicili şi alții ce săntă arătaţi prenu 

izvodulă acesta, şi banii ce săntu hotărăţi a da sfânta Mi- 
tropolie, episcopiile, mănăstirili pămănteşti şi mănăstirile 

greceşti dinu Moldova, rănduimu a să străngi de Preos- 
fințiia Ta pe toti anului, începăndu-să de la zi întăi a tre- 

cuti luni Ghenari, a anului curgătoră 817, şi a să.da pe 

fiişticare lună după soma de mai susi, iară cusuru de 
bani spre înplinire plăţii lefiloră arătati pe fiişticare ană 
să va tragi de la samișlii] Cutii, dinu celelalte iraturi a 

Cutii şi să vori plăti lefile fiişticăruia nesmintitii de că- 
tră Preosfinţiia Ta. 

1817, Martă. 

Pecetea cu chinovar din 1806. 
Prott. Vel Vornici. 

În lista pe 1819 a „ipochimenilori ci ei liafi de la Cutiia 
Mililoră, cari să dau prin Sfănta Mitropolii ; 1819, Aprilie“, 
se înseamnă: 90 de lei pentru trei fete ale lui Lazu, „20, 2 

fiici Agapii“. Ecaterina oarba e acum „shimonahi“ ; aflăm pe 

„Maariia monahi, Matcaşoai, cu 3 surori“ ; la Eftasiia Ne- 

colă se adauge: „oarbă“; se numără două fiice ale lui 

Bucur, „Zmaranda fiica Savinii, Sanfora, Salomiia şi Eca- 

terina shimonahi, rudenii iermonahului Meftodii dină Mi- 

tropolii“ (suma: 314 lei pentru Văratec). 
La Agapia, şi: „Meropiia monahi“, „Gavlaida monahi“, 

„Rabila monahi“. Ecaterina din Huşi e acum Megalusa; 

Platonidei i se zice „Platomire“; se întîmpină „Marioara 

fiica Spatr. Alicsandru Hrisoverghi“ (25 lei). Suma: 211 lei 
„Alti ipochimenii de pe afară.“ 
Irodia pentru „Arodia* ; fratele ei e „nomofilacs. Cojstan]- 

d[ini] otii Romanu* ; „Zmaranda vatavu Gheorghi oti Mi- 
tropolii“; „5 preoti Theodoră Romaşcu, beteagi de o 

mănă“ ; „20 Theodora, maica ierodiaconului Sotiru“. 

| La mitoc: | 

Martha Damnală (sic), Dariia monahi, Etdochiia monahi 

Neculiţă, Melanii monahi, Stroiască; Olimbiada monahi, 

Sfăntoai. (Suma: 36 lei.) 
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Socotială cu svănta Mitropolia, pentru lefile de la Cutii pe unu anu, după acesti izvodu. 
8.184 lei, lefili pe unu anu, de la 1 April 1819, căte 682 lei pe lună. 
5.260 să scadi ce au a da mănăstirili, după anaforă, pe acestă anu. (Se împart în două „căttiuri“.) 

Iscăleşte şi Bucşănescu Spatariul. 

30144. Vol, XIX. 

 



XIV. 

O ordonanţă a lui Alexandru-Vodă Suţu ca Domn 

al Moldovei. 

În aceiaşi colecţie particulară ca şi nl. precedent, se află ur- 

mătorul act menit să înlăture pribegiile pentru biruri nedrepte. 

Trecerea, prin favoare, la situaţii scutite a celor mai bogaţi con- 
tribuabili e cu asprime oprită. Toate meşteşugurile pentru a îm- 

puţina numărul birnicilor se înșiră şi nu se uită năvălirea Ev- 

reilor scutiţi. Ă 

Noi Alicsandru Nicolai Suţuli Voevod, cu mila lui 
Dumnezăi Domn ţări Moldovii. 

Credintosi boeriulă Domnii Mele dm. Sanduli Oatulii 
bivă Velu Pit., ispravnicu de Ţinutu Grecenii, sănătate. 
Dină ciasuli ci, dinti dumnăzaiasca Pronii, ne-au miluitu 

pre-puternica Împărăţii cu Domnie ţării aceştie a Mol- 
davii, socotindă mai întăi di cătu toati altili datorie cu 

care esti însărcinată unu stăpănitorii a purta di grijă 

pentru toţi supuşii. întocma, ca uni adivărati părinti pen- 

tru fiii săi, şi dină totu sufletulă, şi cu diosăbită răvnă 

poftindă şi voindă ca numai decătii să înplinimi și să 

păzămii aciastă niapărată datorii,— di a purure dară ami 

avutu cugetul nostru răzimatii spre a&astă lucrari cari 

să atingi di folosulă tuturori di opştii. Deci, cu agiuto- 

riulă milostivului Dumnezău agungăndu la domnesculi 

nostru Scaună, şi făcăndiie€_mai întăi cercetare pentru 

stare țării, ni-ami <QliroPorisiti ku toată încredințare că 
să află suferindă multi strămbătăţi şi asupreli şi că di la 
o vremi încoaci să urmiază unui mare catahrisisu la celi 
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mai multi madeli, făcăndu-să dină lăcuitorii birnici cei mai cu putere oamini, alţii postelnicei, alţii mazili şi rup- iaşi și rupte di Visterii, Şi rămăindă ca să poarte birui şi havaleli numai acii mai săraci Şi fără putere. Cumu Şi breslili Curţii şi a zapciilor şi a isprăvniciilori să Scu- tesci mai multă numără dicătii săntă orănduiţi. Şi scu- telnici şi slugi şi breslaşi nu să află la nimi numai orănduitulă număr, ci fiieştecare scutescu multă mai mare număru. Şi încă mai scutescu Şi osăbite sati cu hrisoavi Și cărţi g[o]spod. Şi mănăstirilor și postelniceilori şi ne- guţătorilori li s'au datu, prini hrisoavi şi cărţi, oamini di Scuteaală, cu numi di străini, şi cu chipuri di iconomie au luatii acii oamini dinu lăcuitorii birnici. Cumi ŞI Jidovi- lori li s'au făcută hrisoavi cu privileghii, dinu care pricină S'aă adunată şi să adună o mulțime di norodii jădovăscu aice în ţară. Şi alti asămine acestora urmări, înprotiva dreptăţii şi a bunii orăndueli. Dinu care viderati pricini ai agiunsu ţara la mare struncinare Şi slăbicuni, niputăndă a mai birui săvărșire înpărâteștilorii poronci. 
Privindă dară Domnie Me acestu felu de catahrisisu, care esti cu totulu neplăcuti Şi nisuferitui, nu puţinu ni-ami măh- niti di aciastă nidreptati şi viderată asuprială a săracilori lăcuitori, şi, socotind-o ce mai întăi şi ce mai mare datorii a nostră ca numai decătu să facimu cuviincoasa îndreptare, după bunu cugeti ci avemu ca, lipsindă acel pricinui- | toriu di stricăciune opștii catahrisisu, să să păzască o cumpănă a dreptăţii şi a bunii ocărmuiri, suptu care să poată petreci, atătă stările cele mai alesă, cu mulțămire cuviintoasă, cumă Şi ce alu doile şi ală triile stari, cu acie ci să cade a fi cuprinși, şi, după aceştia, toţi Lăcui- torii ţării să pitriacă suptii umbrire dreptii ocrotiri, fără ce mai mică asupreaală şi strămbătati, n'amii lăsată să triacă cătă di puţină vremi la mijlocii, ci, puindă înă lucrari treaaba aceaasta, s'au făcutu țădula Domnii Meli cătră ai noştri cinstiți și credincoşi boeri ca să să aduni Şi să so- coteaască stricăciune ci negreşătu trebui să aducă patrii acesti catahrisisi şi să găsască cuviintoasali chipuri di 
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a să faci trebuintoasa îndreptari. După cari poroncă a 

Domnii Meli adunăndu-să dum[neallor ca nişti adivăraţi pa- 

trioți, ci au durere pentru celi ci privăsci că curg 

spre stricăciune ţării, cu mare sălință au socotiti cuviin- 

toasăli chipuri spre plăcuta îndreptare şi, făcăndu ana- 

foră către Domnie Me, cu arătare pre largu în ci chipă 
au găsătu cu cali a să urmă pentru fiiştecare made, ca 
să să dei cuviintosuli nezami şi să să păzască după 

aciasta cu nistrămutari cumpăna dreptii răndueli, s'au ce- 

tită înnainte Domnii Meli anaforaoa dumilorsali, cărie 
luîndu-i sama Domnie Me cu mari luari aminte că cu 

adevărati cuviintoasă chipuri ati socotiti dum[nea]loră ca să 
să urmeză şi ca să lipsască catahrisisui ci pănă acumu 

s'au urmati, — deci, întărindu-să anaforaoa dumilorsali de 

cătră Domnie „Me, ami hotărătu ca să să şi pui înă lu- 

crare toate acele chipuri ce prinii anaforă să cuprindu. 

Și, voindă dintru adănculă inimii noastre ca, în cătu va 

fi cu putinţă mai fără prelungire, să să îndrepteză toati 

şi să să pui la bună și plăcută rănduială, socotit-ami a 

fi di trebuinţă şi ami orănduiti pi ai noştri cinstiţi şi 

credintoși boeri, dumi Iordachi Balşă bivă Velu Vist. şi 

dumi Grigoraşi Sturza Velă Vist. şi dum! lordachi 
Rosfejt bivă Velu Vist., pi care s'au însărcinatu să fie cu 
purtari de grijă şi privighere a să da cuviincoasăli po- 
ronci a Domnii Mele şi a să puni în lucrare toate celi 
ci săntu de trebuinţă, ca să să facă cu ce mai mari grabă 

cuviintoasa îndreptare. Care, prină epistasie dum. răndui- 

țiloru boeri, au să vă vii dumv. osăbiti poronci a Domnii 

Mele pentru fiiștecare made, cu povăţuiri pre largu, în 

ci chipă aveţi să urmaţi. Deci acumii mai înnainte prin 
aciastă carte a Domnii Meli vă dămi înştiințari di pu- 
nere la cali ci s'aii făcută, şi vă trimitimu şi osăbiti ponturi 

înă scurtă di madeli la cari trebuinţa ceri a să faci în- 
dreptari şi a să da cuviintosulu nezamă şi îni urmă 
voră vini poroncili Domnii Meli cu arătari şi povăţuire 

pre largu. Pentru care cu străşnicii vă poroncimi ca 

foarte cu mari sălinţi şi cu neadormită priveghere să fiţi 

 



DOCUMENTE FELURITE 69 

a urmă întocma şi fără celt mai micu cusuri poroncile ce vi Saru triimiti, dipărtăndu-vă di totu interesuii, Şi di a păzi hat[ărulă cui]va, și adesă corespondarisindi cu dum[nealojră orănduiţii boeri şi înştiințăndu-i de toati pre largu, ca să facă arătare Domnii Meli şi să vă dei căzuta păvoţuire. Căci însuşi puteţi socoti şi giudeca după cătă râvnă şi voință avemii Domnie Me a să faci cuviin&oasa îndreptare şi a lipsi cu totul catahrisisă ci s'aii urmati, ca să afli săracii lăcuitori birnici ușurari şi răsuflari, căndi, prin cercetările ci nigreşăti avemi să facemi, ni vomu adiveri că dinu pricina dregătoriloră nu s'au săvărşătu acesti lucru plăcută şi doriti Domnii Meli întocma pre- Cumu să poronceşte și să cere. Ci nădejde toată să vă mai rămăi că veţi pute afla vre ună chipă di mijlocire ca să scăpaţi di urgie Domnii Meli: cu hotărări vă ară- tâmi că niciunu chipă de mijlocire nu veţi pute afla, ci nigreşăti vă veţi pedepsi, spre pilda şi altora. După Cumu, Și căndu v'eţi arăta cu căzuta silințe, după datorie ci aveţi ca să săvărşiţi poroncili ci vi s'ori triimite în- tocma, fără celui mai mică cusuru, să fiţi bine încredinţaţi că cu aciasta viţi arăta o deosăbită slujbă Domnii Meli, şi să fiţi bine nădăjduiţi că va fi cunoscută Slujba di cătră Domnie Me, și v'iți înpărtăşi cu milă Şi cinsti spre răsplă- ure slujbii cei cu credință. Şi să avemi răspunsu că aţi priimiti poronca aceaasta a Domnii Mele. 1801, Septv. 6. Credintosii boerulă Domnii Mele dum. Sanduli Oatulu bivă Velu Pit, is[pravnică] de Țănlujtlulă] Greceni, să să de cu sănătate. 

Grecenii.



XV. 

Un act privitor la pribegii moldoveni în Polonia 
în vremea lui Petriceicu-Vodă. 

Din aceiaşi colecţie. 

+ Adecă eu, Iliia, fecorulu Saulei vamăşului, scriu şi 
mărtorisăscu cu castă scrisoare a me preacumiu au fosti 

pusi unchii-meu Gligoraşco Romășceli parte dumisali 
dinu Oniciani şi dinu Roşiori, cu vecini cu toti, zălogi 

la dumn[eajlui Dumitraşco Pitaruli dreptu treidzăci de lei. 
Însă aciai bani i-au fostu luată cu camătă, şi au fostu 

pusi înu doo luni să fiia peritoari. Dec ei Iliia Saule şi 
cu frate-mei Gligorașco Botedzu, dacă ami vădzută c'aui 
zălojiti unchii nostru Romăşcelu, noi n'amiu lăsată, și 
ni-amiă sculati şi ami întorsu dumisale Pitarului. Pentru 

căt amă socotitu că mai încăpemii noi. Şi i-amii dati noi 

dumisali cindzeci de stoguri, şi ni-amu luati moşiia înna- 
poi. Dec, dacă au venită unchiu-nostru Ghiorghiţă] Ma- 
reli-Armaşii din pribegiia dumisali, au eşită cu noi la 
Budeţiu, şi ni-au rămasu să ne întoarcă banii ce ami datu, 
pentru căci i-au fosti Romăşcelă frate, şi noi nepoți, şi 
i-au fostu şi mai datori frate-său, şi multe bucate i-au 

luati. Deci noi, dacă ami vădzutu că frate-său i-ai pră- 

păditu atite bucate, şi fiindă dumn[eajlui frate, ni-amă 
tocmitu de bună voia şi ni-amu aşedzatu, şi mi-au datu 
dumnealui treidzăci de lei bătuţi şi dzec[e] stoguri de 
fănă, ca să fiia dumisali drepti ocină şi moşiia în veci. 
Şi noi amu iscălită, şi în tocmala noastră fost-au unchiuă- 

meii Ionaşco Cărăimanui Comisulu şi Gavrilă Cărăimană 
ț-aii fostu Stolnici şi Gheorghiţ(ă] Greaculă şi Gavrilă
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Griaculu și Ionaşco Bărlici şi Pătraşco Bere t-au fostă 
Vornică şi Şalţi fecori de boeri. Însă fecorii lui Romăş- 
cel, căndă oră întoarce aceşti bani şi acestu fănă Şi alte bucate ce i-ai mai luată Romăşcelă, ca să aibă fecorii lui Romășcelă a-şi lua moşiia. Şi zapisuli Pitarului încă i-amiă datu pre măna dumisali Armaşului. Deci aceşti 
boeri amu iscilitu toţi, ca să să ştiia. 

Uriceni, lt. 7188 [1679], Dech. 16 d. 
(Iscălituri.] 
Și Caraiman Căpitanul e pomenit de două ori (pp. 9,10) de Cro- nica lui Nicolae Costin în vremea lui Petriceico. Gheorghiţă Mitre | din Neculce (p. 205) e altul decît Gheorghiţă Marele-Armaș. Deo- sebit e şi Serdarul Gheorghiţă Ciudin (ibid., p. 215). Dar Gheer- ghiţă Armaşul e acelaşi ca şi Gheorghiţă fratele lui Savin Zmu- cilă, care, ca Postelnic, mai fugi odată la Poloni, supt Duca-Vodă, înnainte de 1683 (ibid, p. 216).



XVI. 

Încă un act botuşăneai. 

Din aceiaşi culegere: 

Adecă ei Dămiiani, fecorulu Solomiii, neputului Zaha- 
riicăi, scriu şi mărturisăscu cu cestu zapis ali miei pre- 

cumă amii păscutii oile dumisale lui Pavăli Vorniculă, şi 
i-ami perduti cindzeci de vite de oi. Deci n'ami avutii 

cu ce plăti, ce i-amă pusă partia me de ocină dinu 

Meadeeşti zelogi: căndu i-oi plăti oilea, să-mi ei moșic. 
Și acestu zapis s'au făcută denainte lui Dumitraşco dia 
Epotiaşti, şi denainte șoltuzului de Botăşeni şi cu doispră- 

zeci părgari. 
Şi pentru credința ami pusii şi pecete tărgului, să 

să ştiia. 

U Botăşeni, o letii 7152 [1653], Oct. 21. 
Dumitraşcu oti Ipotești. 
Pecete cu păunul şi: „Pecete tărgu Botăş.“. 

 



AVII. 

