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[. 

VISITAȚIA MINERALOGICA IN MUNȚII 
CARPAȚI Al ȚERIL-ROMÂNEŞTI, FĂCUTĂ DE D. LOVI, n 

MINERALOG ENGLES. pl 

La 5 Avgust, plecînd din Bucureşti, cea dintii direcţie 
mi-a, fost către Buzăă, de unde, la 6 Avgust, ieşind în co- 
prinsul acestui județ, am mers la satul Cîndeşti, în depăr- 
tare de două ceasuri de Buzăii. Aici este o mănăstire foarte 
frumoasă, făcută de unul dintre domnii Filipești. În dreptul 
acestui sat, pe rîul Buzăă, am aflat fier şi fier în aramă, 
însă nu în îmbielșugare. De la acest sat se începe plaiul 
Pîrscovului, la hotarul căruia, de spre Miazănoapte, unde 
este satul Brăeşti şi Groideşti, în nişte cracuri ale muntelui 
Pentelei, se zice că este chihlibar. Tot dintr'acest munte 
se începe muntele Sărăţelul, Berca, Slănicul şi Sărăţelul- 
Trestii ; apa acestor rîuri este sărată. Mai la deal de izvo- 
rîrea lor, tot în muntele Penteleă, este pucioasă, iar în 
satul Pîrscovului, de-a stînga, prin munți, sînt trei izvoare 
minerale: una dintr'aceste ape este bună şi de băut, iar 
celelalte nu, avînd prea mult fier, aramă şi pucioasă. 

De cînd s'aii făcut nişte case acolo, ca în chip de baie, 
sa numit «Izvorul Tămăduirii». Tot într'acest plaiă, la satul 
Berca, ce este un ceas şi jumătate de Buzăii, am văzut în 
munții săi o mulțime de urme de rîuri, precum şi locurile 
toate acoperite de-un praf de sare foate mărunţică şi albă. 
Într'aceşti munți este şi mare cătățime de păcură, care a 

„răsuflat în mai multe. locuri, fierbe şi face spre sară nişte 
răsufluri şi aruncături afară. „rome ai 

- ă (EP ri) 

       

    



A VISIPAŢIA MINERALOGULUI ENGLES LOVI 

Mai în sus, tot pe aceşti munți, aproape de mănăstirea 

Flămînda, sa găsit cărbune de pămînt foarte prost, încît 

nu € vrednic de numele acesta. 

În mai multe dealuri ale acestor locuri se găsesc scoici 

de Mare, care dovedeşte car fi acoperit oarecînd Marea 

aceste locuri. 

De la Buzăii, la 7 Avgust, mergînd către oraşul Rîmni- 

cului-Sărat, după întrebările ce am făcut supt-ocîrmuitorului 

de aci am aflat că, în depărtare de trei ceasuri şi jumătate, 

sînt munţi mari de sare. Un boier care împlinia slujba de 

judecător dintr'acest oraş zice că ar fi şi aur, argint, co- 

sitor şi fier în coprinsul acestui judeţ. 

De aci, trecînd la Focşani, într'aceiaşi zi, la 8 Avgust, 

am ieşit întracest județ şi, trecînd prin satele Cirligele, 

Broştenii şi Bulcăneasa, tot în susul rîului Milcovul, pe 

care am aflat puţintel fier şi aramă, am ajuns la satul An- 

dreiaşi, care este în munte şi împrejurul căruia am găsit 

pucioasă, fier, aramă și sare. 

La 11 Avgust, plecînd din satul Andreiaşi, urcînd şi co- 

borînd o mulţime de munţi, am trecut prin satele Dealu- 

Lung, Raşca, Lostuni și Motnăii, precum şi rîurile Raşca, 

Peleticul şi Motnăul, fără a găsi ceva de luat în băgare de 

seamă, cu toate cercetările ce am făcut, atît locuitorilor, cît 

şi obiectelor supuse curiosităţii noastre. 

Într'aceiaşi zi, oprindu-ne la satul Cojdeni, la 12 Avgust, 

am luat drumul în susul rîului Rîmnic şi, în. depărtare de 

trei ceasuri, ajunserăm la satul Picurile, unde lăcuitorii ne 

încredinţară că sînt două izvoare îndestulate de păcură, din 

care ieaă foarte puţină lăcuitorii, încît, după izvorul săii 

cel mare, şi: din pricina munţilor celor rîpoşi unde sînt iz- 

voarele, este prea anevoie de a o transporta. 

Deci, trecînd prin mai multe sate şi în susul rîului Rimnic, 

pe care este puţintel fier şi puţintică aramă, am 2 juns la 

schitul Poiana-Mărului, împrejurul căruia nu s'a cercetat 

nimic, 

De la schitul ; Poiana-Mărului, trecînd prin satul Necu- 

lelor, în susul rîului Sărăţel, ce dă în Rîmnic, am ajuns în 
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muntele Pleşul, ce este în depărtare de-un ceas şi jumă- 
tate de Poiana-Mărului. Într'acest munte, de-a stinga, am 
găsit fer, aramă, plumb, pucioasă şi cositor ; lăcuitorii din 
satul Niculelor ni spuseră că Rușii, de mult, aii săpat în- 
tr'acest munte, în mai multe locuri. Ei zic că Ruşii ar îi 
găsit aici aur şi argint, pe care, lămurindu-l aici, îl punea” 
în burie şi, supt mare pază, îl trimetea' în Rusia. Spre | 
aceasta, ni-au arătat şi locul unde ar fi lucrat, unde este 
un bordeii. 

Munţii, şi de-o parte şi de alta a rîului Sărăţelu, sînt 
numai de sare, de-o cătăţime extraordinară. lar mai la vale, 
pe riul Rimnic, tot pe acești munţi, se găseşte aramă, în 
unele locuri mai multă şi în alte locuri mai puţină. 

Dintr'aceste locuri ne-am îndreptat spre schitul Tabac, 
împrejurul căruia este o cătățime mare de sare. Deci, sco- 
borînd din munte, am trecut prin satele Minzăleşti, Reghi- 
neşti, Mineşti, Schei şi Podul-Muncii şi, aici, găsind pe supt- 
ocirmuitorul plaiului Slănic, am afat că într'acest plai, la 
satul Lopătari şi Bisoca, se găseşte ov mulțime de sare, 
păcură şi mai toate din metalele ce sati găsit la Pleşi. Tot 
în plaiul acesta, de la satul Lopătari în depărtare de două 
ceasuri, în muntele Cloşca, este un loc cit faţa unei case 
de mare, care arde de vre-o patruzeci de ani, şi care, de 
sînt vre-o, patru ani, se stînsese: de vre-o citeva săptămîni 
iar s'a aprins, împrăştiind un miros foarte grei de pucioasă 
şi de păcură ; însă, cînd am fost noi aici, era stîns ; care ne-a 
încredințat că în adevăr nu este altceva de cît o aprindere 
himicească, care poate să se întimple și în alte locuri, 
unde lipseşte metaluri. 

De la satul Lopătarii, trecînd prin satele Valea-Nucului 
şi prin Brăieşti, -urcînd în susul rîului Sărăţel, pe malurile 
căruia este o mulțime de pucioasă şi plumb, am mers la 
schitul Gavane, de unde, plecînd şi trecînd prin mai multe 
sate şi prin Scaene (şi), în depărtare de un ceas și jumătate, 
am ajuns în satul Valea-Boului, unde, pe dealul de-a dreapta, 
se găseşte chihlibar. Aci Ruşii, în anul 1833, în lulie şi 
Avgust, ati săpat douăzeci de zile, cu cite şesezeci de sol-
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dați pe zi; gropile ce ei aii făcut sint astupate acum. De 

la satul Valea-Boului, în depărtare de un sfert, am mers 

la satul Colţii. Lăcuitorii cei mai însemnați din satul 

Valea-Boului ne încredinţară că şi la satul Colţii era odată 

chihlibar; noi, după această nouă ştiinţă, numai decît mer- 

serăm aci. Dar de la bătrînii satului, cari ni arătâră acest 

deal unde se bănuia de-a îi, ne încredințarăm că mai înnainte 

cu cinci ani tot se mai găsia, dar acum nici de cum, fiindcă 

dealul s'a surpat, şi de torenturile cele răpezi s'a mîncat. 

Tot după vorba lor, poate să se afle ceva, însă săpind 

înlăuntru. Ruşii cei ce au săpat în Valea-Boului s'ati cercat 

şi aci într'o grămadă rînduri, dar n'ai găsit nimic. 

De la satul Colţii, în josul rîului Pănătău, trecînd prin 

satul. Goşa, Gărnetul, Pănătăul şi trecînd asemenea rîul 

Buzăti, în depărtare de două ceasuri de la Colţi, am găsit 

în satul Pătărlagele, unde supt-ocîrmuitorul plaiului de Să- 

cuieni ne încredinţă că în depărtare de două ceasuri şi 

jumătate este un loc care ardea înnainte de doi ani şi 

acuma a încetat. Noi însă, ştiind asemenea întîmplare ce 

am  visitat-o în muntele Cloşca, ne-am mulțămit ao da la 

asemenea |pricină]| himică. lar în depărtare cu două ceasuri 

de la satul Pătărlagele este o apă minerală, care, din ploi 

cînd vine mare şi se varsă în Buzău, peştii ies la margenea 

apei îmbătaţi. Nici aci n'am visitat, ştiindu-se foarte bine 

pricinile ce o fac apa minerală. 

La 14 Avgust, la 6 ceasuri şi 1/4, plecînd din Pătărlagele şi 

în josul riului Buzăă, trecînd prin satele Măruncişul, Boe- 

nile, Bilcă, Bişcenii-de-Jos, Căloenii, Bişcenii-de-sus, Tîrleştii, 

Poseştii, Nucşoara, Rîngeştii !, Ogrătinul şi Drajna, în depăr- 

tare de cinci ceasuri şi 1/, de la Pătărlagele, am venit la 

Văleni, de unde, după două ceasuri, am fost la satul Pă- 

cureaţa, pentru a visită puţurile de păcură. Aşa, în depăr- 

tare de-un ceas şi trei sferturi ajungînd aici, am aflat peste 

treizeci şi cinci de puțuri, care sînt făcute de moşi moşneni 

şi de cei de acum lăcuitori, fiindcă, moşia aceasta fiind megie- 

şască, toţi lăcuitorii satului se împărtăşesc dintr'această 

păcură. 

1 Rincezi. — N. (i. 
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Noi visitarăm, la 13 Avgust, ocna de la Slănic, deschisă 
de şese luni. Pe tot anul se scoate pină la un milion oca ; 
cea mai multă parte dintr'această sare se exportează în 
Turcia. Această ocnă este întinsă şi bogată, şi lucrul ei este 
destul de. bine organisat după mijloacele ce are țara, 

Deci, plecînd la cinci ceasuri nemţești după prînz, am 
ajuns la Cosmina-de-Sus, fără a întilni, întracest drum de 
două ceasuri, saă a auzi de la oamenii cari am întrebat, 
ceva de cercetat, | . 

De unde, a doua zi plecînd, la jumătatea drumului pentru 
Telega am aflat, într'o vale, o mulţime de puțuri de pă- 
cură, însă mai toate stricate. 

Ocna de la Telega este foarte îndestulată, sarea însă este 
mai proastă decit cea de la Slănic. 5 

De aci, trecînd prin Câmpina, ne-am suit în susul riului 
Prahova, pănă la hotarul Ţerii Ungureşti, pentru căutare 
şi aflare de aur pe acest rîii; însă nu sa văzut nimic. 

ŞI, îndreptîndu-ne cătră oraşul Tirgoviştea, am visitat, în 
trecere, mulți munţi ai domnului Spătarul Costache Ghica, 
unde iar nu se afla nimic, ci numai piatră de var pe unele 
locuri. | 

La satul Doiceşti, ce este într'acest judeţ, este linit 
(lignite). o 

Sînt şi la Şerbăneşti băile de la Pucioasa, foarte îndes- 
tulate de fier, aramă şi pucioasă, 

La 22 Avgust, ieşind din Bucureşti pentru un al doilea 
voiaj, am ajuns seara la Tîrgovişte, unde, a doua zi, vrind 
a visită, la 23 Avgust, cărbunii de pămînt, cu acest nume 
rău numiţi, m'am interesat despre posiţia unde sînt şi că 
nu prea departe curge un pirăti mic, la care întîmplare, 
un astfel de loc, era ceia ce se numeşte li zile iar nu căr- 
buni de pămînt. : 

Deci, în aceiaşi zi, luînd direcţia către Cimpulung, la o 
distanță de-o jumătate de ceas de oraşul Tirgoviştea, într'un 
cîmp mare şi către poşta Vălenii, se bănuieşte a fi sare. 

Ajungînd a doua zi, la 24 Avgust, în oraşul Cimpulung,
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am mers la fabrica de sticlă, ce este cale de-un ceas de 

la oraş. Aci, după încredințarea meșterilor cari lucrează, 

sînt toate cele trebuincioase pentru v astfel de fabrică, 

numai pămîntul trebuincios la vasele cu care lucrează şi 

cuptorul, fiind acest pămint de-o calitate mai tare şi mai 

cleioasă, pe care l-a adus din Transilvania, de la un sat numit 

Naistarlir (sic) 1, ce este aproape de Kronstadt, dar nici de 

principatul Ruminiei nu este aşa departe, numai nu este 

slobod a se trece peste graniță acest fel de pămint. 

Din Câmpulung, cale de-un ceas și un sfert, am mers, la 

24 Avgust, la satul Valea-Caselor, pe unde curge riul? pe 

acelaşi cîmp pe care se găseşte aur. Aci am găsit cîţiva 

Ţigani cari lucra” pentru găsirea aurului, unde am şi stat 

ca vre-o jumătate de ceas, în care vreme ai wăsit pu- 

ţintel, dar în grăunți mărunți. - 

La 23 Avgust am plecat către Piteşti, unde, prin jur- 

nalul rusesc, am cercetat locurile ce orăşanii mi-ai arătat 

bănuite a avea argint-viă; dar în zadar, căci nam găsit 

nimic, fiindcă posiţia acestor locuri este împotrivitoare, fiind 

foarte ridicată. 

Deci, la 26 Avgust, am şi luat direcţia către Curtea-de- 

Argeş, de unde, nefiindu-i împrejur nimic din cele ce fac 

acest voiaj, am plecat la riul Şoptana, unde am văzut 

aceiaşi cătăţime şi aceiaşi calitate ca la Valea-Caselor. 

A doua zi, la 27 Avgust, am luat drumul la Căpăţineni, 

de unde, suindu-ne în muntele numit Albina, am găsit 

această piatră bună de piatră de moară, însă este puțintel 

cam moale pentru această treabă. Englezeşte această piatră 

se numeşte gunates (sir). 

De unde, la 28 Avgust, ne-am îndreptat la riul 'Topo- 

logul, unde asemenea este aur, de aceiaşi calitate ca care 

am mai văzut. ” 

În aceiaşi zi ne-am lăsat mai mult în josul acestui riu; 

am întîlnit şi Țigani, cari, din pricina recelii apei, nu lucrau. 

1 Neustadt, Cristian. 

2 În manuscript: Rigul. 
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La 29 Avgust, din satul Cetarii am plecat la riul Olt; 

aci sa văzut u cătățime însemnătoare de aur, şi, după ce 

am mai cercetat cîteva locuri, am tras la hinmnic, de unde, 

tot în aceiaşi zi, ne-am îndreptat la Ocnele-Mari de sare, 

unde, a doua zi, la 30 Avgust, am şi intrat, şi am văzut 

că această ocnă este prea îndestulată şi mare, dar, în cit 

pentru calitate, celelalte ocne o întrece, căci mai tot bulo- 

vanul este amestecat cu pămînt. 

l.a această ocnă iar, ca şi celelalte, este deşchisă la un 

loc foarte anevoie de transportaţie, precum este, din pricina 
locurilor celor rele pe acești munţi. 

in aceiaşi zi, îndreptindu-ne către Bistriţa, am visitat lo- 

curile din prejur, dar toţi aceşti munţi n'a decit piatră de 

var. De unde, apucînd drumul către Hurezi, am trecut în 

satul AMăldăreni, unde neavînd nimic a cerceta, a doua zi, 

Septemvrie 1-iă, am mers la satul Armăşeşti, povăţuiţi aci 

de jurnalul rusesc pentru cărbuni de pămînt; dar aceia ce 
sa văzut într'acest luc, ca la treizeci stinjeni departe de-un 
pirăiaş, este ceia ce se numeşte lignit», şi nu charbon «dl» 

terre, căci şi chiar posiţia este din potrivă de-a avea, la 

orice adîncime. 

Deci, apucind drumul către Baia-de-Fier, în aceiaşi zi 

am ajuns, către seară, acolo; dar, fiind cam tirzii, am suit 

a doua zi, la locul unde înnainte de vre-o sută douăzeci de 

ani aii lucrat Nemţi, cari da” dijma la vre-u cîţiva locuitori 
ce stăpinia” acest loc!. 

Aşa, după ce am cercetat prea cu de-amăruntul tot îm- 

prejurul acestui loc, am [urmat] riul Baia în depărtări de 

patru ceasuri, pe unde este unde şi unde cîte ceva fier, nu 

însă ca împrejurul locului unde sa lucrat şi unde sa văzut 

un cuptor mare de unsprezece coţi lungimea şi patru lă- 

țimea, iar înnălțimea este tot patru coţi. Nu departe de 

acest loc am găsit, în malul de-a stînga, fier metalic şi 

magnetic; dar aproape de satul Baia, într'un munte, am 

găsit plumb, argint, fier, pucioasă și, la o jumătate de ceas 

distanță de la locul fabricii, este carbonat de fer. 

1 V, descșierea din Călătoriile lui Pave] de Alep, trad. Cioran,
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Tot într'această zi, plecînd dintr'acest loc, ne-am îndreptat 

către Tirgu-Jiului, de unde, a doua zi, la 2 Septemvrie, 

ne-am îndreptat la Cerneţi, ca de-aci să mergem la Baia- 

de-Aramă ; deci, la 3 Septemvrie, luînd drumul acolo, în 

distanță de-un ceas şi jumătate de oraşul Cerneti, am vi- 

sitat la satul Meluveţi cărbuni de pămînt, dar acum, după 

visitaţie, nu li se mai cuvine acest nume, ci acesta : «lig- 

nite». Seara, am ajuns la Baia-de-Aramă şi, a doua zi, visi- 

tînd munţii unde mai nainte ati fost băile cele mai mari 

şi îndestulătoare de fier şi de aramă, am descoperit încă 

multe şi alte metaluri în şapte zile ce zăbovirăm acolo, pe 

care punerea în lucrare a acestor materialuri ce sînt în- 

lăuntru,-—ca, să se poată scoate trebuie să se destupe toate 

gurile, -— le va da de faţă. 
De la Baia-de-Aramă, urcînd spre Nordul munţilor, am 

mers pănă la Rimnic tot pe vîrfuri, pe .care, în unele lo- 

cui, s'a găsit piatră de marmură. 

lar, de la Rîmnic, mergând în susul | râului Olt, pănă la 

Riul-Vadului, sa băgat de seamă că rîul Olt cuprinde o că- 

tăţime mare de aur,.în toată curgerea lui, însă tot în mici 

grăunţe 2. 

1 În manuscript: satul. * 

2 Din hârtiile lui Vodă-Știrbei.



IL. 

DOUĂ ACTE PRAHOVENE: AL ZELETINULUI 
ŞI AL BĂTRINILOR. 

  

D. Ştefan Nicolaii, greficrul judecătoriei Posești (Prahova), ni comunică 

intr'o bună copie două acte privitoare la locul zis al Zeletinului, în drumul 

spre Stari-Chioţd : 

l 

Cu mila lui Dumnezei lo Mihnea Voevod şi Domn a 

toată Ţara-Romănească, feciorul marelui: şi prea-bunului 

Alexandru Voevod, dat-am Domnia Mea această poruncă 

a Domniei Mele cinstitului boierului Domniei Mele, jupînului 

Neculi Viporul (Vel Porltar|?) şi cu frate-săi anume Stan, 

feciorii lui Bratu, şi Mănuşcăi, fata Muşii, şi lui Dragomir cu 

fraţii lui, Căzan şi Radul, cu feciorii lor, şi lui Măscurilă, cu 

feciorii lui, şi lui Stepan, cu feciorii lui, şi Balii, cu feciorii lui, 

şi Tatului, cu fraţii lui, şi Cernii, cu feciorii lui, şi Oprii, cu 

frații lui, şi Stanciului, cu feciorii lui, şi lui Nan, cu feciorii 

lui, şi Stanciului, cu... [fiii <ait frații] lui, şi lui Istratlie|, cu 

frăţine-său, Topşii, şi cu feciorii lor, cîţi Dumnezeti li va da, 

ca să li fie lor mo[şia] (Zelejtin. Însă moşia care aii 
fost împresurată de Manea şi de Prodea de la Ogretin, cu 

12 boieri, de mai nainte, care a spus: iaste a lor bătrină şi 

“dreaptă moşie, şi de baştină. lar, cînd ati fost în zilele ră- 

posatului Pătru Voevod !, iar Prodea şi Manea, şi cu ceata 

lor de la Ogretin, ei s'aii plins înnaintea răposatului Pătru 

Voevod cum că i-ai împresurat pre dînşii boerii [ce sai] zis 

mai sus, de la Zeletin, cu hotarele. Întru aceia răposatul 

Petru Voevod i-aă judecat pre dînşii depe dreptate [şi de 

! Petru de ia Argeș, Radu Paisie, Cellalt Petru, Şchiopul, trăia încă.
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pre lejge, şi aii dat Prodii şi Manii şi cetii lor de la Ogre- 
tin 12 boieri. lar apoi Prodea şi Manea şi cu ceata lor ei 

au mers cu cei 12 boieri de ati mutat pietrele şi hotarele 

cele vechi, care ai fost puse din zilele răposatului | Basa- 

rab) Voevod cel Tînăr, şi au luat această mai sus zisă 

moşie de la Zeletin. Deci, boierii ce sai zis mai sus, al 

Zeletinului, aii venit înnaintea Domniei Mele de faţă cu 
Ogritinenii, şi aşa pira” boierii de la Zeletin cum |pe?] ei 

Ogriti[nenii] cu acei 12 boieri. intru aceia Domnia Mea am 

căutat şi am judecat depe dreptate împreună cu cin[stiţii] 

boierii Domniei Mele, |şi] am văzut şi am cetit Domnia 

Mea cartea răposatului Pătru Voevod făcută preste hotarele 

cele vechi, bine am afat şi am adeverit Domnia Mea [că ai 

greşit] Ogriti[nenii]. Deci Domnia Mea [am dat dreptate 

boierilor] de la Zeletin, ce sînt mai sus numiţi boiari ce s'aii 

zis mai sus, şi am hotărît de li-a întors înnapoi un(de) a 

fost în zilele răposatului Basarab Voevod cel Tînăr, şi li-a 

luat boii ai acelor 12 boieri [care a] fost hotarnecul, boiarul 
Domniei M[ele]. 

Şi hotarele să se ştie pe unde le-aii pus acei 24 de 

boieri: preste apa Zeletinului în jos [pănă] la Valea 

Seacă, apoi la Obirşia ..., apoi la apa Stinicului, apoi, 

sus, [la] Virful Lespezilor, şi ide aici la] Măgura Scheu- 

lui, apoi drept la plai, apoi preste hotarele păn' la apa 

Sfrănuţii, apoi .. . Aninului şi pănă la Obirşia Fineţelor, 
apoi drept la podul care iaste den cale la apa Ogreti- 

nului, pănă la Iredeal, apoi păn la apă la Lopatna, și pe 

Lopatna în jos păn la Vîrful Sboiului, apoi drept la Valea 

Seacă. Şi aşa aii rămas Manea şi Prodea şi cu ceata lor 

de lege d'inaintea Domniei Mele. Pentru aceia am dat şi 

Domniia Mea boierilor Zeletinenilor, ce sati zis mai sus, 

ca să li fie lor moşia ohabnică. Însă să se ştie cine cite cit 

să ţie: Necula Viporul | Vel Portar ?], cu fraţii lui, funii 4; 

şi Dragomir şi Căzan preste 3 funii ; şi Stan, feciorul lui 

Bratu preste funii 1!/,; şi Mănuşca, fata Muşii ; preste funii 

11/,; şi Radul, cu feciorii lui, preste 2 funii; şi Măscuril[ă] 

Treste, 1 funie ; şi Stepan preste 1 funie ; şi Istrat|ie] preste 

o fun ; şi Stanciul !/, funie ; şi Oprea, cu fraţii lui Balea şi
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Tatul şi Nan şi Cernea şi Stanciul, preste funii 4!/,. Şi de 

nimenea să nu se clătească, dupe zisa Domniei Mele. lată 

dar şi mărturii am pus Domnia Mea pre jupăn Ivaşcul 

şi jupăn Lăudat Vel Logofăt şi Dumitru Spătarul şi Cons- 

tantin Vistiarul şi Radul Comisul şi Danciul Stolnic şi 

Gonţe Paharnic şi Stoica Postelnic. Ivaşco Vel Vornic. Şi 

am scris eii Bunea Logofăt, feciorul lui Coresţie]... 

În luna lui Noemvrie, 17 zile, anul... ?. 

Acest izvod s'au tălmăcit pe limba rumănească, asemenea 

depe hrisovul cel slovenesc, de Lupu Das[căl] slov/enesc] 

la şcoala domnească în Bucureşti. 

Lupu Das(căr] sr.ov[enesc). 

II 

Cu mila lui Dumnezei lo Mateiii Basarab Voevod şi 

Domn a toată Ţara Ungrovlahiei, dat-am Domnia Mea 

această poruncă a Domnici Mele lui Negul, ginerele lui 

Dumitru Frăngot|ă] şi femeii lui Sora, fata lui Dumitru Frăn- 
got[ă], şi cu fiii lui cîţi Dumnezeii li va dărui, ca să li fie lor 

moşie la satul la Bătrîni ot sud Sac, — însă toată partea 

socru-săit Dumitru Frăngot|ă], din cîmp, şi din pădure, şi din 

apă, şi din silişte şi de pretutindene, vericîtă sar alege, de 

spre tot hotarul, din hotar pănă în hotar, pe hotarul ce 

au hotărît Hrizea Dvornic cu 12 boieri, din hotarul lui. 

Pentru că această mai sus zisă moşie ai fost veche şi 

dreaptă moşie a lui Dumitru Frăngot[ă] de la moşi, de la 

strămoşi, de mai înnainte vreme, apoi, cînd a fost în zilele 

lui Leon Voevod, cînd a fost leat 7138 [1629-30], iar Dumitru 

Frăngot[ă]| aii venit la Hrizea Dvornic, de i-ai vîndut partea 

luă de moşie din sat din Bătrîni, şi toată ai fost peseama 

lui pînă acum, în zilele Domniei Mele. Iar, cînd ai fost 
acum, în zilele Domniei Mele, sa întîmplat moarte lui 
Hrizea Dvornic, de ai murit şi aii rămas această mai sus 

1 În copie 1510! De fapt — v. regestele documentare la Hurmuzaki, XI, 

pp 898-9 — Divanul cu lvașco, ca Vornic-Mare, şi Lăudat, ca Logofăt, 

începe în vara anului 1582 şi ține pănă în primăvara anului 1583, cînd 

apare Mihai ca Postelnic.
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zisă moşie pe seama fiului săă Udrea Comis?. El a făcut 

această mai sus zisă moşie vînzătoare, apoi Neagul ai 

venit la Udrea Comisul de sai tocmit cu el, de ai răs- 

cumpărat moşia socră-săă pentru partea lui toată din hota- 

rul Hrizei Dvornic, ce ai hotărît cu 12 boieri, drept galbeni 

37, bani gata, ca să fie a lui şi a femeii lui, de moştenire, 

cum ati fost la socru-săă Dumitru Frăngot[ă|. Şi s'au tocmit 

ei de a lor bună voie, făr” de nicio silă, cu ştirea tutulor 

boierilor şi megiaşilor, din sus şi din jos şi din prejurul lo- 

cului, şi dinnaintea Domniei Mele. Şi am văzut Domnia 

Mea şi zapisul lui Udrea Comis la mîna Neagului cu buni 

oameni mărturii scrişi în zapis, anume : din Bătrini Nea- 

gul, şi Drăgulin, şi Nan, şi Dumitru Şelarul, şi Neagul al 

Preotesei şi Dumitru al Vladului, şi Pavel Rusul Logofăt. 

Pentru aceia am dat Domnia Mea lui Neagul şi femeii lui 

Sora ca să li fie moşie de moştenire şi ohamnică, şi fiilor 

lor, şi nepoților, şi strănepoţilor, şi de nimenea neclătită, 

după porunca Domniei Mele. lată dar şi mărturii am .pus 

Domnia Mea pe jupîn Gheorma Vel Ban de la Craiova, 

i jupîn Dragomir Vel Dvornic, i jupîn Radul Vel Logofăt, 

i jupîn Stroe Vel Vistier, i jupîn Diicul Vel Spătar, i jupîn 

Preda Vel Comis, i jupîn Barbu Vel Stolnic, i jupîn Radu, 

i jupîn Drăguşin Vel Păharnic, i jupîn Constantin Vel Pos- 

telnic, şi ispravnic jupîn Udrişte Vel Logofăt. Şi am scris 

Soare logofăt în Scaunul oraşului Tîrgovişte, luna lui lunie 7, 

de la Adam leat 7154 [1646!. 

Această tălmăcire sa scos din cuvînt în cuvînt după hri- 

sovul cel adevărat din limba slavonească în limba romă- 

nească la Şcoala Domnească. 

Bucureşti, 1831, lunie 15. 
Dascăl N. Nenoveanu. 

(Originalele. la d. Gh Constantinescu și la părintele Radu Fnfrosin, din 

Poseşti ) 

1 Pentru Hrizea şi Udrea v. ştirile ce daă în articolul din Literatură 

şi artă romină pe 1901 ; inscripţia de la Bălteni (Ilfov) în această co- 

lecție, pp. 109-109.



II. 

DIN DOCUMENTELE DRUGANEŞTILOR. 

(COMUNICAȚIE A D-LUI EMANOIL CERCHEZ ) 

  

3 Mart 1622. 

Zapis către Gavril Drugănescu, «biv Vel Căpitan za Sla- 
tina». 

Il. 

15 Iulie 1699. 

Pirvul sin Grajdan Pitarul ot Mărşani, împreună cu ju- 

păneasa lui Catalina, vînd un Ţigan Predei Drugănescul . 
biv Vel Căpitan. 

II. 

26 Septembre 1722. 

Mihai Cantacuzino biv Vel Comis, fiul răposatului Mihai 

Cantacuzino Spătar !, dă scrisoare lui Gavril Drugănescu 

Vel Vornic za Tîrgovişte că, împrumutîndu-se de la el, 

pune zălog moşia Cioara, pe care o' avea împreună cu vărul 

săi, Toma Spătarul. ” 

IV. 

11730.] 
Judecata lui Mihai-Vodă Racoviţă între Manolachi biv 

Vel Ban şi între Constantin biv vtori Armaș, vechilul surorii 

1 V, despre el Documentele Cantacuzinilor, p. 182 şi urm. ; Genea- 

logia Cantacuzinilor, p. 345 şi urm.
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sale Safta Drugăneasca, pentru nişte Tigani. Constantin 

Armaşul spune că Ţiganii au fost daţi de zestre jupănesei 

Balaşei, mama lui Toma Cantacuzino biv Vel Spătar !, îm- 

preună cu parte din Drugăneşti, şi apoi, după «înstrăinarea» 

Tomei Spătarul?, a dat Constantin-Vodă Brîncoveanul Ți- 

ganii şi moşia lui Gavril Vornicul, tatăl lui Preda Căpita- 

nul, fiind văr primar cu jupăneasa Balaşa, mama Tomei ?. 

Copie din 1743. 

V. 

20 Mai 1733. 

Socoteala de zestrea ce trebuie să plătească Pităreasa 

Catrina Bălăceanca jupînesei Safta Drugănescu: 1.701 Iei. 

VI. 

To Aprilie 1757. 

Safta Drugăneasca dă zapis fiului ei Scarlat că-i iartă 

cele ce prăpădise din zestrea ei soțul, Preda Drugănescul. 

Aceasta ca să-l fie de apărare către fratele lui, Dinu Bă- 

lăceanu: «Deci socotesc că, cîte sai prăpădit în casa 

Bălăceanului, zestre, atît şi în casa Drugănescului.» 

VII. 

26 Mart 1757. 

Safta Drugănescu spune că din pricina bătrînețelor s'a 

lepădat de casă şi a dat tot ce are de la răposatul ei sot 

Preda Drugănescu, mort ca Vornic, Avuse de soacră ŞI 

pe Catrina Bălăceanu. Martor şi Constantin Cantacuzino 

biv Vel Şetrar. | 

VIII. 

3 lulie 1775. 

Alexandru-Vodă Ipsilanti dă carte de stăpînire lui Scarlat 

1 Cel care fugi la Ruşi în 1711 în nădejde de Domnie. Tatăl lui Toma 

era Mateiii Cantacuzino, fiul lui Constantin Postelnicul. 

2 Ajuns general a! Ţarului cu moşii şi şerbi în Rusia. 

3 V. genealogia Drugăneştilor pe care Şt Grecianu o dă în anexele la 

ediţia Cronicei lui Radu Grâtcdnut | 

   
Ne
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Drugănescu biv Vel Sluger, pentru moşia sa din Teleor- 

man, Tutuneasca. , 

IX. 

6 Mart 1811. 

Sultana Drugănescu (iscălitură tremurată ; pecete cu 
coroană) pomeneşte de fiul ei Niţă. 

x  . 

3 lulie 1825. | 
Serdarul lan Drugănescu pomenit ca ispravnic de Olt. 

| 449110 73. 
(cea ÎN 

iai ca 

    

  



IV. 

BISERICI DIN CIMPINA. 

]. Biserica Sf. Voevozi. 

+ Acastă sfîntă şi du ]m[ne ]zeiască biserică ce să prăznueşte 

hramul Sfinţilor Voivozi Mihail şi Gavril ridicatu-sai din 

temelie, şi clopodniţa şi zidul, prin cheltuiala d[ulm(nea |lor 

Vel Logofăt Constandin Cîmpinian, i prin epistatsia şi ajutorul 

„ Serdaru Grigorie Negru, în zilele Înnălţatului Domn Io Gri- 

gorie Dimitriu Ghica Voevod; leat 1827, Avgust 5. 

11. Biserica Adormiră. 

Acastă sfăntă şi d[ujmnezeiască biserică s'au zidit din te- 
melie şi s'a înfrumsețat după cum să vede întru cinstea 

Adormiri Născătoari de D[ujmnezei şi a st[întului] ierarh 

Nicolae, prin Si[inţia Sa] părintele Callinic, arhimandrit, sta- 
riţ st|intei] mănăstiri Cernica!, cu cheltuiala d[ujmna[ea]lui ră- 

posat Grigorie Căminaru Bujorianu, soţiia d[ujmn[ea]lui 

Mariia, fiindcă aceşti fericiţ ctitori a patra parte din moşiia 

Căimpini ati hărăzit-o sfjijnti măn(ăjstiri Cernica ?, în zilile 

bine-credintosului Înpărat a toată Rosiia Nicolae Pavloviz, 

și Mitropolit al Ungrovlahii chiriu chir Grigorie; anul 

1833, Octomvrie 14; ajutănd şi chir Stefan sin Albul de aici, 

epistasind cu ostenala Dionisie shimonahul 'Cernicanu şi 

d|ulm[nea]lui Vistieru Radul Plopianul. 

1 Viitorul episcop de Rimnic. 
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III. Biserica Sf. Treime. 

+ Acastă sfăntă şi d|umnejzeiască biserică ce să prăznueşte 
hramu Sfintei Troiţe este rădicată din temelie şi cu toate 
care să vădiă prin prejur cu toată chieltuiala dumnealui Că- 
minarului Grigore Bojoreanu şi prin epistăşiia şi ajutoru 
dumnealui Vistieru Radu Plopeanu, în zilile Ruşilor, cănd 
să afla Măriia Sa: Grigore Ghica-Vodă prebeag aita, în. 
Cămpina ; leat 1828, lul[ie] 15 ?. 

1 Pentru trecerea lui Ghica-Vodă prin Cimpina, la întrarea Ruşilor în 
țară, v. Hurmuzaki, X. . Ă



V. 

INSCRIPȚIA DE PE MORMINTUL ROSETEŞTILOR 
DIN SOLEŞTI (VASLUIU). 

La acest semnu de pomeniri 

Caiită, omule, şi veză 

Cum at lumi fericiri 

Azi o al şi măini o pierzi, 

lar nu mai plăngi trista moarte, 

Căci aice sănt moșşten. 

Din ce lume a ta soartă 

la trece ca un noian. 

Mult iubita a mă soţie, 
Din preună cu-ai mei fii, 

Acest înscrisu mi-ai pus mie, 
Pentru voi ce sănteți vii, 

Ca oricănd din întămplare, 

Ică, pe pietră, vei ceti, 

Să nu stai mult în neaflare, 

Fără numile să-mi ştii. 

Că aice Gheorghii şi cu Catrina Rosăt 

Zacu în pămînt : 
Fiu cu muma dinpreună îngropaţi 

Întrun mormânt, 

În vrăstă de so ani 

Viaţa lui s'aii curmat: 
Ambi în zăce şi unu Ghenar aii răposat, 
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1846. Deci îndură-te, străine, 
Şi roagă pi cel mai Sfănt 
Ca să-i fii uşoară țărna 
Aice în mormînt. 

La anul 1796, Mart în 30, s'aii născut d. Vornic Iordachi 
Rosăt, fiul răposatului Vornic lordachi Rosăt, şi sai săvărşit 
din viață la anul 1846, Ghenar 10.



VI. 

UN FRAGMENT DIN CEA MAI VECHE TRADUCERE 

ROMĂNEASCĂ A VIEŢILOR SFINŢILOR. 
  

Cînd în 1682 Dosofteiu Mitropolitul Moldovei în- 
cepu tipărirea «Vieţii şi petrecerii sfinților», pe care 

el o tălmăcise din grecește şi slavoneşte după lucrări 

hagiografice pe scurt, el nu ştia, de bună seamă, că 

Vieţile Sfinţilor într'o formă largă, deplină s'ar găsi 
în romăneşte. Tot aşa credea că face pentru întăia 

oară o lucrare de felul acesta Anania, egumenul de 

Cozia, care, în 1674-5, supt acelaşi Duca-Vodă, care tu- 

sese şi ocrotitorul Proloagelor moldoveneşti ale lui Do- 

softeiii, dădea un întăi volum, Septembre-Decembre, 
din Vieţile Sfinţilor întregi, aşa cum se aflaii în origina- 

lul grecesc al Sf. loan Damaschin sau în vre-o traducere 

ce-i va fi stat la îndămînă 1. Nu ştim dacă opera a 

fost dusă mai departe: ea nu sa tipărit însă nicio- 

dată, şi astfel ediţia de la Neamţ, supt Mitropolitul 

Veniamin, dădu pentru întăiaşi dată credincioşilor 

această cetire felurită şi de un mare interes dramatic. 

O traducere ca a Vieţilor Sfinţilor cere însuşiri 
deosebite de ştiinţă, de răbdare, de talent literar, — în- 

suşiri pe care Dosofteiii însuşi le-a avut numai în prea 

1 Ms, 2602 al Academiei Romîne. E o frumoasă lucrare de cali- 

grafie. Cf, Lorga, Istoria literaturii religioase a Românilor 

pănă la 1688, Bucureşti, 1904, p. 262.



UN FRAGMENT DIN VIEȚILE SFINȚILOR 23 

slabă măsură, Ea poate fi însă de cel mai mare folos 

pentru literatură şi istorie ; mai mult decît într'o operă 

de istorie profană, stilul atinge toate domeniile poves- 

tirii, retoricei, cugetării, simțirii; el se aplică vieții 

omenești întregi, de la cea mai senină sfințenie pănă 

la cele mai dureroase chinuri ale trupului şi sufle- 

tului. Căci Vieţile acestea nu sînt decît un uriaş ro- 

man al silințelor eroice pe care legea creștină le face 

pentru a învinge. 

Folosul pentru istorie e tot aşa de mare. Atitea no- 

țiuni culturale, politice, militare trebuie însemnate în 

romăneşte. A păstra numele lucrurilor ce ai fost şi 

S'aii dus pentru totdeauna, chiar dacă aceste nume 

nu trezesc nimic în mintea cetitorilor, nu era în obi- 

ceiul traducătorilor, cari-şi. simţiai datoria de a fi în- 

țeleşi pe deplin, chiar cu preţul amestecului şi al con- 

fusiei între noţiuni deosebite. Ei asămăluiati deci 

dregătorii, funcţii militare, unelte, veşminte ş. a. de 

pe vremuri cu ceia ce se afla şi se vedea pe vremea 

lor. Această vreme ei n'aveai de gînd să ni-o zugră- 

vească : noi o vedem totuşi atît de: bine,” fără voia 
lor, prin ei. 

Greutatea unei <osteneli» ca aceasta n'a îndepărtat 

pe un scriitor de la stirșitul veacului al XVI-lea saă 

de la începutul celui următor. Nu putem hotări astăzi 

cit şi ce anume a tradus din atitea sute de biografii 

ale Sfinţilor. Din fericire un fragment a scăpat de . 
distrugere. E acela pe care-l înfățişăm astăzi ca o ră- 

măşiţă din cea mai veche tălmăcire romănească a 
Vieţilor de Sfinţi. 

E cuprinsă pe zece file de hîrtie proastă; cea de la 

început lipseşte, așa încît n'avem întreagă povestirea 
vieţii, suferinţilor şi minunilor Sfintului Teodor Tiron, 

“a cărui amintire se prăznuieşte la 17 Februar. Aceste 

i Manuscriptul e în posesiunea mea,
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foi cu scrisoarea stîngace, greoaie, lătăreaţă, vădit imi- 

tată după a originalului pe care copistul îl reproduce 

fără a încerca totdeauna deosebirea cuvintelor şi făcînd 

dese greşeli din neînțelegere, e cusută de un cleric ar- 

delean la alte caieţele. Unul din acestea dă părţi dintr'o 

foarte veche traducere a Octoihului despre care va fi 

vorba altă dată -— «cu viastia lui Dumnezăi scriem 

Ohtaiulă rumănesc» —., altul cuprinde <Rănduiala is- 

povedaniei» ;; mai avem «Cazanie în 25 de zile a lui 

Martie», la sfârşitul căreia se înseamnă : « Mart 22 zile, 

1716> şi o «Rănduială a stîntului maslu», molitve, un 

calendar slavon, etc. Proprietari mai noi au făcut 

notițe romăneşti şi ungurești neînsemnate. 

Copiarea credincioasă, neînțelegătoare şi servilă, de 

un slab caligraf şi un. şi mai slab cărturar, care nu 

cutează a schimba ori înnoi nicăiri, nu îngăduie conjec- 

turile asupra tălmăcitorului, a Ținutului şi epocei sale. 

Ca grafie, scriitorul întrebuința, după cum se întîmpină 

aceasta în cele mai vechi manuscripte romăneşti, «| 

pentr u şi „ cu valoare de î singur: -MHy6piM, Apt 

(dar şi k8.pnepe). Ca sunete, poate un cas de rotacism.: 

Năzarărenul = Năzăreneanul. Oa şi ea sînt în cele 

mai multe casuri înlocuite cu 0 şi e simple: nostre, 

vostre, ore, pitore, necredintosă, ome, lecă (leacă), 

nopte, domne, închisore, întregă, deca. Formele mol- 

doveneşti. cu & pentru ca sînt cele mai obișnuite : nu 

mă va spără, frica ta va spărie, dar şi nu mă voii 

spărea, pără, vede, tăă, avă-l, precepă, ace, pecete 

me. Găsim şi alte moldovenisme, ca: într' acee; 

î=iea, aşă, pintru; gi în loc de j e aproape normal: 

giudeţ, giupăn, giupănesă, giunghă. Ca forme flexio- 

nare aflăm vocativul oam. Perfectul simplu stăpi- 

neşte pretutindeni : fece, etc. Pentru car» e adesea are: 

are arde (ar arde), etc. Odată am aflat şi forma veche de . | 

genetiv-dativ iei : cetăţiei. Viitorul cu vrei, în loc de 

voii nu e rar: fie unde vre fi, veri să poţi, veri să 

pați, veri veni. Notăm şi interesanta formă sintactică:
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«în locă i-aă vrutii fi (ar fi fost) să te închini». Con: 
diționalul .se face cu să, în loc de dacă: iară să 
vă veţi închina ; să m'are tăg. În loc de: pentru ca 
să, găsim pentru să: pintru să să întoarcă, pentru - 
să aprinză. Avem complimentul drept cu nume de 
persoană fără pe: să nu ocărască fericiţii Dumne- 
zăii noştri; luo svăntulii şi-lă duse svăntul; învăţă 
temnicerii. În «de-a se închinarea» se păstrează infini- , 
tivul întreg. Găsim ablativul cu a pentru «la»: să în- 
chină « lemne. 

Cuvinte rare şi expresii neobişnuite nu lipsesc: be- 
zaconie, ca nelegiuire (azi bazaconie), prienici (priet- 

nici), boză (zeiţă), libov, a spodobi, a găvozdi, ciudese, 
netrecut (nemuritor), a deştinde (a descinge): să deş- 
tinse ; nesimțit (nesimţitor) ; a strînge calul cătră ceva, 
4 avea direpl nimică, a scărşca în dinţă ; necă cilu i 
leacă. 

În lumea culturală a traducătorului, ostaşul e 

voinicul, slujitorii fiind numai un fel de jandarmi, de 
aprozi ; căpitanul e Voevodul oştii, une ori Domnul; 
judecătorul e giudețul ; se ştie de boierie, dar celor 
mai de seamă li se zice giupin și giupăneasă, copi- 
ilor în genere li se dă numele de coconă («coconii cei 
mici») ; pămîntul de moştenire e ocină, moşie; pe- 
deapsa o fac armaşii; Prefectul Urbei din Bizanţ e 
Vornicul cetăţii. 

Aceste constatări întăresc ipotesa noastră: necu- 
noscutul traducător, care stăpîniă un scris limpede şi 
vioiă și a încercat să dea literaturii noastre unul din 
cele mai însemnate monumente, era un Moldovean, 

anterior vremii în care scria şi tălmăcia, cam în aceiaşi 
limbă, Mitropolitul Varlaam. 

Să nădăjduim că se vor găsi şi alte părţi din această 

” lucrare. 

Deci să sculă și purtas|e] cu D|ojmnuli lorii şi să duseră 
la Anadoli întru loci ce să chemă Evhaita. Aproape de
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acel loco era o pădure mare, şi într'acee pădure era ascunsă 

uniă şerpe mare, şi de multă vreme lăcu& acolo, pănă să făcusă 

bălaoră groznicti, şi nime nu cuteza să trecă pre cele căi, 

că şi copacii aceie păduri era roșşi şi beliţi pre unde să 

trăgă acelă şerpe, cătă şi mulţi omeni de frica lui-şi lăsasă 

țarinile şi viile ce era' aproape de cela loco, şi multă. răti 

paţiă tot loculă acela de acela şerpe. Atunci svintuli 'Theo- 

„dori arăndi să ispită şi să vază, ore este voe lui D[ujmn[ej 

zăii să mărturisască de Hs. Să dusă într'aceia pădure şi în- 

bla de căuta să afla (sic) pre şerpele acela. Iară, înblăndi 

călare priîn pădure, să trudi, căci că multă loco înblase de-l 

cercasfe]. Deci să dede în laturi puţinelă dila pădure, și 

descălecă să se odihniască, şi, acolo odihnindii, adormi. lară 

o muere jupănesă, ce o chema Evsevie, să tămplă într'acee 

vreame de trecă pre celii locă şi, decă văzu svlă]ntulă că 

doarme, să dusă de-lă deşteptă şi cu lacrămi zisle]: <O voi- 

nice, scoală şi fugi de-aci, de ţi-e voe să fii viii, că aice 

lăcueşte unii şerpe mare şi groznici, şi nime nu cutează 

să înble pre aice. Dară tu cumiă şezi într'acestii loco ?». 

Atunci grăi sv[ăntulii şi zise : «Cine eşti tu 2». lară € răs- 

punse : «Ei săntii creștină, şi amii avutii aice ocină de pre 

părinții miei, iară, de frica acestuia şerpe, ei voii să o 

părăsăsci. Căci că mulți omeni am văzut cu ochii miei 

unde i-ai omorăt acesta şerpe>. Şi zis[e] cătră 8 sv[ă jntulă : 
«Jupăneasă, nu te teme, nece plănge, că Domnulii miei 

Is. Hs. va călca putere acestue şerpe și vă va izbăvi de su- 

părare lui. Şi, pentru bine ce mei făcută de m'ai deştepiatii, 

D[ujmn[elzăi să-ţ de iarăși moşie ta c-ai avută.» 

Aşa grăi sv[ă)ntulii, şi îndată-şi făcu cruce şi încălecă pre 

cală, şi iară purtase în pădur[e] şi, căti întră în pădure, aşa 

şi auzi sunetul şerpelui, şi strănsă calul cătră sunetă, şi 

văzu unde ese şerpele cu totul grozniciă, şi pară de foci 

eşiă dinii în gură şi diîn ochii lui. Iară sv[ă]ntulii, decă-l 
văzu, îş fece cruce, şi îndată strănsă calulă asupra lui, şi 
rădică sulița, şi-l lovi tocma în capi, şi-l pătrunse de trecu 

sulița pentrănsă. Iară şerpele, de durere, să izbi foarte 

tare şi să colăci, de făcu chipuri groznice,-—și aşa muri acolo.
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Atunci sv[ăJatulă eşi veselă dină pădure acee şi cunoscu 
că este voe lui Dlujmn[elzăi să mărturisască de Hs. 

Că, cumă aii biruit acelă şerpe groznică, aşa găndit 
că va birui şi pre diiavoluli, ce este șerpe nevăzută. Şi 
aşa să izbăvi acela locă de şerpele acela. Iară sv[ă]ntulă 
să dusă iară în loculă unde era adunată oaste, şi, cănd 
fu vreame să se închine Domnuli lori boziloră şi să tămă- 
neze înpreună cu toată oaste, alţi slujitori mergă de s(ă] 
închina, iară sv[ă)ntulă Theodoră şedă în cortulă lui. Pen- 
tru care lucru să cunoscă (sic) că este creștinii. 

lară D[oJmnulii oştilorii, deacă înțelese că s|vănţtulii este 
creştină, adună oaste toată şi zise] cătră Theodorii: «Theo- 

- dori, căci nu te închine (sic) Dumn[elzeiloră noştri şi să-i 
tămăneze ca şi noi ? Ati doară este creştină ?» 

Răspunsle] svlă]ntulii cu multă îndrăznire, şi zisle]: «Ei 
sint creştină d'intăi, şi întru Hs. creză, şi acelue mă închină, 
şi-l tămăeze (sic)». Domnul oştilorii zisle] cătră el: 
« Theodore, ţine-ți cinsta ce ai, şi vino de tămăneze, să nu 
fii urătă astăzi de totă rodulă tăi, şi de toţi prienicii tăi, 
şi numai tu să te faci vrăjmași Înpăratului, şi să pați mai 
răi decătii toți oamenii ce tămăneză dlujmn[e]zăi noștri. 
Şi-ţ ţine cinste ce aib. 

Sv[ă]ntulă răspunse]: «Ei am spusti la arătare că sintă 

creştină, şi de Hs.nu mă voit lăpăda. Şiiară zicii că sintă 

creştinii, şi lui Hs. mă închină, şi pre acela tămăezii». Dom- 

nulă zis[e]: «Slujitorii toţi săntui creştini, ce pintru aceia 

tămăneze bozii, şi totă sintă slujitorii Înpăratul[uji». Acesta 
cuvăntă zis[e] Voevodulii, nu că doară era creştini slujitori, 

ce numai să ispitescă să vază: ai doară este şi altul ci- 
neva creștinii diîn oaste. 

lară sv|ălntuli, deacă auzi acesti cuvăntii, zise: «Fie- 

carele cineşi de sine știe a cui slujitorii este. Iară ei ştii 

şi mărturisescă că sintă Înpăratului din ceriă slujitorii. 
Eu D[ojmnul[uji D[ujmnezeului miei, lui Is. Hs., fiilui lui 
D[u]mn[e]zăii, slujescă, şi pre acela am Domnu şi Înpărat.>- 
lară ună vătahi, de carii sta acole, ce-lii chema Posidoni, 

Cuvăntă și zisle] cătră sv[ă]ntulă: «Theodore, are Dum-
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n[ezăulă, tăi fiii 2». Sv[ă]ntulă răspunse cu multă îndrăz- 

nire şi zis[e]: «Are, şi atasta o spune D[ajv[ijdă prorlolcă, 
de zice: «Cu cuvăntulă lui D[ujmn[e]zăă sai întăriti ceriu- 

rile, şi d|ulhulă rostului lui toate puteril[e] lori». 
Voevodulă zis[e]: «Dară pute-vomiă, Theodorii, să vedemii 

pre fiiulă D|umn[e Jzăului tăă ce zici ?>. Sv[ă]ntuli răspunse : 
«De țai lăsa înşelăciune ta atasta, şi să fii creştinii, atunci 

ai precepe carele este fiiuli lui: D[ulmn[elzăti». Posidonie 

zisle] cu ocare: «Dară, de-ami pricepe carele este fiiulă 

lui Dlujmn[elzăi, ce bine am dobăndi, sati ce răi am 

păţi 2. Sv[ălntuli iarăşi zise: «Nu este multii, Posidonie, 
să laşi înşelăciune ta şi să vii cătră adevării, să laşi întu- 

nereculi şi [să] vii 'cătră lumină, 'să laşi slujba Înpăratului 

celui putredă şi să slujeşti Înpăratului celui neputredii, ca şi 

mine ?». 

Atunce să întorse Voevodulii cătră Posidonie și zisle]: 

«Să-lii lăsămii în cătăva vreame, doară va socoti şi s[ă] va 

întoarce». Dici pre svlă]ntulă îlă lăsară, iară pre alți creştini - 

începură a-i întreba. Şi svlăntulii Theodori purtasă după 
creştinii aceia, de-i învăța să nu să lepede de Hs,, şi le 

zice: «Fraţii miei creştini şi voinicii Înpăratului celui cerescii, 

a” lui Hs., nu vă temeţi de munci, şi de muncile aceste 

trecătore, că numai în vedere ce ai frică, iară, decă veţi 

cuteza să luoți pănă într'una saii pănă în doao munci, de- 

acie bucurie şi veselie vă va pără că sinti alalte; socotiți, : 

fraţii miei, să nu vă lepădaţi de Hs., că este gata să vă 
spodobescă  Înpărăţiei ceriului; iară, să vă veţi închina 

boziloră, c6 veţi dobăndi? Că vă caută a muri, şi, de veți 

muri păgăni, amară voao va fi. Pentru aceia staţi, fraţii 

miei, tari şi biruitori!». 
Aceste şi şaltele ca aceste le zisle] sv[ăntulii, de-ş întărie 

creştinii. Deci pre alți creştini închisără în temniți. lară 

svlăjntulă să dusă preste nopte şi pusă focă întru capişte 

păgănească'a unii boaze ce-i zice Ellinii: Rrea, pentru ca să 

arete că, nu numai cu cuvăntulă ce este creştină, ce şi cu 

lucrulă să arete păgănilorii că să închină a lemne mute şi 

surde. |
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Și fu zarvă mare într'acele zile în [E]vhaita, pentru capişte, 
[că preotul capiştei, ce-li chema Cronidă, văzusă pre sv[ă]n- 
tulii cănd ajunsesă capişte, şi, temăndu-să să nu cumva 
|să] caze greulă pre dinsii, lud svțăjntulă şi-lă dusfe] înna- 
inte giudejțului aceluia loci, ce-i era numele Pomplie, și zis|e | 
cătră jiudeţi: «Giupăne Pomplie, acestă omă necredin&osă 
ai aprinsă besereca boazei nostre Irrei, şi ai mărturisit 
şi înnainte Voevodul[uji că este creștini. Pentru aceia 
l-ami adusă înnainte ta. Dumnete (sic) vei face cu dinsă 
cumi învăţe (sic) lege şi Înpăraţii». Atunci, cumă auzi 
Pomplie, degrabă şi tremesă: Voevodulii oştei, şi zise] : 
«Pentru ce ai (ai) lăsată acesti necredintostă. de "i aprinsă 
besereca Irrei 2». [Ră!spunsă Voevodulă: «Eă l-am lăsatiă 
pintru să să întoa[r]că, jară nu pentru să aprinze besereca. 
Giudeţii eşti acestui loci. Dici, cumu ți-i voe, aşă fă cu 
dinsulă, ca să s[ă] înv&țe să nu ocărască fericiţii D[u]m- 
nfeJzăii noştri.» 

Atunci zisle] Pomplie cătră sv[ă]ntii cu multă mănie: 
<Necredintosă slujitori, acasta este cinste ce dedeși mari- 
loră Dumn[elzăi: în locă t-aă vrătă (sic) fi să te închini 
şi să tămănezi besereca marei boazei Irrei, iară tu te du- 
seşi de o [aJprenseşi, şi cu ce îndrăznire mersăși de făcuşi 
bezaconie ca aciasta ? Spurcate ome, nu te temuşi de mănie 
Irrei, nu te spămăntaşi de munca mariloră Dfu]mnezei, 
nice-ți fu frică de putere înpărătescă ? Ce, cumi are fi morţi 
prietinii Înpăratului, aşa nu şi-i bagi în samă. Şi atasta 
cinste faci Înpăraţiloriă pentru -cinste ce țai dăruiti. 2»- 
Svlăintulă răspunsă fără nece o frică, şi zis[e]: «Ei sintă 
acela c-ai arsii capiște[i] Irrei, că amă ispitită'să văzu : ore 
este Irra cu adevărat D[uJmn[eJzăue, şi ami văzută că este 
neşte lemn mortă şi nesimţită. Deci atasta cinste să cade 
boziloră căci că ochii aă și nu vădă, urechi ai şi nu audi, 
ură ai şi [nu] grăescă, pitore ai şi nu înblă. Ce D[ujm- 
nlejzăi săntii aceşte? Neşte lemne mute şi surde !» Atunci 
giudețulă Pomplie nu putu [răjspunde svlăntul[uli, ce în- 
văță să-l bată. cu toege. Si, deacă-lă bătură, zisțe] cătră 
dinsti Poplie (sic): «Pintru ce mă arăti eă cu cuvinte bune
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cătră tine, pentru acee te măreşti atăta. lară, de te voii 

munci cu neşte munci mari şi cumplite, atunci şi fără de 

voe ta te vei placa zisei înpă[rălteşti». 

Sv[ăntulă răspunsă: <Cumă nu priimeşti tu cuvăntuli 

mieă, aşa nice frica a ta nu mă va spăr& pre mine. Că frica 

ta va spări& pe coconii cei mici, iară pre mine, ce am pu- - 

tere lui Hs., nu mă vorii spărea, ce mă vorii veseli(e), şi 

nece muncile tale ce zici, nu le ami direpti nimică. Că 

putere lui Hs., adevăratului Dumn[eJzăă, mi le va uşura.» 

lară Poplie zise: <Theţojdore, tămăneze bozii, ca să te 

izbăveşti de munci şi de pedepse ce veri să paţi». Sv[ă]n- 

tulă răspunsle]: «Fă oarece ţi-e voe cu mine, că eă de Hs. 

nu mă voii lăpăda». | 
Atunci, cumiă ai zi[să], Poplie scărşcă în dinţi ca u[nu] lei 

şi cu mănie mare zis[e] cătră slujitorii lui : «Luaţi pre acesta 

spurcată ce nu mă ia în sama neci cătu-i lecă, şi-lii duceți 

de-l încueţi în temniţă, şi pecetruiţi (sic) uşa cu pe[celte 

me, şi nici păine să nu-i dați, nice apă, nice altă neinică, 

pănă căndă vă muri. Şi degrabă-li luară şi-lă dusără în 

temniţi, şi-lă pusără în legătură. Iară, cumii le răbdă aceste 

toate pentru libovulă lui Hs., aşa nice Hs. nu-lă lăsă, ce 

într'acee nopte i să arătă Hs. şi-i zis[e]: «Fii veselă, Theo- 

dore, voniculă miei, nu te scălr]bi nimicii, nice te dosădi 

pentru bătae &-ai răbdată pentru numele miei, că eă sintii 

purure cu tine, şi preste puţine zile veri veni întru Înpă- 

răție mă. Pentru acee nice bucate să nu ei dină în mă- 

nile păgăniloră, că darulă miei te va hrăni şi te bucură 

şi te veseleşte». Deci Hs. așă-i zis[e], şi să sui în ceriă. 

Iară sv[ă]ntuli rămase în temniță lăudăndi pre Dumn[e]- 

ză şi căntăndă, şi îngerii lui Dumn[e]zăi cănta cu dinsă, 

atăta cătii şi temnicerii auziră, şi le păre că sintii creștini 

înlăuntru, de căntă cu sv[ă]ntulu. Şi, deacă mersără, 
văzură uşa temniţei încuiată şi pecete întregă. Iară, deca 
să depărtară, iarăşi auziră glasii- ca de omeni mulţi, pănă 

ce căotară pre o fereastă şi văzură mulțime de omeni cu 

veşininte albe, unde cănta cu sv[ă)ntulă. Atunci să duseră 

de spuseră lui Pomplie judeţului, şi zisără că în temnițe săntit
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creştini, «şi nu ştim pre unde aă întratii». Şi, cumi auzi ju- 
deţulii, să temu, şi degrabă să dusle] cu toți voinicii săi 
la temniță, ca, de va fi vr'ună creştină, să-l prinze. lară 
elă cu sine întră înlăuntru şi, deca întră, glas de omeni 
mulți auzi, şi pre nime nu vedă, numai sv[ă]ntulă legatiă - 
şi băgată în grosi. Şi, decă-li văzu, să spărie foarte, şi 
iară închisă temniţa. şi învăţă temnicerii să-i dă îâtro zi 
căte puţină păine şi apa. 

lară, deca eşi judeţulă de se dus[e] de-acole, temnicerii 
dus[e]ră bucate sv[ă]ntului, şi sv[ăjntulă nu vru să le ia, ce 
le zise]: «Ei ami din în ceriă bucate, pre Hs. şi putere 
lui, iară bucatele vostre cele spurcate nu-mi trebuescă.» 
lară a doa zi învăţă judeţul şi scosără sv[ălntuli din în 
temnițe, şi, deaca stătu înnainte lui, zis[e] cătră dănst ju- 
dețulii : «Ascultă-mă, iubite Theodorii, şi vino de tămăneze 

"bozii mai nainte de ce nu te muncescă, că mă giorii pre 
putere marilori Dumnizei că voi scrie la Înpăraţi să te 
pue arhiereii Dumn[e]zăiloră noştri, să te avemti toți ca pre 
unii părinte şi mai mare, şi cinste multă veri ave di la În- 
părați». lară svlăJntulă, decă auzi, întăi răse, pentru Vlă- 
dicie cei. zisle] judeţulii, după acee răspuns[e] judeţul 
Pomplie: <«Au-ţi pae că cu une înbunături şi mintoni ca - 
aceste veri birui minte m&? Adeverescu-ţi că, măcari focă 
să mă are arde, măcariă fieri să mă're mănca, măcari sabie 

"să mare tă€, măcariă toti trupulă în mii de bucăţi să s'are 
zdrobi ( chimbat: zdromica), ei de Hs.nu mă voi lăpăda pănă 
cănduă voiii fi cu sufietă, şi pănă căndi voi fi viă; pentru 
libovulii lui Hs. voiă răbda munci şi mucenie în toate zi- 
lele». Iară aceste decă auzi giudeţuli, să mira foarte de 
îndrăznire sv[ălntului, şi chemă pre Domnul oştei în lature 
deusăbi, şi-l întrebă ce va face. Iară Domnulă răspunsle] : 
«Giudeţii eşti acestui locă, dici fă cum ţi-e voe». 

Atunci învăţă Pomplie să facă o muncă sv[ă]ntului, să-l 
spănzure cu capulă în josă şi, cu unghi de fierti ce le 
gătise de cee trebă, să strujască trupulă sv[ă)ntului pănă 
cănd, oare să moară, oare să tămăeze. Şi atăta strujiră 
armaşii sv[ă)ntulii pănă i să văzură coasteie şi usteniră şi
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armaşii strujindă. Iară sv[ăntulă altă nimică nu'grăe, nu- 

mai cătă cetiă în taină, bine lăuda pre Dlujmn[ejzăă : «În 

toată vreme, purure lauda lui întru gura m&>. ară giude- 

tulă Pomplie, decă văzu că nimică nu foloseşte, zisă să-l 

pogoară giosi, şi gră& cătră sv[ă]nti: «Nu ţii ruşine, vai 

de tine, a năd[ăjidui întru în omi c-ai murită răi, în Is. 

Nazarărenulă ? Într'acela nedejdueşti ce nice lui mai pu- 

tutii folosi !» | 

Sv(ă |ntulii răspunsă:: «De'ş fi avutii purure acasta ruşine, 

necredintoas[e] oame, şi eă şi toți creştinii căţi să. nădăj- 

duescii în Hs.!» 

Într'acee vreme găltavă mare să făcu de gloatele ome- 

niloră pentru sv[ă]ntă, şi giudeţulă 'să temu să nu să facă 

vro mestecătură în oameni. Grăi iară cătră sv[ăntulă şi 

zis[e] : «Să lăs[ăjmă cuvintele cele multe şi s[ă] zicemă uni 

cuvăntă stătători. Vr&-veli] să tămăezi bozii, ati veri să paţi 

mai mari şi mai cumplite munci decătii aceste ?». Sv[ă]n- 

tulii răspuns[e] : «Spurcate oame, şi plinii de toate hicleșu- 

guril[e] drăceşti, nu te temi de D[ujmnlejzăă ce ţa dat 

atasta boerie, ce încă-mi zici să mă lepădă de Dumn[ejzăt 

şi să mă închină lemneloră celoră mute şi surde ?». 

Atunci lăsă giudeţulă pre sv[ăjntuli să mai găndescă ce 

va face şi, deca trecu cătu-i un cas, zis[e] iarăşi cătră dinsii : 

«Mai bine este să -fii cu noi ai cu Hs.2». Sv[ălntulii răs- 

punsle) : «Cu Hs. am fostă, şi sintii, şi voit să fii». 

Decă văzu giudețulă că nimică nu poate face, nice-lă 

mai poate întoarce, ce mai multă zarvă să face, giudecă să 

piarză sv[ă)ntulă, şi scrise acesta giudeţu : «Pentru că Theo- 

dori, vrăjmașulti zisei înpărăteşti, saă lăpădatu de D[ulm- 

n[e)zăi „noştri, şaă crezută în Hs. celii răstignitii, pentru 

acee am giudecatii să-l ardeți de toti, cătii nece pămăn- 

tulă să nu & trupulii lui, ce să-lă mănăînce focul. Căci că 

şi elă aii arrsii besereca Irrei. Şi de grabă-lă luară armaşii 

şi-lă dusără legată pănă la loculă celă de perzare. Iară 

svlă]ntulă să deştinse de brăă şi să dezbrăcă de veşmăntulu 

ce avă şi să desculță de încălțăminte. Atunci armașii 

vrură să-lă găvozdescă la pămăntii, să nu s[ă] cumva sparie,
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Iară sv[ă)ntulă nu vru, ce zisle]: «Lăsaţi-mă negăvozdită, 
că Hs. celă ce mi-ai dată putere de ami. răbdatiă alte 
munci, acela mă va întări de voii răbda şi foculă». 

Şi nu-l găvozdiră, ce-lă lăsară slobodii. Iară sv[ăntulă 
rădică mănile lui cătră D[ujmn[eJzăă şi cu lacrămi să rugă, 
şi zise : <Domne Is. Hs., unulă născuti, fiiulă părintelui 
cerescă, cela 'ce 'pentru a nostre spes[ejnie te'i pogorătă 
din în ceri şi ai venită pre pămăntă, mulțămescu-ţi că 
mai spodobită de-amiă răbdati munci şi pedepse pentru 
sv[ă)ntii numele tăi. Proslăvescu-te, că-mi dăruişi să mă 
asamănă muncilorii tale. Mărescu-te că mă întărişi să măr- 
turisescă pentru libovulă tăă. Spodobeşte-te-mă, Domne 
Hristoasfe], şi Înpărăţiei Tale, cumi ami răbdatiă eă munci 
pentru numele tăi, așa şi Sfji/nţie Ta mă proslăveşte întru 
Înpărăţie ta. Ado-ţi. aminte, Domne, şi de voinicil ce ai 
fostă cu mine [în] închisore şi în legături pentru numele tăi, 
căril sintă şi acmu ; spodobeşte-i şi pre acee să mărturisască 
şi să & morte pentru libovulă tăii ca şi mine». 

Și, grăindu sv(ă)ntulă cătră D[u|mnfe]zăă aceste cuvinte, 
iară acole era unu creştinu într'ascunsă ce-lti chema Cleo- 

„nică, carele căota cătră sv[ă)ntulă şi lăcrăma. Iară sv[ă]n- 
tulă zisă cătră dinsă: «Frate Cleonice, aștepta-te-voiă ; 
numai ce vino», 

Aşa zise sv[ă|ntuli, şi iară începu a să rugă lui Dum- 
n(eJzăă şi a zice : «D[o]mne H[ristoas]e, cela ce întăi Sv[iin- 
țiia Ta ai arătată acastă mucenie pre cruce, de-ai luată 
moarte, pentru speslehie nostre, ca să ne arăţi cale la 
Inpărăţiia Cerului, priimeşte Şatastă mică muncă ce o 
rabdi nădăjduindi întru tine şi în sufietulă mieă întru 
Înpărăţiia ta ce netrecută, şi-l înpreună cu sufletulă mu- 
ceniciloră tăi 1». | 

Aceste cuvinte zise sv[ăjntulă, şi îndată sări în para fo- 
cului aceluia ce arde, lăudăndă şi mărind pe D[ulmn[e]- 
zăi. Iară Dlulmn[elzăă, pentru [ca să] arăte ciudese, să să . 
proslăvescă muceniculă, tocmi acesta lucrulti. Para focului 
acelue să făcu ca o cămară, şi numai cătii încu[n giură 
trupului sv[ălntului, iară -nimică nu-lă arsă, şi svlăntulă, 
Vol. XXI. 

3
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lăudăndiă şi proslăvindă pre D[ujmn[e]ză, dede -sufletul 

lui în mănile lui Dumn[e]zăi. A 

Iară giupănesa acee de care am pomeniti mai nainte c'aui 

deşteptată sv[ălntuli şi i-a spus de şerpe, acee cumpără tru- 

pulă svlăntului, cu multă cheltuială, şi-lă dusără la moşie sa în 

Evhaita, şi în totă anulă făce praznic sv[ăJntului, şi-lă ave de 

agiutoriă întru toate nevoile. Şi, nu numai &, ce şi toți bolnavii 

dină într'acela locă, avă&-lă vrace [=vracii] sufletescă ; nu nu- 

mai cei de-aproape, ce şi de departe şi diîn toată lume. 

Pentru acee ascultați cu toată osirdie şi una diîn ciu- 

desele Sv[ilnţiie Sale c-ai făcută, pentru ca să luați şi plată 

de la sv[ălntul ee-lă prăznuimi astăzi. Deacă muri Cos- 

tantină Înpărată, acela bunuliă şi sv[ă)ntul, stătură Înpărați 

3 fotori (sic) a lui. Iară după dănşii stătu Înpărată lu- 

lianiă prestăpenicii [= paravatul] mai nainte de ce nu era Înpă- 

rată. Acesta lulian:la arătare să făcâcă este creştini, iară în- 

trascunsii era păgăni, căci că să temă de unchiu-săiă, de 

Costandină Înpăratiă. Iară, decă muri şi elă şi fzorii lui, şi în- 

căpu la Înpărăţie, toate răutăţile căte av& ascunsle], de-acie 

le ivi. Într'alte răutăţi ce, făce creştin[ijlori, găndi șatasta. 

În săptămăna atasta ce'ă trecuti, toţi creştinii aă postil 

mare. lară elă vru să spurce bucatele Țărigradului cu sin- 

gele ce giunghs, de făct jirtvă boziiloră (sic). Dice chemă 

Vorniculă Cetăţiei, şi-i zis[e]: «Ascultă-mă, Vornice, marii 

D[ulmnţe]zei me-ai adusă aminte uni lucru, pentru că 

creştinii pre noi nu ne ascultă, nice cu bine, nice cu răi. 

Ce să facemi o tocmeală, să ne asculte şi fără voe lor. Dă 

învățătură să nu să vănză alte bucate în cetate, numai 

bucate înpărăteşti, şi acele să fie spurcate cu singe dinu 

în ji[r)tva bozilori, doară încai aşa ni să voriă pleca creştinii. 

Şi să fie cu taină acesta lucru, să nu prinză de veste». 

Aşa zis|e] Înpăratuli Dioclitianii (sic), iară Vorniculii 

răspunsă Înpăratului: «Pre putere marilor D[ujmn[eJzei 

dumnezăesci este acesta svati, iară nu-i omenesc. Face- 

voiă, Înpărate, cumi ziseşi». Şi degrabă învăţă, şi fu. zisa 

Înpăratului. lară creştinii nu ştiă, nece precep& svatulii celii 

răă a spurcatului Înpărată.
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Iară marele svetnică Dumn[e]zăă şi marele puternicii nu lăsă 
omenii săi să să spurce Cuni svată răă şi spurcată ca 
acela, ce tremisă pre sv[ălntulă acesta marele mucenici 
Theodorii Tironii la Patriajrlhulă Țaligradului ce-lti chema 
Evdoxie. Deci să dus[e] sv[ălntulă, şi-i zise], nu în somnă, ce 
aeve (ms.: cela vaeve): «Ep[i]sc[ojpe, să zice creştinilor 
să nu cuînpere bucate de acele înpărăteşti, că săntă spur- 
cate cu singe diîn jilr|tvă bozilori». Patria[r]hulă răspuns|e]: 
«Dară ce voră mănca omenii, că postăsciă şi sintă flămănzi ?». 
Svlălntulă zis[e]: «Să mănănce colivă». Patria[r]hulă întrebă: 
«Ce este ace colivă ?» Căci că pănă atunci nu era colivă, nice 
să pomeni. Iară sv[ăJatulă zisfe]: «Fierbe grăi şi înparţi-i 
creştiniloră să mănănce. Aciasta este coliva, că în 'loculă 
nostru, la Evhaita, aşa să chemă grăulă fierti». 

Patria(rjhulă zise: «Dară cine eşti tu, sv[ăjntulă, c-ai 
venită la ună păcătosti ca mine? Spune-mi numele tăă b, 
Răspunse sv[ăntulă : «Ei sinti Theodoră Tironă muceni- 
culă, dină Evhaita, şi m'aă tremisii D[ulmn(ejzăă să-ţi 
spună svatulă necredintosului lui, Iuliană, şi pentru aceia 
să faci cumu-ți zici». 

Degrabă să sculă Patriarhul de tocă, şi strense toți 
creştinii, şi le spus[e] videnie ce văzuse. Şi aşa făcu, de 
fiearsă grăi şi înpărţi tuturora creştinilor în Țarigradi, şi 
nu mai cumpără nime de bucatel|e] înpărăteşti, pănă să în- 
puţiră, de le arunca în Mare. Şi fu amăgită spurcatulă 
Inpărată, şi mai vărtosii diavululă, svatuli acela ce făcuse. 

Pentru acesta lucru şi pentru bine &-aă făcută prăznuimiă 
astăzi paminte Svinţiei Sale. Ce şi alte ciudesie multe ai 
făcutii acesti sfță]ntă. Fecoruli unii sărace l-ai scusă diîn 
robie Turcilorii. Cine ce pierde şi mergă în besereca St[i ]n- 
ției Lui, de dormiă, degrla]bă afia, fie unde vră fi. Pre neşte 
slujitori-i îngrozi să se ferescă să nu prade; pre omeni ce 
era de-a se închinarea, izbăvi. Și alte ciudese mari şi mi- 
„nunate aă făcută întru slava Tatălui şi a Fiiului şi a Dlu- 
hului Slvănltiă, ce este o dumnțe]zăire şi o inpărăţie, pentru 
a cărui milă să dobăndimiă şi noi binele de veci. Amină. 

 



VII. 

<HATUL» DIN 1826 AL ȚERII-ROMĂNEŞTI. 

În «Tesaurul» săă Papiu Ilarian a publicat de mult 
textul privilegiului împăratesc, al hatului din Novembre 

1802, pentru 'Țara-Romănească, după însăşi condica lui 

Constantin Ipsilanti, care era atunci Domn în Bucu- 

reşti. De aici sa reprodus în culegerea de «Acte şi 

- documente» a d-lui Sturdza (vol. l. | 
Nu se ştia însă că acest act a fost înnoit după con- 

venţia ruso-turcească din Acherman (1826), şi anume 

cu adausuri. Primind o copie contemporană de pe acest 

act, de la o persoană din Urziceni, cred că trebuie 

să-l dăm întreg, şi pentru deosebirile ce se observă 

în părţile ce nu sînt nouă: 

Alesule între Domnii neamului creştinescii: Grigorie Ghica 

V[oe]v[oJd, fie-ţi bune sfărşiturile tale. După ce îţi va sosi 

atastă a noastră înpărătească poruncă, să-ți fie ştiut că, 

în vreme căndi cu norocire sai săvărşiti pacea şi înpă- 

&uirea între prea-înnalta şi vesnica Înpărățiia Mea şi între 

Înpărăţiia Nemţiloră, atuncea milostivindu-să Înpărăţiia Mea 

la starea cea dină vremea răzmiriţi, pentru multele nevoi 

şi supărări ce ai suferită raialua| Ţării-Rumîneşti, ai mi- 

luit-o cu sfăntă poruncă dă ertarea dăjdiilor: de haraci, 

1 În 1791.



“HATUL» DIN 1826 AL 7ERII-ROMÂNEŞTI 37 

de bairamlăcă1, de rachibiit 2 Şi geizt 3. Asemenea pă la 
înjumătăţirea lui Muharemiă a I[eajtlullui 1206 s'aă mai dăruită 
iarăşi sfănta mea poruncă, coprinzătoare de a nu să supăra 
năpăstuindu-să săraca raiă, iariă, înă urmă, viindă grecesciă şi 
turcescii arzmagzară“ din partea celoră dină Ţara-Rumiînească Mitropolită, episcopi, egumeni şi toți preoţi dupe la mă- 
năstiri şi biserici, boeri, căpitani şi ceilalți zabiţă, cu coprin- 
dere că mai nainte de căţiva ani sai silită, dinu pricina ce- 
lori ce au păţită asupriri şi necazuri din vremea răzmiriţi, 
de a părăsi cei mai mulţi patriia lorii, şi a să dăpărta de la 
ia şi a să prăpădi memlechetulii 5 Ţării-Rumiîneşti şi a veni 
lăcuitorii la _ticăloasa stare, şi că, avăndii mare supunere 
Şi ascultare la prea-puternica Înpărăţiia Mea şi rezămîndu-să 
la aca către ei milă şi milostivire a Înpărăţii Mele, ceri 
a să înnoi prea-înnalta poruncă ce sai dată mai nainte, 
coprinzătoare de nizamulă 6 Ţării-Rumîneşti şi a multoriă 
şarturi care s'ată cercetati atunci la caiduli 7 ce să păzeşte la 
înpărătesculă miei Divan de fermenurile ce să dai după vremi, — fiindcă sau găsită acolo coprinsă că ]a It 1188, la 
jumătatea lui Şăval 5, s'aii dăruitii la amîndoo ţările sfintele 
prea-înnaltele porunci, înpodobite cu sfăntii hatihumaiumă 5, 
arătăndu-să acestea ce să zică în urmă: 

Ca raelele a căte doo țări: Rumîneşti şi ale Moldavii, care co- 
prindă locti de cheleri a prea-puternicii Înpărăţii Mele, plă- 
tindă, după starea loră, dajdiia anului saă haraciul, să nu să su- pere pentru orice felă de socoteli yechi de mai nainte, nici de 

1 Peşcheş pentru Bairam, Paştile musulmane, 
2 Rechiabic, darea „scării“ împărăteşti, pentru cei patru musaipi, „Agil din lăuntru“ de pe lingă Sultan. : 
3 Bani pentru numire (Şăineanu, In/luen ţa orientală, 1, p. 58). Se trece ca sumă fixă, adausă la tribut, de Constantin Mavrocordat, ca Domn muntean, în 1761 (Mihai Cantacuzino, Raport, publicat de frații Tunuslii, cap. XLI). 

4 Plingere, 

5 Provincia, 

6 Rinduiala. 

7 Condica. 
3 4 Novembre 1774; Sturdza, ]. e. |, p. 139 şi urm, 
? Iscălitură împărătească.
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bani, nici de orice altă. Şi, căndă să va întămpla pări şi pricină 

între vre-ună Turci cu vre-o raia, sai între doo raele, acesti 

felă de pricină Domnulii Țării-Rumîneşti cel după vremi, cer- 

cetăndă cu dreptate pă jăluitorii şi pe părătii, să înplinească 

dreptatea ce să v[a] dovedi. lar la hotărărea pricinilorii ce 

să va întămpla între Turci şi între raele să fiie înti mijlocit 

şi celui după vremi Divani-Efendisi ! ală Domnului şi alți 

Turci 2. Iară, de să vla] întămpla ca aceste pricini între Turcă 

şi raele a nu lua sfărșită printi mijlocirea celori ce li sait 

zis mai susă, a lui (adaus) Divanii-Efendisi şi altorii Turci ce 

voră fi pe lăngă cei după vremi Domni Ţării-Rumîneşti, şi să 

va. dovedi că gănduli acelorii jăluitori sai părăşi turci este de 

a vătăma şi a păgubi săraca raiaoa, să nu să sufere a să 

supăra şi a să păgubi săraca raia pentru acestui felă de 

mincinoase şi înpotriva dreptăți davale 2 şi pări. arii hotără- 

rea de acesti felă cu îndoială pricini să să facă înnaintea 

cadiiului dă Giurgiu, căutăndu-să judecata după dreptate ; 

care cadii ai Giurgiului sînt datori, cănd să v[a] orăndui la 

ei vre-o pără ca atasta dă spre partea Domnului după 

vremi, să fiie cu luare aminte a nu face nici-de cumiă lucru 

afară dină dreptate şi din pravilă, nevoindu-să a avea drep- 

tatea locul ci şi a nu să năpăstui săraca raia. 

Şi că să nu să supere săraca raia ducăndu-i cu sila a să 

judeca la altii loci. 

Şi că, de vreme că sai scrisii fetfă coprinzătoare ca măr- 

turiia a unui raiă asupra unui Turci este priimită şi bună 

la pricini de clironomiie şi de epitropiie, la care să urmeze 

după coprinderea. fetfaliă. . 

Şi că, căi dină aschearlii + saii alții dină Turcă voră face 

vre-o greşală înlăuntru, în Ţara-Ruminească, aceştiia să să] 

trimiţă la serhaturile $ dinii pregiur, şia colo să [să] pedep- 

sească prină merefetuli 5 zabiţiloră lori. 

1 Secretarii turcesc. 

2 Zabiţi, în Papiu. 

3 Reclamaţii. 
4 Ostaşi. 

_-5 Margeni, 
6 Prin mijlocirea. 
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Şi că, măcarii că sîntă multe înnalte înpărăteşti porunci 
date mai dinnainte, să nu să cuteze, înpotriva nizamului ce 
s'aii datii mai nainte, a întra în ţară serhatlii şi alţii dină 
lăcuitori cazalilorii ! după Dunăre şi înnalte porunci sîntă 
ca să surpe cășlalele 2 care să făcea întă Ţara-Rumînească 
mai nainte, şi să s[ă] izgonească cei ce umblă făr' de treabă, 
netrebnici şi oameni răi, dară nu este departe de a să 
întămpla ca unii ca aceştiia a cere de a întra în ţară, şi, 
după ce între ei să voră gălcevi, şi vori omoră unulă pe 
altulii, după aceia, să ceară preţulă săngelui şi, apucăndu-să 
de pări mincinoasă, şi cerăndi cu născociri amăgitoare 
lucruri şi bani, să supere şi păgubească pă săraca raiă a 
Ţării-Rumînești,—de aceia de acumă înnainte, afară dinii orăn- 
duiţii şi numiții cu numără neguțători de la serhaturi, 
nimeni altul să nu să cuteze a întra în Țara-Rumînească, 
ŞI, iarăși, aceştiia căndă au a merge la "Țara-Rumînească pen- 
tru neguțătoriia loră, să-și ia teşcherele de voie de la zabiţi 
lori, şi, ajungăndii în țară, să arate acesti felii de teşcherea, 
sau la însuși Domnul ţării, sai la vechilulă lui, şi, luîndă 
iarăşi teşcherea de voie, sai de la Domnulă Ţării-Rumîneşti, 
sau de la vechilul lui, aşa să să neguțătorească,—- făr' de 
a cere la judeţele în care mergi pentru neguțătoriia lori, nici cu 
sălășluire a să aşăza acold, nici a ara, nici a semena, nici 
a supăra întăi altii felă raelile, nici a da selem-ahtasă 2 sau 
arvună. Care acestea toate să coprinde întocmai la înnal- 
tele porunci ce saii datii mai nainte pentru nizamii, şi să 
cade a să urmă. 

Şi că pentru acestă feli de mincinoase davale să nu să 
sufere a să orăndui în Ţara-Rumînească mumbașiri + dă spre 
partea vizirilori şi cadiilori * şi zabiţilorii, spre supărarea 
-săracilorii raele. 

Şi că, căte locuri şi moşii, sat mănăstireşti, sai ale altoră 

! Ţinuturilor. 

2 Odăile de vite. 

3 „Bani de salutare.“ 

4 Împlinitori. 

5 Judecătorilor.
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obraze, care cu sila şi cu năpăstuire s'au stăpănitii de acesti 

felă de oameni netrebnici, şi să numescă pănă în zioa de 

astăzi cu nume de raele, făcăndu-să pentru aceştiia desăvărşită 

cercetare, şi dovedindu-să că să stăpănescii cu năpăstuire, să 

[să] întoarcă la stăpăni loră cei adevărați. 
Şi că, de va fi trebuinţă dea să înnoi şi a să lucra, cum 

şi mai nainte, schela cea veche a Țării-Rumîneşti, Orașul 

de Floci, spre mai de folosă şi mai lesne ducerea (de) celorii 

ce esti din ţară la alte țări, sai dini alte ţări la Țara-Ru- 

mînească, să aibă voie lăcuitorii țării a înnoi şi a umbla 

cu zisa schelă, însă cu chipii de a nu păgubi pă prea-înnalta 

mea Înpărăţiie. | 

Şi cumii că nu să dă voie la neguțători turci a ţinea 

înnăuntru înă ţară moşii şi cetfelăcuri 1, nici a paşte vite. 

Și cum că, dă vreme ce este popritii de a întra în Ţara- 

Rumiînească cei ce mergi la dregătoriile loră, prea-înnălțații 

Vizirii miei şi prea-cinstiţii mirimiramii ? miei, abătăndu- 

să dină calea cea dreaptă la dusulă şi la întoarcerea loriă, 

şi a lua dela raele, făr' de preţi, cele trebuin&oase ale lori, 

oamenilor şi a vitelori, şi a lua cai de olacti, şi, făcăndi 

alte cereri ca acestea, să înpileze săraca raia,—pentru acasta 

„nici întrun chipă nu este voinţa Înpărăţii Mele a să păgubi 

de acumii înnainte raelele Ţării-Rumîneșşti dăspre partea Vizi- 
riloriă şi mirimiramiloră şi a oamenilori lor, abătăndu-să dinti 

drumului celă drepti şi întrăndă înu TŢara-Rumînească.: 

Asemenea şi cei cu pricini trebuintoase ce trecă, sai Tă- 

tari, sa alţii, la multe locuri după 'nprejurulii aceştii ţări, 

să nu să abată dinti drumul lorii şi” să meargă înii Țara-Ru- 

miînească, nici să cară cai de olaciă mai mulţi decătu să 

coprinde la menzilă-fermani ? ce aă la miinele lori. Aşijderea 

şi cei ce să ducii cu porunci la numita ţară, după 'vremi, 

să nu supere şi aceştiia, cerăndă mai mulţi cai decătu cele ce 

sîntă scrise în menzilă-fermani ce at în miinele loră, şi, daca 

1 Ciftilic, feudă. 

2 Vizirii (Paşi) au trei tuiuri, aceştia, două. 

3 Firman de poştă. 
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pănă acumii, la înplinirea acestora ce s'aă zis mai susii (care 
acestea toate să coprinde la poruncele ce s'ati dati mai 
nainte) s'au întămplată vre-o lenevire,dară,de acumiă înnainte, 
la toate cele ce s'aii zisă şarturi 1 făr' de greşală de a să 
păzi, să va face mare osărdiie. Iară cine să vla] cuteza a 
face mișcare înpotriva înnalteloriă porunci, la. pedeapsa aces- 
storă felă de oameni să va face toată silința, făr' de cea 
mai mică prelungire. 

Și cumiă că, de vreme că sîntă date multe înnalte porunci, 
poruncitoare cumii că, căndii să duci raelile Ţării-Rumîneştă 
la casabale, sate şi tărguri după Dunăre, saă pentru vre-o 
treabă a lor de alișverişă, să nu să supere de către harac- 
cii? şi zabiţi acestori părți, nici cu cerere de haraci şi spenge?, 
nici cu alte pricinuiri ; nici oameni haracciilor şi colgii 4, cu 
pricinuire că ceră raele streine, să între în 'Țara-Rumînească 
şi să umble încoace şi încold,—pentru atasta să porunceşte 
cu înnalte porunci celoriă de să cade, şi să opresci aceştiia 
de acesti felii de lucru. 

Și cumi că raelele şi lăcuitorii Țării-Ruminești să nu să. 
supere de nimeni, după ertăcunea şi slobozeniia Ţării-Ru- 
mîneşti, la dăjdii şi la căiafet5 şi portulă lori. 

Şi cumii că, căndii raelele în TȚara-Rumînească ară fi prii- 
mită legea turcească, nu poti a cere parte de moştenire de la 
părinţii şi rudele loră, cercetăndu-să fetfaoa pravilii, fiindcă 
acastă pricină reazămă la pravilă, s'a dată patru sfinte fet- 
fale, coprinzăndu: celă diniă întăi, că Nazarineani cutare, după 
ce va priimi legia turcească şi va muri tatultă lui, cutare, nu 
poate a-i fi fii-săă moştenitorii ; cea de ali doilea, Nazarineanti 
cutare, bărbatulii cutăriia Nazarinencii, de va veni la legea 
turcească, nevestii aceșştiia rămîindă la legea ei, şi murindă 
ia, nu să face moştenitoră ei cel de aii priimit legea tur- 

i Rosturi. 
, 

2 Spengă, ispengt, pengic (v. Şăineanu, o. c.): zevranăprov, !/5 din robi 
şi pradă, pentru Sultan. . 

3 Harageari, cari string haraciul. 
4 Paznicii de drumuri, 
5 Veşmînt.
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cască, bărbatulii ei ; ali treilea fetfă : cutare Nazarineani, 

fecoră ală altui cutăruia Nazarineanii, de va priimi legea 

turcească, şi va muri tată-săii, fuindă creştină, fecorulă lui 

nu să face moştenitorii lui ; ală patrulea fetfă : cutare Turcă 

de va erta robulii lui, pă cutare Nazarineani, iar acestii robi, 

după ertăzune, va, muri făr' de a priimi legea turcească, cu-- 

tare Turcu, stăpănă-săă, nu să face clironomi acelui ertatu 

cutare Nazarineani. Deci aceste fetfale după coprinderea 

loră să cade a să urmă cumi să cuvine. 

Și cumiă că, măcar că sai lăsată şi s'a ertată mumba- 

iaoa t şi de a să cumpăra pă fieşcare anti oi cu înnalte porunci 

prinii merefetulă casap-başă * după vremi, dară este de mare 

trebuință de a să aduce oi dinii Ținutulă Înpărăţii Mele 

pentru tainaturile mirii* şi pentru hrana lăcuitorilorii Țari- 

gradului, — pentru atasta raelele Țării-Rumîneşti să nu as- 

cunză oile loră de vănzare, ci cu preţulă ce să politpseşte * 

să le vănză la neguţători şi gelepi, şi, aşa, cu privigheria 

celui după vremi Domni ală Ţării-Rumâneşti, să nu facă cu- 

surii de a. trimite la Țarigradii cîtă de multe oi, și aceste oi 

să le vănză lăcuitorii TȚării-Rumîneşti numai la acei neg|ul- 

țători şi gelepi carele le vorii aduce în Țarigradi, iar nu 

înu alte părți. 

Şi cumii că, Țara-Rumînească fiindi înă loc de chelerii 

înpărătesci, şi fiindcă cererea şi ducerea înmulţimii de za- 

herele este celii mai de trebuinţă (la) aceste dooă Ţări: Ru- 

mîneşti şi Moldovii -—, înti locii de mucaeseă 5 ce să da mai 

nainte dină toate felurile de zaherăle care ară şi seamănă 

raelile ţării, să le coboară necontenitii zah[ejrelile din dăstulii 

la schelile Dunării şi să le vănză, după prețul ce să poli- 

tepseşte, la reizii * corăbiilor ai Capanului ?, vănzăndu zahere- 

V. definiția în rîndurile următoare. 

Starostele casapilor din Constantinopol. 