Două cărţi din veacul al XVIl-lea. 

î. Una din cărțile Patriarhului de Ierusalim 
Hrisant Notara. 

La o anticvărie din laşi ! am găsit un vechiă dicționar latino- greco-frances (Verborum latinorum cum graecis gallicisque co- niunctorum cominentarii; Paris, 1538), care poartă o îndoită în- semnare de proprietate relativă la istoria noastră: 

To zapăv Gedopijxsy îpoi Xpvadv9o ăpywrvăgiz rad  Ilaya- viov Taro» 6 edevie xbproc Nâhaoe Kaporerqe “Everiynwy (car- 
tea de faţă mi-a dat-o mie, lui Hrisant arhimandritul 
Preasfintului Mormiînt, nobilul domn Nicolae Caraiani, la 
Veneţia). 

Caraiani e cunoscutul bancher al Brincoveanului la Veneţia (v. Studii şi doc., tabla; Hurmuzaki, 1X 2, tabla). 
Cit priveşte pe arhimandritul Hrisant, el ajunge cu vremea Pa- triarh al lerusalimului, şi fu unul din cei mai străluciți repre- sintanţi ai culturii eline în țerile noastre. 
Jos, pe aceiaşi foaie de titlu, se ceteşte: 
„EX libris Nicolai Caragiani et amicorum. 
„Ex libris Chrysanthi arhimandriti Herosolimitani.“ 

2. Psalmii lui Constantin Cantacuzino Stolnicul. 

Tot de acolo am cumpărat o ediţie greco-latină in 12 a Psal- milor, pe a cării legătură sînt lipite pagini dintr'o prea-frumoasă 
ediție venețiană în limba slavonă a Psaltirii. 

Deci proprietarul trăia într'o țară unde și greceasca şi slavona 

1 Mi Sa spus că volumul a întrat în stăpinirea d-lui dr. C. Istrati.
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eraă limbi întrebuințate în biserică. În aceste condiţii însă erai 

numai Principatele noastre. 
De-asupra paginii întăiu e scris: liber pisalimorum Davidi. Acest 

i adaus aminteşte forma romănească Psaltire pentru „Psaltire“. 
Peste foi, după obiceiul turcesc, e scris: Kwvoravrivoo xrăjua 

(„proprietatea lui Constantin“). Deci un Constantin de pe la 1680-70 
a avut cartea, şi unul destul de cunoscut pentru a nu scrie mai 

mult. Și el a putut cumpăra chiar la Veneţia această carte vene- 

țiană. 

Un boier cu numele de Constantin trăind la noi pe atunci, ştiind 
latineşte şi greceşte şi slavoneşte, un Constantin care să fi învăţat 

la Veneţia,— aceasta înseamnă Constantin Stolnicul Cantacuzino, 
unchiul Brîncoveanului. Comparînd scrisoarea lui greacă şi cea 

latină din memoriile despre Manuscripte din biblioteci străine pe 
care le-am tipărit în Analele Academiei Romine, XX şi XXI, 
constatăm în adevăr că scrisoarea e aproape întru toate aceiaşi, 

Astfel cu toată probabilitatea a ieşitla iveală cărticica de Psalmi 
a tînărului student romiîn la Veneţia şi Padova care era să fie 

cel mai învăţat boier al nostru pe acel timp. 

La p. 231 el înseamnă în latinește locul în care se spune că zeii 

neamurilor sînt toți demoni, iar Dumnezei a făcut cerurile, la p. 

238 se repetă cuvintul superbo. 

 



XVIII. 

Citeva acte venețiene privitoare la răscoala lui 
loan-Vodă-cel-Cumplit. 

Asupra răscoalei lui Ioan- Vodă-cel-Cumplit avem numai ştirile 
vădit împodobite din Paprocki și Gorecki, povestitori retorici, deşi 
contemporani. Orice întregire deci care vine din izvoare simple, 
imediate, autentice, nu poate să fie decăt foarte bine venită. 

În Archivele din Veneţia, printre rapoartele, mai puţin cerce- 
tate pentru istoria noastră, din Polonia, se află cîteva Ştiri cu pri- 
vire la scurta carieră de biruințe a lui loan-Vodă, 

4 Mart 1574.— Dice L'officio fatto seco dal signor Al- 
berto Laschi, Palatino siradiense, principalissimo in quelle 
parti, et le offerte fatte a S.' Serenita in occasione di 
guerra col Turco. 

26 Mart.— Il Vaivoda di Valacchia [Bogdan] era andato 
a quella Corte per vedere che il Re tenti la restitutione del 
governo della Valacchia nella sua persona, com'era prima, 
ritrovandosi scacciato dal Turco, et che il Re, per questo 
et per dar conto della sua venuta in quel regno, hă des- 
tinato un gentil'homo per andar a Costantinopoli, il quale 
era stato a lui et si era offerto in tutto quello che poteva 
far servitio al bailo di S. Serenită a quella Porta. 

29 Mart.— Che vi erano avisi della pace conclusa tră 
S. Serenită et il Signor Turco. 

15 April.— Ch'avea communicato al Re secondo V'ordine 
di S. Serenită la confirmatione della pace col Signor 
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Turco, etc. Che con questa voce di pace alcuni signori 
di Russia et di Podolia, ove nascono frumenti in tanta 

quantită che non sano che farne, andavano dicendo che, 

riducendosi il fiume Niester navigabile, come si potriano 
fare con facilită, si potria condur sopra barche grandis- 

sima quantită di grani, carne salate, cordovani, cenere 

et altre finoa Constantinopoli et di lă con navi a Vene- 
tia et che alcuno d'essi gli havea fatto dire di volergliene 

parlare et che loro piglieranno il carico d'haver la licen- 

tia del transito a Costantinopoli. 
20 April. -- Manda anco una lettera del Signor turco, 

scritta a quei signori pollachi nel tempo dellinterregno. 

28 April.— Ch'avea fatto /'officio col signor Alberto 
Laschi, Palatino di Siradia, sicome S. Serenită gli hă 
commesso, et rapresenta il tutto come nelle lettere appar. 

30 April.— Manda una lettera del signor Laschi a S. Se- 
renită. 

13 lunie.— Che il Valacco havea di novo combatutto et 

vinto la seconda volta contra Moldavi et Turchi. 

27 lunie.-— Chel Palatino di Cracovia, oltre P'haverle vi- 

sitato, !'haveva anco tenuto a banchetto et che, secondo 

Vuso di quel regno, era stato x hore a tavola. Che, dis- 

nando, vene lettere de Leopoli, scritte al Re, le quali fu- 

rono lete perche ivi erano la maggior parte di senatori, 
con aviso della rotta del Valacco et con timore che 

queste incursioni de Tartari et Turchi non faccino se- 

guir qualche notabile inconveniente in Polonia, et si es- 

tende assai con discorsi et altro in questa materia. 

4 lulie.— Che li Turchi et Tartari, ritornando di Va- 

lacchila], erano entrati nelli confini del regno di Polonia 
et facevano danni grandissimi. 

1 August.— Ambasciator di Tartari havea gionto li per 
dar conto delle cose di Valacchia et per far officio col Re 
che non rinovi la legua col Moscovito, et si estende in 
molte cose intorno di ci6. 

10 August.— Che P'ambasciator de'Tartari havea havuto 
audientia, et manda copia delle sua espositione, et dice la 

risposta de'Polacchi et il buon trattamento verso lui.  
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12 August.— Che un chiaus havea mandato a dir alli 
signori polacchi chel Signor turco li mandava per do- 
mandar il tesoro del Valacco morto, che era nel castel 
di Camenice, per far querella delle genti polacche che 
erano nel campo di esso Vallaccho. 

20 August. — [| chiaus gionse alli 7 di detto mese in Var- 
sovia et fece grave querella che Polacchi fussero stati 
in fâvore del Valaceco morto, ricercando che gli fusse 
consignato il suo tesoro, et manda copie delle lettere del 
Bassa in questa materia. (Pace si recomandaţii pentru 
alegerea de rege.) 

25 Septembre.— Che consultavano sopra la risposta del 
chiaus per dar al Signor turco, la copia della lettera del 
quale manda quă alligata a S. Serenită. 

1-iă Octombre.-- Che havevano risoluto in la dieta di 
mandar al Signor turco il T aranoschi, et scrive la sua com- 
missione circa il risponder alla richiesta delle cose del 
Vallacco et altro et che si abboccaria col Pallatino di 
Vallacchia per stabilir seco la pace... Che il danno che 
Tartari avevano fatto a' Pollachi era stato de loro ricu- 
perato, con morte di piu di mille di lor. 

22 Octombre.— Che de Xm. Tartari che daneggiavano 
sopra quel de Pollachi, 4m. ne erano stati morti et fe- 
riti, et si estende in questi motti d'essi Tartari, li quali 
continuavano a far danni, et che Pollacchi havevano dati 
ordini che tutti a quei confini si mettessero in arme. 

II signor Taranoschi era partito per Constantinopoli et 
manda copia della sua commissione et lettere che il Senato 
scrive al Signor turco. 

Era ritornato da Constantinopoli un giovane che per 
alcuni anni haveva imparata la lingua, et reftferiva 
che il Bassă gli haveva detto: „Vă alli tuoi Pollacchi, 
che la spada del grande et invito Imperator pende sopra 
di loro, si perche sono troppo superbi, come perche, hora 
che il re di Franza non torneră mai piu in Polonia, vor- 
rano elegger per loro re il Moscovito o il figliuolo del 
Imperator.
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Che la Vallachia Superiore era in motto piu che mai, 
non volendo obedir a quel Pietro, novo Vaivoda messo 
dal Signor turco. 

7 Novembre.— Che Tartari insieme con li Turchi di Val- 
lacchia erano stati un'altra volta rotti da Pollacchi, Ii 

quali percid stavano con molto pensiero che il Turco, 

alterato percid et altri rispeti, non convenghi a danni loro, 
“et massime perche un loro segretario in Constantinopoli 
scriveva che 'Turchi erano malissimo satisfatti di Pollacchi 

et che a poco tempo si dubitava che vadino in quel 

regno. 

 



Il. 

CITEVA INSCRIPȚII ŞI ÎNSEMNĂRI DE BISERICI,



 



Il. 

Biserica Domnească din Tîrgovişte. 

1. Pe un aghiazmatar: 
Acestii tească l-au dati Doamna Balaşaa a cistitului Domni lo Costandin Șărbană Voevoda [la] biseareca domnească den Tirgoveşte; leat 7465 [1656—7]. 
2. Pe o Evanghelie: . 
Această sfintă Evanghelie împodobitu-o-ai cu arginti, cumi se veade, pe den afară iară luminatult Domnă Io Costandinii Basarabi Voevoda, şi o au închinată sfintei beseareci domneşti den Tirgoveşte, unde iaste hramul Uspenii Bogorodiţii. 

II. 

Biserica din Ogretin (Prahova). 
1. La intrare: 

Atastă sfăntă şi d[ujmnezeiască biserică o au rădicat întru cinstea şi slava Stăntului Dimitrie Şi prea-cuviiosi Paraschivi, şi s'au rădicat în zilile D[o]mn[ullui nostru Ion Ionu Gheorghio Carageâ Voivod, fiind ipiscop chiriu chiru Costandie. Şi s'a rădicat de robi lui D[ujmnezei Rad[u] neguţătoriă ot Ogretin, Stana, soţiia d[ujmnealui Rad[u], Mariia soțiia neguţătoriă ot Cărbuneşti Braţu, cu tot neamu lor; pop[a] Mihaiu, cu tot neam[uli). Leat 1817, 1817 (cu cifre). 
Dedesupt: 
„+ toti... ajutorindu Radu neguţători. . 

30144, Vol. XIX, 6
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2 În zugrăveala pridvorului, chipuri cu inscripţiile : „beţivu:, 

„Cismaru“, „croitoru“, „zavisnicu“*, „măcelaru“, „lacomu“, „cămă- 

„ taru“, „băcanu“, „moraru“, „tutunaru“, - „micinosu“, „clevetitoru“, 

„fermecătoare“, „păcătosu“, „care ia mana vacilor“, „care să sule- 

meneşte“, „cărtumăreasa“, „care doarme în leturghie*, „hoţi uci- 

gători“, „călugăriţa curvă“. 

3. Zugrăveala e din 1848. 

4. Pe o cruce de piatră, în dreapta pronaosului : 

Zota, Dragomir, Stoica Arod (sic), Radu. 

5, Pe altă faţă: 

„mană, loan, Ilie erei, Dobra, Ionii. 
6. Pe a treia: 

Uritu..., Tudor, Stana, cu tot neamul lor. 

7. Antologhion din 1766. 
8. Octoih de Sibiii, 1826. 

9. Pe un Penticostariă, din 1154: 

Să să ştie de căndu ami începuti a învăţa şi eu... 

cei pă tipar, anulu la liatu 1835, şi în luna lui Apriliei 

sai cutremuratu pămăntu, Marţi. 
10. Psaltire de Bucureşti, 1756. 

11. Pe un Triod din 1777, cu notă din 1837, dela „Radu das- 

călu (9)*: 

Sa să ştie de căndă m'amii luoati eu Radu de des- 

călie; 1819. 

Cine va ceti, mă va pomeni. 

Să să ştie că acestu sfinti Triodi este cumpărată cu 

toată cheltuiala şi ostenelă a dumilorii titorilori a sfintei 

biserici a Ogretinului, care să vorii mai josi iscăli şi voră 

fii şi pomeniţi în veci, cu totii nemjul] lor, aminu. 
Eu, Petre, Dragomir, Petre, Stana, Ile, Voica, Stancu. 

Păuna, Stanu, Nedelţcuj, Radu, Ştefanna, Mihai, Rada, 

erei Voicu, Mariia, erei Preda, Radu preut, erei Mihaii, 

prez[viter) Şărbană, Voicu, Mariia, cu toti nem[ulu] lori, 

iprot; Fev. 20, 1773. 

Să să ştie de căndu ami scrisă aici eu, Ioniţă, copilă 

de la Ogretinu, sin popii Mihai, ca să să ştie că atunci 
au veniti Domnu în Scauni. lo Mihai Costand[ină] Sue 

Voivod; leat 1802, 7310. 
Acastă sfintă carte ce să chiamă Triod este al sfintei 

bisărci a Ogretinului, ce este hramuli prea-cuvioasei Pa- 
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raschevii şi al marelui mucenic Dimitrie, şi am scrisă eu, loană, mai micului între dascăli Şi cucernicul gramatic al scoalei episcopești acei dinu Țara Ungurească, cei numite a Ungrovlahiei neunita, pravoslamnic Vasilie Moga epis- cop în Marele-Prinţipat al Ardealului, ex offo., la Ogre- fino, archidiaconus Ioannes Popp. 

II. 

Biserica cea veche din Stari-Chiojd. 

1. Pe o cruce prinsă în zidul de împrejmuire: / Și s'a rădicatu acastă sflăntă cruce Bu Ann Iw Costan- tin Voivodi. Ilomkuu rAH er Dumitru, Papa, Dimru, Mar., Stoica, Anca... » Alixandra, Dumitru, Ilie, Maria (2); Stoica, Do., Dumitru. 
2. Pe acel zid: 1782. 
3. Pe un pomelnic: 
Pomel. ctitor.; Dech. 6, 7258 [1750]. Morjţi]: Dumitru. Vii: Catrina, Costandin, Ștefan, Maria, Dobra, Voica, Ma- ria, Sanda, Dumitru, Voica, Antonie, Dobra, Ilie, Sima, Climentu, Anca, Maria, Preda, Sultana. 
4. Alt pomelnic, de lemn. 
5. Pe o piatră de mormiînt, în curte: 
Suptu acastă piatră odihnescu-se oasele robului lui Dum- nezeu bivii Veli Pit. Ștefanu Macovei. 
6. Insemnare pe zid: ” 
Oasele răposatului robului lui Dlulm[neJzeă erei Dimi- trie, leat 7217 [1708], Oc. 5 d, 
7. Alta: 

„.+ robului lui Dumnezeă Costandinii, 
8. Pe o piatră de mormiînt: 
„..Stă [în] mormăntu... din Necu ot... bilă... pă- rinţii... Dumitru... în... ui... tandin... 
9. Pe un Apostol din 1784: 
La leată 1790, Martie 26 dni, într'acastă Marţi seară, la 

doaă tasuri de noaple spre Miercuri, s'aă cutremurat pă- mântu, şi ai ţinut mai un sfert de cas, şi peste un as iarăş s'au mai cutremuratiă pămăntu, mai încetişoru; şi
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amă scrisii ca să se pomenească: Ştefan Macri (?), bivu 

Velă Armaşi. 
10. Pe Cazanii din 1828: 

TI. dooăzeci şi trei, preţii legată precumi să vede; 

Chesţajrie] epliscopă] Blulz[ăului]; 1825. 
11. Ceasoslov Mare din Bucureşti, 1801. 

12. Pe Mineiul din August 1780: 

Să să ştie că ami scrisu ei, dascălu Costandinu otii 

satului Parepa, în zio de sfintulă părintele Simeonii Sil- 

pineculiă, la zio de 'ntăii a lui Septemvrei, înă zile prea- 

luminatului Domnului nostru, eii lo Scarlat Calemachie 

Voievodi, la leat 1821, Septe[m]vlrie] 1. 
E Domnia titulară a lui Scarlat Callimachi, pe vremea Eteriei. 

Sa să ştie că ei sintu Olteanu dini fundulă Oltului, 

cu multă plecăune mă închinu Sfinţii Sale, părinte Ilie, 

şi sărută cinstita măna Sfinţii Sale şi a tuturori preoţi- 

lori de aice, şi închinu cu temeiii, şi sinteţi preoţi foarte 

învăţaţi, cu totu, şi ami scrisii ei, celu mai micu şi mai 

cucernecu alu Sfinţei Voastre. 
13. Molitoenie din 1835. 

IV. 

Biserica Sf. Paraschiva din Stari-Chiojd. 

1. Pe o icoană: 

1837; Vasilie Zugravu; Avlgusti] 28, 1782. 

2. Pe un sfeşnic: 

7225 [1716-17], Gheorghie, Etna (sic). 
3. Pe altul: 

Ştefan Tămpea acialsta]; 1799. 
4. Pe catapeteasmă: 

Cu cheltuiala dm. Logt. Dinu Chieşca ot Star-Chiojdiă ; 

1844, 
"5. Pe un epitaf: 

Acest sf. epitafion s'au făcut cu toată cheltuiala Dinului 

sin Ion Cheşcă; leat 1828, Mart. 9. 
6. Pe un Penticostariă din 1290: 

Mart. 30 dn., leat 1784. Să să ştie că atastă sfăntă 

carte ce să chiamă Penticostariu l-ami cumpăratiu noi, 
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toţi moşnenii den Stari-Chiojdă, sfintei bisericii noastre, 
cu t[aji[eri] 60, și aceşti bani i-amu dată de la toţi, denu 
bani munţiloră Siriului... noastre a moşneniloriu. Și amu scrisă eu, Drăganu diiaconu Bărdea otu Stară- 
Chiojdă, în sfânta Sămbată cea Mare; Mart. 30 dni, 
1784. 

Popa Leonte sin Mareşii Tănăsescu, 
Drăgani diiaconu sint Costandină Bărdea. 
Hramul preapodomnei Paraschivei. 
Drăganiă diiaconu Bărda; Mart. 30, 1784. 
Să să ştie Con. sin Costandinu Măndrea; lul. 1788. 

V. 

Documente chiojdene. 

(în păstrarea parohului.) 

L. 
7070 (1561-2; îndreptat). Petru-Vodă. Întărire. Nume. 

Obirşia Păcuriţa. 

Il. 

2 August 7144 (1636). Matei- Vodă, pentru Drăgoiu și Balea 
Log. „de la Chiojduli dină sudă Saacu“, „Chiojdulă bă- 
trănă“. Nume; Coica, Voicilaş, Benea, Iadi, moşuli Lu- 
pescu, Malotă, Bărsan, Dealul Scăianilori, Grica, Funea 
Dadului, Bungăi, Ioaniă Milosărduli, Dragolea, Lupoaia, 
Părjoleanii, Viia Ceptureancăi, Funiia Popească, Breni, 
fecorulă Comanei, Radult Slug. Frejreanulu, Morda, Nea- 
goe Căpuşă, Tălpădană. 

De notat: „cedvărți de loci. Unu loci țefuită de la 
Păru, dină hotarulă Bucovului în susă“ 

III. 

Adecă eti, Rada, fămeae Băducăe, şi cu fetele Băducăi, 
anume Dobra şi Stana şi Magdalina, scris-amă acesta 
Zapisă ali mei ca să fie de marea creadință la măna
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megiiaşiloră de oti Staru-Chiojdu, anume Stănilă denă 

Petreaști, cu fraţie lui, şi Lepădatii, cu fraţie lui, şi Ga- 

vulă şi Oprea deni Coceşti, cu fraţie lui, şi Bărsani, cu 

fraţie lui, şi popa Tănasie şi cu Călini Băţu, cu nepoţie 

lui, şi Şerbu Edesculii, cu fraţie lui, și Radul Jăpiesculi, 

cu fraţie lui, şi Voicilă Trăcovi, şi Grigorie, cu fraţie 

loră, şi Todoraniă, cu fraţie lui, şi Staico, cu fraţie lui, şi 

Vlăculi, cu fraţie lui, şi Neagoe Răondacu şi Gavrili 

Dogari şi Baduli Şahanuli, Radulu Racca, — să să ştie 

curti amă văndută noe de bună voe nostră loculă bese- 

recie înpitriti acestori megiiaşi careai săntu mai susil 

scrişi, şi aă vănduti dreptu 400 de aspri gata. lar apoe 

Sau sculati Rada şi fetele ei de ai întorsu cos. 10, de să 

aibă şi ia parte şi să ţie şi ia cu megieşie pre-aceli loci, 

la ace sfăntă beserică, şi aceşti bani ei datu toţi me- 

gieşie careai scrie mai susii. Și acesti zapisui sau scrisu 

înă zilile răposatului (1!) Io Mateiu Voivodă. Pisi msţa 

Fle]vrua[r] — dni, văleată 7160 [= 1652]. 

Şi pentru credința ne'm posă şi degetele. 

Rada, Dobra, Stana, Magdalina. 

Venitu-sai Stanii, fata Băducăi, stăj. 18, şi o ai lăsati 

la Vişăni, să de totă cheltoiala, să o plătescă în 2 veri, 

iară, de a da acole (sic) înnainte, să-şi ţie stănă (sic) 

moşie, să nu mai aibă Vişani trabă înnainte satului şi a 

portarului. Tarii numai în 2 veri să o ţie Vişani. 

Noemvr. dn. 19, let 7210 [1701]. 

Şi o'mi pusi pentru bani portariului, orţi 3 bani, şi 

pentru vinu, şi pentru carne, pănă căndi va da banii, să-și 

€ moșiia. 
1780. Împărțire între Stari-Chiojd şi un Bircă pentru muntele 

Şiriul. 
VI. 

Biserica din Sotrăceşti (Roman). 

1. Pe un Antologhion: 

Atastă sfăntă şi dumnăzăiască carte ce să chiamă 

Anthologhionă, ce coprinde toată slujba peste totu anulă, 

l-au dată sfintei besearecii noastre ce avemi făcută de 
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noi la satului Șofrăceştii, în Ținutulii Neamţului, la care 
bisearică să cinsteaşte. hramulă sfăntului ŞI... ONi- 
colae. .. | 

„.. Întru pomenirea noastră, a robului lui Dumnezei 
Costache Vel Agă (blestemul). Și, de s'ară întimpla dupe 
vremi, din pricina războaeloră şi dină pricina răzmiriţi- 
lori, de s'ară prăda sfânta biserică de niscare limbi pă- 
gine, şi ară cădea atastă sfăntă carte la măna vre unui 
creştini de aici denă ţară, să aibă datoria ca unt bună 
creştină să o dea iarăşi sfintei biserici, și unul ca acela 
va fi ertatu şi blagoslovitu de Domnulă Isusti Hs. şi de 
toți sfinţii şi de Sfăntulu Niculae; Şi ami dată a&astă carte 
în zilele Mării Sale luminatului Domnului nostru lonu 
Nicolae Vvd., la valeată 7254 [1746], Mai. 

2. Pe un Apostol din Bucureşti, 1743; 
„+. robu lui Dumnezeu Costandin; pentru care rogu, 

pre... dumiloru voastre..., câţi vă veţi întimpla...., pre 
robuli lui Dumnezeu Costandină şi roaba lui Dumnezei 
Lambriniia. 

3. Pe o Liturghie din 7267: . 
La această liturghie ami dat Şi ei, preutulă Vasile, 2 zloți pentru pomenire nostră, letu 7268 [1759-60], iar 

cumpărătoare leturghii 12 lei. 
+. Liturghie din 1797. 
5. Pe un Peniicostariă din 17 — : 
Ai răposatu dum. vara noastră Paraschiva Vorniceasa.... 

Scarlatu- Vodă, la văletu 7265 [1757-8].  - 
Acesti Pindecostară este a sfintii bisăreci de la Sofră- 

teşti. Şi să prăznueşte hramului sfântului ŞI de minuni făcătorului Neculai arhepiscopului Miriloră de' la Lichie. 
Scris-amă şi ei aice, ca să să ştie. 
Pisahi azi mnogo greşnago. 
Limbiri Spat. 
Scris-ami aice eu care mat josă m'amă iscălită: pi- 

sahiă. .. 

Căndă aă prădatu Tătarii Țara-de-josi, umbla văletu 7266 [1757], Săpt. 14, [şi au ars] multea case boerești şi tărgulu Focşani.
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VII. 

Biserica Sf. Împărați din Zimnicea. 

1. Evanghelie modernă, cu o admirabilă legătură din veacul al 

XVII-lea, de argint bătut, avind inscripţiile la sfinţi în grecește. 

2, Evanghelie din 1812. 

3. Pe un Tipic: 

„... Ştiut să fie de căndi mami făcuti popa Lalea, 1836, 

în luna lui Dechemvrie 20 de zile, şi ami intrată şi în 

şcoală de la Aprilie, şi m'au firotonită diiaconi şi priotii 

Athanase arhiu de la Sftu Spiridonu. 

Ami scrisă popii Andrei sină Şărbanu, zletii] Mircea. 

Atastă sfintă Evanghelie este cumpărată de mine, 

H. Stoica, de la anul 1822, încă cu uni Tilci alu Evan- 

ghelii, ce să numeşte Scazania, prină care ami dăruit-o 

la mănăstirea hramulu Sfinţilor Înpăraţii Costandini şi 

“Elena, iară înbrăcămintea îi este opştească, 

VIII. 

Biserica Sf. Nicolae din Tecucii. 

1. Pe uşile altarului: 

Dimitrie Gheorghiu Grec; 1835, De[chem]v. 14. 
2, Eohologhion din 1808. 

3. Liturghii ale episcopului Cozma de Buzău. 
4. Pe un Penticostariă din 1251: 

Să să ştie că atastă [carte] Penticostariă o ami vân- 

duti ei, pro... Toaderă, uni tl. Sfinţii Sale protopopulu 

Mironă.... 

IX. 

Biserica Sî. Voevozi-Vechi din Tecuciii. 

1. Pe un Octoih: . 

Eu, Toderi dascali, să să ştie căndu ami vinitu la 

acesta sfăntă biserică ce să numeşte hram[ul] Sfinţii V[oe]- 

vozi, şi amiă vinitu cu ştire omeniloră mai sustii arătaţi 

sintă; 1811, Octomvrie 25.
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Toderă dascală. | 
Acestă carte să numeşte Oftoic, şi este cumpărată de la 

preotuli Gheorghie Crăste, cu triezăci ŞI cinci lei, cu bani 
gata. Şi, di se va întămpla să să prăpădască sau să să ro- 
bescă (ca mai sus; acelaşi preot şi aceiaşi mahalagii). 2. Pe un Penticostariii din 1800: 

Acastă sfăntă şi dumnezeiască carte să numești Pinti- 
costare, este cumpărată cu 2 zeci şi 2 lei bani gata, de 
la Ipiscopie lepădat, şi, di să va întămpla să o furi ci- 
neva sau să robescă, și nu acolisi-o, să fie afurisit Şi analtematisit de şepti suti Şi optsprezeci părinţi de 
la Nechie, iar cine o'colosi-o să fie ertat şi blagoslovit 
de preoţii bisereci; şi să numeşti de la hramul Sfinţilor 
Voevozi dinu tărgulă “Tecutului, anume satul Criviţeni; 
din preună cu preotul Ifrim Năzari; letă 1805, Iunie +5. 

- lonă Nebunele, Sandulu tijă, Ioniţă Pochii, Sandulu Ta- 
buţ, Ioniţă croitori i pă: Sanduli Bostani, loniţi Pocrişă, 
Ioni Tăbuţi, Sandulu Vladu, Ion Dărăbanu, Dănăilă iri 
[| = preot], Eni Simioni, Gavrilă Căpitană, alesi preotu 
Ifrimă, Neculai crop. | = căp.], Ionii căpitani. 

3. Tipie de Neamţ. x 

Biserica Sf. Gheorghe din Tecuciă. 
Însemnare: 
Făcută cu cheltuiala dumji)sale Hagi loan i a soţii dum- 

[nea]lui Parascheva, .spre vecnica pomenire; 1829, Sep- 
tțem)vrie] 15. 

Versuri lingă chipurile lor, frumos zugrăvite pe lemn, în cos- 
tume interesante: 

Către Dumnezeu: crezu şi vă mărturisesc 
Pe tine acel ce ţii toate, 
Pămăntul şi celelalte globuri nenumărate, 
O prea-înţelepte, lume o podobeşti, etc. 

XI. 
Biserica Precista din Tecuciă. 

. Bune icoane pe fond de aur. 
„ Antologhion din 1717. 
„ Ecanghelie din 17179. P

N
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XII. 

Biserica din Ţigăneşti. 

î. Pe o placă de marmură răzimată de părete lingă mormîntul 

cel noi: 
„Cavalerie“ rusească.) 

Manolache Conache, Vornic de Ţara-de-gos, săvărşitu-i 

veaţa la 7 Maiu 1803. 
Ecaterina, fiica sa, soţie Caminariului Ioniţă Sturza, să- 

Vărşită la 1827. 
Zmaranda, născută Donici, nora sa şi soţie Logofătului 

Costache Conache, săvărşită la 1831, Octomvrie 12. 

Costache Conache, iar din botez Alecsandru, Logofătu 
şi cavaler de Sifetii Vladimir, născut la 14 Octomvre 1777, 
săvărşit din viaţă la 4 Fevruarii 1849, la 12 oara di- 
mineaţă,— 

zacu şi odihnescu supt acastă piatră. 
Şi fică-sa Ecaterina, săvărşită la --. 
2. Pe noul mormânt: 

_A la chere memoire de la princesse Catherine Ruspoli, 

n6e Conachi, n6e le 24 juillet 1829, morte le 11 fevrier 

1870, son €poux, prince Emmanuel Ruspoli, et ses enfants, 

Emmanuel, Marie, Lucie Vogoridy, Marie, Catherine et 

Marguerite Ruspoli. 
3. Veche candelă de argint. 
4. Pe o icoană: 

Marele-Logofăti şi cavaleri Costachi Conachi. 
5. Pe un Antologhion din 7263: 

Acastă sfăntă carte ci să chiiamă Mineiulu, cumpă- 

ratu-l-amă noi pre ai noştri drepţi bani în doisprezeci 
lei, şi o ami dati la a noastra sfăntă bisărică dinii sati 
dină Oprişeşti, dinu '"Țănutuli Tecutului, unde să prăz- 
nueşte Sfințăi Apostoli Petru şi Paveliă, a cărora esti hra- 
muli. Şi cine o aru- fura-o sau ari lua-o pentru dajde 
vlăditască sai domnească sai ori cu ce chipu ară in- 

streina-o de la bisărica Sfinţilorii Apostoli, să le fie pără 
şi Sfinţii Apostoli la straşniculu judeţu, şi de smerenie 
noastră încă să fie afurisiţi şi neertaţi îni vecu. Inochen- 
tie episcopi Rămnicului, vleatui 7268, msţa —.  
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Ar ieşi că episcopul de Rimnic Inochentie avea legături prin Ținutul Tecuciului. Dar data de 7268 trebuie prefăcută în 7238 (= 1729-30). 
6. Pe un Apostol de Rimnic, 7212: 
Acastă sfăntă carte ce să numește... dumisali Vorni- 

cului Manolachi Conachi denu satulă Ţăgăneşti, de la 
Țăn(ujt[ulă] Tecutului, Şi amă scrisă ei, mai miculă în- 
tre preoţi Mafteiu ierei; letu 1794, Dech[ejmvr. 6. 

7: Pe un Chiriacodromion din 1811: 
Acastă de Dum(nejzău cinstitoari carte, tălmăcită de 

Preosfințăia Sa părintele Mitropoliti Veniaminu înă vre- 
mea tragerii sale la mănăstirea Niamţului, tipărită şi dă- 
ruită, o închinu la sfănta besărică denu ostrovuliu Țăgă- 
neştiloră, unde să prăznueşte hramul Sfintii Învieri a 
Măntuitoriului, zidită den nouă de mini  păcătosii, la 
anu 815. 

Costachi Conachi Agă. 
8. Pe o Evanghelie de Buda: 
Acastă Sfăntă Evanghelii cumpăratu-s'ai la anu 817, Martii, şi s'au afierosăti la sfănta și dumnezăiască besă- 

rică deni satulă Țigănești, dinu Țăn(ujt[ulu] Tecutu, unde 
să prăznuește Sfânta Învieri. Priimeşte, Doamne, rugăciu- 
nea robului tău şi mă pomeneşte căndi vei. veni întru 
Împărăţiia Ta. Costachi Conachi Vornicii. Care sfăntii lă- 
caşi deni noi s'au zidită la ani 1815 de mini, nevredni- 
culu Costachi Conachi, fiindă Agă atuncea. 