Miri-Statul, 

Greceşte : se vinde. 

Provisii de războiil. 

Furnisori de corăbii. 

Magaziile de aprovisionare ale Țarigradului. 1
.
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lele la acei reizi care voră merge la 'Țarigradii, iari nu la 
alte părţi. Darii făr' de a să părăsi țăranii de arătură şi 
“semănătură, lenevindu-să că mucaeseaoa zaherelii saă ră- 
'dicată, nici să ascunză zahereaoa ce ai, cu găndi de lăco- 
miie, şi cu acestii chipă raelile țării să [să] folosească şi să căş- 
tige, iară lăcuitorii Țarigradului să pătimească stenahorie de 
hrană. La atastă pricină să puie necontenitii mare silință, 
atăti cei după vremi Domni, căti şi boerii. 

ŞI cumi că, orice greşală s'ati întămplatii a să face de ne- 
voie de către boeri şi raelile Țării-Rumiîneșşti şi at Moldovii 
la răzmirița trecută, acestea toate pănă acum fapte şi miş- 
cările lori s'ati ertati, cu desăvărşită ertare, de către Înpărăţiia 
Mea, şi nu va pomeni Înpărăţiia Mea, nici odinioară, nici cu 
mustrare, nici cu răsplătire !, la niciunulii dintre ei pentru 
cele trecute faptele lori, —şi de acumă înnainte, pre căti voră 
fi statornice la steajărulă supunerii şi ascultării către prea- 
puternica mea Înpărăţiie, şi vori urmă datoriile supuşiloriă, | 
neabătăndu-să dină supunerea, ce să cade, nu ai a vedea 
altcevaşi dină partea Înpărăţii Mele fără numai decătă milă, 
milostivire şi milosărdiie. 

Şi cumi că, la pricina între Domnulă Ţării-Rumîneşti şi 
între nazăruli Silistrii pentru hotarulit de matca Dunării, să 
să urmeze cu luare aminte cea de mai pă urmă, ali doilea 
răndi dată poruncă, la It. 77 2, coprinzătoare'şi de cele ce s'ată 
dati mai nainte înnalte porunci. 

Și cumii că boeriile Ţării- Rumiîneştă şi a Moldavii, de vreme 
ce să cade a să da între Greci şi între pămînteni cei aleşi, 
care potă a le chivernisi bine şi de credință, pentru atasta 
pricina boeriilorii să lasă la cei după vremi Domni Ţării- 
Rumîneşti şi Moldovii ca să le metaheresească la slujba loră 
după trebuință, pă cei credintoşi şi vrednici, atătă dină Greci, 
cătă şi dină păminteni, protimisindti întăi .pă cei mai dă 
treabă dină pămînteni boeri la boeriile ce săntă înnadinsă 
pămînteniloriă, 

Şi cumii că, căndii va fi trebuinţă de cherestele pentru 

1 Izbîndă ; la Papiu. 

2 1763 de la Hristos. Nu cunoaştem acest act,



44 «HATUL» DIN 1826 AL ŢERII-ROMĂNEŞTI 

întemeerea cetăţilori de la Rumele, să să taie acestea dinii 

munții Ţării-Rumîneşti şi ai Moldovei şi să să cară la lo- 

curile. ce vorii face trebuinţă şi, luîndă senetii pecetluită de la 

Benă-Emeni !, să să plătească făr' de lipsă preţul tăerii şi al 

căratului acestei cherestele dinti banii haratului Țării-Rumi- 

neşti şi ală Moldovii, făr' de a să scădea niciun bani. 

Şi cumiă că vitele ce sănti în seama ustali 2 de la Mangaliia 

şi care săntu la ceftelăculă Mangalii, să-i oprească de acumii 

înnainte a nu le paşte în ţară, atătii vara, cătii şi iarna ; şi 

într'acestaşă chipii să să apere săraca raiaoa dină paguba 

atasta. Încă sai găsită trecută în caidulă Divanului ca la 

suruturile 3 ce să voră zice mai josii s'au adaosi şi cel spre 

ajutoră i apărarea loră şartă după mila şi milostiviria Înpărăţii 

Mele către ei, ca să aibă luare aminte de acum înnainte 

şi ca să lucreze cele căzute la îndatorita loră supunere făr' 

de a să abatenici de cumiă, pănă la un firii de pără, din calea 

dreptății şi a supunerii, după datoriia lor, și aducăndă mare 

supunere la Domnii loră după vremi, făcăndă silință şi luare 

aminte la înplinirea înpărăteştii slujbe, şi dăpărtăndu-să cu 

mare luare aminte dă celii mai puţină cusură. Acele şarturi 

săntă acestea : 

Cumii că de acumii înnainte să nu să cară de la Ţara- 

Ruminească mai multii decătu şase sute noosprezece pungi 

de bani, iar Ţara Moldovii mai muituă decăti o sută treizeci 

şi cinci pungi şi patru sute patruzeci şi cinci tlall(eri], cu 

nume de haratul anului; care dajdiie a fieşcăreia ţări să 
să dea aici la Ţarigradă, la stărşitulă fieșcăruia ani, şi să 

nu să orănduiască în havalele. 

Și cumă că să s[ă] dea dinu partea Ţării-Rumîneşti nooăzeci 

[de mii| tlajileri], bani gata şi lucruri, la poclonulu Bairea- 

mului, şi patruzeci de miie rechiabie. Lari din partea ţării 

Moldovei pentru poclonu: Baeramului, înă bani gata şi 

1 Îngrijitorul binalelor, arhitectul-şef. 
2 Ustă, ofiţer inferior de leniceri. Cel din Mangalia comandă orașul, 

locuitorii fiind înscrişi în acest Ordin. 

3 Sureturi, copii.
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lucruri, nooăzeci dă mit tlaj[eri], şi recheabi& dooăzeci şi 
cinci mii t[aJi[eri), iară mai multă să nu să ară. 

Şi cum că de la Domni să nu să cară pă fieșcare ani 
banii mucarelului !, şi, pre cătă nu i să va întămpla vre-o 
greşală lui, şi să să dovedească bine, să nu să mazilească, 
şi de la Domnii ce. să orănduescii după vremi, să nu să 
cară geizele şi avaeturi mai multă decăti este obi&nuită din 
vechime, — care aceste obi&nuite geezele şi avaeturi să nu 
să ia de la: raele, ci să s[ă) plătească din veniturile cheară 
ale Domniloră, ocne, vămi şi din rusumaturi 2. 

Și cumii că cei după 'nprejurulă acestoră dooă ţări, Pașii, 
cadii şi alți zabiţi, să nu facă cereri şi să ceară hasuri? şi 
avaeturi 4, a căroră pagubă să reazămă la săraca raia, şi să 
nu trimiță de spre partea lor mumbaşiră numai şi numai 
de a lua bani; care acestea nu să sufere de către Înpărăţiia 
Mea. : 

Şi cumi că, cănd să v[a] întămpla a să face mazili şi a 
să orăndui cei dină dregătoriile prea-puternici Mele Înpă- 
rății, mai să dea niciun felă de geeză şi avaeturele loră. 

Și cumi că dină numitele dooă țări, dină toate felurimele 
de semenţii şi celelalte zaherele, să să ceară sumi pe cătiă 
nu să aduce supărare raelii, şi, căndă miriia va cumpăra 
zaherea dină numitele ţări, să să) plătească preţulă acei 
zaherele cu bani gata, şi chiriia să nu să încarce la raele ; 
iară, căndă vor cumpăra neguţătorii zaherele, să să plă- 
tească cu bani gata, cu preţulii ce să politipseşte. 

Şi cumiă că, fiindcă să coprinde la cele date mai nainte 
sfinte porunci, după cumiă s'a zisă mai susă, că, cumpă- 
răndu-să oi dinii.amîndooă zisele țări prin marefetuli saegii- 

- lor % şi ai oameniloră lui Casap-Başi, este pricinuitoră de pa- 

1 Întăririi în Domnie. Şe făcea pentru Hanii Crimeii, cum se vede din 
al Il-lea volum al cărții lui Peyssonnel despre negoțul Mării Negre 
(Traile sur le commerce de la Mer Woire, Paris, 1787, LI, pp. 237-8). 

2 Dări, venituri. 
- 

3 Ajutorințe, 

£ Dări indirecte, 
5 Saigii, păstori, vinzători de oi.
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gubă şi asuprire la raele, cumă saii zisii mai nainte, sati 

ertată :să nu să nu facă acea cumpărătoare de oi. Dară, de 

vreme că este trebuință de a să aduce oi dini Ţinutulă 

Înpărăţii Mele pentru tainaturile mirii şi pentru hrana lă- 

cuitoriloră Ţarigradului, pentru a&asta raelile Ţării-Rumi- 

nești să nu ascunză oile loră de vănzare, ci, cu preţului ce . 

să politipseşte, să le vănză la neguțători şi la gelepi, şi, așa, 

cu prevegherea celorii după vremi Domni ai ţării, să nu facă 

cusură de a porni la Ţarigradi căti de multe oi, şi să le 

vănză lăcuitorii ţării aceste oi numai la acei neguţători şi 

gelepi carei vor să le aducă la Țarigrad, iară nu la alte 

părți. Pentru care şi de acumii înnainte să v[a] face silință 

şi lucrare, căte săntii dă trebuinţă la acestea, 

Şi cumii că, căndi să vorii cere de la dooă ţări cherestele 

sai alteritrebuintoase de zidire, să [să] dea ştire de suma 

cerută, la Domni după vremi, şi, aşa, să s[ă] care cele ce 

să ceră, la hotarele acestori dooă ţări, să să plătească pre- 

țulă tăerii şi căratului la raele de la cei ce săntiă meimuri 1 

la acesti fel de binale, cui mijlocă care să dea mîna raeliloră, 

şi cu bani gata, dară să nu să silească raelele a le căra ace- 

stia ce să ceri, saii cherestea, sait altele, afară dinti hotarăle 

ţării loră. | 

Aşijderea, căndii să va cere de la aceste dooă memleche- 

turi salahori şi cară, să s[ă] plătească făr' de a să scădea 

dină obinuita plata lorii? niciuntă banii, nici să să prelungească 

vremea plătirii lori. a 

Şi cumi că să nu să sufere a întra într'aceste dooă, mem» 

Jecheturi, afară dină neguțătorii fermanlăi?, nimeni dină pre- 

jurul Dunării lăcuitori şi iamacă * cu scopusuli pagubii şi vă- 

tămări raelii, şi să umble întorcăndu-să prenă ţară, nici să 

are, nici să semene locuri ce să cuvine raelilor a dooă. mem- 

Jecheturi, nici să bage vitele loră pentru pășunea şi hrana 

1 Delegaţi. 

2 Platelor ; ms. 

-3 Cu firmane, privilegii. 

4 Ţeniceri în congediu.
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loră ; iarii cine va cuteza a face în potriva acestui nizamiă 

să să. pedepsească straşnict. 
Şi cumii că, de s'a stăpănită după pace locurile raeliloră, 

să să întoarcă la stăpănii loră. 
Şi cumi că, căndă nu v[a] fi mare trebuinţă şi grabnică 

pricină, să nu să trimiţă cu mumbașirii la aceste dooă mem- 
lecheturi dăspre partea Înpărăţii Mele şi, căndă să vor 
trimite, să nu să cară plata mumbaşiretului lor de la raele, 
nici să să zăbovească întăi ţară cu izvodirea a fel de felă de 
pricini. Acestea şarturi, adăogăndu-să la cele de mai nainte, 
să să urmeze totdeauna, şi, păzindu-să la mîinele lor înă 
vreme dă trebuință, să să caute caidurile fieşcăreia pricini 
dintr'acestea, și să să lucreze acestea căte să cerii, iartă cine 
va cuteza înpotriva acestora a face ceva, oricine va fi, ca să 
să pedepsească, să [să] arate la prea-puternica mea Poartă, şi 
să-şi ia pedeapsa. 

Și, de vreme că s'a datii mai nainte poruncă că boerii 

carii ai slujită cu credință la prea-puternica Înpărăţiia Mea, 
şi să supunii la : Domnii loră, să li să dea chear treptile 
şi dregătoriile care sai învrednicită mai nainte de rezmi- 
Tiță, şi să li să lase în stăpănirea loră moşiile loră, însă, 

fiindcă să face silință şi nevoință de a să păzi totdeauna 

şarturile ce s'aii zisă şi ca să slă] dreagă şi să să spo- 

rească moşiile și coprinsurile boerilorii, la care reazămă traiuli 

loră, şi ca să aibă după vechiul obiceiă folosurile ce li să 
cuvine şi treptile dregătoriloră loră celorii de.mai nainte; cu 

şartu, ca să nu să lenevească cîtii unii firii de pării de a 

pune înti faptă la cea îndatorită mare supunere şi la porunca 

şi voința Domnilori loriă, şi, căndii să voră purta așa, să li 

să facă silință spre ocrotirea lori, metaherisindu-i la dre- 

gătorii şi păzindu-să preveleghiurile lori, acesti felă de si- 

linţă fiindă pricină la sporirea țării, —să porunceşte boeriloră 

numitei țări să să lase de cererile fără cuvănti şi fără cu- 

viinţă, şi mai vărtosă de acele cereri care nu potă suferi ra- 

elile dinii pricină prăpădenii la care a căzută ţara în vremea 
războiului. Iară, de nu să va supune vre unul dintr'aceia 

la porunca atasta şi, înpotriva înpărăteştii Mele voințe, va
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păgubi şi va supăra pă săraca raia, şi să va amesteca la lu- 
crurile care. nu i să cade, și va cuteza a să apuca de lucruri 

şi cereri fără orănduială şi afară dină hotarele lui, care pricinu- 

eşte turburare nizamului şi răzvrătiri, şi, de va sta înpotriva la 

urmarea acestoră bune orăndueli, cu care umblă Domnuli lori 

spre îndreptarea oblăduirii ţării şi spre odihna şi mîngăerea 

raelii, şi de va cuteza la vre-o faptă "fără voința Domnului 

săă, de vreme că cei de spre partea Înpărăţii Mele aleşi şi 

asupra loră orănduiţi Domni au toată volniciia a pedepsi 

pă acestă felă dă nesupuşi cu pedeapsa ce i să cuvine,— 

pentru care să să facă toată silința de a pedepsi, după cumi 

Sai zisă, acestă felă dă nesupuşi, ca să aibă răpausă şi 

odihnă săracile raele, şi paza nizamului ţării. 
Şi cumii că dajdiia dupeste anii care să analoghiseşte 

la toată raiaoa să să adune de la toţi după cumiă cu drep- 
tate va cădea în partea fieşcăruia, iară nu, cu unile mij- 

loace şi pricinuiri fără cale, unii din raele să s[ă] apere de 

dajdie, şi partea lorii să să încarce la ceilaltă raia. La acestea 

toate să s[ă] facă totdeauna luare aminte ca să slă] pă- 

zească dreptatea. Şi de acesță felă de apărare fără cale să 

„să facă dăpărtare, ca să s|ă] urmeze dreptatea totdeauna. ŞI, 

de vreme ce, pentru aceste toate şarturi, sai dată pe 

largă sfăntă poruncă plină de milostivire la It. 1198, la: 

luna lui Rebiulă-Evelă !, la vremea Înpărăţii a pomenitului 

întru fericire prea-slăvitului unchiului miei, Sultan Hamitiă ? 

(căruia fiie milă şi ertare), care poruncă s'aii găsită trecută 

în caidă, cu toate aceste -mai susi zise şarturi ce săntă pri- 

cinuitoare de dresii şi sporirea a zisii Ţărei-Rumîneşti şi a 

nizamului ei, şi pricina de apărarea a multor năpăstuiri a 

lăcuitoriloră, -— pentru care, după mila Înpărăţii Mele asupra 

tuturori ticăloşiloră şi nevoiaşilorii, care să naşte din bu- 

nătatea şi iubirea de dreptate a Înpărăţii Mele, şi după în- 

părăteasca milostivire către raiaoa ce-mi este dată amanetii 

de Domnulă Dumnezeii, s'aă fostii dati înpărăteasca mea 

1 Astfel se capătă data exactă a hatului din 1784 (Sturdza, 1. c., p. 

195 şi urm.). 

2 Abdul-Hamid. 

x 

a
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poruncă la It. 1206, înpodobită cu sfăntii hatehumaiumi, coprinzătoare de cele dooă porunci date mai nainte, una cu | sfăntă hatihumaiumiă, la It. 1188, cumi s'aă zisă maj sust, iarii una, totă cu acestă coprinstă, la I[ea]tă 1198, vrăndiă În- părăţiia Mea şi la cele pline dă dreptate zilile Înpărăţii Mele a să urmă asemenea aceste şarturi care să .coprinde la porunca cea dată mai nainte şi ca să să săvărşască ră- pausul săraciloră, şi mai vărtosă ea să s[ă] isprăvească cele spre îndreptarea şi sporirea țării, urmîndu-să lăudata noimă care să coprinde la ceilaltă naltă înpărătească poruncă, dă ertare de doi ani după pace, după mila şi milostivirea În- părății Mele, asupra tuturoră lăcuitoriloră ţării, iară după înplinirea ertării de doi ani să să îndrepteze cele ce aă a răspunde dajdie poclonulă baeramului, şi recheabie, giaize şi alte avaeturi, după şarturile ce saă zisă maj Susti,—-acestea însă coprindă poruncele ce sai dată mai nainte, darii, fiindcă cu trecerea vremii s'a pricinuită la unele dintre șarturile ce s'ati arătat mai sust turburare şi catahrisisă 2, iară după cele dintre prea-puternica Înpărăţiia Mea şi între Înpărăţiia rosească următoarele şarturi, ahtinamele ?, are dreptate Înpă- răţiia rosească a face mijlocire pentru memlechetulă Ţării- Rumîneşti şi ală Moldovei,--pentru acasta, spre întărirea în- plinirii de acumii înnainte a ziseloriă şarturi, solulă ei ce să află înă Țarigradii au arătată la prea-innălțata Mea Poartă prină tacriră, avăndă poruncă dăspre partea Înpărăţii lui ca să ceară adaos la şarturile de mai. nainte acestorii madele+ ce să vori zice înnainte. 
Și Cumi că de acumii înnainte vremea Domnilor să fie răn- duită pănă în şapte ani deplinti, socotindu-să dinti zioa ce să va orăndui Domnii, şi, pe căt nu să va arăta greşală do- vedită, Domnii să nu să facă mazăli mai naintea vremii de - Şapte ani, iar, într'acastă diastimă de șapte ani arătăndu-să 

1 Deci: 1792. Vezi actul însuși în Sturdza, [. c., p. 225 şi urm, (după Uricariul, UI, pp. 1391-44), 
2 Grec.: abus. 

3 Tratate, 
4 Afaceri. 

Voi. XXI.
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vina, de să v[a] da ştire dăspre partea Înpărăţii Mele către 

solulă Înpărăţii (şters cuvintul) Rusii, şi, de să va dovedi 

şi să v[a] încredința că cu adevărată este vinovati la gre- 

şală, numai la acea vreme să fie slobodiă a-lă mazăli. 

Dăjdiile, avaeturi şi cereri ce sai izvodită dină noă în 

urma senetului ce sai făcută la leatii 1198, să lipsească, şi 

"după acesti temeiii să rănduiască şi să aşeze Domni țării, 

înpreună cu boeriă, dările dupeste anii, şi să le cisluiască 

după dreptate, şi să aibă luare aminte cei după vremi 

Domnii “Ţării-Rumiîneșşti a avea epolipsisă! la anaforalele şi | 

arătările ce va face după vremi solul Rosii, atătă de atastă 

„madea a dăjdiilor, căt şi de preveleghiurile ţării, şi mai 

vărtosă pentru paza şarturilorii ce să coprindă la atastă 

„prea-înnaltă înpărătească poruncă, pentru ca să să rădice 

şi să lipsească catahrisisii ce s'a întămplată, adică la ma- 

deao raeliloră ce nu dai birii, la scutelnici boerilorii, şi aşe 

- ca să să uşureze greutatea aceştii dări făr' de orănduială, 

să nu rămiie slobodi de biră niciunulii dini raele, afară dinu 

suma scutelniciloră ce săntă scrişi dină vechime la Visterie, 

ci toți de o potrivă să rădice greutatea dării, şi să să zătic- 

nească cu totulă fieşcare supărare şi neodihnă către raele 

de spre partea tacsildariloriă 2 dăjdiiloriă. | 

Şi, dă vreme ce spre plata lefilori ostaşiloră dinu Țara- 

Rumînească este trebuintosă a să face o sumă de ajutorii 

şi dăspre partea Moldovii, âruncăndu-să dăjdiile deosebiti 

pentru aceştiia, să s[ă] ocărmuiască acestea cu dreptate, 

după prea-înnalta poruncă ce să va da pentru atasta, şi încă 

să să poruncească Domnului, cu boerii 'Ţării-Rumîneșşti, 

pentru scoaterea, cătă degrabă a ostaşilorii dinti ţară şi pentru 

îndreptarea 'lefiloră după luni, ce sai zisă mai susi. 

Şi, de vreme ce plata numiteloriă lefi caută spre a să face 

_tacsilă? banii ce sănti trebuintoşi la âtasta, înplinindii Dom- 

nulă atastă însărcinată datoriia lui, în urma aceştiia să s[ă] 

1 Gree.: considerație. 

2 Încasâtorilor. 

8 A se încasa. 
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dăruiască cu milostivire către raelele Țării-Rumîneşti o er- tare de dajdie ună ant deplină. 
Cite orăndueli să voră face dăspre partea Înpărăţii Mele de felurimi de semenții 1, de unti, de oi şi, înă scurti, dă cele ce să facă în Țara-Rumînească, să s[ă] arate aevia suma acestora la poruncele ce să vori da pentru acestia, şi în- tr'acestiă fel de înnalte porunci să s[ă] numească porunca: şi către boeri, şi să să citească de față, întru auzulă tuturoră, în Divanul Țării-Rumîneşti, | | 
Şi, de vreme ce este a să face vorbă cu boerii, acestă felă de: cerere, orice felă va fi, de este putință tacsilă, toată, » sai în parte, de la ţară sai ba, -—pentru acasta rugămintea şi cererea ce vorii face boerii printi marefetulă Domnului loră să să asculte, iară preţul ziseloră orăndueli să să plă- tească dăspre partea mirii, făr' de prelungire de vreme, după preţulii ce să pelitipseşte, dar cu altii felă să nu să facă mumbaiaoa. 
lar pentru zahereă ce să cumpără pă fieşcare ană dăspre „Partea mirii, să să plătească prețulă după fiiatu ce să va rupe pă fieşcare ană Ja schela Brăilii, şi, pentru ca să nu să încarce greutate la raele, căratu zahereli cărăndu-să angareă, celt după vremi Domni să să silească cu cre- dință ca să s(ă] rupă fiiatu zahereli la numita schelă, soco- tindu-să Şi chiriia, 

| 
Cele după vremi înnalte porunci ce să dai şi caută spre memlechetultă Țării-Rumîneşti să să citească întru auzulă tuturoră, la Divanulă Țării-Rumîneșşti; Şi, după citaniia loră, să să puie spre pază la condicile ţării, | Dregătoriile ţării să să dea la pămînteni, dariă să fiie în puterea Domniloră după vremi să aleagă şi să orănduiască la acelea şi dină Grecii cei cinstiți, şi cu ştiinţă, şi vred- nici acestori dregătorii. Şi, căndi să v[a] întămpla vre-o supărare, dăspre partea Greciloriă la dregătoriile ce voră fi rănduiți, cei după vremi Domni să-i mazălească Şi să-i pe- depsească şi pă aceştiia, după cumii şi pă pămînteni boeri, şi să-i silească a întoarce înnapoi cele ce at luatii cu năpaste, | 

| Zaherea ; în Papiu.
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Câte cheltueli voriă trebui pentru cheverniseala ineziluriloriă * 

dupeste ani, să le rănduiască şi să le hotărască pă fieşce 

ani cei după vremi Domni, înpreună cu boerii Divanului, 

şi, mai multă decătă suma ca rănduită, să nu să mai ia, cu 

niciună felă de pricinuire. | 

Chiverniseala spitaluriloră şi şcoaleloriă şi poduriloră şi 

altor asemenea pricini care să cuvină şi săntiă chiiar ale 

țării, să s[ă] facă havalea porunca Domnului după vremi 

către boerii țării. | 

Şi, dină călugării ce nu sîntă legaţi la mănăstiri şi Mi- 

tropolitii murindi cineva, cele ce rămînii avuţiia lor să nu 

să ceară de nimeni, ci să să facă tacsilă prină marefetuli 

Domnilorii după vremi, ca uni veniti casii ce să cuvine 

la săraci, şi la sărmani, şi la alte fapte bune. lar, din că- 

lugări ce săntii legați la mănăstiri, de va muri cinevași, 

averea loră să să ia ca un veniti mănăstirii la care au 

fost închinată. 

Pentru neferii ce săntă în slujba ţării dină începută, pentru 

paza ei, să-i rănduiască Domnulă după vremi, făcăndă vorbă 

pentru atasta cu boerii pămînteni. 

Câte moşii ale Ţării-Rumîneşti şi a Moldovii care sîntii 

pă numele raeliloră hrăpindu-să şi stăpănindu-să cu nedrep- 

tate în Ţara-Rumînească, în părțile Ghiurghiovului, i Brăilii, 

şi Cula?, şi peste Oltă, iară, la Moldova, la Ţinutul Hoti- 

nului, acestă felă de locuri hrăpite a Țării-Rumîneşti şi a 

Moldovei să s[ă] întoarcă şi, la înnalte porunci ce să daii 

de aceste pricini către cei ce. să cade, să să hotărască 

vremea. 

Şi, fiindcă este dănadins voinţa Înpărăţii Mele ca, după 

cum să arată mai susiă, să să facă luare aminte ca de acum 

înnainte, afară din neguţătorii fermanlii, ciţi dinii lăcuitori 

părțiloră Dunărei şi din iamaci 3 şi alţii, înpotriva şarturilori, 

vorii vrea să intre la aceste dooă memlecheturi şi să să 

3 Menzilurilor, Poştelor. . 

-2 Turnu (Măgurele). . 

3 Cum s'a mai spus: agregaţi la Ordinul lenicerilor.
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sălășluiască şi să păgubească pă raele, să să zăticnească ŞI 
"să să izlgolnească acesti felă de oameni. 

De acumti înnainte căte prea-înnalte porunci să voră tri- 
mite la aceste dooă țări, să fiie potrivite cu aceste şarturi 
şi cu previleghiuri și obiceiurile țărilor. 

Să să săvărşească toate mijloacele şi chipuri care pri- 
ci[nujescă îndreptare, sporire şi bună-stare şi desevărşitii 
răpausul lăcuitoriloră ţării ce săntă suptă acoperemâîntultă 
Înpărăţii Mele, şi să nu să sufere vre-o faptă înpotriva, pre- 
veleghiuriloră ce sai miluitii ţării printr'acastă prea-înnaltă 
poruncă. 

Pentru acasta sai datii prea-înnaltă poruncă coprinză- 
toare ca, după firească credinţa ta şi după dreptatea, osăr- 
diia şi răvna ta spre mulțumirea Înpărăţii Mele ş, al. 

lar, către acestea, prin aşăzămîntulă ce cu hotărăre 
prină cugetă curată s'aă făcută la Acchermen între prea- 
puternica Mea Înpărăţiie şi între Curtea Rosii, păzindu-să 
toate ponturile, aşezămîntulii (pus în loc : trahtatulă) păcii 
ce sai făcută la Bucureşti, sai mai întocmitii şi cele de 
mai josă arătate, adecă : 

Fiindcă sai orănduită Domni dintre boerii pămînteni, 
este priimitii şi de prea-puternica Înpărăţiie ca de acumii 
înnainte alegerea' Domnilorii la fieşcare dintr'aceste dovă 
eparhii să să facă, după vechiul obicei ală pămîntului, prină 
boerii Divanului, care boeri, cu toţii într'o chibzuire şi ob- 
ştească hotărăre, alegăndă dintre boerii cei mai mari pă 
celă mai destoinică pentru treapta Domnii, să arate prin ar- 
zimagzarii ală loră către prea-puternica Îmipărăţiie pă boe- 
rulă celă alesă. Și, de să va găsi cu cale şi de către Îm- 
părăţiie ata alegere, să va aşăza acel alesă la Scaunulă 
Domnii, şi îndată să vă înbrăca şi cu haină domnească. Iarii, 
daca celă ales nu va fi plăcută prea-puternicii Împărăţii | 
pentru dăstoinice cuvinte, atunci, încredințăndu-să pentru 
acele cuvinte amindooă inpărăţiile, să să poruntască boe- 

1 V. sfirşitul cu recomandaţii şi făgăduieli Domuuluj, boierilor și clerului, 
Şi cu data de Gemaziiil-achir (ahir) 1217, în Papiu, î. e. p. 315,
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riloră. de a [alege pre altuli, care va fi mai cu cuviinţă. Lari 

vremea stăpăniri Domnilorii, socotindu-să dină zioa ce sati 

aşăzati în Scaunul Domnii, va fi, ca şi mai nainte, de șapte 

ani întregi, şi nu să vori scoate mai nainte de acestui so- 

rocii. lar, daca, în vremea oblăduiri loră, să va ivi vre-o vină 

a lori, o va fat-o cunoscută prea-puternica Împărăţie către 

elciu! rosescu, şi, dovedindu-să adevărată de către amăndocă 

Impărăţiile, atunci numai să să scoaţă din Domnie. 

Şi că Domnii ce şai împlinită şapte ani ai Domnii făr' 

de a da cu drepti cuvăntă pricină de tare neplăcere, ori 

către amîndoocă Înpărăţiile, sau către lăcuitori, şi voră cere 

boerii divaniţi ai amîndurora eparhiilor de a mai rămi- 

nea aceşti Domni, şi vorii dovedi că toţi lăcuitorii de obşte 

săntă mulţumiţi de dănşii, să să orănduiască şi pe alţi şapte 

ani. Iară, daca, din pricină de bătrăneţe, ori de boală, sai 
de vre-o altă pricină,să voră lepăda înnaintea sorocului de 

şapte ani, ata lepădare făcăndu-să de către dănşii cunoscută 

prinu ştirea amiîndurora Înpărăţiiloră, va fi priimită. 

Şi că de acumi înnainte Domnii ce după înplinirea so- 

rocului de şapte ani, ori să vori scoate, sai să vorii le- 

păda, ai a scădea din treapta Domnii, şi, petrecăndă cinstiti 

şi cu înţelepciune, voră fi iarăşi în răndul boerilori, tăr' de 

vre-o dregătorie şi făr' de a să mai alege a doilea de 

Domni, iară copii acestori Domni, ori celor scoşi, sai 

celorii lepădaţi, întrăndu în răndulu boerilorii, să să orăndu- 

iască în dregătorii ale pămintului, şi să slă] aleagă şi din- 

trănşii Domni. 

Și că, cănd să va întămpla scoatere, lepădare, sai moarte 

Domnului, pănă să va orăndui altul, oblăduirea ţării să 

să încredinţeze la, vechili orănduiți dinti partea boeriloriă Di- 

vanului. 

Și că dăjdiile dupeste anti i orănduitele dări şi cereri ce 

din noii s'au întocmită în urma leatului turcesciă 11982, fiindcă 

Sati stricată şi ai rămasii neţinute în seamă, în It. creşti- 

1 Ambasadorul, 

2 1784.
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nescii 1802, prinu prea-înnaltă poruncă înpodobită cu sfăntă 

hatihumaiumă, de aceia cei după vremi Domni al acestorii 

dooă eparhii, avăndu drepti temeiii aceiaşi prea-înnaltă po- 

runcă (prin care sau întocmită acele prefaceri de orăn- 

dueli), să orănduiască dijdiile şi cele depeste anii dări, 

avănd însă Domnii mare luare aminte la săvărşirea aceştii 

întocmiri. 
Şi că Domnii să dea ascultare, atăti la cele ce li să voră 

provalisi ! de către elciul ros[es!c, cît şi la cele ce din po- 

runca lui li să vorii provalisi de către consolii roseşti de la 

amândooă eparhiile, spre paza preveleghiurilor pămîntului şi 

acestori de acumii întocmite orăndueli. 

Şi că suma beşliilor să orănduiască Domnii înpreună cu 

boerii Divanului după numărulii ce ati fostii la It, creştinescii 

18202, şi, după ce odată să va orăndui suma, lorii, să nu să 

mai adaoge nici într'unii chipă, afară numai cănd să voriă 

încredința amîndooă Împărăţiile că este neapărată trebuinţă 

de a să adăoga. Iară. orănduiala şi chipul întocmirii beş- 

liiloră să să urmeze precumiă să urmă înnaintea răzvrătirii 

la Ii 1820, şi bas-beșlii să să orănduiască după obi€nuita 
orănduială d'innaintea trecutii răzvrătiri, şi, atătii başbeșiii, 

cătii şi beşlii, să nu fie volnici a să abate dinti slujbele la 

care dintru'ntăi ati fostă orănduiţi i din datoriia orănduelii 

loră, saă a să întinde la trebi de ale pămîntului, ci să fie 

popriți cu totu de una ca. atasta. | 

Şi că moşiile ce s'aii hrăpită dină pămîntulă Ţării-Ru- 

mînești, atăt dupeste Oltă, căti şi de către Giurgiu i Brăila 

şi Cula, să să dea înnapoi stăpiniloră loră; pentru care 

acestă pontă ali dării înnapoi a aceloră moșii să va da 

ună sorocii prin prea-înnalta poruncă ce are a să da către” 
cei ce să cuvine. Ă | 

“Şi că cei ce şaii lăsat patriia lori dină întămplarea ce- 
loră din urmă răzvrătiri, să s[ă] întoarcă făr de nicio po- 

1 Aduce înnainte. = | 

2 1821, în prescripţiile chiar ale Convenţiei (în franțuzeşte, la Sturdza, 

l c., p. 314 şi urm.),
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- prială, avăndu-şi, ca şi mai nainte, dreptele loră prevele- 

ghiuri i averile şi moşiile loriă. 

Şi că pentru băntuirile şi 'pagubile ce ai încercată amăn- 

dooă eparhiile dinu pricina răzvrătirii, să dă de către prea- 

puternica Mea impărăţiie apărare de dajdie de alte obit- 

nuite dări pe doi ani, iarii, după înplinirea acestui sorocii, 

să să străngă, atătii dajdiia, cătii şi cele obicnuite dări, 

făr' de vre-un adaosi, precumii sau întocmită la Iti 1802, 

prin prea-înnaltă poruncă, înpodobită cu sfăntii hatihu- 

maiumă. 
Şi că Țara-Rumiînească şi Ţara Moldovii, fiindcă săntiă 

cheleruri ale prea- puternicii Înpărăţii, după ce să voriă 

scoate cele pentru hrană şi alte trebuintoase ce urmează 

după trebuință a să da pe totă anul la prea-puternica În- 
părăţiie, i ceia ce va fi pentru trebuința amîndurora eparhii- 
loră, lăcuitori lorii aă voie de la prea-puternica Înpărăţiie 

să să neguțătorească după a lor plăcere cu rodurile pă- 

mîntului şi ale miineloră lorii. Iară pentru ale hranii şi alte 

trebuintoase ce să cer de la aceste doocă eparhii, i pentru 
cumpărătoarea loră după preţulă ce să politipseşte, i pentru 

plata loră de către miriia înpărătească, şi pentru sarcina ce 

priveşte asupra boerilorii Divanului, ca să taie şi să ho- 

tărască preţulă acestori lucruri de ale mîncării cîndi 

să va ivi vre-o prigonire, să să urmeze după cele de mai 

nainte întocmirii căte să cuprindii în prea-înnalta poruncă 

ce prină hatihumaiumii s'aă datii în li 1802,. săvărşin- 
du-să de acumi înnainte cu toată osărdiia. 

Și că boerii a amîndurora eparhiiloră să săvărşască po- 

runcile Domnului lori, fiind plecaţi şi supuşi înă totă chi- 

puli, şi Domnii săntii popriţi de a pedepsi pă a lor boeri 

după a loră voință, numai dină vre-o bănuială, făr' de a fi 

înfiinţată şi adevărată vină ; iară; dovedindu-să vina, să 

să săvărşască osănda, după obiceiulii şi orăndulia]la pămîn- 
tului. 

Şi că, fiindcă dinii răzvrătirea ce înă urmă sau întăm- 

plată la amîndoocă eparhiile, s'aii pricinuitiă vătămăre la buna 

orănduială a oblăduirii, datoră este Domnul, înpreună cu



* P k
u 

3 
Ii 

„SCAROLLZ 
fe «7 
Cc, O 
1ea VS 

<HATUL» DIN 1826 AL ȚERII-ROMĂNEŞTI 

boerii Divanului, să s[ă] osărduiască la căte privesc spre în- 
bunătăţirea acestori eparhii, care stă în a lori destoinicie 2, 

Și toate acele mijloace şi chipuri ce voră fi pentru în- 
bunătăţirea, lori, să să întocmească, şi făr' de prelungire să 
să săvărşască. Iară, către acestea, pă. lăngă schimbarea în- 
tocmirii ce s'aă făcută acumii, fiindcă s'a hotărătă a să 
păzi dreptăţile şi preveleghiurile acestoră țări întocmai după 
prea-înnalta poruncă ce s'aă dati prin hatihumaiumiă, adăo- 
găndu-să într'ănsa şi ponturile aceştii. schimbări, a noastră 
înpărătească voință este de a să înnoi într'acestaşi chip &a 
din l!i 12172 înnaltă poruncă ; carea, înnoindu-să, s'ati scrisă 
Şi s'a trimisi. 

iți poruncimă dară ţie, numitule Domnă ală Ţării-Rumi- 
neşti, să faci cunoscută coprinderea aceştii prea-înnaltei po- 
runci, de față cu Mitropolitu, episcopii, igumenii şi toți 
boerii şi ceilalți lăcuitori raele, şi, publicuindă dreptatea şi 
milostivirea Înpărăţii Mele, .să-i încredințezi pe toți că, în 
cătă vreme, atătii boerii, cătă şi celelalte raele din Ţara- 
Rumiînească nu să voră abate din calea dreaptă, săvărşindă 
datoriile supunerii şi plecăciunii, şi, supuindu-să la înnaltele 
porunci ce să dai, vorii fi tăvărsate cu îndestulare milile 
şi bunătăţile în dreptele zile ale stăpănirii mele”către toate 
raelile şi supuşii cei slabi şi” neputintoşi, şi voră dobăndi 
necontenită toate căte privesctă spre ală lorii răpaosă şi 
odihnă. 

lar tu, numitule Domni, şi cei dină urma ta, înă cătă 
veţi înplini datoriile supunerii voastre şi buna cunoştinţă a 
înpărăteştiloră noastre către voi mari faceri de bine, şi veţi 
săvărși şi veţi înplini toate căte să ceri prină mai susti-ară- 
tatele înpărăteştile noastre porunci, să fiți încredințaţi că, 
de nusă va arăta vre-o greşală a voastră, dovedită şi bine 
cunoscută, pricinuitoare de scoaterea şi schimbarea voastre, 

1 Despre Regulamentul Oryanie ce se va. face (pet ces mesures fe- 
ront Vobjet d'un răglement general pour chaque province, lequel sera mis 
immediatement ă execution“; Sturdza, /. c,, p. 317), comunicaţia tur- 
ceuscă se fereşte de a pomeni ceva. 

2 1802.



4 

58 «natur» DIN 1826 AL ŢERII-ROMĂNEŞTI 

nu veţi avea grijă de scoatere, şi veţi rămînea în Domniia 

Țării-Rumineşti, precumiă s'a zis, Şi, nu numai de către 

Înpărăţiia Noastră să voră păzi toate mai susti-arătatele pon- 

turi ale preveleghiurilor spre liniştirea şi răpausulă țării (care 

Sati dată încă dină zilele prea-fericitului strămoșului nostru 

Sultană Mehmetă?, ci să va face şi toată silința de a nu 

să strămuta cătuși de puţinii şi din partea marilorii miei 

Viziri şi slăviţi dregători ai Înpărăţii Mele. Şi încă şi cei ce 

lăcuescii înprejură, pă lăngă Dunăre, dăncold şi dăncoăce, 

mari şi mici, să nu îndrăznească a face vre-o urmare în- 

potriva aceştii întocmiri ; iară, căndii înpotrivă voriă îndrăzni, 

dăndu-să de ştire, să vorii pedepsi. După ce dară vei face 

cunoscută cu. încredințare, tu, numitule Domnii . alti Ţării- 

Rumîneşti, către toţi boerii şi ceilalți pământeni ai țării 

coprinderea aceştii înpărăteșştii noastre porunci, să-i povă- 

țuești şi să le porunceşti a fi rugători napristeni pentru 

îndelungata viiață şi neclintita stare a Ştăpănirii Mele, fe- 

rindu-te de orice urmare înpotrivă. Aşa să ştii, şi. fii încre- 

dinţati la semnulă Miei celă sfăntă. | 
- Scris la sfărşituli sfăntulul Ramazanii, [ă 12422. 

La 12.Octombre 1826 „consulul prusian din Bucu- 

reşti arată că Grigore-Vodă Ghita e vesel, ca şi cum 

i sar fi adus la cunoştinţă învoiala ruso-turcă, care 

se încheiă însă numai la 7 ale lunii după stilul nou. 

Siguranţa că s'a- iscălit convenţia o avură cercurile 

bucureştene numai la trecerea ataşatului de ambasadă 

frances, marchisul de Valmy, care ducea, către sfîr- 

şitul “lui Octombre, o copie autentică a acestui act la 

Paris. Acelaşi consul ştie la 26 de clausa alegerii Dom- 

„8 E fabula privilegiilor date Țerii-Romănești de Mohammed al IV-lea 

(— 1687). — Ea a fost născocită cu prilejul negocierilor păcii din Chiuciuc- 

Cainargi, cînd boieri! ştiură, pe această basă „istorică“, şi cu ajutorul Ru- 

siei biruitoare, să smulgă cea d'intăiii recunoaştere de drepturi, V. Genea- 

logia Cantacuzinilor, p. 537. 

4 Jos, în dreapta: Sai procititii şi este întocmai : Răd[ulelani] Stot- 

[nijeii. Acesta a păstrat şi alte acte, 
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nului de către boieri şi crede că mai este una care 
dă voie acestuia a-şi hotări ce reşedinţă voieşte. Solii 
turci cari se întorceaă de la Akkerman, «murahasii», 
erai abia pe la sfîrşitul lui Novembre la Focşani (so- 
sesc la 20); de aici trecură grăbiţi spre Constantino- 
pol, prin Silistra 1.: | 

Hatihumaiumul fu comunicat numai Divanului dom- 
nesc, în taină. Aceasta se făcuse acum la 24 Maii, 
căci altfel nu sar fi discutat atunci, la Mitropolie, în 
trei şedinţe, dreptul lui Beglicgi-Aga, venit cu firman, 
de a strînge oile de mumbaid?. Sosise, in adevăr, la 

19 ale lunii, şi la 27 el era «publicat». Consulii îl dis- 
cutaiă în ulie3. În Novembre' Alecu Filipescu-Vulpe, 
Iordachi Filipescu, Ştefănică Bălăceanu şi Alecu Vi- 
lară lucraă acum la proiectul de reforme +. Influenţa 
consulatului rusesc ajunsese covirşitoare, şi ea. aduse 

„scoaterea fiului mai mare al lui Ghica din dregătoria 
de Ban:. 

În ce condiţii s'a făcut «publicarea» în Bucureşti, nu 
ştim. În laşi însă, hatişeriful fu dus la mănăstirea Ga- 
lata. De acolo-l iea fiul lui loan Sandu Sturza, bei- 
zadeaua Iorgu, cu alaiă. Domnul îl primeşte încunju-. 
rat de boieri. Divan-Efendi, secretarul turcesc, îl ce- 
teşte. Consulul frances L.agan spune că impresia a fost 
mare (cune grande sensation>), nu pentru înnoirile ce 
se dădeai în vileag, ci pentru că nu era vorba de 
înlăturarea lui Vodă, şi poftele de Domnie trebuia 
deci amînate, Acest agent diplomatic caracterisează 
hatul foarte bine, spuind că «nu era: decit 0 repeţire 

1 Hurmuzaki, X, pp. 378-9, 381; Acte şi fragmente, II, p. 719, n-le 1, 2. , i 
2 Hurmuzaki,.X, p. 417, no. pi. 
3 Jbid., pp. 418-20, u-le prv-v şi anexele, 
4 Did, p. 431. | . ! 
5 V. izvorul arătat în nota următoare, pp, 348-9.
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a celui din 1802, cu adausul tratatului din Akkerman'»>. 

Aici cererea de 30.000 de oi, «după moda veche» fu 

răspinsă, cu ajutorul consulului rusesc. 

1 aCe hatti-chârif n'etant -qwune rEpetition de celui de 1802, avec 

Paddition du traite dAckerman» ; M. Demetrescu, în Archiva socic- 

tății ştiinţifice şi literare din laşi, VII, pp. 345, 347-8.



VIII. 

ACTE PRIVITOARE LA MOŞIA COMARNIC. 

(După copiile din archiva d-lui G. Gr. Cantacuzino.) 
  

Il. 

Cu mila lui Dumnezeă lo Mihnea Voevod şi Domn 

al Ţerii-Romăneşti, fiul marelui şi prea-bunului Alexandru 

Voevod, dat-am Domnia Mea această poruncă a Domnie 

Mele boierilor Domniei Mele Banului Udrişte și Postelni- 

cului Staico, şi fiilor lor -cîţi Dumnezeii li va dărui, ca să 

li fie lor satul Comarnicul, cu tot' hotarul, pentru că ai 

fost a lor veche şi dreaptă ocină de la părinți. Iară sem- 

nele lor să se ştie, vechile hotare de spre partea Cornului, 

unde era mai de nainte vreme Valea-Hiarălor, pănă la Frunzu, 

şi pănă în Prahova, la Corn. lară dupe aceia Udrişte Banul 

și Stoica Postelnicul au avut pîră înnaintea Domniei Mele 

cu mănăstirea dela Mislea şi cu megieşii de la Corn, anu- 

me: Mircea, şi Albu, și Stănciucu, şi Vlad, şi cu cetaşii lor; 

" şi aşa grăiai aceşti de mai sus numiţi megieşi şi mănăs- 

tirea de la Mislea ca să iea ei din moşia Comarnicul maj 

mult decit aă ținut pănă atunci şi să lisă iea lor curăturile 

lor. Drept aceia şi Domnia Mea am căutat şi am judecat 
dupe dreptate şi dupe lege, cu toţi cinstiţii boeri ai Dom- 

niei Mele, şi am dat Domnia Mea megiaşilor de la Corn 

şi călugăraşilor de la mănăstirea Mislea lege doisprezece 

„ boieri să jure ca să treacă de vechile hotare, precum ai 

zis €i,cu cei 12 boeri, şi atunci să iea mai mult din această 

“pomenită moșie. lară megieşii de la Corn şi călugării de 

Ja Mislea nu aă putut să iea jurămîntul nici de cum, şi ai 
rămas numiții megieși şi călugării de la Mislea de jurământ
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înnaintea Domniei Mele. Deci am dat şi Domnia Mea boie- 

rilor Domniei Mele, lui Udrişte Banul şi lui Staico Postel- 

nicul, ca să li fie lor satul Comarnic, ce sa zis mai sus, 

moşie vecinică stătătoare, lor şi fiilor lor, nepoților şi stră- 

nepoților, şi de nimenea neclătită, dupe zisa Domniei Mele. . 

Iată şi martori am pus Domnia Mea pe boierul Mitrea, 

Mare-Vornic, şi Ivaşco, Mare-Logofât, şi Dumitru, Mare- 

Spătar, şi “Constantin Frangopulo, Mare-Vistier, şi Radu 

Comisul, şi Horvat Stolnicul, şi Gonţea Păharnicul, şi Dan- 

ciul, Mare-Postelnic ; şi ispravnic Mitrea, Marele-Vornic. Şi 

am scris ei, Hristodol, în Scaunul oraşului București, luna 

“Tunie 4, anul 7089 [=1581]. 

IL. 

După luminată poruncă a Prea-Înnălţatului nostru Domn 

Grigorie Ghica Voevod, aă avut judecată înnaintea noastră 

dumnealui fost Mare-Sărdarii Tănase cu : Rumînil din sat 

din Comarnic, judeţul Prahova, anume: Stan Cojocariu 

Pîrcălabul, şi Stan Bleju, şi Vlad Măzgureanu, şi Burlă 

Cernat, pentru muntele Floreiul, de pe lingă apa Prahovei, -- 

zicînd dumnealui Sărdarul Tănase cum că are parte în acel. 

munte, dela boierii Filipeşti, şi că cei de mai sus numiţi 

săteni și cu cetaşii lor din Comarnic nu-l îngăduie ca să 

'stăpînească muntele. S'ai întrebat şi cei de mai sus zişi 

Comărniceni, ce ai să răspunză, și ei ati răspuns că acel 

munte Floreiul este al lor de moştenire şi că cu nedrept 

l-ati călcat boierii Filipeşti. Am cerut Comărnicenilor cărți 

doveditoare că muntele este al lor, şi nu a avut nicio 

carte să arăte. lară dumnealui Tănase Sărdariul ni-ai înfă- 

țişat zapis. din anul 7164 [=1655-6], a lui Dumitraşcu Căpi- 

tanul din Gherghița, în care scrie că ati vîndut răposatului 

Pană Spătarul muntele Floreiul de pe lingă apa Prahovei; 

ni-aă mhai arătat încă şi un hrisov,cu anul 7048 [=1539-40], 

al răposatului Domn Radu Voevod, fiul Radului Voevod 

cel Mare, prin care dă în stăpînirea lui Mihnea Vistierul 

partea din muntele Floreiul a fraţilor lui, Radu şi Vlad.
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Din care cărți sai dovedit că. oamenii din Comarnic nicio 
treabă nu aă cu muntele Floreiul, ci că este bună dreaptă 
a lui Tănase Sărdariul cu' părtaşii lui. 

“Deci, după cercetarea judecaţii ce am făcut, am. dat 
cartea noastră de judecată dumnealui Tănase Sărdariul; 
ca să-şi stăpînească partea sa din muntele Floreiul cu pace 
din partea sătenilor comărniceni, pentru. că aşa. am găsit 
noi cu cale şi cu dreptate. Aceasta scriem. 

1751, lunie 20. 
Barbu Văcărescu, Mare-Ban; C. Năsturel, Mare-Vornic; 

Constantin Brâncoveanu, Mare- Logofăt; Ştefan Văcăreșcu, 
Mare- Vistier. 

IL 

„Adecă ei, Crăciun, 'dat-am credincios zapisul miei la 
cinstită mîna dumnealui Mihaiă Cantacuzino, Mare-Vistier ) 

„precum să se ştie că, avînd eii un munte în judeţul Pra- 
hova, ce se numeşte Gegul, şi care se hotărăşte pe de-o 
parte cu munţii mănăstirii Sinaia, iar, pe de alta, cu un 
munte al dumisale numit Stîna-Doamnei, şi, pe de altă 
parte, merge pănă în vadul Prahovei, şi âvînd eii acum 

„nevoie de bani, iar dumnealui protimisindu-se de a-l cum- 
păra, i l-am vîndut dumisale pe bani gata, taleri 300, din. 
hotar pănă în hotar, aşa precum sînt semnele puse de: 
hotarnici. Am mai dat încă dumisale şi zapisele cele vechi, 

iar dumnealui mi-ai dat toți banii de mai sus zişi deplin 
în mîna mea. Drept aceia am dat şi eu acest credincios 
zapis al miei, ca de acum înnainte să aibă a stăpîni acest 
munte dumnealui şi coconii dumnealui în Bună pace de 
către mine şi de către tot neamul 'mieă. Pentru că am 

vîndut dumisale de bună voia mea. Şi, pentru mai adevărată 

credinţă, am iscălit cu mîna mea, Bind față şi alţi boieri : 

marturi, cari se vor iscăli. 
N 

Iulie 7, 1752. | 

Crăciun, copil-din-casă, adeverez,. 

>
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IV. 

Prin acest al mieă credincios zapis încredinţez la mîna 

vărului mieă Mihaiu Cantacuzino, Mare-Vistier, cum să se 

ştie că, avînd noi 6 munţi ce ni-ati rămas nouă de la pă- 

rinţii noştri, anume Zamora şi Manole Vornicul..., care se 

afiă în judeţul Prahova, şi, fiindcă aceşti munţi neîm- 

părții i-am stăpînit pănă acum de-avalma noi cîteşi trei, 

adecă o parte am ţinut-o eă, alta văru-mieă Mihai şi alta 

fiii răposatului unchiu-mieă Pîrvul Cantacuzino, fost Mare- 

. Postelnic, anume avînd ei nevoie de bani, mi-am făcut 

partea mea din aceşti munţi vînzătoare, şi, protimisindu-se 

dumnealui, şi ca rudă a mea, nam învoit cu dumnealui 

de bună-voia mea, şi i-am vîndut partea mea, adecă a treia 

parte, cît mi se cuvine mie din fiecare munte, pe. bani gata, 

taleri 180, pe cari bani i-am şi primit deplin în mînă. | 

- Deci să aibă dumnealui să stăpînească în pace, atît de 

către mine, cît şi de către ceilalți veri ai miei, şi a tot 

neamului mie, şi dumnealui, şi coconii dumnealui câţi Dum- 

nezei îi va dărui. Şi, cînd s'aii făcut acest zapis, s'a aflat 

la această învoială şi alți boieri mărturie, cari se vor iscăli. 

lar, pentru mai adevărată credință, iscălind, mi-am pus şi 

pecetea spre dovadă. 

Martie 5, 1759. 

(Pecetea.) Şerban Cantacuzino, vînzător. 

Anastasia, soţia sa, vînzătoare. 

V. 

Adecă ei, Nicolae Argintoianu, fost Mare-Şetrar, împre- 

ună cu soţia mea Păuna, flica răposatului Tănase, fost 

Mare-Păharnic, încredințăm cu cartea noastră la mîna prea- 

iubitorului de Dumnezeă episcop Antim, precum ca să se 

ştie că, avînd răposatul socru-mieii o moşie în judeţul Pra- 

hova, adecă a patra parte din Comarnic, şi cu munţii ce 

se numesc Floreiul, pe jumătate, care este Slomna și Gur- 
.



ACTE PRIVITOARE LA MOȘIA COMARNIC . 63 

*guiata, şi Pietricioaia, şi Smeura, şi Faţa, şi Dosul, şi Turda, 
şi Beleile, şi Podurile, împreună şi cu Rumînii, cît se va 
alege partea socru-mieii, toate acestea le-a” fost pus 7ăpo- 
satul” socfu-miei zălog la Prea Sfinţia Sa, încă din anul 
1751, dîndu-i şi zapisele, şi cărțile, și şi alte hirtii vechi ce 
mai avea pentru această moşie, pentru taleri, 1.500, şi cu 
dobînda. lor, cîte_ două _la: zece. Iar, după moartea lui socru- 
miei, mai trecînd încă [ani] şi, neputind eă să o scot din ză-: 
logire, îndoindu-se banii, după depărtarea vremii, cari bant | 
se adunau la 3.000 [de] taleri, şi nedîndu-mi -mîna de-a o - 
mai scoate, din buna noastră voință am vîndut-o Prea Sfin- 
ției. Sale, lăsînd-o să-i fie ştătătoare pentru aceşti bâni. Iar.. 
Prea Sfinţia Sa a spart zapisul de datorie al socru-miet. 
Deci să aibă Prea Sfinţia Sa a ținea și a stăpîni această de 
mai sus zisă moşie, cu Rumînii şi. cu munţii, în bună pace, 
din partea mea şi a tot neamului miei; jar, dacă se va 
tîmplă să se mai găsească şi alte niscareva cărți vechi, 
adecă zapise, scrisori şi hrisoave a acestei moşii şi munţi, 
afară din: cîte ai fost dat socru-miei Prea Sfinţiei Sale,. să 
am ă le da şi pe acelea. Iar, de vor rămînea, sa la mine, 
sati la altcareva din neamul miei, să rămiie tără de nicio 
tărie. Şi, pentru. mai adevărată credință, ne-am iscălit 
amândoi, puindu-ni şi peceţile noastre spre încredințare. 

lanuar 20, anul 1762. 
(Pecete.) Nicolae Argintoianu, fost Mare-Şătrar. (Pecete.) 

Păuna Argintoianca, 'adeverez, | 

VI. | - 

Prin această carte carte a mea încredinţez la mîna dum-. 
nealui Mihai Cântacuzino, Mare-Vistier, precum să fie ştiut 
că, la anul 1751, imprumutînd că pe 'răposatul Tănase Pă- 
harnicul cu: taleri. 1.500, cu zapis şi cu dobîndă, pentru cari 
bani mi-ai fost pus zălog moşia sa. de la Comarnic, din 
județul Prahova, a patra parte ce se cuvenia lui, împreună . 
şi cu munţii, adecă  Floreiul jumătate, ce este:la Slom, Şi 
Val XXI, 

5
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Petriceaua, şi Smeura, şi Faţa, și Dosul, şi Turda, şi Be- 

leile, şi Podurile, şi, afâră de aceşti munţi, şi mai sus zisa 

moşie a patra parte, peste hotarul Comarnicul, şi cu toate 

zapisele vechi şi hrisoave, şi, trecînd la mijloc ani [ nu. 

mi-ai dat banii. 'Timplîndu-se, apoi, să moară Tănase Pă- 

harnicul, ai «ămas banii mică neplătiţi, cari, socotindu-se . 

pănă la moartea lui, sai adunat, capete şi dobîndă, taleri 

3.000. După aceia aim mai îngăduit pe moştenitorii lui, adecă 

pe fie-sa, Păuna, şi pe soțul ei, Nicolae Argintoianu, încă 

ani |], şi, neavînd să-mi înnapoieze banii, mi-ai lăsat 

munţii de mai.sus zişi şi cu moşia, ca să le stăpinesc eu 

de-a pururea, . după cum şi zapisul arată. Care moşie şi 

munți făcîndu-le şi eii vînzătoare, şi protimisindu-se dum- 

nealui Mihaiii Cantacuzino, Mare-Vistier, ca un vechiii moş- 

tean al munţilor din Prahova, şi părtaş şi vecin acestor 

moşii, m'am învoit cu dumnealui pe bani gata taleri 2.000, 

adecă două mii, cari bani mi i-ai numărat deplin în mînă. 

Asemenea şi et i-am dat dumnealui zapisul Şetrariului Ni- 

colae Argintoianu şi toate. cărțile şi hrisoavele vechi. Drept 

aceia să aibă dumnealui şi coconii dumnealui, câți Dumnezeii 

îi. va dărui, să stăpînească cu pace, atît din partea mea, 

cît şi de către tot neamul mie. Şi, spre mai adevărată 

credință, m'am iscălit mâi jos, puindu-mi şi pecetea. S'aii 

mai iscălit şi alți boieri martori. 

 Tanuar 13 (232), 1762. | 

(Pecetea.) Antim episcop, adeverez.. . | | 

Nicolae Argintoianu, mărturii. 

VII. 

Din luminată poruncă a Prea-innălțatului nostru Domn 

Ajexandru Scarlat Ghica Voevod, vătaful de aprozi a înfă- 

țişat înnaintea judecății pe Joan unchiaşul, Petru (?) şi Neagu 

Buligă, şi Stoica Cojocarul, şi Radu Negroiu, vechili şi altor 

săteni din Comarnic, judeţul Prahova, şi am cercetat jalba 

ce ai dat Ptea-Înnălțatului Domn, zicînd că ei aă un munte
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de cumpărătoare de la Răuţă Braşoveanu, anume, Ploreiul, 
"în acel judeţ Prahova, şi că ati pierdut zapisul de cumpă- 
rătoare, iar că muntele l-aă stăpinit ei, vînzînd venitul . lui 
egumenului” de la mănăstirea Mărgineni, şi că, de opt ani 
încoace, ai zis că acest munte sai călcat de dumnealui 
Vornicul Nicolae Dudescu şi de dumnealui fost Mare-Clucer 
Filipescu. Apoi, fiind de faţă şi dumnealui Cluceral Filipescu 
şi vechilul dumnealui, Vornicul Dudescu, ai răspuns cum. 
că acest munte Floreiul, “împreună şi cu alți munţi de-acolo, 
şi cu satul Comarnic, sînt ale dumnealor, arătîndu-ni: ve- 
chilul dumnealui Vornicului 'şi o carte de judecată, iscălită 
"de marii boieri şi întărită de răposatul întru fericire Domn 
Scarlat Ghica Voevod, prin care se dovedeşte că, această 
moşie şi munții fiind fost vîndute de răposata Spătăreasa 
Stanca către fostul episcop Antim, în preţ de 70.000, “îm- 
preună cu acea judecată, le-a răscumpărat părintele -Cle- 
ment -Dudescul, şi o carte de alegere a acelor munţi, care 
se vede că din porunca domnească s'a făcut la faţa locului, 
fiind iscăiltă și de Bunea, fost Logofăt de Vistierie, şi de 

SI Gheorghe Mihalache, şi Vasile, vătaf de plaiă. Cari aceşti 
săteni fiind fost de mai înnainte vreme clăcași ai'neamului 
dumnealui, înnainte de a fi iertaţi, eraă volnici .de a se 
hrăni pe zisa moșie, cari, de la o vreme, rămiîind şi datori 
din dările lor, ati fost luat voia de la stăpînii moșiei de ai 
vîndut venitul, acelui munte, arătîndu-ni pentru aceasta. 
dumnealui Clucerul' şi diata tatălui săi Grigorie Filipescu, 
tost Mare-Clucer, din anul 7246 [=1737-8], prin care arată că 
muntele Floreiul este al dumnealor şi ca să nu mai îngă- 
duie pe clăcași de a mai vinde venitul. S'aă mai văzut 
încă şi la mîna dumnealui Mihai Cantacuzino, Mare-Vis- - 
tier, cărți tot pentru muntele Floreiul, adecă un hrisov din 
anul 7048 [=1539-40], al răposatului Domn Radu Voevoă, fiul 
Radului Voevod cel Mare, cu care acest. hrisov dă în-stă- 
pihirea lui Mihnea Vistierul partea din muntele Floreiul a 
fraţilor lui, Radu şi Vlad; şi un. zapis cu anul 7164 [==1655-6], 

„al lui Dumitraşco Căpitanul din Gherghiţa, “în care scrie 
„că a vîndut răposatului: Pană, Mare-Spătar, muntele Flo-



68 . AGE PRIVULOARE LA MOŞIA. COMAÂNIC 

reiul de pe apa Prahovei; şi o carte de judecată cu anul 

173%, din zilele -răposatului Domn Grigorie Ghica Voevod, 

iscălită de marii boieri, în -care scrie că şi atunci s'a ju- 

decat Rumiînii din satul Comarnic cu Tănase Sărdarul 

"- pentru acestaşi munte Floreiul. Şi, după cercetarea ce aii 

făcut, văzînd cărţile de mai sus şi că sătenii mai avut 

nicio carte să arate, ai dat muntele Floreiul în stăpînirea 

lui Tănase Sărdarul, ca să-l stăpînească el şi cu cetaşii lui. 

|Aă mai zis numiții săteni cum că muntele ce cer ei este 

altul, iar nu acela pe care îl stăpînesc boierii ; însă din 

cartea de judecată cea din zilele. răposatului Domn Gri- 

gorie Voevod, de cînd sai judecat “Tănase Sărdarul cu 

dînşii, se vede că pentru acest munte a tost judecata ; şi 

atunci ei nu sai jăluit că alt munte este al lor. Şi, pentru 

aceia ce încă mai arăta boierii, cum că acest munte li este 

lor de cumpărătoare, afară de moşia cea de moştenire, se 

dovedeşte din zapisul vînzării acestui munte, ce au arătat 

fost Mare-Vistierul, că l-aă cumpărat boierii de la alţi oa- 

meni, precum şi din nişte alte zapise ale lor, cu care ai 

fost vîndut venitul, după vremi, mănăstirii Mărginenii. După 

diata răposatului Grigorie Filipescu; fost Mare-Clucer, se 

dovedeşte că acest munte ai fost lăsat de boieri pentru 

hrana acestor oameni, fiind: clăcași, precum nici ei iată 

putut tăgădui că -aii tost clăcași. 

„Deci; după zapisele .ce se văd la mînile boierilor, după 

diata Clucerului Grigorie Filipescu şi după cărţile de ju- 

decată, s'a cunoscut că acest munte este al boierilor, şi 

răi se pornesc aceşti oameni, după cum s'a dovedit şi din 

judecăţile de mai sus. Hotărîm ca boierii să stăpînească cu 

bună pace muntele Floreiul. o 

Această pricină însă sa mai fost cercetat şi. cu Marele- 

Vornic Dudescu şi cu Clucerul Filipescu, precum se arată 

din cartea de judecată ce sa dat la mîna dumnealor, dar, 

pentru că în acest munte sînt patru părți, adecă una care 

a fost a Stancăi Spătăresei, pe care astăzi o stăpîneşte 

dumnealui Vornicul Dudescu, şi o parte a dumnealui Clu- 

„cerului Filipescu, care este închinată la mănăstirea Mărgi-
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neni, iar celelalte două părți care a fost ale Păharnicului 
Tănase, fiindcă le stăpineşte dumnealui Mihai Cantacuzino, 
fost Mare-Vistier, am dat la mina dumisale această carte 
spre dovadă, ca să fie apărat din partea clăcaşilor şi să-şi 
stăpinească părțile sale în bună pace. Aceasta scriem, 
Mai 17, 1768. . N 
Constandin, Mare-Vornic ; Pîrvu. Cantacuzino, Mare-Ban; 

lordache, Mare-Vistier; Radu, Mare-Vornic; Nicolae, Mare- 
Păharnic. | | 

VIII. 

Al Ungrovlahiei Grigorie adeverez. LL 
Prin acesta adevărat al miei zapis, încredințez la mîna 

“Prea-Luminatei noastre Doamne Ecaterina, a Prea-Înnălţa- 
tului nostru Domn Alexandru loan Ipsilant V vevod, precum 
să se ştie că, avînd ei a patra parte din moşia Comarnicu, 
precum asemenea şi din sat a patra parte, şi încă şi din 
muntele Floreiul tot a patra parte,—care aceste părți fiind 

„din vechime ale mătuşe-mi, răposata Stanca Spătăreasa, 
le vindea după vremi răposatului episcop Antim al Bu- 
zăului, pe cînd era egumen la mănăstirea „Mărgineni. Şi, 
aflind răposatul tată-mieă, a cerut protimisis, ca mai de- 
aproape rudă ce era cu Stanca Spătăreasa, şi prin dare de 
bani ati răscumpărat aceste părți, adecă din moşie, din sat 
şi din munţi. Pe care aceste mai sus zise părți de a mea 
bună voie. le-am vindut Luminăţiei Sale, în lei. 1000, adecă 
una mie, primind toți banii deplin în mînă, 

Deci, atit Luminăţia Sa, cât şi luminatele odrasle ale Lu- 
„minăţiei Sale să aibă a stăpini cu pace din partea mea, 
cum şi din partea a tot neamului mieă, ca dreaptă şi bună 
cumpărătoare a | uminăţiei “Sale. Şi, spre mai adevărată 
credință, atn: întărit zapisul acesta cu iscălitura mea, fiind 
şi alți boieri marturi, cari şi-au pus iscăliturile. 

1775, Martie 23. E 
(Pecetea.) Nicolae Dudescu, fost Mare-Vornic, vinzător. 

Nicolae-Ştirbeii, martur. Si 
Dimitrie Ghică, martur. « 

" Pană Filipescu, fost Mare-Logofăt.
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IX. 

“Din luminată poruncă prea-înnălţatului nostru Domn Ale- 

xanăru Ipsilant- Voevod, vătaful de aprozi a adus la ju- 

decată pe Stoica Cojocarul, și Stroia Gogul, și Gheorghe: 

al Popi, şi Cârstea Buturugă, și Radu lui Dulamă şi cu 

toţi cetaşii lor, Rumînii -din satul Comarnicul, judeţul Pra- 

hova, împreună cu vechilul prea-luminatului gheneral-maior 

Mihai Cantacuzino şi al dumnealui Mare-Vornic Nicolae 

Dudescu, . şi al dumnealui: Mare-Logofăt Pană Filipescu, 

dimpreună şi cu epitropul mănăstirii “Colțea, zicînd numiții 

Comărniceani cum că tot hotarul satului Comarnicu, şi cu 

munţii de acolo, este moşie veche a lor, de la moşi, de la 

strămoşii lor, fără ca să -ştie ei să fi fost stăpinită vre- 

odată de către nimeni alt, decît de neamul lor. lar acum, 

pe de a parte, cere stăpînire luminatul gheneral-inaior, iar, 

pe de alta, dumnealui Vornicul Nicolae Dudescul şi dum- 

nealui Marele-L.ogofăt Pană Filipescu, precum şi mănăstirea 

Colțea. Şi, întrebînd noi pe numiții săteni de aii:să arate 

cu ce dovedesc stăpînirea lor, iar ei ni-aii arătat un zapis 

din anul'7231 [==1722-3], iscălit de Popa Voicu şi de alți nouă 

săteni din Coniarnic, în care zapis scrie cum că, muntele 

ce. se numeşte Floreiul fiind zilogit la mănăstirea Măr- 

gineni, iară ei, mai avînd nevoie de bani, Sai dus la egu- 

menul Cornelie şi ai mai luat cu împrumutare încă 40 

[de] taleri, şi să aibă [mănăstirea] să mai stăpînească încă 

cinci ani, şi apoi să rămiie muntele iarăşi al lor. Ati mai 

arătat ei şi un alt zapis, cu'anul 7236 [= 1727- -8], iscălit tot de 

Popa Voicu din Comarnic, şi cu alți săteni, asemenea la mîna - 

egumenului de la Mărgineni, în care scrie că, cei mari (-ir) 

şi cu munții find de moştenire, le lasă fiilor săi. Din această 

împărţeală, de şi s'a dat, se vede că a rămas a se stăpini 

satul acesta, Comarnicul, de patru stăpîni, adică de doi 

Cantacuzini -şi de doi Filipești, şi anume : dumnealui Vor- 

nicul Nicolae Dudescu şi cu mănăstirea Colțea, partea Can- 

tacuzinilor, iar. gheneralul şi dumnealui Logofătul Filipescu, 

partea Filipeştilor. S'a mai văzut încă şi o carte de jude-
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cată, cu anul 1751, în care se vederează cum că, pe acea 
vreme stăpinindu-se partea Voichiţei Filipeasca de Atanasie 
Păharnicul (care parte o stăpîneşte astăzi gheneralul), avea 
judecată | Voichiţa] cu oamenii din Comarnic pentru mun- . 
tele Floreiul. 

Întrebind dar* noi pe Comărniceni ca să arate cu ce 
dovezi cer ei să stăpinească acel munte, ei n'ati avut să 
arate nicio carte sai dovadă, decit numai prin graiă zi- 
ceai. că este al lor. Așa dar boierii hotărăsc ca Comărni- 
cenii să nu se întinză mai mult de a mai cere stăpînire pe 
acel munte: Sa mai ivit apoi şi o carte de judecată a ma- 

rilor boieri, cu anul 1768, în care se zice că oamenii „din 
Comarnic s'aii plins asupra dumnealui Vornicul Dudescu şi a: 

celorlalți boieri stăpîni ai muntelui Floreiul, zicînd. că acest 

munte este al lor de cumpărătoare de la Răuţă Braşovea- 
nul, şi că tot ei l-ai stăpînit, încât ei vindeau venitul lui la 
mănăstirea Mărginehii; dar că de opt ani încoace-l călcat 
numiții boieri de mai sus. Şi, făcîndu-li-se şi atunci între- 

bare de ai ei niscaiva cărți sai dovezi, ei ai răspuns că 
le-ati pierdut, și iarăşi, dupe cărţile şi dovezile ce sa văzut 

la boierii stăpini, saă dat muntele ca să fie supt stăpînirea 

lor, iar Comărniceanii să nu mai aibă niciun amestec, 

Asemenea s'aii mai văzut şi la dumnealui Vornicul Dudescul 
o carte de judecată şi alta de hotărnicie, în care se arată 
că, atit satul Comarnicul, cît şi muntele Floreiul şi alți 
munţi, sînt drepte moşii ale boierilor Cantacuzini şi Fili- 
peşti, şi că oamenii din Comarnic, nu numai că nu ai 
vre-o parte în moşia Comarnic sai în minţi, dar încă se 
văd că ai fost şi Rumiîni ai numiţilor boieri de neam. Sau - 
mai văzut încă şi la dumnealui Logofătul Filipescu o diată 
a răposatului tatălui său, care zice că, muntele Floreiul fiind 
al acestor două neamuri de boieri, ei, pentru slujbele ce le 
făcea oamenii din Comarnic, li dedeati venitul acestui 
munte ca să li fie pentru hrana vitelor lor, iară nu ca să-l - 
aibă. supt stăpînirea lor de moştenire. S'ai mai văzut aseme- 
nea şi la mănătirea Colțea cărți domneşti, prin care se dă voie 
mănăstirii ca să iea dijmă şi clacă de'la oamenii ce sînt aşe-
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zați pe partea mănăstirii din moşia Comarnic. Deci, după 
cărţile şi dovezile ce sai |arătat], fiind muntele  Flo- 

reiul zălogit la mănăstire pe soroc 'de 22 |de] ani, din cari 

trecînd ani 16, şi sătenii mai avînd iarăşi nevoie de bani, ati 

mai luat cu împrumutare tal. 40, şi ai mai zălogit muntele 

încă pe patru ani, şi ca să aibă mănăstirea, a înai stăpîni 

încă zece -ani înainte, şi apoi să rămiie al lor. 

Şi iar at mai scos şi alt zapis, cu anul 7242 [= 1753-4|, al 

lui Cosma, egumenul de Mărgineni, care scrie, -în mîna: 

tuturor sătenilor din Comarnic, cum că s'au învoit cu dînșii 

ca să fie al mănăstirii muntele Floreiul pe 14 ani, câte 

12 taleri pe fiecare an, iar, împlinindu-se sorocul acesta, 

să nu maj fie volnici [sătenii] a-l vinde altcuiva decit 

iarăşi mănăstirii. Cari munţi se vindea. spre păşunare în 

acei ani. lar acele zapise se văzură rupte şi neavînd nici- * 

un temeiă. Apoi iarăşi i-am mai întrebat dacă mai au ei 

alte cărți sati dovezi şi să ni arate, şi ei ai zis că ali avut 

multe, dar că s'aii fost pierdut în vremea de războiă.- 

Am întrebat apoi şi pe boierii cari cereai stăpinire, să 

ni arate cu ce. dovezi cer ei. Şi, mai întîi, ni:ati arătat 

vechilul luminatului gheneral-maior un hrisov cu: anul 

7048 [= 1539-40], al Radului Voevod, în care se zice ca să 

aibă. să stăpîneasc ă Mihnea Vistierul în muntele Floreiul 

partea frăţine-săii Radu şi partea frăţine-săi Vlad, pentru 

că l-ai cumpărat. At mai scos şi un alt: hrisov, cu anul 

7089 [= 158021], al Mihnii Voevod, în care se zice că-să 

„ stăpiînească Udrjşte Banul şi Staico Postelnicul satul Co- 

marnic, cu tot hotarul lui, pentru că li este lor moşie veche 

de la strămoşi. Şi iar ati mai scos un hrisov al lui Mateiii 

Voevod Basarabă, cu anul 7151 [= 1642-3], care zice că să 

aibă să stăpînească Pană, fost al doilea Postelnic, fiul Stol- 

nicului Dumitraşcu Filipescu, toată partea de: moșie din 

satul Comarnic, şi cu Ruminii cîţi se vor alege partea moa- 

şei lor Ilincăi. Şi iar at mai scos și alt hrisov, cu anul 

7138 [= 1649-30], tot al lui Mateiti Voevod Basarabă, în care 
scrie că Dumitraşcu Stolnicul Filipescul şi cu fiul săă Pană 

Logofătul ai cumpărat de la jupănesa Ilinca: a patra parte
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din Comarnic, cu Rumîniă şi cu tot venitul cît se va alege, 
în preţ de 200 de galbeni, şi că aceasta este afară de altă a 
patra parte, tot din Comarnic, împreună cu Rumînii şi cu, 
venitul cît se va alege, partea pe care o țin numiții boieri 
de la strămoşii lor. Aă mai scos apoi şi un catastih din 
anul 7176 |= 1667-8], care catastih pe fiecare față de foaie 
se vede iscălit şi pecetluit de Doamna Elena Cantacuzino 
şi de cei cinci fii ai săi, anume : Drăghici, Şerban, Mihail, 
Matei şi . Gheorghe Cantacuzino, în care catastih arată 
împărțeala casei sale, şi zice că satul Comarnicul, cu vecinii 
262, şi satul Breaza şi Secăriile cu vecinii, [cum s'a] văzut la 

„ mânile boierilor stăpiîni,: se vederează că sint 236 de ani 
de cînd merge stăpînirea din neam în neam în aceste 
două neamuri de boieri. Iară „oamenii din Comarnic se vede 
cum.că ej, nu numai că nu aă vre-o parte: în moşia Co- 
marnic sai în munţi, dar că au fost încă şi clăcaşi la nea- 
murile pomeniţilor boeri pînă în zilele lui Constantin Voe- 
vod Mavrocordat, cînd atunci s'aă dat voie de a se răs- 
cumpăra Rumînii, şi, de şi s'a răscumpărat ei, se vede 
însă că şi-a răscumpărat numai capetele lor şi pe ale co- 

„Piilor. lor, iar nu şi moşia. Şi mai ales că nici se vede vre-o 
carte ca să fi avut ei vre-odată parte în această moşie 
Comarnicu şi în munți, decit acele zapise ce sai arătat 
dintru întîiă ; care, cu toate acestea, fiind iscălite (£) de dînşii, 
nu pot se aibă nicio dovadă sati mărturie vrednică de 
credință ; şi, chiar de ar fi şi avut, iarăşi se dovedeşte, din 
diata răposatului tatălui dumnealui Vornicului Filipescu, care 
zice că, pentru slujbele lor, se lasă de către boieri aceşti 
munți pentru pășunea vitelor lor, _nu însă casă aibă şi 
stăpiînire. _ 

Drept aceia s'a hotărit de judecată ca să „stăpînească 
nuiniții boieri şi pomenita mănăstire în pace şi nesupăraţi 
de către oamnii din Comarnic, atît „părțile ce le aă în Co- 
marnic, cît şi ale munților ce țin fiecare. 

1776, Fevruarie 13. 

(Iscăliţi: ) Grigorie al Ungrovlahiei ; 'Dimitrie Ghica, Mare- 
Ban; Nicolae Ştirbei, Mare-Vornic ; Badea Știrbeiiă, Mare-
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Vornic ;: Radu Văcărescu, fost Mare- Vornic ; loan lulianc, 

Mare-Logofăt ; Ștefan Pirscoveanu, fost Mare-Logofăt ; la- 

nache Văcărescu, Mare-Vistier. 
S 

X. 

Adecă noi, sătenii din satul Comarnicu, din judeţul Pra- 

hova, dăm acest zapis al nostru la cinstita mînă dumnealui 

Mare-Vistieriă lanache Văcărescu, precum să fie ştiut că, 

apucîndu-ne pe noi ca să facem clacă şi dijmă pe moşia 

Comarnicul, care. este domnească, cumpărată, iară noi pri- 

"cinuind că avem parte de moşie în Comarnic, şi că sîntem 

şi moșneni, iată: nu' lăcuitori acolo, nu âm dat nici -clacă, 
nici dijmă. Pentru care apucîndu-ne- dumnealui ca să se 

judece cu noi, ne-am rugat de ni-ati dat soroc, ca.pînă 
la Crăciun să avem să aducem hrisoavele, zapisele şi căr- 
ţile ce voni avea. Iară pînă atunci să nu ave nicio su- 

părare, nici pentru adeturile moşiei. Şi atunci, aducînd 

cărţile noastre, să ne judecăm, şi, de vom avea drept, să 

avem să luăm moşia supt stăpînirea noastră. lar, de nu 

„vom avea, să plătim dijma şi claca, şi toate avaeturile mo- 

şiei cîte vor fi. Dacă însă nu ne vom afla la mai sus zisul 

soroc ca să ne judecăm, să fie bună stăpînirea dumisale, 

şi să avem să împlinim toate avaeturile moşiei ca nişte lăcui- 

tori ce sîntem acolo, iar nu și moșneni. Şi pentru credință 

" ni-am pus numele şi degetele noastre spre dovadă.. 

1776, Noemvrie 10. 
Stoica Cojocaru adeverez; Gheorghe Cioncu, Mihaiu 

Petecilă, Stoica Ceauşul, Petre Băcanu, Mihai Botoriţă, 
Drăguş Olteanu, Gheorghe Juruliţă, Burlă . Cernat, Cos” 

tantin Buldumă, Tudor “Toader. 
Şi am scris eă, Petre Logofătul, cu povaţa lor, şi martur. 

XI 
Anaforă. | 

lo Alexandru loan-Ipsilant Voevod şi Domn a toată. ţara 

Ungrovlahiei, dăm slugii Domniei Noastre lui Dumitru



  

. 

ACTE PRIVITOARE LA MOŞIA COMARNIC, 2% 

Ceaușul al Divanului să meargă şi, precum mai jos scrie, 
să urmeze. 

(Pecetea domnească.) - „ 

1777, lanuarie 28. 

Prea-Înnălţate Doaimne, 

Sătenii din Comarnic, județul Prahova, cari locuiesc pe a 
pâtra parte a moşiei ce este dreaptă cumpărătoare ŞI stă- 
pinire a luminatei Case a Înălţimii Tale, nu aă urmat de 
a_face clacă, după obiceiul ţării, precum nici de a da cu-. 
venita dijma. lor, pricinuind cum că acea parte din moşie 
este a lor, şi că răă a vîndut gheneralul! Cantacuzino. Pentru 
care, cu toate că ştiii că gheneralul Cantacuzino, pînă a nu 
vinde “această moşie, precum şi altele, mai întîi a cercetat 
toate pricinile pe care le avea cu aceşti oameni, prin ve- 
chilul ce ati fost trimes la Divan, Costantin Nenciulescu, 
fost al 2-lea Logofăt 2, şi, după ce sa întărit prin carte de 
judecată şi s'a dovedit .că este dreaptă moştenire a numi- 
tului Cantacuzino, aşa ă făcut apoi şi vînzarea; — 

Cu toate acestea, însă, spre a nu mai fi ei la îndoială în nici- . 
un Chip, că li s'ar face vre-o nedreptate din partea mea, i-am 
chemat ca să vie la: luminatul Divan al Măriei Tale spre 
a li se face şi altă întrebare de iznoavă, şi, venind ei aici, 

"li-am zis ca să ieşim la judecată, iară -ei, zicîndu-mi că ai 
„Cărţi, dar că nu sînt la ei, m'aă rugat ca să-i las pînă la 
Crăciun nesupăraţi de clacă, şi că,la Crăciun, de nu vor 
veni să stea cu mine la judecată, să fie ştiut că nu aă 
nicio carte, că sînt nişte mincinoşi, şi să plătească şi claca 
şi dijma după obicei, rămiind ca clăcași ai satului, după 
cum a fost şi pănă acum, 

Deci, fiindcă de la Crăciun ati mai trecut 23 de zile, şi 
„€i nu sai arătat să vie nici pînă acum, ca să-şi lămurească 

1 General rusesc. Banul Mihai Cantacuzino. 
2 Om al Văcăreştilor, el ajunge apoi Mare-Pitar ; era, încă din vremea 

cind era treti Logotăt în 1764, proprietar al moșiei Văcăreşti-de-Răstoacă, 
numită după el şi: Pitarul. Trăieşte incă biserica făcută de el acolo, la 1784 
col XV, pp.. 45-7).
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pricina, vederat este că. toate mişeările lor sînt neadevărate 

şi viclene. Ci să. fie luminata porunca inălțimii Tale ca să 

meargă mumbaşir zapcii, şi să ia pe numiții săteni 'să-i 

aducă înaintea ispravnicilor judeţului, şi prin dînşi să îm- 

plinească şi claca şi dijma, saă:să încredințeze prin. înscris, 

supt a lor iscălitură, că ei nu aii nicio parte de moşie, ŞI 

că rele aă fost toate cererile ce aă făcut, după cum sa. 

dovedit şi din judecăţile ce aii avut şi mai înnainte, şi din 

pornirea lor de acum; sati să-i aducă aici ca să mă înfă- 

țişez cu dînșii şi să mă mai judec iarăşi înnaintea lumina- 

tului Divan al Înnălţimii Tale. lar hotărîrea cea. desăvirşită 

rămîne la Măria Ta. 

1777, lanuarie 17. 
| Al Innălţimii Tale psea-supusă slugă, 

_Ilanache Văcărescu Vistier. 

XII. 

Cu plecăciune sărutăm cinstita mîna dumneavoastre, bo- 

ieri ispravnici. 

Prin plecata scrisoarea noastră către dumneaveastre, cins- 

tiți boieri ispravnici, arătăm noi, tot satul Comarnicul, de 

la mic pînă la mare, că, venind dumnealui Ceauşul de copii!, 

cu luminată carte a Prea-Înnălțatului nostru Domn, pentru 

pricina dijmei satului, şi noi mergând în zilele trecute la. 

Bucureşti, şi neavînd la noi hrisoavele moșiei, am pus soroc 

pînă la Crăciun ca să venim cu “hrisoavele. Am trimis 

oameni: după hrisoave, ŞI aşteptăm zi cu ziuă, dar încă 

mai venit. lară „noi, văzând că nu ni-aă venit oamenii tri- 

mişi de noi, şi, după legătura cu care ne-am legat prin 

zapisul nostru, pe care am dat-o înnaintea Divanului, văzînd 

că aă trecut sorocul, ne-am dat platnică ca să plătim ve- 

nitul moşiei. Ci ne rugăm dumneavoastră, boieri ispravnici, 

'ca: să avem dreptate să nu fim năpăstuiți, că ar fi păcat. 

Şi cum. ni fi mila Dumneavoastră. Iată că trimitem şi ve- 

1 De cașă ai Domnului. V. n-l precedent. 
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chili din partea a tot satului pe Stoica Cojocarul, pe Gheorghe” 
Hagiu, pe Moise Scafă, pe unchiașul Stoica Ciuşa şi Cos- 

“tantin Minciună. Şi,. orice vor face acești de mai sus nu- 

miţi, să fie făcut de tot satul. Şi, pentru mai adevărată 
credință, ne-am iscălit ca să se crează. 

Fevruarie 15, 1777.: 

Micu Dulamă, Radu Dulamă, Stan Scafă, Mihaiă Mi- 

ha(la]şcu, Radu Hagiu, Drăgoi Micu, Gheorghe Popa], 
Comşa Leoncea, Stan Zbină, Vasile Teştepană. 

Și am scris eă, popa Stoica, cu zisa a tot satului, 

XIII. 

Adecă noi, sătenii din satul Comarnic, județul Prahova, 
dat-am -credincios zapisul nostru . . . precum să se ştie că, 
cumpărînd Prea-innălţatul nostru Domn Alexandru Ipsilant 

Voevod moşia Comarnicul, a patra parte, de la gheneralul 

Mihai Cantacuzino, iară noi scoţind la mijloc multe pricinuiri, 

arătînd cum că această moşie, a patra parte, pe care ai 

vîndut-o [dumnealui] gheneralul Cantacuzino este a noastră, 
făcînd rea vînzarea lui, şi trimiţindu-se -isprăvnicelul ca să 

ceară venitul de pe această parte de moşie, și noi arătîndu-ne 

cu nesupunere de a clăcui şi a da zeciuială după obiceii, 

ne-am dus cu jalba la Prea-înnălţatul Domn, arătînd cum 

că noi avem hrisoave şi cărți vechi şi. zapise. După care-a 

noastră nesupunere şi arătare că moşia este a noastră, cu 

hrisoave, cărți şi zapise, Înnălţimea Sa sorocindu-ne -la ju- 

decată, noi am arătat că hrisoavele, cărțile şi zapisele nu 

le avem, fiind răpuse, Pentru care am fost căzut. cu rugă- 

ciune la dumnealui fost Mare-Vistier lanache Văcărescu, 

punînd şi soroc de o lună şi jumătate, cu înscris, că voni 

merge cu hrisoavele la judecată ; iar, cînd nu ne vom ţinea 

după înscris, nici cu hrisoavele, cărţile şi zapisele nu vom 
merge să ni căutăm judecată, atunci să nu mai avem să 

mai facem nicio cerere, ci să dăm dijma şiclaca moşiei. 

Apoi, mai trecînd şi peste acel soroc încă două luni, şi
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“neducîndu-ne cu hrisoavele şi zapisele ce am fost zis că 

avem, şi cunoscînd şi noi înşine că răi şi fără cuvânt um- 

blăm pricinuind şi străgănind, din buna noastră voie am 

căzut cu rugăciune, legîndu-ne prin acest zapis al nostru 

ca să avem a clăcui, să şi dăm zeciuala din toate sămănătu- 

zile ce vom avea pe moşie, pe care să o stăpinească lu- 

minata Casă: a Îrinălțimiii Sale cu pace din partea noastră şi 

a tot neamului nostru, cum şi a sătenilor noştri, pentru că 

-rea .a fost cererea nbastră şi toate cîte le-am zis noi, pur- 

tîndu-ne cu vicleșug. lar, dacă vre-odată vre unul din ai 

noştri ar umbla ficînd turburări viclene, ca să nu dea dijma 

şi clacă, unul ca acela să fie de mare pedeapsă şi urgie. 

Şi pentru mai adevărată credință ni-am pus numele şi de- 

getele noastre mai în jos, spre încredințare, fiind față şi 

alți marturi. a 
18 Fevruarie, 1777. 

„ Stoica Cojocarul din Comarnic adeverez; Gheorghe Ciuşa 

de acolo, adeverez; Stoica Ciuşa de acolo, adeverez ; Moise 

Scafa : adeverez ; Costantin Minciună adeverez ; Mihu Du- 

lamă adeverez ; Stan Scafă adeverez; Radu Hagiu adeve- 

rez ; Gheorghe Pop[a]adeverez ;Stan Zbină adeverez; Comşa 

Moiceanu adeverez ; Vasilie Stepana adeverez. 

lară noi am fost vechili din partea tuturor celorlalți să- 

teni cu cartea lor... e 

Radu, Dulamă adeverez, Mihalaşcu, Drăgoiii Micu, Marin 

fost al doilea Pitar, martur. 

Şi am scris acest zapis cu povaţa lor.: 

_Costantin Căpitanul, martur, loan Logofătul, martur. 

Şi acum, venind înaintea noastră Cirstea,. şi Potoriţă, 

şi Stoica Cojocarul, şi Micu Dulamă, şi Ciuşa, vechili fiind 

şi din partea tuturor sătenilor comărniceni, şi întrebindu-i. 

noi dacă acest zapis este al lor, ei înşişi aii zis că al lor 

este şi că de a lor bună voie ai dat în mînile boierilor 

ispravnici ai județului Prahovă. l-am mai întrebat aseme- 

nea de a mai găsit niscaiva cărți pentru această moşie, 

de ziceai că 'şi. ei aă parte de moşie, şi ni-aii răspuns că 

ma
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nici aă găsit vre-o carte, nici că aă. Neavînd dar niciun 
fel de carte, rămine acest zapis al lor de bună credință. 
"Aceasta adeverim. | 
1777, Dechemwvrie. 14. 

Al Ungrovlahiei Grigorie,. Al Mirelor Filaret, martur. 
Nicolae Dudescul, Mare-Ban, martur; Nicolae Brînco- 

veanul, Mare-Vornic ; Badea Ştirheii, Mare-Vornic, martur ; 
Ştefan Priscoveanu, Mare-Logofăt, martur; Scarlat, Mare- 
Logofăt, martur. ”



TĂ. 

"ACTE PRIVITOARE LA MOȘIA BREAZA 
(După copiile din archiva d-lui G. Gr. Cantacuzino.) 

  

Il. 

Milostiiti bojiiă Ioan Nicolae Alexandru Voevod i gos- 

podar zemle ungrovlahiscoi dat-am Domnia Mea această 

carte a Domniei Mele cinstitului şi credinciosului boierului 

Domniei Mele Iordache Creţulescu, Vel Logofăt, ca să fie 

volnic de să aibă a ţinea şi a stăpîni toată partea de moşie 

din satul Breaza, din judeţul Prahovei, cîtă ar fi a lui 

Gheorghe Cantacozino beizadeă, feciorul răposatului Şerban 

Voevod, şi cu Ruminii, şi cu muntele, şi cu tot venitul de 

pretutindenea, Pentru că, avînd la acest sat, Breaza, părți 

de moşie şi Gheorghe Cantacozino beizadeă şi Toma Spă- 

tarul 1, apoi, făcîndu-se ei haini şi hicleani de către puternica 

" Împărăţie, s'aii dat din porunca Împărăției toate satele şi 

moşiile lor pre seama domnească. Deci şi Domnia Mea 

încă am socotit de am dăruit pre cinstitul şi credincios 

boierul Domniei Mele Iordache Creţulescu, Vel Logofăt, cu 

acest.sat Breaza, întăi cu partea “Tomei Spătarul, după 

cum arată într'altă carte a Domniei Mele ce am făcut la 

mînă, iar acum i-am .dăruit și partea lui Gheorghie Canta- 

cozino beizadeă, cîtă sar afla toată, ca să fie de ajutorul 

casei dumisale pentru dreapta şi credincioasa slujbă ce slu- 

jesc Domniei şi ţării. Întărind cu această carte a Domniei 

- Mele ca să fie. şi să stăpînească cu bună pace; neclintit de 

către nimeni, adeverindu-o şi ci cinstiţii dregătorii Divanului
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Domniei Mele: jupan Radul Popescu, Vel Vornic, i jupan 
Iordache Creţulescu, Vel Logofăt, i Jupan Dumitrache Ra- 
madan, Vel Spătar, i jupan Grigorie Halipinschi 1, Vel Vistier, 
i jupan Manolache, Vel Clucer, i jupan lanache Stamo, Vel 
Postelnic, i jupan Niculae Roset, Vel Păharnic, i jupan 
Mateiii Creţulescu, Vel Stolnic; i Costandin Băleanul, Vel 
Comis, i Panaiot, Vel Sluger, i Grigorie Greceanul, Vel 
Spătar, i Barbul Mereşanul, Vel Pitar: ; şi ispravnic Costandin 
Văcărescul, Vel Logofăt. Şi s'a scris de Grigorie Logofătul 
“Conţescul, biv treti Vistier. 