9. Pe o Evanghelie din 1821: 
Acastă Sfăntă Evanghelii ce preosfinţitulă părintili Mi- 

tropolitului Veniamină mi-au dăruiti în coali de hărtii, 
legăndu-o acumiă, ami afierosăt-o la sfănta besărică deni 
Țăgăneșşti, unde hramulă este a Sfintii Învieri. 

Costachi Conachi Vornică; 1823, Maiu în 30. 
10. Pe o Liturghie din 7213: 
Acastă sfăntă carte ce să numeşte Leturghii esti ali 

dumisali Vornicului Manolachi Conachi, la biserica de la 
Țăgăneşti, la Țăn[ult[ulă] Tecuculiă, Şi ami cumpărată eu 
carele mai nainti săntii iscălitu, Maftei ierei, fiindă preoti 
la bisăreca dumisale ; la leată 1794, Fev. 2.
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Ami culmpălrat-o de la Focşani, la anuli după ce s'au 
dusi Moscalii la ţara lorii, în zilele pre-luminatului D[o]m- 
nului nostru Mihailu Costantinu Suţu Vvod. [Blestem.] 

11. Pe Liturghii din 1845: 

Sai cumpăratu şi dati de mini, Logofătulu şi cavaleri 

Conache, acumi la Marti în 16, după ce ceelaltă sau 

furatu la sfinţirea bisăricii Sfintei Învieri dinu Țigănești, 

zidită acumă dinu noă înă satu; 846, Martă în 6. 

1846, Mart 6. 

Costachi Conachi. 

12. Pe un Octoih din veacul al XVIIl-iea: - 

. unulu ca acela să fii afurisătu. Şi l-ami datu la 
biserica noastră, la Fundeni Mării Sale Io Costantină Ne- 

culai Voevodă, Domni ali Țărăi Moldovii..., mare mu- 

cenicu Dimitrii, ca să fie pentru triaba bisericii, şi pome..., 

ără înştiinţare noastră, ori preoti, ori dascală, ori cine 

ari fi, de Domnuli nostru Is. Hr. şi de pre-curată Maica 

Svinţăi Sale şi de 318 sfinţi părinţi deni Nichea, şi să 

aibă parte cu uda, şi trupul lui să fii lăcaşi diiavulului, 

pietrile şi fierulă să putrezască, iari trupulu lui să ste 

totii întregii pănă înu vecii veciloră, amină; 7250, Fev. 21. 

..„ Conachi. 

13. Penticostarii, de 7261, laşi. 
14. Pe un Penticostarii, de Bucureşti, 1800: 

[Pomenit] preotul Vasile, [care a cumpărat cartea cu preo- 

tul Ioan „Eftemei“, „în 'tovărăşii“.] Ne-ami ceruti banii 

ce i-au datu, ca să nu fie..., dar priotulă loani șiau ce- 

rută bani ce i-ai dată ca să nu fie părăş, şi ei, văzăndu, 

i-amu dati banie în mănă, şi au rămasu carte dini is- 

tovu; care la atastă carte nu are nece uni omu ameste- 

cătură, ci daţi-o la atastă carte; şi pentru neuitare amu 

făcută acastă scrisoare; 183 (sic), Fiurlar] 2. 
Eu, priotulu Vasăle, stăpănitoriu în veci. 

[loan moare la 28 Iunie, „întru Joi supti sară“; Va- 

sile-i era „zătă“; 1813, lunie 28.]
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Să să ştie di căndu s'ai dusă Moscalii dină țară în 
țara loru; au începută a trece dinu postului Adormirie 
Maicăi lui Dumnezei, şi pănă pi la Înnălţare cestitei cruci 
S'au străcurati oaste ce gre, şi dece pănă la Cuvioasa 
Paraschiva s'aă înpuţănată cu totuli. Apoi s'aă începută 
a trece robi turci, şi s'au isprăvită şi robii pănă pi la Bo- 
tezulu Domnului; letă: 1812 Avgţusjt 1. 

Să să ştie că acastă sfântă carti... l-amă cumpărată 
eă, preotulă Iouniă, şi cu dascalul Vasile Boţiean, cu bani 
aceşti a noştri, 14 lei, adică pasprizăt, ca să hii 200 
de slujbă bisăricii; şi ami cumpărat-o di la dascaluli 
Gheorghi. 

Să să ştie că acastă sfăntă carti... este a me, a das- 
calulu Vasile sănu popa Buzăiani, cumpărată dină preună 
cumnatu-mei, preoti Ionu Iftemei, dreptă 14 lei, şi, tre- 
buindu-mi mie, i-amă dati 9 lei înnapoi, ce era daţi di 
dumnealui pi carte, şi au rămasi dreptă a me. Şi s'au fă- 
cutu sinetulii acesta aice înnainte, pentru că nu săntu 
în amestecu. 

15. Pe un Zriod: 
Acestu sfăntu Triodi s'au dat-aii de la noi la biserica 

Nigşani (sic); erei Andronachi prot[opopi].



 



III. 

CONDICA DE MENZILURI A LUI SCARLAT-VODĂ 
CALLIMACHI.



  i 
R
T
R
 

 



De curînd d. Al. Callimachi a cumpărat de la un anticvar din 
laşi o frumoasă condică pe hirtie groasă, albăstrie, cu margenile 
aurite şi legătură de marochin. roşu, pe care se desfac armele 
Moldovei şi inițialele numelui şi demnităţii lui Scarlat-Vodă Cal- 
limachi, ca Domn al Moldovei de la 1812 înainte. E scrisă numai 
în parte, cu o îngrijită şi elegantă minusculă grecească, de un Tzi- 
garas, care avea grija menzilurilor, a cailor, Surugiilor şi popasu- rilor de poştă din Moldova. . 
Acum clțiva ani, resumînd alte condici financiare din epoca 

fanariotă (Documente şi cercetări asupra istoriei financiare şi eco- nomice a Principatelor romine, extras din „Economia Naţională, 
Bucureşti, 1900, p. 87 Şi urm.), semnalam „Înmulțirea mare, spe- cialisarea lor“. În loc să avem o singură condică mare, strîngă- 
torii de venituri înseamnă fiecare ce a strîns şi cum a cheltuit 
banii ajunşi în minile lui. Pănă acum aveam astfel capitolele /aza- 
returilor şi răsurilor, acum, prin cărticica scăpată într'un chip aşa 
de fericit de peire ori de înstrăinare, putem să ni dăm seamă de 
rostul vechilor poşte ale Moldovei. 

Dăm în grecește partea de la început, care poate ajuta a se în- 
țelege sistenul financiar şi gospodăresc al menzilurilor, adăugind 
în notă traducerea. După aceia se reproduc numai notițe mai 
însemnate. Cele ce spune Tzigaras despre familia sa şi unele îm- 
prejurări contemporane se dau iarăşi în întregime. Cîteva notițe 
personale încheie condica, şi din ele s'a luat numai ceia ce poate 
avea un interes general, 

"Eni Tăe detuwljorov devr&pae fprepovias 05 bpyhordzov mai ed- 
feveorăzov pov abdevrov vai 1yenâvoc WE A)OTpezeotărov zac 

Traducere: În a doua Domnie, de veşnică amintire, a prea-înnăl- 
țatului mieii Domn şi stăpiînitor, a Măriei Sale Domnului nostru 

30144. Vol. XIX. 

-
y
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Moxfafias uopiob pac xbpiov Sxaphdrob "Adetdvâpov Kahhr.d-pob 

Boe6ăa, îv Erei corpi Tg YLOsTĂ OXTAXOBLOSTE AbonatdeXĂTw, 

vară riv Ge "Oxrofplov pjves, 
No. 1. 0 apă râv modatâv uevteriridwv dofeic Xoyapraop.s 

Droyevpauutvoc drd râv eeuobptâw adrob Tod XLoueriov. 
vpâora  ăonpa. Merărpaote mb rod uodafin0d. 

196.606 80 oa Ehafov nd ri 6orivav wa EAyeoăn rije 
doptoutvns mooârmros sis rd djpări poe Tv mevbthiv drd 

2va %p6vov: abri, 6 i zoodrns ăvadeptopzwm, sie 5.250 

ădoa npooâiwptoutva sis răc nâsras Ghe Tie Mohdafias, 

Sorpetrat g Enerat, djrol: 

pâata  Xonpa 

63.875 38 awăhoov &vde ypâvav sis 1.689 ăhoya ră Ex ris 

ăptorepăs oxfiie rob Ilpodrov. 

66.365 81 avahoţov 8£ umvov ămd aens 'Lovhoo» pr 31 
Aeveufpioo 1812, sis 3.511 ăhoya ră Ex 7ijs 
detrăc rad Îlpobrov. 

66.365 81 awvădoov 88 umvâv Gmd ars iavovapic» ppt 
rshcos 'lovyiov 1815, esadroc sis 3.511 ăhoya. 

127.128 175 600 Ey vă hăâ oi mada uslhrliidse, fr: 

94.990 &ă 1.357 ăhoya mpbe 70 sppâora ră îv. 

450 dă 12 f6ăa mpbs 371/e poota ră £v. 

183 ră ară ră event zod ăpyovros Kannvăsn Liryapă. 

2.000 7 tfavâpaois ris xavrta)hapias Tis 260tas. 

29.900,75 odrâmqpăr "'Ourouâpion, Noepbpiov mai. Aexsuâpic» 
| 1812, io: 

Domn a toată Moldova, Scarlât Alexandru Callimachi Voevod, în 

anul Mîntuirii 1812, 2 ale lunii Octombre. 
No. 1. Socoteala dată de menzilgiii cei vechi, iscălită de mei- 

murii (arendașii) acestui huzmet. 

__Lei____parale _ Traducere din moldoveneşte. 

196.606 80 cite ai luat de la goştină şi alelhesap, pentru citi- 
mea orînduită la iratul nostru al menzilurilor, pe un an: şi această 

cîtime, repartisată la 5.250 de cai, orînduiţi la poştele a toată Vol- 

dova, se împarte precum urmează, adecă: 

Lei parale 

63.815 38 Partea unui an ia 1.689 cai ce sînt pe malul stîng 

al Prutului.
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posta  ăonpa 

29.340 75 vară by Moyaptaouby rob zapă 100 ăppovroc 
| Kapnvopn Tâmvapă tteray6eyrbe. 

560 obrimpăr ete rijy doit rod dmhordzov Ileyă- 
Găv-llacă ămd rio cis Pot, rod Gmoiov 1] 
u&v nodopâlva, îjrot veypauptv ri 6” 'Oazo- 
Epiob, îi dă &rpitee Erwvev ij 7 "Oxrofpiov, uai 
Xa% iv Exapev îteriow 6 ăpy: frortăpns Euet- 
yay vă Thmpwdobv nd rijs abbevrizije Borapiac 

29.900 75 | 
250 md afaâr. rod wobriov ele â£ pijvac, amă arms 

'lavovapiov ăxp. 30 'lovyiov zo5 1813, 
127.728 75 

[P. 2.] 127.728,75 i) ănto0e nosâerc, ri 6noiav Exovv vă dăm 
oi zahar pevlurtiijdec. 

13.288,81 Exnintovrat Boa EMââmoev i) Brozopia, io! - 

66.365 81 Partea pe şese luni, de la 1-iă Iulie pănă la 31 De- 
cembre 1812, la 3.511 cai din a dreapta Prutului. 

66.365 81 Partea pe şese luni, de la f:iă Ianuar pănă la sfir- 
şitul lui Iunie 1815, tot la 3.511 cai. 

127.728 85 cît au de luat menzilgiii cei vechi, adecă: 
94.990 pentru 1.357 cai, cîte 70 de lei unul, 
450 pentru 12 boi, cîte 371/2 lei unul. 
183 cele după sinetul dumnealui Căminarului Tzigaras. 
2.000 cumpărarea cancelariei Poştei. 
29.900 75  ugiret pe Octombre, Novembre şi Decembre 1812, 

adecă: 
Lei parale 

29.340 15 după socoteala celor orinduite de d. Căminarul 
Tzigaras. 

560, ugiret la plecarea prea-înnălţatului Pehlivan-Pașa de la Iaşi 
la Focşani, a cărui podorojnă s'a scris la 2 Octombre, 
iar plecarea sa întimplat la 3 Octombre, şi după cer- 
cetarea făcută de dumnealui Vistierul at, rămas a se 
plăti din Vistieria domnească 29. 900,75. 

250 avaetul Cutiei pe şese luni, de Ja 1-iă lanuar pănă la 30 
„lunie 1843. 

197.128,15. 
[P. 2.] 127.728,75, socoteala din urmă, ce ai a lua vechii menzilgii. 
13.288,81 se scot cîte le-a luat Vistieria, adecă: a
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“pâsta ăonpa 

66.365 81 avăhoov 8 umvâv âmb ans 'lavovapiov Xp zE- 
Aobg 'lovyiov 1813, îx zâv 196. 606 peo., 80 Xonpuv râv ăzb 

1ooriwvac zapă răv madaty AmpOtvzoy, 

5.446, cis 680 xoă, 15 depmephă, xdre mpâc 8 “po. îx râv 

4.115 xodây, 10 Sepephy Boprontvov sie ră în Getiâvy rob 
Ilpobrov xa5ăthixa, urbe 3.510 oră, 11 deuephâv, xăre 8o- 
Q&rov în natura, Excăc 534 xoâv, 4 depephâv panaoirțats nepi 
Gv £860m tâairepoc Xomaptuouoc* nai, Ăy Ex vie nosârijroe arie 

edpe0i, do6ăy roic moharoie uevbihrt1dec, wEvobv mă vă Tnpb- 

505 npâs 8 yp6o. ră xot6v. 

1.477, sic 369 orâyovpa ai 1/4 goprăpiov nphe 4 %pâo., roic 

oxovirpote, ră jutav rây 7382/+ orbyovpuv, îxrbe 6.369!/4 orâyp. 
300&vruwv ri; Bromapiq, sie ră nota ovuzepthauBăvovrai x9i 46%/8 

otip. fopaoimtos sic mă Eu Getrăv mod Ilpobrov xadâtiiia, ară 

zhy Gebrepov Eyorâypapov 5obâvra dovapiaopâv mai v E adrie 

riic pauagirtoc dămodety0ij Bmep Ehafov piăpoc oi madatoi mevttdr- 

(ijdec, adr bnowpeobvrot vă mb ănorinpbaobv î£ %hhov Xopra- 
piov SwBeyroc ând ri rtăpoy eie riy Ildoray, îi, dy 38y Eyovv, 
vă mmpâoovv mpbs 350 'poo. ră or6y. 

73.288,81. 

Lei bani. 

66.365,81. Ce se cuvine pe 6 luni de la 1-iii lanuar pănă la sfir- 

șitul lui Iunie 1813, din cei 196.606 lei, 80 de bani, din goştină, din 

cele vechi rămase. 

5.446, pe 680 de chile, 15 dimerilii, fiecare cîte 8 lei, din cele 

4.715 de chile, 10 dimerlii orînduite la judeţele de la dreapta Pru- 
tului, afară de 3.510 chile, îl dimerlii, fiecare din ele date în na- 

tură, afară de 534 de chile, 4 dimerlii rămăşiţe, pentru care s'a 
dat anume socoteală, şi, dacă din această cîtime se va găsi ceva 

dat menzilgiilor celor vechi, rămîn iarăşi a plăti cu 8 lei chila. 
1.477, la 369 de stoguri şi !/4 fin, cite 4 lei, locuitorilor, jumătate 

din cele 7384 stoguri, afară de 6.369'/, stoguri date Vistieriei, în 
care se cuprind şi 463/s stoguri rămăşită la judeţele din a dreapta 
Prutului, după a doua socoteală iscălită ce s'a dat; şi, dacă din 

această rămășiță se va încuviința partea ce au luat-o menzilgiii 
cei vechi, trebuie s'o plătească din alt fîn, dat de ţară la Poştă, 

sai, de nu-l vor avea, să plătească 350 de lei stogul. 

73.28881.
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54.439,114. Exoov vă dăfovv oi madaoi pevitictijdes nevrijuovra 
reooapac Vihdâas vai rerpaxdata Tpiăxovra îvvta 
1p66. vai Exarhy dexaricoapa ăonpa, ră Grota Xa- 
Tu BATĂ. Tijy mepinbtv abrod 105 hoyaptasu.od 
sMrenozv ăn ipac ră hoaptaouod râv zahaâv 
veveetijdov nai 2ophijoaev 1813, "lovă. 29. 
Kovoronivoc Kăpnoc Kayuvăpme. "ANstavâpoc Xep- 
dăpms. 

(01 &v re npotoring Vo Țepapyutvot.) 
[P. 3.] No. 2. 'Avadogia pldapiov xară ră xovepănto roy 

zadatăv  pevrturtidov, Evoppâpevov mă a'sîjs 'lovhio» 181 2, 
u& zpoâpopijv ăyp 30 'lovviov 1813. 
xothă Gevepi. 

10.400 . 1 ie ri *tăpav Boptobetoa TOGGTIc pă 2Ănpopv 
mpbe_8 po. roi amovirâpor. 