În Bucureşti, mesița Ghenarie 24,- leat 7228 [= 1720]. 
lo Nicolae Voevod. 

(Pecetea domnească.) 
Costandin Văcărescul, Vel Logofăt, procit. 

"II, 

Copie scoasă întocmai după cartea Ancuţi Filipeaschi, 
ce adeverează pentru partea de moşia Breaza a soră-si 
răposatei Maricăi Filipeaschi, ce a lăsat danie Sfintei mă- 
năstiri Mărgineni. 

Adeverez printraceastă carte a noastră la stînta mănăs- 
tire Mărgineni, pentru partea de moşie Breaza, fără Rumiîni, 
a răposatei soră-mi, Maricăi Filipeasca, că a dat-o danie 
sfintei mănăstiri Mărgineni, şi adeverim şi noi cu iscălitura, 
întărindu-se şi cu multe mărturii vrednice de credinţă, 

Leat 7251 (= 1743], Fevruarie 20. 
Ancuţa Filipeasca, Ioachim arhimandritul Mărgineanul, 

adeverez ; Pirvu. Cantacuzino, biv Vel Serdar, martur: 

III: 

Dat-am cartea noastră: de adeverinţă Sfinţiei Sale părin- 
telui egumen de la Mărgineni, chir Antim, pentru că, adu- 
cîndu-ni o luminată carte a Măriei' Sale lui Vodă Manea 

i Halepliul, din Halep. | 

Val, XXI. | 6
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i Dragomir de la Breaza, ce se numesc pe poreclea lor 

Mrejnici (?), pentru 2 roate” de moară ce ai fost ale lor şi 

ale altor doi tovarăşi ai lor, care această moară cu 2 roate 

la alegerea şi hotărnicia' moşiei, fiindcă aii căzut pe moşia 

sfintei mănăstiri Mărgineni de la Breaza, care a cumpărat-o 

de la dumnealui Costandin' Filipescu, biv Vel Vistier, şi. 

găsind această moară zălogită de acei doi tovarăși ai lor 

la alţii, li-a întors banii Sfinţia Sa acelora, şi a'rămas moara 

jumătate pe seama mănăstirii, şi jumătate pe seama Mani - 

şi a lui Dragomir, şi, aducîndu-ne această luminată carte a 

Mării Sale lui Vodă ca să li întoarcă egumenul banii şi 

pe partea lor, şi moara să o preţuiască meșter morar, starea 

ce va fi 'fost cînd a cumpărat egumenul moșia, şi să li 

împlinim banii ce li va face pe partea lor, am chemat trei 

morari, fiind şi noi față, şi ai prețuit moara, fiind toate 

lemnele vechi, și înveliş|ul] cu toate hiarăle şi pietrile, şi toate 

cîte sînt ale morii, cu cheltuiala zăgazului, că face talere 

63; şi talere 41 a dat Sfinţia Sa mai nainte lor, iar talere 22 

am hotărît să aibă a li mai da după prețuirea morii ce s'a 

făcut, după cum este luminata porunca Mării Sale lui Vodă, 

şi să stăpînească Sfinţia Sa părintele egumen moara cu bună 

pace. Aceasta scriem. 
Fevruarie 28, leat 7257 [= 1748-9]- 

Mateiă Cantacuzino, Vel Serdar. 

IV. . 

Dat-am credincios zapisul miei la mîna dumnealui Ni- 

colae biv Vel Păharnic precum să se ştie că, fiindu-i da- 

toare răposata muma mea cu. zapis ot leat 17356, Aprilie 

3; capete talere 'qoă sute cincizeci. i dobînda lor, talere 

doă sute cincizeci, ce se fac peste tot talere cinci sute, care 

bani neavînd. eă ca să-i plătesc cu bani gata, după datoria 

ce am ca un clironom ce sînt, m'am aşezat cu dumnealui 

de i-am dat moşia Breaza ot sud Prahova, ce se hotăreşte 

cu moşia sfintei mănăstiri Mărgineni i cu moşia dumnealui 

Toma Creţulescu, biv Vel Ban, ce se numeşte iarăşi Breaza, .
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drept talere şase sute cincizeci, cu cari bani plătindu-se da- 
toria răposatei maicăi, ce se. cuprinde mai sus, am luat şi 
în mîna mea, bani gata, talere una sută şicincizeci. Care, 
această moşie, măcar că a fost a răposatului părintelui mieă, 

dar, fiindcă, cum mi s'a dat, atit moşia aceasta, cît şi al- 
tele, din luminatul Divan al Măriei Sale Domnului nostru 
lo Alexandru Ipsilant Voevod, cu carte de judecată, spre 
împlinirea zestrilor mumii mele, ci dar de acum numită 
moşie, dinpreună cu satul i cu cîrciumile ce se află pe dinsa, 
să o stăpînească dumnealui Păharnicul Nicolache şi coconii 
dumnealui, cu pace de către mine şi de către tot neamul 
miei, după cum aii stăpinit-o şi părinţii miei, fiindu-i dum- 
nealui moşie ohamnică şi stătătoare. A căriea moşie za- 
pisele cele vechi fiindcă s'aă răpus, nu sai dat dumnealui 
Păharnicului Nicolache. Și, pentru mai adevărată credinţă, 
m'am iscălit, şi mi-am pus şi pecetea, iscălindu-se şi alţi 
boieri martori, ca să se crează. 

Anul 1775, Aprilie 1. 

(Pecetea.) Nicolae Păharnic, adeverez. 
Nicolae Dudescul, Vel Vornic, martur. 

V. 

Adecă ei, Ivan Moraru ot satul Breaza, încredinţez prin- 
tr'acest zapis al miei spre a fi ştiut că, avînd, pe această 
moşie Breaza dintr'acest judeţ Prahova, o dărstă cu o roată, 
după învoirea ce am fost avut cu stăpînii moşii, cînd le-am 
fost făcut întăi, am stăpînit-o pînă acum. Dar, fiindcă acum 
sa cumpărat această moşie Breaza de Măria Sa Prea- 

„Luminata Doamna Luxandra Hangeri, am vîndut-o Mării 
Sale această dirstă în drept talere cincizeci, cu bună voia 
mea şi nesilit de nimenea, --care bani i-am primit toţi deplin 
în mîna mea, prin dumnealor boieri ispravnici ai judeţului. 
Şi, spre încredințare, am dat acest zapis în care ne-am is- 
călit mai jos, şi mi-am pus şi degetul la numele mie în 
loc de pecetie. 

1799, Ghenarie 17.
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Eu, Ivan Moraru ot Breaza, vânzător, adeverez, - 
- Popa Stoica ot Breaza, martor; Ioniţă Jelea, martur; 

Mihalache, proin vătaf, martur; Costandin Pîrvu, martur: 

„440 BTp6. 

Trecut în condica judeţului. Dumitrache Condicarul. 

Sud. Prahova. 
Viind şi înnaintea noastră, ni arată că de a lui bună voie 

a vîndut diîrsta la Măria Sa Doamna, pe care şi-a primit 

şi toți deplin banii, după coprinderea zapisului acesta ; pen- 

tru care l-am adeverit şi noi cu iscăliturile acestea. 

99, Ghenarie 26. _ 

[Iscăliturile  soravnicitoe.] 

 



X. 

CARTEA PATRIARHALĂ PENTRU SINAIA. 

În culegerea sa de acte cu privire la proprietăţile 

Eforiei Spitaleior Civile d. Al. Gălăşescu a dat o tra- 

ducere a cărții patriarhale pentru Sinaia. Aflind vechea 

traducere între copiile de documente ale d-lui G. Gr. 

Cantacuzino, o credem, ca fiind mult superioară, vred- 

nică de a fi cunoscută: 

Gavriil, cu mila lui Dumnezei, arhiepiscop al Romel- 
Nouă şi a Toată Lumea Patriarh. 

Nefiind lucrurile vremilor pururea tocmite şi aşezate în- 

tr'o stare, ci, cînd întrun fel, cînd într'altul, iar alte ori 

schimbîndu-se şi prefăcîndu-se, priimind multe feluri de pri- 

mejdii după curgerea vremilor, socotit-aii cei cu întreagă 
înțelepciune, judecînd lucrurile, să întemeieze şi să întă- 

rească lucrurile lor cele de Dumnezeii şi, supt adevărată 

unire să le tocmească, şi, mai vîrtos, dumnezeieşti şi sfinte 

fiind lăcaşuri, a le aduce supt chiverniseala și stăpînirea 

Măririi Noastre, adecă stîntului patriarşesc, apostolesc şi de 

toată lumea Scaunului, ca să se învredniceze de a lui bună 

chiverniseală şi iubită slobozenie, după al său canonicesc 
obiceiii, care a noastră Biserică cea Mare a lui Hristos ai 

cîştigat a dărui lor lucruri ca acestea, slobozenia fără nicio 

dare, ca, 'de toată lumea ferindu-se şi păzindu-se, întru mai 

multă sporire să adauge,—că, într'alt fel, neîmbogăţindu-se cu 

acest fe] de chiverniseală şi purtare de grijă, ci supuindu-se
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supt stricăciune, vor cădea, şi întru nimic vor rămînea. 

Deci şi cei ce at ostenit întru acele bune fapte, niciun 

folos nu vor avea. 

Drept aceia şi prea- -cinstitul şi de tot bunul neam Spă- 

tarul cel Mare al luminoasei Domnii Ţerii-Rumăneşti, chirio 

Mihail Cantacuzino, al Cumpătării Noastre iubit fiii duhov- 

picesc, întîmpînînd pre noi, în Odriiă fiind, ni-ai povestit, 

prin mijlocul soborului, cum că, din dumnezeiască rivnă, 

ai ridicat din temelie, în Țara-Rumănească, pentru spă- 

senia sufletului dumnealui şi pomenire neîncetată lui, pă- 

rinţilor dumnealui, o - stîntă şi cinstită mănăstire ce se 

numeşte a Prea-Sfintei Stăpînei Noastre de Dumnezeii Năs- 

cătoarei, în muntele de acolo ce se chiamă Bucegii, pe 

margenea rîului Prahova, pre care şi Sinaia o aii numit-o, 

bine făcînd, îndemnîndu-se de multă dragoste şi cucernicie 

lui ce avea către sfîntul şi-de Dumnezeu umblatul muntele 

Sinai. Şi, poftind a nu fi numai zidirea zingură, ci şi bine să-i 

facă ei, şi chivernisirea ei cu înţelepciune socotindu-o, gră- 

bindu-se, ai întărit-o cu cărţi domneşti şi -cu luminoase 

hrisoave, a prea-luminatului şi prea-înnălțatului şi de Dum- 

nezeii temător şi oblăduitorului Domn Io Costandin Basarab 

Voevod a toată Ţara-Rumănească, fiul Cumpătării Noastre, 

cel dupre Sfîntul Duh iubit, — purtînd grijă pentru această 

cinstită mănăstire, precum Dumnezei iubeşte, şi. cu multe 

dumnezeieşti daruri şi bogate dăruiele împodobindu-o pre 

ea, a fi de tot slobodă şi fără de nicio dajdie, precum și 

luminoasele cărţi aceleaşi domneşti cu de-amăruntul scrii. 

Încă acest boier, ce s'a zis mai sus,at zidit, precum ai zis, 

si alt monidrion î, şi biserică, ce se numeşte a Sfinţilor Ie-. 

yarhi, în Bucureşti, ce se chiamă Colțea, —-iar pentru spă- 

senia, sufletului şi de pomenire neîncetată. 

Deci, pentru aceste cinstite mănăstiri aă învrednicit şi pre 

Cumpătul Nostru a le dărui pre ele cu cită cucernicie sar 

cădea şi bisericească cinste, iar de către Biserică a le ade- 

veri la slobozirea -fără de nicio dajdie pănă în veci. Drept 

1 Mănăstioară,
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aceia, cererea lui cu. dragoste primind, bună fiind, şi plă- 

cută, şi spre bun gînd căutînd, scriem cu puterea şi cu 

stăpînirea Duhului Sfint şi adeverim prin mijlocul soborului, 

d'inpreună cu prea-sfinţiţii şi prea-cinstiţii arhierei ce se află 

cu noi, celor întru Duhul Sfint iubiţilur fraţi şi împreună- 

- slujitori, ca sfinta şi cinstita mănăstire ce saă zis, a Prea- 

Sfintei Stăpînei Noastre de Dumnezeu Născătoarei, ce se 

chiamă Sinaia, care se află în muntele Bucegilor, lingă riul 

Prahovei, precum scrie ale ei domnești şi prea-luminoase cărți, 

aşijderea 'şi cealaltă din Bucureşti monidrie și biserică, 

a Sfinţilor Celor Trei-lerarhi, care sâă zidit din temelie, 

precum sai zis, de la cela ce s'aiă -zis boierul Marele- 

Spătar chiriu Mihail Cantacuzino, d'impreună cu toate ale 

lor cîştiguri şi moşii cîte saă dat. lor, atît de moşii stătă- 

toare, cît şi din dobitoace pornitoare, care acum vor fi, şi 

după aceia cu mila lui Dumnezeii se vor face şi se vor 

adaoge, să fie şi să se numească, şi de către toțisă șe cu- 

noască slobode, fără dajdie şi nesupuse, şi de către tot 

obrazul necălcate, pănă in vecii vecilor. Nimului nimica să 

“nu: fie datoare a da niciun ban mic, nici Mitropolitului celui 

de pe loc, nici altcuiva ; destul numai arhiereului celui de 

pe loc să-l pomenească după canonicescul obicei, iar alt- 

cuiva să nu ceară nici de cum, avînd tărirea şi puterea, şi | 

de 'către a ndastra Marea lui Hristos Biserică scrierile cele 

domneşti, care sai dat sfintei mănăstiri Sinaia, întru lucrare 

nemişcată şi neprefăcută. lar cine dintr'aceste toate, sau 

oblăduitor, sati arhierei, sati boier, saă cu stăpînire, sai 

alt cineva, mic saii mare, ar îndrăzni, ori în ce fel de chip, 

să răzvrătească şi să clătească slobozirea cea fără de dajdie 

a sfintelor mănăstiri ce s'aii zis mai sus, şi va ispiti pre. 

ele ori în ce fel și le va supăra, sai, din cele toate cite 

_scriă cărțile domneşti pentru ele, pănă la o simcea le va 
călca, şi va strica ceva şi va păgubi mănăstirile acestea, cu . 

gînd lăcomesc şi cu mînă iubitoare de răpire, împotriva lui 

Dumnezeiă luptindu-se,—afurisit să fie de la Domnul Dum- 
nezei Atotţiitorul, şi blestemat, şi neiertat, şi întreg după 

moarte, în veci, să fie supt blestemul părinţilor celor sobor-
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niceşti, şi vinovat focului celui veşnic. Drept aceia, întru 

adeverinţa acestei sloboziri 'a - sfintelor acestor lăcaşuri, 

S'aii scris şi sati dat lor şi acest patriarşesc, sobornicesc şi 

adevărată scrisoare în membrană !, adecă în cojnecă, scrisă. 

1702, Octomvriu 18. 

“(Uscăliți:) Gavriil, arhiepiscopul Romei cei Nouă şi a - 

Toată Lumea patriarh, împreună cu doisprezece episcopi 

sobornici. . i 

Pergament, .



XI. 

“ CEA MAI VECHE, TIPĂRITURĂ GRECEASCĂ 
DIN ŢARA-ROMĂNEASCĂ. 

La 1714 un Grec cărturar, care era foarte bine lă- 
murit cu privire la cultura contemporană a veacului 
şăui, pe care-l apără de învinuirea Apusului că arti 
decăzut şi sălbătăcit, Helladius, scrie, în Status prae. 
sens Ecelesiae graecae (fără loc de tipărire), un capitol 
întreg! despre tipografiile greceşti din Ţara-Romănească. 

EI arată cum, tiparul elenic neputând să rămiie, după 
darnicul Vasile-Vodă, în Moldova 2, «Patriarhii Grecilor 
şi alți Mitropoliţi şi. oameni învăţaţi, cari aveati o de- 
osebită grijă de țara lor», sai îndreptat la Domnul 
Țerii-Romăneşti, cerînd ocrotirea lui. Şerban-Vodă Can- 
tacuzino stăpîniă pe atunci în Bucureşti: Helladius 
însuşi o“spune, el care i-a văzut adesea şi chipul, icoana 
regală, plină de măreție», în mănăstirea Cotrocenilor, 
în care a. avut deci prilejul să fie adăpostit între că- 
lugării greci, aşezaţi de acest ctitor al lăcașului. Dar 
se pomeneşte şi altă părere: acela către care sar fi 

- ridicat rugăciunea pribegilor doritori. de a răspîndi 
cărți în limba lor, ar “fi fost «tatăl acestuia», deci 

- Constantin Postelnicul Cantacuzino. Şi eruditul grec 
adauge că această părere i se pare «mai probabilă». 

„t AL II-lea, p. 10 şi urm. 
2 Acolo s'a tipărit numa! „Tomosul“ 'din 1642 al Patriarhului Partenie; 

v. Bianu şi Hodoș, Bibliografia romînă veche, 1, pp. 119, 535-6,
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Această tipăritură d: intăiii, cantacuzinească, e e: Mar- 

„cada, în versuri politice», -- adecă populare, în: graiti 

vulgar -—-, «care cuprinde o povestire, în: ce, chip fata 

unui Evrei foarte bogat, Marcada, ajunse a iubi pe 

un tînăr Grec, de care fiind răpită, ea fugi în Ţara- 

Romănească, şi aici, după “ce s'a botezat, sa şi măritat 

cu el». I se pare acestui om învăţat că această carte 

«e împodobită foarte elegant cu agrementele limbii si 

versurilor şi istoriei însăşi, pentru a nu mai vorbi. de 

dragostea cuvioasă şi plină de cuviință ce se arată 

acolo, cu care prilej se expun in chip minunat și pros- 

tiile şi năravurile Evreilor». Ca a doua publicaţie se 

înseamnă «<Isprăvile lui Mihai Viteazul» !. 

„Caput UI. De Tuypographia in 1alachia et de libris îhi impressis. 

Hisce ită male quanmvis succedentibus, nunquam tamen Graecorum Patriar- 

chae aliique Metropolitae ac eșuditi ho nines, quibus maxima Patriae cura 

est, tot periclis absterriti, quietem agere voluerunt, quin alia excogitarent 

atque invenirent remedia, quibus hanc jibrorum inopiam sublevare valerent. 

Ad Principem itaque Walachiae se contulerunt, supplicițer obsecrantes, ut, 

quia in Moidavia magnis peticulis exposita res haud feliciter successerit, 

huic negotio tutelam patrociniumque suun benigne concedere vellet. Primus 

qui hoc annuit Graecis Princeps, Serbanus Bo&bodas (cuius imag nem re- 

giam plane maiestatem -prae se ferentem in Monasterio 'splendidissimo, 

Cotruciani, a se aedificato, non procul a Bucuresti, mii saepius videre 

contigit) fuit, ut arbitror, sed alii patrem iam huius, quod magis credibile 

est, fuisse constanter affirmant ; sub cuius auspiciis, Mercada edita est, 

versibus politicis ; qui historiam quandam comprehendit, quo pacto ditis- * 

simi ludaei filia, Mercada dicta, ad amorem cuiusdam graeci iuvenis per- 

venerit, a quo arrepta Walachiam aufugit, ibique post sacrum susceptum 

fontei uxor eius facta est, Liber sane & linguae & versuum & historiae 

leporibus elegantissime adornatus, ut nihil dicam de pio modestoque “inibi 

comprehenso amore, qua occasione etiam Iudaeorum stultitiae & mores mi- 

rifice exponuntur. Post hunc alius ligata oratione prodiit, qui Michael-Bees 

vocatur, qui princeps ante secului & plures forte anrigs eximiis & heroicis 

virtutibus conspicuus, ita Turcâs pessundedit, ut elus memoria hodieque: 

inter ipsos immortalis maneat, atque Pontem Hadrianopoli ab ipso exstruc- 

tum, quem Turci Michalbei Kypriisy vocant. Sultani Turcarum nunquain 

ingrediantur, causam praetexentes' frivolam, quoniam a christiano esset ex- 

“structus, quasi vero non innumeros pontes a christianis olim conditos saepe 

Turcarum Imperatores calcaverint.. - Comprehendit igitur hic liber. istius 

principis virtutes atque gesta ; in cuius calce descriptio omnium vitiorum 

$ virtutum, etiam politicis versibus, ad usum Serbani Bo&bodae exstat:“ 

>
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E vorba de cărticica în care se cuprinde poema lui 
Stavrinos despre «Vitejiile lui Mihai-Vodă» şi cronica 
dată ca urmare de Matei Mitropolitul Mirelor !. O 
semnala Eug. Predescu în « Magazinul istoric», L,: după 
o broşură venețiană din 1742: de atunci Gh. Dem. 
Teodorescu şi acum în urmă d. D. Russo2 ai dat 
bibliografia edițiilor acestei scrieri foarte populare şi 
întrebuințate-anume cu scopul de a ridica pe Greci 
împotriva stăpînirii otomane. 

E interesant locul unde sa retipărit Povestea lui 
Mihai. În Veneţia trăia o sumă de E piroți cari păs- 
trau mai strînse, şi după întoarcerea acasă, legăturile 
cu Creştinătatea apuseană şi aveai o mai vie CUNOş 
tiință de chemarea naţiei lor. Era firesc deci ca în 
acest centru grecesc de lingă bogata biserică a Sf, 
Gheorghe, în cimitirul căreia dormiai şi Zotu Tzi- 
garas, ginerele lui Petru-Vodă Şchiopul şi Apostolo 
fratele săi, editorul Cronicei lui leroteiă de Monem- 
basia, contemporan cu Matei al Mirelor,*să se fi îm- 

"prospătat prin noua tipăritură amintirea faptelor lui 
Mihai, cîntate de un Grec, care dădea şi «palicarilor» 
un rost în lupta desrobitoare de la Călugăreni. 

Dar putem lămuri şi mai bine chestia retipăririă 
broşurii despre Mihai, pentru a trece apoi, pe basa 
resultatelor cîştigate, la cîntecul <Marcadei fetei de 
Evreu». 

„ Ediţia din 1785, apărută tot la Veneţia, nu e decit 
reproducerea celor din 1768 şi 1742, care sînt prece- 
date de broşurile din 1710, 1683 şi 1672. Toate se 

" deschid cu prefața lămuritoare, foarte călduroasă pentru 
Mihai, a unui «Neofit ieromonahul». Papiu propunea 2 

1 Papiu, |, p. 279 şi urm, 

2 În “Exâvoavipuov. al lui Spiridon Lambros, pe 1910. Cf. şi Sturlii şi 
cPitice, Bucureşti, 1910. Traducerea romănească a lui Stavrinos a fost. 
refăcută şi reeditată de tipografia „Neamul Romănesc“, 

5 p. 277,
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să se vadă în el Neofit din Mora, Cavsocalivitul, 

dascăl şi scriitor (pănă la 1788), care a publicat în 1761 

un cunoscut, prea cunoscut Comentariu la Gramatica lui 

Teodor Gaza 1, apoi o Slujbă a Sfinţilor Varvara şi So- 

fronie, apărută la Leipzig în 1755; el a dat şi forma 

romănească lucrării de polemică teologică «Praştia» ?. 

Un alt Neofit era un cleric foarte bine privit la 

Curte, dăruit de Doamne și de jupănesele boierilor 

celor mari din Bucuroști; la începutul anului 1765, 

Daniil, Mitropolitul Brăilei, căpătă pentru el «tomosul> 

patriarhal şi beratul împărătesc pentru a fi aşezat ca 

"episcop al Scaunului, din noă întemeiat astfel pentru 

dînsul, al Hotinului. Pe Neofit această înnaintare îl 

costa pănă: atunci cinci pungi şi jumătate şi, fiind 

vorba de alte plăţi şi de multe primejdii, el se hotări 

să părăsească această situaţie. Peste doi ani era preo- 

tul Companiei greceşti din Sibiii. Acolo trăi mulți ani 

acest «Nebzroc ăpywoutnia>, care-și făcea testamentul 

la ro Maiii 17973. 

Sar crede —şi am afirmat-o cîndva —că acest Neofit 

a făcut prefața la povestirea despre Mihai şi urmaşii lui 

în Scaunul muntean. Dar ea se 'află şi în ediția întiiu, 

- aşa încât trebuie să ne oprim asupra unui Neofit care 

trăia atunci, la 1672. 

Şi acesta era însă un Grec de la noi, şi-un CUNos- 

cător de lucrurile de peste munţi. Şi iată din ce se 

vede aceasta ; vorbind despre: moartea lui Mihai la 

Turda, el adauge că locul se află <în părțile. Ardealului, 

unde e Scaunul Crailor» : cin care loc viteazul Mihai, 

cînd a stătut Craii, a clădit o mănăstire a ortodoc- 

şilor, şi stă şi pănă ază, spre lauda lui Dumnezei, 

1 V. şi Istoria literatuvii române în secolul al XVIll-lea, li, pp. 39 

(dar nu e! putea da și ediția din 1806 a poemelor greceşti), 45. - 

2 Cf. Erbiceanu, Revista teologică, III, p. 89; Cronicariă greci, p. X, 

" nota 1, p. XXX; Sathas, Neosămwxi năoyia, p. 512. 

3 jorga, Contribuţii la istoria Literaturii romine, în „Analele Acade- 

miei Romine“, XXVIII, p. 186 şi urm. 

N
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și veşnicn-i amintire, şi mintuirea luă sufletească» 1. 
Ar fi deci cineva care cunoaşte Ardealul şi care ştie 
despre mănăstirea Arhanghelilor, făcută de Mihai în 
Bălgrad, pentru Vlădica loan, care a fost aşezat de 
diînsul ca Mitropolit al acestor părți. 

Această mănăstire nu mai fiinţă, de altminterea, inci 
„de la începutul veacului. Şi astfel se putea hotări deci 
că prefața a fost scrisă de un Neofit care trăia în 
veacul al XVil-lea. Să se observe şi titlul de Craiă 
ce dă stăpinitorilor, cari“se mai urma încă atunci, 
ai Ardealului. Că Mihai <a stătut Craiii> pare ca o 
parafrasă a mențiunii documentare de la 1698, luată 
şi ea din acte mai vechi, că: <Mihaii-Vodă ai fost 
Craii într'acea parte de loc» 2. 

Neofit spune că, la cetirea acestor versuri, nu-şi 
închipuie numai pe Mihai, ci ca şi cum îl vede 
luptând (33v povestonar AO, uivovy zâc Bh$no vi ya 
126;)). Să fi apucat în tinerețele lui zilele Viteazului? 
Nar fi cu neputinţă. Îl vedem dînd o dată precisă. 
care nu e în Stavrinos, pentru plecarea lui Mihai la 
Constantinopol: anul 15882. Chestia datoriilor. ţerii, 
<înmulţite şi ajunse la sume fără margeni>, luarea 
de noul Domn a rămășițelor asupra sa, «dupi obiceiii», 
sînt bine lămurite, şi iarăși independent de poemul ce se 
editează. Uciderea lui Stavrinos şi a fiului, «peste treizeci 
de ani», de Ştefan-Vodă Tomşa (de fapt cîrmuieşte nu- 
mai în 1611-5, 1620-3, şi uciderea pare să fi avut loc 
în Domnia întăiă) e însemnată ca de unul care a fost 
martur al acestor fapte. <După multă vreme» (usri 
ov 1) se află poema, cu a lui Matei. 

1 “Exst 6no5 s5ploxsTo TeyrnEvos, eis 7055 Tonodş mis "Epislias, no 
aiva Bpâvos sâv KpzAidoy, sis zăy Grotov zânoy 6 âvbpetog MixAns, Erav 
-âudOuos Kpihins, -Exm.sav Syx povasriiprov zâv âploăâtuv, xai orărerai Es 
Tijv Sijueooy, siş 3â5av ao, xml ăn LVIV, VO DORI Z0V oovergiay ; 
“în Papiu, p. 280. 

2 Iorga, Socotelile Sibiiului, în „Analele Academiei Romine“, XXI, nota a. 
3 Dar, socotind 13 ani Domnia, se vede că el se gindia la anul suirii 

-pe tron.
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Neofit numeşte pe editor. E tot un Grec din Pogo- 

niana, «foarte prieten» al Vlădicăi Mirelor (0vpzxrptuitoo 

mai. pihod ară TONĂ ro) prjdeyroc ăppeptoc). E1 cheltu- 

ieşte. E Panos Pepanu, care era un «prea-iubitor de 

învăţătură». 

ÎI cunoaştem. Dona Pepano face la 1661 mănăstirea 

de «la. Mostişte, în locul care să chiamă Mărcureşti» ; 

el fuge de ciumă la 1675; la 1677 îşi face testamentul, 

şi î-l tălmăceşte din limba grecească <în limba Romi- 

nilor» însuşi Constantin Cantacuzino Stolnicul, «din 

marea prietenie şi iubire» !. Dona trăise prin Veneţia 

şi fusese prietenul de tinereță, dacă nu colegul de 

studii, al viitorului Stolnic?. | 

Panos însuşi, Pană, «jupinul Pană», se afla acolo, la 

Veneţia, cînd Constantin, puţin după moartea ta- 

tălui, veni de la Constantinopol, lăsîndu-şi «borfușoa- 

rele> şi luînd cu sine o mică sumă de întreţinere în 

«lădişora cea, de nuc>?*. Pană-l duce la Padova, «Ba- 

duva», aşezîndu-l, prin <«luminatul loan Filip Corniliei», 

la «popa ce-i zic Alviz Florie», care lua «13 ducați 

pe lună» pentru găzduirea studentului romîn. Pană-i 

trimetea de la Veneţia sumele de nevoie pentru plata 

«popei şi dascălului», Antonio dell Acqua, iar apoi a 

noii gazde, «<jupăneasa Verghinia Romana», unde avea 

de tovarăş pe tînărul sas Martin Hermann *. 

Panos Pepanu nu publică — se pare —însuşi ediţia 

„ Isprăvilor lui Mihai la Valentin Martali în Veneţia la 

1672. Aceasta e o retipărire nemărturisită. La acea 

dată se pare că el nici nu trăia. O. 

La 1667 Constantin Cantacuzino era la Veneţia, şi 

Pană tot acolo. Ei vor fi trimes lui Neofit călugărul 

la Bucureşti litera grecească trebuitoare pentru a tipări 

broşuri populare. A lui Stavrinos şi Matei putea mă- 

guli neamul Doamnei Elina, mama studentului nostru, 

Operele lui Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1901, p. 13 şi urm. 

  

1 

2 jbid., p. SSXVI şi urm. | 

sP.1 şi urm. 

4 Did.
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care era fiica. lui Radu Şerban, eroul lui. Matei. 

Cealaltă broşură, Marcada, privia un fapt recent, sen- 

sațional, petrecut de curind în Muntenia. 

Această o spune însuşi titlul, pe care-l aflu într'o 

ultimă ediţie nouă din «Istoria fetei de Evreii Mar- 

cada, pe care, la 1667, lulie 15, a furat-o 'pe ascuns 

de la părinți, cari locuiaă în Constantinopol, în locul 
zis Fanarul, un tinăr Arnăut anume Dimu, şi, venind 

în  Ţara-Romănească, i-a dat Domnul locului multe, şi 

„a măritat-o cu. el 1.» 

Poema (4 pp) începe cu jalea ((4)4) părinţilor 

„Marcadei, cari o aveai şi <arvonită» cu alt Evrei, 
Scena se petrece în Fanarul «cel nobil şi vrednic». 
Dimu Arnăutul era calfă de brutar. Marcada, fată de 

giuvaiergiii, e descrisă ca «albă şi nostimă» (y5or:u4)). 

“Tînărul Grec face propagandă religioasă iubitei sale, 

şi ea se învoieşte a-şi părăsi legea; Îi cere însă să n'o 

lase între Evrei, cari ar ucide-o, ci s'o răpească, 

ducînd-o departe, ca un adevărat „palicar“». 

“Și eii iţi voiă fi roabă, sclava ta smerită. 

Cu ajutorul lui Hristos şi al Sfântului Nicolae, al prie- 

tenului Ghinea (Ly54).şi al celor douăzeci şi cinci de 

Albanesi cu plată, Marcada trece, noaptea, în haine 

bărbătești, cu barca la Aivasari. În lipsa ei, Evreii se” 

- strâng şi strigă: cot, ob» şi căt, at», Ei scot pungile, 
300, pentru a căpăta de la Turci dreptate: 

Pe el să-l Spînzure, pe dinsa s'o zugrume. 

Caimacamului îi spun rabinii şi hahamul ce a “făcut 

«haiducul» ( airobrpc) de brutar. Bostangiii ieai urma 
haraminilor «(4apauie-), Dar hoţii fură caii urmărito- 

rilor adormiţi: 

În acest timp fugarii îşi urmează calea : 

1 Jorogia -“EBpaura has îs Mapnddas, Tip! Baia, es 2055 1667, "Icviio) 13, 

- Sudeve vpwpiws drd os ovets 21, 6165 Exatuucisav sis ij KovSTavTyad- 

TCAt), Sis TERGy epâeyoy Gavă, vas vtos "ApGavizyis, bvenalnevwos Afuos 

at zrppaiuowsas st zijy OărprpaBhzayiay, zăy îsiprisey'5 Addis 105 z0no9 aGXĂS 

ua 05 =ijv Euoev sis ovala. Bevezia, tipografia grecească „Phoenix“, 

1869.
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Ilac 5 Atjuoc tipe iv Mapu6i5 

eic ri Obyapoiha-piav. 

H" atapa mai 7) Eveponi, robe Gpode 4paraboe OT) ( > 
Kai 6 Apoc pă Thy 40pa0tă, ri Srpăra, 75410) 

O"yrae măyra, sic Opăvi, dă vă TOXeU19% ? 4 

Kat roy E/fipây mo VĂ, î6 aia, Vă 50: 

Aa "pă mhatvay, pă Edo i. TpaVODâtA, 

"Om orovoby îtv Efauv, m&rrea ore 4pn0ât, 

0 Azuoc e Enepeeroy, 4 îjihens tă teript, 

"Ent pile vă rpavonăi) eră zepi5ota [pl : 

Periapăa von Dautodi 6705 ri vro, DEVetG, 

Kai sis roy vâov câ apă mhijsa dpooirta meuns, 

Tiari pecmie anivăc ao» fpiowovotv tarţiav 

Eic taie rpouoyraaie. zhţaie, 705 doc sdoThar:/Vlay, pr | [ [Ve 
O” Eporac rod hăfwoas pă mb dindrod feo, . 

Kai meargă mode Fete rije mstinupâa mă râhoc: 

Topa mon văv dovarăy, avec Vă “i 7:Gp60% 
zhijtoroa sic rijy papă az ady VĂ uvtoap: 

Ko zotdv vă m Boti ro» opoâpi d3v omirebet 

Kai vecie mă Borepoy mar abrod dpapfiebe: 
Kai ăpe pâvoy vhy BITI ui 10: vii opiay, 

Tip Suzijv mo» die mov văz MĂ zipopiav. a 

Sobe 109 1, Xeaă, mai sie dovia măy mpa, 

Ttani răv Bvoy măy ȚAozd mă tă pĂVA Ret. 

Kai mi zhijora *epârspoy,. ăvrăfiedey 2MIpo5e, e 

" Kaowijy Bod vă dhvera, rije medoude vă Gw5y)- 

“oaie uoproie vai Glarus, mov met vă Aofiaivgy 

Iai zâr eros Rrepiorâc, miră 4o4voc Vă 'Ţ&y1- 

HI" a6r e 'șpo5î foot, Too vă vonefaiyq, a j 994 îi 

Kai amrây zbpuv mă Bioata, 0roh6 Yahduss Vă avi). 

Aoy 75) e Aobpaza orb diur» vă z0u5v%) 

Xopie nov 15 onafii ţehoz Bhovăy vă va: 

Kai dp mhtov md Gl ro» 6 %0040c Vă Tpotoţ 

"Ani atod zip Ivo, Tinta VĂ VEXIO. 

EufhEnovrae Tăy %Vrjtăy VÂN RÂS STiVi 

Kai oa 8 uwpod mată) rijv Bațivi, Vă uetyyg. o.
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Ec rpațovââvrac 9%/Y, Stpepeo at Eger, 
Eic căpdă dniow ro» mod wâbieroy 1 %6fn.. 

Kai p& m66oy toijuuve, nai ră 994vopotodas, 
Mizoc x avale Aartube Tijy apără, TIS. ADmoine. 

K: 600 rijy zapijrâpae ură ȚAoxă ro» Grea, 
"Epâoilev peră miră, să AStĂT mov ză B6ĂLa. 

Me zeuzen owmbv ErpEpopa, mob îjhoc Map mpopeo pa, 
Kat ue robe Thoxduove robe -(pboobe tors udfs px, 

Bic ri zh Sumijuao Tijv zohoeTtou&yy, 
(lo Mnoxovptor pătrat, Bhară ri Eaxovutyr,. 

Ki, ed6be coăy Enttenoay, Venoe vă fworjog 
Tă zahăr. z0d adflevnăe piavăroy TpOOXDVTO%). 

AdGtverc râre Gpulev, ai Kapartăy roy Asyav, 
Eic ri ziomv 20) ewoefjc, wat by 9săv zăy n&țay. 

O'zoioc wc robe etdevs, AEyet roy TOĂURG As 
"Ază fue si fobheoar, cintro uerd dâffer. 

Paiveral po mă popă vă Epreou we tău, 
Liari ae dei-4yet open, vă pi? sioat axtâw. 

O” Aijuoc sâr' t0dfrrjoe, umpbc ov Yovariter, 
Kai vpovnua pina m my vă Boer via. 

Anfdevra, îuXaumpărane, nai ApISmavâv zorLEv, 
"Ad rijy z6hy pour % “pepa pereutva 

Mă Gâpronobha' xopaată, 7:05 zeu va Ag 
Tây ptomavây ză Băzroua vai, miory VAROhĂ/. 

Tabrrv E riv xopastă valiza dă vă năpo, 
"Oe siva. de05 Sthnua, vă eăyo ară fâpo. 

Awzăy eic rije zhoumpârrie ov md oxenoe îrposâpăua, 
Kai vivopat Ey 8o5hâe re, usrijy xonsa âua. 

AnfEvene zadr' toc îimonosy Shoe apă Exetva, 
Kai robe âvâpbnove Yoretde mod vă mEpooy 10 xetyrj, 

Nă ri form ua vă î34, vă 46 zijy dhijBeav, 
Pasi ră ete Bboxohov, ma. Sădjer zapp 

Mei 6fpră edewxi, ri ziariy re V 00%, 
Ki ăvpozoy protravbw adri, vă 200653. 

Ki coay tuzpbe 105 PEpaat by vEoy uă rijy '%6pn 
"Etobuaoe că XA), vre 1% Yorepe sfoper. 

A'nene edfibe Smpiorate Gia VĂ Sroudady. 
Vo XX. | n



98  CRA MAI VECHE TIPĂRITURĂ GRECEASCĂ DIN 'ARA-ROMĂNEASCĂ 

5 ară vă, tobe Ș metei90D5, AL VĂATOIG BVATAISODY. 

Kai mb mob we € ste, toc pr /ovras ISVEt, 

Kai 7 zpâţur, 205 înivrpuev Sie 0To6 'PAVE(oYSt. 

A'zezer vopră mpăorate ză Gijpravăpa Vă 4050. 

Tygitee, Avâpea 10 2atdi do vă ră 40550. 

Kai, vâMBonotv Shot Go prapot me wi WueYAhOL, 

Sb powariipi mâheţay Boibdda co My 

Na 3050 mâe Bomriterai, pă Buoper) Eipotia 

Kai ci zise hapfăvoyroc eivero popas. 

Mrwpoi, peria Erpepav rijy Koprai ră r6-/», 

“Oow oră 1dorpo Bpe6mozw, ave pouvol 10 BO. 

Ki Grav Sreheobirizey 1] Xa Aetroopiți2r, 

ME mode fepsie 6 pptepebe wmalver sie dpătyta, 

rac 6 adere & toc VE vă Bazriog | 

Tv 6psoo. cip Brewrij %o4 vre Tur). 

Actnăy oăy cip făzrtory, ai ovâpaony Piovzelptty, 

Fie co zohin pă apaie Tv oBevrtby mijv Tip. 

My rpdzetov Sor'ijsao 3 70) pei) 

Tr vă zenBody ot Xp poe mai toma TĂI De. 

[loă “Î) pia. wăbnosy wi. dp6yetoec Gudă, 

Towyovrec 40. */406p.8v0t, î6ov mod Vives Bphâ», 

ME zarit, 1 vă popic Si rii pă mod A'fon, 

“O adfi&vere oyvonoinale, xi. dvâuale mată W.0% 

Kai «aiperov ori îvâpă, ai sie Oa Ton ra "AN 

Kafioe ai abbevepua ein rije Paeipac Th. 

Ko mi Aebrâga, md rap, GpLOs tă VI XĂp0V, 

“Oa mă “pperatobueva, i TpETOVTA TV VĂNov. 

Oi ăprgoveea &roipztav, japiopara. Vă 50%, 

Kmi oi dozoi mâv Bophenrây ste m VĂI VĂ 7030909). 

Ki abfzvepz tozoddale, mijv Zpstpa vavă5o% 

Kai u& rod Vanpanri, be %6pIp VĂ mtwijG: 

KE cooăv Bey î Koprzai, dppitav vă Sriatvo»y, 

“H xopzâyee Tâv EXXNIDLOY, i VÂgoToL. VĂ TIj(IiV3 

Fie cd madaz. T absyre TOI 40007 fi: vA50564, 

Kai ri vouzry vă my “[apâipăy TONĂ VI ed rnbat. 

To pân Xozăv 5 tâoc adiere DTEpaVVat+ 
7 

wi) pia, TSpi051a, TOD 9s Giova, 

R
a
 

Ko 3
 ZA 
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Tpă popă vă Yoo dă Goorporiay ” 
Kai vâooe rptonboto» vă, m ovweporiay 

(9X Apoc, 20 Vă dpi roa, e dâtoy zohinăpi, 
Tar” 5 Vede oda Sâwne vă Em) cărora yâpw. 

Ki Ghz z0)4 -apiauara mbfievamă robe dide, 
Ooâv oda vai ora, mohă romdra edr, - 

(O! dppowrec mă Guotoy, tjpepav zhobata dâpa, 
Dar abb&yriis s-aiperay, A'Yorexs wa î6copa. 

Iloios “pari îepâzt ro» idee zhetd repet, 
Tobe vsovc z0b orepiwooe, ai dtoiopopopjae 

A'zra £ Exabjoa3tw, ori rpănelay apăr, 

Kai ăpytoxy vă rpiovovstw, “patpănevot udă. 
ME Copydsc nai buzau, wi Na modă zavpyiăa, 

[lo s'ădhoy aâorpovy vai “pop 23v edvnoav ră tău, 
Nopră ep Ediptec, wmopzipiee vi Bnoyrodat, 

K'ăzriy Za râv îxnhratâv mapmăyec vă 1/05, 
II" 4obpr GM 7 abfsvrâc, nov womnie Tepârn, - 

Kai roy dpp6vrv 40 te ah, me. pai mada, 
Oi orpamorate „optati, “paîpav ai rpaţudodoav, 

Kai “pd. rdy reroov Tposarăv roy Ysdy ed-/aţn5r00av, 
Adu 4 Ap /6wuoec, mi Bhoue 1] Xopasidee, 

Tv Zoretpav Sufhânovrac Eheyay mad vă eidea 
Ecoa 16) ebyevii, va Vabunori oră XX, 
„Eic my aâapoy vă vâvrjev, Goâv adry XXX. 

Kai ue rpațobâa, uri popoba îrgâMNoovraL nai palpiay 
K” Eoăpyno! ri „ZOpaSti, fosrâveac dry -/Epavy. 

MA ris vă Toba i WTOpEi, 47 rijy *popăv 20 “ftver, 
[pâna zobva dy VozD, 6 A&hapos vă “dv, 

K” 5 vobe vă cb mepsxonij xai vâro xoraâia, G ! , 

Ki 4 "phooaa pă vă Brnvnâa, sie îoâiway vi Bad , i 1D i 4 

Pve. uâvoy zăna etc vă dm vă honda, 

los abferre sfiMBrue, papăv vă. Sromog, 
Kai vă capia uă zapăi, vai 6 ri dori no» 

Toy Ajuoy 205 "nori 0âpă Eahe miv Coiy map. Yi i | 
"Nrpontovrac re île, “ze Fipey ri Magna, 

Kai oră str ro repev Zapuatepij îvapida,



100 

| Dai 

Ka 

CEA MAI VECHE TIPĂRUTURĂ GRECEASCĂ DIN ȚARA-ROMĂNEASCĂ 

9 Aijuoc mopede, boy ăvâpuoutvoc, 
i Eueryev ete mi Bhogrăy, zoMdă Exatveptvoc: 

To5 Gnotov mă xăpoua Xoubi Eduriviry, 

Rio fiua apusbivrac, ec prâpovy wati Gori. 

În această poliloghie poetică vedem deci pe Dimos 

venind în «orașul cel prea-vestit> al Bucureştilor. El 

cercetează de «Curtea Domnului», care e — să se fi 

făcut o substituție de nume în vre-o ediţie de după 

1812 ?2—<Carageă», om de o evlavie deosebită. El vor- 

beşte binevoitor cu «palicarul», arătînd că-l cunoaşte 

străin după port. Dimos mărturisește de unde vine 

şi se roagă a i se boteza tovarășa, precum însăşi cere. 

Domnul o chiamă şi se uimeşte de frumuseţa ei. Pentru 

botez chiamă pe toți ai lui «la mănăstirea ce se zice 
a Voevodului Mihali> (Mihai-Vodă). «Greci şi Romîni» 

ieaă parte la slujba făcută de <arhiereă». Marcada e 

acum creştină Zamfira. În cinstea ei se: dă o masă la 

Curte, Doamna stînd între jupănesele ei. Cei doi lo- 
godnici se gătesc apoi de nuntă. La cununie, peste o 

săptămînă, Dimos primeşte ca dar trei moşii şi 300 de 

«tineri» în slujba lui, pe lîngă multe veşminte. Şi bo- 
ierii vin cu daruri. Se zugrăveşte petrecerea de la 

Curte (Kobprp), cu clopote, tunuri, lumini. Iar, după 

nuntă, Dimos se aşează în ţară, la « Vlahia» noastră, cu 

«Greaca» lui.



XII. 

ACTE PRIVITOARE LA VECHEA NOASTRĂ OŞTIRE. 
—— 

Între hirtiile d-lui C. Crupenschi se află şi acest 
act din 1660, de o însemnătate deosebită prin aceia că 
întîlnim între marturii lui pe un Şandru din Trotuş, care 
a avut soarta, puţin obişnuită, de a face din Moldovenii 
duși de dînsul streliţi ai Tarului Alexie, rămîind el 
însuşi ciuzbaşă> (sutaş) al lor. Şandru poate să fi 
căutat acele locuri depărtate după sfărimarea seime- 
nilor munteni prin intervenţia lui Gheorghe Râkâczy 
al Il-lea, în 1655. 

+ Adică et Toaderă luraşco, cu femei m& Dochiţa şi cu 
toți ficorii şi toți căță săntemă dinti sati dină Scurta, dinti 
Țănutulu Putnii, scriemă şi mărtorisămi cu cesti zapis 
ali nostru, dea nime nevoiţă nici asupriţii, ce dea a nostră 
bonă voe, ami văndută trii pogoni de vii, şi cu pivniţă 
dea pi[ajtră, şi cu loci de cramă, şi cu totă loculă viiloră prea 
înprejuri, carea nea-aii fostii noi direptă ocină şi moşii,— 
văndutu-ami dumisali Lopuloi, tai fosti Vornică şi fiiiloră 
dumisali, loi Ghiorghiţă Vorniculă de Botăşeni, şi lui Gligo- 
raşco, bivă Velă Comisă, deareptiă trii dzăci dea lei, bani gata, 
făr' multii bini ce mi-au făcutiă, şi mau rasă de la curteniia, şi 
înă scuteală ami fostii, Amii văndutii acă moşii dumilorii sa- 
lea, şi nimea dintru toată ruda nostră să n'aibă a să mesteca, 

“ nici a 'ntorce; ce să-i fie direptă ocină şi moşăi în veci, 
dumisali şi cuconiloră dumisali, şi să aibă a-şi faci şi direase 
domneşti. Şi în tocmala nostră tămplatu-s'aii Alexandru sini 
Azăpanulă de la, Protii, şi Șandro ţ-aă foștă izbaşii de strea-
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leţii dină Rosii, de la Trutuşiă, şi Berce din Cornii, şi 

Gligorii de acolea, şi Mănăilă dinii Dealuli-Vodţă], şi Urs 

- dină Bohaineţă, şi Stăngaci dină Dealuli-lui- Vodă, şi popa 

Fădori dină Tudora. Şi eii Acsăntii ami scrisii, şi pentru 

credinţa ne-am pusii deagiteli ca să să ştie. 

Toderi, Alecsandru, Mănăilă, Dumitru, Stăngaci, Şandro, 

Ursă. Evii Popa Fedor iscali. Mironi Bercea iscală (afară 

de aceşti doi, toți pun degetele). 

Văleti 7169, msţă Dech. 19. 

|Pe foaia 2:] 

+ o lei i sai dati dintr'a aceşte bani, să să “şti, 

[Pe Vo:] Aceste vii le-ai lucrată, Păuleli oti Scurta. 

Vornicul Lupu trebuie să fi fost un Vornic de Bo- 

toşani, cum era Vornic la această dată de 1660 fiul 

săii Gheorghiţă î. Pe Toader luraşco el fusese în stare 

a-l scuti de sarcina slujitorilor, de a purta armele la 

chemarea Domnului; «raderea de la Curtenie», de la 

slujba. Curtenilor, ajunsese a fi deci un serviciu par- 

ticular, care se mărturisia şi în acte publice. <A fi în 

scuteală» însemna a nu mai fi chemat la asemenea 

«concentrări». <Dealulă-Vodii» e Dealul-lui-Vodă: deci 

vînzarea de vie se face la Cotnari. «Bohaineţă> e Bu- 

halniţa. 

În legătură cu slujitorii moldoveni în solda '"Ruşilor 

găsesc de folos a da acestălalt act?, prin care aflăm 

prădăciuni săvîrşite la 1657-8 pe pămîntul moldove- 

nesc, în Ţinutul Hotinului, de Ruşii, plătiți din Vistieria 

polonă, ai lui Grebenco şi Homeneţchi : 

Noi Ghiorghi Stefan Voevoda... Scriemii Domniia Mia la 

boiarii noştri, la părcălabii de Hotin. Dă-mu-vi ştire că 

Domniei Meali stati jeluitu Iane Greculă de Işnoviţă pre, 

neşte oameni, anume Grebenco cu soțiile lui, carii sintu 

1 Cf. şi vol. VI, p. 220 şi urm. 
3 Originalul la Academia Romină, no. 31/vuu.
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suptu polculă lui Homeneţchi dină Cameniţi şi suptu pol: 

culii lui Neculaiă rohimistrulii, dzicăndu că ati vinitu acei 

oameni noaptea la casa lui, de i-a jăcuitu casa şi i-ai luatu 

toti €-au avutii, preţi de vre o dooi mii şi mai bine de 

taleri, şi ai aflată şi ună cală de fați la Humeneţchi pol- 

covniculii, şi sai prinsu că-i va scoate toati paguba, şi i-ai 

făcută şi scrisori cumi să-i scoaţă paguba, ŞI pănă _acmu + y 

nu-i_mai pe Pa Pentru acesta lucru să scrieți acolo, la 

voi ce veţi putea afla din ceaia parte aicea, la noi, pentru 

paguba lui. Acasta vă dămii ştire. U Su&avă, It. 7166 [=1658], 
Ghen. 23. 

Saam gospodinii velială. [Aceasta am voit eă, Domnul.) 
lo Ghiorghi Ştefanii, Voevodii.



XIII. 

PORUNCA LUI ALEXANDRU-VODĂ SUŢU PENTRU 

ÎNTOARCEREA  OLTENILOR SUPT: STĂPINIREA 

TURCEASCĂ (1809). 

În primăvara anului 1809, Turcii reluară ofensiva 

împotriva Rușşilor din Oltenia, cari erai sprijiniți de 

pandurii trecuţi la dînșii, cu însuşi Tudor din Vlădimiri, 

care-şi învăţa astfel meșteșugul pentru viitor, şi cu «colo- 

nelul Curt (Kourt), ţeran moldovean din Focşani, care 

înnaintase, nu se ştie cum, în oastea rusească» 1, şi de 

Sirbii lui Melentie Stoicovici. La 27 April o ceată de 

„Turci ajunge pănă la Caracăl, dar generalul Isaiov 

îi sileşte a se îndrepta răpede spre Dunăre. Tot aşa 

sînt răspinşi cei cari, de la Izlaz, apucă pe acelaşi mal 

drept al Oltului la 15 Iunie. Peste 12 zile se atacăo 

insulă însemnată, care însă rămîne în stăpinire ru- 

sească. În schimb nu izbutește nici încercarea lui 

Isaiov împotriva Cladovei, şi din pricina pandurilor 

lui Curt, despre cari Langeron scrie că «nu-s buni 

decît în meterezuri, unde-i. sileşte a se apăra pănă la 

capăt teama de ce-i aşteaptă căzînd în mînile Tur- 
cilor». 

Astfel se desfăşurară luptele în Oltenia în această 

primăvară şi vară din 1809. În credinţa că vor putea 

isprăvi ceva, Turcii făcură pe Alexandru-Vodă Suţu, 

1 Langeron, în Hurmuzaki, Supl. 13, p. 164. — De acolo sint luate Şi ce- 

lelalţe știri
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pe care-l recunoșşteaii ca Domn muntean, să intervie 
pe lingă Olteni pentru a părăsi pe Ruși, venind iarăşi 

“la obișnuita «milă împărătească». 
. Unde era Suţu, pe care în 1806 Ruşii îl făcuseră 

a fi înlocuit cu Constantin Ipsilanti şi pe care răz- 
boiul ce izbucni îndată îl păstră în drepturile sale, 
dar numai în situaţia reală a unui biet întovărăşitor 
de oştiri turceşti bătute ? Un raport prusian din Con- 
stantinopol arată la 10 lunie 1809 că el se afla cu 
Tatari şi Turci în număr de 10.000 “de oameni la' 
Giurgiu, g gata să între în provincia sa, pe care Ruşii 
aă şi evacuat-o aproape 1. Nu cuteză să se risce peste 
Dunăre, dar socoti că ar putea să pregătească tere- 
nul pentru stăpînii săi, în Oltenia. 

Proclamaţia lui Suţu se mai explică și prin aceia a 
după îndelungate negocieri cu Ruşii, Poarta li declara 
din noii războiă, la 13-25 Mart din acest an 1809 £. 
Țarul provocase prin ultimatul săă, comunicat la Con: 
stantinopol de Prozorovschi, această hotărire 2. 

L Actul se află în Biblioteca Academiei Romîne, Acte 
originale greceşti din epoca Fanarioţilor, cumpărături 
nouă, vol. VIII, n-o 1562. E scris în forma obişnuită 
a cărților domneşti. 

Milostiiă bojiii Io Alexandru Nicolau Suţul Voevod gos- 
podarii zeml|i] vlahiscoie.Voaocă, tuturor lăcuitorilor, dă verice 
stare veţi fi, ce vă aflați cu lăcuinţa în cinci judeţe dă peste 
Oltu. Cu toate că dinti auzire veţi fi aflatu că căți aleargă 
supt ocrotirea şi stăpănirea prea-puternicei noastre Înpă- 
răție, nu numai.că întru nimic nu să supără, nepătimindă 
cătă de puţină băntuire, ci, înpotrivă, găseşte toti felul de 
răpaosii şi odihnă, darii, socotindii că poate veţi fi avăndu 

“1 Acte şi fragmente, II, p. 445,u-o 3. 
2 Cronica lui Naum Rimniceanul, în Erbiceanu, (ronicarii greci, p. 283, 
3 Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches, VIU, p. 629,
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în inimile voastre vre o spaimă, nu lipsimu printr "această 

domneiscă a noastră carte să vă încredințămu' că ori- 

„cine din voi, dină verice stare va fi, va voi să să măntuiască 

şi să alerge iarăşi suptă othomaniceasca stăpănire şi ocro- 

tire, cu toată încredințarea să cunoască şi să ştie curati că, 

nu nurhai că nu iaste a să supăra întru nimic, ci mai văr- 

„tosă toți cei ce vor alerga, vor afla totă felul dă iubire dă 

oameni şi tată răpaosul şi odihna, întocmai după cumiă au 

afatu căţi pănă acum ai alergatii spre măntuire. Căci 

într'acest chipă aste bunavoinţa şi milostivirea prea-înnal- 

“tului Devletă şi bunii cugetul, atătii ală Mării Sale prea- 

înnălțatului  Hustret! -Mehmetă-Paşa, Serascherul oştirilor 

după marginea Dunării și Silistra-Valesi, căt şi a celor- 

lanţi tuturorii meemuri î ai Înpărăţii. Deci, pentru ca să vă 

dămu toată încredințarea pentru acesti bunu cugetii ali 

„ prea- puternicei Înpărăţiă, şi întru aceiaşi vreme ca să înpli- 

_nimu şi noi domneasca şi părinteasca datorie ce avemu 

către toți voi de obşte, vă trimitem această domnească a 

noastră carte spre înșştiințarea tuturor şi buna încredințare. 

Tolico pisah gospodstvami [= Aceasta am scris Domnia Mea.] 

| 1809, Iunie 1. 

__ IMonogram :] Noi Alexandru Nicolau Suţul Voevoda mi- 

lostiiti bojiiti gospodarii. . Vel Post. 

L) Khosrew. | . . , 

2 Delegaţi.



XIV. 

O STATISTICĂ A MOLDOVEI DE PESTE PRUT 

ÎN 1798. 
  

„Între hirtiile d-lui C. Crupenschi am găsit un act 
de o însemnătate statistică deosebită. E însemnarea 

pentru ajutorinţa din 1798, aşa cum a fost culeasă 

în părţile de peste Prut. Toată alcătuirea «basara- 

beană» din acea epocă se oglindește în paginile pre- 

țiosului document. 

Ţinutulă Lăpuşna i Orheiu. 

Tablă de banii slujbii agiutorinţii de iarnă ce s'aii scosii la 
anul, 1798, Dechemvrie. 

Ocoui COGĂLNICULUI. 

Lei 

896  Ciutuleni 

“640 Drăguşeni 
1.584 Lăpuşna 

640 Paşcani 

896  Şişcani: 

480 Cărpineni 
256  Cărsteştii 

224  Pereni 

240  Galbăna 

128. Şăcăreni 
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Lei 

432 
768 

144 
256 

64 
96 

64 
240 

8.048 

  

400 

240 
112 

224 

„368 
160 

48 
288 

736 
___400 

320 

„336 
208 

272 

$60 

160 

464 
128 

16 

128 

TI12 

[12 

256 

Băţănii 

Boghiceni 

Bujorul 

Lohăneştii 

apontunuli 

urcenii: 

Jădovii de la acestă ocoli 

Hănceştii i liudi ce trecă piste călăraşi. 

OtoLrui BOTNII. 

Costeştii 

Bardărulă 

Malcotuli 

Mimorăni 

Ialovenii 

Suruceni 

Căpriiana 

Ulmuliă 

Dăncenii 

Rusăştiă 

Scorenii 

Mileştii 

Pojorăni 

Gărlile 

Horăștii 
Văsăenii (Vor. Iancu Miclescu?) 

Săngira 

Negreştii 

Căşla 

Pohoiuli 

Moleştii 

Lipoveni 

Budăiulă 

1 Adaus ce e. în parentesă.
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Lei 

48. Jădovii de la acestii ocolă 
576  Văsăenii 

6.672 

  

OcoLuLi. BACOVĂȚULUI. 

1,312 Nisporeni 

192  Dolna 

112  Miclăuşeni 

832 Lozova  . .,,. 
448 Vorniceni 
128  Curlucenii 

736  Truşeni 

192  Mănceştii 

336  Volosănii 

784  Străşenii 

„32  Jădovii de la acesti ocoli 
704  Durleșştii, bez Ioniţi Stegariulă 

720  Cozuşna 

6.528 

OcoLui FAŢA BĂCULUI. 

400 Sadova 

400  Părjolteni 

400  Ciorăştii 

128 Buda 

736  Volcineţii 

288  Bahmută 

544  Săpoteni 
96  Nişcani 

128  Păuleştii 

1.040  Bărăiaculă 

480  Vălrizăreştii |, 

256  Găleştii 

336  Roşcanii 

400  Highidişă
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Lei   

672  Visternicenii . , 
32  Breslaşii dumisali Stolnicului Dimitrachi 

„416  'Tătărăştii 

136  Horodeştii 

96  Hărjăuna E 

128  Jădovii de, la acestii ocolă 

16 'Tuzora 

7.728 
  

OcoLuLii ÎCHILULUI. 

384 „ Steţcani” 

320 icleştii 

“112  Tileşeu 

272  Camănce 
160  Cobălda 

176  Grebleştii 
400 “Răce 

320  Voinova 

416  Zubreştii 

80  Borzăştii 

336 Rădoi 
48  Breslaşii Pah. Ionii Carp 

400  Micăuţii 

198  Păşcani 

256  Işnovăţuli 

224 Stanca: SL 

16  Pocşeştii 

8o  Ţăgăneştii 

176  Bălieştii 

144  Breslaşii d-lui Spat. Manolachi Donici 

160  Luhăneştii 

112  Oneştii N 
So  Jădovii de la acestă ocoli 
16  Zamtoţii 

4.816 

cai
i 
o
r
e
 Li
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OcoLui RAuUTULuI-DE-6Ivst 

Lei 

704 Sălişte A 
48  Breslașii Caminariului Rășcanu 

8oo  Păhărniceni 

368  Piiatra 

80  Jălobăcă 
32  Putumbenii 

192  Furcenii 

128 Trebujăni 5 
528  Maşcăuţii + 

192  Jăvreni je 

256  Răculeştii 

576  Izbeştii 

288  Hărtopuli 
208  Ivance-Ruşi 

224 Lipoveni 
96  Brăneştii 

96 Slobozia Doamnii 

96  Băloşeştii 

80 Drăncenii 
640 Moldoveni birnici otii Orheiă 
192 Ruşii otii [Orhei] 

96 Străini 

80  Armeni 

48  Răşca 

144  Vaticii-de-susii 

320  Vaticii-de-giosă 
128  Jădovii dină Orheiii, de prină sati 

  

OcoLuLi Cure! 

432  Isacova 

144  Dişcova 

144  Puţintei 

48  Hulboca 

LA
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Lei 

192  Săsănii 

176 . Braviceni 

176  Meleşeni 

352  Ţibirica 

128  Hogeneştii 

256  Onişcani 

112 Cornova 

48  Năpădeni Da 
64  Rădeni i Dereneu . 

256  Morozănii Ei 

112  Sloboziia Hogineșştii 
64 Ghitilova N 

__64 Jădovii de la acesti ocolă 

  

  

OcoLuLi RĂUTULUI-DE-SUst. 

288  Brianova 

328  Braviceni 

272  Gherimăneştii . 

144  Coropceni 

112  Clişova 

8o  Ciocăltenii 

640  Sărătenii 

32 Zăicani 

32  Verejănil_— 

128 “Îndărăpnicii - . 

224 Chițcani 
224  Negureștii 
96  Căzăneştii 

112  Vaduli-Lecăi 

320  Prăpiliţa 

"480 Copăceni  - | 

16  Jădovii de la acesti ocolă : - 
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Ocouu MĂTIENILORY, 
Lei 

192 

102 

160 

192 

800 

672 

64 

  

400 

144. 
8o 

  

512 

16 

256 

176 

49 
30 

192 

480 

480 

208 

Văsăenii 

Bogzăştii 

Crăsnăşeni 

Budăiulă 

Hirişeni 

Hirdva 

Beşenii 

Măndreştii 
Ciulucani 

Beliceni 

Cotoaie 
Zsărdeştii 

Telineştiă 

Mihălaşa 

Ineştii | 

Leuşeni ' 

Tărgoveţii otă Telineşti 
Bahulă 

Jădovii. dinii tărgulă 'Telineştii 

« de prinu sa[telli ocolului. 

OcoLuLti CÂMPULUI. 

Sănişcani | 
Breslaşii Caminariului Iamandi 
Ignăţăi 
Măşenii 

Chiştelniţa 

Bravicenii 

Sărota 

Curlenii - 

Chipircenii 
Bieştii 

143
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Lei 

32 

32 

312 

"1.024 

480 

96 

298 

368 

320 
176 

112 

448 
” 330 

400 

256 

112 

96 

48 

I6 

64 
8.112 

  

  

Oco.. 

1.040 

352 
160 

272 

112 

160 

96 

128 

48 

688 

160 

960 

416 

Slobozia-Hodoroșii 

Ciuhărănii 

Berezlogii 

Suslenii 
Şercani 

Pohribeni 
Vorotăştile. 
Cuizăuca 

Buşăuca 

Ghidoneni 

Cogălniceni 
Perenii 

Trifeştii 

Horghineştii 

Pecişte 

Căcărăzănii 

Cruceştii - 

Scorţăni 
Argaţii Şat. Jordachi Sărghiia 

Jădovii de la acestă ocolit 

ULI? NISTRULUI- DE-SUSU. 

Olişcani 

Sărcova-de-Susii 

Sărcava-de-Giosii 

Ruşii 

Ţirloca 

Lipiceni 

Păpăuţii 

Cerna 

Stohnaie 

Ichimăuţii 

Săharna 

Horodişte 

Lopatna
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Lei 
  

192 
48 

480. 
"416 

416 

112 

880 

352 
480 

160 

464 
416 

192 

128 

112 

12 

176 

9.728 
  

Lalova 

Hrabova /” 

Stodolna 
Văşcăuţii 

Ocţintiie 

Vadul Iuhurculului 

Molovata, 

Marcăuţii 

Horilcanii 

Şoldăneştii 

Jora-de-susti 

Ţahnăuţii 

Parcanile 

Ustiie 

Crăulenii ce 'trecii piste călăraşi 

Jădovii de la acestii ocol 
Cenășeuţii 

OcoLuLi NISTRULUI-DE-Gtost. 

608 

384 
480 

320 

272 

432 
480 

768 

224 

128 
06 

432 
96 

„160 

288 

3.168 
  

Vădeni 

Goianuliă 

Boşcana 

Slobo[zia] lui Duşca 
Malulă-Tohatinului 

Cărjovuliă 
Mireni 

Budeştii 

Hruşova 

Mihuţeni 

Vadulii-lui- Vodă 

Onișcani 

Jădovii 
Cobălca 

Bilacău
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TĂRGULU CHIŞINĂULUI. 
Lei 

8oo 

8o 

720 

96 

1.696 

  

  

8.048 

6.672 

6.528 

7.728 
4.816 

6.640 

2.768 

3.728 

4.576 
9.112 . 

9.728 

3.168 

1.696 

Moldoveni, birnici i streini 

Armeni 

Jădovii 

Sărbii 

ADUNARE SUMILORU. 

Ocolulă Cogălnicului 

>  Botnii 

>  Băcovăţului 

Faţa-Băcului 

»  Ichelului 

>  Răutului-de-giosii 

> Culiă 

»  Răutului-de-susă - 

»  Mătienilori 

»  Cămpului 

> Nistrului-de-susti 

» „> giosă 

Tărgulti Chişinăului 

76.208 - 

DUGHENILE DINU TÂRG. CHIŞINĂULUI. 

15 
13 

14 
18 

9 

14 13 

| 20 

| 18 
15 

17 13 

Stanculă Sărbuli 

Manole Armani 

Bagdasară Armanii 
_Mărcară Armanu 

Toniţi sin Gavril 

Lupului Gantulii 

Ovagheni Bogasieră 
Danculă Abăgeră 

Pavelu Abăgeri 

Gantulii Abăgerii 
Simionă Blănară 

Tănasii Blănară
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11 Gavril Cojocară 
LI Vasile Blănară 

15 Vasile sin Călugării, cojocarii 
8 “ Sava Căliianii, 

17  Costandinii Braşovani f 

8 Dumitru Greci Pitar | 

11 Foti Pitarit 

9  Ifrimi Bărbieriă 

7 Apostolii Bărbieri 

6 Nechita Bărbieri 

9 Gheorghii Băcali 
3  Tănasei Băcalu 

1 Antoni Băcalu 

3  Gheorghii Şainu 
8 Agopii Armiănă 

17  Chiriiacă Stamatoglu 
17  'Toaderii Dobroviă 

II Tănasii Băcalu 

II ani Calăpciu 
9 Sarchiz Armani cizmară 

5 Llii Conduragiu 
13 Vasile Cafegiu 
7  Bedrosti Armani cafegiu 

3 Ioniţă Lipovan! 
o  Mironă Cojocariu 

12 Sirghii Lipovanii 
Toaderă Spoitori . 

Naum Argintară 

Velcheli crav.[=croitor! 

Vasile zătu Petculu, zălhană 

Aritonă Varşavoglu zălhană 
Vasile zăti Petculă mumgiu 
Ştefană mumgiu 

     Manolachi _ 
. 

5 
W
w
D
 
A
.
 

O
U
L
U
 
B
i
n
 

ăibărăcară    

Dumitru Ciobani crav( ci croitor] 

„447 

Sărculă Sărbu mumgiu | |
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1.000 
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Feredeu Nechitii bărbieri 

Hagi Gheorghii căldărarii 

Dumitru Plarii o [ 

Dughiana lui Toaderii fragorat | ( 

Dughiana lui: Vasile săhăid i . 

Dughiana lui Pavelă şlicară 
Timofti Vinogradă = 

Ţoate dughenile jidoveşti, care la ta- 

bla ce să va triimite la Visterii să 

„să arăte anume. 

Ilii Mumgiu 

DUCGHENILE OTU TĂRGULU ORUEIULUI. 

II 

II 

P
N
R
 

O
I
 
I
I
I
 

170 

LI 

202 
  

Mardarosii Armani 

Cercheză cu tovarăşului lui Nobetiu 

Cerchez 

Luca Cizmariă 
Ovanesi cu bratii lui, Mogărdici 

Davidăi Armani băcalu 

Necula Băcaliu 

Aritonă Băcali 

Manole Cojocariă 

Ovanesi Băcalui 

Dumitru Băcalui 

Toate dughenile jidoveșşti care la tabla 

ce să va triimite să să arăte a- 

nume. 

Manolache Băcalui 

A 

DUGHENILE OTU TÂĂRGULU TELINEŞTII. 

LI 

I3 
13 

13 

Mihaiii Armani 

Petre Armani 
Cărste Armani 

Manole Armană 
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Lei 

] 

  

1 Iftimi Băcalt 

6 Ursache Băcaliui 

6  Iacobi Furmagiu__ m 
6  Necola Furmagiu - 
6 Leonte Starostele 

9 Băcălie căplilt[anului] Alexe 

94 

CaÂŞMELE OTU TÂRGULU CHIŞINĂULUI, 

8  lacovachi Postelniculiă 

22  Dantului Sărbulu 

Antoni Băcali 

Gheorghii Gane. 

Vasile Noorii Post. 

Antoni Calistru 

Andrii Stanculu 

Năstasii Truşănianu 

22 Hagi Gheorghii Căldărarui 

17 Ene a Manolesi 

22  Sălăvestru 

22 Căpitanul Neculi 

20 Vasile Bocani 

22  lonaşcu Chiriiacti 

26 Hagi Dobre 
17 Costandin Psaltulă ' 

15  lordachi Ciohodarii 
21 Vasile Bostani'. : 

9 Agapii Bogatu Noi 

3  Vameşă Neculaiă - 

9 Alexandru Tobultocu 

6 Ioniţă Țigani 
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Şlomuşorii Jidovi 
Tănasii Blănarti 

Vameşi Gheorghii. 

3  Cărste Botezatu
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Foti pbirsmariă / C 

Ene Greci - 

Căpitanul, Enachi lzmană 

Niaguli fărşmariă C 
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CRĂŞMELE OTU TÂRGULU TELINEŞTII. 
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CĂLDĂRILE DE RACHIU OTU TĂRGULU CHIŞINĂULUI. 
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" Jlisăiă otu Ciulucani 

Căpitanulă Alexe 
Condre Lipovan 

Toma Dascaliă 
Petre Cojocarit 

Iftime Greci 
Costandină Capmari 

Andriii Siimană 
Costachi ot Ineşti 

Ioniţă Stăvilă 

Vasile brat lui 

Căpitanulii Gheorghii Sălcuţanii 

Iordachi: Căpitani 

Chirică Timotii 

Dumitru Grecu otă Mihălaşi 
Căpitanul Nistorii pe crăşmă 

Ioniţă Radu Cojocarii 
Costandin Grecă 

Cercheză Armani vutcară 

Calistru Cioinacii 

Gheorghii Pertaloglu 
Neculaiii Mumgiu 
Ionii Crăşmarii 

Neculăiii Rachieru 

Hagi Gheorghii Căldărari 
Sai 
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An 
Lei 

76.208 
1.000 

262 

94 
396 
84 
44 

78.088 

  

UNAREA SUMILORU PISTE TOTV. 

birnicii 

dughenile otii tărgulti Chişinăului 

dughenile otu tărgulii Orheiului 

dughenile oti tărgulii Telineştii 

crăşmile dină Chiş|inJăi 
crăşmile dină Telineşti 

căldările de rachiii 

adică -şaptizăci şi optu mii optuzăci şi 
optu lei. i 

| Pecete ovală cu chinovar, cu data de 1793.) 

Veluă Vist.



XV. 

RINDUIALA ȚIGANILOR MUNTENI SUPT. ALE: 

XANDRU-VODĂ MORUZI. 
  

Milostiiă bojiii lo Alexandru Costandin Moruzi Voevodi, 

gospodari zemli vlahiscoie. Licsandru sini Marini Tă- 

taru, pre carele l-amii făcută Domniia Mea vătafu -şi purtă- 

toră dă grijă pă toată ceata lui dă Țigani lingurari pentru 

birulă loră celă obi&nuită, ca, la vreme şi la sorocă, să aibă 

a-l trimite aici, la dumnealui epistatu Armăşăi, aşăjderea 

poruncimi Domniia Mea 'să unble în toată ţara Domnii 

Mele să să hrănească cu meşteșuguli loră cumiă voră putea, 

pă unde vorii umbla şi voră şădea cu șăzămăntii. Dă suhatii 

saii chirii să nu să supere, veri pă ce moşăi ari fi, dom- 

nească, mănăstirească, boerească sati megjeşască ; numai şi 

ei foarte să să ferească a nu face stricăciuni la livezi dă 

fănă, dă pomi sai la arături, nici suptă poalile viiloră să 

nu să supuie, a face stricăzuni, afară numai unde îşi voru 

ara ei bucatele, acela cu moşăia să le ia dajde după obi- 

„cei, iară mai multă supărare să nu li să facă. Nici cai loră | 

-dă olacii să nu să iă, veri la ce porunci şi trebi domneşti ; 

arii fi; să nu să supere nici dă către globnici domnești, mă- 

năstireşti Şi boereşti. Însă ei să aibă a- șI “da „dajdiia. | lor „dă 

Domniia Mea. Pentru care poruncimiă Domniia Mea dumv. 

ispravnicilorii duprină judeţe, căpitaniloră dupe la căpitănii, 

vameşilorii duprină tărguri, vătaşiloră dă plai, părcălabilorii 

duprină sate şi tuturorii altorii slujbaşi domnești, mănăsti- 
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reşti şi boereşti, vericarii cu ce slujbă veţi urmă într'acea. 

parte dă locii, toți să aveţi a vă feri, atătii de acesti vă- 

tafi, cătă şi dă toată ceata lui, nimeni dă nimici să nu-i 

supăraţi, ca să să poată hrăni, să-şi agonisească banii bi-: 

rului loră. Și alți slujbaşi streini să nu-i judece, fără numai 

vătafu lori, la sfăzile ce vori face între dănşăi, să-i aşaze. 

lară, căndă să va întămpla niscareva pricini mai mari între 

dănşăi cu alți pămănteni, atunci dumv,, ispravniciloriă i alți 

dregători, ori înii ce parte dă locii să va întănpla, înpreună 

cu parăși lori, să-i trimiteţi aici la Domniia Mea, şi de aicea 

îşi va afla dreptatea şi hotărărea. Aşăjderea şi oriunde vorii 

dovedi niscareva Ţigani haimanale, veniți dănă Țara Tur-, - 

cească sai dinu Moldova ori dinti Ţara Ungurească supuşi, 

veri pă la cine ară fi, pentru unii ca aceia să aibă numitu 

vătafă purtare dă grijă ca să le aducă numele acelora în 

„șcrisă la dumnealui epistatu Armăşăi, ca să-i aşaze în ca- 

tastihulă Visterii şi între ceilalți Ţigani domneşti. Iară, dă 

voră fi veniţi dănii vătăşăia altuia, atunci să-i apuce să le 

ia bani birului lorii şi. să-i ducă, la urma loriă, dăndu-i înă 

seama vătafului loră, înpreună şi cu bani ce-i va fi luati 

dă la dănşăi. Dă să va întămpla a să. însura niscareva Ţă- 

gani domneşti luindii Ţigance miănăstireşti sai boereşti, nu- 

mitu vătafi să nu aibă voie a dăspărți cununiile fără dă numai 

print ştirea Domnii Mele cu judecată îşi va lua acelii stăpănui 

schimbulă. I sami recehi gospodstvami. 

„1799. 
(Monogram. Pecete octogonală dii 1795.) 

Velui Logofăti. Bivă zii Logofătii, condicară, 
(Archiva d-lui C. Crupenschi.) - , 

 



XVI. 

DANIE DE ŢIGANI DOMNEŞTI (1800). 

[Titlul domnesc al lui Constantin Ipsilanti. ] 
Fiindcă pe Petre Pălte hol[eiu], Ţiganii gospodii, streini 

venitii de piste hotariii aice în Moldova, care, după nestră- 

mutatii obiceiul pămăntului, saă luată întru ali noastră: 

domniască stăpînire, l-amii dati Domniia M2 danie şi mi- 

luire cinst. şi credincosă boeriului nostru dum. Ioanii Canans 

bivă Veli Spat. spre răsplătire. slujbelor dumisale ce 'aui 
slujitii ţării aceştiia cu credință şi cu silinţă, iată darui i s'au 

dati atastă ali noastră domniască carte cu care să aibă 

a-lă lua întru a dumisale stăpănire, ca să-i fiia robi în 
veci ; asupra căruia să-i fiia carte Domniei Mele atasta de 

danie şi miluire statornică, neclătită şi nestrămutată nici- 

odinioară în veci, —care sai întărit cu alu noastră dom- 

niască iscălitură şi pecete. 
1800, Mai 22. 

[Iscălitură grecească. Pecete din 1799.] 
Procit Veli Post[elnici]. 

(Archiva “d-lui C. Crupenschi ) 

Pentru datina aceasta de a lua ca şerbi ai Domniei 

— şi numai pe urmă, după desfiinţarea şerbiei, ca robi, 

ca «<Ţigani», pe imigraţii. pe furiş, fără privilegiu de 
slobozie, v. vol, XVIII!, pp. 21-2. 

 



XVII. 

O PROBĂ DE LIMBĂ <BUCOVINEANĂ» OFICIALĂ. 

În hârtiile d-lui C. Crupenschi se află acest răvâş 

al unui cunoscut. ofiţer austriac din Bucovina: 

. Precinstite domne Sava! 

Scrisoarile de pe moşiia Horodişte aii fostii gata în anu 

trăcut şi totă amii aşteptat să cere cineva pe dînşi. DluJm- 

niata ei căuta bine hotari și, găzindă o înpresurare, ei 

face aretare cătră cinst. Adminiştraţie. 

Amiă cinsta a me spuni a dumitale gata a sluji 

Egghelet m. p. 
Cernăuţ, Avgust 10/21, 1786.. 

Cătră cinst. dumnialui 

Căpt. Ionii Sava. | 
La Prezecăreni. 

Fireşte că e vorbă de Prisăcăreni. Căpitanul Sava 
avea şi Horodiştea din judeţul Dorohoiii, şi ofițerul din 

«Cordunul» vecin se gîndia la un proces înnaintea 
Administraţiei din care el făcea parte, Horodiştea fiind 

în apropierea Bucovinei.



XVIII. 

SCRISORI PRIVATE, ALE FAMILIILOR CALLIMACHI 
ŞI CANANĂU. 

(Din archiva, d-lui C. Crupenschi.) 
  

Î. 

loan Teodor" Callimachi, Domn al Moldovei, a avut 

“o soră, Maria, care luă întăiăi pe Ioniţă Ursuleţ Pos- 

__telnic, din Comăneşti '(Dorohoiii), iar a doua oară, 
după 1742, pe “Gheorghe Cananăi. După dregătoria 

la care se opri cariera acestuia i sa zis, Maria Jit- 

niceroaia. La 1775 nici acestălalt soţ nu mai era în 

viaţă, şi sora lui Iban “Teodor-Vodă purta singură 

grija gospodăriei, fiind ajutată numai de la o vreme 

de cei trei fii ai ei cu Cananăii, Constantin! Șerban şi 

Ioniță 1. 

“De la Cananăă însuşi avem avem această scrisoare: 

+ Cinstite şi. ală .mieii tocma cătii unii frate, dum. cuscre 

şi giupăne Panaite, cu fericită sănătate şi :cu frăţască dra- 
. > 3 > 

goste mă 'nchinii dumitale, şi rogi pre milostivulă Dum[ne]- 
ză pentru buna şi fericită sănătate a dumitale. De atastă 

“ dată mami altă făr' cătă, rămăindu şi ei dinii goştină cu 

cinzeci şi trei de lei dină goştina nostră, şi pripindu-ne şi 

văcȚărit[ulă] acum, şi avăndi şi dum. a lua bâni acmu de 

1 Documentele familiei Calimuclă, IL, pp. XI.
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aici, dinti goştină, mă rogi dumitale să aibu şi ei trecere 

la dum. să mă rădici de aeşti 53 lei păr' la Sfeti.Ghiorghe, 

și cu mare mulțumită şi făr” greşalăuţi i-oi triinite dumitale. 

Măcară de norii fii asupra dumitale şi orii fii asupra fiiului 

dumitale, totu mă rogi: dumitale să pui dum. mijlocire ca 

să mă pociti schivernisii păr” la acia vreme. Şi mă rogi du- 
mitale ca că nu fie [greş; şters] sminteală, şi să n'aibă şi 

copil[ulă|! dinti casă vr'o supărare pentru mine. Și răvaşiulă] 

miei să rămăe înii locii de zapisă la măna dumitale. Şi 

“mila lui Dumlnel]zăă să fie de pururea cu casa dumitale: 
să i dum. sănătosti. 

Ali dumitale tocma cătă uni frate i gata slugă. 

Gorghi C. bivă Velă Jic. Mart 22. 
[V-o:] Cinstitului şi ală mie[], tocma cătă uni frate, 

“dum[nea]lui giupănului Panaite cu cinste şi cu fericită să- 
nătate să să dea. 

(Pecete neagră ruptă.) 

loan Mavrocordat (1743-7) cere — în lanuar, Maiă, 
Decembre — «văcărit doi lei, treizeci bani de vită 
iarna, şi de vițel go de bani, şi vara 5o parale de 
vită» (total: 7 lei, 45 bani pe an), pe lîngă goştina 
cea mai mare, a «cite 11 parale de oaie». «<Goştină 
întreită» şi apoi şi văcărit, «cîte pollei de vită, bani 
vechi», scoate Constantin Mavrocordat la 17492. Vă- 
cărit, dar fără goştină înnainte, se întilneşte la 17553 
supt Constantin Racoviţă 8. Supt întăiul Callimachi, 
ce e drept, se luă menzil, pogonărit, apoi ajutorinţă, 
dar nu goştină €, şi văcăritul nu se îngădui de boieri. 

Data se poate afla cu siguranță însă prin această 
notiță grecească adausă: 755 ăp/. leoppi IKavayoă dr 

1 Canta, în Letopisiţi, III, p. 185; cf. lenachi Cogălniceanu, îbid., -PB 
206-7. Ţeranii îşi ucideau vitele. O 

2 Cogălniceanu, p. 219 (cf. p. 207). 

3 Jbid., p. 230 (cf. Canta, ibid, p. 187). 
4 Jbid., p. 236. 2 
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1păaa 53, vic mă Sâooa Să 1745, Mapriav 26 [= A du- 

misale Gheorghe Canan5, pentru lei 53, ce i-am dat 

ei, la 1745, Martie 26]. 

O singură scrisoare cătră Cananăii ni sa păstrat în 

"această culegere: 

Cinstite, ca unii frate, dumnțejta Postelnici Ghiorghi, să- 

nătate pohtimă dumitale de la Dumnădzăii. Ce-mi scrii dum- 
n[elta pentru acestu Țigani, ami înțălesă. Dară eă într'altu 

feli ami vorbitu cu dumn[elta, că ştii că ami nişte Ţi- 

gance după Mureştei (sic), şi ai dzisă. dumnlelta că, dacă 

vei sa rupi giudecata cu acei Ţigani, apoi omii faci o aşă- 

dzari, că la acele 'Ţigance săntu copii; pote: ce nu fii aşa 

'grabnică pănă veţi alege giudecata cu aceştii. De atasta 

esti lesni, omi aşădza, că ei nu săntu om răii de pagubă; 

numai să vedem la a mii Ţigani, ce ţinu de la Săliont, 

căți copii ari fi la atai ce ţină Ţigancele mele. Şi osăbitu 

mai ami şi eă la dumn[elta dintr'o Ţigancă ce ori fi, care, 

numele bătrănii Ţigance, ai chemat-o Alicsanda, ce ai 

ținut-o ună Țigani a dumiloră vostre; însă fii cățiva Ţi- 

gani dintr'ănsa, săntu la dumneta şi la nepotului dumitale, 

la fi&orult lui Ștefăniță. Ci dori mi-a fi şi mie mai bine, 

că ştii că-să bolnavă, nu mă mai potă măntui de friguri; 

iar, fiindă de sănătate, omuă căuta. ce omu ave între noi 

şi omii aşădza: cine la cine a fi, omi tocmi. Cu atasta 

acum ; şi fii dumnfejta sănătosiă. Mai 2. 

A dumitali, ca unii frate; 

lordachi Cantacuzino, 

bivă Velă Banul. 

După ce amii scrisă dumitale răvaşulă, îmi spune Ţiga- 

nulă dumitale că aă murit Țiganca: a. vădut-o elu. 
[Jos:] Cinstită, ca unti frate, dumnalui Ghiorghi Canans, 

bivă Post. cu cinste și întragă sănătate să să dă. 

1 Cf. şi Letopisiţi, UI, p. 209 şi urm.
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Ă - > Y v a 

De la moattea lui Cananăii e această însemnare : 

Bucate ce aii rămasu după moarte dum. 

408 oi, cu mică, cu maare. 
14 boi marea,cu 2 tineri: 

14 vaci maari. 

7 glunci şi giuncea. 
6 cai. 

46 stupi, la Roşcani,la Vasţijle Zuppast (sic). 

Pomenile şi sărindarele şi datoriile ce sai plătită după 

moartea dumisale. : 

134 lei la grijitulă dumnealui pănă la 2 ani, afară din 
păni şi dină carne. 

120. lej, 12 sărindare cu bani și cu-bucate. : 

6o lei la Hagi-Mustafa otă Botoşani. 

9 pl! lei la Costantini Blebe ot tami. 

13 p! lei la Băgdăsară Armani. 

Io vaci la Hagi-Mustafa ot Romani. 

Cele ce i-ai datu dum. fiiului dumisale lui Iordach[i] 
pănă ai trăitu dum,, şi cele ce ati luatii după moarte dum. 

5 vaci maari. ” 

4 boi maari. 

30 oi. 
30 stupi. Aceste i le ai dată după ce m'aă luată dum. 

pe mine; văcăritulă şi ernaticulă totă dum. aă plătită păn 

ce ati muritu dum., şi, după moarte dumisale, le 'mă plătită 
ei întru anu vitele de văcăriti. 

2 ani au văndută lordachi totă hotarului, căt: ai fostii 

de cositu (?), aşijderle] şi moșiile de la cămpu, şi, cănd 

sai ridicată Iordachi, cătu aă trăitu dum. şi după moarte 

dumnealui, totă elă ai luati venitulă. 

135 lei ami luată după velniță în 3 ane, şi sai chel- 

tuitu în trebile casăi. 

32 lei aă luată Iordachi de. vilneţa (9), totu într'acei 3 

ani, cu 2 postajlej, unu 9 lei, altulă 6 ler. 

Cele ce ami avutu că căndu m'ai luatu dum. 

6 boi mari. 

Val. XXI. 9
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5 vaci cu viței. 

20 stupi. 

6 cai şi unii rădvaniu. 

400 lei mi-a trimisă dumnealui bade Tărzimanulă de la 

Țarigradă, şi i-am dată în măna dumnealui. 

Nu se poate un act mai interesant în legătură cu 

viaţa Mariei Calmășului. lată cu ce întra ea în căsă- 

torie, luînd şi acum un bărbat de oarecare vristă, 

care avea, din altă legătură, un băiat mare, acest 

Iordachi, care va cere îndată o gospodărie deosebită. 

Văduva lui Ursuleţ aducea 6 boi şi 5 vaci, 6 cai, 20 

de stupi şi un rădvan; «badea» din Constantinopol 

face rost de zestre nouă : viitorul Domn al Moldovei 

trimete surorii, mireasă a doua oară, însemnata sumă 

de 400 de lei. 

Soţul nu e mult mai bogat, afară de moşia lui. El 

lasă datorii, la Turci, Armeni şi Romini. Unul din 

împrumutători dăduse bani cu camătă şi fratelui ei, 

lui Dumitraşco Calmăşul, care lăsă şi el o văduvă cu 

multe griji!. Ea însă nu-și creşte numai copiii cu o 

deosebită îngrijire, ci face şi toate pomenile răposatului. 

Tot în legătură cu pomenirea lui Cânanăi e şi 

această însemnare : | 

“ Bucateli ce s'aă tăetă la grija dum. pără la 2 ani. 

1 boi, 6 oi la grija d'intăiii. 

4 oi la 15 zile. 

6 oi la 20 zile. 

1 vacă, 6 oi la 40 zile. 

I vacă, 3 oi la giumătate de ant. 

1 vacă, 6 oi lă anulă,. 

1 vacă, 2 oi la 2 ani. 

ară bani ce s'a dată pe fănti, iarii să să ştii. 

6 lei, 9 plojt[ronici] unui Lipovani. 

1 Documentele Callimachi, Il, pp. 19-20, n-o 42.
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2 lei Radului. Țigani. 

L leă, 6 plot [ronici] lui Acsinte. 
10 lei unui Cănpulongianiă. 

1 lei lui An[dronjachi Vorniculii de Botăşeni, pe fănă 
&-ait avută la Măndreşti. 

18 lei s'a făcutii sinbrie ciobaniloră pe tocmala €-aiă 

rămasu făcută de dum. să le erneză 60 oi, căte 2 p[9]- 
t[ronici] de oi ernaticulii, şi să le plătiască de goştină, care 
este peci de la Boştinari. 

; 

Il. 

lată acum scrisorile către Maria Jicniceroaia. Cea 

d'intăiă e de la marele reformator al vieţii mănăsti- 

reşti la noi, Paisie de Dragomirna, apoi de Neamţ. 

Cinstită şi a sfintei mănăstirei noastre milostivă şi făcă- 

toare de bine, Pravoslaviia Ta mare giupăniasă Mariia 

Canţans] Banţeasă |, bucură-te întru cinstea sfintei şi începă- 

toarei de viiaţă Troiță. Cu'smereniia şi cu duhovni&ască închi- 

năciune, cu bună cucernicie şi cu smerite metanii, dupre cu- 

viințţă mă închinti Blagorodiei Tale. De la Prea-Înnaltuliă şi 

celă mare întru milă Dumnezei, dupre datoriia ce avemiă 

pururea îţi rogi ca să-ți dăruiască bucuriia, ferecită sănă- 

tati, adăogire viăţii şi măntuire sufletiască, întru care şi 

acum puţina şi smerita atasta a noastră scrisoare să te 

afle pe dum. petrecăndă în sănătati, înpreună cu toți cel 

dină înprejurulă dragostei dumitali, cu toati ceale trupeşti şi 

sufleteşti fereciri, ca mai multă să proslăvimă pre Înpăratulti 

ceresc, noi, toți smeriţi rugătorii Pravoslaviei Tale şi a totă 

pr&-slăvitului -niamulă Blagorodiei Tale. Cinstită scrisoarea 
dumitali cu bucurie şi cu' cinste o amii luati, cele scrisă ami 

văzutii,:15- oriri-aă adusă: pentru care multă ni-ami bu- 

"curati. Milistivulii Dumnezeă să fiie:: înpărţitoriă de bini 
a totii niariufui 'dumitali, întru 'toati'$i 'despre .toati, prea- 
blagocistivului şi luminatului Domnulii nostru. şi pre toată 

luminată casa, Măriei Sale să o păzască şi să o întăriască
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întru mulţi ani cu ferecire şi bună petrecire, --- că multă săn- 

temu nădăjduiţi şi încredinţaţi că şi de acumi înnainte vomii 

fi măngăiați cu cercetare milii Pravoslavii Voastre. Dă-vă 

Domnulă toati cele lumeşti ale lui bunătăţi, iară [înltru ceale 

mai pre susi de lume cununa Înpărăţiei ceriuriloră, cu În- 

păraţii cei bini-credinzoşi, înă pămăntulii blănzilorii, unde şi 

îngerilorii cu dorire le iaste a privi. Şi darul Sfântului Duhă 

pururea să vă păzască supti ali săi acoperemăntă şi lumi- 

nare şi milă. Şi, cu atasta, închinăndu-mă iarăşi, rămăiă 

Ali Pravoslaviei Tale smerit părinte duhovnicescu şi celu 

de pururea rugătorii şi de ceriasca ferecire pohtitoriu: 

Jeromonahi Paisie, stareţulă sfintei mănăstiri Dragomirnei 1, 

înpreună şi cu totă soborul celoră întru Hristosă fraţi- 

lorii miei. 
Oct. 16 d. 

Cinstitei întru blagorodie Pravoslaviei Sale marii giu- 

păneasă Mariia Can[and] Banţeasa], cu multă smerenie, cu 

plecată metanii şi bună cucernicie, prin dumnezăiasca bla- 

goslovenie cu cinste să să închine. 

(Pecete neagră, ruptă.) 

Paisie se aşează la Dragomirna în Septembre 1763?, 

iar Domnia lui Grigore Callimachi, nepotul de frate al 

Mariei, ţinu pănă în 1769. 

Deci încă înnainte de această din urmă dată Maria 

era văduvă. 

IL. 

Fratele Mariei, Gavriil, fost Mitropolit de Salonic, 

era încă din 1760 Mitropolitul Moldovei. 

De la el ni s'aă păstrat trei scrisori către sora sa. Cea 

dintăiă are data de 1768, încă în Domnia lui Grigore 

Callimachi. Dintre celelalte, una poartă data de- 1770. 

1 Acest rind, de mina lui chiar. 

2 [storia literaturii vomîne în secolul al XVIll-lea, U, p. 392.
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A treia, pomenind de «Cordon», Bucovina Austria- 

cilor, e de după 1775. Paşa care mergeîn Rusia duce 

ratificarea tratatului de la Chiuciuc-Cainargi. «Sevas- 

tias» e episcopul titular de Sivas. Cei de la Țarigrad 

cari sînt sănătoşi şi întreabă de rudele din Moldova 

sînt văduvele celor doi Domni din neamul călmăşesc, 

Raliţa lui a lon, mort de bătrîneţă, şi Elena a lui Gri- 

gore, cel de curînd ucis, precum și fratele lui Gri- 

gore, Alexandru, căsătorit cu Ruxanda fiica lui Scar- 

lat-Vodă Ghica. 

A, 

Cinstită şi a noastră prea-iubită soră, dum. Marie Jic., 

fericită sănătate şi totă folositoriulă bine poftimi dum. de 

la milostivulă Dumnezei, iară de la noi arhierească bla- 

goslovenie îți trimitemii. Cartea dum. amiă luată, print 

carea înţelegăndă durearea cea preste măsură şi întristarea 

dum. pentru săvărşituli răpăosatului  prea-iubită fiului 

nostru Pah. Costandinti Canan6, foarte ni-amii întristat, și 

înpreună amiă lăcrămati, măcar că răpăosatuli (Dumnezei 

să-lă erte şi să-i odihnească sufletul la cereasca Înpă- 

răție), plinindui datoriia cea de obşte, s'aii izbăvitii de va- 

lurile ceale supăralnice şi întristătoare a aceştii vremealnice 

vieţi, iar, casa dumisale de ai rămasă la ticăloasă stare 

şi însărcinată cu greale datorii, săntemi bine nădăjduiţi 

că nu o va părăsi milostivulii Dumnezeii, ce, ca celă ce 

iaste părinte săraciloră şi măngăitoră văduveloră, va 

trimite ajutoriulă săi celă prea-puternică spre răpaosiă şi 

măngăere. Dinu partea noastră iarăşi cu de-adinsulu ne 

vomi sili spre totii chipul de ajutoră a casii răpăosatului, 
socotindă atasta neapărată datorie. Şi la aceastea fii dum. 

încredinţată, şi încredințază şi pe dumnei Păh(ărniceasia *, 
că neîncetată vomă mijloci şi cătră Mărie Sa Vodă şi cătră 

! Văduva.
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Mărie Sa beizadeă spre ajutoriulii şi măngăere a casil ră- 

păosatului. Atasta, şi săntemi = 

Ală dum. părinte sufletescă: Gavriil, Mitropolitului. 

1768, Dech. 20. 

[Pe V-o:] Cinstită a noastră prea-iubită soră, dum. Ma- 

riia Jic., cu fericită sănătate şi cu . blagoslovenie să să. dea. 

(Pecete neagră, ruptă, cu două cruci.) 

B. 

Cinstită a noastră prea-iubită soră, dum. Mariia Jic[nice- 

roaie), fericită sănătate şi totă folositoriulti bine poftimă du- 

mi[tale] de la milostivulti Dumnezei, iară de la noi arhierească 

blagoslovenie îţi. trimitemii. Cartea ce ne-ai tremisti ami. 

“luată, şi, înțelegăndu că sănteți sănătoşi, ne-amu bucurati. | 

Pentru alte supărări ce ne scrii că pătimiţi de către oşteni !,. 

fiindă aceastea. de obşte, să cade a le suteri cu răbdare 

şi a ne măngăia cu nădejde că, după atătea scărbe, ni să 

va, pricinui şi bucurie. Pentru alte veşti ce vă turbură, Şi 

vă poprescii dină lucrarea pămăntului, să le socotiți za- 

darnice şi mincinoase, şi făr' de nicio grijă să sămănați 

căt veţi putea. Pentru carte de la Măriia Sa Ghenera- 

lulă 3, cumii şi pentru zăloag. (sic), ne vomii sili ca să scoa- 

temă, de să va putea, A&asta, şi fii dum[neta] sănătoasă. 

Al dumi[tale] părinte sufletesc: Gavriili, Mitropolitulu. 

Şaliă ramă putută să luămi de la dughene, nici amă 

îndrăznitii, pentru prepusulă boalii2. Şi să nu bănueşti: cu 

toate acestea iată ami trimisă ună cuburi de şală alu 

nostru, canti ponositii, dar socotimiă că va trece la ţară, şi 

unii stanbolă- şală + de rochie, ci-ami avută, mai dinii na- 

1 Ruşi, cari ocupaă Moldova. . 
2 Stofteln (v. Atanasie Comnen Ipsilanti, Tă peri Tăv io, Constan- 

tinopol, 1870, p. 456). 
3 Ciuma. 

4 Şal de Constantinopol, stofă,
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inte ; şi poftimă să le primeşti . şi să le porțicu sănătate. 
Mai pe urmă vomă trimite şi şali nou !. 

[Pe V-o:] Cinst. şi a noastră, prea-iubitii sorlă], dum. 

Marii Jic., cu părinţasci -blagoslovenie. | 

(Pecete roşie deschis, cu coroană, patru litere, din care 

sa păstrat A, şi data de 1768, jos.) 

C. 

Cinstită a noastră prea-iubită soră, dum. Marie Jic[nice- 

roaie], fericită sănătate şi toti folositoriulă bine poftim 

dumitale de la milostivulii Dumnezeii ca să-ți dăruiască, 

şi de la noi arhierească blagoslovenie îţi trimitem. 

Răvaşulă dumlitale] ni-aă veniti, şi ceale scrisă s'au vă- 

zută. Pentru Cupariuli, veţi şti dum. că acum nu să află 

aicea, fiindcă, după &-aii venită de la conacile Paşii c-ai 
fostă la Rusiia, sai dusă acumă pini Ținută cu așăzarea: 
baniloră ce sai scosă; iară, după &-a veni,i să va zice, 

atătă pentru altile ce scrii dumlneta], cătă şi pentru carte 

gospodă de hotărătă, ca să scoată. Şi atuncea să va scrie 

şi din partea noastră la Sevastiasii, şi la cine s'a mat so- 

coti,— căci Vlădica de Rădăuţi, aflăndu-să în Cordonă, şi 

fiindă şi departe, nu socotimii că a vrea să vie. _ 

De la Ţarigradi ni-ai veniti cărți în căteva rănduri,; ŞI 

avem înştiinţare că, cu mila lui Dumnezei, să află cu toții 

sănătoşi, şi în toate scrisorile ce ne vint cercetiază şi pentru 

dumnavoastră şi vă heretisescă ”, şi, aseamene, căndii scriem 

şi noi, facemii căzuta închinătune din partea dumilorvoastre. 

Şi cu atasta acumă săntemi: 

A dumitale] părinte sufietescă : Gavriil Mitropolitulă: 
ulii 11. 

Pe V-o:] Cânstită, a noastră prea-iubită soră, dum. Mariia 

. 

l Adausul e de altă inină, Scrisorile înseși au o ortografie pericctă şi o 

scrisoare admirabilă. 

2 Şalută.
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Cananoai Jic., cu fericită sănătate şi cu blagoslovenie să 

să dea. 

[Pecete roşie-închis, cu coroană şi vultur bicefal, fără in- 

scripţie.] 

Către Maria se îndreaptă şi marele boier Lupu 

Balş, pe aceiaşi vreme. 

D. 

Cinstită şi a noastră iubită ca o soră, dum. cumătră Ma- 

rioa Jic., cu multă frăască dragoste şi cu fericită sănă- 
tate mă închină dumlitale). Aciastă dată n'amiă altă a su- 
păra pe dum[neata] numai ami fostii scrisă la unii ficioră 

alti mei di-acasă di aii pusă puţentei stupi la Făzetă [=Făget], 
neputăndii la ceia vremi să-i ducă la altii locii, şi, socotindu 

ei c'a fi acele moşii a dumisali Costantinii Stămati Şet[rarii], 
amă făcută îndrăznială. Cacmu ami înțălesă că eşti pe 

moşiia dumitale], poftesci pe dum[neata] ca pe o soră, 
să nu bănueșşti că n'amii poftită pe dum[neata] cu scrisoari 

mai înnainte, că n'amiă ştiutii; iară acmu poftescii pe dum- 

[neata] să nu fii cu bănatiă, ce să fii cu voia dumitale] 

întăi ciastă „vară dacă ati apucatiă di i-ati pusi; şi obiceiulii 

ce eşti, ci da dumitale], şi oi şi mulțămi dragostii dum[itale]. 

Aciasta poftescii pe dum[neata], şi fii dum[neta] sănătoasă. 
Al dumlitale] ca uni frate: 

Lupu Balş Velă Vor[nicii]. - 

[Pe V-o:) + Cinstită, iubită ca o soră, dumisale Marii 
Jic[niceroai], cu frătască dragosti şi cu fericită sănătate să 

să dea. 

[Pecete neagră cu cruce și: Lp. B. Dvor. (2).] 

Scrisoarea ce urmează, către -aceiaşi domnească . 
soră, pleacă de la un Toader [diaconul], care dă în- 
țelepte sfaturi pentru creşterea celor doi «coconi> ; 

pare a fi tot un Nemţean;: -
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E. 

“- Cinstită doam[nă]giupăniasă, co smerenii şi co multă plecă- 

ciuni mă închină dumitale), şi rogi pre milostivuli Dumnădzăi 

ca să te păzască şi să te învredniciască co pacnica viață, şi 

să-ți dăruiască cia de bucurii fericita sănătati, bucurăndu-ti 

milostivulă Dumnădzăi şi cu sănătate a cinstiți şi iubiți 

coconii dumfitale], milostivuli Dumnădzăi să-i ţii sănătoși şi 

să-i miluiască cu minte, — că minte este izvorului bogățiii, 

şi trupeşti, şi sufleteşti, şi cununa cia de bucurii a părin- 

țiloră şi tuturoră celorii de bini voitori, şi măhnire neprie- 

teniloră. Însă şi dum[neta], cinstită giupăniasă, caută de-i 

păzăşte forte bini, după cumi poronceşte loani Zlataostiă 

la Prologă: «Nu feriți băţuli părințăsciăi de ii, că acela li-i 

lori de mare folosii». Însă şi dum(neta] fiindă ferită de 
celi mai cumplitii păcată: niciodată să nu să sămtă îi că 

aă voi de la dum[neta|. Ori la ce socoteşti ct Dumnădzăi 

Pai dati şi pai dăruită nişte drahme forte curati şi iscu- 

site, carii di-a purure şi 'n totă ciasulă să fii bucurată? Dară, 

de le vei văpsi, mă rogii cu ce lei spăla? Socoteşte dum- 
[neta] c'aceştie sintii ca o grădină înpodobită și pre-frumosă, 

şi, de nu o va păzi grădinariulă şi o va înple mărăciune, 

cini va merge la & să să măngăi? La aciasta dum|neta] 

eşti grădinariuli, să pliveşti co băţuli; că la o grădină 

frumoasă şi înpodobită mulţi înțălepți mergi de să măngăi 

şi, fiind curată şi grijită, toţi fericescă acelui grădinarii 

şi-i daă bani, şi [ejș luindă căti o flore de mă[nlgăere, 

ca şi de la omulă înţăleptă: toti scărbitulă -aliargă de-și 

& ună cuvăntii de măngăere şi de îndreptare, şi să bucură 

mai multă decătii c'ară lua de la uni nebună multe averi, 

căci ştii pe urmă !ci] în totu ciasuli aştiaptă ocară şi întris- | 

tare. Păzeşte-te bini, vitejeşte, ca să nu scapi burianuli: 

în grădină,-— căci burianuli este creştere lorii. Nu-i lăsa gre- 

şala de astăzi ca să-şi & plata măni; şi încă şi pentru drep- 

tulă, îi află pricină, şi-li ciartă, c'apoi elă mai vărtosi să 

păzăşte, ştiindă că n'au făcutii şai luată plată ; darii de va, 

face, mai răi va petrece; şi, fiindi în grijă, totdiauna să
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sfătueşti întru sini“umi va face lucruri buni, ca să scapi 

de ruşine, şi, aşă, creşte cu găndulă totă a face lucruri 

buni, pără ce i' să învărtoşe minte, şapoi, di-arti vr& să-l 

şi îndemne cineva la lucruri răle, elă nu poate să le facă: 

ii cu mare supărare. 

Pentru Toaderă Rusulă, ai: venită, şi bărnețţulă ai adusă. 

Pentru alte ce-mi poronceşti dum(neta], la toati după po- 

ronca dumlitale] oi urmă, şi m'oi sili. Mă rogi, cinstită 

giupăniasă, pentru acelui căluşelă să poronceşti dum[neta] 

să-l grijască bini. Şi mă rogi dumitale) să aibă de la 

dum[neta] ertăciuni, fiindcă ştiă că molti oi fi greşit du-. 

m[itale), că nu să poati sluga a nu greşi stăpănului. Di- 

aciasta mila lui. Dumnădzăii să fii di-a purure cu domniata. 

Săpt[emvrie] 17. 

 Smeritii, pr&-plecatii domlitale]: Toadori |Dliaconu. 

Pentru -0i, di-aici nu-l nicio nedejde; că-sii nişte şalveri, 

dă-le lui Păuni, şi doră îi pute mai trimete vr'o 10 lei în 

giost, 

[Pe V-o:] Întru cinstită măna dum. giupănesii Mariii Jice 

co cinste şi cu multă plecăciuni dum. se se dă. 

(Pecete neagră, cu coroană şi, sus: Dm.) 

Incă prin 1750 Maria Jicniceroaia avea ceartă cu 

„„ Aristarh Vistierul pentru moşia lepurenii. 

, 

F. 

__Adevetezu cu aăastă .scrisoare pentru giumătate de 

sati Epurenii, de la Ţinutul Hărlăului, care, fiind moşie 

a mea, ai ţinut-o dumnealui răposatul Aristarh: Vist. cu 
strămbătate suptiă stăpănirea dumisale căţiva ani. Acumi, 

eşindiă la giudecată cu fiiulă dumisale, Comisii lordache, la 

dumnealor boeri, după dreptate mi-amă luatu moşie, iariă 

pentru venituli moşii întăi cătă vreme ati ținut-o dumnealui, 
de aii stăpănit-o fără drepti, m'ami aşăzatu cu dumnealui
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Comisul Iordache, fiiulă dumisale Vist. Aristarhă, şi mi-aă 
datii 226 lei ; care bani luîndu-i toţi deplinii de la dumnealui, de 

acumă înnainte nu mai amii a lua nimică: de la. dumnealui. 

Şi, pentru : mai adivărată credinţă, ami iscălitii să să crează. 

“Maria Banes|a |. | Li 7267 11759], ul. 7 dim.. 

(Pe V-o, început :] Toma sănă Nicolai, bulți |başă, copilă 

(de casă]... 

Din acelaşi timp sînt. două scrisori către, Alistarh 

(Hrisoscoleii), pe care Domnița Elena, saţia lui Nico- 

„lae Costin, îl numia nepotul ei!. El era, la 1749, Spă- 

tarul lui Constantin Mavrocordat?. 

Cinstiti şi al mei mai mare frate, dum. badiă 'Alistarho 

Vel Spătariă, cu multă plecătuni închinăndu-mă, sărutu 

cinst. măna dum., şi rugămi pre a totu puternicul Dum- 

nădzeii cu acastă puțăn[ă] scrisoare a nostră ca'să afle pe 

dumnevoastră cu întriagă sănătate și cu toate cele de fe- 

riciri. Cinstita scrisoare dum. cari ni-ai trimisă, amă luatu, 

şi cele ce scrii dum. încă ami înțălesii. Pentru zapisăle 

Glăvăneştilorii scrii dum. ca să ţă le trimitemă dum., că 

nooi nu ne trebuiescii; ci adevărată, badiă, că nooi nu ne 

săntii: trebuitoari, de vreme că nit moşie nu este a nostră, 

ci cu dragă inemă le amă fi triimisă dum., numai vii şti 

dum. că o lădăţui &-amit avutu cu scrisori, nu s'aiă prilejitu 

aice, este la laşi, dară ami trimisă acmu să o aducă, şi, 

aducăndu, le-omi căuta, şipe cini a vini le-omiă trimite 

dum. Dumneiai mama să închină dum. cu sănătate şi du- 

misali lelii Bălaşei. Ilinca, cu multă! plecătuni închinăndu- 

să, sărută cinst. mănule dumilorii voastri. Cu atasta acumu, 

şi iarăşă rămăii - : lun. 1 5. 

A dumitali 
Mai micu trâte i gața slugă: 

Vasili Costachi, bivi Stol[nicti]. 

1 Istoria literaturii voniâne în secolul al XVill-leu, Tabla, p. 48. C 

Archiva, istorică, 1, p. 84. - 

2 Tenachi Cogălniceanu, p. 219,
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Dum. lelei Balaşăi cu multă plecătune sărutiă cinst. măna 

dum. | 

[V-o:] Cinstitului şi ali mei mai mare frate dum. badei 

lui Alistarhu Vel Spătară, cu multă şi fericită sănătati să 

i să dea, 
[Pecete cu A. H.] 

Să să pue în scrisoriie Glavaneştiloră. 

Balaşa, născută la 18 Septembre 1709, era fiica lui 

Iordachi Cantacuzino Deleanu !, iar Vasile Costachi era 

nepot al Balaşei lui Alistarho. Un Vasile Costachi 

luase pe Catrina, fiica lui Toderaşco Iordachi, deci 

mătuşa Balaşei?. Aici e vorba însă de Vasile Costachi 

Negel, fiul lui Costachi, care era soțul unei Cantacu- 

zine, Ilinca, fiica lui Iordachi ai Il-lea Păşcanul?. EI 

e tatăl lui Grigore, care, cu altă Cantacuzină, fata 

lui Dinu Canta, avu pe al treilea Vasile, viitorul Mi- 

tropolit Veniamin. Avem astfel scrisoarea bunicului 

marelui ierarh, care, deci, prin mamă, prin bunică, 

prin străbună, avea sînge cantacuzinesc. 

Cu cădzuta plecăcuni [mă] închină dum,, sărută cinstită 
măna dum. badu (sic) Aristarho Velă Spăt. Cu plecată scri- 

sorea me faci ştire dumitali pentru ce ai fostă vorovită dum. 

cu mini că, mărgăndă la laşi, mi-i trimite izvodulti celă 

de vecini Bălăneştiloră ;, ce acmu mă rogi dum. să nu fii 

cu supărari să mi-lii trimiţi ca să mă poău învrednici a 

face dum. slujbă. Cu atasta, şi să fii dum. sănătosă. 

A dumitali mică şi plecatii tocma ca ună fiii 
Cost. Rosle]t, Log. 

Nastasiica cu :multă plecăcune sărută cinst. măna dum., 

1 Vol. VII, p 173 şi nota 1. 

2 ibid, p. 177, 

3 Vol. VI, p. 548. 

+ bid. 

 



SCRISORI ALE FAMILIILOR CALLIMACHI ŞI GANANĂI 141 

dumisali lelei Bălaşei de preună cu Nastasiica cu plecăăuni 
sărutămă cinstită măân a dum. 

Dumisali cumnatului Iordachi Cantacoz[inlo cu multă 

dragoste şi cu fericită sănătate ne închinămii dum[isali]. 

|Pără pecete.] 

Cum se vede din tabla adausă la p. 47 din Ge- 
healogia Cantacuzinilor, Nastasiica, sora Ilincăi Cos- 

tachi şi a Saftei Lupului. Balş, luă pe Constantin Ru- 
set; Iordachi «cumnaruls ar fi să fie un nepot, fiul 
lui Constantin, frate cu aceste Cantacuzine !. Costachi 

Roset era încă la 1764 numai treti Logofăt?. 

III. 

Sati păstrat aici şi toate scutirile Mariei Callimachi, 

acordate de Domnii din neamul ei şi de înnaintaşii lor. - 

1. Noi Scarlati Grigorie Ghica Voevoda, bojiiă milostii 
gospodară zemli moldavscoi, facemu ştire cu atastă carte 

a Domnii Meli pentru dumniaiai Marie, ce au ţinut-o dum. 

Gheorghie Canano Velă Jic., sora cinstitului Marelui-Tărzi- 
man, dum. Enache Calimahi, de vreme ce dumnialui fra- 

tili dumisale, aflăndu-să” de a purure şi nelipsită slujindă 

trebuinţiloră şi folosului ţărăi la pră-înnălțata Poartă, ami 

socotiti Domnie ME că si cade sora dumisale a avă o 

osăbită milă şi sprejinială. Şi iată dară că după cărți ce ni-aă 
arătată şi de la alţi luminaţi Domni ce aă fosti mai în- 
nainte de noi, asemine şi Domnie ME i-am întărită, la 

vreme desătinii să aibă a scuti doo sutestupi, şi la vreme 

goştinii doo sute oi, şi la vreme coniții sai văcăritului, 

căndu sară întămpla a fi, încă să scutiască doaizăci de vite, 

și, pe cătii vină va face la vreme vădrăritului dină viile 
dumisali, iarăşi ami ertată Domnie M&, niciun banii vă- 

drărită să nu dă, ca să fie toate aceste pentru chivernisala 

1 Did. 
2 Documentele Callimachi, II, p. 192, n-o 89.
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casii dumisale; Aşijdere şi pentru patru oameni - streini. fâr 

de biră în Visterie, ce-şi va găsi, iarăşi am ertată i Dom- 

nie Mă ca să fie înă pace de biră şi de toate alte angării, 

întru nemică supăraţi să nu fie. Pentru. care. poroncimiă. 

Domnie Me dum. boeri i voaî slujitori ce viţi înbla cu 

toate slujbile Domnii Mele, văzindii carte Domnii Mele, mai 

multă supărare să nu faceți, ce cu toţii să urmaţi întocma 

după cumă arătămi mai susii. 'Acasta potoncimii. 

Noi Scarlatii Ghica Voevoda. 
Vitiă 7266 [4758], Mai 31. 

SR (Pecete ştearsă.) 

Manolache. Bogdan şi Logofătii, procită. 

(Pe V-o:] Hrisovulă de la Măriia Sa Scărlată-Vod[ă] 

pentru bucate di scuteală.. 

2. Cu mila lui Du |mn[e]dzăti Noi loană Theodorii Voevoda, 

Domni Ţărăi Moldovei, facemi. ştire cu acestu hrisovii ali 

Domnii Meli tuturoră cui să cade a şti. De vreme ce ju- 

pănesăle văduve purure aă avută osăbită milă di cătră lu- 

minațăi Domni, urmăndă şi după cuvăntulă Domnului Hris- 

tosii, unde poronceşte a să cerceta cu milă casăle celi că- 

zute, mai vărtosii a văduviloră, şi a le odihni 'cu. facirile 

de bine, pentru acasta dară pre-luminaţii Domni c-ati fostu 

mai înnainte de noi, socotindi a-şi face datoriia sa şi cu alui 

noastră 'pră-iubită soru, dumnaiai Mariia Jăcniceroai, vrăndiă 

ca să arăte ata căzută milă şi facire de bine ce să cade 

spre chivernisala unii casă căzute, dară şi pentru voia noas- 

tră, fiind că ni-amă aflată dinii tănără vărstă la slujba pr&- 

puternicii Înpărăţăi, Dragomani-Mare a pr& înnălţatului Di- 

vanii înpărătescu, şi la toate'vremile amii fostu de a purure 

silitoră spre trebile şi folosulu ţării aceștie, ai fostu -mi- 

luită cu hrisoave de milă a luminaţilorii Domni, cu scutială 

de bucatile sale şi de oamini scutelnici. Acumii dară, dinii 

dumnlejzăiasca proniia şi bunavoinţa a pră- -puterniciă Înpă- 

răţăi miluindu-ne cu stepina Domnii aceştii ţări, iati şi, dină 

osăbită mila noastră, i-amă întărită ca fieştecăndu să aibă 

a scuti desătina pre cinci sute stupi şi. goştina pre. cinci
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sute oi şi vădrăritulă pe cinci sute vedri vină ce va face 

„dinăă viile dumisali, sai va cumpăra, şi pre o sută cincizăci 

vite, cai, epi, de văcăriti sai coniţă, de sară întămpla să 

fie vre odată pre aceste bucate, niciunii bani nimărui să 

nu dă, ca să fie pentru chivernisala câsăi dumisali. Aşijdire 

şi pentru cincisprezăci oamini streini fără de birui în Vis- 

teriie, ce va av& la casa dumisali, iarăşi să fie aceşti oa- 

mini înă pace şi nesupărați de totu birulă Visterii şi de alte 

dări şi angării, oricăti ară fi pre altă ţară, iară aceştie 

oamini întru nimică supăraţi să nu fie, ca să fie numai 

de posluşaniie şi slujba casăi dum[isale). Dreptu aceia dară 

poroncimii Domnie M& tuturorii boerilori şi altor slujbaşi 

ce viţi afla cu aceste slujbe arătati mai sus, văzăndiă 

acestu hrisovă ală Domnii Mele, toți să aveţi a urmă şia 

da bună pace la toate, cum arătămiă mai susă; întru ni- 

mică supărare să nu faceţi. Şi poftimii Domnie ME şi pre 

alți luminaţi Domni ce Dumnţejzăii va răndui pre urma 

noastră cu Domnie aceştii ţări, ca să nu strămute atastă / 

puţănă milă ce arată mai susi, după cumi nici noi mamă | 

; străcată miluirile altoră Domni t-aii fostu mai înnainte de', 

i noi, ce mai vărtosii să întăriască, pentru a loră cinste şi/ 

"vetnică pomenire. Şi spre atasta esti credința a însumi 

Domnii Meli di mai susă scrisă, loană Theodorii Voevoda, 

şi credința a pre-iubiţi fiii Domnii Mele, Alixandru Voevodă 

şi Grigorii Voevodă, şi credinţa a cinstiţi şi credintoşi boerii 

Domnii Meli, dumnaloră: loani Bogdanii, Velii Logofătii, 
Velu Vor|nică] de Ţara-di-giosi, --Velă Vorlnicj di Ţara-de- 

susii ; Ştefanii Rusătă, Hat|mani] i părcălabu Sucevii; Miha- 

lachi Veli Post[elnic]; lonă Cantacozino, Velu Spatlară], 

Velă Vistfier]ă; Andrunachi, Velă Banii; Ioniţă, Vel Pa- 
h[arnică],—Velă Cămănari; Costantină Cogălnicânu, Vel 
Stol[nică]; lanacachi, Velă Comjisă], şi credinţa a tuturoră 

boerilor, mari şi mici. Şi s'aă scris hrisovulii acesta în oraşii 

- Eşiloră, în anul diintăi ali Domnii Mele, de noi, Ghindă 

Logofeţălu, la anulă vleti 7267 [1759], luna Fev. 1. 

Noi Ioani, Voevudu. 
(Pecete din 1758.)
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Sati trecută la condică : Dimitrie zii Logofătă procitii. 

[Pe V-o:] Hrisovulă de a Măriei Salle] lonă Vodă peste 
bucate şi pe omeni de scutială. 

3. Cu mila lui Dlujmnţejzăă Noi Grigorie loan Voevoda, 

Domni Ţărăi Moldovii,facemii ştire cu acestu hrisoviă a Domnii 

Meale tuturoră cui să cade a şti, pentru dumneaiai giupă- 

neasa Mariia Jitniceroaia, că, arătăndu-ne hrisoave de milă, 

atătu de la alţi luminaţi Domni ce ai fostu mai înnainte 

de noi, cătu şi de la prea-înnălțatu părintele Domnii Mel[e), 

Măriia Sa loanii Theodoră Vvoda, Domniia Mea, vrăndă 

a ne arăta următori aceloră mai d'innainte noastră lumi- 

naţi şi fericiți Domni, aseaminea. mami milostivită asupra 

mai. susă-numitii giupăneasă, şi hotărămi printr'acestu hri- 

'sovă a Domniii Meale ca fieştecăndii, în toată vreame Dom- 

nii Meale, să scutiască aseste bucate: adică cinci sute stupi 

de deseatină, şi cinci sute oi de goştină, şi pe toti vinul cătu 

„va eşi dinti viile dumisale nimărui niciun bană să nu d& 

vădrărită, şi pe o sută cincizăci vite, cai, epe, de văcăritu 

sai de cuniţe, de sară întămpla vre-odată a fi, pe aceste 

bucate nemărui niciună bani să nu. dea, ca să fie pentru 

chivernisala casii dumisale. Aşijdirea şi pentru cincispră- 

zeci oameni streini fără de biră. în Visterie ce va avea la 

casa dumisale, iarăşi să fie aceşti oameni în pace şi ne- 

supăraţi de toti birulă Visteriii şi de alte dări şi angărăi, 

orcăte arii fi pre altă ţară, iară aceşti oameni întru nimică 

supăraţi să nu fie, ca să fie numai de posluşaniia slujbii 

casii dumisale. Dreptu aceaia dară poroncimă Domniia Mea 

tuturoră boiar[i lloră şi altoră zapcii şi slujbaşi ce viţi fi cu 

slujbele arătate mai susă, văzindă hrisov|ulă] Domnii Mele, 

toți să aveți a urmă după cumiă hotărămu mai susă. Şi 

pohtimă Domniia Mea şi pre alţi luminați Domni ce Dum- 

nezăi va răndui pe urma noastră cu Domniia aceștii ţări, 

ca să nu strămute a&astă puţină milă ce arată mai susă, 

după cumi nici noi namă stricată miluirele altori Domni 

ce ati fostu mai înnainte de noi; ce mai vărtosti să adaogă
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şi să întărească, pentru a' Domniiloriă Sale cinste și veănica 

pomenire. a Vltă 7272 [1763], Sept. 15. 

Noi Grigorie loan, Voevoda. 

/ (Pecete ovală din 1761.) 

Procitii V! Vist. Simionă Burghele pisahi, 

4. Cu mila lui Dumn(ejzăă, Noi Grigorie Alexandru Ghica 
Voevoda, Domni Ţărăi Moldovii, facemă ştire cu acestu 

hrisov a Domniii: Mele tuturorii cui i să cade a şti, pentru 

dumneaiai Marie Jicniceroai, că, arătăndu-ne hrisoave de 

milă de la alţi luminaţi Domni ce ai fostii mai înnainte 

de noi, întru care hotărăscu ca, fieştecăndu, în toată vre- 

mia, să scutiască aceste bucate: adecă cinci sute stupi de 

desătină, şi cinci sute oi de goştină, şi, pe totii vinul căti 

va eşi dină viile dumisale, nimărui niciuni banu să nu dea 

vădrărită, şi pe o sută cincizăci vite: cai, epe, de văcăritii 

saă de cuniţă, de sară întămpla vre-odată să fiiia pe aceste 

bucate, nimărue niciună banu să nu de, ca să fie pentru 

chivernisala casii dumisale,— dreptu aceia dară şi Domnie 

ME asămine mami milostiviti asupra dum. de mai susti 

numite Marie Jicniceroai, şi hotărămi printr'acestu hrisovă 
a Domniii Mele ca purure să aibă a scuti cinci sute -stupi 

de desătină la vreme desătinii, şi cinci sute oi de goștină 

la vreme goştinii, şi cinci sute vedre di vini ce va fi fă- 

căndu din viile dum., nimărui niciună banu să nu dea 
vădrărită. Aşijdere şi pe o sută cincizăci cai, epi, de vă- 

cărităă sati de cuniţă, de sară întămpla vre-odată ca să fie, 

nimărui uni banu să nu de. Şi poroncimă Domnie ME tu- | 

turoră boerilorii şi altorii zapcii şi slujbaşi ce veţi fi cu 

slujbile arătate mai susă, văzindu hrisovulă Domniii Mele/ 

toți să aveţi a urmă după cumii hotărămii mai sus. Şi 

poftimă Domniia Mea şi pre alți luminaţi Domni ce Dum- 
năzeii îi va răndui pe urma noastră cu Domniia aceştii 

ţări, aă dină fii noştri, aă dinti niamulă nostru, ca să nu 

strămute atastă puţină milă ce arată mai susi, ce mai 

Vol. XXI. - | 10 
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vărtosui să o adaogă şi să 0 întăriască, pentru a Domnii 

Sale ve&nică pomenire. ” Vită 1765, Dech. 7 d. 

(Pecete mică din 1704.) 

Noi Grigorie Ghica Voevodii. . 
- Procitu Veli Vist. 

[Pe V-o:] Hrisovulă de la Mării Sa Ghica, de scutâlă. 

5. Cu mila lui D[ujmnezăă Noi Grigorie Alexandru Ghica 

Voevoda, Domnul “Ţării Moldaviei, facemiă ştire cu acestii 

hrisovi ală Domniei Mele tuturoră cui să cade a şti pentru 
dumniaiai Mariia Jicniceroae, că, arătîndu-ne hrisovulii Dom- 

niei Mele dinii ceaialaltă trecută Domnie a noastră, întru 

care arată orînduiala de.milă ce i s'aii făcut, pentru care 

Domniia Mia, şi acumă asemenea milostivindu-ne asupra nu- 

mitei Mariei Jicniceroae, hotărîmii printr'acestă hrisovă ali 

Domniei Mele că de-apururea, întru toată vreamia Domniil 

Noastre, să aibă a scuti la vreamea desetinii cinci sute stupl 

- de desetină, şi la vreamea vădrăritului cinci sute vedre vină 

“de vădrărită ce va face dină viile sale, pe atastă sumă 

niciuni bani să nu dea vădrărită, cumiă şi la vreamea 

goştinii să scutiască cinci sute oi de goştină. Aşijderea şi 

la vreamia văcăritului, de sari întîmpla vre-odată a fi, să 

scutiască una sută cincizăci cai, epe, de văcăritii şi de cu- 
niță. Şi poroncimă Domniia Mia dumilorvoastre boiari și 

altoră slujbaşi ce veţi fi cu slujbele ce sintu arătate mai 

sus, văzindu hrisovul Domniei Mele, toți să aveţia urmă 

după cumiă hotărîmă mai susă. Şi pohtimiă Domniia Mia 

şi pre alți luminaţi Domni, ce voriă fi înă urma noastră stă- 

pînitori aceştii țări, ori dină fiii şi niamulă nostru, saă din- 

traltă niami, să nu strămute atastă puţină milă ce ami 

făcutii cu atastă numită giupiniasă, ci mai alesii să adaogă 

şi să întăriască, pentru a Domniiloră Sale cinste şi pomenire. 
Anii 1775, Dechemvrie. 

Grigore Ghica V. 
(Pecete ovală din 1774.) 

[Pe V-o:] Sau trecută la condica Divanului în ce de 
hrisoave, de Ioniţă Nicolai, condicarii.
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N 

IV. 1 

Cu privire la proprietăţile şi- scutirile Mariei Jicni- 
ceroaii avem în aceiaşi colecţie o sumă de acte par- 
ticulare şi de cărţi domneşti. 

A. TRuşEşTI. 

"Edo ind ri ăppâvenay vi ădeheiy eo bijhorăro» atăvrov, 
pia Magia '1p. 50, mb siuzegov rije woniae 205 'Pponnsntio» Tie 
adie „/povac, 4. En ie 50. 1761, "lovim 12. 

Nedpwroc, rî Seânrne (?). 

Adecă : | 

«Am luat de la jupăneasa sora Prea-Innălţatului Domn, 
dumneaei Maria, lei 30, ce mi se cuvin de la moşia Tru- 
şeştilor, care e a d-sale de veci, și să fie spre mărturie. 1761, 
lunie 12. 

ni Neofit, de Sivas (Sevastia).» 

B. Vie DE LA CRUCE. 

La 29 August 1760, loan Teodor-Vodă întăria su- 

rorii sale 12 pogoane, 3 firte şi 4 prăjini şi jumătate 

la Crucea-de-Sus din Ținutul Putnei, «afară din cinci 

pogoane răscumpărate de Domnia Mea de la epis- 

copul de Roman, după dreptate răzăşască», reservînd 

alte patru pogoane, şi patru prăjini şi jumătate pentru 

altă rudă (nu soră), Paraschiva Pităroaia ?. 

În actul de la 2 Maiă 1761, apoi, acelaşi Domn, po- 

menind cele cinci pogoane luate de Vlădică de la Ca- 
terina Ştiuculeasa, mai dă şi alte 10, moştenite; din 

cele zece <bătrîne», ale familiei. împărtășește pe sora 

Paraschiva ?. 

! Documente Callimachi, I, p. 441, no. 55. Cf. şi traducerea din Wi- 

ckenhauser, Pulna, pp. 114-5, şi Xenopol, Istoria şi genealogia (casei 

Callimachi, Bucureşti, 1897, pp. 242-3, no. xx. 

2 Ibid., p. 444, no. 67. CE. Wickenhauser, Putnd, p. 116; Xenopol, I. e, 

* pp. 248-9; Al. Callimachi, Curtea neamului Calmăş din Moldova, vă- 

lenii-de- Munte, 1910, pp; 13-5. 
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lată însuşi înscrisul Vlădicăi: 

1. Pentru cinci pogoane de vie ce cumpărasămi de la Ştiu- 

culiasă, care vii săntii la Cruce, alăture cu viile Mării Sale 

lui Vodă, carele cumpărasemiă într'o 115 lei, să fie a mă- 

năstirii Precistii dinti Romani, şi, înştiințăndu-să Mărie Sa 

Vodă, fiindă că să află lăngă viile Mării Sale, mi-ai întorsu 

banii, azastă 115 lei, să fie iile a Mării Sale. Şi pentru 

credinţa amii datii asastă scrisoare a nostră. 

Lt 7268 [1739], Dech. 1. 

lenachie episcop Romanului. 

2. Dat-amu adivăratu zapisulu nostru, anume ei Costan- 

tină, fiforu popii Văscului dinii Cruce-di-Giosă, înpreună cu 
fămiia m& Nastasăia, fata lui loni Puşcă, totu dinii Cruce- 

Gi-Giosă, la cinst. măna dum. giupănesăi Mariii, surorii 

Mării Sale lui loană Theodori-Vodă, precumă să să ştiia 

că, di nimine săliţi, nici asupriți, ami văndutu dum. giu- 

pănesăi doaă pogoani de viia lucrătoare la Cruce-di-Giosii, 

ce săntu totu într'o ogradă cu viile -dumisale, care vii îmi 

săntu miia, Nastasăi, părințăşti, cu unii pogoni ce-lu amu 

de cumpărătură. Şi amu făcutu tocmală ca să-mi dă pe po- 

goni căte treizăci şi doi di lei, care bani acmu ni-aă dată 

44 lei, adecă patruzăci şi patru di lei, iară pentru ceelanți 

bani trimeţăndu dumnaiai giupăniasa omulii dumisale ca să . 

măsoare pogonile, atunce să aibă a-mi da şi ceialanți bani, 

dară piste aceste doaă pogone di voră ma[i] eşi ori giumă- 

tate de pogonti saii mai multu, iarăși cu acestu di mai sustii 

presu cu ac& tocmală să-mi plătiască dum[nedeli, şi noi du- 

mlisa]le să-lti vănzu, oricătă a mai trece piste doaă pogoane 

de viia. Care, pentru mai mari credinţi, amu şi iscălitu, 

amăndoaă părțăle fiindu față. 

1768, Ghen. 16 d. 

Doazăci de lei s'aii dati ce rămăsese dintr'acesti zapisti. 

Eu [deget] Costantinii sănii popii Văscului. 

Ei > Nastasâia sănă loni Puşcă, 
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Şi ei amă scrisă cu zisa loră, fiindu amindoaă părțăle 

față, şi cu voia lorii ai văndutu aceşte doaă pogoan[e] de 
mai susă arătate, şi, pentru incredințare, ami iscălitu şi eii. 

lanculi, Grecţanuli] Căpit[ani]. 

[V-o:) Zapisi pe 2 pogone de vii de la Putna, de la" 
| Ciruce-de-giosti, ce m'am cumpărati de la Costantină, fio- 

rul popei Văscului, şi de la fimee-sa, Nastasăe, fata lui 

Puşcă. 

„ Adecă ei, mai giosti iscălită, amii vindută 2 pogone de 

vii "la Cruce, la dumniai glupiniasi Mariii Jit., pe cinăzeă 

de lei, şi ami lovatiă şi bani, — “şi, pentru bună credinţa, - 

ami iscalită, pină -vine scrisore de la mănastirea Sutaviţa. 

Feurarii 26. 
Smirălulii 1saf, egumenii, Suc[eviţeă]. 

4. 3 Adică noi, calugori de la sfinta mănăstirea Suăaviţa, 

facut-amiă acesti zapis la măna dumniaii cinst. giupăneas| ei) 

Marii Jitn[ij&feroali, suror[ii) Mariia Sa lo loană Theodorii 
Voevodă, precumii noi ni-amă. vindută 2 pogone de vii 
lucrată şi unii pogoni stiarpiă, la Cruce-de-giosă, la Dăn- 

braviţa, preţu şălijdzeă de iei; care vii are mănăstiria Su- 

-€aviţa data de pomana de la reposatului Pentelei Ştucă, 

„a caruia noi avemă şi danie; acmu noi acee danie dat-amii 

la măna mai susă pominiţi cinst. giupiniasă, să n'aiba neami 

triaba dentra a noştri calugheri, ca aasta lucru sai facutii 

_cu toată sfatu soborului a nostru, că nu ne dată măna la 

celă locă, acă vii li-amă vinduti şi alți ami cumperat. Şi, 

pentru buna credinţa, cu pecete mănăstirea noi ni-ami is- 

caliti. Vleati 7271 [1763], Aprilă 8. 

Smeritulă loasafă egum. Su&aviţa ?. 
leromonahiă Isaia,  Nicodimă stareță, Alipii stareță. 

leromonahii Ioovă (2) m. ppa. (sic). 

- . . 7 

1 Zapisul tot e de mina lui, care era deci străin, 
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(Pecete cu Invierea şi: «siia peată monastira Soceviţea, 

voscresenia Hva.) 

Pe V-o:] + Zapisuli pe viile de la Cruce ce ami cum- 
părată de la călugării de Suce[viţa]. 

C. MUNȚII DIN CÎMPULUNG. 

Pentru altă avere, munţii din părțile Cîmpulungului , 

Maria capătă aceste danii şi dovezi de stăpinire: 

1. Cu mila lui Dumn[e]zăi, Noi Grigorie loani Voevoda, 

Domnă ţărăi Moldovii. Celă ce face fapte folositoare şi bini 

plăcute lui D[ujmnădzăi, nu numai că căştigă laudă şi mă- 

rire la atastă viiaţă, ce şi după moarte lui rămăne numele 

lui nemuritorii şi sufletulă cu a drepţiloră. Este adevărată 

„că multe fapte 'sintu folositoare care covărşescu pre alte 

„bunătăţi, iară mai presusă este milostenie şi darul unde 

să cade a să face, că deşchide ceriurile şi agiunge pănă la 

marginile pămăntului pomenire iai. Pentru care bine vrăndă 

Domnie Mă a urmă lucruriloră ce ati făcută şi ati lucrată 

alţi fericiți şi răpousaţi Domni ce aă fostu mai înnainte de 

Noi, de a datii şi ati întărită cu milă pre carii s'aii aflatiă 

a fi în milă domniască, miluindă pre unii ca aceia cu vi- 
nituri dină viniturile domnești, alţii cu moşii dină hotarăli 

domneşti, —pentru care iată darii că şi Domnie MB, aflăndu 

că este la slabă stare dumniaiai Marii Jitnigorai (sic), mami 
'milostivitii Domnie M& asupra dumisale, şi iată că-i dămu 

danie afierosire aceste moşii domneşti ce să afiă la parte 

Cănpulă-Lungului moldovinescu, anume: muntile Cucoşă, 

muntile Găina, Vale-Potşiesculă, muntile Petrişuli, muntile 

Mistecănişti, moşie Bontăşii, dină Fundul Moldovii, muntile 

Muncelulă, dină Strajă, muntile dină fața de spre Cănpuli- 

Lungu. Aceste moşii, fiindu locu domnescu, li-amă dată da- 

nie, miluiri şi afierosire dum. Marii Jitnitorai, ca, de acumă 

înnainte, să-i fie dumisale, şi fi&orilorii, nepoţiloră şi stre- 

nepoților dumisale drepte ocini şi moşii, să stăpăniască 

1 V. Documentele Callimachi, |, Prefaţa p. NIL    
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în veci cu bună pace. Şi poftimi Domnie Me și pre alți 

luminaţi Domni, ce Dumnădzăi îi va orăndui înă urma 

noastră cu Domnie aceşti ţări, au dină fii şi niamulu 

nostru, sai dintr'altă niami, să nu strice atastă a noastră 

danie şi afierosire ce amii făcutii Domnie Me, precumi 

nici Domnie Me n'amă stricată daniile şi miluirile ale altoră 

luminaţi Domni; ce. mai vărtosă să aibă a da şi a întări, 

pentru a loră cinste şi ve&nică pomenire. Și sai scrisă 

hrisovulă acesta, în Scaunulii Domnii Mele, în oraşulu 

Eşiloră, de Ioan pisariă izbaşii, la anii! 

vletii 72609 [1761], lun. 29. 

Noi Grigorie loani, Voevoda. 

S'aă trecutii la condica Divanului. 

lanachi Cantlaculzjino|, 3 logft., procită. 

[V-o:] Hrisovulă di la Mărie Sa Griguri-Vodă pe munţăi 

di la Cămpulungii, să să ştii. 

2, De la Divanulă Cneţăi Moldovii. 
Cătră dum. Stol. Vasili Balş, Vornicui de Cămpulungu- 

Moldovinescu. 

Să face ştire dum. că aice la Divan ai arătată dum- 

neel Jicniceroai Marie cumii că are o moşie [a] dumli]sale 

acolo, la parte muntelui, ce să numeşte muntele Cucoşului, 

şi oamenii de acolo, cari să hrănesc pe acelui munte, nu 

voră ca să-şi d& obi&nuituli adetă, după cumi dai şi alți 

lăcuitori, şi, cerşindu-și dreptate de la Divană, iată scriemiă 

dum. să cerceteză şi, fiindu driaptă moşie dumisale, să 

înplineşti dum. toată dijma obi&nuită. insă după cumi oră 

fi dăndu şi alți lăcuitori ce voră fi lucrători şi șezători cu 

bucatele lorti pe alţi munți, așt să înplineşti şi dumnfelta 

de la acei ce oră fi asupra acelțui] munte de mai susi arâ- 
tatii ; însă din fănaţe şi dină pășunatii, după cumă ori fi 

1 În traducere germană, la Wickenhauser, Putna, pp. 115-6; şi în Do- 

cumentele Callimachi, U, 482-3, no. 46. Cî. Xenopol, î. c, pp. 243-t, 

no, XX, | : - 
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dăndu şi alţi ce oră fi şezăndu pe munţii mănăstirești, prinii 

mărturie dum. şi cu ză de soroci să vii aice la Divani. 

Aasta. 1771, Noemvrie 2. 

Balş Logofătii. Sturdzea Vor nici]. 
Arg. Bani. 

Procită vt. Logofăt. 

[V-o:] Carte de la Divan pe muntele.Cucoşulii. 

3. De la boerii Divanului. Cnejii Moldovii. 
i Sai datu a&astă carte a Divanului dur. Jic. Marii, cu 

care să fie volnică a stăpăni optu munţi ce are dumneaei 

la Cănpulunguli: Moldovenescu după hrisovulă de danie a 

Mării Sale loani Theodori Voevod, şi să-i vindă ! cui ară 

găsi, după cumii să va putea tocmi cu cumpărătorii. Însă 
la asastă cumpărătură a munţiloră de a pururea să să pro- 

timisască  Jăcuitorii cănpulungeni, dăndă preţulă ce voriă da 

şi alţii streini, şi nimenea să nu stea înpotriva cărții Diva- 

nului. Aasta. - 

L. Balș Logtt., lonă Sturdzea Vor., loanii Cant. Vist., 

Iordachi Cant. Spat., Arg. Bani, Costandin Gre&[anu] Banii. 

1771, Dech. 21. 

[V-o:] Carte de la Divanii pe optu munți. 

Se ştia că munţii Mariei ai fost schimbaţi cu ai 

Voroneţului 2. Colecţia noastră . cuprinde înșuşi actul 

"de schimb. 

4. Marie a răpoosatului Gheorghie Canan Jic. şi cu fii 
miei Şerbană şi Ioniţă Canand, dat-ami atastă scrisoare a 
noastră la măna Sfinţii Sale părintelui Macarie egumenti şi a 

totă soborulă; sfintei mănăstiri Voroneţulii, ce să prăznuiaşte 

hramulu sfăntului mucenici Gheorghie, că, avănd noi I optu 

 Arendeze. 

2 V. Wickenhauser, Putna, p. 116: traducerea germană a actului de 

schimb ; cf. Xenopol, î. c, pp. 250-1, no. xxv (alți munți: Cocoşul, Găina, 

Porcescul și Botăş trec la mănăstirea Solca pentru satul Costeşti ; Wicken- 

hauser, Solka, p. 169; Xenopol, I. e. pp. 249-530, no. Ay) 

ş | 
| 

! 
| 

" 
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munți dinti sustii de Cănpulunguli Moldovenescă, anume : 

Cocoşulă, Găina, Vale-Porşescu, moşie Botăşulii dinti Fun- 

dulti-Moldovei, muntele Mestecănişu, muntele Petrişu, mun- 

tele Faţa Cămpulungului, muntele Munceluli dinii Strajă, 

carele aceşti optii munţi sintu: drepți ai .noştri, danie şi mi- 

luire de la Mărie Sa fericitulă întru pomenire Gligorie Cali- 

mahii Voevodă, fiiulă Mării Sale loană Theodoră Calimah 

Voevodiă, şi avăndii sfănta mănăstire Voroneţuli ună sati, 

anume Vlădenii, înă ocolulă Botăşeniloriă, dată danie de la 

fericitulă—, carele să hotăraşte pe din susă iarăşi cu moşie 

noastră, anume Costeştii, ce amiă luat-o schimbătură de la 

sfănta mănăstire Solca, iară pi dină giosă cu moşie sfintei 

mănăstiri Moldoviţăi, anume  :, pentru ăceaia ne-ami așe- 

zată unii cu alţii şi ami făcutii schimbu, fiindcă mănăs- 

tirii Voroneţului îi trebuescii munţii, şi satulii Vlădenii iaste 

aproape de moșiile noastre. Deci, socotindă noi că munții 

sintii mai de folosulă sfintei mănăstiri Voroneţului şi pentru 

aceaia şi o parte şi alta ni-amă învoită, și; dină numărulă 

acestoru optu munţi ce i-amă scrisă mat susii, amii dati 

schimbătură' suptă stăpănire mănăstirii Voroneţului trei 

munți, anume: muntele _Petrişulă, muntele Muncelulă dină 

Straje şi muntile Mestecănişă, cumii şi noi. amă luatii moşie 

Vlădenii suptii stăpănire, dăndu-ne scrisori, şi cele vechi, şi 

cele noao, unul la.măna altuia, ca să stăpănească sfănta 
mănăstire aceşti trei munți ce-i arată mai susă, cu totă 

venitulă loră, în veci, şi noi încă să stăpănimă moşie Vlă- 

denii cu totă venitul ei înti veci. Şi la a&astă învoială şi 

schimbătură a noastră ce ami făcută, s'aii întămplati şi 
alte obraze de cinste carele mai giosă sai şi iscălită, şi, 

pentru mai bună încredințare ce sai scris mai: susă, ami 

datii adastă scrisoare la măna Sfinţii Sale părintelui egu- 
m[enă] şi a totă soborul, cumi şi noi asămene ami luati 

scrisoare de la egum[enii] şi de la toti săboruliă sfintei mă- 

năstiri, cu iscălituri şi cu peceți de îmbi părțile. 

În anul: 1775, Marte 10. 

Marie Can[an6]. Şerbană, Canand Vist.   
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Călugărul Iftimie Cananăi, un cumnat al Mariei, 

înseamnă cu privire la aceşti munţi : 

3. Hotarăle munţilorii ce s'au dati danie jupănesii Marii la 

ocol[ulii] Cămpulungului, după cumă îsii hotărite de Dum- 

năzei cu apile înpregiur[ulă] lori, după cumii i-ami apu- 

catik şi ei, fiindă ei, carile n mai giosii sintă iscăliti, omu 

de 80 ani, 

Muntele Găina. 

Dină susi se hotărăeşte cu lucina (sic) Putnii, de cătră 

amiazezi se hotăreşte cu Cucoş|ulă], dini giosă se hotă- 

reşte păn' în 'Tătarca-c&-Mare. 

Muntele. Cucoşă şi pănă înă Mănuia (sic). 

Se hotăreşte di cătră Apusti cu Găina şi din sustii păn' 
înă Lucav,., şi & apa Moldov[ei] înă glosă, pănă unde dă 

Tătarca înu Moldova, şi Tătarca înui susă cu Drăgmogze 

(sic) cu totii, pănă iarăşi înă Găina. 

Muntele Porşescult. 

Se hotărăşte dină apa Benii dină sustii, apol & apa Mol- 

do[vei] în giosi- păni în gura Brezii, apoi & apa Brezii la 

dial, spre miazenoapte, pintre măgura Homorului şi pintre 

muntele Porşescu, păn' spre Pădure-Niagră, cu poiana Oşa- 

lui (2), cu toti. 

Muntele Petrişii. 

Se hotăreşte dinii sus cu măgura Homorului, adică dinu 

obărşie Sadov[ei] în giosă pănă în hotar[ulă] Păuşii Mol- 

doviţiii], şi di cătră miazenoapte di cătră muntele Ionu, totii 

pănă în hotarlulu| Moldoviţiei], şi de cătră apus pănă în 

apa Sadovlei]. 

“Muntele Dee. | 

Se hotăreşte dini sustii dinii hotarălii Păuşi, adică dină 

Păriu Morii, totă vărvuli de pi lă[nlgă hotarulă Moldo- . 

viț[ei], pănă în Tomnatecii, şi la vale pănă lăngă Diallulă]
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Paltenului, şi de cătră amazez& pănă în apa: Moldov[ei), pănă 

în Radu. | 

, "Muntele Muncel. 

Se hotăreşte dină susii dinti părău Roptilorii înă giost; pe 

apa Moldov|ei], pănă în gura |Sadovei], Sadova înii susii 

pănă la curulă muncelului, spre obărşe Sadov[eil. 

- Muntile Botășii. 

" Care se hotăreşte dină susti dini vale Stănli], şi dină grosi 
se hotărește cu Mestecăniș|ulu], de către amiazezi pănă în 

apa Bistriţei], şi de cătră miazenoapte pe Botăşelă, ce curge 

din mu(njte|le) Botăşi pănă înu costa Drăgmozii, şi acestu 

- părăi Botăşellulu| dă în apa Moldovlei], adică în Fundul 

Moldovței]. 

Muntele Mestecăniş. 

Carile dină susă se hotăreşte cu Botăş(ulă] şi curge părău 

la valle], pi la Ciocăneşti, în apa Bistriţ[ei), de cătră amia- 

zezi Bistriţa înu giosi pănă în gura Putosului. Pucos[ulă) 
în susă pănă în obărşe lui, şi apoi trece hotarlulă] piste 

diali pănă înă Putna, şi Putna în giosă pănă în Moldova, 
Moldova în susă pănă înă părău Şueniloriă. Aş& cuprinde 

hotarulă Mestecănişului cu opcina Arsinesi cu toti. 

“Eu Toaderii Lehoi otii Cămpulunngă, om de 80 ani. 

Lt 1768, Ghen. 19. 

Un resumat de hotărire judecătorească bucovineană 

în favoarea Cîmpulungenilor urmează : 

6. Judecătorie Sucevei au hotărătu păn' întăi 14 zile să dea 
Cănpulungenii muntile, ori, nemulțămindu-să, să facă ape- 

laţie. - | 

Dari, intămplăndu-se de ai veniti Gubernatoruli, ai 

dată jalobă Cănpulungenii asupra Logofătului Iordache
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cumii că le ia muntile fără de nicio dreptate, arătăndu ei 

şi uni zapisit ce au apucată de la uni Simeonesculă, ne- 

întărită de nime, şi cu acelă zapisii facii pretenzie că ară 

fi muntile ală loră, şi gobernatorulă ai buiurdesită jalba 

la Craizamtulă, ca să-şi stăpăniască jăluitorii, adică Căn- 

pulungenii, muntile cumă l-ai stăpănită şi -pănă acmu, şi 
părătulă se-şi caute dreptate prină rănduiala judecății Crai- 

" zamtului; ati dati înii scrisă hotărărea Gobernatorului, atăti 

cătră Cănpulungeni, cătii şi cătră părătulă. 
Treabuinţa face a să înceape judecata ca să vie pricina 

înă hotărărea cea d'intăiă, unde să să strămtoriască Căn- 

pulungenii, sait a să ţine a î următori, sai să facă ei ape- 

„laţie. 

| 
4 

| 
! 
j 
; 
E 

:) 
| 

! 

| 
4 | 

D. ȚIGANI. 

-Cătră dum. boerii Divanului Cnejiei Moldovei. 
Pentru Tiganii ce-i ceare de la mine Costea Papafilă cu 

judecata Divanului, ' îmi pare că ami strămbătate, şi mă 

rogă Divanului ca să cerceteze ali doilea acastă judecată 

şi ponturile ce voii arăta. n 
„1. Costea Papafilă să scoată scrisori vechi, cu care: să - 

încredinţeze Divanulă cumu ci Tiganii săntă drepţi a Fi- 

lipescului, iară nu numai, cu zisa vechilului de la cărele au 

“cumpărată, sai şi cu zisa a însuși Filipescului să tragă 

Ţiganii întru stăpânirea sa, pentru că vechilulii acela a 

Filipescului să dovedeaşte cumii că aiă văndutii la aceaiaşi 

vreame şi Ţigani streini, după cumii a mănăstirii Tazlăului. 

2. De vreme că Ţiganii ai fostă întru stăp>nirea mea, 

după daniia hrisovului gospodii, căndă i-aă cumpăratii/ 

Costea Papafilă să cădea ca să-mi facă mie întăi - înştiin- 

ţare, şi, căndii judecata n'ară fi ţinută în samă daniia mea 

şi cu hotărărea Divanului i-ară fi luată de suptii stăpănirea 

mea vechilulă Filipescului, dovedinduă cu scrisori că aru fi 
N 

4 Pentru locul din laşi, în mahalaua Muntenimii-din-mijloc, v: Uri- 

cariul, XXII, pp. 242-4. Pentru moşia ei de la Găozeni (Soroca) ibid, 

pp. 24M4-5,



* 7 

  

ScaisoRi AL FAMILIILOR CALLIMACIII ŞI CANANĂU 157 

drepți a Filipescului, şi, de n'aşi fi vrut eă ca să-i cum- 

pării, după protimisirea ce „aveami, aflăndu-să întru. stăpă- . 

nirea mea, putea ca să-i i cumpere atuncea şi Costea Pa-. 

pafili şi fieştecare altul. 

3. Pricinueşte Costea Papafili că i-ară fi. cumpăratii la 

mezatiă. Trebuia să dovedească cu marturi de credință 

cumii că chiară .pe aceşti Ţigani anume i-aii cumpăratu la 

mezată, căci mezatulă să face de față şi în publici, şi tre- N | 

bue să să ştie muştereii aceia ce ai adaosii. la mezatu. | 

Osebită că, de va şi dovedi cumi că i-ati cumpărati. la 

mezată, de vreame că pe aceşti Ţigani îi ştiia cu pricină, ! 

Nsă cădea, ori să nu-i cumpere, ori si aştepte pănă căndi - 

i cu judecată i-ară fi luată de la mine. Şi, chiară la mezată de 

i-ati luati, fiindii dovediţi drepți Ţigani a Filipescului cu jude- 

cată, de vreame că. Țiganii aii fostă întru paza şi stăpă- DE 

nirea „mea, şi ei, fiindă la țară, mami ştiutii de mezati,; 

Ti să pare că amii dreptate să mă protimisescii, precumii 

hotăraşte şi pravila: Cost. Armenopolii, carte 2, tit. 1, fil. 3: | 

«Căndă doi oarecarii. ai întocma dreptate ca să ia unii 

lucru, mai multă să protimiseaște acela ce are şi- -li fereaşte 

şi-lă păzeaște». 
4. Ţiganii aceştea ţinu dreapte Țigance a meale, cu care | 

ai făcută şi copii; Costea Papafilii ceare- ca să-ini ia şi | 

Țigancile cu copiii şi să mi le plătească cu bani, iară nu. 

să facă înpărțală pe sălaşe şi pe numărul Ţiganiloră, după | 

obiceaiulti pămăntului. Socotească înțelepăune dumnev[oas- „ 
tră] de nu mi să face cu totul strămbătate şi. de nu anii: 

dreptate la toate ponturile ce amii arâtati, — pentru care 

mă rogii şi ceiii judecată la toți boerii Divanului. 

  

- 
| 

| 
| 

| 
| 

„| 
A dumnevjoastră] plecată _ 

o | Maria Jien[iceroaia]. 
Anulă 1772, lunii 14. ! | 

[Pe V-o:] Carte de jalobă la boeri pentru Ţigani. 

| V.. . 

Cu privire la Şerban, fiul mai mare al Jiciniceroaii, 

avem numai acest zapis pentru viile de la Cruce.
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+ Adică ei, loni Puşcă, depreună cu femeia mt, Catrina, 

şi cu diiaconlulă) Lupuli, fiiă-săi, de Cruce-de-giosă, dat- 

ami buni şi adevărată zapisului nostru la cinstită măna 
dumisale cuconului Şerbaniă, fiorul] dumisale giupănesii 

Marii Jucniceroe, precumi să să ştie că amă văndutiă dumi- 

sale ună pogonii de vie bună făcătore în triizeci de lei 

tocma,'şi mveii dată toți banii cătii mi s'aii făcută, în mă» 
nule nostre. 

Și acestu pogoni de vie este înii ograda dumisali, ală- 

ture cu vie dumisale, de la vale, pe lăngă uliţe, alăture cu 

drumul celt mare care merge spre sore-răsare, şi pe diniă 

susii de atastă vie este a dumisale, cumpărătură vechie, de 

părinţi dumisale. Şi ami dati dumisale ca să-i fie moşie 

vezinică, dreptă, în vece, dumisale, şi cuconilorii dumisali, 

și strenepoţiloră dumisale, în veci neclătită. Şi pe[njtru cre- 

dinţa ami iscălită şi pe niamurli]. E lonti Puşcă vănzetoră,. 

Eă diiaconu Lupulii vănzetoră. Fă loni zetu Puşcă ami pusă 

degetulă. Ei preotului Strătulată iscali. Ei Toderii iscalii. 

Ei 'Nastasie iscălită, fata lui lonă Puşcă. 

Veasjle Hedăru (?), marturiă. 

Văletii 7276 [1767], Dech. 

[Pe V-o:] * Zapisă pe ună pogonă de vie de la năşică, 
la Cruce, 

Şi această însemnată notiţă contemporană: 

114 faci piste totă toţi preoţii şi diiaconii la Ținutulă 

Eşului. 

VI. 

Lăsăm să urmeze actele privitoare la cellalt frate, 

loniţă : 

In legătură cu moşiile bucovinene e actul din Fe- 

bruar 1783 prin care loan Cananăă Păharnic numeşte 

un represintant la «comisia orănduită ca să facă cer- 

cetare tuturorii moşiilorii căte sintă “acolo, atăti mă-
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năstireşti, căti şi boereşti». Domnul întăreşte cu ur- 

mătoarele rînduri : 

1. Noi Alexandru Costandină Voevoda, bojiiii milostiiă 

gospodară z[emli] moldavscoi, fiindii că dum. Ioniţă Canand, 

bivă Vel Pah., aă făcută vichili pe acesti de mal grosi 

arătată, căruia dăndu-i acastă carte de vechilăcii, sai în- 

tărită cu ală noastră domniască iscălitură şi pecete. 

Noi Alexandru Voevodi. 
„ (Pecete cu armele ambelor ţeri, 1782.) 

Şi pănă la începutul veacului al XIX-lea Ioniţă, fiul 

Mariei, era un fost Mare-Spătar!. La 1760-84 el fusese 

Păharnic2. Un Iordachi Cananăi e cunoscut şi din re- 

gistrele de socoteli ale Domnilor din familia Calli- 

machi3. În 1776 era tot Medelnicer şi ispravnic de 

Suceava. În. această calitate, şi avînd rangul infe- 

rior de Pitar, scrie el interesanta scrisoare de aici. 

Iscălitura nu trebuie cetită Iordachi Cantacuzino. 

E însă de notat că soţia lui Constantin Canănăui Slu- 

gerul, care nu trebuie confundat cu cel d'întăii Con- 

stantin (2), era fata lui Toader Cantacuzino Marele- 

Vornic 5. 

2. Cu multă plecătune sărutii cinsțtita] măna dum. bădiţii 

Ioniţă. N 
Cu plecati răvaşulă înştiințăză pi dum. că dumnalui 

_ Spătariulă Dumitrache Ghica şi dumnalui vărul Ştefă- 

1 Uricariul, XXII, pp. 242-4; Documentele Callimachi, II, p. xut. 

2 lbid. - 

$ Jbid., p. 100. 

4 ]bid., p. 203, n-le 140, 143. 

5 Vol. XVI, p. 87, no. 6. Eftimie Călugărul, Constantin Păharnicul şi 

lordachi se înfăţişează ca frați. Dacă Eftimie zice „frate“ lui Şerban și loniță 
aceasta se obişnuia între veri. V. ibid., pp. 87 şi urm. 90 (no. 17). Eftimie 

era călugăr la Vorona, ctitoria tatălui săi, încă din 4763-4 (Documentele 

Callimachi, II, p 104). Astlel trebuie rectificată părerea din vol, XVI, 

p. 259. !
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nache Başotă, îndată ce ai luatii poronca Mării Sale lui 

Vodă, mai întăi ati făcută înştiinţare lui Crais-Comesarii la 

Suăavă ca să vii şi să facă cercetare pricinei acestei, cumii 

și dumnaloră îndată at viniti aici la mine şi aă şezută 

triă zile, aştiptăndă pi Craisă-Comesariă, şi eli n'aii venită, 

făcăndă înştiinţare că acmu nu să poate. face cercetare, 

fiindă Cordunulii. închisă dină - pricina €umei, carii după 

deşchidere Cordunului oră venă şi voriă face cercetare, ŞI 

o scrii şi a€asta ca moara să nu umbli. Să înțălege că alte 

“pricine nai mai putută, însă care te vei pliroforisă dum, 

dină înştiinţare ce facu dumneloriă boerii, atătii Mării Sale 

lui Vodă, cătii şi dum.,—căci dumnalui Spătarulii Dumitrache 

şi: dumnelui vărală Ştefănache a: făcutii cercetare cu 

amăruntulă, şi nice o stricăăune nu poate face iazulă dum. 

moşii Huideştiloră, nice dină sustii de iazii, nice dent giosă. 

Vaduri de moară sai găsătă înti cei parte de Sutavă înii 

doao locuri: ună vadă pi sălişte Mărăşenilori, şi faltu vadu 

mai 'giosii, pi Leţcani, care să cunoşte şi stratulă morii, şi 

să înțălege că Neamţii n'aiă nicio dreptate, numai vorit să 

facă supărare. Şi săcotescu că n'orii mai face niciună da- 

vagilăcă. Iară, pentru lucrulă morii, cu agiutorulă lui Dum- 

nezăti şi cu blagoslovenii dumțillori vostre, aă luată sfăr- 

şită. La care şi o piiatră ami pornit-o, iară o piiatră nami 

pornit-o, dină pricină că n'ait agiunsu heru, şi mai este 

trebuinţi ds o sută ocă heru. Amă trimesă la Botăşeni ca 

să cumpără, şi heru nu să află. Dum. îndată să-m[i] trimeţi 

o sută ocă heru, ca să nu şadă piiatra nepornită, căci să 

face păgubire. | 

Pentru satulă Făntănelile, după pornoca dum., ati. dată 

agiutoră la lucrulă morii cinzăci de cară: şi cinzăci de pe- 

destraşi, de Lune pără Sănbătă sara, fiindă şi ei acolo 

nelipsătă pără s'au isprăvită totă lucrulu mori. Şi mă rogi 

ca să să trimată țidule de la  priemetoriulă zaherelei de la 

Gălaţi, pi g 'grăulă ce amă să daă ei, şi satulă, şi pochii; 

pentru preuţi să aibu înştienţare căte cătă este dimirlei de 

grăii, ea, căţi. bani soră. face, să-i înplinescu şi "să-i trimătii | 

dum. Numai mă rogu cătii de în:grabă să să trimată ţi-
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nalui Spătariulă Dumitrache Ghica mo zisă ca să scrită 
dum. că este forte paraponisătă cumă dum. nu i-ai scrisă 
niciodată pentru satulă Bănestii (sic), să nu fii supăratii la 
havalele, căci, după ce at văzută atăta. lucrul la moră, 
săngură dumnalui m'o zisă că ami toată dreptate, pentru 
satii, să nu fii supărată la havalele,—spuindu şi elă căţi bani 
ami dati dum. pentru țărani la sferturi şi la agiutorința 

de iarnă, şi alte cheltueli ce s'a mai făcută cu moara. 
- Diosăbită mo zisă şi atasta; că pin toate casăle boereşti 
te jălueşti de dumnalui: bine este ca -pențru enteresulă sa- 

“tului dum. să-i faci o țărmonie, să-i scrii, ca să nu supere sa- 
tulă la havalele ; şi dum. fără sminteală să-i scrii că: acmu 
la banii mezilului ai fostu să dei satul Bănestii o sută 

patrusprăzăce lei, şi l-o lăsată numai cinzăci de lei, şi dinti 

banii sfertului Octovri ati mai rădicati ună leă. Și, căndă 
dum, îi scrii dumisale Spătariului ca să nu fii supărată satu 
la havaleli, atunci voi pute face şi ograda după parola ce 
ami datii dumisale cucoanei Măriorei că voi face. Cu lesnire 
me-aru fi a face ori la ce ară fi poronca dum., darii, cu 
vătafulu ce aveţi, pr& cu grei îm este, că nu-i de nimică: 
atăta este buni să căntărească icri şi masline la tărabă. Şi 

după altele îi şi beţivii. Pentru doao sanii lepovineşti ce 

îmi scrii, după poronca dum. oi pune de ţi le face, numai 

să mă înștiințăzi cătă si fii de mari. Ca unul ce sănti 

a dum.: 

plecat fii 

- „Iordachi Canţand) Pit. 

Bădiţă, -pentru mine, după cumă amii mai scrisă. dum., 

mă rog să nu fiii uitată, căci, după Dumnăzăă, nedejde 

me la dum. este. Şi se aibu răspunsu pentru toate. 

[V-o ] Cinst. şi ală mieă mai mare dumisale bădiţei lui - 
Ioniţă Canans bivă Velă Spat., cu plecă&une. 

(Pecete roşie, ruptă.) 

Vo. XXL. | u
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Către acelaşi Ioniţă se îndreaptă soacră-sa astfel : 

3. Cu părinţască dragosti mă închină dumitali. 

Întrebăndă pe noru-m& Săftica, şi arătăndu-i și zapis 

carile, cetindu-lă, l-aă şi iscălitii, zicăndu că însuşi i-o vinde 

cu a sa bună voe şi priimire; garile îţi şi scrie dumitale, 

Acasta, şi sănti 

. Noemv. 29. 

Ali dumitali ” 

ca o maică 

Safta Roset. 

[V-o:] Cinst. dumnealui ginerilui loniţi 'Canans, bivă 

Velă Spat., cu părințască dragoste. i 

Cananăă înseamnă aceste rînduri pe răvaş: 

Răspunsuli Spăt. Saftii Miloai că s'aiă iscălitu noara dum 

"Deci Safta Roset, care iscăleşte, e numai acea noră 

a celeilalte Safte, Milo. După moartea lui Ioniţă jude- 

căţile se poartă la 1808-12 de <Marie Roset Spătă- 

reasa, soție răposatului Spat. loană Canand!.» 

Iacov Stamati episcopul Huşilor, viitorul Mitropolit, 

se îndreaptă la 1785 către același Ioniţă Cananău : 

4. Arhieriască blagoslovenie cu închinăciune triritemiă 

dum[ijtale, arhonă Pah. 

Şi cu toată oserdie mă rogi pre milostivulă Dumnedzeiă 

ca aăastă părintiască a mă scrisoare să te găsască pe dum... 

înpreună cu toată cinstită famelie dumitale, cărie asemine 

trimitemii părintiască blagoslovenie, cu întriagă şi veselă 

sănătate şi cu toate altile doritile fericiri. Cinstită, fiască şi 

pră-dorită mie scrisoare dum[ita]le dină 23 ală 'aceştii luni, 

ce mi-ai trimisi cu Grigorie, cu multă părintiască dragoste 

ami priimiti, bucurăndu-mă de întregime doritei mie fe- 

1 V. şi mai departe. 
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ricitei sănătăți a dumlitalle. Dară amiă şi mare părere de 

răă că, trecăndii dum. la Iaşi, nu m'ai putută învrednici de 

buna venire dumitale a mea la Huşi, să ne înpărtăşimii de . 
„cea pr&-dorită vedere de față'cu dum. lară pentru 1.500 lei ce 

mă -pofteşti dum. ca să-ţi faci bine, dinu totii sufletul miei 

amă fostii bucurosi, nu cu atăta, ci şi cu mai multă, să-ţi 

slujescă dumlitajle. Darii ce să faci, de vreme ce halulă. 
întru care mă aflu mi-ai stătută cu mare inpiedecare? Că 

întru adevării arătii dum[ita]le, fiiule, că la a%astă vreme 15 

lei abi& şi cu mare greă să vorii afla în casa me. Poftescă, 

fiiule, şi mă rogă să nu te superi şi să aibu ertăciune, 

atastă dată, Iară, peste puţină vreme, fiindă că voii să 

mergi la laşi să mă aflu la buna venire Mării Sale lui 

Vodă, ce să faci ?, voit fi nevoiti de a-mi băga capulii iarăşi 

undeva spre a mă îndatori să plătescii dobănzile baniloriă: 

cu cari m'ami îndatorată pe anulă trecuti. Şi voiii căuta 

şi pentru dum. lară acmu crede-mă, fiiule, că nicio facire 

nu ami, — de care iarăşi poftesci, fiule, să nu bănueşti, 

căci pururea rogii pre milostivulă Dumnezei pentru între- 

gime sănătăţii şi aniloră dum[ita le, să-i facă mulţi şi feri- 
ciți, rămăindiă Ghen. 26, 1783. 

a dumlitale înă Hristosă părinte .sufiletesci] : 
lacovi, Episcopi Huşilori. 

[V-o:] Cinst. şi a Smereniii Noastre în Hristos iubită fiii 

sufi| etescii |], dum. Ioniţă Canans, bivă Vel Pah., cu fericită 

sănătate şi cu părintiască blagoslovenie să să de. 

“(Pecete cu bulină.) 

5. Cu frățască dragoste mă închinu dumitale, frate Ioniţă. 
Rog pre milostiv[uljii Dumnezăi răvașțulJă mei să afle 

pe dum. sănătos. Te înştiinţăză, frate Ioniţă, pentru Pah. 

Ioniţă Negre că are cinci fete mari, totă una şi una, și 
pentru acastă mai mare s'au găsătu fitorlul]i dum. Stolnică 
Gheorghii, cel mai mare, carili îi dai pentru moşie Do- 

bărcenii, şi, fiindcă esti moşia Cărligulă Mare să hotărăşte 

cu Dobărcenii, îi dată ceialante feti, ali doile, de la Va- 

săli Stămati. Şi, fiindcă Vasăli Stămati at luatii pe aceste
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doo moşii, moşie Puiceştii de peste Prutii, careli moşie o 

ari de 'vindută, amă vorbiti cu Stolniculi Gheorghi ca să 

cumpere moşie Puiceştii de la Stămati şi s'o dei ceialante 

de ali doile fete, şi să rămăe moşie lobărcenii şi cu moşie 

Cărligulă amăndoo totă la fiiulii dum[nealui] Stolniculii 

Gheorghie. Careli sănti foarte priimiţi. de spre parte fetei 

aceste ipochimene. Dar, fiindcă Stolniculi Gheorghii să 

află la Eşi, şi este omii cami grei, fă-ți pomană, frate Io- 

niţă, şi-lă apucă şi dum[nelta pi Stolnicii, ca doară sa pute 

face să priimască, fiindcă săntii bucuroşi de spre parte fetei, 

şi nu puţinte pomeniri va rămăn€ dumlitajli, căci înă cre- 

dința lui Dumnezăi că, dacă le-amiă văzută pe toate, o 

mari jăli m'aă lovită. Stolniculă Gheorghei este omii grei, 

darii, cu toate cu aceste, cănd le'i apuca dum[nelta, măcar 

că eă săntă rugatii şi de spre parte Stolnicesăi, lei face 

de a înţălegi. Pentru bani, dacă n'avă pentru moşie, poate să 

ai de undeva cu dobăndă, că săngure moşiile aceste în- 

tirună ani şi s'oră scoate preţul. De acasta săntu: 
1804, luni 26. 

a dumlita]li frate 

Şerbană, Canţand] Spatalriii]. 

[Pe V-o:] Cinst. iubită frate, dum[nealuji Spatlariti] loanii 

Canand, cu frățască dragoste. | 

Atit loniţă Negre Păharnic, cît şi Stamate Stolnicul, 

care avea şi dugheni în Botoşani, apar în actul din. 

1811, pe care l-am dat în Pocumentele Callimachi, II, 

p. 45, n0. 34. 
Moşia Ştubeieni, a lui Lascarachi Roset, se hotăr- 

nicia la 17967. Fondul religionar avea şi el o parte 

din moşie. Dimitrie Sturdza era fratele Mariei, soţia 

Iâi lenacachi CalmăşulS. Fiă al lui loan Logofătul, el 
era humai Ban la 1703*. Aş pune scrisoarea cîtva 

timp după 1800. | 

1 Doc. Callimachi, UI, p. 515, no. 168. 

2 id, p. 115, no. Lyit. 

3 lbid, pp. 37-8, no. SI; p. 52, no. 115; p. 66, no. 145; p. 83. 

4 CE Al. Callimachi, 2 e, p. 57.
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6. Cu frățască dragoste mă închină dumjita]li, arh. Spat. 
“Viinduă aice; la moşie Ştubienii, a dumlisa]le Vist. Iordachi 

Rosfeltii, unde săntii rănduitii hotarnicii, aşteptăndii de că- 
teva zile şi vechilu dumjita]li cu scrisorile moşii Plopenii, - 
Dumenii şi Epurenii, care să hotărăscii cu Ştubienii, şi pără 

„acumă n'a mai veniti, poftescti pe dum[nelta să _triimiţi 
unii vechili, pi cene vei socoti, cu scrisorile, ca să să afle 
de faţă la cercetările şi hotărătura ce are să să facă: nu- 
mai doarii va veni mai în grabă, fiindcă toți ceilalți înpre- 
giuraşi ai venitii cu, scrisorile, numai pe vechilulă dum[ita Jli 
aşteptămii. Şi săntă Iuli 17. 

a dum. ca uni frate 

Dimitri Sturdzea Vornicii. 

JPe V-o2] Cinst. ali miei ca ună frate,” dumisale arh. 
Spat. Ioniţă Canand, cu frăţască dragoste. 

, Eşii. 
(Pecete roşie, fâră inscripţie.) 

Eftimie călugărul scrie lui loniţă, nepotul săi de 
văr, căruia-i zice «frate», astfel: 

7. Cinst, şi al meu fiii sufletesci şi iubită frate, dum. Ioniţe 
„Canlano] Spăt., cu părinţasca dragoste mă închină dum. 

De multă vreme n'amiă scrisă dum., că ni€ n'ai mai fostii 
acase; dară acumi nu lipsiiă a nu cerceta pentru întregime 
sănjătătii dum.: înțelegăndă că este pre deplinti, să mă 
foarțe bucură şi să slăvăscă pe milostivulă Dumnezeă. Pen- 
tru mine, vei şti că săntii foarte slabi, că şi anii mi s'a 
înmulțită, —că Davidii zice: «Zilele omului şeptezez de ani», 
darii eă acumii săntii de şeptezeă şi şese, şi sati slăbită 
paşii mei, şi eramii doritii ca să vină la Eşi mai multă ca 
să ne vedemu cu.dum., că de multă vreme nu ne ami 
văzută, şi avemi şi trebuin|țăj şi mi-au scrisă şi Preosfin- 
[țită] părintele Mitropolitulă, dară dină pricina slăbăsuniă 
„n'am putută să vii. Osăbită, frate, acu dum., cu agiutorulă 
„de la Dumnezeii, ai eșşită între obrazăle cele mari, care toţi 

fraţii sai cinstiti cu dum., şi dum. cu Eşulii bine o -dut,
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pr& bine, iară cu ţara nemică nu te foloseşti, casăle nu-ţi | 

săntă gata, mori n'ai, moşie țau înpresurat-o Stămati şi Ştir- 

băț, şi despre Ştirbăță țaii hotărăti Spăt. Lupu Balşi pre 

bine; de hi fostă dum. hotarnicii, sati eii, nu putem să-ţi 

îndrepteză moşie aș bine. Şi ai făcutii şi semne unde să 

pue. pietrile hotare, şi dispre Băneşti şi dispre Mărişeni pre 

bine aă îndreptată hotarăle; dum. n'ai mai pusă pietrile 

hotară. Ştirbăţii zice că ai hotărătă Spăt. Balşă, dari pie- 

tre hotare n'aă pusă, ni& mărturie hotarnică n'aii dati; ŞI 

acelă hotărătă a Spăt. Balşă nui nici într'o samă, şi elă 

şa stăpăni moşie pe unde au stăpănitiă şi mai înnainte, şi 

iartă este găltavă. Numai dum. te săleşte de & mărturie 

hotarnică de la Spăt. Lupu, şi fă o carte domnască de ho- 

tărătii la Păh. Vasili Crupenschi şi la Stol. Ioniţă Vărnavi 

de Aa Tudura, ca să vie să hotărască Băneșştii dispre Stă- 

mati şi dispre Ştirbăţă, să nu & pietre hotară, după cumi 

ai 'hotăritit Spăt. Balşă, şi carte de hotărăti, dacă îi fa-o, 

o trimite la mine. Şi scrie Păh. Vasili Crupenschi şi Stol. 

loniţe Vărnavă, şi îi pofteşte pe dumnalorii să ei ostenală 

să margă păni la Băneşti, că mai multă decăti într'o dzi ză- 

_bavă nu este, că de spre Ştirbăţi n'aiă să hotărască, numai . 

să pue pietre hotară de spre Stămati, iară dinu drumii, dinti 

butcă, poti să hotărască, n'aă să să ostenască necăiuri. ŞI, 

dacă îi trimite dum. carte de hotărătii la -mine şi răvaşe 

la boerii hotarnit, oi lua eă carte şi răvașile ce le-i scrie! 

dum. şi oi merge la dumineajlorii, şi socotescii că orii merge 

la hotărătii, Şi oi sta ei și cu bătrănii care știă pricinile ho- 

tarăloriă, şi socotescii că sa îndrepta hotarului Băneştilori, 

că mi-ai spusă mie bătrănii toate pricinile hotarăloră, şi 

dum. nu lăsa o trabă isprăvită şi să rămăela nimică—că 

de la Dumnedzeii ai-odraslă, şi celă mai scumpi odorii şi 

mai folositoră figorilorii unui părinte, moşie este. Şi carte de 

hotărătii o fi să hotărască Băneştii şi dină giosi, ci Bă- 

neştii mărgi înă giosă pănă în Balta-Nagră; păni dinu 

1 Un rind intreg de repetiţie, şters. 
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glosă de casăle cumnatei Saftei o curmă, şi acole să nu vă 

mal sfădiți. Cu atasta săntă 

A dum. sufletescă părinte şi frate 
Ieftimie Canlan6] proegumten]. 

[Pe V-o:] Cinst. şi ali mei fiii sufletescă şi frate, dum. 

Spăt. Ioniţe Canlan5], cu părințască dragoste să să dă. 

Din acelaşi timp trebuie să fie şi această scrisoare 

“a lul Eftimie Cananăi : 

8. Cinst., ală mei fiii sufietescă şi iubiti dum. Ioniţe 

Can[ano] Spăt., cu părințasct dragoste mă închinti dum. 

+ Înştiinţeză pe dum. că, fiind Mărioara aice la Băneşti, 

mi-ai cerută ca să vă dai danie pe Priiană Ţiganulă, şi, 

măcar că Priianii Ţiganulă acu nu este la mine, îlă stă- 

păneşte Mitropolie, dari este drepti Ţigană a nostru, şi 

țami făcuti scrisore de danie, şi țamiă trimis-o, şi dinti 

scrisoare de danie vei înţelege toată pricina Ţiganilorii. Şi 
scrisore aiasta de danie să o arăţi la Preosfinţie Sa pă- 

rintile Mitropolitulă, şi noi avemi toată dreptate ca să ne 

dei Mitropolie Țiganii, că Ciudină şati scosi parte lui, şi 

cu Divaniă poţi dum. să scoţi Ţigani, dacă n'a vre părintile 

Mitropolitulii să ţi-i dei. Scrisorile Țiganilor furniceşti săntii la 

fratele nostru, la Iordachi ; dum. scrie lui Iordachi să-ţă dei 

scrisorile. Că parte de Tigani care are părintile Iftimi dină 

Țiganului Priiană Furnică, mi-ai dat-o mie părintile, şi ei 

amă cerută Ţiganii la părintele Mitropolitu, şi părintile îmi. 

stă înpotrivă, nu va să mi-i dei, și ei cu Mitropolie m'oi 
gludeca la Divan, numai scrisorile să-mi trimiţă,—că fără 

scrisori nu poti să mă giudecii. Aceste le scrie lui Iordachi, 

şi, de ț'a da scrisorile, să nu le mai dai la nime. 

E socotescii că părintele Mitropolitulă ţa da crezemăntii 

şi dinu scrisore care țami dati ei de namulă Ţiganiloră, şi, 

de s'a priimi părintele Mitropolitul ca să-ţă dei. Ţiganii, 2 

sălaşe de Ţigani dinii, fetorii lui Furnică aă fostii la dum., înăă 

Băneştii, şi de acole au fugiti şi s'ai dusă la mănăstire la 

Slatină. Dacă ti-i învoi cu părintile Mitropolitulă să-ţi dej 
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acele 2 sălaşe de Ţigani, să-i adu la Băneşti, şi oi chema 

eii unii Ţigani de acie la mine, şi mi-a spune toti namu 

„lui Furnică, şi te-oi înştiința ei pe dum., şi, de îi scote pe 

Priiană Furnică de la Mitropolie, nicun sufietii să nu dai 

ni&unui frate. Şi fetile lui Furnică, care ţi le amii arătatui 

înă scrisă măritate, ai fiori însuraţi şi nepoți însuraţă, şi, 

pănă n'omii lua toate sufietile la izvodii, înpărțală nu s'a 

“ face. Numai dum. cere la părintile Mitropolitulă să-ți dei 

acele 2 sălaşe de Tiganii, care, şi, dacă îi aduce la Băneşti, 

dintr'acie i-omii afla, pe teţi pănă la ună sufletii, şi pe urmă 

sa face şi înpărțala osebită. Pentru hotărătuli Băneştiloră 

de spre Stamati şi pentru pusulii pietriloră dispre Știrbăţă !, 

şi dei socoti să fa carte de hotărătă Ii (sic) Păh. Vasile 

Crupenschi şi la Stol. loniţe Vărnavi, ca să hotărască dispre 

Stămate şi să pue pietre dispre Ştirbăţi. Acu fă carte, şi o 

trimite cu omulă aesta, şi scrie şi boeriloră hotarnită, şi-i 

pofteşte să margă să hotărască, că nu este zăbavă mai: 

multă de o dzi,'celă multi doi. Dispre dum. oi răspunde ei - 

osebitu. | 

Frate, te mai înştiințedzii că tei giudecată dum. cu giu- 

„ pănasa răpăosatului ..., la Eşi şi ai arătatii giupănesa ră- 

păosatului „0 scrisore de danie, zicăndi că-i făcută de 

mine, şi moşii ce ami eă le-aşi fi dată danie fiiu-sei, 

, şiței:de ace danie nu ştii, dară veliții boeri i-ati dati 

crezemăntii şi ai giudecati că nu este cu dreptate pentru 

înprotivi[rijle măne-sa să să străce danie copilului, şi, dini 
2 sate ce amii eă, unii sati, Bărjovenii, să-lă stăpănescii 

eii, cu omenii ce săntă pe acelui sată, şi. să-mi eu şi vitile 

şi Ţigani căţi mi-ori trebui de slujbă; iară satulă Sălişte 

să-lă stăpănască copilulii. Aş aă giudecatii boerii, şi aş 

ami luatii şi carte de giudecată. 