5.624,10 doproftvra ete ră 4x5ăhima ră: war 
ăptorepăv td Ilpodrov. 

4.775,10 Gtoprobevru sie ră ma5ăthina ză vară 
Getrăy, 

  

10.400. 

"Avahdoria uTây, 
3.878,18 sie 1.462 ăhoya ră war aptorepăv cad Ilpobrov. 

54.439.14: au să iea vechii menzilgii cinzeci şi patru de mii şi patru sute treizeci şi nouă de lei şi o sută paisprezece bani, cari bani, după cuprinsul acelei socoteli, ai rămas de Ia noi, prin so- coteala vechilor menzilgii, şi am achitat la 29 lulie 1813, 
Constantin Carp Căminar. Alexandru Serdar. 

(cei iscăliţi în original.) 
[P. 3.] No. 2. Socoteala orzului după contractul vechilor men- 

zilgii, începînd de Ja 1-iă Iulie 1812 şi mergind pănă la 3) Iunie 
1813. 

Chile dimerlii 
10.400 Citimea rînduită asupra țerii, cu plată de 8 lei locuitorilor, 

5.624,10 hotărite la judeţele din a stînga Prutului. 
4.1175.10, hotărite la judeţele din a dreapta. 
10.400, 

Socoteala lor: 
3.378.18, la 1,462 cai din a stinga Prutului.
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3510,11 sic 3.038 Zhou ră îu Betty, dă 6 uivac, ăn ans 
"lovhiav Xp mâhpve Aexeuâpiov. 

3510,11 ei ră ară Xhoya, ăvahoţov 28 uanvây, md acts "lavov- 

apiov ăypr r&hove 'lovvio» 1813. 

10.400. 
4.715,10. Tă dwoproBivra sis ră 57, Betty xa5Oizta, jrot: 

aothă eve). 

3.510 11  8o06evra ro Xp. Kan: Ttwapăin natura 
. sic răc 160705, 

584 4 pawusirta cică 8x Betty xadăthinia, vară, 

by tăairepov Xoyapruoibv Godâvra, ri Bio- 

rapi. 

4.175 10 roi râcoapes jthtidec enrandata S5doniljra 
neve moră al Bea Benephă' 1813, "Anpti. 29, 

(0. &v re mpotoronp bnoveypauutvor Kovorovrivoc Iopnoc 

Kopp., "Astavâpos "Avaor. Xepăp.) 
[P. 4.] Aoyopraouds rod moră ris mdoras Xoprapiov sv ărer 

awtolie, 'lovătav a'ry. 
Înoovpa rtropra 

738 2 a nov 771 srâobpuy dxhorţobusvoy ete 3.038 

3.510,11, la 3.038 cai cei din a dreapta, pentru &'luni, de la 1-iă 

Iulie pănă la sfirşitul lui Decembre. 
3.510,11 la aceiaşi cai, ce se cuvine pentru 6 luni, de la l-iă lanuar 

pănă la sfîrşitul lui lunie 1813. 

10.400. 
4.115.10. Cele orînduite la judeţele din a dreapta, adecă: 

chile dimerlii 

"8.510,11 date dumisale Căminarului Tzigaras în natură, la 
oşte. . 

584,4 rămăşiţă la judeţele din a dreapta, după socoteala 

osebită dată Vistieriei. 

4.715,10, adecă patru mii şepte sute şeptezeci şi cinci chile 

şi zece dimerlii; 1813, 29 April. 
(Cei iscăliţi în original: Constantin Carp Căminarul, Alexandru 

Anastase Serdarul.) 

[P. 4.] Socoteala orzului pentru poşte în anul 1816, Iulie i-iă. 
Stoguri şferturi. 

738,2 din cele 777 stoguri puse în socoteala celor 3.038 cai ai
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dNoţa ră râv zoatiy mâv Su Betâv 705 [lpo5ro», Eurbe 3 or6- 
Tobpov, tă Goia dv Ghyjv Stehnov mb riy fwBovpday, al îx- 
râs 352/4 orâzovp: pawmoirtac cis ză st Aptorepâv xaăăiua,.., 
firot 

STOYOvpa Ttrupra 2 
5 — sie Tiv Smiyaa. 
2 — ete 7 Smposori, waăthiut mod Xorwiov. 

28 2 ră opia rob xaddtrmiov. rob Timooiov sie Tijy 
26otuy Liassiov. 

  

35 2 
Adră da că 7382/4 srâovpa sic 5bw nEpilpeva YivovruL: 

369 1 ca dă rijv a5Devrrmijy Brorapiav, 
369 1  doa 8Lă robe madatode pevtrr(es. 

738 2/4. 
"EA6onoav dă ară mă 3691, aroy: vi Biortapim ore: 

Srâovpa ây300 - 

  

46 5  paumairta sie ră maddiiaa că îx detLy rod Ilgo5- 
Tov, Îirot: 

Sa „a Ledrţovpa ărâoa 2 
18  — ic râv Gpâuov rod Dotaviov mal [ahartiov, ro: 

poșştelor celor din a dreapta Prutului, afară de 3 stoguri, care au 
fost lăsate cu totul la o parte din rînduială, și afară de 332/, sto- 
guri rămăşiţă la judeţele din a stînga... ., adecă: 
stoguri șferturi. 

5— la Stinca. 
2,— la Stroieşti, judeţul Hotinului. 

28.2 satele din Ținutul Iaşului, la poşta Iașului. 
35,2. 

Aceste 738%, stoguri se împart în două. 
369,1 pentru Vistieria domnească. 
369, 1 pentru menzilgiii cei vechi. 

7382/4. 
Sau dat aceste 369!/ stoguri Vistieriei astfel: 

Stoguri optimi. , 
465 rămăşiţă la Ținuturile din a dreapta Prutului, adecă: 

Stoguri optimi. 
18,— la drumul Focşanilor şi Galaţilor, adecă:
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Lroyovpa râzapru 

4 

  

Xrâavpa drdoa 
min În atit Ruud 

2 
ete Xmwrăi, xadăiu ro» Nidurţov. 
eis Oovrtsorr. | 

sie Sepiumobpa, xxdâthiu Tobrofac. 
ete Kovphdrt, 

ste Povprltw, 

sic Ilegyerte, xa3âriim rs lodrvac. 
sic Potdy, xaââija Tlaxofiov. 

sie Iza, va5ăra Kofovphovyiov. 

(ozana 105 Texobrtiov. 

sie Tobi, rd nadătdijnt zod Aopoyoyiov. 

sic rhv vw 6pâuov rob Speriov, îjzot: 

sie Ilososidya. 

sie Provpuăvt. 

Stoguri şferturi. 

pe
 

=
=
 
N
W
A
 

DW
D 

=
 

  

27 —. 

46 5. 

[P. 4] 

Stoguri optimi. 

  

AD
 
u
a
 

=
 

la Scînteie, Ținutul Neariţului. 

la Unceşti. 
la Strimtura, Ţinutul Tutovei. 

la Corlate (?) 
la Furceni 

la Berheci, Ţinutul Putnei. 

la Focşani, Ținutul Bacăului (sic). 

la Pechea, Ţinutul Covurluiului 

) Ținutul Tecuciului. 

4 la „Tulmin* (Dumeni?), Ţinutul Dorohoiului. 

4 la drumul din sus ale Siretiului, adecă: 

2 la Podul-lloaii. 

-— la Iurcani, 

4.
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ăvrtmpbe z006rijc, Tot: 46 5 

Latrovpa îr3oa, 
——_ 

_
 

27 — 1] Ăwetmpoe 2o0oârrjs, 
4 -—  ets zăv 8pâuov rod Iloroooviov, tor: 

  

3 2 ete Xinore, maâ5. Aopoyatov, 
— 2 etc llotocăvi, xa8. Xsproae. 

3 4 Eic ză opta rod wo5ăthrmiov rob [imaiov ră rijv 
zdoray Lvaciov, ijrot: 

  

1 — mă Xepioy Mapwirto st ăptorepăv cod Ilpov- 
raw, cb Gnoioy Eye sie riy orăvrttav rije 
TGOTAS ic utpă Tuijp.aro mepsodrepov 

  

ămb $y or&ovpov. , 
1 — sis Tănopo 

— 2 sie llmheut x sttov cod Ilpobrov. 
1 — sis Toutort 

3 q. 

6 5 papanirta Ex rod. poprapio» rije mâotae rod Lra- 
oiov, iror: 

Lrâţovpa, irâoa 
2 — ră %98. rije Sovrtafae, 

46 5 cîtimea din faţă, adecă: 
Stoguri optimi. 

21 — citimea din faţă. 
4 — la drumul Botoşanilor, adecă: 

3 2 la Şipote, Ținutul Dorohoiului. 
— 2 la Botoșani, Ținutul Herţei. 

34 La satele Ținutului Iașului, pentru poşta Iaşului, adecă : . 
i — satul „Marinitzo“, din a stinga Prutului, care 

are la stanța poştei, în bucăţi mici, peste un stog. 
1 — la Tabăra 

— 2 la „Panleni“! din a dreapta Prutului. 
| — la Tomeşti 

34. 
6 5 rămășiță din orzul poştei Iașului, adecă: 

Stoguri optimi. 

2 — Ţinutul Sucevei. 
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— 4 ro 105. rod Xuphofiov: 

2 1 ră na, rob IloxoGiov. 

2 — mă waâ. rob Nidurtov. 

6 5. 
3 — ete bv 6pâuov rob Xortviov vă dal md 1 1a55. 

rod Xephofiov, Vro: 

| — ră wopiov "Ovtort, rod ăpovroc Aortr. 

Pxina sie Xobzo (9). 

1 —  răxopiov Kooobăa,5 'loawirtac Ilpusoxoc,,. 

4 — rd Bhadâu, cod Era. Leopyăzn Karap- 

Ci), ete Tănopz. 

3—. 

2 4 eic,rijv nâsrovi6hov), ete ăproreptv rod Ilpobrov, 

iiro: 

2 — rd Xowpiov [lodâa mat Nofert: Moh5oftw, 
xadăuiat Porti). 

— 4 rd gwpiov Noferte Ilobiapt. 

2 4. 

466 5 
4 1  do0svra war ” Exurorţijv ăn ri z6oravy Liagiov, jjroL: 

— 4 Ținutul Hirlăului. 

2 1 "Ținutul Bacăului. 

2 — Ţinutul Neamţului. 

065 

3 — la drumul Hotinului, să se dea dela Ţinutul Hirlăului, adecă: 

4 — satul Onești, al dumisale Logofătului Ghica, la 
Huc (?). 

1 — satul Coşula, Ioniţă Brăiescu,,. 

1 — la Vlădeni, a Spătarului Iordachi Catargiu, la 
Tabăra. 

3—. 

2 4 la poşta Ghiolul. din a stînga Prutului, adecă: 
2 — satul Duda — şi Novaci-Moldoveni. 

—__4 satul Novaci-Bulgari, Ţinutul Fălciiului. 

2 4, 
  

46 3. 

4 1 date după poruncă de la poşta Iaşului, adecă:
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2 — ră nâc-zenhi-dvaai uă obfevrrmijy rte- 
do5hav an 20 Noeuf, 1812. 

d Xpgovr: Meyăhe-Iloarehvinop. 
p Entoxino Tây 'Apţeoioy, xară 2poota- 

iv re Biorapiae. 
-- 1 Mă mfedobăav câje Brotptapiae e Gthtp- 

dp, zoo Xaii-Ilasă. 
că
 

= 
ci
 

>
 

503/4 41 
[P. 6.] 

Xrirţovpa răzapra 

50 3 1) ăntodev nosorae. 
346 2 oprăpt edpedăv eie răs ndsras, lro:: 

Srâţobpa tErapra 
pân „asi sd 

194 3 ete rhy Sp6uov rob Dotaviov, Fadortiov ua Pah- 
rttov, Yo: 

  

17 — ei Hope. 

8 — ste Suwret, 

9 3 eis Obwrteare, 

15 — sic Bao)oji. 

15 1 etc Acxohtva, 

10 — ete Srpirobpa. 
14 — ie Iovphăre, 

12 2 eis Ilopmoxeba. 

N
 l lui Baş-Beşli-Agasi, cu ţidulă domnească de 

la 20 Novembre 1812. 
| —  dumisale Marelui-Postelnic. 
1 — episcopului de Argeş, după porunca Vistieriei. 
1_—__cu ţidula Vistieriei, silihdarului lui Halil-Pașa. 

503/4 41, 

Stoguri şferturi. 
50 3 cîtimea din urmă. 

343 2 orz aflat la poșşte, însă: 
Stoguri șferturi, 

194 3 la drumul Focşanilor, Galaţilor şi Fălciiului, adecă: 
Bordea, Scînteie, Uncești, Vasluiă, Docolina, Strîmtura, Birlad, 

„Pereschiv, Berheciă, Tecuciui, Furceni, Malu-Siretiului, Focşani, 
Ceriit (?), Petia, Cişmele, Galaţi, Corne, Elan, Fălciiă, Iepureni.
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9 2 sie Ilepyerte, 
14 — sie Texosrte. 

2 2 sie Vovprltw. 

6 1 sie Mâho-Srpsrovhoni. 

9 — sic Puts. 

7 — ete Ttege, 

5 2 eis [lâm. 
î 2 sie T(eowâdec, 

10 — ete Lodarte, 

4 — ele Kopve. 

4 — sic "Edo. 
9 1 sie Vohrti, 

4 3 etc Tenovptv. 

194 3 
25 2 ete thv ww Epiuov rod Srperiov, jrot: 

Îroy.rer, 

5 2 ete Tiprov-Dopuce. 
4 — ete Xepuovtore, 

3 2 ete Ilovprtshtore. 

2 — sis Lobprăw. 

3 1 ete Aonele, 

3 1 ete foare, 

4 —  ets Parere, 

25 2. - 
21 2 sic rhv wăro dp6uov rob Erperiov, tiroL: 

4 — sie Muprttare, 

3 — is “Pou.avo, 
3 1 ste Lăhmeu, 

2 2 ic llonât,, 

2 1/8 ete 'Opntw. 

2 3 sie "Atomi, 

2 — sie Xapsr, urâc 5 osivtivov ai 4 EniBa- 

394 1 uây (Sic) zadatod xoprapiov |. 

1 La drumul de sus al Siretiului, adecă!: la Tirgu-Frumos, la 
Hărmănești, la Purcelești, la lurcani, la Lespezi, la Joldeşti. la 
Folticeni... 

La drumul de jos al Siretiului. adecă: la Mircești, la Roman
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241 3 1 1/s ete Krrpay, 
[P. 5.] 21 2 

Xrorovpa rErapra 

394 1 11) Xvrtmpue mosdrae, fjroL: 
35 3 ei rw âpiuov rod Ilorosayiov, io: 

4 2 eie Adpov. 

3 eis Linore, 

ele Srpotort. 

s Iloronăw, 

€ Aopoxii. 

e Xeprtay. 

c Maudpvirtay, 

e Tpovotar. 

o 
.
.
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4 3 oa Exoby vă hâBoby îx mâv 9 4 or6vobpuvy 5o- 
BE/mov înb ri ndotav Daoiov xară 2pOOTaȚI rod 
Aayiov &ă ro Ilurdpr Kopii, ră Gnoia Geha 3ra- 
tâtg îi Bortapia, mâfe vă hetodij, tre in natura 
sir pă zhmpoţiljy. 

  

399 —. 
369 -

 fuminterat do0vy ri dh Ti) Brorrapia, 

  

29 3 wsvovy vă Măfovy oi nadarol wevâtirtijdec 
ciuooteyta (Sic) srâyovpa xai Tpia rerapra...; 1813, 
"Azpov 29. 

Oi îv rg zporornp Bzo'eypoun.EvoL : 
Kowyotavivoc Kăpnos Kautwăpne, "Adstavâpos Sepăâpns. 

la Galbeni, la Bacău, la Orbeni, la Agiud, la Haret, afară de cei 
5 stînjeni şi 4 . . . ale orzului celui vechii. | 

1 Socoteala din faţă, adecă 35,3 la drumul Botoşanilor, adecă: la Larga, la Şipote, la Stroieşti, la Botoșani, la Dorohoiă, la Herţa, la Mamorniţa, la Truşeşti... 4,3 cite au să iea din cei 9 galbeni, Stoguri date de la poşta Iaşului, după: porunca Divanului, prin Pi- tarul Coroiti, pe care va orîndui Vistieria de unde să se iea, ori în natură, ori cu plată... 
369, 1 se scoate cit [s'a dat] cailor Visteriei (9). 29,3: rămîne să
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[P. 6.] N5. 4. Aoapraaube île paumoietae mod E cîe piw- 
Bovpiăhoc wpibapiov vară ră Ex, Befiv rod Ilpohrov xx6ăthixtal. 