Pe urmă ami trimisă ca să-mi stăpănescii satul Bărjovenii, 

- şi să-mi eu vitile. Giupănasa din Sălişte ai chemati pe 

omulă mei, şi l-ai întrebat: «La ce ai veniti ?». l-au spusă 

că ati venitii să ei adetulii moşii Bărjoveniloră de la Lipo- 

1 Trei cuvinte şterse: „mai la largă“, 
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veni, şi să-mi ei vitile. I-ai dzisă: <Măi omule, să nu te is- 
piteşti să între în sată la Lipoveni, ni& să cei nemică de 
la dănșă, ni& să te ispiteşti să ei vr'o vită, că ţ'oi da o bă- 
tae, de nu ti-i pută întorce la părintile, -şi să ştiţă că nu vă 
dai nemică !». Şi ai venită omulă meii cu acelă răspuns. 
Ami răbdatii şi ami socotită să o eti mai cu bilni şoră, 

socotindi că mai cu lesnire oi lua, şi i-ami scrisă înii 2-3 
rănduri ca să-mi stăpănescă Lipovenii şi să-mi dei vitile. 
Nu priimeşte să-mi dei măcarti lucru de unii banii: toate 
a mele în sălă le ţine. Şi, de ară stăpăni așă zice că 
stăpăneşte namuli mei; dară dumnei sai măritată: încă 
sai măritată pănă a nu muri, [soţul ei]: că ati veniti 
ună călugări munteanii dini Tara Muntenască, şi sati 
tocmită dascalti îni Romăni, la Sărdărasa Ilinca, şi ati în- 
ceputii a veni şi înă Selişte, şi degrabă s'aă' dată de pre- 
teşugă cu cucoana ... Şi, înştiințăndu-se Serdărasa, l-ati go- 
nită de la Romăni. Elă s'aii dusă la mă[năjstire la Taz- 
lăă, şi îni toate zile vină răvaşe de la dănsulii la cucona 

» Şi de la cuconă merg la dănsulă: și într'acele dragoste” 
a loră ai murită şi ..., şi îndată ai trimisă dumnei de l-ati 
adusii pe tălhasă de la Tazlăă. Și; unde nave ună suc- 
mană să să învălască, l-ai înbrăcati cu borfele [răposa- 
tului), şi-a rasă pletele, şi l-ai făcutii boeră. Şi s'aă toarte 
bucurati dumnaloră de moarte [lui]. Atăta mă av& mare 
greutate pe mine: să mira ce oră face să mă gonască, 
şi aă începută a mă găsi vinovati, și pună giupănasa 
pe boeruli dum. de mă sudut de sufletii şi cumă îi 
vină la gură. Eu erami bolnavă, şi eramii slabă, nu pu- 
temii să mă apării de dănşă, și mi-amă lăsată casa şi toti 
ce ami avută, şi ami eşitii de acolo, şi mami dusi la 
frati-mei lordachi. Că, de aşii hi mal şezutii cu dănşă, mi 
sară hi tămplat şi mie ca şi .... Şi boerulă ce și l-au 
Inată dumnei este stăpănă pe moşii ce ami ei, şi pe 
Ţigană, şi pe trii cărșime,- şi pe moră, şi pe dobitoaci 
şi pe totă ce ami ei; nu potă.să eii dintr'a mele lucru 
măcarii de unii banii. Şi acumiă clironomulii met este Mun- 
tanulă acela, şi el săngurii dzice: «Eu sănt Canand (rupt)        
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vitii Canand>. Şi Ţiganii mei iîi bate di-i omoră: 2 Ţigani 

tineri, însurați de curundă, i-ati totă bătută pănă sau în- 

flată, şi ai murită amăndoi; ună Ţigani l-ai scăpată, şi 

sai dusi la Hotinii să să tur&ască; copii totă luaţă înti 

case, — elă este stăpănă pe toate a mele desăvărşitii. Că 

nădăjăuesc în carte că de giudecată, de căndă sai giu- 

decat cu dum., că scrie carte: de a muri Costachi, să fie 

a mele toate a 'suroriloră lui, dară elă n'a făcută acelti 

fel de scrisore, că, dacă le-oi da toti ce amă, să mă go- 

nască cu ocări şi cu sudălmi, şi să nu hiă volnicii să ei 

nemică dintra mele. Dzică aşă că ami făcutii scrisore. 

de danie strănepotu-mei, lui ...; acu strănepotumeii ati 

murit, eă namă murit, şi moşiile mele le ei înnapoi, 

suroriloră lui nu le dati nemică, că eii ami fraţi, şi amii 

nepoți de frate, dară strănepoateloră nu loi da, că drep- 

tate este să dai frațilori şi nepoțilorii de pe frate, dară 

nu strănepotelorii, care nu mă ştiă de rudenii. Și poftescii 

frate, spune dum. Velă Logofătă, socrului dum., de mul- 

ţimitiie ce-i face giupănasa dinii Sălişte, şi cumii m'aă go- 

nită dină casa mă, şi mi-aă luatu totii ce amă avută, şi 

saă măritatii ; acu &-şii bărbatulă, şi să ducă la moşiile sale ; 

ce vinovatii săntă eă să o mai mărită şi s'o mai înzes- 

treză ? Vorbeşte cu dumlnea]lui Veli Logofătă, şi, de a so- 

_coti dum[neallui că oi găsi dreptate, să daii jalobă la Mărie 

Sa Vodă. De atasta poftescă să aibă răspuns. Și săntă 

A dum. sufletescii părinte şi frate 

Iftimie Canlandl proegumleni]. 

(Pecete neagră ruptă.) 

(Pe V-o:] Cinst. şi ală meă fii sufletescii şi iubiti frate, 

dum. loniţe Canand Spăt., cu părințască dragoste să să dei. 

“La g lulie 7302 (1794) «Iftimie Canano proegumeni» 

face mărturie «la măna frăţine-mei Ioniță Canand 

bivă Velă Spăt.», într'o chestie de Țigani, pomenind 

pe «maşe nostră Tofana Cămănăroe» : 
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9. Iftimie Canand, pr[olegum(enă], facă înştiinţare cu akastă 
scrisore a mă la mana frăține-meii loniţe Can[a]nă bivi 
Velă Spăt., pentru ună Ţigană anume lonă Priiani, ce-lă 
poreclesciă şi îi dzicti Furnică. Pe acestă Ţigani, pe Pri- 

ian, l-ai luati moşe nostră Tofana Cămănăroe cu înpărțală 
de la Mitropolie dină Sutavă, şi, după ce l-aii luati, l-ati 

însuratu, tată-meă, i-ati dată o fată a lui Neculai Țiga- 

nulă, anume Catrina, că pe Neculai Ţiganuli şi cu frații 
lui i-ai luată tată-meă de zestre cănd ati luati pe maică- 

mă, şi acesti Neculaiii Ţiganulă ai fostă fitorii Frăsinii, şi 

pe Frăsina ai cumpărat-o strămoşulii nostru Costantini Velii 

Post. de la ună Ciocărlie şi, după ce ai cumpărat-o, aii mă- 
ritat-o după ună Ţigani a dum,, şi ati făcută 2 fidori şi o 

fată, anume: pe Simionii Gălcă şi pe Neculai, pe tatălă 
Catrinii Ţigancii lui Priiană, şi pe o fată, Antimiie, şi, pe 

Țiganulă loni Priianii daci l-ai însurată tată-meiă, l-ati 

lăsată la sati la Sălişte, și ai şezută mulţi ani lont 

Priiani în Sălişte, acolo ai făcută copii, pe Grigoraşii şi 

pe Moiseii şi pe Nică şi pe Dochiţa, 'Tăutii, și pe Axinie, 

şi pe Măriuţa, şi pe Ana, și pe Marie, 3 fitori şi 5 fete at 

făcută Ionă Priiană cu Catrina Țiganca. căt ai şezutii 

în sati, în Sălişte, şi fata ce mai marea lui Priiană sati 

măritată acolo, la noi, la Sălişte, şi pe Tiganii, pe Priiană, 

moşi nostră Cămănăroe l-ai dati de zestre lui Ciudini, şi 

mai apucată a-lă lua, că ai murită Ciudinii şi giupănasa 
i-ai murită, şi i-ati rămasă numai ună copil mici, şi pe 

Priianu îlă ținemii noi, peniru că Țiganca lui era a nostră 

di pe maică-me. Pe urmă ai fugiti Priiani şi de la noi, 

de la satu Sălişte, şi sati dusi la Mitropolie, înă Suavă, 

că ave rude acolo. Noi eramii atunce copii, atunci ne ri- 

dicami ; tată-nostru murise, Ciudiniă încă era copilă mică, 
şi ai rămasă Ţiganuli - Priiant uitati la Sutavă, nu l-ai 

mai căutată nime. După ce sat rădicatii Ciudină au trasi 

giudecată cu Mitropolie, şi, dinti optii fi&ori, cu fete, ce ati 

avută lonui. Furnică Priiană (şters), parte lui ce ai avutiă 

di pe tată-seii, di pe Ionii Priiană, i-ai luati Ciudinti cu' 
Divană de la Mitropolie, şi îi stăpăneşte pănă înă zia de 
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astăză, i-ati dusi la satu lui, la Petie, iară parte de fitori 

a:-Ţiganci nostre, a Catrinii Ţigancii lui Priiani au ră- 

masti la Mitropolie ca să-i luîmă noi, Canoneșştii, parte 

măne-sa: dină parte nostră nu i-aă mai căutată nime. 

Şi eii parte :m& de Țigani, din fiăorii lui lonă Priiană şi a 
Catrinii, îi dai danie frăţini-meă lui loniţe Canand bivii 

Vel :Spăt,, şi Marii, giupănesii dum. ; îi daii danie şi-i dă- 
ruescă. casă fie a dumilorsale, şi a fiiloră dumilorsale, şi 

a nepoți şi a strănepoți, dină nami în nami, înă vecii nes- 

„fărşiţă să-i stăpănească, şi alță frați ală mei să nu se ames- 

tice; sati ceva dinii Ţiganii aeştie dină parte mă. Ca ei 

toată parte m&.îi dau danie şi-i dăruescă frățini-mei lui 

loniţe, după cumi arată şi mai susă. Și toate scrisorile 

Țiganilor aestora săntii -la fratile nostru, la Banu Iordachi 

Canţa]ne, şi, unde săntă Ţiganii, frati-meii loniţe să-i caute 

şi să-i scotă, şi fetele Ţiganului Ionii Ptiiană şi a Catrinel 

săntă toate măritate de mulți ani, şi pe Acsănie, fata 

lui Ionii Priiană, o ţine Ştetanu Căidăraruli, şi pe Măriuţa 

o ţine Lupul, vezeteu Mitropolii, şi pe Ana o ţine Ge- 

-giul, «şi pe Marie o ţine Bădiculu. Aceste săntit fetele lui 

loni Priianu şi a Catrinii. Dară Priianii, căndu ai fugiti 

din sati, dinu Sălişte, şi ati mărsti la: Mitropolie în Sutavii, 

a hi mai făcutii copii, că era omeni tineri. Și aăastă scri- 

sore amti scris-o înă măn[ăjstire înă Vorona, fiindu şi ei - 

aşezat [la] a&astă mănlă stire, şi ami dat-o la măna fră- 

țini-mei, lui loniţe Canla n Spăt., şi, pentru credința, ami 

iscălitui. 7302 [1794], Iulie 9. 

1Hlimie Canano, proegum[enii]. 

.Acastă scrisoare ptrintele Iftimie Cănănd ai scris-o aici, 
la schitulii Vorona, la noi, şi, fiindu noi faţă, ami iscălită: 

leromonahii. Stefani, Agathonii ieroshimonahi, stareții ; 

Conorniă: ieromonahi nameastniciă, 

[Pe V-o:] Scrisore de danie pe Priiană Ţiganu de la pă- 
rintele Iftimie. Canano, 
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Cu. privire la călugărul. Iftimie mai aflăm aceste 
două aceste două acte : 

10. Iftimie Canans, proegum|enă] sfintii mănăstiri Seculi, 
facă înştiinţare cu atastă scrisoare a mă pentru Ţiganii 
mei care îi ami de la părinţi, parte mt, osebită de părţile 
de Ţigani ce aii luată fraţii mei, aşijdere şi parte de moşie ce 
amii luată eii dină moşiile părințe[şti], osebită de, parte de 
moșii ce au luati fraţii mei, după cumii arată scrisorile de 
înpărțala moşiilorii. Şi, căndă ne-amă înpărțitii noi, fraţii, 
moşiile şi Ţiganii, satulă Sălişte, ce este la Ținutul Nam- - 
țului, pe părăulă Orbiculă, cu iaziă-şi cu mori înă Orbicii, 
sai venită înii pate me satul întregă, așijdere şi satul 

- Bărjovenii, sată întregă, iară sai veniti întă parte mă, toti 
la Ținutulă Namţului, alăture cu satul Sălişte, şi o parte 
de moşie ce este cumpărată de moșuli nostru Costantiniă 
Velă Post. dină sată din Hot&ungii, şi aă hotărăt-o şi aă 
stălpit-o cu pietre hotară de la Antohi-Vodă, şi o parte de 
moşie ce ami cumpăratii ei dină satii dină Ţuţicani. Aceste 
moşii arătate toate m'amiă datii danie bisericii: mele din 
sati dină Sălişte, care biserică ami .făcut-o cu cheltuiala 
mă şi. pe moşie me._Aşijdere şi Ţiganii pe care îi arată 
izvoduli acesta înii giosă, iară îi daă sfintii biserici. Atăta 
moşiile, cătă şi Țigaiii, să-i stăpănasci biserica în vecii 
nesfărşiți, şi cu ce rănduială să stăpănască clironomulă care 
a stăpăni moşiile amiă făcută altă scrisore, înă care arată 
toate pri largă pentru -moşiile şi Țiganii ce amă dăti bi- 
sericii. 7302 [1793], Oc[tomvrie] 10. 

LUrmează lișta Tiganilor.]. 

II. Cu plecăciuni 'sărutii cins[tijtă măna Svinţii Tale, pă- 
rinti Iftimi. | - 

Ami văzută toati cele ci scrii Svinţie Ta pentru pricina 
Ţigancii, care ei, părinte, ami triimisă carte domniască 
ca să te prirotorisăşti, Svinţie Ta că poronceşte ca, ori pe 
Ţigancă să dai Svinţie Ta, ori scrisoare de chezăşie că va 
sta Țăganca, şi Svinţie Ta vii merge de-i răspunde. Cu     
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toati aceste eii poti după răspunsă Svinţii Tale să înştiin- 

țăzii, darii frate-mei este la Iaşi, şi poati să triimată omiă 

domnescă să te superi Svinţie Ta mat multi. Şi după cumiă 

vei socoti. Săntu Mai 12. 

Al Svinţii Tali fiii sufletesci 

Gruplenschi] Pah. 

[+ V-o:] Cinst. Svinţii Sale părintel[ui] Iftimii Ca- 
nand proegumeniă, cu plecăciune. 

Incă din 1797 murise, la întoarcerea de la un pe- 
lerinagiă la Suceava, Maria, care fu îngropată la Bă- 

neşti, unde-şi şi încheiase zilele. 

Ea lăsase lui Ioniţă această moşie, iar lu Şerban 

Cornii şi Costeştii 7. 

VII, 

Nu de la Maria Canans bătrîna Jicniceroaie, care 
deci nu încetă din viaţă decît în 17973, ci dela cea- 
laltă Marie, văduva lui Constantin, sînt aceste două 

scrisori : 

1. Cu fiiască plecăcune sărută cinst. măna Svinţii Tale, 

părinte Iftimie Canans. 

Pentru Zamfira Țiganca, cu fecoruli ei, fiindu că să află 

acold la Svinţie Ta, măritată după fitorulă Cozmii Ţiganului, 

pe care cerănd-o dum(nea]lui Stolniculă Iordachi Crupenschi 

la mine, după danie ce are de la dum[neajei Stolnitasa 
Catrina Chilişanca şi după încredințare ce arată de la dum- 
[nea]lui Hat[manulă] lie Catargiu, precumă aă mulțămită 

pe Marie Săvoai cu altă Ţigancă şi nu are a ne mai trage 

pe noi, e l-amii trimisă pe dumnealui Stolniculă la Svinţie 

Ta că să arăti Svinţii Tale scrisorile şi să te aşăzi cu dum- 

[nea]lui pentru Ţigancă precumi vei socoti, şi, după aşe- 

1! Documentele Callimachi, II, pp. 38-9, no. '83. 

2 V. mai sus: 
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zare ce vel faci Svinţie Ta, să aibu şi ei răspunsu, ca nu 

cumva să mă întămpine şi altă supărare. Și săntă 
A Svinţii Tale plecată fiică 704, Marti 19. 

Maria Canlan0]. 

(Pe V-o:] Cinst. ală mieă părinte sufletescti, Sviinţii Sale 

părintelui Iftimie Canand, proegumenii, cu fiiască plecătune, 

„la Vorona, 

Şi o altă scrisoare pleacă de la Maria către călu- 

gărul din Vorona: 

2. Cu multă fiiască plecătune sărut cinst. măna Svinţii 
Tale, părinte Iftimi, - 

* Lupulă Chitariulă ai veniti, şi cu mari grei au luatii 

Divanul tacrirulă dină gura lui astăzi, şi ai rămasu să 

să caute giudecata după Săntoaderiă. Şi să de Dumnezăă 
să iasă ceva, de nui va cumva ascundi Razuli pe Tigani, 

căci eă i-am aflată şi undi să află Ţiganii trăitori, şi săntă 

cu adevăratii. Dum[nealuli Stolniculi Razulă m'aă trastă de iz- 
noavă la giudecată înnainte Mării Sale lui Vodă pentru slujba 

Țiganului, şi-mi ceri şi Țiganca, pentru că s'a însurată pe 

Țigană fără ştire dum(nealuji, şi, pe lăngă altile, voi să 

pierdă şi Țiganca. N'oi să poci scăpa într "altii chipii: toate 

bucatile ei amă rămasă să le răsplătescii; şasă Divanuri 

pără acumii cu dum[nealuji Razulă amă avută pentru însurare 

acestui diiavolă de Ţiganii, căci Razuli scoate mărturie pe 

Svinţie Ta, şi zici că Svinţie Ta ai zisă ca să-i dai Ţiganulă, 

şi să nu să însoari la noi, şi că ei n'amii vrutii să-lă dat, 

şi l-amă însurată. Care mi-a fostă mirare, ştiindă că Svinţie 

Ta l-ai însuratii cu chipii că avemiă să luămi Ţigani de la 

Razuli, şi, înă scurtă, eii gioci înti danţu, și săntii şi camu 

bolnavă. 
Pentru pricina cu cumnată-me, Sărdăriasa Ilinca, încă 

niciună sfărşită nu sati dati, că aii rănduită Mărie Sa 

Vodă la dum[nealuji Logofătul să nu învoiască, şi dum[nea- 
eji nu să mulțămeşte cu hotărăre dum[nealuji Veliă Logo- 
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fătă, şi ai rămasă să eşimii iarăşi înnainte Mării Sale, să 

ni să hotărască precumi l-a lumină Dumnezăă. 
„Pentru bucătăraşulu Ionii, sai hotărătă să-lă ia dum[nea- 

luji Vorniculi Manolachi, Conachi, după scrisorile ce are de 

la dum[nealuji unchiulă Iordachi Canand, dăndu-i într'a- 

cestașă chip scrisoare că pe Țiganu Vasile Negelă nu are 

să-lă înpartă cu nimi alții dinti niamurile dumlijsale, fără 

numai cu dum[nealuli, şi, di-a: şi cere cineva dini nia- 

muri să-l înpartă, nici de cumii dum(nealuli Vorniculă să nu 

dă nimărui nimică, fiindcă acelui niamă de Țigani este a 

dumisale, şi niamurile cu dum(nealuji ati să-şi caute, de voriă 

ave a trage Ţigani. Şi răndueşte şi pe dum[nealuli Vorniculi 

Conachi di-ati dată o Țigancă Med. Mihălachi Scorţăscu, 

dină parte lui Vasile Negeli, şi, căndă s'a înpărţi, i-a ţine 

înă samă ace Ţigancă. Apoi nu ştiă, atăta vădu că dum- 

[nealuji Vorniculă Manolachi Conachi îmi & pe Țiganiă după 

hotărăre giudecăţii, cu putere scrisoriloră duminealuji un- 

chiuiui Iordachi, şi, pe lăngă Țigani, îmi ia şi Țiganca cu 

unii copilii ce au, pentru că n'ai apucat Svinţie Ta atunce 

înă pripă să înparți pi Vasile Negelă: acumiă nari fi mai 

fostă vorbă. 
f 

Scrisori nu amiă cu ce să stai înpotrivă. Ami scrisă | 

într'atăte rănduri să-mi triimită scrisori, ca să aibu cu ce 

întămpina pre acei ce să scoală asupra câsăi meli; Svinţie 

Ta îmi scrii că țaă luată serisorile dum[nealuli unchiulă 

Iordachi, şi ai scrisă şi dum[nealuli Veli L.ogofătiă. Apoi 

duml[nealuli. unchiulă faci răspunsu că toate scrisorile de 

moşii şi de Ţigani, căte a fostă la dumnealui, li-aii dati 

Svinţii Tale pără la una,—-căci lucru ce nu-i este de trebuință 

nu opreşte, şi nici cu mini giudecată nu are,- nici nu ceri 

nimică de la mini, dară nici ei n'amii să-l supără, nică să-lă 
tragă la giudecată, că dum[nea]lui are giudecată şi tragi 

pe fraţi, pe sinclironomii dumisale. Iarii ei șă nu mă ames- 

tecii, şi. dum[nealu i Velă Logofătii mi-ai zisti să seri curată 

Svinţii Tale ca să-l apuci Svinţie Ta şi să-lă tragi pentru' 

aceli scrisori ce: arăţi că ţi li-aă luată. Fiindcă pre mini nu 
mă priimeşte unchiuli Iordachi ca să mă giudecă cu dum-  
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[nealuji, şi mă răndueşti să ceii dela Svinţie Ta scrisori 

de igani şi de. moşii, ca să-mi cauță giudecăţile ce amuă 

cu acei ce înpresoară moşiia şi certi să-mi ia Ţiganii. 

Apoi nu ştii ce să faci: mamii stănsii cu cheltuiala şe- 

zindă la Eşi şi giudecăndu-mă. Popazulii încă. n'aă veniti 

de la hotărătă, dară, viindă, l-oi apuca. Dum[nealuli Vorni- 

culă Costandin Balş ai zisti că n'ari să-ți: dă niciună 

răspunsu pentru celi ce-i scrii. Mă rogi, părinte, de vei fi 

avăndi vre-un răvaşi a dumlnealuli Vornicului .Costan- 

dinii Balşă pentru pietrjle celi de moară, să mi-l triimiți, — 

că le tăgădueşte. Şi săntă 

A Sfinţii Tale fiică sufiletească] şi nepoată | 
Marie Canlan$). 

VIII. 

Cu privire la cealaltă ramură de Cananăieşti, avem 

în acest timp altă serie de lămuriri în actele ce ur- 

mează. Cel d'intăiă e în legătură cu moşia “Băneş- 
tilor, a Mariei. 

I. Facemii ştire cu acastă carte de judecată a noastră că, 

arătăndu-ni dum[neallui Med. Iordache Canand pentru -o 

Țigancă, anume Catrina, ce aii ţinut-o Ion Priiană, Ţi- 

ganii, ce-i zici Furnica, care Ţigană să află suptă stăpă- 
nirea Mitropolii, şi aâcumi, cu giudecată, după dovezi dinii 

scrisoră încredințate ce saii găsită, sai dati suptă stăpă- 

nire Capit. Ionii Ciudini,—că este,acea Ţigancă a dumisale 
Med,; la care aă arătatii şi dovadă: întăi o însămnare de 

mărturisire a cestui lonă Priiană, Țiganii, ce este la măna 

- Căpit. lonă Ciudină, iscălită de Stol[nijculă Manolache, ce-ati 

fostă isprav[nică] la Suceavă la anulă 1767, luli 18, înii care 

arată c'au mărturisită sănguri Ţiganu. Ionii Priiană 'cumă 

că Țiganca lui au fosti de la Bănești. Şi ai mai arătată 
dum[nea]lui Med. cumi că pe. fraţii aceştii “Ţiganici ce-ai ” 

tinut-o Ionii Priiană îi are suptii stăpânire şi astăzi, încă 

şi pe o fată a celui lonă Priiană și a igancii lui o are 

Vol. XXI. i 12 
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suptii stăpănire, — care la aăasta ai mărturisitii şi sănguri 

fizorii lui lonă Priiană înnaintea noastră, cumi că cu ade- 

vărată aă pe O soră a lori; suptii stăpănire Med. lordache 

Canană. Şi, fiindă şi părintile Methodi Dichiu faţă, l-ami 

întrebată ce are să răspunză asupra aceştii Ţigance ce o 

trage Med. suptă stăpănire dumisale, şi Svinţiia Sa au ară- 

tată că nu ştie ce să răspundă, nice vre-o dovadă încre- 

dințată mai arătati asupra Țigancii. Şi, cunoscăndu-să că 

Țiganca este dreaptă a dumisale Med. Canand, după do- 

vezile ce-ati arătată, i sai dată suptii stăpăniri, cu totii 

neamulă ei, ce s'a face partea ei. Însă, pentru ca să nu să 

lungească mai multii pricina acasta, de va fi mai avănd 

Svinţiia Sa părintile Mitropolituli niscaiva dovezi din scri- 

sori asupra aceştii Ţigance şi înprotiva doveziloră Med., 

Sati socotită şi, de astăzi, luli 4, sai pusă vadă o lună de 

zile ca să le scoată şi să să cerceteze. Iarii, de nu va scoate 

dovezi ca aceste pănă la soroculi arătată, atuncea să va 

lua Țiganca, cu partea ei de fiori, şi, după dreptate, să 

va da suptii stăpănirea dumisale Med. Iordache Canand. 

Şi, trecăndii soroculă ce este arătatii mai susă, de va şi 

scoate Mitropoliia niscaiva scrisori asupra Ţigancii aceştiea,. 

nu să voră ţină în samă. După cumi s'aii socotiti că este 

cu cale şi cu dreptate, sati dati atastă carte de giudecată 

la măna dumisale Med. 1775, luli 24. 

| Nanii Ispralunij.u !. 

S'aă trecutii la condică. | 

lanachi Kogălniceanu (?)?, Logofăti. 
| 

Urmează un act de la soacra lui Constantin Ca- 

nand, văduva lui Toader — Spătarul, apoi Vornicul —— 

Cantacuzino Deleanul?. 

2. Ileana - Vorniceasa a răposatului Toaderii Cantacozond, 

bivă Velă Vornici, adevereză cu atastă scrisoare a mea 

1 Iscălitură de duct latin a unui ofițer străin, austriac (Nagni)- 

2 Cf. Istoria litevaturiă vomâne în veacul al AVlll-lea, |, p. 484. 

3 V. p. 50 din Geneălogiu Canlacusinilur. Ă
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la măna ginerelui mieă Costantină Canand, Sulgeriii, şi a : 
fiicei meale Mariei, pentru strămbătatea ce ai dină zestria 
ce ati avută să ia de la noi, că, după ce aă murită boe- 
riul miei Toader Cant[acuzino] Vornică, amiă rămasă 
săracă, cu trii copil, — însă cu Costantină, cu Ioniţă şi cu 
Mariia —-, şi, fiindă copiei de vărstă, pe Mariia amă căsă- 
torit-o şi ami dat-o după Sulgeriult Costantint Canand, şi 
i-amă dată zăstră de acea dată cu izvodiă ce ami socotiti, 
Şi, după ce soră căsători şi ficorii, atuncea să facă sănis- 
foră, şi să adune toati rămăşiţăle- noastre ce avemui: 'mo- şiile, Țiganii, dobitoace şi odoară, totii ce a fi, să le străngă la ună lociă şi să le înpartă drepti pe trii frați, şi totă in. 
tocma să ia atăta ficorii, cîtă și Mariia, dină MoOşii, dină 
Ţigani, dinu dobitoace, şi dinti odoară, şi dinti toati ce oră 
fi. Dară s'au tămplati şi fiiulă miei celt mai mică, Ioniţă, 
aii murită, şi toată partea de moşii, de dobitoace, de Ţi- gani și de odoară ai rămasă să o ia Costantinii şi Mariia. Dară fiiulă miei Costantină ată viclenită asupra surori-sa şi aă pusă măna pe toate ceale ce a avută frati-săă Ioniţă, şi ai zisă aşa, cumi că, cîndi aă murită frati-sătă Ioniţă, i Sari fi dată danie lui, cu moşii, cu dobitoace, cu Ţigani, şi cu odoară, și cu totii ce ai avută, şi pe toati aceastea zicea că i-ară fi făcută şi scrisoare de danie, -— măcar că scrisoarea acea de danie mie nu me-ai arătat-o, nici ami 
văzut-o, numai cu cuvăntulă a pusi măna pe toati ce 
ai fostă a lui Ioniţă şi le-au ținută înă tăriia sa. Atăta ad arătat: că aii făcută Ioniţă parti şi surori-sa, şi ati lăsatiă cuvîntii să-i. deai şăsă, sălaşe de Țigani dină Țiganii lui, „Şi, cînd aă murit Ioniţă, fiiulă miei, eti amii fostii la toată boala lui, şi pănă ati murită, şi au fosti maică-mea Postelniceasa, şi cu ginerele mieă Costantiniă Canans, şi cu fiică-mea Mariia, — noi toți ami fostă, şi noi n'am au- zită aăastă vorbă, ca să se deai loniţa danie frăţine-săă lui Costantinii. Că ei mamă le-amii fostii: dacă ară fi fostă să. se dei danie, mari f chemat şi pe mine, că ar fi fosti mai spre bună dovadă. | j Dară, după ce ai trecută cîtăva vreame după moartea
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fiiului miei lui Loniţă, apoi Costantinii aii spusă că frati-săă 

Ioniţă i sa dati danie lui, şi, de este vr'o scrisoare de 

danie zicînd că ară fi de la Ioniţă, nu este de crezutiă 

aceaia scrisoare, că-i făcută cu iconomie de fiiuli mieii 

Costantină. Dari-loniţă nu i saă dati lui danie, numai 

ati făcut-o Costautină ca să cuprindă toată partea frăţine- 

săă, şi surori-sa să nu-i deai nimică. Că şi aceale şăsă sălaşe 

de Ţigani, ce aii spusti sănguri Costantini că ati zisă frati- 

ăi Ioniţă să le deai surori-sa, nici aceale nu vrea să i le 

deai, nici ceale ce amă pusi noi întăi izvoduliă de zăstră nu. 

vrea să-i deai. Şi multă să pricinuia fiică-mea Mariia cu 

frati-săă Costantină pentru că-i. popreşte zăstra ci şi nu 

vrea să i-o dei. . , 

Şi, văzînd ei atăta gîlceavă şi pricină între dinşii, fiindă 

că-i popreşte Costantinii moşiile şi Ţiganii, şi nu vrea să-i 

deai, amă zisă ei fiică-mea Mariei să nu să mai pue de 

pricină cu frati-săii şi să mai fie întru atăta zavistie, şi, 

cumă i-a da, aşa să ias[ă), şi, pe urmă, îi voiă scoate eii 

toată partea ei ce este cu dreptate să ia de la noi; şi sai 

priimită fiică-mea Mariia după cumă amă zisă eu. Şi noi 

pusăsemii îni izvodi, cîndă amă logoditii pe fiică-mea, să-i 

dămă 12 sălaşe de Ţigani, şi, cu multă supărare, i-aă 

dată fiiulă miei Costantinii 11 sălaşe; şi i-ai dată Ţigani 

care aă fostii bătrăni şi stărpi şi lăeşi de cei fugari, şi 

dintru acele 12 sălaşe i-ai mai popritii şi aceale 6 sălaşe 

de Ţigani ce ai zisii săngură Costantinii că i-ai datii frati-. 

săă Ioniţă la moartea lui, şi dină dobitoace iară i-ati dati 

ce ai fosti mai răă, de nu Sa folosătă nemică de dobi- 

toacele acealea. Şi dinti moșii i-ai dati iară nişte petice. 

Dariă sai tămplată moarte şi fiiului miei lui Costantini, 

şi i-ati rămasă ună copil, că apucasă de să căsătorisă, şi, 

după moartea fiiului miei Costantin, avîndă ei cumnatii 

pe dum(nealuji Ioniță Cant[acuzino], Velă Vornicii, frati 

cu răposatulii boeriulă mici, şi sati amestecatii dum(nealuji 

înă casa mea de aă făcutii înpărțală, și pat făcutii în- 

părţală după pravilă şi cu dreptate, că toati ale noastre, 

ceale din lăuntru şi ceale den afară, era să le facă: toati 

 



SCRISORI ALE FAMILIILOR CALLIMACIIL ŞI CANANĂU 181 

în trii părți: o parte să-mi fi dati mie, ca unuia diniă 

copiel miei, o parte nuroră-mea, Îlinchii, avîndă copil cu 

fiiulă miei Costantină, şi o parte fiicii meale Mariel, că 
aşa mă mulțămeamu eu. Dară cumnatu-mei mie parte 

nemica nu me-a scosă, și fiicii meale Mariei i-ati datii 

aceale 12 sălaşe de Țigani ce amă fostă pusă înă iz-. 

vodulă de zăstră, și i-ati mai datii şăsă sălaşe dină partea 

fiului miei loniţă, şi dină moşii i-aii dată uni sati Fichi- 
teştii, la Ţinutul Tutovii, cu nişte petice de hotară ce mai 

săntă înpregiură, şi ună satii lurueştii, la Lăpuşna, pe Co- 
gălnică, unde să hotărăşte cu Tătarăi!, şi trit vaduri de 

moară, cu pămănturile lori, la Putna, la satul StoeştiI2; 

şi dină bucate i-au dati 15 epe, 16 boi şi altele, după cumiă 

săntă pusă la izvodulă celă de zăstră.. ară nuroră-mea, 

llinchii, i-ai dată satulă Romănii, satuli Păhărniceanii, sa- 
tulă Plopeştii, şi satului Hoisăştii, satulă. Goşmanii şi satuli 

Mănăileştii; aceaste sate săntii totii la Ţinutuli Neamţului. 

Şi i-ai dată la Ţinutuli Putnii satulă Homocea, cu alte ho- 
tară ce ori mai fi, şi o moşie la Movilile Agiudului, şi pe 

Trotuşă o parti de moşie, şi pe la alte locuri oră3 mar fi 

moşii care nu le știi eă. Și Ţigani i-au datii peste 80 de 

sălaşe. Şi epe aă rămasi înă măna fiiului miei Costantină 
de la boeriulii mieii vr'o 200 de .epe, trunte de bucate 4,— că 

le-ai văndută fiului miei Costantinii cîte 55 de lei iapa cu 

calulii.. Și, moşii, fiică-mea Mariei i-au dati pe la marginea 

țărăi, pe unde nu ia nemică, iară nuroră-mea i-ai dată toti 
ceale mai bune moşii şi mai cu venituri. Şi boeriuli miei, 

cîndă ai muriti, ai fostă datori în doao locuri: la dum- 

[nealuji Vorniculă Ioniţă, cumnațu-mei, cu 1000 de lei, şi ati 
mai fosti datori şi maică-mea cu o somă de bani; dară 

aii rămasă o cireadă de giuncani de negoți, şi s'aii văndutii 

giuncanii aceia. Şi aii mai avutii şi pe aiurea datorii, şi aă | 

mal scosă şi din veniturile casii, şi sau plătită, totă cu 

1 Din Bugeac. 

2 Unde sai făcut apoi Focşanii. V. vol, V, p 235, 

3 În ms.: oi. 

4 Bucate = vite de hrană,
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bani gata, şi de dum(nealuji cumnatu-meii şi de maică-mea, 

— maii rămasă datori cu nemică, ca să se văndă ceva dinii . 

bucatile casii. Şi ei nu mă priemesc să facă dum[nealuji 
cumnatu-meii înpărţală, — că ce treabă are dum[nealuli să 
facă înpărțală casii meale ? Ceale ce aii fostii a bărbatului 

miei, a meale săntă, şi ceale ce săntii a meale, a bărbatului 

miei ati fosti, şi copii a noştri săntii: că mie ună copilii 

îmi este, ori Mariia, ori. Costantină! ŞI, încă, cîndu ari fi 

trăită fiiulă miei Costantiniă, alta era ; fiiulii miei Costan- 

tină aă murit: aă rămasă ună copilaşii, şi cine ştie, la cea 

mai de pe urmă, la ce a rămînea? Şi de ce să ia noru-mea 
părți, şi toate ceale mai bune, şi fiică-mea Mariia o parte? 

Şi odoarăle toati ceale mai bune şi mai multe la noru-mea? 

Ei oi să facă sănisforă, şi toate ale noastre oi să le adună 

“la ună locă: moşii, odoară, Țigani şi dobitoace, şi oi să le 

faciă toati îni trii părți: o parte să fie a mea, o parte a 

nepotu-mei (alb), fioruli fiiului miei Costantinii, şi o parte, 

fiică-mea Mariia. Iară, de;oi muri eă, parte mea iarii o dai să 

o înpartă în doao fiică-mea Mariia cu nepotu-meii (a!)). Darii 
înpărţala ce a făcutii dum(nealuji cumnatu-meă, eii nu o 
priimescă, nici să să ţie nici într'o samă. 

Şi, fiindcă fiiulă mieă Costantină i s'aă întămplatii moarte 
la5Eşi, ei n'ami fostii la moartea lui, şi amii auzită că ati 

făcutii diiată la*moartea lui, şi, fiindii că giupăneasa lui era 

îngreunată, ară fi scris înti diiată, dacă a face giupăneasa, 

Şi i-a trăi copilul, să-lă moştinească copilulă lui, iar, de 

s'a tămplă moarti copilului, atuncea să-l moştinească unulu 

dinti fitoril dumisale Vornicului Ioniță, cumnatu-mei. Şi 

poate cumnatu-meii cu acea nădejde ai făcut parte aşa 

mare hurori-mea, socotindă că, de sa tămplă moarte ne- 

potu-meii, a rămînea moştenitori casii meale fiiuliă dumisale. 

Darii atasta socotescă că nu o scrie nicio pravilă, pe co- 

piei miei să-i scoată afară dini casa mea şi să între moşte- 

nitori copii dumisale cumnatu-meă. 

Și ei atastă scrisoare ami dată la măna ginerelui 

miei Costantinti Canand şi la măna fiicii meale, să nu 

șă lase, să-şi ceaia cu giudecată dreptatea lori, şi în-
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tocma să iasă fiică-mea cu nepotu-meă, şi nici cu unii pării 

să nu iasă mai multi nepotu-mei decătiă fiică-mea, şi să-mi 

scoată şi mie parte ca unuia dinti fitori. Iară, de n'oră găsi 
ei dreptati copiiloră,-şi neamă de neamulă loră să se gru- 

dece şi, să-şi scoată dreptatea lori. lariă cine s'ar mai ames- 

teca înă casa mea, sa fie afurisită de Domnuli Dumnezetă 

şi de Precurata Lui Maică, Şi, pentru credința, ami is- 

călită. - 1785, Martie 12. 

Și eii, erodiiaconii Nilă, c-lugării de la mănăstirea Sla- 
tinii, amă scrisă, cu zisa dumisale cucoanii Ileanii Vorni- 

ceasil. (Copie.) 

(Pe V-o:] Scrisoare di la mama m& Vorniciasa. 

Constantin Canand S'ugerul, care avu ca soţie pe 
Maria, fiul Jicniceroaii, e însă altul decît Păharnicul, 

a cărui văduvă se chema Safta. La 28 Mart 1793 Mi- 

hai-Vodă Suţu dă lui Ioniţă Başotă biv Vel Ban sar- 

cina de a face înpărțeala cerută de «dum[nelei Pah. 

Safta, a răposatului Pah. Costandină Canans», a Ţi- 
ganilor ce i se cuvin lui Constantin şi la cceialalţi fraţi 

ai săi, anume dumlneallui Banulă Iordachi Canand Şi 

Iftimii Canand călugării». Safta-l ceruse ca împărţitor 
pe Başotă. La 14 April el şi face împărţirea celor 180 
de suflete. 

La 1783, întîlnim pe Vasili Crupenschi ca Păharnic!. 

La acest an Constantin Cananăi Sluger era mort. 

In scrisoarea ce urmează, e vorba de Costachi Ca- 

nanăii, fiul lui Iordachi Banul 2. Numele socrului săă 
e neinteligibil. 

3. Cu părințască dragoste mă închină dumitale. 

Amă văzutii cele ci-mi scrii în pricina cu cumpărătorii 

moşăiai dumitale. Deci iată că triimită răvaşă cătră dum-! 
nealui Spat. Vasile Crupenschii, să să scoale să vii acolo | 

1 Vol, XVI, p. 87. 
3 lbid,, p. 91, 

  

: 

ri 
ș 
i 
: 

i 
4 

| 

   



E 
e
i
n
 

184 SCRISORE ALE FAMILIILOR CALLIMACHI ŞI CANANĂI 

la faţa. locului, ca să cerceteze pricina cu amăruntulii. Însă * 

ți să scrii că, de iaste pricina după cumi m'ai înştiinţatii, 

întru adevării, bine, iartă, de iaste întru altă chipu, apoi cată 

acolo şi te pune la cale cu cumpărătorii, căci acumi ştii 

şi Măria Sa Vodă pricina atasta, după arătare dumitale, 

şi înii urmă nu poţi să arăţi altile afară de acele ci ai scrisă 

Şi săntă 
ală dumitale S 

ca ună părinte 
| - (neînţeles.) 

Oct. 16. 
| 

[Pe V-o:]-Cinst. ali mei ca ună fil, dumisale Spatară 

Costache Cananoă, cu părințască dragoste. 

La Făntănele. 

IX. 

Impărțirea Țiganilor între Cananăieşti dă loc la ac- 

tele următoare: 

loniţa Başotă bivii. Vel Bană dină luminată poronca 

Mării Sale lui Vodă amii înpărțiti Țigani, părinţeşti între 

părintele Iftime Canand şi între Pah. Safta, a răpăosatului 

Păh. Constantinii Canană, şi între Lordachi Canans, bivă 

Velu Bani. 

Între ei, un croitor, un plănar. Nume : Cărlan, Gli- 

goraşii Cărăimanii sănă Holbanii, Felea, Agachi, Toa- 

deră Ochiiană («Ţiganii ocheneştii>). 

«Săntă daţii danie răpăosatului Păh. Costantină 

Canand de răpăosatulă Iordachi Cantacozino Vel Lo- 

gofătu.> 

- 7301. (1792-3). Înpărţală de Ţigani pe tril frați după cum 

şaă înpărţitii Ţiganii, adică părintele Eftime Canano proe- 

gum[enă] cu cumnata Sfinţii [Sale], a -răpăosatului Cos- 

tantinti Canand bivii Vel Pah., şi cu fratele Sfinţii Sale 

Ţordachi Canand, Velă Bani, 
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Profesii: chitar.' 
Nume: Gavrilicoră, Cozma Topală, Ilona, Vasile 

Chetraruli, Ciorsaciă. 

Pomenită: «mănăstire Făstăciloră». 

“[lordachi era la Dolhasca.] . 

Listă de Țigani al familiei Cananăt: Neculai Paguli, 

Andrei Gănjulă, Vasile Scripcară, Pavălă Pitarii, 

- Gheorghe Machedonii, Măriuță Gănuleasa, Milente. 

De la 1797 înnainte lăsăm să 'urmeze, în întregime 

ori în regest, actele cele mai însemnate cu privire la 
familia Cananăi: 

12 Octombre 1797. Feopţne Lirjeowae, Bop. &) schimbă cu 

«dum! Spăt! loan Canano, dîndu-i «moşie Cozăe pentru o' 

moşie Comăneştii, ce amiă luati de la dum! >. De la Sf. 
Gheorghe poate lua venitul. 

4 April 1800. Pe-o copie a privilegiul pentru munţi al 

Mariei Jicniceroaii : 

«Fiindcă hrisovulii matca cea adevărată aă rămasă la 

măna me& pără să va căuta pricina :muntelui Faţa Cămpu- 

lungului ce s'aă născut cu nişte Cămpulungeni, Palaghi- 
eştii, şi, pe urmă, întorcăndu-să iarăşă la locul lui de unde 

mi s'au trimisă hrisovul, să mi să dei copie atasta, ce 
ami scos-o săngurii ei deni cuvintu în cuvăntiă. Iordache 
Galini Logofăt.» 

22 lanuar 1804. «Năstasă Handări, cu soţuli mei 

Anastasie>, arată că a vîndut lui «Gheorghe Sămanuli 
şi soțului săii Frăsăna, o casă şi vie, «o firtă tănără», 

pe «moşie sfintei mănăstiri Socola, alăture cu viia 
dumisale Spătariului loanii Canand, pe din giosă, 
între drumuri», cu 22 de lei şi jumătate. Ioani o în- 

grădise, fiind pustie. Scrie Gheorghe Dascali. 
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30 Mai 1805. Alexandru-Vodă Moruzi împuterni- 

ceşte pe un Armăşel să caute pe Țiganii lui loan Ca- 

nand biv Vel Spăt., fugiţi la Ţinuturi. 

1806. «Izvodi de Ţigani ci se află suptă stăpănire du- 

'misale Pah. Saftei Cananăă ot Făntănelele.» 

X. 

La Decembre 1806 loan Canand trăia încă: el dă 

zestre fetei sale Elenca. Fata fratelui siă Şerban luase 

pe Andrei Milo!. 

Cele ce dămă zăstre fiicii noastre Elenco; 1806, Iunie: 

1 una icoană ferecată cu arginti. 

unulă, răndii strae cu coade samuri. 

unulii răndă straia cu păntice samuri. 

doai rănduri straia cu cacomi. 

-doaî rănduri straia de vară dizblănite. 

una floare cu diiamanturi. 

una părechi cercei cu diiamanturi 

unulă dorlucii. 

una rezai sai bohce. 

unulă inelă cu zmaragdu. 
doai inele cu ditamanturi. 

Aşternuturi şi pănzuri, după obiczi. 

1 una tablă de argintă cu doaisprizăci zarfuri arginti şi 

cu feligenile Toră. - 

2 doai străchinuţi de dulceţi, cu patru linguriţi argintă, 

12 părechi cuțite, cu lingurile lori, cu una părechi sol- 

niți argintă. 

stropitoare, afumătoare argintii. 

2 doai sfeşnice arginti. 

sarice, alte mărunţişuri, pe obicei, 

4 patru sălaşe Țigani. 
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1 Vol, XVI, pp. 88-9.   
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30 vaci mari, adică triizăci. 

300 trii sute oi mari. 

20 doaizăci boi mari. 

IX una scatulcă cu şipuri. 
2 sipete, însă unulă mare şi altulă mică, 
Boh&alăcuri căte oră trebui. 
Sată intregii, Negreştii, de la Ținutulă Orheiului, cu toate 

hotarăle lui, pe care să aibu a-l da hotărătii: dispre toate : 
părţile, — înpreună cu părințasca blagoslovenie. 

loanii Canand Spa. 

O altă versiune a foii de zestre cuprinde după cei 
„«20 boi mari> numai: «13.000, adecă treisprizăci mil 

lei, bani; boccialăcuri căte or trebui». 

Întors în țară, lancu Canans, al cărui titlu de boierie 
limpede nu se înţelege din iscălitură, vinde părțile-i 
de moşie din “Tinutul Vasluiului către «vărub loniţă : 

Dat-amă. acesti învoială văr[ului] lon(i]ţă Canand Spăt., 
precumii să să ştie că toati părţile mele de moşii ce amă 
eui înui Ţănutuliă Vasluiului, anumi înă Ţăbăneşti, i Vovriieşti, 
şi Armăşeni, carile părți de moşii lemi dată dum jisal]i 
Spăt. cu învoială, şi de astăzi să fii a dumțisal]i, şi să stă- 
pănească dum[nealuli ca pe drepti a dumlisal]i părți de 
moşii în veci. Și m'amă iscălită pentru credința. În Eşă, 
1806, . Ghenariă 15. 

Ivanii Canand, Căminaru. - 

Ioniţă Cananăi, ajuns Spătar, e, fireşte, bătrînul. Callalt 
loan, ori Iancu, lua la 1811 pe Mărioara, fiica lui Vasile 
Holban Păharnicul?!. Acest Ioan fusese, ca Armaş, stu- 
dent la Berlin în 1800-3, fiind în gazdă la pastorul 
Hauchecorne; cu voia lui Vodă. Constantin Ipsilant, 
care-i şi scria, recomandindu-i să caute a fi cîndva, 

1 Vol. XVI, pp. 91-2. 
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folositor ţerii sale 1. Acesta era fiul lui Șerban 2. În 1803 

nădăjduia 'să ajungă secretarii al Legaţiei turceşti din 

Berlin?, Mare-Dragoman al Porții fiind unchiul săi 

(de văr), viitorul Scarlat-Vodă Callimachi. 

Din 1807 (1-iă lunie) avem apoi <Sama de banii ce 

are a lua dumnealui Pah. Enăcachi Milo de la dum- 

nealui Spat. loan Canans, pentru parte dină moşie 

ot Făntănele, Țănutulă Sucevii». 

În 1808, Spătarul murise. La 21 Fabruar din acest 

an <losăpă Pali, asaulti polcovoi», dă un act «la cinst. 

măna dumisale cucoani Marii Rosfelt, soţie răpoosa- 

tului boeri loan Canand bivă Velă Spat.»: <pisti 

noai ani trecuţi, în vreme ce să afla răposatul Săr- 

dară la Chişinăi, mă aflamii şi ei lăngă unii Ghior- 

ghii Leahi, herară, tocmită cu hacu şi muncind în- 

preună cu dănsulă la meşteşugulă herării ; într'ace 

vremi, la desfacere m& de heraru, amii fostă lăsatii în 

vitele de pripasit a răpoosatului boeru optiisprăzece 

capete de vite albi, cu mici, cu mari, şi, întămplăndu- 

să' a mă duce în Rosăie, pe urmă m'amiă întors ca 

să-mi rădicii vitile» : pentru cele perite dă loan 94 de 

lei, <arătănd răposatulă atunci că vitele ară fi pe- 

rită de iarnă». Apoi le cere, şi se judecă. «Sai în- 

tămplatu de s'au bolnăvită şi, prelungindu-să boala: 

multă vremi, pănă căndii s'a şi mutată dinti viiaţă 

întratastă curgătoare lună>, văduva-i dă 15 galbeni. 

Iscălesc marturi, şi cei din Departamentul Pricinilor 

Străine. 

În legătură cu lichidarea succesiunii găsim apoi, la 

23 April 1808: «Socotiala cu dumnealui Pitariul lor- 

1 Acte şi fragmente, Il, p. 363, no. 3. 

2 lbid., pp. 374-5, 371-8. 

3 Ibid., p. 378, no. 1. V. şi p. 378 şi urm. Cf. Documentele Calliuma- 

chi, |, p. XU şi urm, 
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dachi de banii &fertului întăi ce are: să dei pentru 
venitulii moşii Băneştii pe anu ce să începe acumii». 

La 10 Mart 1809, «Razu Spat.» arată că a primit 

de la soacră-sa, pentru «o tavă de argintă, o păreche 

sfeşnice tijă, doî farfurii cu linguriţile lorii tijă, afu- 

mătoare i stropitoari tiji>, ună şalu». 

La 1 Maiti 1812, “Maria Roset văduva, se îndreaptă 
către «Divanul Cnejiei Moldaviei», pentru împărţirea 
averii, arătînd că loan şi Şerban ati trăit <neînpărțiţi». 

Ea cere: şi moşia Budeştii (Hîrlăi), care, de şi cîrmuită 

de ramura lui Şerban, era cumpărătura soţului ei. 

Fa iscăleşte «Marie Roset Spătăriasa soţie răposa- 
tului loană Canano» şi zice nepotului: «<dumn[ea]lui 
Caminarulă Tancul Canano». 

La 10 lunie 1814, «Vasăli Coroiă Pitariti» se învo- 

ieşte cu «cucoana Maria» pentru un Țigan. 

Averea Cananăieştilor se arată astfel. pe la 1821: 

I. Cornii. ) 
2. Costeştii. | 

Budeştii, 

Casăli dină Eșă, 

Optu munți dină Cămpulungu | 

Aceste să stăpinescu 

de Şerbani Canan5. 

Bereştii cu cutulă Ripe (?).) 

Comănești. | Aceste să stăpănesei de 
Nivreştii. | Ionu Canans. 

Un locu aia, în Eşi. ) î- 

Dum: Spat:. Maria întăi ceri ună bătrinu ce ari cumpă- 
rături dinti Budeşti şi, al doile, ceri draptă înpărțaală....            
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XI. 

La 1815 se însoară cu Catinca, fiica Bănesei Maria 

Cantacuzino, alt! Costachi, fiul lui loan: 

Cu mila lui Dumnezeii şi cu blagoslovenie mă, celi ce 

prin acestu izvodiă de zăstri daii fiicii mele Catincăi. 1815. 

Le! 

33.000 
600 

1.000 

„144 
130 

100 

673 
223 

130 

270 

140 

86 

65.039 

adică cinzăci şi cinci mil înii nahtu. 

ună inelă diamantu, di logodnă, 

12 părechi cuțăti, cu linguriţile loră, şi una lin- . 

gură mari, şi 2 cuțite mari, şi 2 solniţi-- toate 

aceste de argintu, cu toculi lori. 

doă sfeşnici arginti. 
o străchinuță cu şăpti linguriți de dulceți. 

o afumătoari i stropitoari, totii argintu. 

o rochii de şală cu ulamalile iai. 

noi coți catife di o rochii cu. blondi. 

o rochii de hașă, cusută. 

o rochii di tulpaniă, cusută. 

zăci coţi catife niagră pentru ună capotiă. 

noi coți de mii (îfc) roşii pentru altii capotii. 

optu coţi 'de mii pentru o rochii. 
pi horbota, paturi, cordeli, nemeteţuri, blondi, 

garnituri, şăretu, catif& albă, mănuşi, simizături, 

rațimor cu malticu iai, şi sagiacuri. 

aşternuturile, cu ună răndă de agabanii. 

colţuni, cămeşi, batisti, basmali, conduri. 

tacămuri di masă, cu 12 prosoapi cusute. 

ună lighianu, cu ibricu. lui, di. alamă. 

„unt şali albu. 

ună sipettt mari di strai. 
o tavă di cafă, cu 12 zarfuri, totii argintu, şi 12 

felegeni. 
"20 pogoani de vii la Odobeşti, într'o ogradă. 

4 sălaşe de Ţigani. 
adică şăizăci şi cinci mii şi triizăci şi noaiî lei facu. 

Magia Kavrazoniivi, Tavsna. 
1 V. mai sus, pp. 183-4. 
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Se mai adauge şi această listă de daruri: 

„Prin acestă izvozălă să arată darurile date: de casa so- 

crului mieii soţii mele Catinca printi dum[neaeli mama 
soacra, după cununie noastră : 

Doi ineli berlientă, a cărora prețuli este şasă mir lei. 

O părechi man?, berlientă, a cărora prețulii este patru 
mil lei. 

O părechi cercei roză, a cărora preţulii esti doi mii lei. 

Uni șală bună, a căruia preţul esti dot mii lei. , 

Uni tocii cu şasă părechi cuţăti, cu furculițăle şi lingu- 

rile lori, şi ună scăueşii mică argintă, a cărora preţulă este 

şasă sute lei. - 

O carătă, a căreia preţul este una mie lei. 

Optă cal telegari, a cărora preți este una mie şasă: 
sute lei. 

Spre ştiinţă s'au făcutii acestă izvozălă, 1816, Apr. 

Mama lui,Costachi poartă judecată cu Iancu, cel din 
Berlin, care scrie astfel : 

Răspunsurile mele înpotriva jalobii mătuşă-m& Mariei 
Canano şi a fiiloră dumjisalji. 

1817, Marti 11. 

Pentru scrisorile ce dum[neaeli cere de la mini, arătă- 
toare pentru înpărțăle între casa părintelui meii Şărbană Ca- 

nand şi a soţului dumisale răposatului Spătarii loană Canan6, 

la mini nicio scrisoare de care cere dum[neaeli nu să află, 

pentru că pe tatălă meă bună-m&, maica amîndurora, avîndu 

numai doi clironomi, de la vristă de 25 ani însurîndu-lă, l-aă 

scosă din casă, și de atunce i-ati şi dată înistăpănire moşiia 

Budeştii, cu scrisori şi hotarnică, şi munţii de la Cânpulii- 

Lungu, şi o parte dină loculti casăloră dinti leşi, şi scriso- 

rile acestora atunce i li-aă şi dati. Iarii celelalte scrisori a 

tuturor acareturilori casii, moşii şi altele, cu mişcătoare şi 

stătătoare, aii rămasă în casa Spatar|uluji, ca unuia ce 
iera mai mică și clironomă aşezării şi casti părinţăşti, şi 

| 
. 
: 

     



A, SCRISORI ALE FAMILIILOR -CALEIMACHI ŞI EANANĂU * 

trebue la dum[nealuji în casă să.:să. afle, iarii nu la mine. 

Şi, de arii fi stăpînitiă tatălă mei mai multă parte de avere, 

fiindă răposatulă Spatară.loană Canand mai în putere: 

decâtii tatălă. mei, şi trăitoră purure înii leşi, lîngă Stăpi: 

nire, cumă ai putută, în curgere de 60 ani "şi mai bini,: 

atunce, şi .n'ai cerută de la tatălii mei aceia ce durh[ nea- 

ie]i cere acumi, învinovăţindu-ne că ami stăpinitii înă tă- 

rie ? Şi cumi ai pututii răposatulă Spatară loanii Canans, 

nefiindă înpărţită, să facă, de. la viista sa de 25 ani, cu 

parte, clironomiei. şi averii sale ce o stăpînă, orice ati vrută 

şi cumij i s'ai părutii ? Lăsîndu-i cele urmate mai înnainte, 

ce să .potă. socoti vrednice dovezi asupra deplinii stăpiniri 

pe lucrurile sale, şi întratita curgere de vremi, vină la că- 

sătoriia fiicii dumisale cei d'intîi, unde în izvoduli” de zăstre 

zice că dă fiicii sale moşiia sa Negreştii ; asămine vinu după 

o vremi încoace la loculă casăloră dină leşi, ce-i vinisă 

înă parte. dum[isa]le, care l-ai. şi. vîndută şi l-ai şi dati 

în stăpânire însuşi tătîni-meă, ca pe uni lucru drepti ală 

săi şi streini cumpărătoriului. Aceste de mai susă nu sîntă 

îndestule dovezi că ai fostii dinti vechi deosăbiri şi că mau 

avutii a trage unulii de la altulă? Căci, de ară fi avută, 

fără de îndoială, n'arit fi tăcută într'atita îndelungată cur- 

gere de vreme a vieţii amînduroriă, şi nici ari fi putută 

unulă să privască cu adiaforie pe celalaltii, dîndă şi vîn- * 

zîndă dinti lucrurile părințăşti ce să afla: înti stăpînire sa, 

ca pe nişte lucruri cunoscute despre amândoi drepte ale 

sale, iarii nu de înpărţală. Iară, ce stăpineşte casa tăposa- 

tului Spatarului loân Canan5, de prisosă ieste să le mai înşiri 

însuşi stăpînitoarii mătuşe-me, ce să zăbăveşte prină jalobă 

a-mi cere dovezi şi.samă, ca unui vechilă casii durmnis(aleţ; 

Dumneaii ştie. că răposatulă ai rămasă clironomii înti casă 

a asezării dumis[ale|] Băneşti, cu cele pe prin pregiurii, 

“moşie întriagă : cu. pădure; și cu părți alăturate, şi cu toate 

acareturile di pe diînsa, înpreună cu moşia Hanciă şi părţile 

de prină .pregiură. Moşiia Negreşti, :la Ţinutulă -Orheiului, 

cu mori şi acareturi. Moşiia Comănești, la Ținutulti Doro- 

hoiului. Şi locurile dină leşi ce l-ati vîndutii. Şi pentru cele 
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mişcătoare lasă la socotința  înnaltii giudeciți de pută bu- 

nă-me să d& mai multii tătîni-mei, înă vreme ce l-ati deo- 

'sebiti şi l-ati însurat, decită să-şi opriască pentru sîni şi 

pentru clironomuli, fiul săă, întăi casă, cîndă insuşi dum- 

[neaeji bună-m& ai trăită şi s'a săvîrşită, după. mulţi ani, 

înă casa sa şi a fuului stă Spatarulii loanii Canand. Şi toată 

parte iei înu lucruri mișcătoare şi bani, ce să stăpînă de 

răposatul, aă rămasii îni cast, spre folosuli unchiului meă 

şi a clironomului să, de cari tatălui meă nicio înpărtăşire 

maii avută. Apoi cumiă potii ieii să-i daă sama astăzi pentru 

acestă feliă de lucruri trecute înii curgere la 70 ani? 

Asămine şi pentru o parte dintr'ună bătrîni dină Bu- 

deşti, ce cere dum[neaeți, cu cuvintă că ar fi cumpărătură 

a răpos. Spatari, soţului dumțisalje, fiindă că tatălui mei 

a&astă moşie au luat-o întîi înă stăpînire la vrista de 25 

ani şi au stăpînit-o întriagă înă curgere de 5o şi mai bini, 

şi de cătră nimene supărată n'a fostă, cuprinsă fiindi 

toată moşiia înii hotarnica şi scrisorile iei, cu care o a 

stăpiînită şi o .stăpînescii astăzi, rămîne: dum[neaeli să-şi 

caute cu vînzătoriulă, căci acelii ce i-ai vindut, de ieste 

zapisulă adevăratii, înă curgere vremii mai susii arătate, 

niciodată îni moşiia Budeştii n'auă stăpîniti. | 

Ioanii, Cun(and), Spat. 

În legătură cu averea şi procesele lui sînt aceste 

acte (într'unul din Suceava, 25 Maii 1822, i se zice: 

«dumnealui Costachi Canand Spătariă este dreptă 
fiiă a răpousatului Spatarii loni Canand şi clironomi, 

cu fratili dumisali, a averi 'părinţăşti») : 

1. Fiindă că, după tocmala ce amă săvărşită pinti condractă 

la '818, Aprili 23, cu dum(nealuli cc. Costache. Cananoă 
Spatarii pentru venetu moşăeloră ce amă cumpărată de la 

dumlisajle, adecă Făntănelele şi Roşcani, cu toate cotunu- 

rile, într'acestaşă chipă după cumă prină alăturatele pon- 

turi ce să arată. Adecă: 

I. Print acelaşii condractii glăsueşte ca si dămiă pe ani 

Vol. XXI. 13 
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căte 12.000 lei, adecă doăsprezece mei lei. Darii acu ai 

rămasă ca pe aceşti doe ane ce să începi dela anu” '819, 

Apr. 23, avemii a da dumisale căte 9.000 lei pe ană, adecă 

căte n6ă mie lei, cari bani avemiă a-i răspunde cu aceste 

vadele, adecă 5.000 lei aci, la începutu anulue, Aprili 23 

'819, şi 4.000 lei la Svăntu Demetrie, Octv. 26, şi alu 3 

vadă iarăşii la Apr. 23, '820, să-i răspundemii 5.000 lei, şi 

al q-le vadă la Octv. 26, şă, aşa, într” aceste vadele să-i dămă 

totu istovulă. 

A 2. Osăbită să avemă a-ida pe anu căte 100 merţă 

ovăsă, adecă una sută, adusă la hanbariulii dumisale, ŞI cu 

del. de 12 ocă. 

A 3. 43 fălce iarbă pe ani, cari avemii a le răspunde 

dumisale, 40 fălci fănu gata şi 5 fălci iarbă înti pi&oare, --- şi 

fănu buni, şi iarba. 

A 4, Pe totii anu să-i dămi căti doă fălce locii de arată, 

care are a şi le ara dum[nea]lui. 

A 5. La banie scutelniciloră ce are dum[neajlui pe moșşiele 

dumisale, noi navemă nicio trebuință a mai lua niciună 

bană, ce dum[neallui după aşăzare ce ari de la cinst. Vis- 

tierie are a-şi trage banie de la dănşie. 

A 6. Căci, şi cu 18 oameni ce ati avutii a dumisale, i-amii 

mai dat 3 oamini, cari facii 22 (sic), cari săntă arătaţi prinii 

osăbită izvozălii, cu aceştie n'avemii nicio trebuință noi, ce 

rămănă a dumisale, decăti ne îndatorimi a le da locii de 

hrană, de arătură șă fănaţii, carile i-aă avută şi pără aci, 

iarii nu mai mnltă o palmă măcară. 
A 7. Să-i dămiă şi pasările ce să arată pină condractă, 

30 găini, 50 pui. 

A 8. Cu toţi Ţăgani ce are dum[nea]lui înt Făntănele, mă- 

cari că înă condractă glăsueşte ca să nu avemiă trebuință 

cu 7 sălaşe de Ţăgani, dară de acu să n'avemiă trebuință 

nici cu unu, rămăindi pentru trebuințile dumisale. Iară locu 

de arati şi de cosită noi să fim datori a leda; însă acele 

locuri ce le i-ati avut şi pără acu, arăndu-şi şi cosăndu-şi 

săngură, n'avemuă a ne supăra»: 
Şi ne îndatorămiă, cu însuşi a noastre iscălituri, a fi în-   
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tocmai următori condractului şi ponturiloră alăturate. Iară, 

căndii, dinu potrivă, ne vomi arăta înpotrivitori celui mai 
mică pontă, atunce dum[neajlui volnică să fie a ne da afară 
dinti stăpăniri, şi, orice vomă av& pe moşiele dumisale, 

„toati să ni li pue suptii săcfestru, şi să stei pănă atunce 
căndu ne vomit îndrepta greşala înpotreverie şi ne vomii 

pune la cale cu dum[nea]lui. Deci şi dum[nea]lue, dacă arii 
vo& a ne aduce la oareşcarele păgubire, care, socotindu-se 

beneşoră, dacă să va dovedi că act păgubere cu dreptati 

ni i-aă precenuit-o,- atunce ace păgubire să ne-o răspundă 

dum(nea]lui. Şă, spre mai adevărată credință, dovedeşte a 

noastri iscălituri. Cumiă şi 20 breslaşi ce are dum[neallui, a 

rangulue boerie, rămăn ai noştri, să ne punemi la cale cu 

dănşie, după cumi ne vomi socotie cu dănşăe.: 

| '819, Aprilă 23. 

(Trei iscălituri, una a lui Vasile Bahrin.) 

Socotelile cu arendaşul Bahrin ieşiră destul de răi, 

şi Costachi Cănănăui trebui să urmărească pe răul 
platnic. “ 

2, Pră-Innalţate Doamne, 

Uni Vasăli Bahrenă ţiindă o moşie, Făntănelile, Ținutulii 

Sucevvii, a dumisale Spat. Costache Cananăi, pentru care 

rămăindu datori cu nişte bani dum. Spat[arullui pentru 
moşie, acestii Vasăli avăndi o sanie lăsată la casa mă, dum- 

= [nealuţi Spatarulă, luîndu-i în socotială banilor ce ave să 
a_y ee de la eli, i-ai ţinut-o înu socotială de o sută lee, şi el, întă 

„urmă, viindă cu Turci în tărie, mi-a luatii ună cali care îlă. 

avămă cumparatii înă preţii de 102 lei, beziă altele ce amă 
mai cheltuită prină giudecata ce amiă avutii la cinst. Vorniciia 

de Botoşanei. Undi, îndatorindu-lă giudecata să-mi plă- 

tiască, ai arătată că este mofluziă, și, după încredinţaria 

ci-mi dă însuşi dum[nealuji cc. Costache cumă că cu ne- 
dreptate mi-ai luată acelă cală, cu lacrămi mă rogi Înnăl- 

țimii Tale ca să-mi dai o luminată carte g[os]podii către 
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dumnealor boierii dregătore de Țănutuli Fălticenie pentru 

a m: să înplini atătă banii de pe cală, cumă şi alți bani 

ce ami cheltuetă cu giudecata, sumă de 200. lei, carii bani 

să-mi înpliniască de la ună Jădovă orăndarii ceai rămasă 

datoră acelue Vasăli Bahrinii dinii vreme ce ai țănută elă 

ac& moşie,—-şi mare pomenire va rămănt Înnălţimie Tale. 

Să roagă Înnălţimii Tale ca să i să dei o luminată carte 

glos]podii pentru boerii dregători Ţinutul Fălticenii spre 

a i să înplini 200 lei de la ună Jidovă, anume Buiumi, ci 

este datoră unue Vasăli Bahrină, carile, cu cuvăntă că este 

„mofluzii, nu vra să plătiască banii după hotărăria giudecăţie. 

La mila Înnălţimii Tale 
pre-plecată 

slugă: . 

Costantinii Berendei, otiă Fălticene. 

Mergi la dum(nea]i[ui| Velă -Logft. 
[Iscălitură neînţeleasă.] 

No. 2351. 
1822, Dechemb. 2. 

Noi loanii Sandu Sturdza Voevodi, cu mila lui Dumnezău 

Domni Ţării Moldovei. 

Cinst./credintoși boerii Domniei Meli, dum[nea]lui isprav- 

nicii de Ţinută Sucevii, săn[ăltate. Vei vid jaloba acasta, 

adecă poroncimi Domnie Mă dum/ne)v[oastră] ca să .cerce- 

taţi şi, fiind cu dreptii a lua acei bani de la părăti, să-i 

faciţi şi îuplihire ; iară, neavănd acumi niciuniă chipă de 

plată, atunce să siguripsască pe jăluitoriă, ori cu chizăşi,. sau 

cu amanet, şi să i să pui o cuviintoasă vadă, ca pre 'ncetă 

să plătiască, fără â îi să pricinui nici părătului de odată 

“struncinare, nici jăluitorultă să rămăi păgubaşii de dreptului 

săă. De care urmare ce să va faci, să triimitiți şi către dum- 

[neajlui Velă Logofătii înştiinţare. 

| 1822, Dechemvrie 5. 

(Pecete roşie, domnească.) - 
Velii Logtti.
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XII. 

O nuntă în familia Cananăi aduce acest înscris al 
„_Agăi Iordachi Prăjescul : 

Izvodiă de zăstre pentru cele ci, cu agiutoriulă lui Dum- 
nezăă, dămi, atăti eu, Spatariasa Mariia Rosătii, fiicii meliă 
Rucsandii, cumă şi noi, fraţăi, surorii noastre Rucsandii ; 
1824. 

No. 

  

1 0 icoană, Maica Precista, cu Domnulă Hristos, 
fericată cu argintă, spre agiutoriă şi sporire. 

70.000 adică șaptezăci mii lei bani, — însă şasăzăci mil 
lei înă vadă di ună anti de zăle, fără nicio do- 

băndă, iară zăci mii lei să voră răspunde acumiă. 
1 ună inelă pentru logodnă, cu ună diiamantii mare. 
1 ună altă ală doile inelă. 
1 ună fermoariă cu diiamanturi. 
1 una floare cu diiamanturi, şi giosă cu uni sma- 

randui mare. 
1 una părechi paftale tunzufă şi cu diiamanturi. 
8 opt rănduri strai, întăi şi ală doile. 
1 ună săpetii mare pentru strai. 
1 ună leghiană alamă, cu ibriculii lui. 
1 una tavlă argintă. 
2 doi sfeşnici arginti. 

12  doisprezăci cuţăte arginti, cu furculiţiii loră şi 
linguri. - 

12  doisprezăci 'zarfuri arginti, cu feleginili loră, 
1 una păreche solniţi arginti. 
2 doi farfurioare, cu patru linguriţi arginti. 
I uni şală bună. 
2 doi oghealuri, -— însă unu buni şi unu ală doile. 
5 cinci sălaşi Tăgani lingurari, alte cinci sălaşi Ţă- 

gani lingurari. - 
1 una salt& bună. Iară -pănzăturile aşternutului, i că- 
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meşi, i pănzăturili mesăi, 5 boccialăcuri, cevreli 

şi altili trebuintoase să vori da după obicei. 

“Toate aceste de mai susii arătate să'dă cu blagoslove- 

pila mg. î 
Costachi Canano Post. 

Se dă şi cheltuiala nunţii: 

Izvodă decăţi bani ami cheltuitii cu straile nunţii, căndi 

- ami măritată: pe fiica m Ruxanda, la 1824, Fevr. 

Lei, părali. 

243 
54 
72 

41 
54 
140 

„22 
45. 

43 

112 

18 

52 

32 

22 

46 

34 
3i 

10 

9 
12 

30 

Ci-amii luată de la Leiba Grosulu: 

32 coți dimie, căt6 7 lei cotu. 

9 coţi atlază, căti 6 lei cotulă. 

9 coţi tijă atlază, căti 8 lei cotulu. 

201], coţi hasă, căti 2 lei totul. 

18 coţi hasă înă dungi, căte 3 lei cotu. 

14 ştiapuri vapeluzi, căte 10 lei una. 

18 coți hasă, căti 50 păr. cotulă. 

61|, coți tulpană, căti 7 lei cotulă. 

8 coţi horbotă, căti 5 lei şi 10 păr. cotu 

doi ruchi ?. 

16 coţi horbotă, căti 7 lei cotulă. 

12 coţi cordă, căti 20 păr. cotulă. 

4 coți blondă, căti 13 lei cotulă. 

“8 coţi atlază, căti 4 lei cotulă. 

2 părechi călțuni matasă. 

11 coți pambriă, căti 4 lei şi 10 păr. cotulu. 

81/, coţi blondă, căti 4 lei cotulă. 

9 coţi dimie, căti 3 lei şi 20 păr. cotul. 

1 garnetură. | 
3 părechi mănuşi. 

6 coţi gază, căti 2 lei cotuli. 

70 coţi cordă, căti 25 păr. cotulă. 

1 cotă atlazii. | 

3 coți gază albă, căti 2 lei cotu, 
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I cotii petinetă. 

3 coți atlază, căti 4 lei şi 20 păr. cotu. 

1 cotă atlază samanit, 
IL coți dimie pembe. 

17 coţi horbotă, căti 4 lei cotul. 

4 coţi tijă horbotă, căti 7 lei cotulă, 
7 coţI catite. , 
2 coți atlază pembe şi albu, căti 7 le! cotuli. 

1 săpetu. 

II coţi husainuri, căte 60 păr. cotulă. 

au cuprinsă marfa de: la Leiba Grosuli, cari 

sai şi plătită, 

Marfa de la lancu Chioru: 

18 coţi atlază, căti 8 lei cotulă. 

6 coți atlazi ce ami luată. mal pe urmă, totii 
căti. 8 lei cotul. 

39 coţi maltină ghirghiliă, căti 4 le! cotulă. 
13 coți pănză, căti ună lei cotu. | 
12 coţi. . a (rupb. 

Cele ce saii mai cumpărată de pe la unii şi alţii: 

409. 

320 

52 

„95 

59 

935 

30 

30 

1 Paillettes, 

2 rochii: una cu petială şi una cu pai!, iună 

gavanosăă cu pomadă, ce sai luată de la 

Franţuziă, cari sai şi plătită. 

1 ună ihelă diiamantă, ce sai luatii de la 
Jădoavcă, cari s'aă şi plătită. 

'2 cevreli cu petială, ce s'a luati toti de la 

Jădoavcă. 
ună .lighiană, cu ibriculă lui, galbăni, şi ună 

săpiţelă, ce sai luati şi s'a plătită priniă 
Borcilă. | 

Saă dată menderigiului pentru bumbaciă şi lu- 

cru aşternutului. 

facă, daţi pe acesti lucruri. 
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Socotiala pentru straile nunții, facuti de Avramil 

  

Croitoriulu :, 

Lei, părali. - 7 | 

10 —  căptuşală la unii salopi. 

7 20 3 coţi chele-dracului. 

3 —  pevată (2) de bumbaciu. 

17 20 5 coți plisă. 

I5 —  găitană. 

gQ —  _tijui găitană la « o rochii leliiachii. 

8 —  bunghi la o rochii. 

6 — 3 coţi gază. 

70. — lucru la 7 strai. 

35 — “la cinci capoturi. 

I7I —  aă cuprinsă ce ati avută să ei Avramă, cărue 

i sau şi plătită, 'rănduri. 

15 — după atastă socotială aă luatii mai multii. 

186 -— de toţi banii ce sai dată lui Avrami. 

Adunare somii: 

1.481 10  ce'saiă dată lui Leiba Grosulii. 

io — lui Iancu Chioru. 

a up, 

42 —— “6 părechi călţuni cusuți, căti 7 lei. 

16 — 4 părechi, cu flori, căte 4 lei. 

  

3.797 30  factă piste totii. 

Altă foaie de zestre, a unei Cananăi, are acest cu- 

prins : 

No. 
  

1 una icoană, Maica Precista, înbrăcată cu argintă şi 

corona poleită cu aurii. 

1 una floari mari cu diiamanturi şi cu ună. zmaragdiă 

- giosăă. 
2 doi îneli diiamantă, unu cu o piatră şi unu cu mai 

multi pietri.   
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una părechi paftali tenzufă, cu diiamanturi. 
una fermuarii cu diiamanturi. 

unt salopii, fața pambriă, cu cattfă pină pregiură, blă- 

nită, cu blana înnăuntru salvie şi gulerulă cu sa- 

muri, | 

una caţaveică postavă, blănită cu pacă samuri. 
doi şaluri de celi buni, unu fermanzii şi unu cu bu- 

cheturi, 

una rochie tijă, şală buni albu, cu  bucheturi, 

una rochie cu petială de pitinetă !. 

una rochie cu pae tijă pitinetă. 

trii rochii dimie cu fiori. Ne 
doi rochii dimie, însă una cu blonduri şi una cu atlază 

pi la poale. - 

una rochie atlaziă albu, cu for pe la poale. 

una rochie atlazi pembă, iară cu fiori. pe la poale. 

una rochie tulpană albu, cu horbotă pe la poale. 

una rochie tulpană albu, cusută. 

una rochie floranţi, cu plusă.? pe la poale. 

tri fusti: una atlază albu, una maltintă ghirghiliă şi 
una maltină albastru. 

ună capotii de hasă, cusutiă. - 

patru capoturi de noapti, hasă, unu cu vapeluri şi 
doi cu tulpaniă. 

tri! prosoapi cu petială cusuti. 

doi prosoapi cusuti cu mătasă şi cu. fhiră. 

opt prosoapi în cinci iţe. 

sută cu fluturi. 

0 cămeşă pitinietă, cu horbotă la 
gură. 

o batistă cusută cu mătăsuri. 

una cevră cusută cu petială. 

2 

* într” ună boctalăcii. 

) 

1 Petit net? 

2 Pluche.         
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una boccă ştofă. 
o cămeşă şi o părechi izmeni lind. 

o cevră cu petială. | 

o batistă cusută cu mătăsuri. 

nnii bărneţii cusută cu petială. | 
o masă cu flori, cu 13 şerveti. - 

trii mesă înti cinci ițe, cu 36 şerveti. 

doi batisti cusuti. 
optii batiste zugrăviti pinti pregiură. 

trii batiste cu margini pe di lături. 

una cevr& cu petială şi mătăsuri de legati. 

una degrem& tulpană albu de legati. 
o sămințetă blondă. 

doi săminţeti cu horboti. 

doi săminţeturi cu vapeluri. 

cinci cămeşi batistă, cusuti pe la poale. 

cinci cămeşi hasă, iarii cusute pe la poale. 

şasă cămeşi hasă cu mănicile lungi. 

doî cămeşi halaliii. 
patru cămeşi meleziă. 

doi cămeşi pănză. 
patru părechi izmeni. 

patru bărneţe cusuti cu hiriă şi pmătasă: 2 tulpane ş 

2 pănză. 
patru bărneţe mai lati, cusuti eu mătasă. 

doi prostiri agabanie cu horbotă. 

doi prostiri pănză olandă, însă .una cu vapeluri. 

doî prostiri hasă. 
trii prostiri înă dungă, cu mătasă. 

doi prostiri întăi dungi, de pănză. 

cinci feţe de perini agabanie, cu horbotă. 

zăci feţi de perini pănză de olandă. 

doî oghialuri atlazi, cu flori; unu cu horboti, şi unu 

cu “vapeluri pină pregiuri. 
una salt cu fața de adămască, cu flori. 

altii bocealăci. 

m.
..
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No. 
  

5' cinci perini cu pufă: una mari şi 4 mici, cu maltintă 

ghirghiuliă înbrăcati. 

20  doizăci părechi scarpi de dimie. 

2 doi părechi călțuni mătasă, 

10 zăci părechi călţuni bumbacii, cu flori. 

cinci cordeli de încinsă. 
unii săpetă mari. 

unii săpiţelă micii. 
o oglindă. | 

ună lighiani, cu ibriculi lui, de alamă, galbăniă. —_
 
n
 

Aceste s'aă priimită lucruri de mai sustii însămnati. 

'824, Fevr. : 
Vasili Prăjăscu Agă. 

„Doisprizăci zarfuri, una tablă şi una părechi solniţi di 

arginti, ci săntă prin izvodulă di zăstri, mami priimită. 

- '825, Mai 29. 
Frăjăscu Agă. 

XIII. 

Averea lăsată în moşii de loan Cănănăă se socotia, 

în ce priveşte Ţinutul Sucevei, astfel într'o însemnare 

ce resumă multe acte mai vechi: 

Perilipsisă de scrisori a moşiiloră Spătarului Ionii Canans, 
dină 'Țănutuli Sucevii. 

Scrisori pe 3 jireghii de Hilişeni i pe o a trie parte 
de Lăţcani. 

Numărulă 
scrisorilorii. Veleatiă 

I 7159, Martie 30. Uni zapisă cu pecetea tărgului 

Sucevii, făcutii de Pavălu Şoltuzu, cu 12 
părgari, înu care mărturisăscii că aă ve- 

nită înnaintea lori Părasca, giupăneasa 

lui Grigore Arbure, și ai vănduti fiică- 
sa Merlăi şi ginerelui săi Gavrilă dreptă 

2 
a 

în
 
Ci
ti
 
ma

i 

    

as 

%, 

j 
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Număruliă = 
scrisorilorii. Veleati. Îi cin a Au 

350 lei bătoți ună bătrănii, a triia parte 
aşijdere, iară a triia parte unii bătrănă, 
partea lui Fodorani, dini hotariulă satului 
Lăţcani, Între Hilişeni şi între Mărăşeni, 

Ă cătti să vorii alege părţile acelorii bătrăni. 
2 7114 II Dechemvrie. Uni zapisă a Merlii, fetei 

Arburoae, ce' vinde a trie parte de Lăţ- 
cani Vistieru Ghiorghiţă, dreptii 100 o lei; 
iscăliți si alţi marturi. . 

3. 7197, Dechemvrie 20. O mărturie de la Aftă- 
nasă călugăriu, înii care mărturisăşte că, 
fiindu preoti la Băneşti 30 de ani, prin 
măna sa ai cumpăratii Gheorghii Şep- 
telici unile părți dintr'aceste mvşii, adec+ 
dinti Băneşti, dină Lăţicani, dini Mără- 
şeni, dini Lipăeşti, şi arată şi hotariulii 
că trece piste Sutavă pre din sus de 
Hilişeni, şi alte multe adeveriri arată, cătă 
şi pentru Unghiulă Hancii, ce este piste 
Suzavă, arată că l-au avută elă fânaţi, di 
vreme ce aă fostii şăzătoriu în Bâneşti. 

4 1779, luli 23. Uni răvaşăa lui Ilie Crăstea Şatrară, 
ispravnijcă de Sutavă, dinti vreme ce 
ai coprinsii Bocovina armile chesariceşti, 
prină care adevereaază că, avăndiă dum- 

nai Jăcniceroia Mariia o bucată de locă 
în țisăreasca Bocovină, dină hotariulti 

Lăţcaniloră,. .o poiană ce să numeşte 

Hancea, care poiană învoindu-să cu Ruc- 

sanda Știrbeţoe dini Hilişeni, ai făcut-o 
schimbu,. să cosască Știrbeţoia Hancea, şi 

dumnai Jăgneceroia altă loci, înti partea 
Moldavii, det, volnică fiind dumnai Jăg- 
necereaasa cu a dumi draptă moşiia, are 

volnicie Rucsanda Ştirbeţoe să cosască 

- poiana Hancea și alţii să nu să amestice.
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Numărul 
scrisorilorii. Veleatii. 

, 
i 

- 
... 

3 1772. Carte de stăpănire de la Divanu Cnejii 
Moldaviei pentru polu sati Hilişenii. 

- Scrisori de Hilişeni, în care se cuprindu trii jirebii de 

Ei O 

Hilişeni a Spatarului. 

mărturie a popii lui Macsină de hotar- 
nicu Griacăi, prină care arată că la dare 
sufletului ei at zisă că cui sau dati 
danie întăi, acelue să fie dată. 2 7170, Maiă 8. Cartea glos]podi de la Istrate Da- 
bija Voivodă, de hotărătă, scriindă la 
Sămioni Bărboschi ca să alagă o parte 
de ocină la sată la Mărăşeni şi o parte 

. la sati Ia Hilişeni, şi să le dei pe sama 
lui Gheorghiţă, ce aă fostă Vor[ni jciă, şi 
altultă nimine să n'aibă trabă. 
oemv. 15. Uni ispisocă de la Moisa Mo- 
vila Voevodă de întăritură Grecii pe trii 
Jărăbii ce ati avută înă Hilişeni şi pe şăsă 
Jărăbii ce aii avută înă Băneşti. 
prilă. 12. O carte gospodii de la Grigore- 
Vodă Ghica de stăpănită _triă Jărebii de 
Hilişeni şi 'a trie parte de Lăţcani. 

Scrisori de Mărăşeni. 

nu zapis a lui Neculai 'şi frate-său Ha- 
„nosă şi. frate-săii Giurgea, fetorii lui la- 
- Noşti dinu tărgu dină Baia, nepoți Hancei 

370 N 

4 7273 A 

1 7177. U 

2 7242, lu 

den Su&avă, şi cu săminţiia loră, care 
să numeşti, aă. văndută doai Jărăbii dinu 
sată dinii Mereşăni dumnealui Gheor: 
hiţă, cu totă venitulă dină tot loculii. 

li 30. O mărturie de cercetare, ce înşti- 
ințază pe Constand[ină] Necolae Vodă, 
Costand[inii] Sămionă bivă Medelnicerii 
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Numărultă 
scrisarilorii. 
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Veleatii, 

şi cu Solomonă Botezu bivă Vel Şat., 

între care arată că, dini poronca gos- 
podi, ai luată sama între Gheorghii 

Postlelnijcii şi între Şterbăţăşti pentru 

trei jărăbii de Hilişăni i pentru Unghiulă 

Hancei, ce-l arată dină hotariu Mărăşe- 

niloră, ce săntit cu cale a fi suptiă stă- 

pănire lui Gheorghii Post[elni]ciă. 

7243, Maiă 19. O carte gospodiă de la Constan- 

7I81. O 

dină Necolai-Vod[ă], poroncitore cătră 

Şărbanii Cantacozino Medelniceriă şi că- 
tră Solomonă Botezu, ca, după mărturiia 

de cercetare ce s'aii văzutii de Înnălțimea 

Sa, fiindcă n'a mai rămasiă altă pricină, 

să să pue pietre hotară pre unde aii ho- 

tărătă, dăndu stăpănire Postlelni]cfului] 
Gheorghi, ca să stăpăniască cu pace 
acele trei jărăbii din Hilişăni şi Unghiulti 

Hancii dinii Mărăşăni. 

carte gospodă de la Ştefană Petre-Vodă 

scriindi la Pătraşcu Botezu ca, văzăndu 

cartea Mării Sale, să margă la Săliștea. 

Mărăşenii, ce este la Ţinutulă Sucevii, 

pe apa Sucevei, şi să i le hotărască pe 

unde ai umblatii Sutava dinu vacă, din 

care să înţălegi că Unghiulă-Hancii este 

de Mărăşeni şi l-ai despărțitii apa Sucevil. 

7162, Fevrluară] 18. Uni ispisocă de la Gheor- 

ghii Ștefană-Vodă, întăritorii lui Lupu 
Şăptilig Vornicii pe 3 jărăbii di Hilişăni 
şi pe 6 otă Băneşti, ce l-aă avutii danie 

de la Graca. 

7144, Fevruar 27. Ună zapis a Fătului din Mă- 

răşăni pe doaî jărăbii dinu partea dinu 
giosii ce vinde Hancie, ce ati fosti Por- 

tarii la Sucavă.
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Numărulu 

scrisorilorii. Veleată. tu 

7 ——. Uni zapisă a lui Vasăle, cu toți frații lui, 
fetorii lui Andronicii şi a Anii (şters), 
fata lui Miriuţă, pentru doaî jerebil de 
Mărăşeni, 

8 „-—. Uni zapis a Fătului, de 2 jirebii ce-i vinde 
Nicoară. 

Văduva lui 'Ioan, în ceartă cu fratele, trimete, după 
1821, Domnnlui această plingere frumos redactată: 

Pră-Înnălţate Doamne, 

Suspinulă dinti inimă şi vreadnica de lacrămi starea m& 
mă sileaşte a supăra milostivirea Inălțimii Tali cu prea- 
plecata mea jalobă: 

Că săvărşitulă dină viaţă părintile mieă, Niculai 'Rosetă 
Logofăt, prină izvodulă 4ă zăstri mi-ai dată doao moşii 
şi giumătate, dină care moşii aă trasă alți răzeşi, cu scri- 
sori, 540 stănjeni, dină trupul moșiilor părțile loră, priniă 
giudecată, încă fiindă înă viiață părintile miei. ŞI, făcăndă 
e rugăminte părintelui mieă ca să-mi înpliniască lipsa moșii- 
lori cu aseaminea locă de moşie, dumnealui mi-ai 'datii 
răspunsă că ară fi zisă fratelui miei, lordachi Rosătii Vist., 
ca să mă odihniască spre mulţămire -mea. Şi fratili mei, 
nu numai că nu m'aii pusă la cale a mă mulțămi pentru 
lipsa zăstrii, ce încă, după moartea tatălui meii, osăbitii de 
acel stinjeni ce mi-a luată rezăşii dină moşiile de zăstri, 
mi-ati mai luati şi dum[nealuji, cu hotarulă moşiei Petre- 
canii, locu de fănaţii, ca 100 fălă, dină capulă moşiiloră ce 
mi Sai dată zăstre, dină stăpănirea ce aă avută tataălă 
meu, şi e, înă cursulă a 27 ani, pănă ce ai mersi dum. .. 
nealui fratili meă de şaă hotărătă moşie Petrecanii, şi e 
întăi păgubaşi de moşie şi de venitulă ce putemiă lua spre 
ajutoriu cheltuelilorii casăi meale. Pentru care păgubire amă 
mersă la frâtili mei Iordachi Vist., rugăndu-lă ca să-mi în- 
pliniască lipsa moşiei ce să coprinde prinii izvodulă de zăstri, 
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cu venitulă ei, şi să-mi sloboadă de suptii înpresurare şi 

altă locii de 100 fălci ce mi-aă împresuratii cu hotarulii 

Petretaniloră. Şi fratili meă.mi-aă dată răspunsă să fiii în- 

găduitoari pănă ce să va întoarce dumnealui de ia Ţara 

Nemţască, unde să găteaşti a călători. 

Milostivi Doamne! Eu sintă o văduvă, însărcinată cu trei 

feti mari. Vremea nu mă iartă, nevoe nu mă îngădueşte a 

aştepta pre fratili mieă pănă ce va veni dină primblarea 

Ţării Nemţeşti. Pentru care mă rogi Înnălțimii Tale să 

răvărşi milostiviri asupra casăi meale, binevoindă a porunci 

fratilui miei ca, di să şi duce dumnealui, darii să-şi lasă 

ună vechilă şi deplină răspunzători, ca, la ceae ce prinii 

Judecată luminatului Divan să va găsi cu cuviință a-mi 

răspunde fratili miei, să-mi răspunză vechilulă dumisale 

ce-lii va lăsa, — şi mare pomană va rămănă Înnălţimii Tale. 
Prea- -plecata 

la mila Înnălțimii. Tale : 

Marie Rosătii Spal. Cananoae. 

Costachi Cananăii împrumută şi pe Doamna lui. lo- 

niţă-Vodă Sturza, cum se vede din această scrisoare :. 

Stăpîni. 
cc. Costachi, 

Eă amă arătatii Mării Sali lui Vodă, atîtii pentru priimire 

a 6.000 lei înii socoteala rămășiţii ce are a mai tragi Mărie 

Sa Doamna 'de la dum[nejta, dină birulă Ţiganiloră, cîtă şi 

pentru plecare ce ai a mai înprumuta: cu o somă de bani pe 

Mărie Sa Doamna, care: potă să dai în idareli (sic) vechi, şi 

Mărie Sa: Vodă priimeşti a fi 'banii înă acestii feli de mo- 
nedă şi mi-aii şi poroncit ca să viă înă iastă sară la dum= 

neta ca să-i priimescă, căci mîni diminiaţă porneşti Tata- 
'rulă la Ţarigradă. 

Eu aşi fi venită sîngură la dumneta pentru atasta, dariă 

mă aflu bolnavă, şi putinţa nu-mi iasti ca să esă dinti casă, 
Deci triimitii pe frate-mieă, cărue vei binevoi a număra 

soma baniloră cu care eşti hotărită a înprumuta pe Mărie
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Sa Doamna, şi pentru Cîţi ban! vei.da dumneta frate-mieă 
va însămna înă ravaşulă acesta, şi mîni, întîlnindu-mă cu 
dumneta, sai la Curte, sai acasă, voi da sinetulă miei. 
lar, dacă banii înă iastă sară nu sîntă gata, dumneta te 
vei sili a-i faci p'rnă mini di diminiaţă, ca să putemă profi- dacsi a-i triimite cu Tatarulă. Vel binevoi însă a-mi faci 
cunoscută în iastă sară soma cu care voeşti a înprumuta 
pe Mărie Sa Doamna, ca si pociă'a o însămna şi e prină 
scrisoare cătră Mării Sa. lar et sîntă, cu cinste, 

| ală dumlitajle plecată slugă: 
Ghenară şr. Ghe[orghe] Carpiă. Comisii. 

5.000, adecă cinci mii, lei ami priimită de la dumnealui 
Post. Costachi Cananăă, înă loculă frăţini-miei Gheorghi. 

1825, Fevr. 1. 
. Vasilie Carpii. 

O soră a lui Costachi Cananăă se duce după Ra- 
ducanu Prăjescu, care iscăleşte această foaie de zestre : 

Izvodii de argintăriele ce ami priimită de la dumnei 
maică-me&, ce li-amă avută prină izvodu de zestri cu Ru- 
xanda, fiica răposat[ului] Ioniţă Canand: 
No. 

  

I o tablă arginti, mari. 
12 doisprăzăci zarfuri argintă, cu felegenile loră. 
12 doisprăzăci părechi cuţiti, cu furculițile şi linguurile loriă, 

totă arginti. 
doi sfeșnici argintă. 
doi farfurioari de dulceţi, cu patru linguriţi, toti 'ar- 

gintă, 
doi solniţi argintă, i 
una icoană Maica Precista, ferecată cu argintă şi po- 

liită cu aură corona. | 

>»
 

N 
_ 

N 

32 să cuprindă, cari toati aceste argintării ci amă avută 
să le priimescă de la dumnei maică-m& dină izvodu 
de zestre, li-amă priimită deplină. Şi, spre mai bună 

Vol. XXI. 
. 14 
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încredinţari, nefiind dum|nealuli soţulă mei Aga 

Răducanu Prăjăscu aice, amă dată eii iscăllijtura 

m& de priimiri. | 1825, Dechemv. 20. 

Rucsanda. 

După aceste de susă ami mai priimită şi doi sălaşe Ță- 

ani dreptă patru de lingurari casaşi, dinii zăci salaşe ce 

are a-mi da prin izvodu de zăstre. Şi, spre ştiinţă, urmiazi 

a me iscălitură. : 821, Fevr. 9. 

Prăjăscu Agă. 

La 27 Septembre 1826, Elenco Razu, altă soră, arată 

că a primit de la «bădiţa Costachi Canand Postelnică ră- 

măşiţa de zăstre», <înii care să cuprinde şi daru ce 

a dati fiicii mele Marghioliţii spre agiutoriă cîndă o 

voi mărita, afară de ună şalii buni, de cele bune, 

ună covoriă şi nişte pînzături ce ai mai dati». 

La 28 lanuar 1828, Costachi Cananăti Postelnic arată 

în ce împrejurări va da cei 46.000 de lei, «ci prin 

izvodulă di zăstri ari să iei dumnialui cumnatu Ră- 

ducanu Prăzăscu bivă Velă Agă». 

În Ianuar 1829, Costachi cere ca, pentru că «s'aă 

datu hotărîre ca să se înplinească de la vărulă mei 

dumnealui Post. Iancu Canand datoriile sale cu averea 

stătătoare a dumisale», cere «loculii dinti laşi, a casi- 

lori dumisale>, care «este frățăscă de clironomie, giu- 

mâtate fiind a tatului meă şi giumătate a tatului 

dumisale, pe care locă tatulii meă, pănă a nu-şi face 

casile sale, ai şezutii acold, şi, după ce sai mutati 

tatulă meă înii casile ce ai zidită, apol în urmă ai 

şezut vărulă meă dumnealui Post. cu fameliia sa, pe 

care nu l-ai supărată nici tatulă mei, nică eă cu 

fraţii mei, ca pre o rudenie de aproape, avindă fa- 

melie grea, şi, osebită, în moşiia Budeştii, avemă noi, 

fraţii, ună bătrînă întreg cu scrisori dovezi, care ne 

iaste moștenire părințască». 

Resoluţia lui Minciaky (cu traducere, «tălmăcire»):
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Je transmets (calătureză») au Divan Judiciaire la pe- tition du Postelnic Costaki Canano relative aux pre- tentions qu'il 6leve â la charge de son frăre (sic) Jean 
Canano. Jinvite («poftescii») ce Divan ă examiner cette 
aftaire selon les lois («pravelile») et usages (cobiceiu- 
rile>) du pays (cpămăntului») et â rendre justice. au 
requerant si la demande est juste («dacă arătare sa va fi adevărată»). 

Yassi, le 16 janvier 1829. ” 
Minciaky. 

La 8 Mart 1829 «loană Luca Vornică» arată că a 
primit «totii cusuru de bani după izvoduli de zăstre,.., de la dumnealor cumnațăi mei Post. Costachi Ca- 
nano, Aga Grigori Canans, capiti şi dobăndă..., cum 
şi alti lipsuri dină izvodă>, pentru care şi dă «căti o 
hărtie de exofiisisii>. «Matey Rosetă Hat., martură.» 

Din partea lui, loan (lancu) Cananăi scria astfel 
unui «nepot» : 

Cu părintiască dragoste mă închină dumitale, pră-iubite 
nepoate. 

| 
Îndelungata curgere de vreme şi mulţimia coresponden- țăei dintre noiaă alcătuită înă sine o singură numai încre- dinţare dispre dragoste şi neştersa iubire a rudeniei, iar la înpregiuraria vederatei nevoi înă care ei mă aflu şi învă- luirile pătimescti dispre nepriimire dreptului ci mi să cuvini de la casa dumneavoastră ca o datorie driaptă şi netăgăduită, nici ună folosă pănă astăzi nu mi-a adusi. Lăsindă dară toate acelia căte înă nenumărate rănduri vi li-amiă poftorită, că ei odinioară, de ami şi fostă priintosu şi la feliuri de întămplări, pre cătii prilejurile m'a agiutati, făcă- toriă de bine cătră pră-iubită vărulă mei şi în următory familiia sa, însă, dină nestatorniciia stihiiloră, însumi eii înă „grabă atunce m'amii văzută aruncată în ispita cumplitiloră necazuri şi a nevoiloră, care şi pănă astăzi mă înpovoriazi încă. 
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Aă fostă, socotesciă, îndestule mărturisirile ce vi li-amă fă- 

cută prină feliuri?de vii încredințări dispre o aşa stare a 

mă, şi care fără îndoială că cu zdrobire de inimă, ca ună 

adivărată nepotă, le veţi fi ascultată, pentru că pravila 

firiască şi moralitască ne îndatoreşte a simţi de o potrivă 

unulă pentru nenorocirile altuia. Pe aceste răzămăndu-mă, 

poftorescu şi acumii rugăminte me, că, precumiă datorie ce 

amă a lua de la casa dumv. este netăgăduită, şi la care, 

după nenorocirile cu care mă aflu înpovorată, îmi razimă 

toată nădejdia, să protimisiţi linişte dumv. şi a mă, şi, dăndii 

unii sfărşiti, să vă sirguiţi a plăti macari acold, la Preosvin- 

țitulă Mitropoliti Veniamini şi la dum[neajlui Veli Logftii 

Costache Conache, ca nişte epitropi a răposatului Alecsandru 

Hrisoverghi, o datorie a me, ce cuprinde ca la doizăci mii lei, 

sai macar dintr'ănşii, căţi vei av& chipă de odată a nu- 

măra, şi în urmă vei înplini şi cusurulă. La 'atasta soco- 

tescu că, pentru dragoste cătră mine, nu veţi arăta îngreu- 

eri, căci soma ci mi să cuvine de la dumv,, de multă încă 

sai făcută, cu legiuita lot dobăndă, capii la capă. Asămine 

şi pentru inelulă acelă cu berliantă, care vă este ştiut şi 

preţul lui, să faceţi silință a mi să triimete, fiindu-mi la 

vreme atasta de mare trebuinţă. 

-Aşteptii darii răspunsulă dumitale fără întărziere de pu- 

nere la cale ce veţi face, spre liniștire şi odihna mă. Fiindu 

ală dumitale iubitoriă ca unui 

unii 9. părinte şi slugă: loană Canand. 

1830, 

Chişinău. 

lubitei nepoţălii mele, soțului dumlitajle, dulcile sărutări, 

dumisale polcovnicului Baroţi închinăciunile mele, şi îmi pare 

foarte răă că m'aii uitată cu totulu. 

La 12 Mart 1831, Prăjescu se învoieşte cu Costachi 

Cananăt pentru Ţiganii de zestre. 

E interesant acest contract de arendă al unui Evrei, 

la 1831: 

u
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Contracti ! 

Mai giosă iscălitulă Zisuli Lanculă, neguţitori, supusă 
britanicescă, prină acestii contractă ci daă la cinstită mîna 
boieriului  dum[isale) Post. Costachi Cananăii adiverezii 
precumi să fii știută că, prinii buna m& vroință alcătuin- 
du-mă, amă luoati înti posăsîe moşiia dum[isa)le Fîntînelile, 
înpreună cu toate cotunurile ei, dinti Ținutulă Sucevvei, 
pe vreme de trei ani, care să începii de la 23 April 1831 
şi să stirşăscă la 23 Aprilă 1834, prină ponturile inai întă 
josă următoare. Adică : 

I-ii. Eu sîntă îndatorită casă privighezi pentru hotarăle 
moşiei arătate, a nu să înpresura de cătră megieşii moşinaşi 
sau alţii, şi, după alcătuirea urmată, lăcuitorii de pi aciastă 
moşii ai a-mi lucra zilile boirescului într'acestași chipă, —. 
adică : i 

Fiiştecare gospodară are a-mi ara cîte doai fălci de plugii, 
de toamnă saă de vară. Asăminea să-mi prășască 40 prăj. 
popuşoi, de doai ori, pe care să-i şi pui gata înu coşăre; 
40 prăj. să-mi săciri şi cu a lori trăsuri să-mi ducă snopil 
în aril, clădindu-i înii stoguri, precumiu şi o falce, de capii, 
de cositii. Dejma legiuită ai a-mi da fiştecare din sămă- 
nățurile ce vorii ave, precumiă şi di prină grădini i livezi, 
cite ună căiîpi să-mi toarci de 'toată casa. Găina, puiulă şi 
oau ai a-mi da după obicei. Deosăbită de pi moşiia Roş- 
cani, de unde toate dejmurile de prină grădini “şi liveză, i 
găinile, pui şi oaule sîntii a să luoa de cătră stăpînu, la cari 
eă nu ami a mă amestica ciâtii de puţină, sati a pretende- 
risi ceva; ci (şters) pentru doaî podvozi de pe arătata mo- 
şii au lăcuitorii a mi le duce pără la Fulticeni sai Boto- 
şanei, iară mai departe nu sînt volnicii a-i îndatori ca 
să le ducă,— socotindu-să cîte onii cară înti doi boi de gos- 
podariă, numai ce va avă ali săă cară şi boi. Iară, cîndă, 
dacă să va urmă nipriitinelor (?) şi poroncii a stăpînirei, ca 
asămine dări, de călipii, găină, pui, oau şi podvozi, să nu 
să supere pe lăcuitori, întru cîtă de puţini, şi eă, cunos- 
cîndu-mă păgubiti întru aciasta, şi dacă nici nu voi luoa, 
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vre unile dinii acestea de la lăcuitori, apoiă numai atuncia 
are a mă scădă cu doaizăci galbeni pe fiiştecare ani. 

Din lăcuitorii ce nu vori încăpe pe moşie să-şi lucrezi 

zilile boirescului, ai a să învoi cu mine îni bani, saii în 

lucru pe moşiile ce să megieşăscă cu arătata moşiia dumi- 

s[ale]. 

2-le. Mă îndatorescii a-i da dumis[ale) treizăci fălci finu 

cosîtii gata şi clăditii înă stoguri, pe ani, pe moșii unde va 

urmă trebuinţa ; iarii, mai înnainte de a să cosi acelui fînu, 

are a mergi omulii dumis(ale] ca să aliagă tinaţi buni. 

Precumii şi oile dumis[ale], i boi, i bivoliţile şi vacile celi 
ari acolo, ati să rămii nestrămutate pe moşii înti văratecii, 

iară în ernaticii cu tinu dumis[ale) şi păzitoriulă lor, iar 
oaminil dumislale], precumi şi prisăcile dumis[ale], întru ni- 

micii să nu fii supărate de cătră mine. 

3-le. Apărătura de pădure ce iaste pe moşiia dumisfalej 

nu sîntă volnicii nici macarii o nu& să tai, ori şi pentru ce 

trebuinţă particularnică sai a moşiei. 

q-le. Tagmil a doai bisărici, adică: preoți, diiaconi, das- 

cali şi eclistiarhil, precumiă şi la doaizăci şi cinci oameni 

al dumis[ale), osăbitu de prisăcari şi pădurari (şterse aceste 

două cuvinte), pe carel îi va deosăbi dintri ciialalți lăcuitori 
pentru trebuințile dumislale], înpreună şi vatavvului Ioanu 

Greculi, tuturor Ţiganiloră de pi moşie, sîntii datori a li 

lăsa ogoarăle şi finațurile ce li-ai avută şi pără acumu. 

Iară la slujbi, la zilile boirescului, şi ori la ce, întru cîtă de 

puţini nu amii voe să-l supăr la nimică. 

ş-le. Fi&orii boireşti ai a căuta numai de trebuinţile mo- 

şiei, iar la lucrulă boirescului sai alte întrebuințări deosă- 

bite, nu amii voe a-i supăra întru cîtii de puţină. 

6-le. Întru îndatorire amii de a păzi toate acareturile 

moşiei, binalile şi celelalte, să le ţiiă înui bună stare, pre- 

cumiă li-amă luoată, nelăsîndă a să rîsîpi sai a să strica 

nimică dintr'âînsile, ci mai vîrtosii să facii toti meremetuliă 

ce va trebui, după plăcerea dumisțale] boeriului. Şi, pentru 

orice feli de lemnii voi ave trebuință, ami să plătescti giu- 

găritii la stăpînii pădurilorii ștreine, şi lăcuitorii îlă voră
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aduce cu trăsurile loră pe moșii, şi voriă face şi meremetulă 
ce va trebui, fără să li plătesc ceva. Iarii şiderea mea va 
fi în casa Căpt. Safta Moţociasă, care sai mutată de la 
dînsa. | 

7-le. Tocmala săvîrşindu-să cîte 320 galbeni, adică trei sute 
doaizăci galbeni olandeji şi înpărăteşti, drepți la cumpănă, 
cu piatra pasirii, pe fiiştecare ani, —care galbeni pe anulii 
d'intăiă i-amii răspunsă acumă toţi deplină, iară pentru 
ceiialalți doi ani la fiiştecare începiri a anului, cu doai săp- 
tămîni mai înnainte de Sfintu-Gheorghii amă să-i răspundă 
dumis|ale] boeriului înii Eşi, cîte trei sute doaizăci galbeni 
înă soiuli însămnatiă. 

Înti aceste puncturi să închei toată alcătuirea a îmbe 
părțile, şi dară de la 23 Aprilă 1831 vot fi pacnică stăpînă 
pe veniturile arătatei moșii, după cuprindiria acestui con- 
tractă, şi, ori cîștigă, ori (feriască Dum|nelzăt) pagubă, sati 
niscalva luori de pi moşii de cătră Stăpînire, va rămînă 
înă soarta me. Iară, cîndă eă, dină înpotrivă, nu voi fi ur- 
mători puncturiloră hotărîte şi cuprinsă prină acestă con- 
tractă, atuncia toate cele ce voii avă pe moşie, să rămii a 
dumis[ale] boeriului, fără a mă pute îndrepta cu orice chi- 
puri şi puniri înnainte. Precumii şi dacă dum[nealuli va 
strămuta/ ceva din puncturile acestea, atuncia dum[nealuji 
va ave a răspunde. Pe lîngă toate acestea, eă nu sîntii 
volnică nici de cumiă a mută moşiia dină stăpiniria mea 
şi a o vinde la alţii. Asăminia cîtii de puţină adaosă sau 
vre-o deosăbită pretenţii dină partea mia piste cuprinderia 
acestui contractă, nici asupra dumisțale] boeriului, nici asu- 
pra lăcuitoriloră, nu sînt volnică nici cumă a mă întinde. 
Și, spre siguranțţiia dumis/ale| boeriului şi a mă, saă făcută | 
doai asăminia contracturi: acesta suptii iscălitura mă, ce-l 
dai dumis[ale] boeriului, şi altul asăminea suptu iscălitura 
dumislale], ce l-amă priimitii eă, spre nestrămutată şi în- 
tocmai urmare. - ! " 

Anul 1831, Aprilă 23 zile, 

Înă Eși, 
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Pe lingă acestia însămnate eă sînt datori a ţinia rachită 

Şi vină buni şi curată, şi preţulă să-lă pună precumi să: 

va politici şi pre la alte locuri, precumii şi ocile să fii drepte, 

şi la sătenii de acold dinti sată n'amii voe de a da băutură 

pe datorii: fruntaşului pără la doaizăci lei, mijlocaşului zăci 

lei şi codaşului cinci lei, iarii mai multă nu sîntu slobodi 

a da. Şi nici a da Țiganilorii dumis|ale] boeriului băutură 

pe datorii, căci apoiă întru toate acestea eii voiii fi păgu- 

başi şi răspunzători, 

(Iscălitura arendaşului, cu. slove evreieşti.) 

La 1832 Costachi vinde <Sardarului Ioniţă Jiianii» 
moşiile Plopeni şi Dumeni, pe 5.000 de galbeni, me- 

zatul rămiind 'astfel o formă şi Jianu, <aterdisindă 

la cinstitulă Divană cu orice sumă». 4.000 i-a şi luat 

înnainte. 

Iscălesc şi Grigori Canand Agă şi Prăjescu şi lor- 

dachi Canans (?). | 
Prăjescu mai primeşte Ţigani şi în 1832. Cu privire 

la această zestre vie e şi acest act interesant: 

Cu plecătuni mă închină dumlita)li, cumnate Costachi. 
Mai întăi săntă dorită a şti pentru c& mie multă dorită 

şi scumpa dumv. sănătate, ca, de să păzăști cu toată între- 

gime, bucurăndu-mă să mulțămescu Domnului, dină a că- 

rueşi milă şi noi sănătoşi ne aflămiă. 

A doile, cu trecire dumlita]li la moșii, me-ai triimisii răs- 

punsii să triimită ca să-mi dai Ţăgani ce mai amii a lua 

de la dum[nejta ; pentru care iată că triimită doui cară. 
căti în doi boi, şi triimită şi unu Gobani alui mei pentru 

40 meluţi, 10 oi ţăgăi cu berbecii lori, cari mi-ai făgăduiti 

că-mi vei da. 
Pentru cari plecati mă rogi a nu mi să întoarce oaminiă 

înă zădar, fiindă datoră pentru toată viiața me€ a mulțămi 

şi a sluji dumlita]li. 
Fiindu '833, luni 9. 

ali dumlita]li plecată frate şi supusă slugă : 
Prăjăscu Agă.
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Cumnatei îi sărutămiă mănuli, i Rucsăndiţa, cu plecăciuni 
închinăndu-se, sărută mănuli dumv. 

(Pe V-o:] Cinstită ală mei mai mari, dumisali cumna- 
tului Costachi Canand, biv Velă Post., cu frățasca ple- 
că&uni. 

Din Botoşani i se scrie astfel lui Costachi : 

Cătră cinst. dum(nea)lui Post. Costachi Cananăti, Cantora 
robiloră Luminăţii Sale Cnează A. Cantacuzino. 

Ştefanii Dărmoi, robi a Luminări Sale, viindă la această 
cantoră, ai făcutii arătare că uni Ţigană dintre robi du- 
mitali, anume Grigore Scripcaru, s'a îngurluită cu fata lui 

ŞI vroeşte a să cunună cu dănsa, prin care cantora, după 
instrucţiile ce are slobozăte de cătră  Luminare Sa în pred- 
metulă unoră asămine pricini, prin raportulă ei ai făcută 
cunoscuti, cerăndii dezlegare, ce urmare să facă întru aceasta. 
Asnpra căruie raportă Luminare Sa răspunde cantorii în- 
tr'acestașă chipă, că Luminare Sa are răzlețătii dinti 
drepți robi a Luminări Sale între robi (şters) dumitale că- 
teva suflete, şi, fiindcă pomenitulă Ţigani, robulă dumitali, 
vroeşte a să lioa întru căsătorie cu roaba luminatei famelii, 
de vel primi dum(nelta ca înă loculă unul sufleti dintr'a- 
cei ce astăzi să află suptă stăpănire dumitali să dei pe 
acesti Grigore, să priimesci de cătră cantoră, şi să urmeze 
cu dănsulă potrivită cu enstrucţiile ce are. | 

Prinii. care cantora face poftitoare cerere dumitale ca să 
binevoieşti a înpărtăşi Cantorei răspunsu întru aceaste pre- 
cumiă să va socoti şi de către dum[nelta. 

M. Des... '834, lunie 28, 
i Botoşăni. 

[Pe V-o:] Cătră cinst. d. Post, Costachi Cananăi. Cantora robilorii luminatei famelii a cneazului Cantacuzino, Făntă- 
nelile, 
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XIV. 
! 

Un şir de scrisori ale lui Costachi Cananăi către 

soţia, sa întregesc această culegere. Ele ai o deose- 

bită însemnătate pentru istoria culturală. 

IL. 

lubită Catinco! 

Amă primit. scrisoaria dumitale, cu Dabeja fitoru, şi 

foarte mamă măhnit, scriindu-mi că şi dum[neta] eşti bol- 

navă. Apoi dar şi slăvim pre Domnulă, că a certa ne artă, 

iar morţii nu ne dă. Şi rog pe milostivul Dumnezăă ca 

"scrisoaria atasta să te găsască pe dumneta sănătoasă. Pen- 

tru mine vel ştii că tot mă &arcă patima ştiută de dumneta, 

şi tot găndesc şi stai gata ca, dinii zii îniă zil, să mă por- 

nesc să vină la Eşi; dar, iarăşi, temăndu-mă ca, purcegănd 

pe drumă, să nu mă găsască şi să nu mă întăriască patima 

act straşnică care mi-ai venit de la Sf. Dimitrie şi pără 

acumii de vr'o căteva ori, fiindcă eă cu doao zile înnainte 

Sfănt. Dimitrie din odae care mă culc n'amiă eşit. Dofto- 

riile doftorului Samorcaş îmi fac ceva folosii, însă, cu agiu- 

toriul Domnului, amiă hotărăt ca pe Dumineca saă pe Lunia 

viitoare să vin la Eşi, cumiă' voi pută, ferindu-mă Domnulă 

de vre-ună răă. Apoi dumneta te linişteşte. şi, cu agiuto- 

riul Domnului, caotă de înteresurile şi trebile ce le avemi 

acold, rugănd şi pe văru Iordache Miclesculă, ca să le sfăr- 

şim cu sănătate, şi cu pace şi cu bucurie. Fiindcă, iubită 

Catincă, ceia, ce-i isprăvii, şi-i face bine să crezi că mai 

mult pentru dumneta faci bine și folosii stării dumitale în 

trebile noastre. Şi ei, pentru că m'amiă săturat a şidă la 

Făntănele totă pe gănduri şi pe scărbe, pentru aceia ami 

hotărăt să vină la Eși, şi cumi a vr& Domnulă! Al doile, 

iată că trimăt ună sipetă ală mieă cu strae mele, învălit 

într'o cergă, cumiă şi calul acestă surii, soţie aceluia care 

este la Eşi, — care aceste le trimăt cu Vasilie Lăpuşnianu, 

fizoru. Calulă îlă trimăt potcovit bine şi cu căpăstru de
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cură, cu pană, şi cu. cergă, şi chingă bună pe dănsulă, şi sănătos, graşu. Şi iată că trimăt mai bine de o dimerlie hrianiă, că Iordache n'aă avut purtare de grijă de a strănge de cu toamnă, că şi acesta ami l-ami săpat, iarnă. Calul acesta sură, d'inpreună cu soţie lui de acolă, după cumiă mi-a! scrisă mai nainte, Şi cui vei socotii îi vei da, Să vi-i făgădui, vii mai da să monedă, numai să-i supui Domnulă supt piţoari pi acei cari saă sculat asupra stării noastre fără dreptati. Şi vă rogu ca în grabă să-mi triimetiţi răs- punsiă, veşti di bucurii, di sănătati, ca să mă mai bucuru să eii cu acele macariă. Că ... iesă acumiă tulburi, cu nă- săpu : scoati doftoriile. Şi să miluiască Domnul a ne vidă sănătos, fiindcă săntiă 

a dumitali soță : 
'835, Costachi Canand Post. 

Dechemvwrie 2. : 

Cu mini, la drum), voi lua pi părintile Daniilă. 
(Pe V-o:] Pentru iubita me soție, Catinca Canand Post. 

La Eşi. 

N. 

Iubită Catinco ! 

Ami primit scrisoaria dumit[ale], dănd laodă Domnului, Foarte m'amii bucurată că vă aflați sănătoşi. Eă, după cumi țamii scris că înă grabă vină la Eşi, mă iartă că nu poti venii pără nu mă voi mai îndrepta şi pără nu s'a mai încălzi şi, mai îndreptăndu-să. şi drumul, apoi găn- desc ca, cu agiutoriul lui Dumnezăii, să scap de aice cu. sănătate şi să vină la Eşi, cu toate că ami mai scosă şi al triile petricică, mai mărișoară decăt cele doao de mai nainte, şi durerile, giunghiurile totă mă &arcă ... Doftorie eă tot de la doftorulă Samorcaşi, făgăduindu-mi doftorul că mă vor folosii. Apoi Domnul ştie ; nădejde mă este iarăş la Domnul. Pentru aăasta dar nu te scărbii, ce nădejde să 
ne fie la milostivulă Dumnezăă. ŞI, iarăş milostivul Dumnezăă 
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să te păzască sănătoasă şi de a birui pre vrăjmaşii noştrii, şi 

te rog ca să ami ună răspuns de bucurie, rugănd şi pe văru 

lordache Miclescul, căruiia mă închină cu frățasca dragoste. 

Şi eă nădăjduesc ca, cu agiutoriul Domnului, de Crăsunti 

tot să vină la Eşi, să ne videmiă sănătoși. Şi iată că trimăt 

cu aceste patru sanii trei mascori tăeţi, graşi, şi cu un- 

turile lor într'ănşii, şi cu maţăle, grijiţi bine şi curățiți, şi 

şesă dimerlii făină de grăi pisat, curat, şi doao dimerlii de 

crupe de hrişcă, şi şasă merţă orzi, şi patru merță ovăsiă. 

Şi iarăşi te înştiințăzi că, cănd ami scrisă a&asta carte, 

mi-ai venit iarăşi dureri, şi să află aice şi doftorulii Sa- 

morcaş, de mă caotă. "Şi, vrănd Dumnezăi să-mi fie mai 

bine, voi venii la Eşi, cu agiutoriuli Domnului. Mai 

trimăt şi o legătură de mături de mestiacănii. lar eă sănt 

a dumitale soți: a 

835, Costachi Canand Post. 

Dechemv. 17. 

(Pe V-o:] Pentru iubita mă soţie, Gatinca Canano Post. 

La Eşi, 

II, 

Iubită Catinco ! 

Mie, slava Domnului, acumi mi-i mai bine, dar ami pătimit 

straşnic de giunghiuri pini șăle şi dureri pină spate, ..., şi să 

află şi doftorulă Samorcaşi aice, şi-mi dă bune nădejdi că mă 

va folosii de patima ce pătimesc, dară şi nădăjduesc la mi- 

lostivulii Dumnezăă ca să ne videmă sănătoși la Eşi, după 

cumiă ami scrisă mai nainte, ca să pot scăpa căt mai - 

înă grabă. Pentru Vasilică Iurașc, bine ar fii să-i zici să-şi 

caote altă gazdă, pentru că el, or îni ce casă şăde, trebui 

să scoată vre-o catigurie casii acie. Eu, pre căt ami înţă- 

lesă, mi să pare că ar fii intregant între înteresurile noas- 

tre. Şi iată că trimăt o putinică cu doao sute optzăci de 

oao şi o putinică de brănză zburată. Că badia Iordache, 

aest dinii ograbă (Sic), ai măncat doao putinele cu brănză de 
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ace bună, că socotiala i-amă, luat numai de ' noosprăzăce” 
putinele, şi amii întrebat pe scutariulă căte putinele - de 
brănză de act bună aă făcut, şi au arătat că ai făcut 
doauzăci şi una, şi doa o nu-să nicăiri, putinele de brănză 
ce ace bună. Şi si miluiască Dumnezăi să ne videm să. - 
nătoş la Eşi. Pentru Iordache îți mai scrită şi aasta: că - 
acele doao putinele de brănzi li-aii furat; o vită de pri- 
pasii, dinii vitele cele mari boereşti, ai dat-o fără să mă 
intrebe pe mine ; dină găştele boereşti iarăş ai luat; ră- 
vaşă sloboade pinii satele mele, dând voe lăcuitoriloră să - 
văndă, să facă &-orii vră, fără să ştii ei. Apoi aceste nu-si 
vorbe înii deşert, decăt, căt ne-omii întălni, te vei încre- 
dinţa săngură. Şi nici de grădină n'aă căutat, nici nu ca- 
otă nemică, ce tot eă ami pusti de ai făcut şi portiță 
mare, unde să nu mai poată sări clinii în grădină, ca să 
nu mai strice ce aă stricat pănă la o vreme. Şi ei, da[că]) 
nenorociria mă m'a țină de a nu pută venii la Eşi de sfin- 
tele sărbători a Domnului nostru Isus Hristos, apoi să te 
miluiasci Domnulii a petrece întru mulţi ani cu sănătate 
şi cu bucurie. lar e sănt 

“a dumitale soţi: 

'835, Ma Costachi Canano Post. 
Dechemv. 20, 

[Pe V-o:] Şi oaule le trimăt bune, nestricate şi neînghe- 
țate, cumă de asămine şi brănza. 

[Adresa :] Pentru iubita m& soţie, Catinca Canan5 Post, 
La Eşă. 

IV. 

lubită Catinco | 

Ami primită scrisoaria dumitale, şi sfintele sărbători a 
Domnului nostru Isus Hristosi să-ţi fie de a petrece întru 
mulţi ani cu sănătate şi cu fericire, cumiă şi vărului Iordache 
Miclescu arată-i frăţăştile mele închinăuni şi dea petrece 
sfintele sărbători întru mulţi ani cu fericire, şi i-am rămasă 
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şi îndatoriti, cătă ni-a mai lungii Dumnezăă viiaţa, pentru 

bunătăţile ce face dumnealui pentru noi. Şi mami bucu- 
rată, iubită Catinco, că, cu aglutoriulă lui Dumnezăă, îmi 

scrii că ne mergii trebile noastre bine, care Domnulii să 

vă agiute de a ne măntui de nişte acolisitori varvari şi răi ; 

care vă rogă să vă siliţi, cu toate chipurile, ca să fie mai 

multă şi pentru folosulă dumit[ale). Iară pentru mine veţi 

ştii că, slavă Domnului, mi-i mai binişoră de căndă ai fostii 

la mine „doftorulă Samorcaş şi de cănd ami scosă o al 

patrălia piatră, mai mare decăti toate ce[lelante de mai 
nainte, şi, voindiă Domnulă de a-mi fii totă așă, şi mai bine, 

apoi, cu agiutoriulă Domnului, găndesc ca să fiti de Sfint 

Botezi la Eşi cu dumneta, miluind Dumnezăi. a ne vidă 

sănătoşi unu pe altu; unde atunci voi aduce şi hărtiile 

carele îmi scrii. Linişteşte-te dară şi crede că, feriască Dum- 

nezăă, mai viindu-mi furie ac& mare de boală, de dureri şi 

de giunghiuri, apoi, după cumii gătisemiă ca să răpăd să 

vii pără a nu-mi trece, fii bine încredințată că îndată voi 

repezi ca să vii. Îmi scrii di ce nami venit la Eşi 

cănd ami pututi. Apoi eă nu ştii de amă putut venii 

şi de ami putut eșşii di la Sfăntulă Dimitrie dinti casa unde 

mă culc măcar pănă în sufragerie; ei la Făntănele şăd 
de nevoe şi fără mulțămire mă, şi mai mult săngurii şi cu 

supărări, fiindcă, de o parte, mă supără fraţii dumit(ale),— 

care, cănd ne vomi întălnii, cu agiutoriulă Domnului, îţi 

voi spune toate, vrănd şi luăndu-mă dumnialoră şi înti ba- 
giocură. Apoi ei așă te-aş sfătui: să nu întri înă însuratultă 

fraţiloră dumitale ca să ei vre-ună blăstăm, unde să le 

pată fata aceiaşi iarăş ce au păţiti cu Săndulache, căci, 

pe lăngă altele, acumă pe sărbători, şed de petrec cu .... 

Apoi să crezi că ei dinii patimă nu ţi le scriă aceste, 

fundcă-ţi este ştiută căte ami răbdată şi răbd, lăsăn- 

du-i pe dumnialoră înă plata lui Dumnezăă, cum şi 

mieii acel pizmătareţi şi îndărăvnic, acel care-ţi scrie 

dumitale că dinii pricina mă mai putută face învoială 
cu Prohirița: nu trebui să-ți fie de mirare, că el aşă sai 

purtatii şi cu mine, şi aşt s'aă purtati şi cu răposata ...,
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şi, pentru că s'a purtati şi să poartă făr' de ispravă, -i 
lasă şi ei dumitale după cumi i să cade, pentru că dum- 
nealul are mai mult pe nişte blăstămaţi decătă pe mine, 
neavănd nici ca cumă durere de inimă pentru ..., decăt 
numai la înteresii, că dumn[ea lui este unii omii care mult 
să strănge şi îndoilă înprăştie. Şi, vrănd Domnul să ne în. 
tălnimă cu sănătate, îți voi arăta, şi vomă vorovil pentru 
toate cele planisite de mine cu bună şi drept cuget, care 
cred că-ţi va plăcă. 
Pentru . casa Nechiti, tatu lut Necolai, îndată ce l-ai 

adusă mort acasă, ami pusti în orănduială toată casa şi 
cu toată avere lui. lar eă acum şădii la Făntănele numai 
cu Păhărnitasa Obrăjoae şi cu ună părinte dela Romani. 

Şi vel mai ştii că și florile căte li-ai avut în oale s'aii uscat 
toate dinu pricina lui Iordache, că li-ată pusti înă odaia ce mare, 
nelăsănd să facă foc, zicănd că să strică dacă va fil cald în 
casă, şi ele ai înghețat toate, şi s'aă şi uscat toate florile 
dină toate oalele. Şi, pe lăngă altile, niă întăi ogradă n'a 
căutat de nemică, nici caotă, că din cuhne a scosi vr'o 
trii cară de gunoi şi de scărnăvii. Mă ştii că eă nicio pa- 
timă m'am pe dănsulă, decit căi untă puturosă şi blăs- 
tămat şi tălhară. Ei însumi i-amă zisă ca să pui să facă 
foc în odaia c& mare, şi el nici de cumă n'aă lăsat, pen- 
tru ca să să străce florile toate, precumă s'a stricat, mai 
alesi că le şi uda, şi îndată să făcă bocnă şi îngheţa. 
Pentru putinelele cu brănză de că bună, i-am făcut foarte 
bună socotială, după cumii el aă arătat, de cătă s'a măn- 
cat şi s'aiă triimesă la Eşi, şi de doao care sai dat: una 
Lăţăscului şi una surori-mia, Smărăndiţii, iară frăține-mietă 
nu i-aă dat niciuna, şi tot nu agiung încă doao. Apoi, 
după cumă ai urmat cu altile, aş aă urmat şi cu puti- 
nelele cu brănză bună: şasăzăci ocă lumănări, aducănd 
rănduri-rănduri şi dăndu-le pe măna lui, înă doao luni li-aă 
gătit. Ami pusă de a loată ţănchiuri de la vasăle cu vint 
din pivniţă, fiind şi Iordache de față, şi, cănd li” vidă ţăn- 
chiurile, atunce ti mera. Fratele mieă vei şti că s'aii dusi 
acumă de sărbători înă Bucovină, ca să facă sărbătorile cu
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haharmi ..... Prociriţa vei ştii că sai înduplicat înă multe 

feliuri ca să să învoiască cu bărbată-săă şi nare cu cine. 

Scrie, mă rogă, ... ca să de doi boi ce i-aă răpit un Vasile 

Beţivu ce-lă are'lăngă dum(nealui] vătavă, care fu luat de 

la ună omii dinti Roşcani, întălnindu-lă totă pe moşie Roş- 

cani, şi acumiă triimete ca să-i daă uni. boii care este la 

mine de pripasii, zicănd că este a Jidovului, posesorului du- 

mitale, fără să aibă vre-o dovadă, decăt aceste sănt numai 

ca să mă supere şi cănd sănt bolnaviă,— care dumnealui a - 

putut să-şi lasă pe posesori dumisale să-şi caote cu mine 

dacă 'are ceva la mine, iară nu să să facă dumnealui în- 

plinitoră şi să mă iae şi înă bagiocură. ŞI-I sfătueşte ca să 

nu să mai potrivască frăţine-so ... Şi iată că triimăt şi al 
patrăle piiatră, mai mare decăt toate celelante, să o vez. 

Fiindă cai işăt lupusoru, veză să nu boteză, ca să nu ni 

mai supiri macar: pără la opstia hotărătură. Iarii eă săntă 

a dumitali soți: 
„Costachi Canano Post. 

'835, Dechv. 27. 

Piatra o triimătă într'o cutioară legată, şă mai triimăti 
suni săpiti a butci. Musterii pentru făni părti acumi nu 
mi-aii vinită pi aiţe, cari îi dorescu. 

[Pe V-o:] lată.că mai trimătă unii drobu di sari, cari ai 

trasă cinzăci di ocă tocmai. Ceia ci'ţi va spuni fițoru dinti 

gură, urmiază. 

[Adresa:] Pentru iubita mă soţie Catinca Canand Post. 
La Eşi, 

lubită Catincă! 

Hărtiile care mi-ai scrisă ca să le trimătii le voi aduce cu 

mine, fiindcă n'amiă avut ocazionă săngurii de a ţi le tri- 

mete ; ală doile, fiindcă soacră-mia poate să sosască la Eşi 

mai nainte decătii mine, apoi fiindcă ei ami să vină cu 
vro doisprăzăce cai şi cu oameni, dumneta fă totii chipulă
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de silință de a nu fi acold în gazdă la noi, arătăndu-i că nici grajdi nu-i, nici făni, nici grăunţă, nică odae, şi,. vrăndă Dumnezăă dea ne vidă sănătoşi, apoi îţi voi pliro- fori multe; şi dumnei poate. merge la cc. Rucsanda, fiindi grajdi şi de toate, sa la un frati a dumisale, ca. să să odihniască, pentru ca să nu fimă 'şi noi strămtoriţi. Și „iată că mai trimătă o. păreche de hamuri, cu totii tacămulă oră, şi cu: hăţurile lor, însă fără frăe, învălite într'untă ţol, cum şi o putinică de brănză zburată mai trimătă, Și eă, cu agtutoriulă Domnului, cătă de îngrabă mă voi porni la Eşi, însă cu mare frică. Apoi să dăruiască Dumnezăi a ne vidă sănătoşi. Fiind 
1836, a dumitale soţi: 

Ghenari 8. Costachi Canano Post, - 

VI. - 
Iubită Catinco, 

Amă priimit scrisoare dumitali şi mamă bucurat că te "afli sănătoasă, dăndă laudă Domnului. Mii mi-i bini, slavă Domnului. Ală doile, frati-meă Grigori arată-i frăţăştili în- chinăciuni, Şi, căt pentru ceia ci-mi scrii, mă voi săli în- tocmai ca pentru mine. Trebili noastri mergii bine păr” acu, - Trimite-mi şi vr'o 400, cinci suti di lei, că să ceri la tre- buințăli ce săntă, precumă: dumneta ştii. Aceli căti ami. scrisă mai înnainte, dumneta urmiază întocmai. Scrisoare cătră d[umnealui] vărulă Iordachi Miclescu i-amă dat-o. Cu ală doile ocazionti te voi înştiiniţa mai pre largă de toati. Pe Niţă vezătiu să me-lă triimeţi cu celt întăi ocazionă, şi pentru casa lui vei poronci dumneta la ceia ci-i va ceri trebuința. Îți mai adaogă a scrii, pentru frati-mei, că amă vorbit cu Caminariulă Ștefanachi, luăndă şi hărtiile atin- Sătoare de pricină, şi saă îndatorită tari mult că va lucra bine, cari, cu ală doile ocazionă, voi înştiinţa mai pre largă. lubită Catinco, să mai triimeţi niști pasări. 
'836, Octomvrie -26. Ală dumitali soţulă: 

Eşii. Costachi Canano Post. 
Vol. XXI, 

15
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Sileşti-ti cu ochiurile vărului Iordachi Miclescu, ca mai 

„înă grabi şi să triimată. : 

lubită Catinco, caută di străngi banii di pi la orăndari 

şi di pi undi mai săntă, și mai vindi ce-i socoti, ca, cănd 

vei vini, să-i aduci cu dumneta, undi să nu laşi dea vindi 

ceva vechilii di pi moșii di acold, cari voriă fi pe moşie 

- Făntănelili, ce numai dumneta să vinzi 'ceia ci-i socoti, şi 

cumi va fi mai bine, negrăbindu-te de a vini păr' nu vel: 

isprăvi - toati, şi  neîngrijăndu-te de vremi, că buni este 

Dumnezăă şi va fi şi mai bună vremi. 

lubită « Catinco, 

Toti odată, cu Manolachi Lăpuşnianu, amiă priimit 75 gal- 

beni, precumii şi.25 galbeni, neamestecaţi şi necheltuiţi, şi vol 

urmă precumiă scrii. lar d[umnealui] vărulii Scarlat Miclescu, 

după căti ceriri ce i-amiă făcut în toati zălili, precumiă şi 

d[umnealui] vărulă Iordachi Miclescu, nu mi-ai dat păr 

“acu niciună bană, după cumi şi mai înnainte țamă scrisă, 

şi că eă nu ştii ce vra să zică aăasta; urmăndii nevoi, sălit . 

vol fi a mă înprumuta âiure şi a-i da acă 100 galbeni undi 

să cere, înă loculă celorii di la vărulă Scărlat. Diosăbit îmi 

scrii pentru Pentelii, pasniculi dină Roșcani; că vroescă să- 

teni a-lă schimba şi a puni pe Dumitru Antoni; atasta şi 

eii ami fost zis-o, păr” a nu mă porni de acolo, pentru că 

Pentelii îi unt blăstămat,-— şi dară dumneta le vei zăci ca 

să-l pui pe Dumitru Antoni. 

Întă pricina casăloriă te înştiințăză că casili lui Cazamiră nu 

săntă de vănzare. Dar m'amă întălnit la vărulă Scărlat Mi- 

clescu cu Aga Scărlat Crupenschi, şi ami vorbit pentru casili 

sali, viindă şi la mini, unde m'ami dusi şi eii la dum[nea]lui, şi, 

întrăndiă înă vorbă, aii cerută 2.200 galbeni. Eă i-am dat 60.000 

lei, şi nică aă vroita! mă asculta; dară cu vr'o 2.000 galbeni 

nădăjduescu că le vomă scoati. Casili săntă buni: susă ai 

optă odăi, giosii, iarăşi, cu gherghiră şi uşi de feră i alti 

heiuri înă ogradă ; toati săntii făcuti de piatră şi acoperiti 

cu oali, cari mii mi-aă plăcută, mai făcăndi şi înui astă vară 

ună tacămiă odăi di cărămidă. Şi socot că săntii tari buni
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di noi: la locă frumosă şi cu apropieri di tărg, şi, di so- cotești, înştiințază-mă cătă de înă grabă, pentru ca să întru înă tocmală, căci mai sănti și alți mușterii cari vroesciă a li cumpăra, pentru că săntă la locă bună şi frumos, şi dară, pentru de a nu li scăpa noi, dum[ne]ta mă  înștiinţază înă grabă, şi, totii odată, pentru, bani, vorbeşti cu frăţăorii dumi[tajli, precumiă, şi cu Emandi, ca să-i avemă gata; mă- cară că Crupenschi aă zis că ne va mai aştepta di vr'o 
1.000 galbeni, însă noi mai bini să ne siguripsămă de a-i da banii toţi, spre a nu mai rămăne datori. D. Crupenschi ari a eşă dină casă înii Postul Mâri. 

Aceli 500 lei, ce scriă mai sus, să-mi triimeţi, căci Ţă- ganii toţi săntă disculți. Pachiţăi, fimeia lui Mihalachi Bu- - cură, i-am făcută Caţaveică cu blana cari aă avut de ani, şi dară dum(nejta să nu-i mai faci. Pe Ionii Bucură, lăeşulti acela, să-l laşi acols, pentru că mai bini ne mulţămimă cu Costandini Bucură, precum şi fimeia lui mult îi mai diştiaptă decătă lăişăța aceia a lui. on, Şi, la pornire, dum- 
neta să-i dai pe sama vechilului cari va f acold,. 

Pentru chitri, vei şti că acum au vinit, de cari voi şi lua, 
cumpărăndiă şi zăhar, şi voi da la ce. Rucsanda ca să ne 
facă ; iar, nevoindi, voi da aiure ca să li facă. Iată triimet 
o scrisoari a ce. Rucsandii, precumiă şi di la soră-m& Ruc- 
sanda; dou, putineli cu brănză zburată s'a priimit, ală du- misali; boi di la Mardari Muţit nici de cumi să nu să dei 
tătăni-său, fiindă ai mei. Pe Manolachi fi&orulă şi pe frati- săi să nu să superi de dejma brănzăi. Pe Ionă noapte îl vel triimeti aice, înă bună pază, căndii va vini podvoadă. Frăţării-meă îl arată că ară fi bine să triimată ceva, atătti 
Caminariului Ştefanachi, cătii şi derectorului, măcară vr'o 
20 galbeni acumă de odată, pentru ca să să, isprăvască pricina dumi[talli bine şi mai înă grabă. Cam. Ștefănachi 
m'aii rugat ca să-i dai untă Țăganiă sati o “Țăgancă, apoi, fiindcă noi avemiă trebuință de dumnealui şi de acumiă în- 
nainte, mai alesă că şi hrisovul ci ari să să facă înă pri- 
cina lui Paladi dela L.ogofeţăi, — apoi dum[neta triimeti pe 
Catrina Şorociasă, cari esti acolo înă ogradă, ca să i-o dai,
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fiindcă îndestulă ni-âă slujătă şi ne slujăşti totdiauna Că- 

minariulă Ştefănachi; pe Vasili, cari e Căzaci, îl triimet 

ca să-şi mai cauti di casă, fiindcă poati să nu fii trebuitori 

„de a-lă aduce iară, iarii pe Vasili Hoca l-amă mai oprit; 

însă dumi[neta] vei poronci ca să-i cauti de casa lui, dăn- 

du-i şi vre-un omii, doi, dacă va avă trebuinţă, ca să-i facă 

căti ceva pi lăngă: casa sa; cumil şi o.lădiță a lui Dumi- 

trachi, băetii croitori, ci esti acolo, cu nişti -lucruri, să o 

triimeți. e E 

Şi săntii a:-d[umitale] soți: 
| - Costachi Canand. Post. 

'836, Octomvrie 29. 
3 

VII. 

lubită Catincă, | 

Ami. priimitii scrisoare dumi[talli, şi m'ami bucurati 

foarti multă că ti afi sănătoasă, dăndiă laudă milostivului 

Dumnezăi. Pentru mine vei şti că mii bine, slavă Dom- 

- 

nului. Trebile noastri pării acu mergi tari bine. Pricina cu 

lacovachi Paladi aă vroitii milostivă Dumnezăă de ai luată 

sfărşitii, închizăndu-să della, triimeţăndu-să şi răvizie Diva- 

nului domnesciă, ca de acolo să să facă anaforă la Măriia 

Sa Vodă şi, înă urmă, să să facă şi hrisovulă Logofeţăi, spre 

a să întări cu desăvărşire închiere pricinii, unde şi nădăj- 

duescii pe milostivuli Dumnezăi că înii icurăndă să vorii 

sfârşi: lară, căt pentru adresa ce mi-ai triimesti acesfi di- 

part.. cu Ioniţă Grigoriu,. de atasta mamă bucurati tari 

multă, că mi-aă dischisă drumi spre a-lă învăţa minti pe 

Țiganul acel turcită, căci et mai înnainte, părti a nu prii- 

mi răspunsă de la dum[neajta, m'amii dusi la ministru de 

ami vorbită, unde sa şi rănduit comisii la stare locului, 

spre a. să cerceta toati jafurili căti sai făcut şi să facii de 

cătră Ioniţă Grigoriu şi de cătră Jădlovi, şi dară dum- 

ne[a]ta, căndi va vini comisie, să pui satili ca să dei o jalobă, 

arătăndă toati- jafurili ci li să faci: de cătră Grigoriu, şi, 

dacă vei pute, mai aţăţă şi pe alțăi di pină prejuriă ca să 

poa
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„dei o jalobă iarăşi întă asămine cuprindire, arătăndii şi 
dum[nea]ta. că malulă estia nostru. Şi nu-i destulă că-și ei 
uiumulă legiuită, dară, apoi, mai eu şi căti 4, cinci lei de 
merţă. , 

Pentru .casil: d. Agăi Scarlatii Crupenschi amă văzută 
celi scrisă, şi ne vomii săli cătii de multă, d'inpreună cu 
vărulă Iordachi, că, dacă s'ară pute, şi cu uni - mai giosă 
preţiă să li scoatimii. Dară de câsile unde şădi d. Iorgu 
Razu, cine ţa spus că să văndu casăli acele? At vorbită 9), 
decătii dum[nealui] mi-ati zisă că ne le va da nou, însă eă 
nu i-amă dată niciună răspunsă. Banii de la lamandi te să- 
leşti că să-i îi, căci ne trebuescă la casi, precumii şi la 
altili, după cumii dum[nelta ştii. .Dară, diosăbită, ei pre- 
cum amă auzită, Emandi nu pr& mergi bine; cari şi de 
mal înnainte. ari fi trebuită luaţi, şi dum[nea]ta te săleşti 
a-i lua numai decăti. Banii di la vărulii Scărlati Miclescu 
i-am priirhită, pe cari i-amă şi dată la cc. Mihalachi Păş- 
canu, atăt capitili, cătă şi dobănda: 5 galbeni, 'neputăndă 
a scăpa de dum[nealui]. Pentru banii de la orăndari, vadeoa 
cu: adivărati esti la 15 Dechemvrie, darui bine ară fi ca să-i 
dai şi mai înnainte cu vr'o giumătati di lună, şi, di socotesci, 
mal multii ceva înnainte, căci, după cumă să poartă, săntă 
nişte blăstămaţi şi nu caută nimică pentru ca să mulțămască 
pe stăpănii de la cari să folosăscii, şi mai curăndu ' cătaii 

să mai aibă trebuinţă (2), o creză, di la noi. Iară pentru 
grăi, după cum îmi scrii că-ți daă căti 22 lei pe merţă, şi 
dimerlia să fii de 15 ocă, atastai pisti rezonă, căci 
îndistulă că tragi pisti' 13 ocă mărime ei mai multă decătii 
să politiceşti, apot ei certi mai multă! Cari atasta nu să poati. 
lară, di voră da un preții mai folosători, atunce dum- 
[neajta cumiă vei socoti vei da. Iară orză și ovăsti, de vei şi 
vindi, însă mal multă decătii vro 40 sai 50 merţă să nu. 
vinzi, după 'cumti ami scrisă mai înnainte, căci prețul aces- 
tora ari a să sui tari multi. 

Frăţăni-meă Grigori arată-i îcăţăştile închinăciuni. Şi, 
cătă pentru pricina dumisale cu Profiriţa, sat făcută lucrări 
tari buni. lară totă odată îi spuni și aţasta: ca să conte- 
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niască a mai scrii pi la unii şi alţi, dacă odată m'amii 

însărcinată cu căutare pricini sali, căci apoi mă xol tragi 

di o parti, şi înă urmă iarăşi va rămănă "pricina ca mal 

- înnainte. Căci de azastă lucrare ce sati făcută acu aă avută 

o norocire de mine pentru că ami fostii .aice ; căci, de atăta 

vremi de cănd să lungeşti pricina, încă nu sai făcută 

aşă lucrari bună precumi aă eşiti acu de bună. Și toti 

odată să închipuiască a triimeti cu grăbire măcarii vr'o 15 

galbeni, dacă nu 20, precumă şi unii Țăgani: sai vre ună: 

băetă. de vr'o 16 ani, sati şi mal mari, însă nu fii însurati, 

cari nu va avă tată, ca să-lă dai undi ceri trebuinţa, 

spre a să pute lucra” pricina toti bini şi înti folosulă dum. 

„şi de acumi înnainte. Iară lucrările, atătă de la Aghenţii, 

cătă şi de la Loglojffe]țăi, le va aduci toate Chirţa. 

lată că mai triimetă şi pi Vasili Căzacu, ca să-şi mal 

cauti de casă, şi totă odată vei chiema pe săchilară lor- 

dachi, cumă şi pe Vornică, poroncindii Vornicului cu banii 

cutii, zătăndă săchelariului Iordachi ca să-i ei 202 galbeni (sic) 

de la Vorniculti înă păstrare, făcăndu-i Vorniculi socotială d'in- 

preună cu sătenii la fiişticari şfrăşiti alui cfertului, pentru ca să 

nu mai urmeze ca mai înnainte, buclucuri şi măncături pentru 

banii cutii, şi arătăndu-i Vornicului că, de nu va urmă aşa, 

va mănca bătai, înplinindu-i toati vitili pentru mişăliili lui 

şi beţăili cari le faci. Te sălești, iubită Catinco, şi pentru 

steclili vărului Iordachi, ca doară i să voră triimeti ; triimeti 

mălaiă şi orzi pentru Căpit. Ştefănachi, după cumă ami 

“scrisă mai înnainte, Şi sintă 

'836, Noemv. 6. ală dum. soţi: 

. Costachi Canand Post. 

Cumnatului Iorgu, cumă şi cc. dum., arată-li frățăștile 

închinăciuni. : 

(Pe Voi] ! Iubiti mel soțăi, dumlisa]ii Catinca Canans. 

La Făntăneli.
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VIII. 

lubită Catinco, 

Cu agiutoru Domnului, îţi vestescă că sai sfărşătă cu! 
Paladi în favoru nostru, închiindu-să minciunile să [=şi] pri- 
cina ac& acolisătoari, rămăindu-i vărului Iordachi îndatoriţi, - 
darii nu puțăni să Căminariului Stefanachi. Dară Şi ei aă 
fostă di mari folosi că m'ami aflată la Ei, că prin Că- 
minariu Stefanachi. să 'prină Spatariu Veisa, derectoru Lo- 
gofiţăi, ami făcută toti bunu ; apoi dumneta triimeti-mi cătă 
mal în grabă pi Catrina Țiolăţiasa [Şoriceasa], că-i. săntemă 
îndatoriți multu, Căminariului mai alesă, şi cu fariţiria [feri- 
cirea] totii di la Logofiţăi să'alti slu[j]bi căti ni-aă făcută să 
ni faci, și ami dati la Divanu Ţării-di-Susă, Logofeţăloriă, | 
şaptizăci să doi lei, apoi încă mal trebui să dai vr'o doi- 
zăc să cinci galbini, cu hrisovu, cu toati. Tudurachi iesă 
di la noi, luîndu-li ună, mosu a lui,. puindu-lă la o moşei; 
niputăndii a-lă țănă cu di-a săla, ÎI voi lua: sama pentru 
toati bini, să le voi da pi măna lui Alecu, nepotu Cămina- 
riului Stefanachi, cari credă că ni vomă mulțămi, avăndt 
altfel di condei să capu; cumă să vatavi la Făntăneli, 
dacă Lazară a voi ca si fii după cumi i-amă dati, apoi 

_asază-lii, însă nu mai multă: să bani înă mănă să nu-i întri. 
Iară, di nu, apol scrii-mi, să-lă triimătă pi cumnatu lui Io- 
nică, cu chişti [=câştii], să noi suti lei pi anu, să doi cai la grajdi, 
să măncari, să casă, iară altă nimică. Apoi cumă vii socoti 
mal fă, mă rogi, sălindu-te, să pentru toati căti îți mai 
scrii să ni altă, cari îţi mai trii[metii]. Îşi mai triimătiă să 
răspunsurile di la văru lordachi, să di la cc. Ruxanda; să 
pentru dulceți di chitru voi urmă după cum îmi scri 
Noi eşti că: pi Ioniţă Paladi l-aă orănduită în locu . 
răposatului Dimachi. Pi fata Cogălnicianului o i& Leonă, 
să l-au făcută ispravnică la Botoşeni. Eă cu cheltuiala c'tă 
poti o iconomisăscă, însă casa să oamini ceri, să a să- 
vărsă interesurile noastre pentru casă mai face (?) să li ştii, Să 

„1 Sora lui Mihail Kogălniceanu. D-na Leon e încă în viață. 

      m
a
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lui Tudurachi i-ami înplinitiă zăci galbini pi şapti luni, ni- 

păsuindu-mă, să avîndă aşa a lua, fiindcă ielu' piste vr'o 

patru zili să duci; di cari stii să văru lordachi. Pentru ca- 

săli lu Crupenţchi, vomă săli, dacă s'a pute şi mai giosiă 

să le cumpărămiă, şi să voriă puni supti mezată, sfărşăndă 

docmala. Lemnile nu li-aă triimisă, cări i-amu să scrisă lui 

Costachi că-i vot, triimeti. Zapciu di la Dipartamentiă însă 

era bini ca să nu fi mai dati acel cinci suti Iei înă urmă 

la unu ca Costachi Miclescu. Te sălești pentru banii di la 

frățăoril dumitali, fiindcă Crupenţchi nu credii să credita- 

'risască pi alțăi. lau săntă 
a dumitali soți: 

Costachi Canană Post, 

'836, Noemv. 7. 

IX. 

lubită Catinco, 

Mai întăiit cercetezii pentru întregimea sănătăţii dumitale, 

pentru ca, aflăndu-să bine, dăndii laudă Domnului, să mă - 

bucur. Asămine şi pentru mine vei şti că, dinti mila Pro- 

niei cereşti, mă aflu sinătosă. 

Ceia ce-mi scrii acumu înii urmă pentru Lazăr, că l-ai 

aşăzat precumi ei amii hotărăt, foarte bine ; însă îl spune 

ca să să sărguiască “a să sculă mai diminiaţă decăt înna- 

inte, iar nu precumi să scoală : odată cu nol. Şi înă văn- 

zări de producturi a moşiei dumneta: să-i hotărăşti a nu să 

amesteca, fiindă că-ți iaste ştiut că niciuniă .feli de chizăşie 

nu are; ci, pre căt vei mai zăbovi, vel vinde ce vel socoti. 

Postelnicelului Grigori Zonca dumneta îi poronceşte să- -şi 

deşchidă ochii, ca să nu paţă precumii mai înnainte, dacă 

va fi şi alte lăngă Lazăr, precumi credu că va cere tre- 

buința de a fi.. 

Frăţăni-mei Grigori arată-i dinu parte-mi” frățăştile în- 

chinăcuni, şi-l spune că în pricină, după lucrarea Logofe- 

ţii cătră: Aghenţie, s'aă scrisă de la Aghenţie cătră forumă . 
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„din Bocovina, cu No. 5.337, şi dum[nea]lui va găsă aceste 
- hărtii acolă la forumă. - N 

Precumă și pentru oprirea şi stavilarisire Profirei, după pro- 
testul ce s'a dat Logfătului, precumiă ț'ami mal scris, s'aă 
făcut lucrări, şi de la Divanulă “Țării-de-sus iarăşi să fact 
cele de cuvijriță; însă atăt acestea, căt şi lucrarea dumisale 
Lobii (?) ce s'a dat lui Vvodă, înă pricina cu Bibire, pării as- 
tăză nu s'aă putut găti. Iar, pentru ceea ce scrie dum[nea|- 
lui în pontulii dispărțăniei, aceea rămăne numa! cătră Mi- 
tropolitu să scrie dum[nsallui. Asămihe îi arată că pe 
Toader Chirţa înă zadar l-aă triimis aicea, căci, precumiă 
elă nu cunoaşte pe nime, degiaba pierde vremea, şi iaste 
destulă Vasile, şi ficori aşa des îni zadar să triimăt, căci, 
fără să să săvărşască o triabă, să: începe alta, încăt dinu 
asămine grăbiri s'aă prelungit lucru atăţa ani, fără vre-o 
ispravă. Decăt acumii merge pe canalulă cuviintos. Arată 

„tot odată frățăni-meii că Caminariultă Ștefanache, ce iaste 
înă Logofeţie, stărueşte cu osăbită sărguință înă pricină, 
precumiă despre unile dinii înpregiurări îlă va pliroforisi şi - 
Toader Chirţa. | | 

Galbinil ce mi-al triimis pre Manolache -i-ami priimit 
toţi deplină, şi vol urmă pentru dănşii precumiă îmi scrii, 
Vei poronci ca să să triimată 'vr'o doi merţă popuşoi pentru 
pasări, însă de acei mai buni, căci aceştie te sănt aice, lasii 
că nu-l mănăncă pasările, dar, şi măncănduii, nu să îngraşă, 
Asămine să va triimete şi vr'o dimerlie usturoi, fiindcă s'au 
sfărşit. Vei grăbi şi pentru triimetirea olojului şi a pasatu- 
lui, ca să să triimată mai înă grabă. - 

Pentru vaca. Bedrulii, ce-mi scrii ca să erneze în vitele. 
„noastre, eii amă lăsat, căndă amă purces de acolo, ca să 
erneză cu vitele boereşti. , 

Te înştiințăzi că văru Iordache Miclescu -vine pe săptă- 
măna viitoare la Botoşani, la fratele dumţisa]le, la văru 
“Alecu, şi l-amiă rugat ca să vie şi la dumneta, unde te va 
pliroforisi de interesurile noastre, și te “vel bucura iarăşi. şi 
mai multă de sfărşărea cu Paladi, care, cu întoarcerea vă. . 
rului Iordache la Eşi, vei vini şi dum[nejta mat cu înlesnire,    
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Pe Manolache l-amii zăbovit pentru că eramă să-lă triimit 

la lemnile ştiute, dar ami pus amintrile la cale pentru 

lemne. 

Frăţăni-mei îi mai arată că lucrările ce atărnă de Logo-. 

feţie, de Divvană şi de Dipartamentii, peste puține zile le 

va afla dum[neajlui, poate că unile şi cu potta de astăzi 

să margă la Botoşani. Tot odată te înştiințăză că la Diwva- 

nulă domnescă s'aă orănduit pe cc. loan Luca. lară eu 

săntii ală dumitale 
soţi: - 

, Costachi Canano Post. 

Şi eă cu plecă[ciune] sărutii măna dumlitajli. Pisti patru 

zăli nădăjduescit a fi şi eii înă Bot[o]şani, unde cred că 

ne vomă vidă. 

'836, Noemv. 20. 

Iaşi. 

Triimetă această carti dină Basarabiia . cătră cumnatu 

lorgu, şi am dat ună sorocoveţii la posta rusască, pentru 

carti; iată că-ți trimătă zăci alămăi. Dulţeţi (sic) de chitru 

Sati făcută, după cumiă mei scrisii. Te săleşti ca sticlile 

vărului Iordachi să le găsască la Făntăneli, că multi pişti 

şasă zile va fi dumnialui la Făntăneli macari. 

Xv, 

De aceiaşi natură cu scrisorile de mai sus e aceasta, 

mal veche cu zece ani, către Mărioara Cananăi, de 

la Corni, născută Holban, soţia lui. lancu?: 

Sărut cinstită mîna dumitale. 
Şi jaloba dumitale şi cartea ce-a pri[mijtiă Prea-Sfinţitulă 

Mitropolit s'aă arătată Măriei Sale lui Vodă, şi foarte sai 

supărată, şi s'aii mîhnită pentru necazurile dumitale. Au 

îngrozită că va pedepsi pe aproză, de voriă îndrăzni a să 

mai „arăta înă casa dumitale şi a mai face obrăznicie. 

1 Cf. vol. XVI, p. 42 şi urm, 95 şi urm.
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Secvestruirea să să cuprinză în veniturile moşiilori de 
la Sfintul Gheorghie înnainte înă producturile moşielorii, 
înă vite şi în oprirea păduriloră, iară lucrurile cele dinii 
casă şi dinii ogradă, grajdulă, 'trăsurile şi orice altă lucru 
de metahirisită spre odihna dumitale, de s'aii şi scrisii de 
rînduiţii, nu sîntti secvestruite, ci numai însemnate înă lipsa 
dumitale. Ca să nu să sălășluiască, toate ai să să facă cu. 
lămurire înă scrisă de la Depărtamentiă. S'aii poruncit de 
cătră Măria Sa Vodă. ŞI, apol, afară de acestea, acumi 
are a să hotări şi summa îni bani şi înă lucruri ce treabue 
a să lăsa spre petreacerea viețuirii dumitale. Căndu acestea 
era să să isprăvească, Măriia Sa aă eşită la ţară. Trimisulă 
dumitale să întoarce, ca să nu-şi piiarză vremea. Pînă să 
va întoarce Măriia Sa, amă rămasă eu vechilulii” dumitale, 
Îndată ce va veni Măriia Sa, le voii găti, şi voiă stărui a 
să stirşi şi, pe Joi sai Vineri, trimite-ţi. omul ca să-i da 
scrisorile poruncitoare spre odihna şi mulțămirea dumitale, 

Stăpîna mea! Nu te mîhni! D[u |mnezeă iaste putearnicii 
şi milostivii. Poate stirşitulă să fie bună şi mîntuitoră. Eu 
ce fel mă sîrguescii, după datorie, pentru dum., va spune 
trimisulă. Că-mi iaste jale de supărările ce trageţi. Fiind 

ală dumitale. | 1827, 'Maiă 2, 
plecată slugă laşii. 

Iordachi Stol[nijci.. 
-[Pe V-o:] Întru cinstită mîna dumisale cucoanii Marioarii 

Canand Postelniceasăi, cu toată plecăciunea. 
La satulă Cornil, 
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XIX. 

ADAUSE 

„1 
_ SCBISORILE LUI IOAN- Vona CALLIMAGIUL CĂTRE 

- FRATELE SĂU DUMITRAŞCU?. 

1. 

Iubite frate, cu bună sănătate mă 'nchin dumitale şi- Fi 

poftescu de la milostivul Dumnăzăă fericită sănătate. 

Alaltaeri, cu [călăraşi, răspunzăndu la toate căte mi-al 

însămnatu, fam scris pentru, banii di triaba cumpărăturil 

de boi, cum că vol trimite cu sotnicul? gospod o mie de 

" lei,.şi iată dară că, purcegăndu de aice împreună cu sot- 

nicul un prieten al mieă, gelepul lui Casabbaşii?, anume 

Vasilachi Saigiul s, care vine în ţară pentru cumpărătura de 

oi împărăteaşti, şi, mergăndu dreptu la laşi, la Măria Sa 

Vodă, fiindu mai de ispravă decăt sotnicul, iam dat pe- 

”. cetluiţi ughi ungureaşti şi fănduci5 de o mie de lei şi mai 

bine. Şi pentru ce zic: şi mai bine? Pentru căci galbeanii 

| ungureaşti şi fănducii îmblă acolea şi mai şi; aice căte 4 

lei, iar eă vi am trimis galbănul căte trei şi optuzeaci de 

bani, „adecă făr un tult patru lei. Și aceasta am făcută 

1 S'aă tipărit, cu greşeli, în Xenopol, . c., p..215 şi urm. Aici se daă 

după original, cu deosebiri de ortografie şi limbă. 

2 De Cazaci. 

3 Cumpărătorul de oi pentru starostea casapilor | din Țarigrad. 

"4 Păstorul. 
5 Fănduci, galbeni funduclii, 

y 
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pentru 'că să nu să: facă cît de puțină smintială, şi mai bine 

să pripsosească decăt să lipsască banii. De care dumneata 

să socoteaşti galbănul căte 4 lei, preacum îmblă, și, căi 

bani or. prisosi peste 2 pungi, cu bună-credinţă mi-i face. 

răspuns, ca să ştiă căţi bani cuprind galbeanii, şi, la vremea, 

să-ți poţi da sama, cu izvod curat şi lămurit. Şi îndată 

acmu să-mi faci ştire. Şi i-am dat învăţătură, banii şi scri- 

soarea mea a&asta să dea la măna dumisale Păh., socrului 
mei, şi dumnealui îi va da în mîna dumitale sati în măna! 

cumnatului Andronachi !, şi unul din dumneavoastră trebuia 

să vă aflaţi la Eş, cu bună samă, ca să luaţi amanetul cu 

banii, şi 'ndată să-m faceţi răspuns cu călăraş de la laş 

cum. C'aii “venit banii, şi, după cum îmblă acolea galbenii, 

căţi bani prisosăscu peste 2 pungi. Aice, luîndu-mă la vo- 

roavă boilor de negoţu, cu carii ştiă răndul, îmi zisără 

cum) că boii de negoţu, dacă nu şed toată iarna la er- 

natic, nu pot fi boi buni de negoțu, nici neguţitorul nu-i 

cumpără, şi, de şi-i cumpără, cu scădeare şi cu pagubă 

este negoțul boilor. Şi la atasta, frate, trebue foarte să te 

svătueşti: aşă este, aă amintirea? Şi, aş, să te apuci de 

cumpărături ; iar, de este precum îni zici, să te fereşti, frate, 

să nu dai cu banii în primejdie de pagubă. ŞI zic că es- 

timpu nime mar face cireazi. Ci şi la acestu pont să-m 

răspundzi în “grabă, ca ei, păn' nu-m va veni răspunsul 

dumitale la căte îţi scriă, alţi bani n'oi trimite cu bună 

“samă. Cu acestaș chiriţi Vasilachi iat trimițu şi 2 legături 

în 2 traeste, cu haine pentru trebuința neanil, după cum 

însămneadzu în acestu izvodu, şi basmalele dumitale, şi o 

păreache de cercei de aur cu mărgăritare surorii Paras- 
chivii, după cum mi s'a rugat; şi de toate aceste să aibu - 

răspunsu îndată, şi de la nenea. Şi. dumneta, frate, să faci 
contăşul neanei din postav t-am trimis ; şi în grabă mă'rog 
de răspuns deplin, şi de la dumneta, şi de la cumnatul, şi 
de la neane, deplin. Şi iarăşi fi dumneata sănătos. 

„ Fratele dumitale : “ Fevruarie 27 ră 
Ion Med. 

i Din Botoșani: ținea pe Paraschiva, sora lui loan. 

     



258 a i ADAUSE 

Frate, cu bună socoteală să-m răspundzi în grabă şi deplin. 

[Pe margene :] Frate, acest Rus: căzac, ce ai acolo rob, 

trimiti-mi-l aice la mine, căndu a veni dumnealui Vel Post., 

şi dumnealui, pentru voia mea, îi va purta de grijă şi, 6-a 

„cheltui cu dănsul, cu mulțămită îi voi plăti. Aşea să dzici 

dumisale, şi să mi-l trimiţi cu bună samă!. 

II. 

Hs. văscărst [Hristos a. înviat!]. 

+ Iubite frate, cu frăţească sănătate mă. 'nchin dumitale. - 

ŞI= fi poftescu de la milostivul Dumnăzăiă întriaga şi fericita 

sănătate. Frăţasca scrisoare dumitale am luat, şi de sănă- 
tatea dumitale m'am bucurat. Am înţăles si căt însămnează 

de răndul dumitale şi a negoțului de boi; pentru care etă 

mai mult a-ţi scrie n'am, făr' căt tot lucrul şi chiverniseala 
rămăne în sama dumitale, ca să te porţi înțălepţeaşte şi cu 

bună chibzuială, ca să cunoscu şi ei şi dumneata sporiul 

neguţitoriei din ostaniala dumitale. Iată dar, pe cuvîntul 

dumitale, osăbit de &a mie de lei ce țam trimis cu dum- 

nealui Vasilachi Saigiul, țam mai adaos şi alţi 500 lei, care 

fac 3 pungi de bani, ca să poţi: cumpăra şi stupi şi cărdul 

boilor deplin. Orănduit-am şi cumnatului Andronachi 2 

pungi de bani, care bani veţi lua de la dumnealui Vel 

Vamăș, cumnatul lanacachi, de vreme c'am scris la Măria 

Sa Vodă să i să dia dumisale acele 3 pungi de bani, adecă 

una în sama dumitale şi 2 pungi în datorie cumnatului 
Andronachi, şi îndată să mi să trimiță zapisul în şese luni 

vadeaoa, pe pungă de lună cîte 3 lei dobăndă,— face peste 

tot 5 pungi de bani. Deci socotiți pentru Dumnăzăi, să vă 

fie lucrul de cinste şi curat lămurit, făr' de niciun cuvăntu 

și făr' de nicio 'smintială. Dumneata trebue de atasta dată 

să te alcătueşti binişor, cu bună socotială şi cu osărdie mare 

la slujbele Măriei Sale lui Vodă, acolo la âcia Căpitănie, 

de vreme că şi tărgul Sireatiului, precum mi-au scris Măria 

Sa Vodi, în sama dumitale va fi (şters: în sama dumitale], 

„1 Cf, Documentele Callimachi, |, pp. .Lvi-vil. 

c
a
c
i
 

at
e 

ez 
T
a
i
a
 

 



SCRISORILE Lui IOAN-voDĂ CAtLimAcii CUTRE FRATELE sit . 939 

şi vel fi slujbaş totdeauna acolo, la. Ţinutul Suceavii. Deci 
să te foarte chibzueşti, cu bună dreptate, la toate, ca să 
poți eşi cu cinste la altă dregătorie mai mare, şi, pentru 
neguţitorie, acolea că| m lppii şi apele foarte daă-măna, şi, fiindu 
săngur, fără soție, socotescu că-ţi va fi îndămănă, și, iarăş, 
pe urmă, s'a mai socoti pentru chiverniseala dumitale. 

Imi scrie Măria Sa Vodă şi pentru moşie, să-ți cauţi giudecata 
după dreasle] ce'i .avea, şi dumisale lui vt, Logofăt am scris 
pentru voia dumitale, şi 2 basmale i-am trimis peşcheş mai' 
dăunădzi, şi nedejduescu că-l avea dreptate. Oamenii care 
al la slujbe, să nu fie furi şi tocotniţi! beţivi, şi şi la negu- 
țitorie să-ţi cauţi oameni puţini şi buni. Aceste toate ţi le 
aduc minte, fărtate, ca să fii pururea la toate cu ochii prea 
deşchiş, cu buni dreptate şi :cu frica lu! Dumnezăi. Cum- 
natul Andronachi să puia şi chizeşi pre cine'ţi socoti, în 
zapis, şi să aibu. răspuns. la. toate deplin. Şi dumisale 
neanil cu .plecăciune mă "'nchin, şi sărut măna dumisale. Și 
de căte am trimes dumisale :să ai răspuns deplin de la 
dumnealui pe izvod. Şi mila lui Dumnezăă fie pururea cu 
dumneavoastră. Pentru cumnatul Ursuleţu * încă mi-să adi- 
vereşti Măria Sa Vodă prea bine. Fratele dumitale : 

| _lon Med. 
U Ţarigrad, Mai 10. 

[Pe margene :] Frate, vei şti că cu cumpăratul roabelor 
- de slujba casii nu ne putemu geoi (?)%, c-am socotit să-ţi 
scrii, doar mi-ai pută înseama 2 copile sărace, ca de zeci, | 
doisprece ai de vărstă, însă [să] fie curățele; de nu sor 
pute afla sărace 4, fie şi cu mamă; şi aici le ţinem -prea 
bine şi "'mbrăcate şi podobite, apoi le şi mărităm. Ştiă că, 
dacă-i sili, lei afa,— şi-ţi va fi cu mare mulțămită de spre 
Raliţa 5. Vorbeşte, şi.cu cumnaţii, şi cu Paraschiva, şi cu 
Maria, pentru acasta. 

i Ciocotnici, ciocoi. 

2 Soţul Mariei. 

3 În Xenopol: nevoi, 
4 Orfane. 

5 Soţia sa, 
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Can cu lesne nu l[e] dai părinţii păn” pe aice, la Ţari- 
grad ; dar 'Ţarigradul iată-l-ăi o palmă de loc de la Gălaţi: 

cu corabiia în trei dzile or sosi aici. Giurueşte şi ceva 

bacşiș ca să le poţi îndemna, şi. cu vreme, vel avea -mul- 

țămită şi de la dănşii, şi mie mi-i face prea bună slujbă. 

Și să aibu: răspuns, ca să scrii la Vameşul de la Gălaţi 

să-i fie 'aminte, cănd leii trimite, să le poarte de grijă şi 

„se mi le-trimiţi. | 

| - Alta, frate, îmi trebuescu. o sută de jderi, ŞI să-ţi fie 

aminte să-mi scrii căte căt Vei pută cumpăra jderul acolo 

la țară, la munte, şi țoi orăndui banii de-i vei plăti. . 

Frate, căte vr'odată cercetează de la ţară, la socru-miei, 

căte cu ceva untu, brăndză proaspătă, găini « ca dea acele, 
- că așă să cade, 

Copilele, Ţiganci să nu fie, ci Moldovence, aă corcite. 

Să-mi scrii pentru 100 jderi, să-ți trimiţu banii; de-i vei 

plăti înnainte, îi lua eftin. 

Alta, vei şti că, cu mila lui Dumnăzăă, Ţănutul Hotinului 

_l-aă dat stăpănii în sama Mării Sale lui Vodă, şi caută de 

avem acolo la Nistru nescareva moşii, ai despre Mihuleţ, 
să le cerci!. 

II 

lubite frate, dumneata Vel Ban, multă şi fericită sănătate 

poftescu dumitale de la mila lui Dumnăzăi. 2 frăţăşti scri- 

sori a dumitale, cu venire Măriei Sale Domnului am luat, 
şi foarte ni-am bucurat cu toții de buna şi poftita sănătate 

dumilor voastre. -Arn înțăles toate şi amanetul, adecă făclii - 

şi pînză, ni-ati venit; aşteptăm şi ceialaltă zaheră cu 'cora- 

bie, care păn' astăzi nu ni-aă venit. Toată povestia rămă- 
şiții cu care ti-ai năpăstuit Anania, am înțăles din scrisorile 

dumitale. Ce, acasta fiind o năpaste, iată mi sai adeverit 
dumnealui Păh. Nicolachi să ţi să rădice, să aibi pace; ast 

nădejduescu, de vreme că şi Mării Sale lui Vodă cu rugă- . 

i Scrisoarea e din 1740. V. ibid, pp. LVII-IX. 
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minte am scris. Deci dumneata, frate, şi pentru rămăşiţa 
acasta şi pentru alalte trebuință toate, nu numal a dumi- 
tale, ce.şi a surorilor noastre, vel nizui la dumnealui Păli. 
şi dumnealui Post. ŞI, ți sor isprăvi toate, Şi, frate, să te 
săleşti şi pentru chiverniseala cumnatului Andronachi să să 
puia la o cale cu dumnealui Păh. la toate, şi pentru toate 
mi s'aă adeverit cu bună samă. Un copil ce mi-ai scris 
soară-noastră Marie, să săleşti să-i curteneşti la “Măria Sa 
Vodă prin mijlocire dumilorsale. 'Testamenturile bucatelor 
mele şi a surorii Maria sor înnoi, de nu sai înnoit păn' 
acmi. Te poftesc, frate, şi pentru Marie, să rămăe odihnită, 

„- “preacum la toate isprăvile aceste am luat deplină adeve- 
rință. Şi după isprăvile aceste să aibu în ştiinţă, iarăş prin 
mijlocul acestor boiari, fraţii, cu scrisoare dumitale şi căte 
bucate şi căţi stupi vei să pui estimpu în iărnatic. 

Raliţa şi fii noştri, şi ginerele Gligoraşco ?, să 'nchină toţi 
dumilor-voastre cu bună sănătate, şi. dumisale cumnatei Bă- 
neasei. Acele ce-mi însămneazi pentru şverturi, banii du- 
mitale, ce ni-aă luat Iordachi Post., voi cerca, şi iarăş te voi 
înştiința. Şi mila lui Dumnezeă cu dumneavoastră cu toţi. 

Fratele dumitale : 
Oct. 13 [1749]. „Ion Vel Terzliman|. 
[Pe V-o, o înserhnare de vedre şi cumpărătură, precum 

şi «poloboacele>.] 

IV. 

lubite frâte Vel Ban, sănătate fericită poftescu dumitale 
împreună cu cinstita casa-ţ de la mila lui Dumnăzăă ; şi 
noi cu toţii lăudăm numele Svinţii Sale, ne aflăm sănătoşi. 
Fac ştire dumitale pentru Vasilie, sluga dumitale, că eri, 
în 21 aceştii luni, ţi l-am trimis cu carăle gospod, să vie 
pe la Bucureaşti, că într'alt chip nu să putea. Cu carele 
tam trimis întrun sepet căt am cumpărat pentru trebuința 

1 Vlastă. 

Vol. XXI. 
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dumitale, şi alt mai lipsăt din căt scrii în izvod, făr' căt 

heresteia. care ţi l-oi trimite pe Mare cu Anton Sacăzlăul!, 

negustoraș, care va purcede, zice, după Bobotează. Vasilia 

mi-aă zis şi de o şea tur&ască, ce şi aciia şi, de ol pute, şi 

vrun zembul de orezu, am scris la Vel Post. muntenescu, 

pentru Vasilie, sosăndu la Bucureaşti, să-l trimiță la Foc- 

şeani. Am scris şi dumisale Vel Post. Antiohi? să scrie Sta- 

rostelui de Focşeani să-i dia căruț de olac, să vie făr' chel- 

tuială la Eş, şi acolo-i veai cerca dumneata. l-am dat şi-de 

cheltuială de agiuns, şi i-am cumpărat şi blană, şi iapăngă, 

şi altă ce i-ai mai trebuit, şi nu poate să să jeluiască de 

raiat ce i-am făcut; eă trebuia să mă jeluescu, că mau 

ținut -putinile, toată putina cîte 20 de lei; deci foarte 

scumpă ţă-i zahariaoa, mai scumpă decăt jăcnița lui Sv. 

Ghiorghie ; ce, de-om fi cu viaţă, de primăvară țoi trimite 

mai lămurit izvod anume, şi te vei chivernisi ca să plătiască 

navlonul corabii acolo, din venitul acela. Că, dacă este să 
o plătescu eă, nu-mi trebuia nicio zaharea; mai cu folos 

mi-a fi să o vindză acolo şi să-mi vie banii. 

Izvodul de cumpărătura acelor mărunţişuri a dumitale 

este grecescu, cu slova gramaticului mieă, şi pune să ţi-l 

prefacă, ca să înțălegi căți bani ai trecut de la mine daţi. 

Raliţa vi să 'nchină cu sănătate, şaii trimis dumisale Bă- 

neasei o părechi de nifrămi de obraz şi zece săponuri de 

moscu; ati trimis şi surorilor căte o deghermia de iaminjia, 

şi pofteşte să le trimiți peşcheşul. Păndză lipoverască * pot-. 

teşte de trebuinţa roabelor de primăvară. Păn' acmu tei 

fi măntuit şi dumneata de slujba 'coniții, şi să-m scrii €-ai 

mai cumpărat pentru trebuinţa săliştii, şi vorbeşti cu dum- 

nealui Vel Post. să-ţ facă carte pentru dobitoacele oame- 

nilor streini, după obicei, precum şi ei i-am scris. 

Aasta, frate, şi fiți dumneavoastră sănătoş. 

Fratele domitale:: Dechem. 24 [1740]. 

lon Vel Terziman. 

1! Chiotul. 

2 Carageă. 
3 Lipovenească ? 
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Sv[ă)ntul Crăcun, şi la anul cu sănătate şi voia bună, 
30 lei pol şi para una am dat mai mult, precum. arată 

în izvod. [Scris de altă mînă.) 

[in margene:] Un brăi, ce m'ati zis Vasilie, de matasă, 
încă am trimis dumitale, tot puse în săpet. 

vV. 

lubit[e) frate, cu frațască sănătate mă 'nchin dumitale şi 
glupăneasii dumitale, cumnatii Băneasii. Frăţasca scrisoare 
dumitale am luat, şi foarte m'am bucurat de sănătatea du- 
milor-voastre; căt îm însămneazi, am înţăles. Pe cuvăntul 
dumitale, iată am orănduit cu poliţă la dumnealui Vel Post. 
să-ţ dia o pungă de bani, patru sute lei, să-ţ fie de cum- 
părătur' a 2 pluguri de bol şi dzeci sati doaspredzeace vaci 
cu viţăi, eftine fiindu vitele acmu la atastă vreme a văcă- 
ritului; pentru care nici ei nu țam întărdziat cu banii. Și, 
preacum ai socotit, acolea, la ac& moşiia al mănăstirii! să 
aşedzi odaia? acmu în graba, ca să nu triacă vreame a să- 
mănăturii, grăi, orzu şi cevaş mălai pentru pasiri ; şi eu 
îm vol isprăvi de la Măria Sa Vodă o carte de scuteală 
de 20 argaţi. Fă dumneata şi o prisacă de 5o stupi, nu mai 
mulţi de aastă dată, şi orăndueşte un om harnic şi cu 
dreptate. lar &a sută de lei ce prisoseaşte, să o ţii bine, că 
este să-ţi trimițu una din cele 2 copile ce mi-ai trimis în 
anii trecuţi, anume Ileana, care aă dorit mai multu de mă- 
ritat decăt de pămăntul patrii, că acole nu ştiă la ce să vor 
grăbi să vie; ce noi i-am făcut voia ŞI, venind după :duş 
(sic!) acolea la dumneavoastră, fiindu din cecitu (Sic) ciracul 
dumitale, poftim pe dumneaiai cumnata 2 să-i afle un voinic, 
can cu Ochii deşchiş, să-i d& căte odată şi peste ochi, că-i 
can şăgtia copila, şi cu aa sută de lei să o căsătoriţi [cu] 
ciracul.. Cu agrălăcul domneascu, peste cinci, şese dzile voi 
trimite un pablin cu fir :pentru nepoatele noastre, fiicile du- 

! Doamnei, lingă Botoşani. 
2 De vite. 

3 Maria, soția lui Dumitraşcu. 
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mitale, care îl vei lua dumneta de la cucona Zoiţa Comi- 

soia, care foarte să laudă cu dumneavoastră. Pentru vo- 

rova logodnii cu dumnealui Pah. Vasilachi, foarte bine mi-ai 

părut, şi i-i can peste mănă a lua în casă cuconul dumi- 

sale, nu pentru cheltuiala, ci pentru primejdiia ciumii, care 

nu lipseşte aice mai în toţ anii, şi Dumnăzăă ştie cu cătă 

frică petrecem pentru ai noştri, ce pentru voia dumitale și 

a dumisale Păh. om priimi a&astă poftă. Atăta acm, şi 

mila lui Dumnăzăă fie cu dumneavoastră pururea. 

Martie 17 [1750). 
Fratele dumitale: 

lon Vel Terziman. 

Ce cu numele dumitale să fie ata odaia pentru şi 6a de- 

apoi, adecă păr” mă trăeşte Dumnăzăi în viaţă, bine; iar, 

după viaţă, frate, de m'a milui Svinţiia Sa cu nasleadnic 

din fii miei, prea bine ; iar, întămplăndu-să altul a vria să 

puia măna pe odaia tat fost a Terzimanului, deci a&asta 

socotind, frate, nu numai dumitale să rămăia, şi cu soco- 

teală; făr' sunet şi făr de nume mare. 

(Pe .margene :] lubite frate, pentru trebuinţa a&asta a odăi, 

te vei vorovi -şi:cu dumnealui Vel Post., ca să aibă dum- 

nealui grija cărţilor domneşti de scutială, după cum mi'i 

însămnat dumneata însuţi (?). Frate, nu face sunet mare, 

ca să nu paia că voi să rădic vr'o cășlă goi face pagubă 

ţărăi 1 

VI. 

Cinstite și iubite frate, multă şi fericită sănătate poftescu 

dum. de la mila lui Dumnăzei, să te păzască milostivul 

Dumnăzăii cu toată frățasca casa dumitale. Noi toţii încă 

ni aflăm sănătoşi. - 

Zahareao ai venit bine cu Oprişan, însă prea tărzăii, 

adecă după &-am întrat în postu, şi la căşlegi; brăndza şi 

untul pentru trebuiița casii am cumpărat cu bani ; inul l-ai 

bitat, așijdere şi saria; slănina, pastrama, orzu pisat. aşij- 

1 CE. 1. ce, pp. LIX-Lxt, 
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dire ; ce aceste de primăvară săleşte să le: trimiți, că aman- 
tire nu-i pot întra în voia Raliţii. 

Din 2 scrisori a dumitale. ce mi-ai trimis: una pe uscat 
cu un neguțător şi alta cu Oprişanu, am înțăles de răndul 
dumilorvoastre, apoi pe urmă, la Ghen., am audzit schim- 
barea dumitale din Bănie, şi m'am can oţărăt, dar, socotind 
că Măria Sa Vodă cu altii chip te va măngăi[a], nu te măhni; 
voios să fi, rugăndu Dumnăzău pentru bună-starea Mării 
Sale, că, de spre mine, iubite frate, nici ca cum uitat nu vei 
î. Şi, de nu s'a pută de atastă dată altă boerie, voi sili cu 
rugăminte să ţi să dia un Ţinut cu isprăvnicii, &-a socoti 
Măriia Sa, să-ţ fie de folosul casii, 

Alta, iubite frate, scriindu-mi dumneata cum că ai însă- 
mat o samă de oi, iat” c'am însămat şi ei de aice un om 
de treabă, gelep, om drept şi cu chizeaș, care ştie răndu 
aceştii neguţitorii prea bine ; se chiamă Iovan Silistri]i 1 , cu 
care ni-am însoţit cu zapis, ca, venind acolo la dumneata, 
cu oile t-a găsi gata la dumneata şi oile &a cumpăra, să 
facă şese mii de oi. bune, alease, harg& de Stambol. Căruial 
i-am dat acmu o mie de lei; ai pus şi el o mie de let ai 
săi, sărmeiaoa şi osteneala &-a face, să fie părtaş la do- 
băndă întocma cu noi „—aşă ni-i tocmala cu dănsul. l-am 
dat pe mănă şi scrisoare la Măria Sa Vodă dela boiarii 
de aice, ca să i să facă agiutor la toate trebuințăle lui, şi, 
trebuindu-ă vr'o mie de lei, șă i să dia de la Domnie, şi, 
venindu-i răvașul aice, oi da banii aice, la boierii capiche- 
haialele Mării Sale ; osăbit de aceşti, trebuindu-i şi alți bani, 
aflaţi acole, cu mijlocirea dumitale, şi, trimițăndu-mi-să şi 
aciia polița, eii aici oi da banii ca să să pliniască șas[e) 
mii de oi, şi, venindu cu sănătate la Sffejti Dimitri, să să 
văndză, de a vrea Dumnădzăi, cu bun preţu, şi c-a fi partia 
dumitale ţa veni la mănă cu bună şi curată sototeală, 
Deci, venindu la dumneata, veţi vorbi, şi tei nevoi, frate; 
la triaba atasta, că el îş va alege care oi va socoti a fi 
de trebuința de aice; şi să vă feriți de vr'o smintială, că 
la acasta cu cheltuială va fi, că el vine acolea cu Cobanij 

1 De Silistra. 
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săi şi cu chehaialele!, şi, de-a milui Dumnăzăă să sporim cu 

dobăndă bună estimpu, la anul cu sănătate, li-om face în- 

doitia. Dumneata pentru toate vei vorbi cu dănsul, şi cu 

mijlociria dumitale să să facă cumpărătura eftină, şi, la 

vreme, să purăagă cu turmele către Dunăre. Deci, frate, 

să fiți cu ochii deşchiş, mă rog, că eă pe dzisa dumitale 

m'am apucat de aăastă triabă. Căndu a vria să-m scrie, 

să-ş dea carte în plicul gospod, la măna dumnealui Vel 

Post., şi mi-a veni făr' greş. Dumneata nu trebuia să-m scrii, 

iar el, preacum va sluji trebuința, să-m scrie; însă sunet nu 

vol să să facă cu numele miei, ci să să numască el cum- 

părător şi neguţător turmelor. Pentru loniță Armaşul mi 

S'aă giuruit o boiarie aşijdere, şi pintru cumnatul Șet[rariulă] 

Andronache, Vorniciia Cămpulungului cu bună samă. Am 

luat şi a dumisale carte şi a surorii, şi Dumnăzăi să le 

trimiţă sănătate. Pe Oprişan îl voi trimite, acmi, la Mart, 

iarăş cu corabiia să vie, şi am gătit pentru dumneavoastră 

une şi alte de trebuința casăi; neşte pecetluituri a rămă- 

şițit: ce mi-ai trimis, le-am trimis şi eă la Bucureşti, ca să 

să arate Mării Sale lui Costantin-Vodă?, şi aşteptu răspun- 

sul; neşte zapisea a venitului Bănii i li-oi trimite cu Opri- 

şan. Raliţa şi toţ fii noştri vi să 'nchină cu sănătate, şi du- 

misale cumnatii, şi surorilor, şi mila lui Dumnăzăii pururea 

cu dumneavoastră ! 

Fratele dumitale: - ăi Mart 9, 1757. 

lon Vel Terziman. 

Frate, am trebuință de o mie şi cinci sute de ocă de 

lănă spălată, opărită, şi de primăvară să să puia făr' greş 

la corabie, să-m vie > la vreme î. 

VII. 

Cinstit şi iubite frate, multă şă fericită sănătate poftesc 

dumitale de la mila lui Dumnezăi, cu toată frățasca casa 

1 Vechilii. 

2 Mavrocordat. 

5 Cî. ibid, IL, p. XV şi urm.
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dumitale. Noi toţ încă ne aflăm sănătoşi. Zahireaoa ai venit 
bine iarăş, tot cu Oprişan; dar mi s'ată Jăluit că nu-i pre 
cruţăm bătrineţăle, că şi an tot el ati venit. L-am măngăet 
însă că să va face Căpitan! la Ropce. Săleşte dar şi dum- 
neata, frate, ca să să facă la locul lui, ca să-ş odihnească 
bătrănețeale. Ti-am scăpat şi de săla lui Costantin Voevod : 
şi am luat scrisoyile di la părinţăi esfitminiţ 3, precum și za- 
pisul de danie, cu iscălitura dumitale, care l-ai rupt însuş 
părintele Thesalonic *, cărue trebui să-i mulțămești, trime- 
ţăndu-i macar o putină de. miere de Vaslui şi cățva caş- 
cavali de munte. Stăpăneşti de acum în pace livada, şi n'ai 
nicio grijă, căci și la Patrierşie cunosc pe Costantin Voe: 
vod, că ai vrut să facă pomană? cu colaci străini. Dar, cu 
toate aceste, la mănăstire tot am mai dat una sută cinzăci 
lei şi nişte veşminte, care le-am triimes cu părinţăi esfit- 
meniți, ca să nule mai rămăe cuvănt. Pentru dumneta, am 
purtare de grijă, că țaş fi scris mai mult, dară să grăbă 
c:lăraşul, dar ţoi scrie cu al doile călăraş. Înştiinţază-mă 
şi dumneta pentru odae noastră, cum merge. Raliţa şi toţi 

„fi noştri vi să închină cu sănătate, şi surorilor, şi dumisale . 
cumnatei, şi mila lui Dumnezău împreună cu dumneavoăstre ! 