[Ca şi la rămăşiţa judeţelor din dreapta Prutului, No. 2, 
şi mai ales la p. 6: 

Drumul Focșanilor: 37 chile, 13 dim. la Bordea (Tu- 

tova), 2,17 Scînteie (Bacău), 9, Unceşti (Tecuciu), 30,10 
Vasluii, „Ţinutul Putnei“ (sic), 8 Parascheva (sic), 6 

Berheciu, 7 Tecuciu, 3 Furceni.] 

is râv 8p6uov râv ăvo rod Xperiov noorâv?, 55: 10, Podu- 

Iloaii, 17,14. Hărmăneşti, 5,10 Purceleşti; apoi: 7, lur- 

cani, Neamţ; 14,16, Folticeni. 
Eie răv 3pwov rod Ilorocaviov [la drumul Botoşanilor]: 

327, 19; 66,8 Larga (9,15 jud. Botoşani, 31,13, laşi, 25. 

Cirligătura); 44,10 Şipote (Roman), 26,9 Stroieşti (Boto- 
şani), 100 Botoşani, 34,2 Truşeşti, 5,10 Herţa, Salcea; 5 

Mirceşti (Roman), 14,18 o rămășiță. 
76,17 sic zăv Spâuov rod Xorwio» [la drumul Hotinului]: 

60,14, Ştefăneşti (Hirlăă), „din cele 240 de chile*; 16,3 
Xo5zo (Dorohoiă), „din cele 100 de chile“. — 5844... Tă 

&noia sis civ Geopnaw rod 2vaptmutvov ppâvob pată Tijv army 

"Tobhiov 1812 Euerwuv sic zijv Bisrapiav; 1813, "Azpihiov 298. 

[Iscăliturile obişnuite.] 
(P. 7.] No. 5. Aoyapruombe 705 950evrinod xptBapin» rest 

eyovâroc 1 4py. Kaumvâpn K: Tiwapă. (Socoteala orzului 
doninesc, dat dumisale Căminarului C. Tzigaras.) 

238,17, “Ţin. Dorohoiu; 11.7, Tutova; 107,15 Fălciiu; 36,4 

Vaslui =394,3. 

56 Exminroyra oa vă nposroyăs £360m52v, ijra: 
Kothă Geuep). 

16 doBâvra 7 cevarâpi zar xiromiiv tije Bror., 8 Ser. 1812. 

iea vechii menzilgii 29 stoguri şi 3 șferturi...; 1843, 29 April. Cei 
iscăliţi în original (ca mai sus). 

1 Socoteala rămăşiţei din rînduiala orzului judeţelor din a dreapta 

Prutului. 

> La drumul poştelor din susul Siretiului. 

3 Care la cercetarea socotelii anului ce începe la f-iu Iulie â 
rămas în Vistierie; 29 April 1813, 
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5 dobvranară ră jabăot rod Frodvinov Mexoă:, "Avyobor: 27. 30 dodevra pă abDevaijy rtiăobhav 7 nooneohi)-ăyaai, 
5 Guoime Tg adrâ xar 2zroţiv mie Bror., 15 Magriov 18131. 

Sînt măsurate cu „OdBevetry  BewepM“ („dimerlie dom- nească“); se dai lui Costachi Tzigaras. | [P. 10.] Aoyaptaopbe xpediwtae râv adevermây evârloy dd 
ans "lavobapiov 705 autor! Xp N'ens “Lovvtoy, (Socoteala cre- dinţei menzilurilor domneşti de la 1-iă anuar pănă la 
30 Iunie.) 

[P. 11.] "Amogă ai ttosa râv pevtihtov md a'rs "lovobapiov 
Xypt X'ems 'lobyliov rod goți. 
"piata %orpa 

97.828 ră ofevra ri) RO TAViA Tv maday pevbrirtijâooy, îiro2: 
94.990 1.357 de cai, cîte 70 de lei. 

450 12 boi (75510), cite 37 lei, 60 bani. 
130 ră ară ză oevârt rod Tperspov Kopuvăpq 

dtă ră epeBtvra bio. 
2.000 1j stoyopaate vije xawrteMapiae. 
250 rd afet rod movriov,. 

97.828. | 
15.435, 102, îră 235 dhoya âvopasbevra. xarâmw, “jroL3: 
[696 lei. 11 cai prin căpitan Dimitrie; 2.960, 48 prin 

Grigore Costa; 95, 1, prin Panaiot Caragea; 329, 6, prin 
Serdarul Tufeccibașa; 933, 15, prin Serdarul Tufeccibaşa ; 280, 4, prin Serdarul Tufeccibașa; 280, 4 prin Anastase 
Pezodromos; 65, 1 prin Anastase Pezodromos; 935, 14 prin Gheorghe Ralli; 328, 5 prin Tahir; 68, 1 prin Serdar; 

  

1 56 se scot, cît sa dat cu porunci, adecă: 
Chile. dimerlii: 16 date senatorului după porunca Vistieriei, 8 Septembre 1812. 5 date după răvașul Stolnicului Mihail; August 27. 30 date cu ţidulă domnească lui Baş.Beșli-Agasi. Şi 5 tot lui după poruncă a Vistieriei, la 15 Mart 1813. 

* Cumpărarea şi cheltuielile menziturilor de la 1-iă lanuar pănă 
la 3U Iunie 1813. Lei, bani 97.828, — dați companiei vechilor men- zilgii. 

* 130, după sinetul Căminarului nostru, pentru lemnele ce s'a găsit. 2.000. Cheltuiala Cancelariei. 230. Avaetul Cutiei, .. 15.435,102, pentru 235 cai, cumpăraţi precum se arată, adecă...,
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60, 1 prin Abdul; 3.869, 72, 58 prin Serdar; 2232, 90, 33 

prin căpitanul Dimitrie; 478, 60, 7 prin Carageă ; 725, 00,10 

prin căpitanul Apostol; 281, 4 prin căpitanul dela Tirgu- 

Frumos; 490, 7 prin Abdul; 280, 4 prin Tahir; 50, 1 prin 
Căminar.] 
e 335 utofoi oovpovrtiduv xai xaportttpâwv TâV ară Thy 

îjva, Beweu6. rob napehdâvroc Eros. 

"Ip. 12.] 66,887,60 urodoi sovpovrtijâov râv xară ră ndotas 
am ans "avyovapiov ăxpt rEobe 'lobvigv, tiror2: 

(11.480: lefile pe Ianuar ale surugiilor; 7.980, 209 su- 

rugiii la drumul Focşanilor, Galaţilor şi Fălciiului; 600,15 
“ Borde; 600,15 pentru Scînteia, Oncești, Vasluiui, Docolina, 
Strîmtura, Birlad, Pereschiv, Berheciă, Tecuciu; 440,11 

Malul-Siretiului, 400,10 Focşani, 180,6 Ceriu (?), 180,6 

Petia, 180,6 Cişmele, 210,7 Galaţi; 180,6 Elan; 210, 7 

Fălciu. | 
840,42, drumul Cernăuţului: 140,7: Larga, Şipote, Stroi- 

ești; 160,8 Botoşani; 100,5 Dorohoiă şi Herţa; 60,3 Ma- 
morniţa. 

1.100,50 wară robe 5hw ăpâţove rod Zuperiov (la cele două 
erumuri ale Siretiului): 125,5 Podu-lloaii; 100,4 Tirgu- 
Frumos, 60,3 Hărmăneşti, Purceleşti; 40,2 Iurcani; 75,3 

Folticeni; 40,2 Joldeşti; 40,2 Lespezi; 100,4 Mirceşti ; 60,2 

Piatra ; 60,3 Galbena; 80,4 Bacăă; 60,3 Orbeni; 60,3 Agiud; 

60,3 Haret; 100,4 Roman. — 270,9 poşta Ulmeni; 170,6 

poşta Stînca; 1.120,28, menzilhaneaua Iașului. 

11.247,60 plata pe Februar a acelorași. 
7.980,209 drumul la Focşani, Galaţi, Fălciit, 
840,42 drumul Cernăuţului. 
887.60,47 cele două ale Siretiului. 

270,9 poşta Ulmeni, 150,5 Stinca, 1.120,28 Iași. 

11.200 surugiii pe Mart: 7.980,209 drumul Focşani, Ga- 

laţi, Fălciii:; 840,42 drumul Cernăuţilor; 840,38 cele două 

! Lefile surugiilor şi cărucerilor pe luna Decembre din anul trecut. 
2 Lefile surugiilor celor de la poşte de la 1-ii Ianuar pănă la 

sfîrşitul lui Iunie, adecă:
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ale Siretiului: 125,5 Podul-lloaii ; 125,5 Tirgu-Frumos; 40,2 
Hărmăneşti, 40,2 Jurcani, 60,3 Folticeni, 125,5 Mirceşti 

şi Roman, 50,2 Piatra, 60,3 Galbina, 60,3 Bacăă, 10,1 
Purceleşti, 20,2 . . . şi Joldeşti. 

270,9 Ulmeni, 150 Stinca, 1.120,28 Iaşi. 

11.370 leafa pe April: 
8.300, 218; 840, 42; 840, 38 pentru drumurile de mai 

sus; 270,9 Ulmenil 1.120,28 Iași. | 
10.870 leafa pe Maiu a surugiilor: 7.760,198 calea Foc- 

şani, Fălciiui, Galaţi: 600,15 Borde, 580,14 Scînteia, 580,14 

Unceşti, 580,14 Vasluiu ; 580,14 Docolina, 580,14 Strîmtura, 

580,14 Birlad, 580,14 Paraschiv, 580,14 Berheciu, 580,14 Te- 
cuci. 380,9 Focşani, 420,10 Malu-Siretiului, 210,7 Cerii(?); 
210,7 Petia; 210,7 Cişmele; 210,7 Galaţi; 120,4 Elan; 1505 
Fălciiiu. — 840,42 drumul Cernăuţului, 840,38 al Siretiului, 
310,10 Ulmeni, 1.120,28 Iaşi. 

10.720 leafa pe Iunie a surugiilor. 
5.796 leafa cărucerilor pe 6 luni (1.098, 1.038, 1.040, 

1.015, 815, 790), 
1.296 pentru 9 surugii (?), pe 6 luni. 
324 pentru 3 „zoâgdwv“, cîte 18 lei pe lună. 
17.796  lefi după pecetluit domnesc, âvă 2.966 p5s. 

(cîte 2.966 lei). 

15.450,84 cheltuieli pe 6 luni: 

4.141,10 potcovirea (zerrah6wary) cailor. 
2.621 sic dfopăy Tpoxâv, 

612 pia Tv womurăvov, 

666,72 xarpăy xoxatvoy nai lotpiuă AXGŢY. 

417,27 is cazobw. 
1.714 „apti, Bobhhais, Bobhhonspr, nbâruec xi horă (pen- 

tru cancelarie). | 
132 zic Aoyoderore rii Biomapias Îvă ră 26vrovpa Tie 

Kăosac. 

154,95 sie drnopobe. 
8,60 sis îu reorsdec ropfăiec nară rd Îuptrt, 

3,2 mafie epyehertidov rod oadrod Apâu.ov. 

150 osabros 76 Aozây Spouoy. 

30144, Vol, XIX. 8
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4,90 sic ebvovytauby râv ărtâv, 
1.262 dă ră tmâota râv GhGjuyl, 

11.945,4114. 

3.504,90 sis rânove 3aveiwv (la locurile sinetelor): 
282 Lui Andrei Pavli, pentru 11.750 lei. 

1.835  Căminarului, pentru 25.000. 

1.200 Lui Nicolae Dimitriu, pentru 20.000. 
96  Sirbului Ştefan, pentru 4.800. 
51,90 Sulgerului Zaharia, pentru 2.000. 

1813, Iunie 13. 

|P. 13.] Cheltuiala menzilgiilor de la 1-ii lanuar pănă la 
30 Iunie 1813. 
73.288,81 de la vechii menzilgii: 

66.365,81 ră âvăhorov ri K55oos („ce se cuvine 

Casei“). 
5.446,680 chile şi 15 dimerlii, zhrjpoui, poe 8 poe. 

(plată cu 8 lei). 

1.477,369!/, stoguri de orz, plată cu 4 lei. 

26.158,84 5 ănb rîe rtăpac Gofisie uuotioc (leafa dată de ţară), 
pentru surugii şi căruţaşi pe Decembre. 

113.832 A aceloraşi pe luni, pănă la sfirşitul lui Iunie 
1813. ” 

37.108  Obtrperta ris Sawmvias (ugiretul pe şese luni): 

5.307,90; 5.971,30; 6.705,30; 5.552,90; 7.661; 
5.910; în faţă : 5.637,60; 6.808,30, 7.394; 6.167,90; 
8.440,96; 6.746. 

42.870,90 ză âperhâueva ri Kăooq tă ră abtewrtmă ivăpta 
cele datorite Casei de inamurile domnești; 

biletele de poştă: 9.959,60, 7.904,60, 9.824,60, 

6.488, 6.473,90, 2 220,60: Ianuar-lunie. 
1.038,30 Ugiretul cancelariei ruseşti pe 6 luni. 

_1 Pentru cumpărarea roților ; chiria căpitanilor; cătran, rom şi 

doftorii pentru cai; săpun: hîrtie, peceţi, ceară roşie, condici şi 

altele; Logofeţilor Vistieriei pentru ponturile Casei: la aghiasmă; 
la două testele de saci la Siretiu; plata herghelegiilor acelui 
drum; şi ai celorlalte drumuri; scopirea harmasarilor: pentru 

imaşurile cailor.  
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184,60 14 chile, 18 dimerlii din rămăşiţa menzilgiilor. „5.660,48 pentru 471 chile, 14 dimerlii din aceiaşi rămă- şiță, afară de alte resturi notate. 
11.943,90 pentru 34 Stoguri şi 718 de orz, din alta rămă- şiță, afară de alte resturi. 
12.000 rpethâueva și Kăosa (cuvenite Casei). 401.60 pe 135 zpatiă (sic): 

117 oprăpt pă cuătra (orz cu căruțele). 
16 xdontuaia rod ebpedâvtoc xanerăvov dm “Paudvov (fu- rături ale cui a fost căpitan la Roman). 1.258,72, 117 chile, 6 dimerlii *piBăpt zoAmp&voy (orz cum- părat). 

[P. 14.] Resumatul conturilor a, b. 
[P. 15.] Socoteala orzului de la f-iă lanuar pănă la 30 Iunie 1813. 
3.904.10. Rămas în natură de la vechii menzilgii x29 Oas mâs mdoras ie MoXSafias (la toate poştele Moldovei). 97,12 dintr'o rămăşiţă. 
3.331,7, 3 mincat de cai de la 1-iu Ianuar la 30 Iunie. 117,6, cit s'a vindut, 
393, 19,3, ce s'au daţ vechilor menzilgii. 

_314,1 orz rămas. 
| [P. 16]. Socoteala a orzului, de la 1-ii Ianuar la 30 Iunie 1813, 

343,2 dat în natură de vechii menzilgii. 
9,3, din rămăşiţe, 
217,3 mîncat; 11,4 vîndut, — 1 cu carul sic Tijv nod zeizy (la politie), 29,1 s'a dat vechilor menzilgii, — 2 consulatului Rusiei, 8—, Domnului, — 2 soy 8566 oie Todpxor aixuxhorore dă zhy tonpâ6. 'Texovrţiov (cît s'a dat Turcilor prisonieri prin ispravnicul de Tecuciă). 

86, rămase, 1813, 30 Iulie. [P. 17.] Socoteala cailor, 1-ii lanuar-—=30 Iunie. 1.357 cele cumpărate de la vechii menzilgii. 
235 de la Casă. 
2 a dat Căminarul la menzil.
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(P. 22.] Aoyaproowbe rod ahBevrixod wac wpihaptov: : (Soco- 
teala orzului nostru domnesc.) 

338,3 luat de Căminar de la vechii menzilgii. 
Lui Baş-Beşli-Aga pe lună (35, 4,4). 
295,3, rest. 

[P. 21.] Aovapraouăs &y EXofe rterptprov wpiBapiov 6 Îsrepoc 
Kapiwvâpne ard ră abevriză was morală. 

TCErpepTa. 

571  doa EXafev mb ră ară rod Ladară waţalia, 'lov- 
viov Î'Tgl. . 

(234, la 100 chile vindute cu cite 18 lei; 55 lui Baş-Beş- 
li- Agasi, cu 3 ţidule: 6 consulului austriac; 100 lui Delibaşa 
(Behzâon) Sava, cu 2 ţidule; 163 domneştii noastre Co- 
misii din cele 20 de cetferturi dăruite; 13 date tot dom- 
neștii noastre Comisii.] 

[P. 23.] Tă operhâmeva Îpiv marcă ră AmpOtvru, Xoyapraopbv 
vie Sauajvov xpedivrtae râv wevtilwy (Cele datorite nouă după 
socoteala lăsată a credinţei pe 6 luni a menzilurilor). 

3.106,30 pentru 8/3 stoguri de orz, din cele 34"/s ale 

rămăşiței, etc. 
9.187,60 pentru 73?/4 stoguri, etc. 

1.800 pentru 100 de chile de orz, etc. 

4.399,48 pentru 369 chile, 13 dimerlii de orz. 

1.200 pentru trimetere de scrisori, etc. 
36.495,90 prisosul după socoteala 3. 