Oct, 10. 
Fratele dumitale : 

Ioan Vel Terzăman €. 

Din cuvănt în cuvănt posleduindu-să, şi, fiind întocma 
după cel adivărat, l-am încredințat. 

Balş Vel Lagft. '818, Ghenr. 17. 

De poştă. 

Racoviţă. , 

De la mănăst rea Esphigmenos, de la Athos. 

Gavriil, Mitropolit de Salonic, fratele lor. 

La Mănăstirea Doamnei, închinată Athosului. 

V. sbid., |, pp. Lăxxvi-viii, CE, II, p. 43-56, P
P
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Wu. 

Două ACTE PRIVITOARE LA ALEXANDRU CALLIMACHI 
DIN STĂNCEŞTI, 

IL,   Pr&-Înnălţate Doamne, 

Dumnealui Aga Aleco Grecianu, înii vreme ci mă aflam 

la Botoşăni, prină jaloba ci ati dată cătră Innălțime Ta, ati 

arătată că sar fi asuprindu de cătră mine, 'la moşiia du- 

m[isa)le Tăuteştii, şi, dină poronca Înnălțimii Tali, s'aă săc- 

vestruitii rădiulă acelă ci-lă pretenderisăşte dum(neallui, . 

cumă şi nişte tînă. Şi, fiindcă eii acumii mă aflu înii pre- 

tenţie de cătră lăcuitorii acei ci şa făcută acelă fini, mă 

rogii Înnălţimii Tali să fii poroncă a să înfăţișă (sic) pricina 

aciasta înă cercetare luminatului Divani, i va fi 

pomenire. ! 

A Înnălțimii Tali 
pr&- 

| plecată 

- slugă : 

Alecu Calimah Vor[nilcii. 

           

  

[În dos,:] Dum[nealuji Vel Vornicu de aproză să infăţo- 

„şăzi pricina a&asta înnaintea dumn[eajloră velițilorii boeri. 
1820, Ghenară 24. - 

  

Costandin Veli Logotătă. 

No. 1268. | 

[Pe V-o:] Jaloba dinii 1820, 
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II. 

Noi Mihailă Grigoriu Suţulii Voevodă, cu mila lul Dum- 
nezăii Domnii Țării Moldavviel. 

Cinst. şi credintosă boeriulă „Domniel Mele, dum. Costa: | 
che Conache Velă Vor[nijcă, sănătate. | 

Pentru pricina de hotari ce iaste între moșşiia Tăuteştii, 
a dum. Agă! Alexandru Gre&anuli şi între moşiia Mărzăştii, 
a dum[neajlui Velă Vor[nijcă Alexandru Calimahi, . care 
moşii sintă la Țănutulă Eşii, întrăndă înă cercetare. dum- 
[nealorii] velițălorii boeri ai Divanului Domniei Mele, dină 
scrisorile ce saii văzut, saă dovedit că dispărţăre între 
aceste doi moşii iaste drumulti mare, adecă dintr'untă ispisocu 
dină 7176 [=1667], Noemvrie 4, de la Domnulă Ilieşiă Ale- 
xandru Voevodiă, pe o bucată de locti dină hotarulă tăr- 
gului Eşii, &-aă fosti a lui Enache Sulgerii şi acum iaste 
a mănăstirii Trisfetiteloră, arătăndi că a începutii hotarul 
de lăngă Măgură, dinii drumulti celt mare, pe la unii stălpu 
de piiatră, unde să înpreună hotarulă tărgului cu a Rufe- 
niloră şi a Mărzăştilori, cumtă şi dintr'o mărturie hotarnică 
ce iaste pe moșiia Rufenii a numitei mănăstiri, ce arată 
dintr'uni rădiă ce să chiamă Măgura, pe dinii giosă de 
vie, alăture unde ai fostii prisaca Cupariului, adecă totă 
aceliaşi sămne, unindu-să cu ispisocul arătat, aşăjdere şi 
colțulă Mărzăştiloriă i a 'Tăuteştiloră, dispre moşiia Sirbii 
sati Păşcanii, ce să numeşte acumii Zahorna, iarăşi sai 

„dovedit, dintr'o scrisoare de danie cătră mănăstire Golie, 
pentru o bucată de loci, Sirbii sau Păşcanii (care acumti 

„să stăpăneşte de clironomii săvărşătului Costandină Bote- 
zatuli), că iaste o moviliţă înii margine drumului celui! 
mare dispre Apusiă. 

După care sămne s'aii priimit amăndoi părțile ca să fie 
despărţăre drumulă mare, atătâ-i numai ca la dispărţăre 
Tăuteştiloră de cătră Mărzăşti să fie drumul celă mare 
cumă s'aii zisă după cuprindere ispisocului arătată dinti. 
7176, iartă la dispărţire Rufeniloră de cătră Mărzăşti să va 
urmă după hotarnica Rufenilorii ce să arată mai sustii, adecă 
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pe dină glosă de vie, alăture unde ai fostă prisaca Cupa- 

riului, 
Dreptă aceia, spre a să dovedi arătatele sămne, Domniia 

ME te orănduimii pe dumn[eata] ca, înpreună cu dumn(ea- 

lui) Vel Vor(ni]cii Andronache Doniă, ce sai orănduiti 
din. parte dumisale Agăi Gretanulă, să mergeţi la faţa 
locului şi, înii ființa amăndurora părţile, a vechilului dinti 

“- parte numitei mănăstiri şi a clironomului săvărşătului 'Bo-! 

tezatulii, să faceţi foarte cu: amăruntulii cercetari după 

scrisorile arătate, ca să să dovediască toate sămnele arătate 

şi drumulă celti mari, şi, pe unde va cere trebuința, să 

statorniciţi şi pietre-hotară, dăndi şi mărturii la amăndoi 

părţăle, ca 'să li să urmezi stăpănire fără pricinuire. 
1820, luli 25. 

Velă Logofătiu. 

(Pecete roşie din 1819.) 
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ACTE PRIVITOARE LA URMAŞII LUI ŞERBAN CANANĂU, 

L. 

Sureti după izvodulii de zăstre, dină' 1798, Fevr. 25. 

O icoană ferecată. 

    

Lei, bani. 

„12.500 — Adică doăsprezici mii cinci sute lei, bani gata. 
2.500 —  giuvaeruri, prețăluindu-se : 

4 rănduri strai. 

30 epi cu mănzu, cu doi armăsari. ” a 
30 vaci cu vițăi, cu doi buhai. 
20 bol. - 
300 oi cu mei loră. 
1 păreche paitale aură. - 

15.000 _— 

Ci-ai luată: . 
10.022 — ai luati bani rânduri, însă : 

Lei 

  

2.000 după nuntă, de la Petroviă; 97, luni 6. 
3.500 înii 500 galbini; 98, Martă 30. pp 

100 la cămpu. Si 
800 1 moşie Boteştii. 4 

2.000 tijă de la Petroviă; 98, Dechv. 20. ; 
1.000 1 moşie Buzne de la Banu Costache 

Sturza. , i 

400 mărgăritară, cestea Jidv. ca față. 
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4978 — 
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300 ună inelă brilantă, prină Hagi Manole. 
237 1 păreche cercei. 

15 1 inel bălas, ce l-ai cumpărată, gă- 

"sită de Hasnăşă, . 
170 2 inele. 
  

10.022 

I icoană ferecată. 

4 rănduri straia. 

30 epi tretene, cu doi armăsari. 

30 vaci, cu doi buhai i cu vițăi lori. 

20 boi. 

250 ol, cu mei lori, cu berbeci i cărlani şi 

capre, carele piste totii tacit 500. „capete. 

ce ami să mai eu: 
“Lei 

3.600 bani, dină 12, 300 lei, 

. izvodului, 

1.378 bani, di pi giuvaeruri, care nu s'a în- 

plinită, dinu 2.500 lei. 

  

după cuprindere 

4.978 
28 vite pripaşii, a doizăci şi optu epi cu mănzu, 

100 capete oi. 

o păreche 'paftale aură. 

dobănzile banilori, însă : 

350 dobănda pe 3.500 lei, înii 500 galbini, ce 

mi i-ati datiă la anul 98, Martă 30. 

810 dobănda pe 3.600 lei, înă- doi ani, 3 luni, 

la zăci lei unulii leă. 

'840 dobănda la 2,500 lei pe 2 ani, cu carte 

| dumis. Spatar Şărbanii, pe care bani îl 

rădică de la dum. Vist. Iordache Roseti, 

de la 97, Octv. 9, şi nu izaă dată. 

232 dobănda pe 1.500 lei, ce rădici tiju cu 

cartea dumis, de la Spat. Luchi, dinu 

98, luni 10, şi nu i-ati dati,   
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300 dobănda pe 2.000 lei de la Petroviă, pe 
ună ani, 6 luni, dină 97, lunii 6, şi 
pănu [la] 98, Dechv. 20, 

2.552 | 
4.978 —— capetele şi cu banii giuvaeruriloră,  precumtă 

=. - mal susă să arată. 
2.552 —  dobănzile banilor, precumă să arată mai sustă, 

după cărţile dum. Spat. Şarbani. 
280 —- 1 păreche pattale, carele nu s'ati dată. 

28 vite pripaşii, a doizăci şi optă epe cu mănzu. 
100 capete oi. ” 

7.810 --- Adică șăptea mii opt sute zăci lei, carii sintă 
să să răspundă de dum[nealuli Spat. Şar- 
bani Canans, osăbitii de vitele ce să arată!, 

YI. 

Noi Scarlată Alexandru Calimahă Voevodu, cu: mila lui 
Dumnezăă Domnu "Ţări Moldovvei. “ 

Cătră mazăli, ruptaşi, vornicei şi cătră toți lăcuitorii de 
la Țănutulă Botoşanii. Vi să dă în ştire că, socotindă Dom- 
niia Me, la Ţănutulă acela de la 1 5 Marti sai rănduitiă 
Vornicu pe dum[neajlui Spat. Janculii Cănanoă, în loculi 
dumis. Spat. Theodoră Edinzaadă, ca să fie d'inpreună cu 
dum(nea]lui. Comisul Alecu Raletu, care, după poronca 
şi povăţuire Domnii Mele, şi după legătura hrisovultii şi 
alcătuire printi ponturi ci săntii pentru urmare ispravniciloriă 
săntă îndatoraţi a ave c& mai întăi îngrijire pentru bună 
statorniciia voastră, ascultăndiă înă toată. vreme. jalobile. şi 
ceririle voastre şi înlesnindu-vă pe fiişticare cu căzutile ; 
dreptăți, făr' să vi să pricinuiască c& mai puțănă asuprire 
saă strămbătate. Să mergiți dară cu 'slobozănie, să le faciţi 
arătare pentru pricinile voastre, şi dum[neajloră, după da- 
torie, nu voră lipsă de a vă faci întru toate punire la cale. 
Să vă arătaţi însă şi voi cu toată supunire şi ascultare că- 

! Un resumat în vol. XVI, pp. 88-9. — Originalul la mine.     
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tră dum[nealloră la cele ce dină poronca Domnii Mele vori 
ave a săvărşi în Ţănutulii acela, spre a nu să da vre uni 

cusur, ştiutii fiindu-vă că pe acei ce să voră arăta cu ne- 

supunire şi înprotivă -următori, aii voe dum[neajlorii, de 

voră fi dină rănduiala mazăliloră, să-i pue în butuci şi să-i 

trimată ai€ cu înştiinţare dumilorsali, spre a-și lua căzuta 

certare. lari pe ruptaşi şi alțăi să-i certe acolo, după vina 

loră, spre pilda: şi altora. Şi, dacă veți cunoaşte despre 

dum[neajloră dregătorii sai despre oaminii duminea]loră 
vre-o strămbătate sau asuprire, să veniţi îndată ai€, să 

daţi jalobă Domnii Mele, şi veţi dobăndi toată îndestulare 

dreptății. . 
1817, Marti 6. 

(Pecete roşie din 1806.) 
Velu Vist. 

Adăugim că Iordachi Caranăi Banul avea Dolhasca 
din judeţul Suceava, şi în biserica de acolo fu şi pus 

în pămînt la 11 Maiă 1803£. 

III. 

Cellalt Ioan Cananăi era numit Mare-Postelnic prin 

acest act, care e neobişnuit prin redacțiunea sa gre- 

cească 2: | 

[Titulatura greacă a lui Constantin-Vodă Ipsilant.] . | 

+ Eyevtorare 1juerepe dpgov ozafăpn 'lodwyq Kavave. Oshovrec 

vă riy zeptihpopev xai ewopiosyrec mb iv dobhevotv ai 

npolouia rc, my mpolniătousv etc măv Gâfuov rod Grppixio» mic 
peyăAne zosrshurtiac dă mod zapâvroc abfevriuoi uâv zirraalov, 

awt'rp, vosuâpiov <q. | 

(Pecete din 1802.) 

1 Iuscripţii, |, p 62, no. XXVII. 

2 ibid. 

 



IV. 

ACTE RELATIVE LA FAMILIA KOGĂLNICEANU. 

IL. 

T Sanduli Sturdze Vel Logofătă, Iordac[hi] Cantacuzănii 
bivă Velă Spăt., Aristarho bivii Velă Stol., Caimacanii, 
dat-amii carte noastră boeriului Mării Sale lui Vodă, Vasile 
Cogălnitanu bivă Vel Căpit., şă pe cine ar trimite, să fie 
volnicăă cu carte noastră a merge la sată la Scrivuleni, ce 
săntu la Ținutulă Fălciiului, şă să aibă a lua de a dzere de 
pe acea moşăe ce dzise că area să & diniă țarină, dinti fănaţă, 
dinii grădina cu leagumi, dină preasăci cu stupi, dinti totă 
locul, cu totă venitulu pe obicei, dupe cumiă aiă stăpăniti 
şă părinţii lui. Aşijdere să aibă a lua dea a dzece şă din 
Dingeni, parte lui Toaderă Mirlani, dzise că are toti la 
acelă Țănută, pe dereasă ce are, să-șă & totii venitulă, şă 
nim[eni) să nu stă înpotriva. scrisorii noastre. ară care ari. 
ave ceva a răspundea să vie de faţă la Divan cu scrisorea 
tară ave. * | 

Li 7247 [1739], Av[gustă] 10. - Sturdzea Vehi Logofătu. lordachi Cantacuzinii, < Spat. 
Aristarh, Stolnici. 

8 

Noi Matei Ghica Voevoda, bojiii milostiiii gospodarii. 
zemle moldavscoi, scriem Domniia Mea la cinstiti părin- 

1 În colecţia d-lui C, Crupenschi. 
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tele şi rugătoriulă nostru Svinţie Sa chiră Inochenti, epis- 

copulă Huşiloră, la credintosă boeriulă Domnii Mele, dum. 

Ilie Costache bivă Velă Stoln., ispravnică Ţinutului Făl- 

ciiului, sănătate. Facemi ştire că Domnii Mele au jăluitii 
Costandină Cogălnitanulă otă Vist., zicăndu că are o moşie 

„acold la Ținutul Fălciiulă, anume Scrivulenii, care moşie 

este de baştină strămoşască a Cogălnicenilorii, unde ai 

„trăită moşii şi strămoşii lui pănă ce au muriti acol6, şi 

stai şi pănă acumii temeliile casăloră moşiloră lui, şi locului 

bisăricil şi alte semne ale baştinii lori, carele să vădu şi 

pănă înii zua de astăzi, pre care are şi scrisori Costantinăă 

Cogălnizană, ispisoace domnești, şi, cătii aii trăită strămoşii 

şi moşii lui, fiindu-le şidere loră acols, la acelă locă, aă stă- 

pănită ac& moşie ca o dreaptă ocină a loră, şi încă şi Va- 

sile Cogălnicanuli, tatulă lui Costantină, cîțiva ani după 

moarte tătăne-săi, a Sandului Cogalnitanuli, avăndu patrie 

părinţască, acold au stăpănită, făcăndu ţarini și tănați şi 

dejmuindu după obiceaiuli moşiiloriă. Iaru, de la o vreme 

încoace, fiindu şidere tătăne-săi lui Vasile Cogălnitanulti aice 

la Iaşi, şi fiindu-i peste mănă, n'aii mai pututi ţină loculă 

acela, şi s'au trasi, cu ce ati avutii acolo, la alte moşii ale 

sale, mai încoace, mai aproape de oraşii şi de casa lui. Şi, 

rămăindu .moşie aceia pustie, să hrăniia pe dănsa înpregiu- 

raşii de pe acol6, iară numele stăpănirii totă a Cogălnitanului 

să pomeniia. Acmii, de la o vreme, sari fi sculat unt omi, 

anume Nechita Gaţulă, den Ghermăneşti, şi se face stă- 

pănii pe ac& moșie, și o stăpăneşte de cățiva ani. ŞI, mer- 

găndu Costantinii Cogălnitanuli în trecute zile acold cu altă 

treabă a lui, şi înştiințăndu-să de la înpregiurașii de acold că 
ariă fi stăpănindu acelă Nechita moşie părinţiloră lui, zisă că 

l-ară fi chemată şi l-ară fi întrebatii: cu ce stăpăneşte- eliă 

moşiia aceia, are niscariva scrisori pe ace moşie, aă cum- 

părătură de la cineva să arete? Flă i-ariă fi răspunsu că are 

nişte scrisori, numai nu sintii îndămănă ca să le arete, ce 

mai cu vreme le va căuta şi le va arăta, şi de atunce de 

căndu aii zisă că va căuta scrisorile, ai trecută doao luni 

şi giumătate, şi nici scrisorile ai mai căutată, nici elă s'a 
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mai arătată. Pentru care, Svinţie Ta, părinte, şi dum. Stol- 
nice Îlie, viindu-vă carte Domnii Mele, să chiemaţi pe acelă 
Nechita faţă, și să străngeți şi oameni bătrăni înpregluraşi 
de pe acols, şi să luaţi sama cu amăruntulii şi cu bună 
dreptatea ; şi întăi „să daţi strănsoare acelui Nechită ca să: 
arete cu ce pricină stăpăneşte el act moşie a Cogălnice- 
niloră, de vreme că Cogălcenii a stăpănire veche şi ai 
şi scrisori pe ac& moşiia. Ali doile, să cercaţi şi să între. * 
baţi şi de oameni bătrăni, înpregiuraşi. de acolă, puindu-le 
Svinţie Ta şi blăstămă, ca să mărturisască adevărul, după 
cumi ştiă ei pricina şi stăpănire acel moşii. Şi, aşa, cer- 
căndu cu amăruntulă, după cumiă viţă afla adevărului, să 

- faceţi mărturie, încredințată şi iscălită de dum., ca la ce 
parte sarii căde ac& mărturie să să întărească şi cu ispi- 
soculă Domnii Mele. At&asta scriemi, e 

” 7262 [1753], Octomvrie 24 d. 
(Pecete mare, cu chinovar.) 

| Vel Logfătă. 

II. 

Noi Alexandru Costandină Voevoda, bojiiă milostiiă gos- 
podară zemli. moldavscol. . 

„Cinst. credintoşi boerii Domnii Mele dumi. Costină Ca- 
targiu bivă Velă Spat., i dum. Grigoraş Costachi bivă 
Vel Pah,, ispravnici de Ținutulă Fălciiului, sănătate. Fiindă 
că, după giudecată t-aii avutii în anulă trecută la 1783, 
Noemv. 4, înnainte dumnealoră veliţiloră boeri, Med. Enachi 
'Cog[ălniceanu]! cu un Pavălă Diiaconă, răzeși de Scri- 
vuleni, s'aii dovedit că Med. Cog[ălniceanu] înă hotarulă 
moşii aceştie areo a cince parte din bătrănulă Luchiiantă 
Scripcă, pe scrisori c-ai arătatii Med., şi după hotărăre | 
giudecăţii saii scrisă atunce osăbită carte Domnii Mele 
cătră Stol. Enachi, fiindă ispravnică la Fălcii, ca să răn- 
duiască mazili să aliagă acă parte a Med. şi să o lipască 
lăngă altă moşii ce mai are Med. acold, cumă şi venitulii 
ce să va dovedi că aă luatu răzeși de pe parte Med.. în 

Voi. XXI. 
11 
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vreme căndă Med. şa tremisă vechilă acold, iarăşi să să 

înpliniască, cumii pre largu arată carte Domnii Meli acă de 

atunce. Acumiă dară, arătăndă Med. că nicio cercetare pănă 

acumă nu sati făcută, pentru aceia dariă iată scriemă dumv. 

să cetiți carte Domnii Mele ace de.atunce şi, după hotă- 

răre ce să cuprinde printi aceiaşi carte, întocma să urmaţi, * 

şi să rănduiți mazili, pe cine veţi socoti, ca să margă 

la faţa locului să aliagă deplină ace a cince parte dină 

Dătrănul lui Scripcă, după hotărăre giudecăţii, şi să o stăl- 

pască şi cu petri hotară lăngă ceelantă moşii a Med. Apoi 

şi venitul ce să va dovedi că ai luată răzeşi printi cerce- 

țare ce vori face iarăşi mazilii la faţa locului dumv., iarăşi 

să înpliniți &-a fi cu cale, dăndi și mărturii pre largu la 

parte ce să va cădă, şi să căutaţi dumv..ca să daţi sfărşită 

pricinei aceșştiia, odihnindă şi pe o parte şi pe alta după 

dreptate ce Să va cădă, ca să nu mal jăluiască. Acasta 

scriemii. - 1784, Avgostii 13. 

[Pe V-o:] S'aă trecută la condică. 

Cinst. credintoşi boerii Domnii Mele, dum! Costinii Ca- 

targiu, bivă Velă Spat.), i dumi Grigoraş Costache, bivă 

Velă Pah., ispravnici de Ţinutulă Fălciiulă, date s zdravie. 

Proătă Velii Logofătă. 
Me Med. Coglălhiceanul. 

(Pecete ovală, cu armele amînduror ţerilor.) 

„1 Cronicarul, 
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DOCUMENTE AMESTECATE 1, 

„<U Gturgeşt, 13 lunie 1161 (1653). “Petraşeu Boteză şi 
Neafie de Sălişte» arată că, «după multă pără şi gălăavă ce 
ami avută cu Vasăle Mălaiă la căţiva Domni, pentru nişte 
poeni ce săntă pe suptă codru dispre Suăavă, între Grur- 
geşti şi între Hilişeni», se judecă la Dabija-Vodă, care tri- 
mete hotarnic pe «Neculai Buhuşi Stolniculă celă Mari». 
«Deci oamenii, cumu şi li-i rănduli, ai zisă unii în parte 
noastră, a Giurgeșştilor, alţii în parte lui Mălai. Deci apoi, 
socotindă dum[neallui să nu să criază nicio parte, nici 
ceelaltă cu gura, ce numai şi cu giurămăntă, deci amă 
obintitii (sir) noi pe Mălaiă să giure şi să ţii cumi 'aă ţi- 
nutii de căndă ati venită Neniulă hotarnică pănă acmi. 
lară Mălai ai opintitii pre noi să giurămi cu oameni: 
buni, străini şi megieşi, curteni, şi să ţinemă noi. Apoi noi 
iară amiă zisă să afle Mălaiă oameni buni şi curteni, să 

- Siure cu 24 oameni, pentru căci i s'aă venită lui să giure, 
că i-si diresăle mal bătrăne decătă ale noastre. Şi ai mărsu 
şi pără la bisărică să glure, a stătută oameni bun! între 
noi ca să ne tocmiimă, nici să giurămă noi, nici Vasăli 
Malaiă, pentru să nu piarză unulă totă şi altulă să ei toti.» 

„Se învoiesc. Unil ieati «cu hotarulă Giurgeştiloră..., de unde 
să înparte |părăulă] Racov. „ suptă pisculă Micleştilor, între 
-hotariuli tuturoră satelorii», cellalt, <pre părăulă Racovel 

! Din colecția c. Nrupenschi. 
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cel bătrănă, pe- dină susii de poiana lui Mălai, pănă înă. 

hotarulă Răusănilori... Părăuli Racov. celă noi..., înă col- 

țulă bălții, pe dinii susii de Poiana Moşnegilori..., în ma- 

Juli băhnii, de acii înă giostă totă pre țărmurile bălții pănă 

înă părăulă lutului, unde cade înii baltă, înă gura drumului 

|Giurgeştiloriă... Pe unde saă socotită să facă vracniță 

'amăndoă satele, şi pre drumuli boorilorii să facă Giurgeştii 

'gardu..., şi Poiana Moşnegilorii iară să o îngrădiască Giur- 

geştii. Iară Vasăli Mălaiă şi cu oameni dumți|sale să n'aibă 

triabă la jiră cu mascurii,: şi cu alti viti la codru, la păşune, 

fără voe noastră, iară la lemnu, la ce-i va trebui, la codru, 

să nu fii oprită dispre nol. lară cini va mai scorni pără 

„dintre noi, să fii gloaba 12 boi.» Marturi: <Pătrășcanii şi 

“Irimie, -fi&orii lui Dumitraşcu otă Ipoteşti, şi Pătraşcu sănii 

Zber[e] de Cernești, şi Simionii dină Huşi, şi lonaşcu, şi Gri- 

gori, şi Buculeiă, şi Toaderă Rotilă, slugile dumli]sale Stol.> - 

Copie. 

2. 24 lanuar 7178 (1670). «Dumitraşco Prăjesculi, fitorulă 

lut Gligoraşco Prăjesculii &-aiă fostu Cluceră, nepotulă Ghen- 

ghei t-aă fostii Logftu Mare... Tămplăndu-să răpăosatului 

onchiu-mieă lonă Prăjesculă &-aă fosti Vornică-Mare, dei 

fostă datură. dumisali iarăşi onchiu-mei, lui Ghiorghii &-a 

fostii Logftu, neputulă Ghenghii Logoftulă, cu treidzici de 

galbeni, bani de argintu». kl plăteşte <oncheşului Ghior- 

ghii> cu Ţigani, «ca să fii dumisali derepţi şerbi Ţigani». 

Marturi: Dumitraşco Neculi Pitariulă celii Mare, Vasăli 

Mălaiă Logofătulii ali doile, Toaderii Jura Vorniculă de Bu- 

tăşeni, Ştefanii Petreceico Cluceriulă al doilea, Constantinii 

Macrii părcălabulu de Ştefăneşti, lonaşco Balşe c-ai fostu 

părcălabă, Todosii Dubăi &-aii tostu părcălabă». Iscăleşte 

şi <Pătraşco Botedzu». 

3. I-iă April 7204 (1691). Antioh Costandin-Vodă întăreşte 

lui «Mihăilă Logofătulii al triile»>, care -avea danie şi de la 

tatăl Domnului şi de la Constantin Duca-Vodă, «pre o bu- 

cată de loci dinii loculii domnescii, dină branişte ce este 
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pe Prută, anumi Vale Coziei, ce-i în Ţănutulă Eşiloră, 

pentru dreaptă şi credintoasă slujbă ce ai slujit părintelui 

nostru dină copilărie sa... Şi hotarul să începi dină obăr- 

şie Cozii, de unde să incepi a răntina apa, şi de acold înă 

josă pe drumi, pe suptii margine pădurii, pe din vale de 

Voloca, pănă la unii locii ce să chiiamă Şiragurile, la ră- 

dăcină de să înpreună cu locu lui Buhhuşă în şăsulă Pru- 

tului, şi de acolo dreptă spre Apusi, piste Vale Cozii, pă 

în muche dealului. de spre Apusă, pănă .unde să răntună 

apa spre Cozie, de acolo totii pe muchea dealului în sust, 

pănă unde iarăşi dă în obărşie văii de unde s'aiă începutii 
întăi.» 

Copie. 

4. 3 August 7239(1731). Grigorie Ghica-Vodă arată că «Şer- 
bani Cantacuzino bivă Vel Med.» a înfăţişat zapis «de la... 
(sic) Beldimană Vorniculi de sprea Doamna», de vinzarea 
unei «case gata, &-aă avutii aici, în tărgă înă laşi, pe Uliţa 
Strămbă, lăngă mănăstire lui Danco, şi cu toti locul», | 

luată cu 80 lei, «bani de argintă». sCrătunii a Porhirei dinăă 

Cămpuli Lungu» vinde cuniă locă de casă la Cămpulă 

Lungu», pe care face casă cu 60 de lei. «Lupulă dinii 

Cernăuţi» îi vinde <o casă şi cu pivniță înă tărgu, înii 

Cernăuţi», cu 60 de lei. Un alt zapis e de la cegumenulă 

şi de la toti săborulă de la mănăstire Voroneţului, pentru 

ună hăleştei anume Suliţaşulii, ce iaste la hotarulă Lucă- 

ceştilorii>, cu loc, «carele i l-ai văndută călugării de Vo- 

roneţu acmu, la scumpete pănii, cu ştire părintelui chiră 
Antonie Mitropolitul», pe 40 de lei. Darie Donici, Vel Lo- 
gftu Dimitrie Muste. 

“Pecete mare, ruptă. 

5. laşi, 28 lunie 7253 (1745). «Nichiforii Mitropolitii.» «Va- 
silie Isăcesculii biv Post., fizorulii lui Ilie Burdujil, nepotu lui 
lonaşco Isăcesculă &-aii fostă Veli Med., înpreună cu soţulă - 
meii Marie», dă zapis <dumisale Aristarho Vel Spatariii»:că 
a vîndut părțile de la Plopeni (Dorohoiii), pe Jijie, «cu doi 
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roate de mori gata... Care acesti satu Plopenii să înparte 

în cinci părţi, pe cinci fraţi, anume lonaşco Isăcesculă Med. 

şi fraţii lui, Dumitraşco şi Andrunică, şi surorile lori, Mărie 

şi Damaschina... O parte a moşului meii, lui lonaşco Îsă- 

cescului... Ci-amii cumpărată ei de la frații moşului mei, 

de la Dumitraşco şi Andronică», etc. Vinde şi părți din 

Dumeni. Marturi: «Sturdzea Veli Logft, Iordachi Ruset 

-bivă Velă Vor., Costachi Razulă Hat.» -— Splendid scris, de 

«Simioniă Cheşco. Uricarulă». i 

„6, 25 Octombre 7254 (1745). <Pănteleiă Ştucă biviă vt. 

Pitariă», <neavăndu cu âltă ce da şi întări la svintele rugi 

besărici, după obiceiul creştinescu», dă 2: pogoane de vie şi 

- unul sterp, Suceviţei. <Şi aceste vii săntu la Crăce-de-gtosă, 

în capulă. vii mele, din spre soare” răsare, de la casa lui 

Ghindari dină susu, peste drumă, la dială, în zăpodia». . 

7, 23 Februar “7260 (1752). «Leftimie otu Ursoii ŞI înpreună. 

cu toţi feSorii mial, cine, şi anume cu Gavrilă şi cu Sandult 

şi-cu toti niamulă mei, şi răzeși noştri»; dă zapis lul <loniţă 

sină Cojani» că-l vinde «5 firte de locă stărpu>, «alăture 

cu viele călugăreşti a Suceviţii... Merge hatulă din spre 

soare-răsare pănă în dreptulă drumului ce merge alăture 

cu căsoaia călugărilor, a Suceviţii, iară dispre:soare sfințeşşte 

pănă înă hatulă şi înă parul lui Chiniiacu zetă Moldova- 

nului, iară hatulă dispre soare amiazăzi alăture cu . hatulă 

lui Ionii Mărăsculă brati Alisandru Mărăsculii. Şi tocmala 

mostră ni-aă fostă între oamini .buni, bătrăni şi tineri, de 

sus şi de giosă.» Martur: «diiaconulă Statie». . 

) ț Ă a ei . 

8. 25 Februar 7267 (1759). «Jupăniasa Catrina, a răposatului 

Pintelei Ştucă, înpreună cu fiică-m& Marie», vinde lui Ioani- 

 chie episcop de Roman vie <în dialulă Crucii-de-glosă», 5 

pogoane, etc., «şi jumătate firtă de cramă», cu 30 de lei po- 

* gonul. «Şi, cumpărăndu-le Sfinţie Sa mănăstirii Precestei 

dină Romană, aâmă dăruită la sfăntă mănăstire căte cinci 

lei de pogonă, dăndă şi pomelneci la sfănta mănăstire..., 
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dăndi danie mănăstiri şi loculă celă sterpă... Şi -aceste vii 

săntui alăture cu viile dumisale Ioniţe. Velă Păharnică pe 

dinti josti..., pănă în drumulu celă mare, în capulă pămăntu- 

” rilorii celorii sterpe a mănăstirii Răchitosei, şi spre Răsărită 

pănă în viile mănăstirii Suceviţi... Eu, Chiriiacăi răzeși, 
m'am tămplată.> 

9. 28 lanuar 7274 (1766). «Nastasie, fata lui lonă Puşcă», 

vinde «Sfinţii Sale părintelui arhimandritului chirii Procopie, 

egumen[ului de la sfănta mănăstire Galatax; 21/; pogoane «la 

Cruce-de-gios» şi !/, pogon «viţă tănără», pentru 83 de lei 

în bani. «<Căndu amă vrutii să văndu vie atasta, ami în- 

trebati pe toate rudele şi răzeșii noştri, şi nime nu s'a 

aflati să cumperea, dară Sfinţie Sa ai cumpărată, fiindu 

că este alăture cu vie Sfiinţii Sale ce ati fostă cumpărată 
mai nainte, de la Strătulati fiorul cubotariului, şi de altă . 

parte merge alăture cu ulița c& mare..., iarii de spre soare- 

răsare să hotăreşte cu ulița c& mare, ce merge la Cruce- 

de-susă... S'aă tămplatii. multi oameni, bătrăni şi tineri, 
răzeşi şi streini... loni Puşcă, tatulă Nastasii, Costantinii 

Puşcă, unchiulă ei, Ionii zetii Puşcă, Ionii Ciubotariulă, Ra- 

dulii Crobotari, Cărste Moldovană, ogrădaşi, marturii, Gri- 

goraşi Ciobotară, Strătulati Ciubotarii, Ioniță chelariu 
Sturzăi; martură diiaconulii Lupuli m'ami iscălită, frate 

Nastasii. Şi ei, diiaconulă sănii Anghelii, amă scrisă.» Îscă- 
“leşte şi arhimandritul, grecește. 

10. 22 luni€e 1772. Împărțire de Ţigani înnaintea Hatma- 

nului Vasile Razu. Pomenit «<Cupariulă Ioniţă Canâno». 

„11, Vudecată din 16 Novembre 1773. Se pomeneşte o «do-: 

vadă dinti veleatii 7215 [1706], Săpt. 12, a Irinii: Logofetesăi, 

giupăneasa lui Ghiorghiţă Şeptelici Logft., carea scrii că aă 

dată zăstri fiicii sale, Tofanei Căminăroai, pe Sămionă Ţi- 

ganul». - 

12. 28 Mart 1793. Mihail Constandin Suţu dă lui Ioniţă Ba- 
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+ 

şotă biv Vel Ban sarcina de împărţire de Ţigani între <dum- 

nei Pah. Safta, a 'răpousatului Pah. Costandin Canand», şi 

<între ceialalți frați al săi, anume d-lui Banu Iordachi Ca- 

nand şi Iftemei Canans, călugări». 

13. 22 lanuar 1804. cNăstasă Haidără, cu soţulii meii Anas- 

tasie», vinde <lui Gheorghe Sămanulii şi soțului săă Făsăna 
(sic) o casă, cu glumătate de pogoni vie roditoare, o firtă |, 

tănără ci iaste pe moșie sfintei mănăstiri Socola, alăture cu 
viia dumisale Spătariului loană Canand, pe dină giosiă, 
între drumuri, cu acestă preţă : 52 de lei polu». Nu plăteşte 

tot. «Pe urmă, ducăndu-să oamenii, şi lăsăndu casa pustii, 

aă îngrădit-o dumnealui Spatariulă în vie dumisale, fiindu 

pustii.» > Acum, aflind pe Frăsina, să dea restul de 10 lel. 

"14. C. 1800, Nume de Ţigani: Roman, Ursa, Ştefana, Lu- | 

chiană, Min&ună, Gheiorghi neguţitorulti, 'Toder Ciolac, 

Istritoe, Toderiă Budăi. 
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ÎNSEMNAREA UNOR MOȘII BASARABENE 1. 

Scrisori pe părţi dină moşie Roşcanii, de lăngă Negreşti, 
- 

1804 

Aprilie 1ş. 

1804 

Avgust 19. 

Ţănutulă Orheiului. 

Uni zapisti de la Stihi Iordachi abăgeriulii, 
prină care vinde parte sa dină moşie Roşcanii, 
dină bătrănu Stegari, la Ţănutulă Orheiului, 
pe Băcu, ce să răzăşeşti cu moşie Negreşti, 
răposatului Spat. loană Canans, înă preţii 

drepti 108 lei, şi, pentru. alte faceri de bini. 

tau avutii de la răposatulă, i-ai făcută danie 

casa lui, i vie şi livada, ce să află pe moşie 
Roşcanii. 

Altă zapisti de la Iordachi sănii preotă Ioniţă 
Erhană, i de la Ionă sănă Efrimă Erhană, şi 
de la lustina, fata lui Galântonă Erhană, d'in- 

preună cu soţul ei Gheorghi Zugravă, printi 
care văndu răposatului Spat. loanii Canansd a 

patra parte dină toti trupulti moşiei Roşcanii, 

cu tocmală căte optă lei pe stănjănulă gos- 

podă, luîndi atunci înnainte banii deplină pe 

doai sute cincizăci stănjăni, şi, la măsurătoare 

moşiei, căți stănjăni voră eşi mai multă, să-i 

plătiască toti căte optă lei, îndatorindu-se el 

4 Colecţia C. Crupenschi, 
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a 0 hotără şi a o stălpi,. să o de lămurită, 

. curată, 

1803. ) Altu zapisti de la Vasile sănii Moisa Cher- 

“Dechemv. 12. ] divară, prină care să învoeşti cu răposatul 

Spat. loanu Canand 'ca să-i dă toate părţile 

lui ce are în moşie Roşcanii, şi, nefuindă 

alesă şi hotărăte, aă luată atunce înnainte 

475 lei, în trii rănduri (precumă să văd 

prină zapisii), şi, după ce-şi va alegi şi va 

hotără părţile lui de o parte de alți răzăşi, 

căți stănjăni voră eşi atunce, să va curma 

- şi preţulă, şi să va faci şi zapisulu celă de 

„Vânzare de istovi. 

Scrisori pe părți dină moşie Petricanii. 

1798 Uni zapis de la Ion, fitorulii lui 'Foa- 

capia) deră Tăvălucă, şi de la Vasăle, şi Nastasie, 

nepoți de soră lui Tăaderi Tăvăluci, printi 

care văndi răposatului Spat. loani Canano 

364 stănjăni dină moşie Petricanii, cu ho- 

tărătă preță căte cinci lei stănjănulă, luîn- 

i du-şi şi toți banii deplinu.. . | 

1798 Altă zapisti de la Neculai Tăvălăci, printi 

care vinde răposatului Spat. toată parte sa 

; dinti moşie Petricanii, căte trii lei stănjănulă. 

1709 Altă zapisii de la Grigorași Nasoia, prinii 

care vinde răposatului Spat. 25 stănjăni dinti 

moşie Petricanii, dinii bătrănulă Găliată, cu 

„hotărătă preții, căte trei polă lei stănjănuli. 

Dechemv. 21. 

Dechemv. 30. 

Aceste şasă zapisă li-ami priimită de la casa răposatului 

Spat. loanii Canano spre dezbatire părţilori din numitile 

moşii, înputernicită printi scrisoare de vechilemă ce mi-ai 

" dată, pe lăngă care, spre a me pliroforie de curgire prici- 

niloriă, mi-ai mai datii şi alte de la numiții vănzători, însă 

unul fără letă, şi altuli dinti 1803, Octomv. 16, şi doai dinti 

1804, Oct. 20, şi ală cincile dină 1805, Noemv. 22, cuprin-
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„zătoare de arvone şi tocmele, şi o scrisoare-a Poste[lnicu- 

lui] Gavrilă Terinte, din 1803, Noemv. 11. Şi, dezbătăndu:se 
părţile de moşii înpreună cu documenturile ce să vori mai 

adaoge, să aibu a le întoarci la casă, şi să-mi priimescii 

sinetulu acesta. 1818, Mart 5. 

1814 Uni sănetă pentru cinci sute optzăci ler ci . 

“Fevr. 21. | ai rămas să dei loniă Săchiraşiă din a stănga 

Prutului, pentru şasă suflete de Țigani ci ai 

cumpărată cumnatul săi Costandachi Stărpu. 

Alexandru Polcov[niculă). 

   



XXII. 

UN PROCES AL LUI IOAN SANDU STURZA-VODĂ 

CA MAZILI. 

Spravcă 

în pretenţia fostului Domnă loană Sturza cu clironomil 

răposatului Logofătă Iordachi Rosăt pentru 

nişte documenturi. 

Pomenitulă Domni, prin jaloba ce aă pornit la 25 Mart 

- anulă curgători, au arătat pentru scrisorile moşiei Cripicăă, 

ce i sat dat zăstri de pe soţie Mării Sale? şi pe care, în 

urmă, după ce ai întrat epitrop pomenituli Logofăt Rosăt 

pe averea a doi surori a soţii Innălţimii Sale, i li-ai luat, 

supt făgăduință ca să scoată câpii de pe dănsăle şi să 1 le 

intoarcă ; însă, neurmănd făgăduinţii aceştie, păn: acumi 
nu i l-ai întors. 

„__ Dină -cari pricină, pe lăngă osăbite înpresurări dintre 

megieși, i sară fi luat şi a tria parte dinti moşie atasta în 

folosulii aceloră doi cumnate a Înnălțimii Sale, epitropifsite 

de dumnealui Logofătul Roset,— făcănd cerere pomenitulă 

Domni ca, prin giudecată, să afle punere la cale, iară, 
păn' atunce, dumnealui Visterniculă Neculai Rosăt ori să 

nu să depărteze piste hotar, sati să-și lasă vechilă în pri- 

cină. Pe care jalobă, prin rezăluție domnască, poroncin- 
du-să ca să să facă legiuită punere la cale prină loculă 

1 Colecţia C. Crupenschi. 

2 Ecaterina Roset.
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compitent, şi, pe acest temeiti, recomenduindu-să giudecătoriei 

de laşi, a&asta, la 11 Apr. anulă curgători, ai făcut cunoscut 

părţilor în pricină ca în vade de zece zile să să înfăţoşăze 

prin vechili. 

La 15 aceiaşi luni Apr. ai dat răspuns clironomii răpo- 

satului Logofăt Răznovanulii că nicio ştiinţă de asămine 

documenturi nu aă şi că, pricina fiind de şo ani, după le- 

giuire pravilelor, urmiază a fi stănsă, după cari înpregiu- 

rari chemare giudecătoriei, dumnealor o cunosc înprotiva 

pravilelor şi a Reglementului. 

Și pentru orice curs ar da giudecătorie dumnealor pro- 
testăluescii pe înnaltul nume. Asupra cărui răspuns giude- 

cătoriia, la 20 aceiași luni April, aă făcut cunoscut fostului 

Domn ca păn' în 10 zile să înfațoşăză dovezi prin vechi- 

lulti ce are, căci la urmare dină protivă giudecătoriia va 

închidi delca pe temeiul 'artic. 291 dinit Reglementi, La 

22, tot aceiaşi luni, sai adresarisit fostulii Domni de iz- 

noavă cătră giud., cerănd a să da curs pricinii, iar, la dinti 

înpotrivă urmari, cănd giud. ar luoa în băgare de samă. 

propunerile părăţilor prin care să depărtiază de înfăţoşare, . 

protestălueşte, fiindcă dumnealui n'ar pute să să depărteză, 

în vreme cănd iaste dovedit vicleşugulă urmat de răposatul 

Logofăt cătră sora: sa. Care acestii adres s'aii înpărtăşit pă- 

răţilor la 8 Maiă anulă curgători. La 10 aceiaşi luni Mai 

- dumnealor părăţii aă răspuns giudecătorii, între .altile, că 

să mărginesc pe pravili şi pe Reglementi şi pe aceliaşi 

temeiuri cer a să înche& socotință după instrucții, protestă- 

luind pentru orice păşire dinti forme sar întămpla a faci. 
Asupra cărue răspuns sai scris de iznoavă fostului Domni 
Sturza, la 14 a aceiaşi luni, ca să triimată vechilă cu do- 

vezile păn” în vadă de 5 zile; la care vadă pentru că n'a 
urmat a să înfățoşa vechilulă, giud. au regularisit ca pe de 

o parte să cei dezlegări praviliceşti de la iurisculţi (sic), iar 

pe de alta ai mai însămnat o vadă de 3 zile fostului Domnă 

spre întăţoşare vechilului cu dovezile. La 20 a aceeşi luni 

Mai (înnainte vadelei aceştii de pi urmă), vechiluli fos- 

tului Domni aă dat jalobă giudecătoriii, însămnănd că, spre
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a să încredința ia pentru netrecere paragrafiei, să să întrebi 

pe dumnealui Logofătul Dimitrie Sturza şi alte patru feţă 

carii ar fi ştiind de cercetaria aceştii pricini în vremea 

Domnii lui Scarlat Calimah şi că s'ar fi închiet şi anaforă, 

însă 'nu să ştie unde ar fiaceia. Pe cari jalobă urmiază -re- 

zăluţie. giudecătorii dinti 26 acieşi luni Maiă, că, de.vremi 

ce pretendatoruli Domni nu are dovezi, apoi, spre a să 

pută închi& săntenţie giudecătoriască, să să cei dezlegare 

pravelitască, de poate Înălţime: Sa a să folosă în trecere 

paragrafiei numai cu mărturii de pe la feță, cănd pricina 

să. găsăşte învechită de 50 ani. Care cerere, de aă şi făcut-o 

iurisconsultului Caminar Flehtenmaher, însă dumnealui a 

'răspuns, la 31 aceiaşi luni Maiu, că nu poate da dină slujbă 

cerşuta dezlegare, fiindcă mai în urmă tot dumnealui iaste 

“îndatorit a faci şi criticarisiri pentru. apelaţie lor, de săntă 

nimerite sai nu, şi pe acest răspuns giud. aă pusi rezăluție 

ca să să alătureze la delcă. 

La 1 luni ai adaos protest vechilulă fostului: Domni 

Sturza, pentru că giud. n'aă pusă în lucrare cerere sa de 

mai înnainte întru adunare de ştiinți de la dumnealui Lo- 

gotătulă Dimitrie Sturza şi alte feţă ; pe care protest a pusti 

rezăluţie ca să fie în videri la trataţie pricinil. La 2 aceiaşi 

luni lunii fostulă Domnă Sturza ai dat jalobă Logofeţiei, 
arătănd că, la înfăţoșare ce aiă avut vechilulă Înnălţimii Sale 
cu vechilulii părăţiloră clironomi, ai “văzut dină partea unora 

dină €lenurile giud. că urmiază abateri dini forme şi călcări 

"de pravile. Pentru că, unde urmiază vicleșugu, titlu paragrafiei 

nu iaste, —făcănd cerere a să pune la cale păzire pravileloriă şi 

depărtare de la trataţie a: dumisale Comis. Vasile Carpi, 

ce iaste apropietă rudenie cu vechiluli părăţilori,-—- pe care 

jalobă  urmiază rezăluție giudecătoriei, fiind statornicită 

după "Reglementii ca în cercetările proțăsurilor ci întră la 

iale, să aibă de pravăţă legile şi formele, iar, abateri dinti 

iale fiind. o. prevaricaţie, Logofeţie, cu triimitire jalobii aceş- 
tie, propune giud. de Iaşi ca nu amintire decăt întru toate 

potrivit rostiril legilor şi a formilor, .cercetănd cu adîncime 

şi socotință, să închei a sa giudecătoriască hotărăre, fără



  

UN PROCES AL LUI IOAN SANDU STURZA-VODĂ CA MAZIL 274 

„părtinitoare plecare'la înpregiurările făptuiril a unie sati a 
eielante dină părți, dar nici scăpănd din vedere ce ur- 

miază. - 

Iar giud.. aă rezolarisit, la 4 a acei luni luni, ca să fie în 

videre cerire atasta, întru întocmai urmare a rezăluţii Lo- 

gofeţiei. 

La 6 a acieşi luni ani, să găsăşte în delcă o înscriire, ca 

în chipă de rezăluţie (neiscălită însă de niciunul dinti mă- 

dulările giud.), cuprinzătoare că sai luat în trataţie pricina 

„şi sai încredințat giud. că fostulă Domni nu are nicio 
dovadă pentru răpire documenturilor. 

Apoi, pe temeiurile articurilor 290, 291 şi 318 dinu Re- 

glement, şi a $ 1935 şi 1949 dinii Condica Ţăvilă, în atastă 

pricină, chiar şi documenturi de va fi înfăţoşat, iarăşi în- 

vechită -fiind de 50 ani, iaste supusă paragrafiei, şi pe niște 

asămine temeiuri giud. face închiiare că nu să poate da 

curs' giudecătorescii aceştii pretenții, fiind stănsă de para- 

_grafie.. (Acastă rezăluţie, precumi nu iasti iscălită, nu să 

ştie de iaste trecută în condica practicalilor.) 

“ Înprotiva lucrărilor arătafe a: giud., prin protestul dat 

acumi de dumnealui Spatariul Dan (?), să cuprinde că încre- 

dințătorului dumisale, de şi ai protestăluit cursulă ce ai 

dat giud. înprotiva articuriloră 290 şi 291 dină Reglementă, 

" dar, spre a nu da prilejă giud. de a învălui drepturili ce 

aă, cu legiuită vechilimă, s'a înfăţoşat la 30 Mai, cănd, 

luăndi în trataţie reclamaţie documenturilor, aii găsit-o ne- 

stănjănită de vre unii documentă, şi, pentru -că n'aă găsit 

giud, nicio materialnică pricină de a învinovăți pe pomeniţii 

clironomi, aă socotit ca să nu dei nicio hotărăre păn' a nu 

însămna dreptăţile ce ai, şi, aşa, dumnealui Spatarul Dan, 

atăt în pricina atasta,. căt şi în ceelantă a dieți (fiind într'o 

jalobă amăndou. cuprinsă), protestăluind. călcărije de forme 

a giud., însămniază că, după asămine în. ivală asupriri a 

clironomiloră, nu-lă iartă mai multi putiița -a să mai întă- 

țoşa la ace giudecătorie. - i



XXIII. 

AVEREA DE PĂMÎNTURI A STIRCEŞTILOR. 

Moşiile lui Vasăle Stărce, 

Alesă de spre alte părți prinii ispisocu Domniii Sale Cos- 

tandină Neculai-Vodă, dină veletă 7242 [=1734], Fev. 20, şi 

înpărţite printi Cartea Domniii Sale, proăt. de Sandu Sturze 

Vel Vornică, dinti veletii 7242 [=1733], Dichv. 20, pe fiorii 

lui Vasăle Stărta, anume Pătrăşcani şi Satta, Ionii şi Ştefanăă 

Stărpu, dăndu-să partea Stărpului cu giudecata Domniii 

Sale să-lă clironomisască nepoții lui, figorii lui loanti Stărce, 

dart alte rudenii saii datornici să n'aibă treabă cu părţile 

Stărpului, după cumiă pre largu adivereazi aceste doi cărți 

gospodii mai susii numite cu veletulii lori. Cumă sai în- 

părţită şi s'aă şi stăpănitii 43 de ani, tără pricină, după 

puterea înpărţălilori. 

Cartea lui Ionii şi a lui Ştefană Stărpulă, care s'a înpărțitii 

pe:6 fitori a lui Ionii Stăr&a, cumii să arată înti giosi, 

anume : 

Părţi de moşie : 

A patra parte de Bereşti lui Vasăle Stăr&a. 

A patra parte de Zvorişte, Ilincăi. 

A patra parte de Şărbăneşti, Irinii, şi o parte Nincăr 

Din Părsteşti încă i sait dati, pentru: cheltuială ce aă 

„tăcută bărbatul «i, Bontăşă, pentru jălogitura Popenilori, 

care s'aii pusă la înpărțală.
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A opta parte de Zvorişte, Sandii, munil Şat[rariulul] 
Petrii Cheşcu. | | o 
„A patra parte de Trebujăni, Catrinei Necşoi. 
A patra parte de Şărbăneşti, Saftii, dină care să trage 

Pitariulă Cliamintiuoi (sic). (Facă ună sati întregi şi trii 
căte a optu părţi de sat,'-—ce să află astăzi în stăpănire 
clironomiloriă, şi stăpănesciă toţi, după clironomie, cu pu- 
terea înpărțălii Domniii Sale Costandinii- Vodă.) 

“La clironomil lui Ionii Stărăa, ce clironomisăscă şi pe Şte- 
fânti Stărpu, după puterea cărţii de giudecată : 

„ Polă sat Şărbăneştii oti Ţinuti Botoşănii i Apa. 

A patra parte de Bereşti otă Ţinută Sucevir. 

A patra parte de Zvorişte ot Ţinută Sucevil. 
(Unii sat întregii face, şi lipsăşti dinii înpărțală giumătate 

dină a. patra parte ce aă fostii partea Elincăi. hotărătă prină 
înpărțală Domniii Sale Costandină Neculai-Vodă şi dată 
zăstre Mariii Șăptelicioi, dină care să trage Şăpteliciii Io- 
niţă şi Neculai.) 

Partea lui Patraşcanii şi a Saftii, fitorit lu! Vasăle 
Stărca : 

Giumătate de sat de Şărbăneşti. 
A patra parte de Bereşti. 

A patra parte dină Popeni. 

„A patra parte dinti Trebujăni. 

A opta parte de Zvorişte. 

Unii sat întregi şi trii căte a opta părți de sat. 
De o potrivă şi întocma o parte cu alta. 

La clironomii lui Patraşcu şi a Saftil, surorii sale : 

A patra parte de Berești, la Ţinutulă Sucevil. 

Poli sat Şărbăneşti dină Ținutulii Botoşănilorii. 

A patra parte de Popeni. 

A patra parte de Zvorişte, însă cu giumătate de a patra 
parte ce ati luoat-o de la Şăptelicești fără dreptate, că unde 

Ya. XXI „18 
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av ei numai a opta parte de Zvorişte, acmu să stăpăneşti 

a patra parte. | | 

Unii sat întregii face şi a patra parte şi trece mai multă 

în partea lori ace giumătate de a patra parte ce aă lu- 

oat-o de la Şăptiliceşti cu strămbătate. 

Dinti. care îndestulii să dovedeşti că cu strămbătate şi cu 

greşală saă luoat de la noi, Şăptiliceştii, ace giumătate de 

a patra parte de Zvorişte cu giudecata dinti 1787, lule 27, 

ce s'aii giudecată frate-meă Neculai şapte ani şi cu Petru 

Cheşcul, cumpărătoriuliă. Întăi că trece atastă a opta parte 

mai multă înă partea elironomiloră lui Patraşcu şi a Saftii 

piste înpărţală, şi clironomiloră lui loni Stărăa le lipsăşti 

dină înpărțală atastă giumătate de a patra parte, şi, de 

arii fi lipsit de la trușă-şasă frații, fiori lui lonă Stărce, 

după analoghie eramii mai puţină păgubași, iariă cu urmările 

Şatr. Petrea Cheşcu sănti păgubaşă numai eii în giumătate 

dină zăstrea maicii mele. Şi unde av& după înpărțală cli- 

ronomii Saftii şi a lui Patraşcu numai a opta parte dinti 

Zvorişte, şi moașă-mea Ilinca a patra parte, care a dat-o 

zăstre maicii mele Şăptelitoi, ami rămasă noi cu a opta 

parte şi ei cu a patra parte, vănzindii clironomii lui Pa- 

traşcu şi a Saftii Şatr. Petrea Cheşcu de doaî ori ace a 

opta parte. Însă odată fitorii lui Cerchezii, ce să tragă dină 

Safta, şi odată clironomii lui Patraşcani, viclini find şi 

vănzătorii şi cumpărătoriulă, şi la anulă 1787, Noemv., luînd 

hotarnici pe dumnealui Spatarulă loani Cananoiă, fiindă Pa- 

harnici, şi pe răposatulă Bani Iordachi Cananoi, ca să-l 

hotărască părţile sale dină Zvorişte, dumnealoră ai pusă 

temei pe zapisăle Şatr. Petrea Cheşcu, de cumpărătură ce 

av& de la clironomii lui Patraşcu şi a Saftii, şi ni-aii luoat 

“ moșii, dăndu-i şi. mărturie hotarnică. Şi, viindă aica la Di- 

vană în giudecată răposatulă Irate-mei, giudecata Divanului 

încă at pusă temeiti pe hotarnică, şi noi săntemi păgubaşi 

de giumătate zăstrea maicii noastre. | 

Pentru câre cu lacrămi mă rogi luminatului Divană să 

cercetezi cu amăruntulii, atătă înpărțala Domniii Sale Cos-
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tandinti Neculai-Vodă, cătu şi cartea de giudecată dinu ve- 
"let 1787, ca să să poată pliroforisi luminatulă Divană cătă 
deosăbire are noima cărţii de giudecată de hotărărea căr- 
țilorii domneşti de înpărțală, ca să potii şi ei, ticălosulă, 
de a-mi afla dreptatea şi să nu rămăiii isterisitii de zăstrea 
maicii mele, căci vicleniia şi lăcomiia a Șatr. Cheşcu l-au 
sălită a cumpăra de doaiî ori, vrănduă să-i dizrădăcinezi 
dinti strămoşasca moştenire Şi să cuprindă toată Zvoriştea 
supt a sa stăpănire cu fel de fel de chipuri meșteşugite, 
că nau fostă Șatr. Cheşcu atătă de prostă, căt să să amă- 
glască de vănzători, mai alesă avăndă toate scrisorile şi 
înpărțălile niamului în măna sa. 

Moșii a lui Vasăle Stărta ce nu să stăpăneşte: 
Giumătate de sat de Trebujăni, în Ținutuliă Eşului, pe 

apa Ciuhurului, dină care a patra parte la înpărţala Dom- 
niii Sale Costandinii Neculai- Vodă Saii venit în partea Ca- 
triniă, fetii lui ont Stărta, ce aii ținut-o Necşoiă, iară a 
patra parte aă rămasi clironomiloriă lui Pătraşcu şi a Safitir, 
beză o a patra parte ce aă cumpărăt-o ună Mihălache 
Cheşcu de la Toaderă Cuza Post. 

Și, fiindcă ace Catrina Necşoi n'aă avutiă clironomi după 
moartea sa, Costandin Cheşcu at dat mănăstirii Goliir 
danie giumătate de sat de Trebujăni, însă a patra parte a 
Catrinii Necşoi, a patra parte cumpărătura a tătăni-săă, a 
lui Mihălachi Cheşcu, beză a patra parte de satul Trebu- 
Jănii ce să cuvini clironomiloră lui Patraşcană şi a Saftii, 
şi cu pricina daniii şi a mistuirii scrisoriloră care nu s'a 
ştiută de neamuri, fiindă scrisorile la Şat. Ilii Crăstea, cli- 
ronomu lui Mihălache Cheşcu, nici mănăstirii (sic) Goliia 
n'a stăpănită cu puterea daniii părțile ce i-ai dat danie, 
nici clironomii lul Patraşcanii şi a Sattii nu gat stăpănitiă 
partea loriă. i 

Amiă, după putearea cărții gospodi de stăpănire ce s'aă 
dat niamului stărcesc asupra moșiii Trebujănilorii, ată cliro- 
nomil lul Patraşcu şi a Saftii să-şi € a patra parte ce ai 
fostă a lori, şi toţi clironomii lui Ionă Stărta ce voră fi
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mat aproape rudenie Catrinii aă să clironomisască a patra 

parte de Trebujăni ce au fostă a Caţrinii, hotărătă printi 

înpărțală. lari pentru a patra parte de- Trebujăni, ce aii - 

cumpărat-o Mihălachi Cheşcu cu protimisirea niamului stăr- 

cescă, rămăni să hotărască luminatuli Divanti de să cuvini 

să între toate neamurile într'acă& cumpărătură, întorcăndă: 

din banii cumpărături după analoghii sati nu. 

 



  

XXIV. 

UN ACT PRIVITOR LA VECHEA NOASTRĂ OŞTIRE. 

Copie. 
Adică ei Ilii, Chihaia la Căpt. Turculă, scrii şi mărtu- 

risăscii cu -acestii zapistă pecumi mi-ai fostii datori Irimia 

Ciocărlii cu doi cai; deci eti amii grăitii Mărji Sale lui An- 

toni Vodă. Mărie Sa mi-au făcutii carte Mării Sale la Căr- 

ligii Vorniculă, unde. va găsi rămăşiţa lui, ca să-şi pliniască. 

Ai mersu la cumnată-sa, la Comisoae lui 'Toaderii Ciocărlii, 

şi au găsită unui calu rămășiță. Calulă s'aii prilejită în Ţara 

Munteniască, la uni. cuconii a Comisoai, şi sai mai aflat 

şi o Ţigancă, fata lui Marco Jiganu, anume Frăsina, ce 

i-aă fostă lui danii de la mătușă-sa Tăbărţoai Comisoai: ne- 

avănd ge faci, i-au dat ace Țigancă, pe Frăsina, fata. lui 

Marcu Țiganului, cari esti după Vasili, Ţiganu dumisale 

Pah. Costandinu, și i-au făcută şi zapis să fii volnică să-lii 

şi vănză cul a plăti. Eă ami scosi la vănzari cu zapisuli 

ce ai făcutii Ciocărlii, şi a denainte lui Costandin Arapu, 
şi Grigoraşcu Cărligii Vorniculu de Poartă. şi lui Ştefan 
Cămărașii, şia lui Gavriliu Pătrăi, şi Savină, sluga lui Cio- 

“ cărlii, şi Datuli de Săcueni. Dum[neaJlui Costandini Pah., 

dacă s'aă prilejită ata Ţigancă după Țiganulă dumisali, 

după Vasili fitoră Gorcii, mi-aă dat ună cal dreptii ata 

„Ţigancă cari să scriia mai susă, şi calul sau prețăluită 
drepti cincizăci lei. Deci dum[nea]lui ai plătit Țiganca ca să 
îu dumisali şi fizorii Ţigancii, şi să-şi facă dum(neajlui şi dresă
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domneşti. Şi la acastă toemală s'aă prilejitii aci şi Costandin 

Arapuli, şi. Dumitrașco sini Pintelei de Hărlicești, şi Du- 

mitraşco sin Grigori ot Tatomereşti, şi Ion fiorul popii 

de Gioiţa (>), şi Taculă oti Grozăştii şi mulţi oameni buni 

cari sai prilejită într'acastă tocmală. Şi noi, văzindi a lori 

tocmală, şi plata plătindă, amu şi noi făcutii acestii zapisă, ca 

să fii dum[isal]i de credinţe. Şi, pentru credința, ami iscălită 

şi ni-ami pusă degitile, ca să fii de credință. Şi ei, Vasăli 

Vărnavă, ami scrisă. Însă, de s'a mat acolisi cineva, să-şi 

caute dină ficorii lui Marcu Ţiganului, cai avută şapte 

ficori acel Ţiganiă. Ca să să ştii. Pi ce adevărată credință 

săntă iscăliți : Ilii Chihaia, i Costandin Arapu, i Dumitraşcu 

de. Hărliceşti, i Vasile Vărnavi. Ionu, 

Dumitraşco.



  

XAYV. 

UNELTIRI DE OPOSIȚIE MOLDOVENEASCĂ ÎN 1827! 

Noi loanu Sandu Sturza Voevoda, cu mila lui Dumnezăiă 

Domnu Ţării Moldavviei. 

___ Cinstiţi credintoşi boerii Domniei Mele, dumv. Yornică 

de Botoşani, sănătate. Fiindcă, după ştiinţile ce aă luoat 

„Domniia M&, fraţii Manoleşti, ce să poreclesci şi Varlaamiă, 

ari îi răsufiindă teluri de vorbe neîncuviinţate şi bărfitoari 

Mie şi asupra Stăpinirei, încîtii fapta loră urmiază a fi giu- 

decată praviliceşte şi supuşi unei aspre urgii, darii Domniia 

Me, trecăndu-o acumii cu viderea, poroncimă dumv. ca să 

le arătaţi să să părăsască numai decit cu totulă de aăasti 

presărări de voroavi neertati şi fără cuviință. Căci, dacă şi 

după adasta. voniii luoa asămine ştiinţă, cu. hotărire aii a 

să supune urgiei ce cere urîta lori faptă. Veţi face -cunos- 

cută şi negustoriloră dinti acel tîrg, arătindu-le și poron- 

cindu-le ca la niciuna dină trebuinţile obşteşti a tirgului, 

de vre-o epitropie sai altile asămine, să 'nu fie primiţi, 

nici ascultați întru cîtă de puţini de a să mai amesteca, 

Dar nici de cătră dumv. să să întrebuințăze la ceva de 

asămine ; căci, întru înprotiva urmare, şi dumv. şi neguţi- 

torii urmiază a fi învinovăţiţi. "827, lulie 24. 

[Pe V-o:] Velă Vist. ” 

Pentru osăbită pricină. 

(Adresa :) Cinstiţi, credinăoşi poerii Domniei Mele, dumv. 

Vornici de Botoşani, sănătate. Botoşani, 

  

1 Colecţia d-lui C. Crupeuschi,



XXV. 

O DANIE A LUI RADU MIHNEA PENTRU MÂNASTIREA 
SF. SAVA DIN IAȘI: 1 

— 4 

Noi (sic) Radulă Voevodă, bojiiă milostiiii gospodarii zemli 

moldavscoi, Adecă Domniia Mia m'amiă milostivită şi amă 

dată şi amiă miluitii svănta mănăstire ce să grăiaşte Sfeti 

Sava, ce iaste metohii sventei mănăstiri de la lerusalimă, 

cu ună sati ce să cheamă Mărzeștii, la Tănutulă Eşiloră, 

ce acel sată mai dină nainte vreame ai fostii a lui Orăşiă, 

ce ati fostă Hetmană, şi după aceaia ai cădzutii de au fostă 

drepti domnescu. Deci, ca să fie de la Domniia Mea dare 

şi miluire sventei mănăstiri, cu toti venitulă, să hie de 

hrană, şi altii nime să nu să ameastece înnaintea cărţii 

Domnii Meale; i nam ne bădetiă. ; 
Dumitraşcu Ştefan Veli Logofăt. | 

U lasă, 7132 [1624], lulie 9. 

Samii- gospodină veleală. Ă 
__%* Sava, 

(Pecete ruptă.) 

_|Pe V-o:] Mărzeştii, la Iaşi. 

1 Colecţia C. Crupensehi. 

ES



XXVII. 

O HOTARIRE A LUI GAŞPAR-VODĂ PENTRU 
HATMANUL ŞEPTELICI ȘI URMAŞII LUI ARBURE!. 

Suretii de pe ispisocu vechiă pe sărbie de la Gaşpară 

Voevodi, scrisă de Pavelă Mitrofanii, în lași, dină leatii 

7128 [1620], Aprilie 12. 

Înştiințarea facem prinit aastă cartea noastră tuturoră 
cui voră căuta asupra ei, sai o vorii auzi citindu-se, pre- 
cumi ai venită înnaintea noastră şi înnaintea boerilori 
noştri a Moldovei, a mari şi a mici, giupiniasa Tofana şi 
soru-sa Zamfira, fetile Măricăi, şi vara loră Nastasiia, fata 

Odochiii, nepoatelea Lucăi Arburea, Portariulă Sucevii, şi 
- ni s'a Jăluită cu marea jalobă că, înă vremea de mai în- . 
naintea, înă zilelea lui leremiia Voevodă, ati avută mare 
asuprială şi strămbătatea de cătră Gheorghie Mitropolitulă, 
că le-ai luată ună sată, anumea Solca, ce-i înă Ținutulă 
Sucevii, fără voia lori, şi l-ai fosti” dati Tiănăstirir- sate 
Suceviţii ; iartă giupâîneselorii le-aă fostă datii altii sată, 
anumea Stănileştii, dină Tinutuliă Hotinului, şi le-ai mai 
adaosă şi trei sute de galbeni ungurești. Iară, căndă au - 
fostă, “după aceia, întăi zililea lui Ştefani Voevodă Tomşe, 
căndi ai începutii a-şă zidi a sa mănăstirea ce să numește 
Solca, elii aă luată acelă sati, anumea “Solca, de la mă- 
năstirea Suceviţii, cumiă şi celalalt sată, Stănileştii, iarăşi 
l-ai luată de la mai sus numitilea giupînese, şi, apoi, sa- 

1 Colecţia C. Crupenschi.
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tulă Solca l-ai datii mănăstirii sale, Solcii, şi Suceviţenilori . 
le-aii dată satulă Stănileştii, şi încă le-ai mai dati şi trei 

sute de galbeni ungurești, de șai cumpărată pe banii aciia 
o viia de la Cotnariă, şavea să de şi acestorii mai susi 

numitelorii giupînese altii sată, dreptii satului Stănileştii, 

darii nai apucat a le da, pentru că înă grabă i sa în- 

tămplati a eşi dinti Domniia, —precumi ati mărturisită în- 

naintsa noastră toţi părinţii şi rugătorii noştri Vlădicii, chirii 

Anastasie Crămcovici, Mitropolită Sucevii, şi Chiră Atha- 

nasie, episcopii Romanului, şi chiră Efrem, episcopă Rădă- 

uțului, şi chiră Mitrofan, episcopuli Huşului, şi alți toți 

boerii Moldovei, mari şi mici, toţi ati mărturisitiă înnaintea 

noastră precumă că Ştefană Voevodiă avă si. dă giupine- 

selorii acestora ună sată drepti satulă Stănilești, și n'a 

apucatii să.le de. Deci Domniia Mea, cu totii Sfatuli nos- 

tru, văzindi că nu li sai dată nimică giupăneselorii aces- 

tora drepti satulă Stănileştii, amă poroncită Domniia Mea 

rugătorilori noştri, călugărilor de la mănăstirea Solca, să 

să învoiască. cu giupînesele acelea, ori să le întoarcă satul 

Solca, că aşă sai aflată cu dreptul din pravilă: Dreptă 

aceia şi rugătorii noştri, călugării de la Solca, sau învoitii 

de a loră buna-voe şi at dată acestori mai susii numiteloriă 

giupînese ună sată, anumea (scoasă ţincuşă dini ispisoci, 

"dară să cunoaşte că-si lubăneştii), ce sănti îni Ţinutului 

Dorohoiului, pentru satulii Solca, — cari acestă sati (scoasă 

țincuşă) ai fostă daniia sfintei mănăstiri Solcii de Ştefanii 

Voevod. Pentru că satul Solca n'a vrutii să-lă de, fiindu 

- lăngă sfănta mănăstirea, totii într'ună hotară. Şi s'a învoită 

" dennaintea noastră pentru ca de acum înnaintea să nu aibă 

a să mai trage la giudecată unii pe alţii, nici odinioară, 

întăi veaci. Dreptii aceia, acestii de mai sus numiti satii, 

Iubăneştii, şi de la Domniia Mea acestoră mai susii numi- 

teloră giupînese Tofanii şi surori-sa Zamfirei şi verii loră 

Nastasiii, nepoatelorii Lucăi Arbure, să le fie ocină şi în- 

tăritură, cu totă venitulă. Tijă au veniti înnaintea noastră , 

_şi înnaințea tuturoră boeriloră noştri a Moldovei, a mari 

şi mici, Crăstăna, giupîneasa a răpoosatului Gheorghe, păr- 
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călabă de Hotin ?, şi, de a ei buna-voia, de nime: sălită, 

„nică asuprită, şaă văndutiă dreptile sale. ocini, şesă fălci de 

vii din Cotnariă, dină: dealulă. ce să numeşte (Zlodeică, 
Tălhăriţa, Doruje), şi cu livezi înti capulă viiloră, cu cramă 

şi cu pivniță de piatră şi cu tiascuri, -— acelea vii le-ati văn- 

dutu cinstitii şi credin&osiă boeriului nostru Vasilie Şeptelici 

Hatmaniă şi părcălabă Sucevii, drepti una miia galbeni 
ungureşti. După aceia tijii ai venită înnaintea noastră ş; 
înnaintea boerilorii noştri a Moldovei Mărica, giupîneasa 
răpoosatului Chiriţă Postelnică, şi, de a ei buna-voia, de 
nime sălită, nici asuprită, şai văndută driaptă ocina sa şi 
cumpărătură, din diresă de cumpărătură ce l-ati avută 
boeriulii ei Chiriţă Postelnică? de la Constantină Movila 
Voevod, o sălişte anume Vlădenii, de la 'Turiia, cu Rădiulă- 
Buhtii, şi cu heleștei în părăulă Turiii şi cu pădurea, ce 
i-l înă Ţinutul Iaşului, aceia o aă văndutii cinst. şi credin- 
osă boeriului nostru Vasilie Şeptiliciă Hatmană şi giupînesii 
sale Tofanii drepti patru sute taleri de arginti, şi i-ai plă- 
titu-i deplină denaintea noastră şi denaintea Sfatului nostru. 
Drepti aceia, să-i fie lui şi de la noi urică, ocină şi întă- 

ritură, cu totii venitulă, şi fiilorii lori, nepoţiloră, străpe- 

poţilorii, preastrănepoţilori şi la totă niamulă loră, cine. li 
să va alege mai de aproape, nestrămutatii, nici odinioară, 
în veaci: lară hotarul acestori de mai susi numiteloriă 
sate, lubăneștilorii (scoasă țincuşă), supt codru Dorohoiului, 
şi Vlădeniloră, de la Turiia, să le fe hotară după a sale 
vechile: hotară, pănă unde ai apucată dinit veacii. Şi spre 
acasta este credinţa a însumi- Domniii Meale de mai sustă 
numiti Gaşpară Voevodiă, şi credinţa a tuturor boeriloriă: 
noștri a Moldovei, a mari şi Mici ; şi, sprea mai mare tăriia 
şi întăritură tuturoră acestori de mai susă scrise, amii po- 
roncită cinst. și credintosă boeriului nostru lonaşcu Ghian- 

1 Cf, memoriul mieă Doamna lui leremia- Vodă, în «Analele Acadeiiei 
Romine» pe 1910. 

„2 V. bud.
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ghea Velă Logftii, să scrie şi cătră adevărată cartea noastră 

atastă pecetea noastră să lege. i 
Înă ispisoculiăi celă adevăratiă este iscălită însuşi, cu mîna sa: 

Noi (sic) loni, Gaşpazîi Voevodă. 

De pe sărbie pe limba moldoveniască ami tălmăcită. 

La anulă 1804, Octv. 8. 
Polcov. Pavelă Debrlici] otă Mitr[opolie]. 

[Pe V-o:] Gaşpară Voevodă, dină leatii 7128, Aprilii 2, 

__ întăreşte lui Şeptelicii Hat. Iubăneştii din Dorohoiă şi. 

Vlădenii dină Turiia, 

 



XXVIII. 

AVEREA BANULUI IENACHI VIRNAVY. 

Catagrafie ce dinii luminată. porunca Mării Sale lu Vvodă 
sai făcut, di toată averea mişcătoare şi nemişcătoare 

a răuposatului boerii Banu Enachi V ărnavu, 

1825, lanuari 19, 

Înă Liteni. 

“Moşii, vii şi alti acareturi a răuposatului boeri 

Banu Enachi Vărnavu. 

Moşie Litenii dini Ținutu Sucevvii, cu “părţăli din 

Corni, atăt di baştină, căt şi cumpărati îni urmă, după 

săvărşire Banului Vărnavă, de dumnei Băniasa Mărioara, 

soție răuposatului, cu aşizare. Casă di piatră, cu dot răn- 

duri ; pivniță di piatră, grajdiă, şură di piatră, supt uni 

acoperemănt, şi supt dănsăle cu răcherie de piatră. Cinci odăi 

di piatră supt ună acoperemintui, doă şuri di lemnu şindi- 

lite, doî puțuri di piatră, ogradă di zăplaji, cu poartă di 

piatră şi cu trii odăi înpregiurulă porţii. Doî bisărici di- 

piatră, cu toati cele trebuintoasă,— însă una lăngă casă şi 

alta înă. cotunulă numiti Rătunda, — amîndoi cu ogrăzi di 
zaplajii. Heleşteu di peşti în apa Şomuzului și cu moară 

cu doi părechi pietri. Alti trii mori tot întăi apa Şomuzului, 

„cu frii părechi pietri, cu podu îmblătoriă pi Săretiă. Doi 

“crăăme, însă una înii Liteni, şindilită, şi cu pivniţă di pia- 
tră şi ogradă înpregiură, şi alta în cotunulă numit Rătunda, 

cu pivniţă de lemnu şi acoperită cu stuhii, şi ogradă în-
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pregiură. Doi veiniţă di lemnu, acoperite. cu răgoziă. Tri 

'coşări, cu unulă şăndilit. 

Moşie Vercicanii, pisti apa Săretiului, megieşită cu Li- 

tenii, tot înă Ţinutu Sucevii, cu o cră&mă pe dinsa, di 

lemnu ; cari moşii esti starpă. 

Moşie Călugărenii, starpă, îni Ţinutu Botoşaniloră, cu 

triă iazuri mari şi cu moară înă apa Jăjii, şi cu cră&mă la | 

drumulă mari, cu casă di odai şi cu toate heiurile trebuin- 

toasă. 

A patra parte dină moșie Livinii, sterpă, dină Ținutulă 

Dorohoiului, precumii să arată pi planul di starea a toată . 

moşie, cu heleştei înii părău Dănilenilori, ce-i zicu Başău. 

Unulă loci di casă înti Botoşăni, în mahalaoa Grecenii (2). 

Doi dughene, o cră&mă cu pivniţa ei di piatră, supt ună 

acoperemănt, cu grajdii şi ogradă di nueli, toti întă i Boto- 

şăni, înă Tărgulii Vitiloră. 

Casă di piatră înu Eşi, îni mahalaoa Sfăntului Spiridonii, 

la Uliţa Muntenilorii, cu grajdiă, şură şi odăi di piatră şi 

cu ogradă di nueli. 

Unul hanu, o dughiană cu patru odăi şi o cămară, suptiă 

uni acoperemănti, cu grajdiii şi ogradă. di nueli, tijă în 

Ei, alăturat fiindi locului cu a casăloră. 

Trji pogoani. di vie înă Ţinutu Romanului, la Boiceni. 

Patruzăci şi opt .sufleti Țigani di vatră înă doisprizăci 

sălaşă, cu unii burlacu şizători pi moşie Litenii, după iz- 

vodu ce ati dat vatavulă Toader, însă: A 

1 6 Ştefană | a Păvăloai cu Țiganca Iul, Nastasie, cu 

patru copii: însă doi fitori şi doi feti. 

1 6 Vasăli Bucătariu cu Țiganca lui, Aniţa, şi patru 

| copii: doi fiori şi doi. feti. 
1 4 * Toma Herariu cu Ţiganca lui, loana, şi doi 

copil: uni fiforă şi o fată. ” 

1 3 Toaderă Cobzariu cu Țiganca lui, Catrina, şi 
trii copii: doi fitori şi o fată. 

I 3 Grigori, Chitariu cu Țiganca lui, Lupa, cu trii 

„copii: uni ficoră şi doi feti. -
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Ionii Croitoriu cu Țiganca 'lui, Catrina, şi cu 

trii copii: doi fiori şi .o fată. 

„Lupu Scripcariu, cu Țiganca lui, Safta, şi doi 

copii: ună ficori şi o fată. 

Tudurachi Scripcariu cu Țiganca lui, Măriuţa.- “ 

Gheorghi Căsapu cu Țiganca lui, Irina. 
Gheorghi Zorilă cu Țiganca lui, Marie, şi cu 

o copilă fată. 

Manolachi Bucătariu cu Țiganca lui, Safta, şi 

cu unui copilu fitoriă. 

Toaderii Croitoriu cu Tiganca lui, -Frăsăna. 

Vasăli Grosu, văduoi. 

” Aceste patruzăci şi opt sufleti săntiă drepti a 

răuposatului boeriă, bezii cinci sufleti fugiți, 

adecă Vasăli Stăngaciu cu Țiganca lui, lliana, 

şi cu doi copii; Costachi Caengiulti, văduor. 

Doizăci şi cinci sufleti Ţigani de vatră, îni şasă sălaşă, 

totă înii Liteni, cari Ţigani sănti însoţiţi cu acei de zăstri 

a giupănesăi Mărioarii Canta, însă : 
1 

  

6 

3 
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25 

Lupu Căldărariu, Țigană vărnăvescă, cu Țiganca 

lui, lliana, ci esti di zăstri cantacuziniască, şi 

ună copilă. 

Costandinii Cobzariu, Ţigană vărnăvescă, cu Ţi- 

| ganca lui, Măriuţa, cantacuziniască, di zăstri, 

şi cu o fată. 

Gheorghi Chitariu, Ţigani cantacuzinescă, cu 
Țiganca lui, Acsănie, vărnavască, şi tril copil: 

uni fiori şi doi feti, 

Neculai Bucătariu, Ţiganii cantacuzinescii, cu 

Țiganca lui, Safta, vărnăvască, şi cu o fată. 

ganca Jui, lliana, cantacuziniască, şi doi copii, 

" Atori, | 

Dumitraşcu Vezătiu, Ţiganii vărnăvescă, cu Ți- 
ganca lui, Catrina, cantacuziniască, şi cinci 

copii : patru fisori şi o fată. 

Adică doizăci şi cinci sufeti facii înti aceste 

. Alicsandru Chitariu, Țigani vărnăvescă, cu Ţi-
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șasă sălașă, ce săntii amestecați Țigani văr- 
năveşti cu acei cantacuzinești, precumii mai 

sus să arată. 

Argintării, 

zarfură, adică trii. 

străchinuță, adică una. 
linguriți, adică patru. 

hocă, adică una. 

tiascu, adică unul. 

candele, adică şăpti; 

potiri, adică unuli. 

discosi, adică unul. 

discosă mari pentru nafură, adică unul. 

cruci fericati, adică tri. 
Evanghelie fericată, adică una. 

coroani a icoaniloră mari, adică 

patru. | 

rănduri veşminte de ştofă, adică | 

doi. 

răndă veşminti ghermesătu, adică 

unultă. 

înă casă, 

a bisăricel. 

tijă a bisăricii, beză 

cărţăli trebuintoasă 

la amăndoi bisăricili 

şi bezi veşmintile di 

) citi. 

  

Armi. 

părechi pistoali ferecati, adică una. 

puşcă turtască, adică una. 

părechi pistoali, însă unulii stricat; unii ertăganii şi o 

ochiană sai găsit la Gavrilă Dascali şi s'ati datii 

la vatavi Toaderi. 
părechi, .adică una tijă pistoali, toti de la Gavrilă 

Dascală luati, cari aă rămasii la dumnealui Aga 

Răducanu Prăjăscu. 

Vite. 
boi de giugii, adecă optsprizăce. 

capiti de bivoli, însă: 
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buhaiă bivolă. 

vaci bivoliţă, . 

mănzaţi boi. 

mănzată vacă. 

boii gonitorită. 

mălaci. 

> adică şasăsprizăce. 

I, cu mari, cu mică, însă: 
16 berbeci mari. 

148 oi mari. 

7 bărbăcuţi cărlani. 

38 oi cărlani. - 

I Capră. 

231 .adică doi suti triizăci şi una. 
87 stupi, însă: 

31 la Vasăli Tudosă în temnică (sic) boiresciă: 
50 lâ Vasăli Ciubotarii, tijă. E, 

87 adică optzăci şi şapti. | 
72  mascuri, cu mari, cu mici, adică şaptizăci şi doi. 

Păine ci s'ait găsită, trierată şi netrierată, precumă şi 
___Popuşoi nibătuţi înă coşări. 

Merţă. 

30  săcară, adică triizăci, 

30  orzu, adică triizăci. 

140  ovăsă, adică una. sută patruzăci. 

3. grăi, adică trii. 

II mălai măruntă, adică unsprizăci. 

„6 sămănță cănipă, adică şasă. 

18 stănjăni, însă: 

8 o giriadă, 
altă giriadă, 7 

_3 altă giriadă. 

I 

17 s 

Vol. XXI. 

8 adică -optsprizăci. 

toguri tăni, adică .şaptisprizăci. 

| 
| 

di săcară,.a cărora înnălţimi 

este de unii stănjăniă şi lăţime 
de ună stănjănă şi giumătate. 

19
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stănjăni, însă : 

10 de coşeri, lunguli îni ogradă, naltulu de unui stăn- 

jănii şi giumătate şi latulu de trii palmi şi mai 

bine. ” 
12 de coşări, lunguliă la Rătunda, naltuli de uni stăn- 

jăntă, trii palmi şi latu patru palmi, bezii. şepti 

__ stănjăni ci ai rămasă dişărti. 

22 adică doizăci şi doi. 

merţă grăii di toamnă, sămănat în patruzăci şi una 

fălci, adică cinzăci şi cinci. 

merţă săcară, sămănată înii doizăci şi şăpti fălci, adică 

cinzăci. 

Lucruri ce sat găsitu. 7 5 

balonă buni, adică unulu. 

o bri&că acoperită şi. fericată, adică una. 

căruţă ferecată, adică una. 

cocii de ună cală, ferecată, adică una. 

rădvanu stricat, adică unu. 

sanii vechi, de patru persoane, adică una. 

sanii vechi, di doi persoani, adică una. 

coşi di sanii, zugrăvit, adică unulă. 

sanii mari, legată înă theră, adică una. . 
părechi hamuri, adică patru. 

părechi hamuri vechi, stricate, adică patru. 

canapeli stricati, înă jigniță, adică doi. 

căruță di cai, niferecate, adică trii. . 

cară mari de boi, adică zăce. 

canapă de doi persoane, adică una. 

canapeli de o persoană, adică doi. 

scauni vechi, adică șaptisprizăci: 

scrinii vechii, adică unulu, 

odgonu di podi, cami, vechiu, adică unulă. 

lighiani di alamă, cu ibrici, gratie lui, adică unul. 2 

- sfeşnici di alamă, adică trii. 

părechi heră di plugui, adică patru,
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Vasă cu vină, ci s'aă găsătă întăi pivniţă. 

6  poloboaci, ca de patruzăci păn' la cinzăci vedri unuliă, 
pline, adică şasă. 

polobocă, pi sfărşit, adică unulii. 
buti plină cu vină albu, adică una. 
buti cu' pelinii, începută, adică una. 
buti cu vină albu, mai giosă de giumătati, adică una. 
balercuță cu vină pentru bisărică, adică doi. D

o
m
 

No - Arămuri, 

2 căldări mari, adică doî,—însă una di stănă şi una di 
cămeşi. 

4 tingiri di dulceţi, adică patru, 
4 Săniit, adică patru. 
6. tingiri pentru cuhni, cu căpacile lori, adică şasă. 
1 . căldărușă mică di rachiă, cu o ţăvi, adică una. 

Aceste. săntă lucrurile ci sat găsitii, beză o samă di aş- 
ternuturi a casăloriă, alti şuvei?, adică poloboaci, putini, €u- 
beră, covăţi, ţoluri şi saci, cari acum 'nu saă mai scrisiă, 
fiindcă o samă lipsă în trebuințăle casăr. 

Benali şi acareturi ci aă mărturisit oamenii din Liteni 
că s'au făcutii di cătră dumnei Băniasa Marghioala 

după săvărșire soțului dum[isale]. 

O bisărică di piatră, zidită dină temelie, înă cotunulă 
numit Rătunda, la cari s'aii pusă o catapitiazmă vechi, iară 
piatră o samă s'aă cărată cu plată şi o samă di lăcuitori. 

O catapitiazmă dină noi zugrăvită la bisărica din Liteni. 
Casă di piatră, cu doi rănduri, din timălie zidită, înă 

Liteni, undi esti aşizare,. însă giumătati dinii materie pe- 
trii şi a cherestelii ai fostii cărati di răposatu. | 

Cinci odăi, tijă dină noi făcuti di piatră, înii ogradă, 
sapti ună acoperemănti. . - 

1 Sinii, sănii, tave; pentru a se deosebi de sănii, i e punctat dublu și 
accentuat. | - , 

2 Ciuvee
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Ograda înpregiurulti casălorii, di zăplajii şi cu poartă de 

piatră. 

Doi odăi lăngă poartă, de o parte, şi alta, di altă parti, 

di lemnu făcuti dinu noă. 
Doi şuri di lemnu sai prefăcutii înui ogradă. 
„Doi mori vechi sait prefăcuti,— însă una, din Rătunda, 

sai făcutii ca de iznoavă, fiindcă ai arsu; iară una, ci aă 

fost pi apa Sucevii, ai mutat-o pi Şomuzi, la cari sănti 

patru petri. 
O moară ci dină noă a făcută, de o piatră, pi Şomuză, 

la cari lemnulti şi herăli săntă gata, iară iazulă di acumii. 

să să facă, şi pietrile să să aducă. 
Uni ratoşă, di lemnu, lipit şi tencuit şi acoperiti cu stuhi, 

au -făcută la Rătunda, cu doi odăi și o cămară, şi cu piv- 

niță di lemnu şi ograda înprăgiură de nueli. 

Patru puțuri di piatră au făcută pi moşie. 
Doi velniţă di lemnu au făcută di iznoavă, fiindcă vel- 

niţa vechi ci aă rămasă di la răposatul, ai arsu. 

Doi făntăni di piatră âui făcutii înu ogradă. 

Grădina di lăngă casă ati făcut-o din pazăşti cu şpaleriuri. 

Scrisori di moşie ci sai găsătii, atătă la dumnei Băniasa, 

cătii şi la âlțăi, cari înă giosi anumi să arată. 
No. | 

1. O condică vechi di scrisori dină anii 7255 (1747), Mart 
6, neîncredinţată di nimi şi nici scrisă pi toate filile. 

2. Ună hrisovii a fericitului întru pomenire Domnu Alic- 

sandru Ghica Voevodi, dină anii 1765, întăritori lui 

Toaderă Vărnavi pi moşiile Călugărenii, Tăuteştii şi 

Sămioneştii, ce săntii la Țănutulă Hărlău şi Dorohoiii. 

3. Uni plan pi moşii Călugărenii, iscălit de dum[nea)lui 

Vel Logotătii Andronachi Donici, făr' velet: 

"4. Uni plană pi moşie Călugărenii, iscălită di Franţii 

Tauperi, ingineri, iarăşi fără velet. | 

5. O adiverinţă, dină 1823, luni 3, a răuposatului Ilarie 

arhimandrit ŞI stareții svinteloră mănăstiri Namţulu 

ŞI Săculă, printi cari să “cuprinde că dumnei cucoana
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Mărioara, înă vreme răzvrătirii âră fi avută dat la 

păr. Venedictă unii sipet cu scrisori şi o ladă cualti 

lucruri, cari ară fi arsu; cari adiverință, la anul 

1824, luli 3, o.adivereşti şi Sfinţie Sa părintele Do- 

mitiianti, stareţul di acumiă. 

6. O mărturii din 1823, luni 3, a răuposatului ieromonahă 

„ Toanii duhovniculă, adiverită şi di monahulă Iftimie, 

Logofătulă sfintei mănăstiri, cări aă fostă Logofătiă şi la 
casa răposatului Bani Vărnavă, prin cari să cuprinde 

că ari fi avută ştiinţă di diiata ci ai dat răuposata 

Safta Medelniceroaia fiului săă Enachi şi fiiciloră 

sali Zoiţa şi Ecaterina. 

Aceste şasă scrisori ni li-ai dat întăi dumnei ce, Mar- 
ghioara. 

7, Uni plană pi moşie Liteni, făr' velet. 

8. Unti plană pe o parti di locti dinti moşie Călugărenil. 

9. O anaforă întărită la 7271 [1763], luni 2, de Domnulă 

Grigori loariu Voevodii, cuprinzătoari de Liteni şi 

alti moşii, - 

10. O mărturie hotârnică din anii 7298 [1790], luni 20, is- 
călită di Barbuli Tărşăonianu, Vornică di Poartă, pi - 

"moşii Liteni şi altile. - 

„ Uni zapis dină anii 1767, luni 20,a răposatului Prea- 

Sfinţitii Mitropolit Gavriil, pentru moşie Vercicanii. * 

12. Uni hrisoviă din anii 1767, luli 26, a Domnului loan 

Calimahă Voevodă, tijă Vercicanii. | 
13. Un zapisă din anulă 7271|1762|, Oct. 1, a lui Vasăli 

Sălionti Postlelni ci, pe moşiile Călugărenii, Tăuteştii 

şi Sămioneştii. 

14. O carti gospodi dinu anii 1813, luni 18, a Domnului 

Scarlat Calimah Voevodi, pe parte dină moşie Liveni. 

15. O mărturie hotarnică din anii 1813, luni 18, a dum[i- 

salji Vel Logofătii Andronachi Donici (fiindă la ace 

vremi Agă), pi moşie Călugărenii. 

16. O mărturie din anii 1813, Mai 13, iarăşia dum. Vel 

“Logofătii Andronachi Donici, totii de Călugăreni.



|
 

294 | 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 
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Aceste zăce scrisori şi hărți arătate, de la numării şepti 

şi păn” la No. şasăsprizăci, s'aii dată la noi di cătră 

ună Gavril Dascali, dinii sat Litenii, Marţi, Ghe- 

nară 20, arătăndă numitulă că i sarii fi dat di cătră 

dumnei cucoana Marghioala, Duminică sara, Ghenarii 

18, di a cărora priimire s'a dat numitului adiverință 

suptii a noastri iscălituri. 