6.498,12.... 

[P. 24.] Aoapraoube rod no6od ră sovpovrtiduy vai xaporite- 
prâwy, do0y Edoxev 1) rtăpa md a'ms 'lovobapiov ăxpL P'ens 
AexeuGpiov mod ytoarod îxroxootosrod Bexărov tpirod Erovs?. 

(Total: 8.044,60.] 
[Pomeniţi „scutelnicii unor boieri“, „Logofătul Vistieriei, 

după strălucita poruncă“.] 

1 Socoteala cetverturilor de orz ce a luat Căminarul nostru din 
magaziile domnneşti. Cetverturi 571, cite le-a luat de la magazia 
de lingă Galata, 30 Iunie. 

2 Socoteala plății surugiilor şi cărucerilor, cîtă a dat-o ţara de 
la f-iui lanuar pănă la 30 Decembre 1813.
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[P. 25.] Aoyaptaopbs rây Gobpobreixâv 4onpwy Boptoizvetuv ele Tiiv Ttâpav dm oieas "Iavovapiov Ey pt r&hove "'lobviov to aond'1, Surugii cu cîte 40 şi alţii cu cite 25 de lei pe luna. Şi pentru „Postelnicul nostru Mavrogheni: : 10 fjpertpo Tpy Meys)gp Ilooredvixwp Mupachă Mavgoxe; Comisului, — Total: 24.664,60.] 
[P. 26.] 'Azb aere "“Iovătov 705 quo pâypt arme "lovyiov roi dotâ', Gre că uevtide fupori0m. rb înot Bă Aovaptaouby re ad Vevrwxâs uae Bortapioc, mai ră Tiuutov ră Movapraauăv rod TperE- pod ăpu. Koupuvăpn Koorâxn Ttiyagă.2, 
[P. 27.] Aovapaoude pevtihlo» nd aiems "lovhtov go! ufypr A” "lovviov goi, 
26.856 lei lefile pe tot anul. 
18.768 menzilgiilor vechi pentru 408 cai, cîte 46 lei unul, 2.798,103 pentru cumpărare de orz. 
13.907,60 pentru cumpărare de orz (şi de la Spătarul Cerchez şi alţii). 
8.046,36 potcovitul cailor. 
3.453,40 plata imaşurilor (înasiwv) pentru 1.820 de cai, socotindu-se şi imaşurile Iaşului. 
6.706,150 urce: dopâpoy 3obhwv. 
442 eis ri WETOROHLĂIjy oprapiov dz wâs ndorac ete 4). 1.050 ropbădec Gray eioî))00v ădoya sic ză apa. 388.30 eic xantorpa rây GAG[y, 
500 zd ăfatrt rod movtiov ro zh&obe, 
364,9 shsiuara xapobrty 
Total: 85.100,34, 
[P. 26 Vo] 5.1579, cheltuieli felurite: 

1 Socoteala banilor pentru surugii rînduiţi la ţară de la 1-iă la- nuar pănă la sfîrşitul lui Iunie 1814. ? De la 1-iă Iulie 1813 pănă la 1-iă Iunie 1814, cînd s'a luat în stăpînire menzilul, jumătate prin socoteala Vistieriei domneşti şi jumătate prin socoteala boierului nostru Căminarul Costachi Tzigaras, % Socoteala menzilului de la 1-iii Iulie pănă la 30 Iunie 1814. + Lefi ale deosebiţilor robi... La ducerea orzului de la 9 poştă la alta. .. Saci cînd aă venit caii la grajduri... La căpestrele cai- lor... Avaetul Cutiei Milelor. - Unsori pentru căruţe.
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4.210,60 sis rpoyobde ăjopasbsyrac ua worpaobevrac ară re 

ndorae |. 

99.168 toată leafa surugiilor. 
8.320,60 leafa căruţașilor şi 60343wy (boarilor).. 

Total: 201.962,45. , 
[P. 29.| 100.000 rd zapă ie adevrezije pac Biorapiae dpet- 

Mâpevov uevlrirby Errjatov, 

36.490,30 &sabros Bă ră va, 

46.748,81 ză ua” Ghov rd Eros o5vwfvra orrperta, 
228.431, oi napă ris mtăpas Bofevrec utofici râv sovpovrbiâov 

vai %oporitprăwv 2, 

Total: 411.669.111. 
[P. 29 V0.] 144.800 ăn robs vâove ăopoarăe râv evbthiuv 

âv 800 map” fpâv hrâpanoy ia Btox6oa reooapănova GXTb 

Xdoţa &vă Exarby %p6o. ră Ev, Xvev Exhoyis. 

561 zohqa 187 mertiv ăhâţuv, urbe Mov 158 prize 

nos. . . 
2.400 de la cumpărătorii menzilurilor 8 ri xovrte)- 

Aapiav vic mboras (pentru cancelaria poştei). 
360 âmă robe odrobe dă ră mohmbâra adrois 6pâa (de la 

aceiaşi, pentru boii vînduţi lor). 

324 de la surugii (pentru cai pierduţi). 
25.200 de la ţară, pe 2.100 chile. 
3.964 preţul a 219 chile de orz. 
73.106,30 de la locuitori, pentru 208 */s stoguri de orz, 

cu 350 lei. 

940 vinzarea a 3 stoguri de orz. 
2.035 nd Bhows robe Bovhehovrac sie Thy wevlidu, dă 7biohac 

(de la toţi cei ce slujesc la menzil, cu cislă). 

Total 665.962,45. 

. 

1 La roțile cumpărate şi împărţite la poşte. 
2 Suma anuală pentru menziluri, ce e datorită de Vistieria 

noastră domnească. .. Pentru inamuri... Ugireturile strînse în tot 
anul... Lefile date de ţară surugiilor şi cărucerilor. 

3 De la cumpărătorii cei noi ai menzilurilor pentru 1.248 cai, 

cumpăraţi de la noi, cu cîte 100 de lei unul, fără alegere. 561, vîn- 

zare de 187 cai, afară de alţi 138 cari nu sai vîndut încă,
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[P. 30.] 201.962,45 după socoteala 13, 
[P. 31.] "Iâtaizepoc “ov peră Tre xăacas Aoţaptasuss. (Soco- 

teala noastră mai specială cu Casa.) 
Total: 294.792, 1814, 30 Iunie, 
[P. 31.] Aoyaptanps rod xpwBapio» (socoteala orzului). 

6.3419. 
„862,5 xpbăpi nai câte swfiuevov, Th Onoiov Opiaiueta vă 

dof, dupsă ră mo. Ozo/âpm, re "Avaotasto IleGoâpâpu, 7â 
Gâuuest rob pevbthiov ai re [l&cpop, Ady ăvrapertie îvă râe 
24Bobhehoee Toy, 1814, 30 Iunie. 

[P. 33.] Noe stwâedâm. 
Te "Ara Arjpjeport.. To iron Popuoac îtă rd îudat 

ris zdotas Ilipăec... Ta Bopviap Xepartădrm dă m pda tije 
zosras Boshowpod,.. Pouooirta sie ră xadăehinea, 1. 

(P. 34.] Acraptanube espeoy xi deputy Amd dens 'lobăio» 
705 gorj” uE/pi Nes 'lovyio» 705 oră”. 1820, 

Nos eipt0qooy zi Weg 'Iowyiov so qotâ”, 
„a. Tă rod Kamuvăpn. .. Ani sic îy vevEg, z0d zeta [le- 

Tpăr. .. To vevepă) Mapvrte, ,. Ti) Sxhauzporătn xai Tautot= 
ABorăT îjuiv Acpwva 2, 

[P. 35.] Aoyoptaoube tos 705 abheveno pus xpibapiov vai 
A0prapiov ni pawaoirtac. 

662,11, n 
Iâș stode56a,. 

„.+ To 2do-neohij-ayaai xură Tijy râidobhav ris Broriapiae, . . 
Te âtduondip Sreâwg. ., Te rw] râs Anorpias... Tg xoy- 
3âhe râs “Poooise,.. To [lrâpy 5. 

1 Orz şi ovăs rămas, care s'a orinduit a se da în dar polcovni- cului Teohari, lui Anastase Pezodromul, sameșului menzilului Şi lui Petru, ca mulţămită pentru slujbele lor. Cum s'a cheltuit... Agăi Dimitrachi... Egumenului de Frumoasa pentru imaşul poştii Bordei... Vornicului Stratulat, pentru imașul poştei Vastuiă... Rămăşiţă la 
judeţe... 

* Socoteala cailor şi a pieilor de la 1-i Iulie 1813 pănă la38u Iunie 1814... Cum s'ati atat la 30 Iunie 1814... Ale Căminarului... Dat la un nefer al beizadelei Petrachi [Mavrogheni, fratele Doamnei]... Generalului Baronţi... Prea-luminatei şi prea-iubitei noastre Doamne. ? Socoteală specială a orzului nostru domnesc şi al finului şi a
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[P. 36.] “Pawasirţar &ăpopor rod xowo5 deţaptaauod!. 
A o 1814, Iunie 30. 

[P. 37.] 5dv 026 &yiy, 1823, Mapriov a, 2v '0âvoog?. 
Tb onuztouarăpiov ov îv 4 Eypatpoy ră "evtoete râv TEnvwy 

p.ob Ewetvev Eyhetotov sie Th ptxpOv Wob wiBortoy, Grep Ey! Tis 
Giuepovy eDpiovetar eis rijv "Aciav uă rijv oixovevelov rod Gotâiuob 
abdâvrov uov. Aă zobro îvexptyoy, xoirot Enitopuxâtepov Tap' 

Goov &v Exeiwp Eypapov, vă onpetbow Evraba râc xopirepas, 

NsploTăGste Tic oixo'evslac p.0v. 

1783, 'Oxrogpiov 30, Eyewidry sie "loowiva râs "Hretpov. Ex 

uăv zarpbe Tînrapăc, £x 88 umrpbe Xortiivizos Kowomvâc. "EGan- 

iod 0& mopă rob raveporărov ărțiov "loavyiwov, up Moxapiov, 

dvouuobeie Kovoravrivos. 

1793, ară vâva Măiov, 8&ihBouev ris mâheus îm vai 

1] pljemp wo, brobpyobuevot mb răv "Avaorăotov Amjutrpiov, 805- 

Adv poe, Gorte mpotdvroc rod /pbvov Eytvero utyoc Eunopoc sis 

Mohăafiay, nai erehebri,oev bniprhvroc. "0 răre jeny zic 'Haet- 
pov 'Temeehey)ij 'A)i-llocăc, yapitiuevoc 85 vb amb Boathedov- 

Sie bnăp Dudby oradEv ovotarixby 105 râre Meydhov Aepurjvâne rpiy- 

rămășiţei. .. Cum s'a cheltuit... Lui Baş-Beșşli-Agasi după ţidula 
Vistieriei. .. Dascălului Ştefan... Aghentului Austriei... Consulului 
Rusiei... Pitarului. 

1 Deosebite rămăşiţe ale socotelii de obşte. 

2 Cu Dumnezeii Sfintul: 1823, Martie 1-ii, Odesa. 

Însemnarea mea în care scriam naşterile copiilor miei a rămas 

închisă în cutia mea cea mică, şi aceia pănă azi se află în Asia. 
cu familia fericitului întru amintire Domnului miei. Pentru aceia 
am socotit să însemn aici, de și mai pe scurt, cele mai însemnate 

împrejurări ale familiei mele. 

1783, 30 Octombre, m'am născut în lanina Epirului, din tată 

Tzigaras, iar după mamă Hagi-Nico Comnenul. Am fost botezat 
de preasfinţitul Mitropolit al Ianinei, domnul Macarie. dindu-mi- 
se numele de Constantin. 

1793, în luna lui Maiui, am ieșit din oraş, ei şi mamă-mea, slu- 

jiţi de Anastase Dimitriu, sluga noastră, care, cu vremea, a ajuns 
mare negustor în Moldova și a murit ca om foarte vestit, Domnul 
de atunci al Epirului, Ali-Paşa de Tebelea, căruia i se trimesese 

o recomaândaţie grațioasă de la Constantinopol cu privire la noi  
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xinoc Leopţiov Movpostn, 2vEumey 5 ep „Vă Exnatpwdij Î, os- Eaori, uov uii?np, porn xai £oyâr mâv vovarâv Soo îni Tije îopawiac rod (mBevrog îlDEAmjoay vă ănsdoow dm Tijy piv zorpida. 
| 

1794, cefpovapiav 4, onhijpwooev și &eiuvnsroc păjenp ob Zepv- picta rd %otyăv ypebv, PBicewe vevoutyn oua, uni 2râpy) tv 'laooig zile Mohăofiae xară mă iephy Wovastijptoy mie Lada, "Hroy 8 33 îcây xacă zii Mtaiay, Tovi) aftootfaoroe dud Tăs peris me xai 3uă tiv matdeiay re, ăptora GVŢ%exporu.Ev sic ri nătpoy ENI VeRT V puas TĂGOoay, xai tv Obpafey Entory- Wâv perEyovoa. 'Amihero ăâb uiay vograțiijv Epeow rie na- tpldo6 ec, ris ugtphe nai râv ddehpâv ce. Latay Exot îhaepăv! 1805, xară pia Mâiov, 2ocâdmy mapă rod Tatpâc nov dă rod Aovvăfene ai Ma5pye Qahăoonc sis Baotebovoay, Tapă ră xopip "Anoorâg Ilozză ro Anuirpiov. 
1805, "Iovhtov 20, Euvorehirjy tovaixa, Bv tepohoyiae rijy ipo- TOrOx0v Bvyaripa, rod 1Dpiob "Azoorâhov, Moptopav, sie zh xară tv Ilobyrobu-dept doniztov rod nevdepoă. 
1806, "loyovapiov 18, Epwvev (2) odv Be ai 6 Tămos sic ră Znobpodpân.ov, wi Eafoy adrijy ei Yovatxa, 1juc 2vewii6q 1793, "Oxzufpiov 30, eie Baothedovony, Ganrofisioa zopă rivoc "Axyyehi Mangâpa Anuirrptoe. 

din partea Marelui-Dragoman prinţul Gheorghe Moruzi, a îngăduit să plece din ţară respectata mea mamă, cea d'intăiă şi cea din urmă femeie care supt tirania acestui domn erai să plece din scumpa noastră ţară de naştere. 
1794, Fevruarie în 4, şi-a plătit neuitata mea mama, Zefiriţa, obşteasca datorie, jertfă a ofticei, şi a fost îngropată la Iaşi, în Moldova, la biserica Goliei. Avea 33 de anj. Femeie vrednică de respect pentru virtuțile ei și pentru nașterea ei, pregătită foarte “bine în limba elinească şi împărtăşită cu știinţile publice (?). Şi a murit de de dorul țerii sale, al mamei și al fraților. Fie-i țărîna ușoară! 

La 1805, în luna lui Maiă, am fost trimes de tatăl miei, pe Du- năre şi Marea Neagră, la Constantinopol, la domnul Apostol Papă- Dimitriu, 
La 1805, 20 Iulie, m'am logodit cu fata cea mare a domnului Apostol, Mărioara, în casa dela Buiuc-der€ a socru-miei. L.a 1806, 18 lanuar, s'a făcut cu ajutorul lui Dumnezeii şi nunta,
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[P. 37 Ve.) 1806, Anyohorov 12, Bropene wofâdă vic îv 
Mohâofia iprenoviae 6 binhâraroc mai eduevtoraroc uob ahh&vrns 

Ymaphăroe "Adstavâpov Kadudqe Bââa, moi, net, T.obv 

xpooxoimutvoc sie rijy "Tpqhornra. rob, Stwnovpiâvy ar ei 

Btătpopa Epipapa. râs mohvarobe Apagonovias ron, vexohobârjoa 

weră rîe wovorzâe ov, moi VMdonev sic ltdat ie Mohofiac 

14 "Oxrufplov zod odrod Erove, ri 38 ter Tod adrov wmvhs ua 
ărove djhDev mai mb XC mod abdevrab, Avriwarastăvros ză IT 

&miw.ovov &voraow rs “Poooiac rod "'Adetavâpao Movpobtm B53e, 
xal obroe 6 uiv doldwoc ubbevrne mob ămîhBev ete Baorheob- 

day, 26 88 Euewa, tort î) Maprwwpizta ov ijroy Enboc. 

1807, 'Azp. 10, îevepo6q 1 Mapropirta wob rd piay v- 
artpa, rijv 6moiav dvedtym sie mb Amwtov Gănrtoua 6 1dp "Âv- 

âptac Ilabhov, 6vou.âcac abrijv "Ehâynov, îjre Cioaca ueypi 1808, 

la Stavrodrom, şi am luat-o de nevastă; care se născuse la 1793, 

Octomvrie 30, la Constantinopol, fiind botezată de un anume An- 

gheli Mammara Dimitrieus. 
La 180%, 12 August, a îmbrăcat caftan pentru Domnia. Moldovei 

prea-înnălțatul miei Domn Scarlat Alexandru Callimachi Voevod, 
şi, de oare ce eram ataşat la Înnălţimea Sa, slujindu-i în deosebite 

scrieri ale Dragomanatului său de mulţi ani, l-am urmat, cu soţia 

mea, şi am ajuns la laşi, în Moldova, în ziua de 14 Octombre din 

acelaşi an, iar la 15 din aceiaşi lună şi an a venit şi mazilia Dom- 

nului, așezindu-se în locul lui iarăşi, după statornica stăruinţă a 

Rusiei, Alexandru Moruzi Voevod, şi astfel! fericitul întru pome- 

nire Domn al mieă a plecat spre Constantinopol, iar ei am rămas, 
pentru că Mărioriţa mea era îngreunată!, 

La 1807, Aprilie in 10, a născut Mărioriţa mea o fată, pe care 

a primit-o la sfîntul botez dumnealui Andrei Pavlu [cunoscutul 

bancher], numind-o Elena, care, trăind pănă la 1808, Septem- 

vrie 30, sa mutat la viaţa cea adevărată, din pricina unei diarii 

cronice. 

1 De aici se capătă data exactă a numirii lui Scarlat Callimachi. 
Sebastiani, ambasadorul frances, scrie şi el la 25 st. n. că numi- 
rea s'a făcut în ziua precedentă (Hurmuzaki, Supl. [?, p. 34, 
n0 CDLXXXUI). Cît priveşte data întrării în laşi, d-na Reinhard 
(Lettres, p. 225) şi raportul solului ai pe aceia de 13/25; la 14/26 
el primeşte pe cancelariul consulatului frances şi pe Trimesul în- 
suşi (Documente Callimachi, 1, p. 328). Cît priveşte mazilia, după 
Reinhard vestea ei sosi la Iaşi în noaptea de 14/26-15/27 (ibid. p. 
334, no vit).
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enteuâpiov 30, uerifim sic Ti DĂȚOViv Lot SE airiac ude 
Apovxijs Gappoiac, + 

1808, Aemeufpiov 28, ăyawi6q îpiv Oyăcqp eis "lăst ris Mo) 
Baftac, rii notav Sfănziney & Woxapirije zariip ua», dods adrţ 
voua Atxarepiva, 

1809, xază wâva Maiov, apiiGauey T'lio zai Aneh0ouev sie 
K:sevsârjy zije Beosapafiae, dă va Sfotnovouâuey ră Etodă uae ună 
Ti Gorjdetay rob Sustine Barpifovzoc Gelav 405, 705 vaxapirov Tewp- 
vio» Tâwapă, Gore, Ciinac 2 SNipov Ap6vo, stedebrmoe 1809, 
Awpoborov 24, ai Sân visa sie rijy tâvânatotoy ExxAmoiay rob, 
Tijy E 70 Broororix 755 Ilerptxaviov. 

1810, î pnyi Mato, 6 zarip n.ob Niadhzac uot %ipaey ete 
Kioeveâmy Ono» ăuede vă măr ie ză Moyopa, bnoororiby ras 
Beorduo» "Edsobone, xară ză "lodwva drac wovasrnpiov, ză vă 
întoxerdi) ră îmep ee Goa, vă Bewpijo robe Aovaptaau.obs rob, 
za vă Thnpoo ză ppsoc mov. 0 TATIp wo» 0558 nortpa, 0558 
njrpo 2yvhpioc, Gav6vrae Ape, de. îirov ee ră Snăp'țava. 
[polo ziv jhrxiav xoi uovoisvije o ai arc, vadâs 270, oi, 
1To/6v, 8Ă epevăv 7avwy pice, ămerămos vă GnEXOy) eie Băaxo- 
uohăafiay, uzi SXB0y aie "lat, ebpe zdy ovyyevij tobl'ecopytoy TEmyapă, 
AȚOvTA Wei Twvoc Yepovroc, Beiov zwy, Kovsravrivov Târapă. Adrbg 

La 1808, 28 Dechemvrie, ni sa născut o fată în Iași, în Mol- 
dova, pe care a botezat-o răposatul tatăl miei, dîndu-i numele de 
Ecaterina, 

La 1809, în luna lui Maiii, am lăsat Iașul şi am plecat la Chi- şinăul Basarabiei, ca să îngrijim de veniturile noastre, cu ajutorul unchiului miei ce stătea acolo, răposatul Gheorghe Tzigaras, care, trăind puţină vreme, a răposat la 1809, August în 24, şi a fost îngropat în biserica făcută de el însuși, cea de la moșia lui, Petricanii, 
Și la 1810, în luna lui Maiu, tatăl mieit Nicolae, mi-a scris la Chi- şinău că vrea să meargă la Măgura, moşia Maicei Domnului Milostive, mănăstire din lanina, ca să cerceteze vitele ce le avea, să vadă socotelile lui și să plătească datoria lui. Tatăl mieii n'a cunoscut nici tată, nici mamă, murindu-i cînd era în faşe. Înnaintînd cu vrista şi fiind unul-născut ca și mine, şi fiii din părinţi săraci, dar nobili, sa hotărit să vie în Vlahobogdania, şi, venind la Iași, a afiat pe ruda lui, Gheorghe Tzigaras, care trăia la un loc cu un bătrîn, unchiul lui, Constantin Tzigaras. Acest Constantin luase de soţie
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6 Kovorawivoe etye Nâfg eis yovaiua utay mb răe Tporae ebyeveie 
riic Moyăofiae, Srovptâtov, zi Gmotav îxd ziwa 16raă Ehacrov.ara 
&eţebtoy, vai obrw Svorbyioae ămâdave. *0 TATI W.0v rore 2o- 
roy&sdq vă bmăm, sic Mdoxay ai Nitvav ris Posotas, Gov 
&tehetev cv âunoptudv Bioy. "Berca navehBâv eie Fadărtioy Tie 
MoMafiac, Exwe obwpopoc vă rdv Qedăupov KRapanadăv, ads- 
py Tie wăwpae ob, mal îjiopacav că Băuwara. "HI gedia 
arm peră rod Geodbpov răv Exaue vă dme)07) sic ri natpida mov 
ză "loga, nov ăvoupeb6q rii uzrepa ob, rijv ăomoev Eu 
ov ai &novijhdev sic "lao ris Mohâofiac, Emtyetpv ele răy 
îwmoprdv Boy. "EmEâiev ei ard rd Eră'țehua pă mpăo3ov &yt 
ebmaroppâviroy, dW 6 oraroc mhodroc îâpuntrace mai mb 
oirdy, xabăc.ănd Ghove, eie nove Tpoospyerat. Xpeworâv dotzdv 
sic nohhobe, vai mph măvroy sie chy fuieyra ”Avaarăatov Aripej- 
îpiov, răv moră dodhoy rije pajepâc mov, Entătero mb adry meptasb- 
repov zapă code ăMhobe. "EX0oy doinăv sie ră Moyopa, e eizov, 
17. dewpijoac obs Xoyaptuouobe tove ai zhmpopopndsis îm 1 
neptovoia rob dăy sâljpuet sie 3tâphnatw rod ppiove 1ov' maperp6- 
vqoev 6 ăfihoe îmh utzpoboyiav. 0ăro dorm, 1810, "lovyio» 8, 

pe una din cele mai d'intăiă boieroaice din Moldova. pe Sturzoaia, 
de care, pentru unele slăbiciuni morale. s'a despărţit, şi astfel, că- 
zind la nenorocire, a murit. Tatăl mieă atunci s'a hotărît a merge 
la Moscova și la Nijna Rusiei, unde a ales viața negustorească. 
Apoi, viind la Galaţi în Moldova, sa întovărăşit cu un Teodor 
Caracadă, fratele bunicii mele, şi aă cumpărat vămile. Prietenia 
aceasta cu Teodor l-a făcut să plece în ţara lui, la Ianina, unde 
a luat pe mama, pe care a lăsat-o îngreunată şi a venit la Iașul 
Moldovei, apucîndu-se de negoţ. A înnaintat în această chemare 
cu venit nu de despreţuit, dar nestatornica bogăţie a fugit şi de 
la el ca şi de la toţi la cari vine. Rămîind apoi dator la mulţi. şi 
mai ales la acel Anastasie Dimitriu, odată slugă a mamei, era su- 
părat de acesta mai mult ca de alţii. Deci, viind la Măgura, cum 
am spus, şi văziud socotelile lor, şi aflînd că averea nu-i ajunge 
pentru plata datoriei, şi-a pierdut minţile, sărmanul, de năcaz. 
Astfel deci, la 1810, 8 Iunie, luînd o carabină, după ce băuse şeispre- 
zece cafele pe rînd, a ieșit pe jos, supt cuvint că ar fi voit să-şi cerce 
pușca. Apropiindu-se de grajdurile lui, a privit cu ochi înlăcrămaţi 
la caii lui ce se duceau la apă. De-odată doi armăsari, cei mai fru- 
moşi, ai căzut morţi înnaintea lui, şi aceasta era de Sigur un semn
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AoGy utay xapafivay 4 0b mpotmie Bexast uocpedec ădhezad- 
AfjAove, stiBe zetic, Ap rod dr. ee vă dontuăog 7 zbpo- 56oy tov. Ilhmotioos sie rd inzopâpâtoy rov, ifhene WE daxpbov- zac defiaiuobe xoralalvowas robe ÎnmoDs Tov sie m vepây: Alp- vie d mia ră madhirepa Ineay 2p 0004duây ov vexpă, nai zodro jo fEfaua crmaiov tije aAnoitovone mobiboehe rob, EicBev sic uiav părvny sfdouixovra îrijs wat Geod Tapaxwpi- GAYT06 XaTEnavoey Thy mieiv raw. [era Epbaasv sic Kroeysâ- înv 1 Oleg adm siămate. Oi 3avetorai 3vă zi Etovoiay Soma- 78040 GAY Tov rijy Tepioraow, wa rd Onootariăy Ilerpxăw, 7 Gmolov npoanobayv 6 fetog Feopytoc xarednev abrg eie xĂq- povouiay. “Husic oixovonobuevoL sie Kioevsââyy En râv mpoodâwv abtod zhy Damperinăy xad uij Exowoc zh&ov nâc vă Cifjowp.ev, ăniXBouev eic 'lăoatov, 
1810, Noeuâ. 28, tjXevdepon “ Moptogirţa ov, rexodoa biv, Thy Gmotov dvedty0n cls rd mov Gânrioua ăpxovrtoca Xnada= pzosa Kassăvăpa Ilovtovtsxa, vai bvâuace Emaphârov. "Eredsi- emjoe 88 1812, 'lovhiov 9, xai &răpn sis md uviua Tic dotăfiuov uY]Tp6c uov, 
1813, Maptiov 28. "Ergewidm futy foyărmp eis 'lăoatov, rijv înoiay Gansioacu 1) (mbeisa ăpăovieoa  Tlovtavtoxa, 0656 

Ka55ăvâpay. 
1814, Ajo5otrov 27, îwâpenev sie Basthedovsay xofbăă ie e MoXâafia fnev.oviae Emiepontnâc dă zby dotăinoy a50&vrny 

al răposării lui, ce se apropia. A ieșit la niște iesle Şi, cu îngăduinţa lui Dumnezei, și-a zburat creierii la 70 de ani. Vestea grozavă a venit zburînd la Chişinăă. Creditorii cu dreptul lor aă luat toată averea lui şi moşia Petricanii pe care, murind înnainte-i, unchiul Gheorghe i-o lăsase moștenire. Noi, plătind din veniturile lui la Chişinău slugile, şi neavînd cum mai trăi, ne-am întors la Iaşi. La 1810,29 Noiemvre, a născut Mărioriţa un fiă, pe care l-a primit la Sfîntul Botez dumnaei Spătăreasa Casandra Buzăneasca, şi l-a numit Scarlat. A murit la 9 Iulie 1812 şi a fost îngropat în mor- mîntul mamei mele răposata întru fericire, 
La 1813, 28 Mart, ni s'a născut o fată în laşi, pe care botezînd-Q tot dumneaei Buzăneasca, i-a dat numele Casandra. La 1814, 27 August, a îmbrăcat caftan pentru Domnie în Mol- dova ca epitrop al fericitului Domnului mieă prea-iuminatul prinţ
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ob 6 Exhapirpâraros mpi 'lodwme Kodhnăyrc, abradeheie 

mov ai sie No&ufprov 1812 Exopev rd “Yvoc Tov rijv stooâov rob 
ete 'ldootov. 

1815, Acxeyâpiov arm îpâpeca waGăât, Kapuvapias, za wpio- 
9 vafipnerâv adbevrixâv pevtthiov Bă doţaptaop.âv rod "Tobe Tod. 

1816, 'lavovapiov 5, 1)hsb6=po0 1) Magiopira. mov, rexodsa. by 
râv Omotov avedEy0n sis mb ămtov Gănztona 1, Exhopmporări, 4ai .eb- 
p&veorărn, pov xbpla Aduva Smopăda Kahhăye xai mvâu.aoe 

Emaphărov, Kară 8 pia Aiyovorov 1818 zăv Tjpnacav nb răs 
ăvădas ov 1 zavbhm îi vâsos cis Lahărin, xai Erăeprj ete 70 

pipa rod uoxăpirov Geiov Qsw?opov Kapanxâă, is rod “Aşjiob 

Nizoh&ov iv Erxhvoloy, 
1817, Abyoborov 22, îpâpesa vabăă: "Artiae, vai Sopiorjv orâ- 

postas rije Ilobrwyne, anexă sis Potăw ovupanioc. 

1818, Psfpovapio» 10, ev Tpiv eic Potâwu 6vyărap, rijv 
6zoiav Gonrisac 6 Gbvrpopoc ov ăpy. Smafăpne Bacihaoc Mr- 

xhESMOz, vâwase fepvpirtay. 

1818, 'Azpr. o, werărtdmv ănb Poţaviov sic rijv tonpofvrtiav 

Ioan Callimachi, fratele lui, şi în Novembre 1812 şi-a făcut Înăl- 

țimea Sa întrarea la Iaşi!. 
La 1815, l-iă Dechemvre, am îmbrăcat caftanul de Căminărie 

şi am fost rînduit nazir al menzilurilor domneşti pe seama Măriei 
Sale. 

La 1816, 5 lanuar, a născut Mărioriţa un fiii. pe care l-a primit 
la sfintul botez prea-luminata şi prea-buna mea doamnă Doamna 
Smaranda Callimachi, şi i-a “dat numele de Scarlat. În August 1848 
l-a răpit din braţele mele boala ciumei la Galaţi, și a fost îngropat 

în mormîntul răposatului mică unchi Teodor Caracadă la biserica 
St. Nicolae. 

1847, la 23 August, am îmbrăcat caftan de Agie, şi mau rîn- 
duit staroste de Putna, plecînd la Focșani cu familia. 

1518, la 10 Februar, ni s'a născut la Focşani o fată, pe care bo- 

tezînd-o tovarăşul miei, dumnealui Spătarul Vasile Miclescu, a 

numit-o Zefiriţa. 
1818, la 1-iii April, am fost mutat de la Focşani la isptăvnicia 

Bacăului, unde după unsprezece zile am aflat răposarea socrului 
mieă, care, în postul mâre,s'a împărtășit cu tainele cele mari, şi, 

sănătos fiind, a căzut.... 

  

1 Cea d'intăiă e dată nouă. Cf, Doc. Callimachi, |. p. CXCIa.
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rod Baxofiov, nov ueră 15 Titpac tuadov vijv ămoioaty rob = N e e 7 p a 
a A .. 

nevbepod, acte, dup od, woreias o0bonc ris Teooapaxoarie. Exot- VOVHSe Tv ăypăvrov Woorrjpiov, byrijs dv Enece (două foi rupte). 
[P. 52 Ve.] Socotelile Mărioriţei, pe 1815. 
Pomeniţi: Banul Petrachi Cazimir, Sulgerul Sevastos, Leiba Carniol, Căminarul Spiridon, Mănăstirea Aron- 

Vodă, etc. 
[P.53.] Păharnicul Gheorghe Constantinide Șişman (St5- b:3Yn), grămăticul Apostolachi, Andrei Pavlo, Beizadea Iancu, Halil- Aga, Baş-Beşi-Agasi, Aga Dimitrie Statakis, Doamna Ruxandra, D. Rhalli, Nicolae Capşa (Kaâya) şi fraţii Capşa, Const, Caragea (Kaparta), Vistierul Manolachi, Căpitanul Stavrachi, Stolnicul Codreanu, Ratib-Efendi. 
Socoteala pe 1845 a Domnului. Suma: 31.561. A lui Halil- Aga, Baș-Beşii-Agasi, Aga Dimitrie Statakis, Dimitrie Rhalli, Capşa, etc., Serdarul Gheorghe Iosipescul, 5 8! &s- seipre Kapuwăpms Mavohăxns, 5 Vavpăxne Entorârns notă rod psvâthioo (al doilea Vistier Căminarul Manolachi, Sta- vrachi fost epistat al menzilului), Stolnicul Dimitrie Ko. dpâvoc, Ratib, Divan-Efendi, Scarlat Stoeckel, proc. Apoi, p. 70, scrisoare a lui şi a Mărioriţei. 
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