O. carti gospodi a Domnului Grigori Aliesandru Ghica 

Voevodiă, dinii anii 1766, luli 10, cătră Neculai Co- 

xlălniceanu] Pit., prină cari îl orăndueşti hotarnicii 

la Liteni. N 

O hotarnică a lui Neculai Gogj ăliceanuj Pitaru, pe 

Liteni, dină anii 1766, Săptv. 20. 

O volnicie gospod a Domnului loanu Calimahă Voe- 

vodă, să rădici pi Grigorii şi Irimie, Botezăşti, ca să 

stei în giudecată cu Vărnaviă. 

Uniă zapisă, fâră velet, di la Toaderii, fitorit Cornescului, 

prină carile își vinde o parte din Corni. 

Uni zapisă, dini anulii 7158 [650], luli 18, a Lrinii, 

fata lui Vărlană Vornicu, cari esti: înii copii încre- 

dinţată di Carpi Vornicu di Poartă, prină cari îşi 

vindi parte ei dinu Corni. 

Unii zapis din 7158 (1650), luli 17, de la Dumitraşcu 

Corfosanti de Corni, Prin cari vinde parte sa dinti 

moşie. Cornii. 

O copii din o carte gospodă a Domnului Grigori Ca- 

limahi Voevod, cuprinzătoari di giudecata ce ai 

avută Grigori şi Irimie Botezăşti cu Toaderi Văr- 

navă 3 Vişt. pentru moşie Cornii, adiverită fiindă de 

dumnealui Banulă loani Gane. 

O mărturie hotarnică din anii 1766, luli 5, de la Ne- 

culai Cogăl[niceanu] bivii Pit. şi Costandin Găndu 

bivă Velă (sic!) Postelniciă, cuprinzătoare di. Liteni 

şi Corni. 

O copii di pi o mărturie de înştiinţare a lui Neculai Bu- 

huşă cătră Vistieriulă-celă-Mari, dinti letii 7108 (1660), 
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luni 15, pentru Liteni şi Corni, adiverită de. dum- 
[nea]lui Banu loan Gane. 

26. O mărturie a Isaii monahi di la mănăstire Probota, dinti 
" anii 7274 (1766), Avgusti 5, dată lui Toaderă Văr- 
navă Vist, pentru Liteni şi Corni. 

27. 0) copii „di pi hotarnica lui Neculai Buhuşi Vel Lo- 
gofătiă, ci-i pi Leteni, dină anii 7168 [1660], luni 15, 
încredințată cu iscălitură şi pecete nemţască, 

28 Altă copie, iarăşi di pi hotarnica lui Neculai Buhuşi, 
pi sat Litenii, toti dină 7168 [1660], luni 15, iarăşi 
cu pecete și iscălitură nemţască încredinţată. 

29. O carti gospodă a Domnului Alicsandru Ghica Voevodă, 
dină anii 1766, Iuli ro, prin cari orăndueşti hotar- 
nici pentru părți din Corni pe Constandină Canano 
Paharnici şi Neculai Cogăl[niceanu] Pitară. 

30. O copii di pi o carti gospodă a Domnului Ştefaniă 
Voevodă, din anii 7168 [1660], Mai 30, prini cari răn- 
dueşte pi Neculai Buhuşi Velă Medelniceră hotar- 
nicu la -Liteni, adiverită fiindi la anii 1804, Luli 235. 
de Costândinii Orsoianu Medelnicer. 

31. O mărturii hotarnică dină 1807, Noemv. 25, iscălită de 
dumnealui Banuli loană Gane, pentru moşie Cornii. 

32. O copii di pi o înştiințari a Cantii Spat. cătră Dom- 
nulă aceiaşi vremi, pentru Gligori şi Irimie Botezi şi 
Toaderi Vărnavii, în pricinile ci ai avută pentru 
Liteni, încredinţată de dumnealui Banu loanii Gane. 

33. O) copii di pi o carti gospodiă dină anii 1768, luni 14, de 
la Domnuli Grigori Ioan Calimahă Voevodă, scrisă 

cătră Iordachi Canta. Spat., înă pricinili de giudecată 
ci aă avută pentru Liteni Botezăștii cu Vărnavii. 

O copii di,pi O mărturii a lui Istrati di Săcuriceni, 
dină letă 7255 [1727], Mart 27, pentru hotarele Lite- 
niloră, fiindă înă acasta şadivarata mărturii, însă 
stricată. 

Aceste optsprizăci scrisori, de la No. şaptisprizăci şi 
pănă la No. triizăci şi patru, arătati mai sustii, s'au 
găsitu întru o ladă ci înpreună cu alti calabalăcuri 

t
o
 
+
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li pornisă a li triimeti la mănăstire Săcului, după por- 

nire noastră dină Liteni, Mercuri, Ghenari 21. 

Izvoadi, suptii numire di condici, de iraturile moşiiloră, şi 

cheltueli, adiverinţăli de plata zăstrilorii şi condratu- 

rile-di vănzare veniturilorii moşiilor şi altoră 

acareturi ci li-aă dat dumnei cucoana 
Maârghioara. 

1. Izvodi, suptii numire di condică, prină cari să arată 

iraturile venitului casăi i cheltuelile urmati de la 

anul 1809, Ghenari 15, şi păn' la anul 1822, Ghe- 

nară 13, suptă iscălitura şi pecete dum. Benesăi 

Marghioarii, în cari Sati trecuti și copie întocmai di 

pi izvodulă dată di zăstri dumisale la anulă 1797, 

Mai 1; cari copie s'aă iscălit di cătră dumnei Băniasa 
Marghioara, şi s'aii adiverit şi di cătră noi, fiindă în- 

tocma cu orighenariulă. 

2. Uni, izvodă, iarăşi suptă numire di condică a iraturilorii, 

şi cheltuelile urmati de la anuli 1822, Fevr. 14 şi 

păr la anulă 1824, Ghenarii 30, supt pecete dumi- 

sale cc. Marghioarii, şi în condeile scăderiloră, spre 

nischimbari s'aă iscălit şi di cătră -noi. | 

3. Ună izvodu di zăstri ci ai dat dumnei Băniasa fiicii 

sali Catinca la anulă 1815, Mai 19, înă cari izvodă 
să arată mai giosă de dum(nea]lui Post. Costachi Ca- 

- nano că şa. priimit toată zăstre, adiverit fiindă cu 

a dumisale iscălitură. - 

4. O adiverinţă a dumisale Post. Costachi Canan6, dină 

anii 19821, Mai 8, arătătoari pentru zăci bucăţi scri- 

"soră, arătati înă perilipsisă, cu veletuli lori, a moşii 

" Liveniă, ci li-aă priimit spre siguranţie a triizăci şi 

una mii lei ci ară fi avăndu a lua cu sănet. 

. Unii izvodii din anii 1816, Marti 19, ce aii dat cin- 
sprizăci mil lei mai multă pisti zăstri dum. Post. 

Costachi Canans, adeverit cu iscălitura dum. Bănesii. 

6. Uni izvodii di zăstri dinti anulu '819, Fevr. 19, ce.ati 

dat dumnei Băniasa fiicii dum. Săftica, cari izvodă 
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este iscălit de ginerele dum., dum[nea]lui Banii Ior- 
dachi Emandi, că şa priimit toată zăstre. 

. Unui contractă dini anul 1822, Apr. 23, a lui Costachi 
“Gheorghiu, dat dum. cucoani Mariioari, pentru! ve- 
„nitulă moșii Livenii, ce l-ati luat pe triiani, căti una 
mii patru suti lei pe anu. 

8. Ună contractă a lui Şmilii Focşănianu, dină 1824, Avg. 

9. Unu contractă din '822, Apr. 23, suptă iscălituri ar- 

19, pentru venitulă moşii Livenii, ci l-ai luat pe tril 
ani, căte doi mil lei, şi bani 'saă răspunsu toţi în- 
nainte. 

mineşti, pentru venitulă moşii Călugărenii ci: l-aă 
luat pe şasă âni, căte cinci mii lei pi ani, şi banii 
i-aă dat toți înnainte. 

10: Ună contract dină 1816, Octomv. 26, dat dină parte 

Ii. 

12. 

dum. cucoani Marioarii cătră Șmilă Focşănianu, pen- 
tru orănda din sat Litenii pe cinci ani de zăli, cari 
bani doizăci şi una mii, trii sute noizăci şi şasă lei, 
după tocmală, i-ai şi luat. 

şănianu, di cumpărătura orănzii moşii Litenii, cu ce- 
lelalte sălişti înpregiurate pe cinci -ani, înă preții di 
cincizăci mii lei, cari i-ai şi luat. 

Ună contractă dinti 1822, Apr. 23, alui Lazură Jidovă, 
pentru o dughiană i cră&mă dinti tărguli Botoşănii, ci, 
au luat-o pe unii anu de zăli cu preţii una sută lei. 

Uni contractă din anulii 1818, Apr. 23, a lui Avramiă 
şi losăpi, chitari, pentru o căsuță cu crătmă dină 
Botoşani, cu preţii optzăci lei pe anu. 

- Uni contractă din 1818, Apr. 23,a luă Gheorghi Cos- 
tandinii, iarăşi pe cărema acasta dină Botoşani, pe 
cinci ani, căte una sută cinzăci lei pe ani. 

. Uni contractă din 1821, Apr. 23, de vănzare venitului 
părţilorii dînă moşie Cornit, pe patru ani, căte una 
mie cinci suti lei pe ant. 

Acestii izvodiă, scrisă pe patru file şi iscălit de noi pe 

Ună contractă dinu 1823, Octomv. 26,a lui Şmili Foc- 

 



293 = AVEREA BANULUI IENACHI VÎRNAV 

" fiiştecari filă, sai făcută din luminată porunca Mării Sali 

lui Vodă, pentru toată avere mişcătoari şi nemișcătoari, 

precumiă şi hărtii ce s'aă găsitii acumii la casa răuposatului 

boeri Banului Enachi, 1825, Ghenariă 21. 

Toaderii, Buhuşi Vel, Vornică,. 
loanii Prăjescu Agă. | 

lordachi Miclescu Spat. 

aura 
ni
 
n
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XXIX, 

O HOTĂRIRE 
A MITROPOLITULUI NICHIFOR GRECUL 1, 

Suretă: de pe ună răvaşi a răpoosatului Nechiforă Mitro- 
polită, făr” vletă, fiindă April 20. 

Cuvioasă între ieromonahi Molitva Ta chiră popa Mittodie, 
dichii de Soavă, sănătate şi blagoslovenie. Altă n'avemiă 
fără de cătă pentru ună Țigani, anume Furnică, carele 
l-amiu fostă luat noi de la dumnealui Med. Ciudinii, căndă 
era dichii Macarie. lată că acm, rugăndu-ne dumnealui 
Med. Ciudini, și poftindă dreptate, arătăndi că este dreptul 
a dumisali, ami socotită şi l-ami dat iarăşi la stăpănirea 
dumisali ; pentru cari trimețăndu acold omulă dumisali cu 
răvaşuli nostru, să i-l dai pe mănă, să-lă încarci şi să- lu, 
ducă la casa dumisale. Sminteală să nu faci. „Adcasta, şi să 
fi sănătos. 

| Nechiforii, Mitropolitu. 

Asămenea fiindă dupe răvaşulă răpoosatului Preosvinţii . 
Sale Mitropolitului Nechiforii, ami iscălit suretulu, spre în- 
credinţarea. 1778, lule 18. 

Dumitru Saul. 
lanachi Cant[acuzino] Vornicii. 

1 Copie. — Colecţia C. Crupenschi.



  

XX. 

UN ACT DE LA ȘTEEAN-VODĂ LĂCUSTĂ !. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Ştefan Voevod, fecior al bă- 

trînului Ştefan Voevod, Domn pămîntului Moldovei, înştiin- 

țăm cu această: scrisoare a noastră tuturor cine va ceti pe 

dînsul, sai să audă, că aă venit înnaintea noastră ŞI înna- 

intea boierilor noştri ai pămîntului Moldovei, ai noştri slugi 

Ion şi fratele lui, Cozma, feciorii Nastasiei, şi din neamul lui 

Petrică Cerbice, feciorul Irinei, nepoţii Isaiii, de bună voia 

lor, nu cu de-a sila sai cu arituri (îi), ati vîndut moşia 

lor cea dreaptă din moşi-strămoşi, şi s'a făcut învoiala cu 

voia .moşului lor Isaia, care a avut-o el de la strămoșul 

«gospodstvami» Alexandru Voevod, două părți din satul 

Hilişenii, pe Suceava, şi au vindut aceste două părți din 

satul Hilişeni, pe Suceava, slugilor noastre, lui Dragoman 

şi frăţine-să, lui Lon, şi surorilor lor, Uritei, şi Mariuţei, şi 

Marinei, şi Dumitrei, şi altei Mariuţe, şi Lodosiei, copiilor 

lui Cârjă, fiind [=fost] pîrcălab, cu şese sute de zloți sau lei 

tătăreşti. Şi s'a sculat slugile noastre Dragoman, şi frate-săi 

Ioan, şi surorile Urîta, şi Marica, şi Marena, şi Dumitra, şi 

altă Marica, şi Tudosia, copiii Cirjei, fiind pîrcălab, şi ati 

plătit toți aceşti mai sus scriși bani,:6 sute zloți tătăreşti, 

în mânile slugilor noastre, lui Lon, şi frăţine-săi, Cozmii, 

copiilor Nastasici şi ai lui Petrică, cari ai fost din neamul 

A Archiva d-lui C. Crupenschi — Traducerea, de pe ia 1780-90, e de ui 

străin, într'o limbă” foarte stricată. 
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lui Cerbice, feciorului Irinei, nepoţii Isaiii, înnaintea noastră 
şi înnaintea boierilor noştri. 

lară noi, văzînd tocmeala lor de bună voie şi plata de- 
plină, noi așijderea de la noi li-am dat şi li-am întărit slu- 
gilor noastre Dragoman şi frăţine-săti, lui Ion, şi surorilor 
lor, Urîtei, și Mariuţiă, şi Marenei, şi Dumitrei, şi altei 
Mariuţe, și Tudosiei, copiilor Cirjei, fiind pircălab, aceste 
două părți, ce sînt scrise mai sus, de la satul Hilişenii, pe 
Suceava, precum este şi de la noi uric, cu toată dobinda 
lor, şi feciorilor lor, şi nepoților lor, şi strănepoțţilor, din 
neam în neam, cine sa afla de neam aproape, neclătit, 
niciodată, în veac. Iar hotarul acestora două părţi de satul 
Hilişeni, care-i pe Suceava, este de la tot hotarul două părți, 

„iar şi alte părți pănă 'n hotarul cel vechiii,-pănă unde din 
veac se arată. 
„Iar pentru aceasta este credință izvodul ce este scris 
mai sus, noi Ştefan Voevod, şi credinţa iubiţilor feciori 
«gospodstvami», a lui Alexandru şi a lui Ștefan, şi cre- 
dința boierilor noştri, credinţa boierului nostru Huru Vor- 
nic, credința boierului Vlad, credința boierului Scripca, cre- 
dința boierului Crăciun, credinţa boierului Popescul, cre- 
dința boierului Șeptelici, pîrcălabi de Hotin, credința boie- 
rului Manu şi boierului Grozav, pîrcălabi la Neamţ, credința 
boierului Ungurul și boierului Mateiaş, pîrcălabi de Novo- 
grad, credinţa boierului Mihul Portarul de Suceava, credinţa 
boierului Dragşan Spătarul, credinţa boierului Crasniş Vis- 
tiernic, credința boierului Sturza Postelnicul, credinţa boie- 
rului Dragşan. Şteful Păharnicul, credinţa boierului Petraşco 
Comis, credinţa tuturor boierilor noştri ai Moldovei, şi ce- 
lor mici. A 

Iar, după viaţa noastră, cine va fi Domn. în pămîntul 
Moldovei, din copiii noştri, sati din neamul nostru, sati ori 
pe cine va alege Dumnezeă Domn pămîntului Moldovei, 
acela să nu se atingă de ce am dat noi şi am întărit, şi 
cine va fi Domn, să întărească, precum că a cumpărat cu 
munca sa dreaptă şi banii săi, 

“lar, pentru credinţa tăriei ce este scrisă mai sus, am po- 
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runcit credinciosului nostru boier Totroşanu Logofătului să 

scrie, şi pecetea -noastră să puie către această scrisoare a 

noastră. | , 

„A.scris Luca, în Suceava, în anul 7048 [1 540), luna lui 

Iunie 13 d.! 

1 

  
1 V,, pentru boieri, şi Hurmuzaki, Supl, LI, p. 439,



  

XXI. 

HOTĂRNICIA MOȘIILOR HUREZULUI:. 
— 

I. 

Cartea sfintei mănăstiri Horezii pentru hotărniciia Romanului 
-i Rovinile iproci, dă spre moştenii de acolo. 
  

lonă Băleanulă Velti Portari, d'inpreună cu 6 boeri ho- 
tarnici, carii, din porunca cinstitei a Chesariceştii Valahii 
Administraţie, Mării Sale Gheorghie Cantacuzino Banul, i 
dum[nea]loră Gligoriie Băleanulă, i Radul Golesculii, i Iliie 
Ştirbei, i Staicu Bengescu, consiliiari, ami fostă luaţi hotarnici 
de Sfinţiia Sa chir loană arhimandritul ală sfilnteli mănăs- 
tiri Horezii, unde să prăznueşte Sfinţi Înpărați şi întocmai 
cu Apostoli Costantină i Elena, și de toţi moştenii dină 
Romani i Rovinile, ca să alegemii şi să hotărămiă moşiia, 
partea sfjinte)i mînăstiri, dină hotarul ce să numeşte Ro- 
manuli, i Rovina, i Lunga, sudă Vilcea. 

Deci noi, după poruncă, adunatu-ne-amă cu toţi la aceste 
numite mai susti hotară, şi, fiindcă şi anulă trecuti, dină 1t. 
7232 [=1723-4], ne-amiă fostă adunată cu alți 12 boeri pentru 
isprăvirea aceasta, şi, fiindii vreme dă iarnă, nu amă putut 
face munţiloră nicio ispravă, încă şi la vale nu s'a pututiă 
isprăvi bine, deci. acumi, luăndă seama foarte cu amărun- 
tulă, citind toate scrisorile sflinteji mînăstiri şi ale moş- 
teniloră Romani ce ati avută de moştenire şi de cumpără- - 

1 După un dosar al mănăstirii, aflător în păstrarea mea, 
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toare, şi Sai găsitii la sf[ănjta minăstire 8 casă de Rumîni, 

cumpărate încă niai de nainte vreme, de răplosajt[uli Preda 

Vorniculi Brăncoveanulii, moşulii răp[osa]tl ului Costandiniă- 

Vodă Brăncoveanulă, cu zapise, cu toată partea lori de 

moşiie într'aceste hotară, Romani, ce numeşte mai susă, 

însă Rumiîni anume : Mihăilă cu fezorii lui, Lepădatu cu fe- 

torii lui, Danu cu fetorii lui, Petru Niculescu cu fecorii lui, 

Bălaură cu fetorii, Barbu cu fetorii lui, Dumitru cu fetorii 

lui, Radulă cu fetorii lui. . 

Şi cumpărătura ce aă cumpăratii şi părintele loan ar- 

himandritulă dinti Romani, de la Simionă, fecorulă Badiă, 

şi de la Negoiţă, şi de la Dumitru i Raduliă Popeştii, cu 

zapise de la mîna loră, cu stănjinulă, în. lungii stănjlen]i 

120, în lată stănjlenli 78, dreptii tallejrți| 20. Şi ai mai 

cumpăratii părintele loanu şi o viişoară la loculă ei în hota- 

rulii Romaniloră, în tal|e]r[i] 4 plollă. Şi iară s'aă mai găsită 

la stlăn]ta mînăstire Horeză toată partea de moşiie a mMo- 

şul[uli Ioană de la schită, şi a frăţini-săă, popi lui Chirilă, 

şi a nepotu-săă, popii lui Danilii. Şi iară toate cumpărătu- 

rile moşul(uți loanu de la schitii, ce ai cumpărată de la 

moștenii Romani judeci, care sai cumpărată ch zapise, în 

tal[e)r[i] 64 plolii; care pentru aceste cumpărături Sfinţiia Sa 

părintele loanu Horezanulă aii dată schitului ce să numeşte : 

de la moşulă loanu, hramul cinstitei Naşterea a Sf[ăntu- 

luji Înnainte-Mergătorului şi Botezătorului loanu, schimbu 

jumătate de hotarulă Bogdăneştilori, după Luncavăţii, şi ai 

rămasă pă seama stlinteji mînăstiri Horeză. Şi iară toate 

cumpărăturile ce ai avută “popa Stantulă în hotarulă Ro- 

manilori, care. s'aii datiă'să le stăpînească sfiăn]ta mînăstire 

Horeză. Aşa, luăndi seama după, scrisorile loră ce ai avutii 

şi moşteni dină Romani, de cumpărătoare şi de moştenire, 

amă adevărată, după cumă şi dum[nealui Radulă Hrizea 

Vorniculii Tirgoviştii !, mai nainte vreme fiindă rănduiti de . 

răplosatlullă Ştefânu-Vodă Cantacuzino îndreptătorii aces- 

torii moşii, dină toate hotarăle acestea ce numește mai 

1 Cronicarul Radu Popescu. 

     



. 2 

” = MOTĂRNICIA MOȘHLOR HUREZULUI -. „305 
1 

susă, şi dinăă munte, să ţiie sfțănlta mânăstire Horezi doă' 
părţi şi toți moștenii din Romani o parte. 

Deci în hotarulă acesta, Romanulă, avîndiă judecată pă- 
rintele: loanu Horezeanuli cu părintele. Stefanu Bistricea- 
nulă pentru o livadă dină poalele vii miînăstirii . Bistriţi, 
fiindcă a fosti cumpăratii silănlta mînăstire “Bistriţa acea 
viie mai de nainte vreme de la moşteni dină Rămeşti, şi 
ci încă ai. fostii cumpărat-o de la Romani, însă numai viia 
înfundată, fără de nicro: livade, şi, aşa, sifănţta mânăstire 
Bistrița din îngăduială sai fostisită (?) -de aă îngrădită şi 

„livadea din poalele vii, neavîndi nicio treabă ; şi acumă, 
părintele Ioanu neîngăduindiă aceasta, noi, pentru îndrâp- 
tarea lori, amiă cerută zapisele de cumpărătoarea acei vii, 
de le-amiă cetită, şi amă găsită că numai viia înfundată au 
cumpărat-o, fără. de nicio livade. 

Pentru aceasta amii dată ca să stăpinească sffăn)ta mi- 
„năstire Horezii acea livade, iară sffănjta mînăstire Bistriţa 
înă totii hotarul acesta să aibă â stăpini numai acta viie 
înfundată, pecumii o: ati cumpărat-o, câtă ţine gardul celă 
dină lungulă yii, şi dinti gardi la vale stănjăni 4 p[ollă, pînă 
în părul celă strămbă, unde saă făcută semnulă. Aşijderea“ 
ati mai avutii judecată părintele Ioanu Horezeanulă cu pă 
rintele Serafimi, egumenul de la Arnota, pentru unui co- 
dru.de locii de la capu hotarului Romaniloră, dină Josă ; 
pentru care, în cîtă au fostă mai avutii judecată mai de- 
nainte vreme de la dumnealui Radult, Vorniculă Tirgoviştii, - 
Şi, înă anul trecuti, mergîndiă noi la acel capă de hotară,: 
şi Sfinţiia Sa părintele loanu neîntîmplindu-să a. fi acolo, 
pentru neputinţă, .nici dărdu-ne înştiinţare, şi părintele Se- 

“rafimă arătăndu-ni-lă locă de pricină, ca să să îndrepteze; 
a îndemnatiă pă sătenii dină Bogdăneştii de au luati cartea 
Sfinţii Sale părintelui chiră Dâmaschină,. episcopulii Răm- 
nicului, de blestemi, luănqui şi pămîntă asupra lori, de 
Sai dată aceli codru de loci: sf[inte i mînăstiri Arnota. 
Iară acumă, părintele loanu căutîndu-şi dreptatea cu pă- 
rintele Serafimiă, noi amă luatii acumiă seama cu âmărun- 
tul, şi amă dovedită că între moșşiia Romani şi în _Bos- 

Vol. SAL | : , Dă , | 20 
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dăneşti ai fostii avutii rudenii doo funii de moşiie, şi o fu- 

nie aă fostă vîndută sflinteji mânăstiri Bistriţi şi alta sfjin- 

te]i mînăstiri Arnota, şi, după ce 'amă cetitiă şi zapisile ale 

Bistriţi şi ale Arnoti, sai găsitii cumpărătură una cîtă şi | 

alta, şi, măsurăndă partea sfjinteji mîn[ăstilri Bistriţi, care 

erea fără de pricină, sau găsită că părintele Serafimi ai 

fostă umblată fără de dreptate, că sai găsitii hotarulii 

unde ai fostii aşăzatii şi dum|nea]lui Vorniculi Radu, după 

cumiă arată şi cartea dumisale de judecată că ai fostii 

acolo piiatră de hotară veiche ; deci şi noi acumă ami Ti- 

dicată piiatra de unde să pusese răi în anulii trecutii, şi 

s'a pusă la loculă ei, de s'aă îndreptată pricina. Iară, de 

ari fi luati părintele Serafimii vre o carte de la noi pentru 

acelă codru de locă, aceia, unde sară arăta, să nu să 

crează, pentru că ai umblată fără dreptate. Şi, măsurăndi 

hotarulă Romaniloră, dinti hotarulă Bogdăneșştiloră, dinii 

piatră, pe rîă înă susă, spre plai, pănă înti gura Văi-Lungi, 

sai găsită stănjini 2747. Dintr'aceşti stănjini datu-sau sflin- 

tei mînăstiri Horeză pă din josii şi moşteniloră dină Ro- 

mani pă dină sus, dă spre plaiă, ca să nu să scoaţă dinii 

casă şi dină pometuri. Şi aii venită partea sflintei mînăs- 

tiri dină piiatra de unde sai îndreptatii pricina cu minăs- 

tirea Arnota, înă susă pe rîi, pănă din josii de Piscul 

lut Epure, pănă înă piiatra unde saă pusă între doi anini, 

stănjini 1790, şi, într'această parte fiindă loculă mai îngustii, 

s'aă dată sflinteji mînăstiri și Rovinile şi Lunga, şi ami 

dată să fiie aceste hotarăle Romanului dinti josă, şi Rovina 

şi Lunga ale sflintei mînăstiri, precumiă şi dum[nea]lui 

Radul Hrizea Vorniculă ai fosti aşăzată mai nainte vre- 

me. Şi, dinti pârtea aceasta a sflinteli mînăstiri, înă susă, 

dinti piiatra cea dintre doi anini, spre plai, pînă înă gura 

“Văi-Lungi, sai dată moştenilorii dini Romani stănjini 657. 
lară pentru plai şi munţi acestui hotară noi aşa ami gă- 

sitii cu dreptate, adeverindi după moştenirea Ruminiloră, 

şi după cumpărăturile sflinteli mînăstiri, şi ami dati ca să 

țiie sffănlta mînăstire doo părți, şi moșteni dină Romani o 

parte. Pentru cari munţi ai fostii judecată şi multă pricină 
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la mijlocă, ridicăndu-să moştenii” dină 'Tomşani asupra unui 
munte ce să numeşte 'Bărcâni, că este ală_loră încă mai 
d'innainte vreme. Iară părintele loanu şi moşteni dină Ro- 
mani zicea că n'a” nicio treabă şi nu le este cu dreptate 
a-lă țănea, fiindă ei şăzători pă rîul Bistriţi mai la vale, - 
ŞI niciodată n'aă avutii “ei plai saă munte, nici aă stăpînită 

"acelii miunte cîndva. Şi noi, cerăndă Tomşaniloră cărţi. că 
să să dovedească stăpînirea lor, şi maă avută nicio. carte 
la mîna lori, numai zicea. că aă pomenită de la: moşii loră 
că arii avea acelă munte. Și, fiindă pricină la mijlocă, da- 
t-amiă Tomşanilor lege ca să jure cu 6; megiaşi. precumtă 

„că este muntele .loriă, şi ei nici cumă nu s'a apucată dă 
lege, nici să întemeia spre stăpînirea acelui munte. Ci noi 
ami dati să-lii stăpinească sfinta mînăstire cu pace ' de 
către moştenii dinii 'Tomşani ; așijderea şi pentru munţii de” 
la obîrşiia rîului Hurezilori, de carii să apuca moştenii 
din Rîmeştii, zicîndă că sîntă ai loră de moştenire. Jară 

"moştenii dină Roinani aşa zicea că sîntă ai lori de moş- 
_tenire, fiindă îni hotarăle loră, de unde le curgii apele, iară 
Rămeştii ai munţii lori osibiţi înti hotarulă lori, de unde 
şi loră li să sloboade apele rîului loră. Mă 

Deci noi, căutîndă cărţi de dovedirea aceasta şi la o parte. 
şi la alta, şi la niciunulă vre ună temei bună dă adeverinţa 
aceasta nu sai găsită, şi încă Rămeștii la “mîna loră n'aă 
avut nicio carte, iară la Romani s'aă găsită o carte veiche 
a lui Vladii-Vodă, It. 6997 [1488-9], şi alta mai noă a răposa- 

"tului Matei-Vodă, It. 7147 [1638-9], întru carea scriia a loră 
„moştenire cu plaiulă, iară alte semne nu scriia, numai să 
ţiie pă semnele cele bătrîne. Şi, întrebîndă noi pă moşteni 
din Rămeştii cu ce mijlocire de dreptate a să între întăi 
hotarulii: Romanilorii, şi ei zicea că a pomenit păscîndu-și 
dobitoacele îni muntele acela ; iarti Romani la aceasta aşa, 
răspundea că, adevărată, cu dobitoacele aă umblatii, căci 
i-aii îngăduită vecineşte, după cumi şi ei în munţii lori a . 
păscut dobitoacele loră, iară altă stăpinire n'aă avută în- 

“tracei munți. | 
„ "Deci noi, pentru ca să adevărămiă dreptatea: lor, amă 
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dată lege Romanilorii ca să jure, fiindcă: le cădea Rămeştii 

asupră. ară el, stăndă la pricină, zicăndiă. să jure Rămeştii 

- şi să stăpînească, şi, aşa, stăndii ei la pricină, zicăndiă unii 

altora. să jure, iară mai pe urmă Rămeştii aă voită înna- 

intea noastră pe Romani, şi aă ales ei dintre dînşii pre carii - 

âă' vrută, 6 oameni, anume: Mihalcea, i Moise, i Dumitru, 

i Davidi, i Alecsandru şi Dumitru Pestrea, şi, jurănd aceştea, 

ati zisă să stăpinească munţii cu pace, şi ei ati mersi înui 

sfțănta biserică a mînăstirii Horeză de aă jurati toți cu mii- 

nile pă Sf[ănjta Evanghelie cumii că adevăratii munţii aceştea 

săntă af loră de moştenire, iară Rămeştii n'a avută nicio 

treabă, *- fiindă ispravnică la jurămîntulă lorii Diiculii Poe- 

nariulă, Postelnică de. Vălcea ; şi amii dati să stăpînească 

sfjănlta mînăstire Horeză acești munţi, înpreună cu moştenii 

din Romani, după înpărțeala ce arată mai susă, cu pace 

de către Rămeştii. 

lară pentru uni munte ce să cheamă Brădăţeluli, sco- 

țăndă Ionii Vărzobă di Rămeşti unii zapisă că l-arii fi cum- 

păratii de la Slătioară mai de nainte vreme, şi, fiindă pri- 

cină de către ai sfintei mînăstiri şi de către Slătioreni că. 

arii fi zălojită, iară nu l-ară fi cumpărații adevărată, ami 

"judecată, după cumi s'a şi voită, de ati mersii lonă Văr- 

zobă împreună cu mumă-sa, fiindă bătrînă, înă sfțănjta bise- 

rică, de aii jurată cu mifinile pă Sfțănlta Evanghelie ca ade- 

vărată muntele l-au cumpăratii, iară nu este piciunăă meş- 

teşugii la mijloc, şi ami datii să-lă stăpînească cu pace, 

unde să află între munţii sfiinltei mînăstiri, pecumi va arăta 

"mai josă la loculă săi. 

Iară pentru înpărțeala plaiului, fiindcă să cădea să fiie 

moşteni Romani a treia parte, după cum at ajunsă înpăr- 

ţeala, precumi ară zisă mai susă, precumiă şi ceia moşiie 

şi munţii, dar ai căzută cu rugătune la Sfinţiia Sa părin- 

tele loanii de aă voită ca să-lii înparță printi doă, ca să 

să poată chivernisi şi ei, fiindu-le locul strămtă, şi, înpăr- 

țindu-să şi plaiulă din gura Văi-Lungi, dină cărarea lui 

Gligoră la deal, pă plai, pă unde să înfundează golul, 

adecă cîtii ţine plaiulii, cu pădure, şi înăi latii dinti muchea . 

. 
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plaiului, din hotară pînă înă riă, iară înă hotară, s'a dată 
partea sfiinteJi mînăstiri pe lîngă riă, iară dăspre moşiia 
sflintej - mînăstiri, la 'trăsura de la capul poeni, stăn- 

- Jeni 430, şi la trăsura după calea lui Gligori stănjeni 300; 
iară moştenilorii Romani li sat dată partea loră. de plai, 
dă spre plai, la trăsura de la capulii poeni, stănjeni 430, şi 
la trăsura după malu lui Gligoră stinjini 300. 

Aşijderea şi munţii s'a înpărţită din măsura acasta înă 
sus, şi s'aă dată sfintei mînăstiri doă părți, şi moşteniloră, 
dinti Romani o parte dină partea sfintei mânăstiri pă despre 
hotarulă Horez, şi parte Romaniloră despre Rimeşti, pă 
unde va arăta numire munţiloră, şi cu măsura, mai josă 
la loculă lorii, şi sămnele moşiei dină hotarul Romani, i: 
Rovinile, i Lunga, i Hureză, înpregiurii, să să ştiie: de spre 
Bogdănești, din piatra dină dealulă Ulmului, dreptă în 
Luncă, înă piatra dină drum, şi de-acole dreptă peste răul 
Hurezului, înă vale hotarului, în vîrfulă dealului Luncii, 
înă Piiatra Albă, şi de acole drepti înă piiatră înă Lăzu- 
rele, și de acole drepti îniă piatră înă Pisculă Pupezii, 
şi de acole drepti preste Vale Neagoţii, întă piiatra de la pal- 
tin, de'ci pe. piscul Mozociloră, înti virvu la cele 2 pietri 
mari, unde să înpreună cu hotarultă Bistriţii ;- de'ci sleama 

- [semnele ?] în susă pă dealulă Ohabei, și înnainte pe sleamea 
pănă înă poteca Bistriţii, unde este piiatră pusă înti sleame, 
şi de'ci înnainte pă sleame, prin cărarea care iase de la 
Bistriţă, pă unde să desparte hotarulă -Bistriţii, la hotaruliă 
Horezului, dină piiatră pă sleame înu sus, păn' înă vir- 
fulă măgurilori, şi dină vîrfulă măgurilorii totă' pe sleame 
înă susă păn'-înă vîrfulă Dăroiului, şi din vîrfulă Dăro- 

„iului pă sleame întă Scărişoară. Însă semnele cele vechi ati 
“întrată în Piiatra Cârnă şi aă apucatii apa în sus pă unde 
sintii. şi seamnele pietri. A | 

Și, dăruindi uni omiă dină Horezi mînăstirii Bistriţii ună 
codru de locă de supti Măgura Albei, sai mutată hota- 
rulă totă pă sleame, din Scărişoară pănă înă-Gura Teiuşului, 
şi dină măgură toti pă sleame întă virfulă Măgurei Albei, 
şi de acolea toti pă sleamne în virfulă Păstiiapei, şi de 
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acolo totii pă sleame pănă înă Praşti, şi totă pă sleame 

păn' înă Cuibulă Vulturului, şi dinu Cuibulă Vulturului 

întră hotarulă înă Rătevoie, păn' înti hotarulă vechi, şi 

merge hotarulă tot pă apa Retevoie' păste Piiatra Caprei, 

ŞI acolo 'să 'facti doă izvoară, unde să întilneşte cu muntele 

Arnotii, şi apucă pă izvorulii despre Apusă, preste curmă- 

tura Rudeânului, toti pă izvoră, pintre Lotreni, ş totă pă 

izvoriă, pînă iase izvorulă, alăturea cu curmătura în virfii, 

şi pă vîrvă pănă înti viriulti Văleanului, şi de acolea' totă 

pă -virfiă pănă, înil virfulă “Bărcaăului, unde să înpreună 

hotarăle sfintei ni ăstiri Horeză, şi de acolea toti virful 

înnainte, celt de spre Lotru, piste obirşiile Cerchealelorii, 

păn” înpotriva,. izvorului Brădăţelului, unde s'a pusi piiatră, 

ai veniti măsura muntelui, ai sfintei mânăstiri, stînjeni 640, 

şi dintr'acestii semn înnainte să ție Jon Vîrzobi dină Rî- 

meşti unti pitoră de munte ce să chiamă Brădăţelulă, care 

numeşte mai susă că l-ai cumpăratii de la Slătioreni, stînjeni 

220, pă unde sati pusi piiatră în obîrşiia Afumatei suptu 

Vîrfulă Turcului de spre Apusă, şi d'aci înnainte în partea 

sfintei mînăstiri toti vîrfulă de spre Lotru păn” în. Virfulă 

Milăi, unde să loveşte cu muntele mînăstirii Bistriţii ce să 

chiamă Vaideei, stînjeni 1140, şi dinti piiatra ce sau pusă 

* acolo suptiă virfă la vale, prini Piiatra Risii (2), toti muchiia 

plaiului. la vale, obiîrşiile Mieriorilorii, toti virfulă Piscului 

Murgii, Piatrile-Roşii şi Zeletesculi păn' suptii Vârfulă luă 

Romană, unde s'a pusi piiatră. 

„_ Aşijderea şi plaiulă să-lă ţiie stînta  mînăstire, precumiă 

„Sati aşăzatii, arătîndi mai susi, dină apa rîului păn înă 

mijlocul coastii, în „semnulă (2), de unde să înfundează go- 

lulii la vale, păn în poteca lui Gligoră. Aşijderea şi partea 

de munte ală moşteanilorii Romani sati dată de spre hotarulă 

Rîmeştiloră, iară peste viile săteanilori dină Romanult ŞI | 

a Stanăului Ploscarulă, ce ati căzută pă partea. sfintei miî- 

năstiri, să aibă a le ținea, şi a le stăpîni înfundate, şi mai 

“multi dină câtă le. ține gardulă să nu să tinză, şi €i să aibă 

a-şi: da vineritulă domnescă la sfinta mînăstire, după obi- 

ceiă, iară la dijma pămîntului să aibă pace, 
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Dreptii aceia amii dată cartea noastră “Sfinţii Sale părin- 
telui loan arhim. şi tuturoră lăcuitoriloriă de la sfinta mi- 
năstire Hurezi ca să aibă a stăpîni de acumii înnainte 
aceste hotară precumti sati ales, Romanul, şi Rovinile, şi 
Lunga, şi cu munţii, cu bună pace, de către săteni dină 
Romani: mai multă pricină să nu mai fie. Acasta scriemă. 
aia | Lt. 7232 [1724], lulie ro. 

lonă Băleanulti Veli Portari. 
Andreiaşi Scoreiti Căpitană de plat. 
Dragul ceauşii otii Greci. | 

” Staniă Ilipescu (). 

lonă Igoianulă. 

UI. 

Hotărniciia Rămeştii, făcută de noi acumii (2). 

Noi, 12 boeri, carii mai jos ne vomă iscăli, ce sîntem 
luaţi de Sfinţiia Sa părintele loană arhimandritulă, egumenu 

„sântei mănăstiri Hurezii, cu cinstită cartea Mării Sale Ba- 
nului Gheorghe Cantacozino şi a cinstitei Administraţii să 
căutăm şi să hotărim moşiea Rămeșştii otă sudă Vilcea, să 
alegem partea de moşie:a sfintei mînăstiri de către partea 
de moşie megieşască, -- deci, dintă poruncă, strănsu-ne-amt 
cu toţi la zi şi la sorocu aici, la sfănta mînăstire Hurezi, şi, 
fiindă şi dumnealui loanu Băleanulu Velă Portari şi dum- 
nealui Andreiaşi Scorei Căpitanulă de munte dint „partea 
cinstitei Cămări, şi a venitii toți megiaşii dină Rămeştii 
de față înnaintea noastră, fiindă şi Sfinţia Sa părintele egu- 
menu loanu, alti sfintei mănăstiri Hurezii, faţă, şi le-am ce- 
rută toate cărţile şi zapisăle, şi de moștenire, şi de cumpă- 
rătoare, să le aducă înnaintea noastră. Lari Sfinţia Sa părin- 
tele egumenu, înpreună cu toţi megiaşi dinii Rămeșşti, aşa 
deteră seama că alte scrisori n'a, fără câtă scoasă părintele 
egumenu Horezanulă o carte a 6 boeri ce sai fostă ho- 
tărîtii înă zilele Mării Sale răposatului Costandinii- Vodă, ş 
iarii mai scoasă o carte a Radului Velă Vornică dină Tăr- 
govişte, ce i-ai fostă mai hotăriţă dumnealui singură înă 
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urma celorii şasă boeri, din porunca răposatului Ştefanu- 

Vodă, şi totii n'a putută fi odihniţi pă aceste d6ă hotărnicii. 

Deci noi, văzăndă că alte: scrisori n'aă, nici o parte, nică 

alta, ca să: adevărămii şi să alegemă cine cîtă parte de 

moşiie arţi avea, fără cîtă scoasă părintele. egumenii Hure- 

zanulă o copie, adecă izvodă, ce zicea Sfinţia Sa cumi că 

este scoasă după hrisovul răposatului Costandini- Vodă, 

fecoruli răposatului Şărbanu-Vodă, întru care scria pă toţi 

Rumânii ce sai vîndută Predei Vorniculi Brăncoveanulii 

Rumiîni cu toţi feăorii lori şi cu toate părţile lori de moşiie 

ce arii avea dupeste totă hotarulă, cu siliştea satului, cu 

“vai fostii vindută înă zilele răposatului Mateii-Vodă, şi 

înti urmă ai fostii miluită răposatul Costandiniă Brăn- 

coveanulă, nepotulă Predei Vorniculii Brăncoveanulă, a- 

ceastă sfăntă mînăstire Hurezit cu toți Ruminii şi. cu 

toate părţile loră d& moşiie ce aă avută. Deci, nefiindi 

acelii hrisovă aici de față, noi ami încredințati pă Sfin- 

ţia Sa părintele egumenul loani Hurezanulă pă această 

copiie cumi că este bună: şi dreaptă scoasă după acel 

hrisov, şi ami încredințat-o cu iscălitura părintelui egumeni 

şi cu pecetea sfintei mînăstiri şi cu toate iscălituriie noastre, 

şi aă adusă Sfinţia Sa părintele egumenu şi pă popa Ale- 

xie dinti Costeştii, care aă fostă la Bucureştii, la Măriia- 

"Sa Doamna Marica a răposatului Costandină-Vodă. Brăn- 

coveanulii, de ai scosă această copiie după hrisovulă celă 

mare, scrisă de popa Lositii Agiuli, carele este la Biserica 

Doamnei. i 

Dreptii aceea, noi ami căutată şi ami adevăratii cumi 

că ai fostii atunci pă acea vreme cîndă sai vîndut acei 

Rumini, cu moşiile lori, aii fostă casă de Rumîni fără de 

fetorii lori, lide 29, şi aă fostii casă de megiași, de vînduţi, 

fără de fetorii loriă, lide 32. Deci noi, neputindii într'altiă 

chipii cumi face, ami socotitii de am înpărțitii moşia pă 

aceste capete de oameni, ce serii mai susă, potrivă Rumi- 

niloriă, ca şi megiiaşilori; numai, zicăndu că sîntă cinci funii 

de moşie întracestii hotară ală Rămeştilorii, așa ati măr- 

viile, cu morile, cu livezile, cu plaiurile, cu munţii, carele 
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turisită toţi megieaşi dini Rămeştii, încă şi părintele egu- 
menuli, cumiă' că dintro funiie nu saă vănduti niciuntă 
Ruminu, nici moşiie, ci această “funiie ami scoso de sai 

- dată numai megiaşiloră, întreagă, iarii cele patru funii le-ami 
înpărțită pă capete la megieaşi şi la Rumînii nînăstiriă. 
Deci, după obicei, ami tras moşia pă trei locuri, dină ho- 
taru Bogdăneştiloră pînă înă hotaru Birzoteniloră, şi sati 
găsită la capulă moşii de la vale de spre Ulmetă înă latu 
peste toti hotarulti, stănjeni 540, eare sai socotită că ati ve- 
nită în partea megiaşiloră stănjeni 355 p[olă], şi dintr'aceştea 
sai mai luată stănjeni 14, partea a doi oameni, anume: 
Stefanii Monahă şi Mohra, nepoţii Vlădicăi Stefani !, care 
au scosti Sfinția Sa părintele egumenul Hurezanulii ună za- 
pisă întru care scria că aă închinatii biserica care este înă - 
satu Rămeşti, cu toată partea loră de moşiie, sfintei mănăs- 
tiri Horezulă, care această biserică, de piatră, este făcută 7 
de acel Viădică dină neamulă loră, și, rămiindă această 
biserică descoperită, şi ajungîndă la stricăcune, aă dat-o 
sfintei mănăstiri, cu partea 'loră de moșşiie, să o acopere şi 
să o grijască la stricăăunea ei, şi saă scrisă numele lortă 
la sfăntulă pomelnicu. Și iară ati mai dată popa Danciultă 
dină Rămeştii daniie la sfănta mînăstire toată partea lui 
de: moşiie, care s'aă venită stănjeni 1000, carei s'a socotiti 
că ai rămasiă la megieaşi partea loră stînjeni 320 plolă |, şi 
ai rămasă şi la sfănta mănăstire stănjin 219 plol]ă, şi sau 
găsită la trăsura dup'înă mijlocu, pă dină susii de biserică, . 
totii hotarulă stănjeni 836, şi iarii ami înpărțită, după cum 
scriie mai susă, şi ai venită la megiaşi stănjeni 416 p[olă], şi 
ati rămas la sfănta mănăstire stănjeni 339 p[olă], şi s'ati gă- 
sită la trăsura din susă, pă supti plaii, totii hotarulă, stăn- 
jeni 800, şi iară sai înpărțitiă, după cumii scrie mai susii, şi 
au venitii la megieaşi stănjeni 475, şi la sfănta mănăstire 
stănjeni 325, iară, pănă plai şi pănă munte neputîndă noi: 
merge acuniă, fiindă vreme de iarnă, aşa amă adevărată, 
să stăpînească după înpărțala cea den vale, după stănjeni 

„ce scrie mai susă, şi de vară s'aii socotită să meargă șasă | 

1 De Rimnic (1673-93). - 
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boeri din noi, anume dumnealui Andreeaşi Scorei Căpitan 

de munte, i Mihalcea Măldăresculii, i Gheorghe Măldărescu, 

i Dragul Ceauşulii, i Ştefanii Văt., i Dumitru Vătf., să facă 

semne, arătămă (=arătăndii) care pă unde va ţinea, să ţiie 

sfânta, mănăstire Hurezuli pă lingă hotarulă Hurezului, şi Ră- 

meştii să aibă a ţinea pă despre hotarului Bărzoteniloră, ară- 

tindă semnele pă unde s'a despărțiti, şi s'aii pusă pietri, din 

drumulii celă mare ali Mehedinţilori drepti în susă, pinii 

livezi, în aninulă care este înă vălceă, de'ci preste vălceaă întt 

piatră înii susă, dreptu în glodiă, de'ci în susti, înă mări, drepti 

moara lui Şatavei, de'ci în drumii, unde s'aii pusă piatra, 

de'ci pă suptă coasta dealulii înă susă, pînă înă fagulii celt: 

înherată dinti coastă, şi de-asupra casei lui Androniie, de'ci 

în sus, unde sati pusti piatra cea dinii livade, de suptă 

plai, de'ci înă nuculii care s'aii înherată îuă marginea văl- 

celi Vărtopului, deci înă susă plaiul şi muntele, precumiă 

le merge înpărțeala. Dreptii aceia, amă datii partea nostră 

sfintei mănăstiri Hurezului, să ţiie şi să stăpînească această 

moşiie dini Rămeşti de acumii înnâinte cu bună pace, după 

cumiă saă însemnată de către moşnenii din Rămeşti. 

Aşijderea pănă hotarul Bărzoteniloru venit-aă popa Barbu 

cu 'frate-săi Marco din Urşani, înpreună cu Anghel Scăr- 

latii, dinii Pietrari şi cu unii Costandiniă, zicăndti aceşti oa- 

meni că ai avută neamulii loră moşiie înă Bărzoteni. Noi 

le-amiă cerută scrisori să vedemi cu ce dreptate zică că 

ai moşiie întraceli hotară ală Bărzoteniloriă, “şi niciunii 

niciună fel de scrisori n'aii avuti, «nici sai adevărată că 

aă stăpînitii vre-odată, iarii părintele Hurezanulă aii scosă 

ună zapisă ali Rumînilorii dinti Birzoteni, întru carele 

scriea că sai vănduti ei, toţi Rumînii, cu fetorii lori şi cu 

toate părţile lori de moşiie, Dicului Velă Spatariă Buicesculă 

la leată 7153 [1644-53], cu multe mărturii, dară, mai înă urmă, 

“Diculă “Spatar i-ai ertată pă toţi de rumîniie, iară moşia 

toată, peste totii hotarulă, cu totă venitulă ei, aă văndut-o 

jupîneasa Dumitrana Buiceasca, care aă ţinut-o răposatulii 

Papa Velă Paharnică], înpreună cu  fii-săii Diculă Velă 

Spatarii, a. văndut-o schitului unde este hramulă Sfânţiloră 
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mari Apostoli Petru şi Pavelă -ce este făcutii acestă sfăntă 
schită de părintele loan egumenuli Hurezanulii, şi ati 
cumpărat-o această moşiie în taleri I42 şi-a datii şi mo- 
şiie de daniie, păn[tru) pomenire, de tl. 71, şi s'aii scrisă la 
sfăntulă pomelnicii. Ci să aibă a. stăpîni sfăntulă schită cu 
bună pace, după cumiă scriie zapisulă, iară: Anghelă Scăr- 
lată dină Pietrari şi cu Costandin aşa ati adevărată că 
mai avută nicio treabă într'acelă hotară, ci numai ai cer- 
catii gludecata, făr' de nicio dreptate, că n'aă stăpînită 
niciodată ; ci să fiie lipsiti. Aşijderea şi Popa Barbulă şi cu 
frate-săă Marco dini Urşani iarii să nu aibă nicio treabă 
înă hotarul Birzoteaniloră, pănltru] că ei s'au adevărată că 
ai fostă Rumiîni Buicescului, şi i-ati ertată, înpreună cu ce- 
ialalți Rumîni, de rumîniie, iară moşiia ati 'rămasi boe- 
rească, a Buicescului; numai să ție o cumpărătoare de mo- 
şiie ce zici că ai cumpărată dină hotarultă Floreştilorii, ce. 
„să hotăreaşte cu Birzotenii. arii pentru nişte locuri ce sînță 
peste Luncavăţi, de spre Apusii, ce să cheamă Trepte, care 
să hotărăscă de la vale cu: Măldăreştii și vinti pă dină susă 

“păn” înă apa Luncavăţului, care sînti dint hotarul Birzo- 
teaniloră, aceaste Trepte, şi, fiindă de pricină, neştiindu-să 
megeiaşii dină Rimeşti să le stăpinească cu minăstirea: Hu- 
rezii, cîndu ai fostii hotărâtă Radul Vornicultă moşiia, Rî- 
meştilori, aă fost Siudecată dumnealui păn| tru | aceste Trepte 
ca să le ţiie mînăstirea Hurezulă, pănltru] că, întîmplîndu-să 
de ai fostă vîndutii megeiaşii dină Riîmeşti. o parte de 
moșiie ce să cheamă Feareştile, sfintei mînăstiri Hurezului, 
şi Sfinţiia Sa părintele egumen Hurezanult, după ce ai fosti 
cumpărată a€stă moşiie, ai fostă cheltuitii de ai făcută 
ună hrisovă,' cu tl. 35, iară ei saă plins la Vorniculi Ra- 
dulă, cumă să întoarcă acelei sfintei miînăstiri ce ai fosti 
luoată pă acea moşiie şi să-şi ia moşiia înnapoi, şi să ia 
hrisovul să-lă spargă. Şi l-aă luoatii Şi l-a spartă, şi, Pănltru |: 
acei tl. 35 ce. aii cheltuită părintele Hurezanulă, aii zisă că 
vorii da acele locuri ce să cheamă T reapte, sfintei. mănăs- 
tiră, precumă' aă mărturisită şi acumi, înnaintea noastră, 
megeiași din Rimeșt; ci să aibă a stăpini de acumă în- 
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“ nainte aceste Treapte sfinta mînăstire Hurezulii cu bună 

pace de către megeiaşi dini Rimeşti. Aşişderea să aibă 

a stăpini Păişeşti şi Bălăneştii, dină Rimeşti loculă Fea- . 

reştilorii, ce: ai ţănută de hotarul Birzotenilorii;, dinii 

fintină pănă înă ulmi, şi, înă lată, dinti: L.uncăvitori pănă 

înii Luncavăţiă, pen[tru] că s'aii adevărat că iaste a loră, 

ci să-lă stăpinească cu bună pace de către sfinta mînăstire 

Horezulă. Aşişderea şi păn[tru) o viie a sfintei mâînăstiri Bis- 

triții, care iaste pă loculă Hurezului, înu satu, să aibă mi- 

năstirea Bistriţa a-şi stăpîni viia, cîtă iaste gardul viei, şi, dinu 

gardii în vale, stînjîni 4 plolli, pănă în părul cel strimbu, 

unde sai însemnată, iară livedea la vale, care au îngră- 

dit-o părintele Bistriceanuli, să o stăpinească miînăstirea 

Hurezulă, iară Bistriţa să nu aibă treabă, —că au îngrădit-o 

fără dreptate: Aşişderea şi pentru o pricină ce ai avutu. 

Sfinţiia Sa părintele egumeni Hurezanulă cu Sfinţiia Sa părin- 

- tele egumenii Bistriceanulii, zicîndă părintele egumeniă Hu- 

rezeanulă cumiă că ăi calcă hotarulii Hurezului de către 

Bistriţă, de spre: Răsărit, aducîndu părintele Bistriceanulă | 

şi ocolnica. mînăstirii Bistriţiă, arătîndă seamnele pintre ho- 

tară, păcumi scriie seamnele, dinii plai la vale, mergi toti 

-pă sleame (sic). Deci noi aşa amii alesi: după cumă ai 

judecată şi dumnealui Radulă Velii Vornică, așa ami ade- 

văratii. şi noi, că iaste mai cu dreptate să ţie mînăstirea 

Hurezului Valea Negrii, iarii nu mînăstirea Bistriţii. 

Drept aceia, ami dată acastă carte a noastră sfintei 

mînăstiri Hurezului, să aibă a ţinea şi a stăpâni toate mo- 

şiile cîte scriie mai susii, cu bună pace, că aşa amă aflată 

nai :cu dreptate. 
Oreză, Dechemv. 4, It. 7232 (1723|- 

[Adaus tărziă :] De ani 124. 

Udrea Zătreanuli. lonă Băleanulă Velă Portari. 

Preda Zătreanulă. “Preda Bujureanuliă. 

„Gheorghe Măldăresculă.  * Mihalcea Măldăresculiă 
Druguli (sic) Ceaușulii oti Greci. loni Igoianu. 

Ştefan Văt. Badea Pirăianulu. 

Stan llipesculă. __„-" Tănasiie,
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II. 

loniă Băleanulă Vel Portari, d'inpreună cu 6 boeri ho- 
tarnici, ce, dină porunca Mării Sale a Chesariceșştii . Valahiie - 
Banii 4Gheorghe Cantacuzins, şi a cinstitei Consiliiară (sic), 
amii fostii luoaţi hotarnici de Sfinţiia Sa părintele loani, arhi- 
mandrită ali sfintei mînăstiri Hurezului, hramultă Sfinţiloră 
Înpăraţi aseamenea Apostolilor Costandinii. i Elena, ca.să 
alegem moşiile sfintei mînăstiri de către alţi moştenitori ce 
aii avută înpreună hotarăle și cu munţii, anume: Recea, i 
Fometeştii, i Zbanţoiulă (?), i Negreani, i Romanulă, i Ri-. 
meştii, sudiă Vilcea. Şi toate acestea ami alesi şi ami ho- 
tărită pecumiă arată cărţile de hotărniciie ce sai dati la, 
Sfinţiia Sațpărintele! loanii. Deci, păn[tru) hotarulă Rîmeştii, 
fiindă noi înă trecutul ană, dină It, 7232 [| 1723-4], înpreună 
cu 12 boeri, pentru hotărîrea aceșştii moşii, şi întă totă chipulii 
ami nevoiti de amă alesă cu dreptate partea sfintei mînă- 
stiri de către toți moșteani.dină Rîmeşti ; iară pănltru] munţi, 
fiindcă atuncea era vreme de iarnă, nu saă pututi face 

"ispravă, şi, mai rămiindă şi cealelalte hotară neisprăvite. 
acumiă, din poruncă, pecumi mai sus amii zis, viindă, 
toate acestea le-ami tocmitii şi le-ami așăzată, Aşa. şi 
pănltru| munţii dină hofarulă Rimeșştiloriă, păcumiă şi astă- 
iarnă ami adevărată, înpreună cu 12 boeri, şi acumiă iarăş, 
ca să ţiie stinta mînăstire din toţi munţii din hotarul 
Rîmeştiloră o parte, si toți moşteani dină Rimeşti doo părți. 
Şi amă trimisă pă 6 boeri înă munte de aă luoatii seama 
hotarului şi seamnelotă dină pregiurii, şi aii alesii partea 
sfintei mînăstiri, de[n] munte şi din plai, înă lati, ce sat 
măsurată dinii pietrile lui Hărsu pînă în Vîrfulă Pliaiului, 
de spre Urşani, stînjîni 772: sai alesi partea. sfintei mi- 
năștiri stînjîni 257, şi aă rămasti la toți moşteanii din Rî- 
mești stînjini 515; şi lungul -dini Viîrfulă lui Romană -şi 
dină Vîrfulă lui Romană în glosiă: pă plai pînă înii Piiatra 
Bolcei de spre Romani, stînjini 616, şi acești stînjini de altă 
treilea s'a dati mai multi sfintei mânăstiri, fiindă hotarulă 
„susă mai îngustii, şi aii rămasă la toți moşteani dină Rî- | 
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meşti stînjină 900, şi de aciia drepti peste obiîrşiia Rîmeşti- 

lorii pănă în piiatra Bărbuiului de spre Luncavăţi, de'ci . 

la.deală, pă lîngă hotarulă Vaideeiloră, iară înti vîrful 

Romanului, unde să. încheaie hotarăle; şi ai rămasă la 

moşteani din Pietritoaia Bolcii la vale, şi pă de o parte 

de riul Rimeştiloră, şi pă de altă parte, pănă unde întră 

golulii Rimeştilorii înă plai. Deci pă așăzămîntulă acesta 

să aibă a stăpîni sfinta mînăstire cu pace de .către moş- 

teani dină Rimeşti. Mai multă pricină între ei să nu fiie. 

Aceste scriem, Leatii 7232 [1724], lulie 10. 

loană Băleanuli Velu Portară. | | 
Dragulii Ceaușii otă. Greci. 

IV. 

. Pentru munţii mănăstirii de spre Rîmeşti şi Romani. 

Noi, 6 boeri, care ne vomi iscăli mai josă, ce amii fostii 

luoați de oameni dină Rîmeșşti, cu o carte de poruncă a 

cinstitei Administraţii, ca să le înpărţim munţii cu sfînta 

*miînăstire Hurezii şi cu Romani, deci, viindii Portară de 

judeţi, ne-ami strînsii cu toții la Rîmeşti, şi amii eşită la 

munte, înpreună cu Sfinţiia Sa părintele egumenulă, şi, tră- 
gîndi munţii,. după obiceai, dină marginea muntelui ce să 

chiamă Bolca, pă viîrfii în susii pă cale, pănă înii Mălaia, 

pă: la fintînă, pănă înti vîrfulă Bărcabului, pă vîrfă s'ată 

găsăti stînjini 5.570, şi, după hotărniciia dumnealui loan 

Băleanulă Velă Portari, stăpîniiă stînta mînăstire stînjîni 3.917, 

iară, cîndă ai fostii acumi, s'aă sculatii Rimeștii cu gil- 

tavă, Şi mergîndă la Divană, şi Divanul așa le-ai dată să 

jure ei cu 12 oameni “precumi ştiă, şi, jurîndii Riîmeştii, 

şi poruncindur ne nooi cinstita Administraţie ca săi înpăr- 

țimă cumă vomii cunoaşte dreptatea, după jurămîntulu 

lori, 'şi, cercîndă noi cu de-adinsulii, şi trăgîndă munții cumii 

scriie mai sus, așa ai ajunsi dreptatea ca să stăpinească 

sfinta mînăstire stînjîni 1.833, dină care înpărțindu-să pă 6 

funii, la Rîmeşti pă cinci funii, şi la Romani pă o funiie, 

dintr'aceste funii sai dată sfintei mînăstiri dinu funea Ro- 
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mianiloră '2 părți, stinjini 620, şi dină părţile Rîmeştilori 
sai scosă o funiie întreagă, iară dină patru funii sai dată 
sfintei mînăstiri a treia parte, stînjini 1223, şi am osebittă 
sfinta mînăstire de spre Rîmeşti şi de spre Romani, însă | 
dină virfulă Bărcatului, pă vîrfă, spre Mălaia, pă la fîntînă, 
pănă înă hotaruliă Bistriţii, suptă virfulă Mălăi, apoi dreptii 
înă vale, pă Piriuli Secu. | 

Deci noi, după cumă ami văzută dreptatea, şi ami fă- 
cutii alegerea, amii. dati a&astă carte a nostră la sfinta. 
mînăstire Hurezii şi la cinstită mîna Sfinţii Sale părintelui 
Dionisiie egumenu și la a toti soborulă sfintel mânăstiri, 
ca să aibă a stăpîni aceştii munţii cu bună pace de către 
Rîmeşti şi de către Romani, după cumiă -scriie mai susiă, 
Şi noi, după mai adevărata credință, ne-amiă pusă iscălitu- |. 

-rile mai josă. ” lulie 17, It. 7236 [1728]. 
Vasilie Văt., Mihalcea Măldărescu, 
Dumitru Racea Văt., . otă Petreştii-de-susiă. 

sudă Gorji, de plăiaşi de Vilcea. 
' | Dragulă Ceaușşulă, 

Barbulii Post. Ot[eteljeşaniă. 
" Toni Igoianultă. 

Şi părintele şati dată bani cheltuialei, pă stînjini tl, 2, 
bani 102. 

Ispravnică fiindă Pîrvuli Portarul Horezană.. 

V. 

Costandină Fărcăşânulă, limiterio! într'aceste cinci judeţi, 
înpreună cu 4 boeri ce ami fosti luoaţi cu carte a prea- 
cinstitei Administraţii, de Pătru Gulimani şi de Pătru Bă- 
lănesculă, cu .cetaşii loră, Rîmeştii, ce ai :fostii rînduitit ho- 
tărniciie asupra sfintei mînăstiri Hurezii, pentru moşiia Rî- 
meştii, jăluindu-să cum că n'a avut dreptate la hotărniciia . 
ce aă făcută prea-cinstitulă dumnealui Ioan Băleanulă, ce 
au fostă atunci Velă Portară, cu 12 boeri,— deci noi, după : 

1 Hotarnic? - 
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poruncă, ami venitii aicea, înii faţa locului, la moşiia Ri- 

meştii, şi, fiindit amîndoo părțile de față: părinții călugări 

dină mînăstirea Hurezii şi megeiaşi dinii satuli Rîmești, 

le-ami cerută cărţile de moştenire şi cumpărătoare, şi me- 

geiaşii dinii Rimeşti alte cărți, vechi ai nocă, n'a avută, fără 

cartea acelorii 12 boeri numiți mai susă ; - aşijderea şi pă: 

rinţii călugări alte scrisori n'a avută, vechi sai nooă, fără 

cîtă cartea de hotărniciie. Care noi le-amiă cetiti şi le-ami 

_ cercetati cu amăruntulii, ca să cunoaştemi şi să înţelea- 

gemi ce iaste pricina loră. ȘI, fiindcă dumnealui prea-cin- 

stituli loană Băleanulă şi acei 12 boeri ami cunoscută că 

at umblati cu dreptate, şi le-ai fostii înpărțitii moşiia cine 

pă câtii i s'au căzutii parte să țiie, după cumii arată înă 

cartea aceloră 12 boeri ; aşijderea și hrisovul prea-cinstitei 

Administraţiei ce iaste la sfînta minăstire, întărită dupre 

cumă ai găsită, şi ai alesi dumnealoră Veli Portari în- 

preună cu acei 12 boeri,--care înpărțală şi hotărniciie s'ati 

făcută după o foie de toţi Rumîni ce s'ati vîndută cu mo- 

şiile loră Predei Vorniculă Brîncoveanuli, ce ati, fostă măr- 

turisătii răposatul părintele loană egumenulă Hurezanulii 

cumil «că acea foie iaste copiie scoasă de pre ună hrisovii 

ală lui Costandină-Vodă, fecorulii lui Şărbanii- Vodă, la mina 

răposatului Predei Vor. Brîncoveanuli. Care moșiie, cîndiă 

vaă scosii după acelă hrisovi, ati fostii trimisi părintele loani 

egumenii Horez(anulji pă uni popă Alecsiie din Costeşti 

la Măriia Sa Doamna Marica Brîncoveanca, la Bucureşti, Şi 

“aă fostii mărturisită părintele loanii egumenii „Hurezanulii 

cumi că acea foie iaste dreaptă, şi penltru| întărirea credinţii, 

ai fostii trimisă acei boeri hotarnici de ai fostii adusti şi pă 

popa Alecsiie de la Costeşti înnaintea aceloră boeri, ş'ati măr- 

turisită cumi că elă ai fostă acolo la Bucureşti pănă saiă 

scosă acea copiie dină cuvîntă înă cuvînti după acelă Hrisovit 

donminescii ce aii fostii la răposata Domna Marica Brîncoveanca, 

şi, după a&astă mărturisălie (sic ; mărturisăre), sai fostă în- 

credinţatii boerii '“hotarnică, ce sînti. scrişi mai susă şi aă ho- 

tărîtă, fiindcă ati fostă cu toţi odihniţi, şi o parte şi alta; ai 

fostii dati toți megeiași dină Rimeşti şi zapisii la Sfinţiia 

| 

| 
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Sa părintele loanii egumenu şi la părinții dinti mânăstire, 
cu care legătură, şi cu gloabă de cinci sute de forinţi, cine 
s'ară mai scula a face piră şi giltavă păn[tru] atastă moşiie, 
să aibă a da la Cămară, precumă şi noi ami văzută acelă 
zapis la mîna părinţilorii călugări din Hurezi; iară acum 
înnaintea noastră aşa ati răspuns megeiaşi dină “Rîmeşti 
cumiă că acea copiie scoasă după hrisovă zică cunii că nu 
este bună, că le-ai. spusti lorii acelă popă Alecsiie acuniii 
înă urmă cumă că ai umblată cu vicleşugă, iarii n'aă 
adustă elii acea câpiie de la București, ci aă fostă făcutii 
meşteșuză pănltru] voia părintelui Ioanti egumenu, şi, adu- 
cînd pă acelii popă Alecsiie de faţă înnaintea noastră, aşa aă 
răspuns cumi că elii n'aă adusă copile de la Bucureşti, 

Deci noi, neputîndu-ne încredința pă cuvintele lui cele 
meşteşugitoare, iară l-am întrebată : cu ce treabă at mersi 
la Bucureşti? Iară elă ai răspunsă că l-aă trimisă părintele 
loanii egumenu Hurezeanulă cu o scrisoare la răposata 
Doamnă Marica Brincoveanca, cerşindiă hrisovul, iar 
D[oamna] Marica Brincoveanca ati răspuns că sînttă scri- 
sorile la Braşovii, ci va trimite mai cu vreme de va aduce 
acele scrisori şi va trimite o copiie la Sfinta miînăstire, 

Deci noi, necrezîndi cuvintele lui, căci atunci ai mărtu-: 
risită într'ună feli şi acumt într'altulă, că aă trebuită să fi 
spusă d'intru'ntii cu dreptate înnaintea dumnealui prea- 
cinstitului loană“Băleanulă şi acelor 12 boeri, ca să fiie 
îndreptatii, nici at hai spusă megeiaşiloră pănă aă trăită 
părintele loan egumenu, fiindcă ai trăită trei ani în ur- 
ma acei hotărnicii, şi sari fi pututii dovedi, iaste cu ade- 
vărată precumi zice popa Alecsiie, ci tocniai acumiă au 
spusti aceste cuvinte, care noi, neputindă face într'altiă chipi 
ca să să poată dovedi dreptatea, ami socotită ca să rămilie 
lucru de acumă pănă la toamnă şi să meargă ună părinte 
călugări de spre partea minăstirii Horezii şi ună omiă de 
ispravă de spre partea megeiaşilorii dină Rîmeşti, păn[tru] 
încredințarea, la dumnealui Comisulă Costandiniă Brîncovea- 
nulă, nepotul răposatului Costandimii-Vodă Brîncoveanulii, . 
ctitorul sfintei mînăstiri Hurezi, să ceaie acelă hrisov ce 
Vol, XXI 
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scriie pentru moşiia Rimeşti şi cu Rumîni ce sînt daţi mi- 

năstirii Horezi, şi atuncea, după ce va veni cu acelă hri- 

sovă, ne vomii strînge, după poruncă, iartă aici, înă fața 

locului, şi, după cumii va fi scriindă într'aceliă hrisovii, să 

va putea face dreptate şi la o parte şi la alta, dari pănă 

atuncea să stea hotărniciia aceloră 12 boeri, după . cumii 

s'aă aşăzată, să-şi stăpînească fieşcarele partea ce i s'a dată, 

şi o parte şi alta. Măcară că acumă înnaintea noastră poh- 

tiia megeiaşi dinti Rîmeşti ca să li să înparță moşiia după 

cumă zicea ei că ai pomenitii stăpinindă bătrîni lori mai 

nainte vreame, şi păcumă s'a fosti aşăzată şi cu părintele 

loan egumenu Horezeanulă; dîndu-le şi zapisă la mîna 

Joră, înpreună cu totii soborulti sfintei mînăstiri. La care ami 

văzutii şi noi acelă zapisii,la mina lori, înă care scriia că 

sai învoitii ca să stăpînească stiinta mînăstire moșşiie în 

hotarulă Rîmeșştilorii, pe case de Rumiîni 21, şi megeiaşii 

dinii Riîmeşti să stăpînească moşiie pe 51 de casă de me- 

geiaşi, cu Bălănești cu totă. Înti care zapisăi scriia sati voiă 

să ţiie sfinta mînăstire a treia parte de păste totii hotaruli 

Rîmeştii, şi megeiaşii să țiie celelante doo părți, cu Bălă- 

neşti cu totă, Rămeșştii 2 părți și siînta mînăstire o parte, 

fiinacă aă avută şi de daniie mai în urmă. Numai acumili 

zicea părinții călugări că nu pohtescii ei să să înparță pă” 

acelă zapis, pănltru] că şi părintele loanii egumenu, cunos- 

cîndă că sarii figreşită cu acelii zapisii, şi sară fi păgubitii 

sfinta mînăstire de cîtăva moşiie, păn[tru] aceia ai ridicată 

înti urmă 12 boeri. Ci, fiindcă n'ei pohtiti părinţi călugări, 

aă rămasă lucru pănă la toamnă, ca să aducă hrisovuli 

de la dumnealui Costandină Brincoveanuliă Velă  Comisă, 

după cumiă s'aii zisit mai susă, şi atunci, pă cîtă parte de 

moşiie va arăta într'acelti hrisovă, pă atîta va luoa stînta 

mînăstire, ca să poată avea ună sfirşită de odihnă. 

7242 [1734], Marti 14. 

Costandin Fărcăşanulă, limit. într'aceste cinci judeţe che- 

sariceşti. | 

Preda Bujoreanulă. Tanasiie Romănescu. Căpit., Drăghici 

Olănescu. Gheorghe Măldărescu. | 
[o Costandinii Voevoă. 
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VI. 

Noi, 4 boeri ce sîntemii luoaţi de Dragomiră Şatavei, şi 
de Pătru Goşotă, şi de Negoiţă Şaroşesculiă, şi de Matei 
Naneşi, şi de Ion Vîrzobă, şi de Pătru Gulimană, şi de 
Matei Păişăsculii, şi de Costandinti Gogolă, şi de ceialalţi toţi 
moșteanii dină Rîmeşti, sudii Vilcea, aşişderea şi de Sfinţia 

„Sa părintele Dionisiie, egumenul Hurezeanuliă, şi de totă 
soborul sfintei mînăstiri Hurezii, ca să căutămt şi să ho- 
tărimă  moşiia Rîmeşti, să alegemiă părţile de moşiie ale 
moşnean;lorii dină Rîmeşti de. către partea de moşiie a 
sfintei mânăstiri Hurezii, fiindcă a fostă Jăluită moşneni dinti 
Rîmeşti la prea-cinstita Administraţiie păn[tru] hotărniciia 
ce ati avută mai nainte vreame, de dumnealui loni Băleanuli 
Vel Port. şi cu 12 boeri, păcum că nu li sa făcută dreptate, 
ci li sai înpresurată cîtăva moşie de s'aă dată mînăstirii Hu- 
rezii,-- -deci noi, după poruncă, ne-ami strînsă cu toți în faţa 
locului la Rîmeşti. Și ai veniti toți moşneni faţă înnaintea 
noastră, şi, fiindi şi Sfinţiia Sa părintele Dionisiie egumenu 
Horezeanulă de faţă, le-amiă cerută toate cărţile şi zapise 
de moştenire şi-de cumpărătoare, vechi şi noaă, şi la o 
parte şi Ja alta, cine ce ai avutii la miîinile lori. - Deci aă 
scosi moșneni ună hrisovii alti lui Gavrilă Moghila Voe- 
vodi, cu It. 7128 [1619-20], ce aă fostă dată la mîna unui 
omi anume Liga, de cîteva cumpărături dintr'acestă ho- 
tară, şi, iară, ai scosi ună hrisovă ală lui Matei-Vodă Ba- 
sarabi, de la It. 7149 (1640-1],.ce aii avutii cumpărături între 
dînşii. Aşişderea şi Sfinţiia Sa părintele Dionisiie, egumenu Hurezu[lui], ai scosă unti hrisovii ală răposatului Castan- 
dină- Vodă Brincoveanulii, ctitorulă sfintei minăstiri Hurezi, cu lt. 7203 [1694-53], cu care aă dată daniie la sfintă mînăs- tire Hurezii pă cîțiva Rumîni dină. Rîmeşti, cu părțile loră de moşiie dintr'acesti hotară, scriindi Rumîni pă anume, şi iară mai scriie de zice: şi alți Rumiîni, Cîţi S'ară mai găsi fugiți înă ţară, și aceia, cîndii să voră găsi, să fiie totii ay sfintei mînăstiri Hurezi, cu părţile loră de moşiie dină Rî- meşti, fiindcă a fostă cumpăraţi de Preda Vorniculă Brîn- coveanuliă, moşulă lui Costandinii- Vodă Brîncoveanulă, pă 
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aceşti Rumiîni cu părțile lori de moşiie. Și, iară, saă mai 

găsită ună zapisă la mina moşneniloră dinii Rîmeşti, şali 

răposatului părintelui loană egumenu Hurezanulii şi a totii 

soborulă sfintei mînăstiri, cu It. 7216 [1707-8], îniă care zapisti 

scriia că, avîndă pricină mînăstirea cu moşneni dinti: Rîmeşti 

pă[ntru] părțile de moșie ale Rumiîniloriă 'ce i-ati avută în 

Rîmeşti, neştiindu-să bine cîtă parte de moşiie a Rumîniloriă 

va stăpîni mînăstirea şi cîtă parte de moşiie 'voră stăpini 

moşneni dinti Rămeşti, ai fosti făcutii socoteală cu bună do- 

vedire părintele loan egumenulă înpreună cu moşneni cei 

bătrîni din Rîmești, şi aii adevăratii, cîndă va fi la înpăr- 

ţeala moşiei, pă cîte capete de Rumîni. să ia mînăstirea 

moşiie, aşijderea și moșneni pă cîte capete de moşneni să-şi 

țiie moşiia. Şi s'au fostă aşăzati să ţiie mânăstirea moşiie 

pă 21 de capete de Rumini, cu fetorii: loră, şi moşneni să 

țiie moşiie pă 51 de capete, cu fetorii loră. Însă dovedindii, 

înă vremea pă cînd sai vîndutii Rumini cu moşiile loră, 

după atuncea aă fostii aceste capete de oameni, alegîndu-i 

pătrâni satului pă Rumîni dinti megiiaşi. Şi iară s'a mai gă- 

sitii ună. hrisovă ală răposatului Costandiiti-Vodă Brînco- 

veanulii, cu It. 7222 [1713-4], la mîna moşneniloră, întăi care 

hrisovă seriie că şaii fostii vîndutii moșneni dină Rimeşti 

toate părţile lori de moşiie dinti Rămeşti mînăstirii Hurezului, 

alegîndă părțile de moșiie ale Rumîniloră mînăstirii Hurezi 

de către părţile moşneniloră. Care, socotindu-să stînjini, 

Sai văzută că ai fostă vîndută moşneni pă suma dă stîn- 

_jini 2 părți de moşiie părțile loră, şi a alesi părțile Ru- 

miîniloriă o parte. Iară, mai înii urmă, înă zilile lui Şte- 

fană-Vodă, şa răscumpăratii moşneani moşia iarii înnapoi 

de la mînăstire, şi aă rămasă să ţiie mînăstirea Hurezi 

numai părţile de moşiie ale Rumîniloră, care le-aă dată 

Costandini-Vodă Brîncoveanulă daniie, şi ati datti părintele 

loană egumenu Hurezeanulă aceli hrisovi alti lui Costan- 

dină-Vodă la mîna moşnenilorii din Rimeşti. 

Deci noi, văzîndă că din cărțile ce a avută moșneni 

mamii pututii lua nicio înțălegere ca să ştimii ce iaste 

partea Rumiîniloră mînăstirii şi cîtă iaste partea de moşiie
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a megiiaşiloră într'acestă hotară, nici oameni bătrîni ca să 
ştiie după atuncea nu sat alatu, fiindă lucrulă vechi, fără 
citi amu găsită mai multă îndreptare dină zapisulă părin- 
telui loan egumenulă Horezanuli, ce iaste datii la mîna 
moşneanilorii dină Rîmeşti, de tocmeala şi aşăzămîntulă ce 
ai făcutii cu părinţi acestoră moşteani, şi din hrisovul lui 
Costandină-Vodă Brîncoveanuli, ce iaste cu It. 7222 [1713-4|, 
la mîna moşteanilori, cîndii Şai fostă vindută e moşiia 
la minăstire şi înii urmă iară o ai fostă răscumpăratii, - -. 
care, după acestii hrisoviă şi după aşăzămîntulă zapisului; 
rămînea ca să țiie mînăstirea Hurezulă o parte din toti 
hotarulă şi moşteani să ţiie 2 părți. Deci, fiindă între dînşir 
multe pricini,-— păn[tru] că zicea moşteani că nu le iaste cu 
dreptate a luoa mînăstirea a treia parte, pentru că înă 
hrisovul lui Costandinti-Vodă Brincoveanuliă celii de da- 
niie nu ari fi atițea Rumîni ca să viie mînăstirii a treia 
parte, iară părintele egumenu Hurezeanulă căuta. să ia a 
treia parte, după hrisovulii cel mai noi ali lui Costandinii- 
Vodă, ce iaste la mîna moşteaniloră, de răscumpărarea 
moşiei, şi, văzîndă noi că într'altă chipiă nu să poate aşăza 
lucru, căci că după hrisovulă lui Costandinti-Vodă Brînco- 
veanuliă, de la It. 7222 (1713-4), după socoteala stănjiniloră 
care ai alesii moșteanii părţile de moșşiie ale Rumiînilorii, 
să făcea să să dea moşiie miînăstirii a treia parte, darii noi, 
cunoscîndi că să vine mai puţină partea mînăstiri, după 
aşăzămiîntulă zapisului părintelui loană ce-lă deteasă la 
mîna moşteaniloră, de tocmire între dînşii, — deci şi noi 
aşa ami găsită că va fi mai cu dreptate: să să înparță 
moşiia pă acea tocmeală ce aii avutii atuncea, fiindcă pă 
atuncea trăia dinii cei mai bătrîni ai satului, de ştiia mai 
bine cîţi Rumîni ai fostii şi cîți moşteani aii fosti. Ci au 
rămasi ca să ţiie miînăstirea pă 21 de capete de Rumîni 
şi moșteani să ţiie pă 51 de capete; să li să înparţă stîn- 
jinil de moşiie pă aceste capete. Deci, după; obicei, amă 
trasă moşiia pă trei locuri, însă, înă lati, la trăsura de pe 
plai, pă unde iaste loci de hrană, s'aă găsiti stînjini 840 : 
şi pă la mijoculă moşii, dină hotarulă Bîrzoteaniloră, înă 
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lată, păn” în muchiia dealului de spre Hurezi, stînjini 753; 

şi la capul hotarului de spre Ulmeni, pă drumulii celui 

mare, înt lată, stînjini 500, care s'ati alesă întîi partea sfintei 

mănăstiri Hurezi, după -Rumîni, pă supt plai, 'stînjini 240; 

şi partea moşiei a lui Stetanti monahă şi a lui loan Mo- 

norii dină Rîmeşti, care sai dati 'sfintei mânăstiri de daniie 

ei, stînjini 3; şi partea popei Danăului dină Rîmești, iară 

ce 'aă dată daniie la mînăstire, stînjini 1 ploii; care să facă 

piste totă, să o stăpînească sfinta mînăstire Hurezi, pă suptii 

plai, stînjini 251 plo]lă; şi pă la mijloculă moșiei stînjină 224; - 

şi la capulă hotarului de la vale, de spre Ulmeni, stînjini 

148; şi ai rămas şi partea a toți moşteani dinui Riîmeşti, 

la trăsura după supti plai, pănă unde iaste loculii de hrană, 

“înă lată,stînjini 588 plollă. Şi s'ati datu partea de moşiie a. 

sfintei mînăstiri Hurezulă pă lîngă hotarul Hurezii de spre 

mînăstire, după cumiă arată mai susii că sai aşăzatu stîn- 

jini, şi s'a pusă pietrile la trei locuri, după obiceai, la trei 

trăsuri de către moşteani dină Rimeşti. Aşijderea şi moş- 

teni dinu Rimeşti să aibă a ținea şi a-şi stăpîni părțile . 

lori de moşiie după cumiă li sai înpărțită, stînjini 85, 5 

funii mari, după cumiă arată toia cea iscălită de noi, de în- 

părțeala stînjiniloriă, la fieşcare funiie câte câți stînjini li sai 

venitii, care foie sai dati la mîna moşteaniloră. Tarii pla- 

iurile şi munţii dintr'acestii hotarii să aibă a şi le ţinea! şi 

a le stăpîni şi siînta mînăstire Hurezi şi moşteni din Ri- - 

meşti părţile, după: cumă- li saă hotărîtă şi sai înpărțitiă 

moşiia &a de la vale, care iaste de hrană. - | 

"Dreptă aceia şi noi, după alegerea, îndreptarea şi hotă- 

rîrea ce le-ami făcut, le-am datii aastă carte a noastră, 

ca de acumiă înnainte să aibă a ţinea 'şi a stăpini sfinta 

mânăstire Hurezi de către moşteni dinii Rimeşti partea de 

moşiie dintracestă hotarii ce is'at alesi. Aşijderea şi moş- 

teni din Rimeşti să aibă a stăpîni părțile de moşiie ce li 

sai alesă,cu bună pace de către sfinta mănăstire, şi între 

ei unii de către alţii, după cumă li s'aii alesă părțile. 

” 7243 [1737]; Fevr. 22. 

Iordachi Fărcăşanulii. Preda Bujoreanulu. 

Mihai Roşiianulă bivii Vornic. Tanasiie Romănesculiă. 
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VII. 
. 

Avindi întrebă&une de faţă înnaintea dumnealui Fierăi 
Breazoianulii bivă Velu Vist. Sfinţiia Sa părintele chiră 
Dionisiie arhimandrit, egumenu şi nastavniculti sfintei mi- 
năstiri Hurezulă, cu moşteni dinii Rimeşti pentru o parte 
de moşiie ce căuta mînăstirea să stăpinească în hotarulă 
Pimeştiloriă, după alte întrebări şi răspunsuri, scoțindă moş- 
teani dină Rimeşti ună .hrisovă ală Mării Sale răposatului 
Costandină-Vodă Brîncoveanulă, cu It. 7200 [1691-2), întru 
care scriia” cumă că moşteni dină Rimeşti, singuri, de a loră 
bună voie, şa vîndută toate părţile loră de moşiie dină 
hotarulă Rîmeştiloră sfintei mînăstiri. Hurezi, şi, după ce 
Şat vindut moşiia, temîndu-să ca să nu-i înpresoare miî- 
năstirea şi cu rumîniia, ei singuri ai fostă mersi de ati 
supăratii Domniia ca să le dea uni temei la mîinile loră, 
cu care să poată fi apărați de ruminiie; în care hrisov 
arăta pă fieştecaie neamii de oameni cîtă parte de moşiie ai 
vîndută la minăstire, iară, preste puțină vreme, aşa zicea 
moşteni dini Rîmeșşti că, nesuferindu-să a-şi pierde a loră 
patriie şi moştenire, înă zilele Mării Sale răposatului Şte- - 
fanii-Vodă aă ridicati piră şi giltavă asupra mînăstirii şi, 
mergîndu înnaintea Domniei cu Sfinţiia Sa răposatulii Ioan 
arhim.. egumenulă mînăstirii, li s'aă hotăritiă judecata să în- 
toarcă bani mînăstirii şi să-și stăpînească ale lori părţi de 
moşiie, şi, după judecată, aă şi întors toți bani deplină. 

Deci. văzindi dumnealui bivă Velă Vistieră cumă că în- 
tr'acelt hrisovă să arată deşchisă părțile moşteniloră cite 
au vindută şi ai răscumpăratii de la mânăstire, ai hotărită 
şi cu cartea domnii sale ne-ai rănduitii pă noi 12 boeri, 
anume : Dumitrașco Zătreanulă bivă 3 Logofătii, Statiie So- 
coteanuli, ca să tragemă hotarulă şi să alegemii părţile 
moşteariloră de către mînăstire, pă cîtii scriia hrisovulă că 
au răscumpăratii, şi să o înpietrimă, ca să lipsască giltava 
de la nijlocă. | 

IDeci, viindi noi aicea înă faţa locului şi trăgîndă hota- 
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rulă, după obicei, s'aă găsitii la capulă moșii de spre Ră- 

sărită, dinui niuchiia dealului de către hotaruli Bogdăneş- 

tiloră, spre Apus, pănă înu apa Luncavăţului, unde să în- 

preună cu Treapturile, stînjini 650: şi la mijloci, dină mu- 

chiia dealului despre Răsărită, pă dină josă de biserica ca 

mare a Rimeștilorii, dreptii păste Fereşti, îni apa Luncavă- 

tului, de spre Apusă, stînjini -1.150; şila capulă de la vale 

de către munte,'pă supti plai, dină muchiia dealului, dinii 

hotarulă Romanilorii pănă 'mă hotarulă Urşaniloriă, stînjini 

825. Scoţindă dinu trăsura de la mijlocă din stinjini 1.150 

stînjini 275, saă pusti la capul de la vale stînjini 225 şi la 

capul de la deală stînjini 50; rămîne acestii hotară păste 

totă, masă, stînj. 875. Trasu-s'aii şi moşiia ce să chiamă 

Treapturile, şi saă -găsitii la capulii moşiei dină susi, 

de spre Apusă, de către hotarul Bîrzoteanilori, dinti 

mesteacănulu celă mare:pănă întăi hotarul Măldăreştiloră, 

înăi scursura vălcealei, stînjini 210; la mijlocă, dină apa Lan- 

cavăţului pănă în hotarului Măldăreştiloră, stînjini 400 ; ş la 

capul moșiei dină josă, dină hotarul Măldăreştilori, din 

scursura vălcealei pănă îni drumulă celii mare, înti Iota- 

rulă Fereştiloră, stînjini 251. Scoţindii dină trăsura de la 

mijlocii dină stînjini 400 stinjin 113, şi punîndă la capului 

moşiei din susă stînjini 77, şi la capul moșiei din josti 

stînjini 36, şi rămîne şi acestă hotari masă - peste totu 

stînjini 287. laste şi lungulii moşiei hotarulă Rîmeştloră, 

din drumulă cel mare de lîngă hotarul Ulmeni pănă 

suptă plai, drepti curmătură, dină jos de casa lui Gri- 

goriie, stînjini 3.017 ; hotarulă 'Treapteloriă, dinti apa Linca- 

văţului înă susă pănă înii vălcea, de către hotarulii - -, stîn- 

jină 1.230. Vrîndă să să lipească această moşiie Treapuril 

lîngă. hotarulă Rîmeştilorii, ca să să facă totă' ună. bptariă, 

după cumii ati fostii şi mai nainte neajungîndu-să înit lungii 

să să potriveaşcă, sati. scosii dinii stînjini 287 stînjiră 168, 

şi rămîne latul curată la Treapturi stînjini 119 ; aceşti 

stînjini 119; punîndu-să lîngă stînjini 875, dină hotarlă Ri- 

meştiloră, să face hotarulă piste totă stinjini 994. Tintr a- 

cești stînjini 994 ce aii rămast buni, vrîndui noi să abgemii 

- 
4 
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părţile moşteaniloră ce căuta să le aibă după hrisovulti ră- 
posatului Mări Sale Costandinii-Vodă Brîncoveanulă, pre- 
cumiă, şi dumnealui bivii Velă. Vist. ne porunciia, ami vă- 
zuti: că loră nu li s'a ajungea, să ia deplină, la cinci părţi, . 
stînjini 1.025 p[o)lă, ci încă maj lipsiia stînjini 29 plo]lă, necumii 
să rămiie partea Rumiîniloră ce căuta minăstirea să o stăpi- 
nească. Dinti care să cunoaşte că ei la acea vînzare şi. răs- 
cumpărare ce aă vîndutii Şi aiă răscumpăratiă, nu numai 
părțile lorii, ci şi partea Rumînilorii o at fostii inpresurată, 
după cumă şi Sfinţiia :Sa părintele arhimandrită chirii Dio- 
nisiie. egumenu, înpreună cu totii soborul sfintei mînăstiri, 
adeverează cumă că răposatulii arhimandrită loan, ce ati 
fosti egumeni pă acea vreine, cunoscîndii cumi că sai 
înpresurată şi moşiia Rumîniloriă, înă părţile ce vîndusă Şi răs- 
cumpărase moşteni, aii mersi de aă dati jalbă la Măriia Sa 
Ștefanii-Vodă, şi Măriia Sa au rănduită pă dumnealui Ra- 
dulă Hriza Veli Dvornicii la Tîrgovişte de ati alesi partea 
Ruminiloră care o ai fostă înpresurat-o -moşteni dinti Ri- 
mești, după cumiă şi semnele pă unde ai fost sai văzută. 

Deci, fiindă pricinile după cumă s'aii zisă mai -susă, noi 
mami pututii da înă scrisă şi să scoatem mînăstirea fără 

-moşiie, de: vreme că şi moșşteani singuri mărturisescu cumti 
că acei Rumîni ai mînăstirii ai avută moşiie, fără câtă ră- 
mine să-și caute stînta mînăstire cu -diînşii judecata la Di-. 
van, şi; precum Divanulă le va hotărî, așa va rămînea: 

Dumitrașco Zătreanulă biv 3-ti Log, Statiie Socotearu. 
| 7253 [1744-5), Dechemvr. 5. 

Io Costandină Nicolae Voevod, milostiiă bojii gospo- 
darui zemli vlahiscoe. 

Dum. Manule Velă Cămăraşi za Ocne, ispravnice otă sudă 
Vilcea, dupre cum ati găsitii cu cale dumnealorii boeri 
judecători, dumneata d'inpreună cu ceilalţi boerănași hotar- 
nic, carii scrii mai josii într'acastă carte, viindi sluga 
Domnii Mele, — vt. Port[ară], aşa să urmaţi. Tolico pisahă 
gospodstvami, | Si 

(Up) | a [1746], Ghenară 24.     
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VIII. 

I-iă, Părintele arhimandrită şi egumenulă sfintei minăstiri 

Hurezi, chiră Dionisiie, face piră asupra popi Pătru, i Dra- 

uomiră Şatavei, i Negoiţă Buclescu, i Pătru Gulimani, i 

Matei Căontea, diiaconulă Dima, să bratti ego Gogoții, i 

Stantuli Bălănesculă şi altori cetaşi ai lori moşteni otu 

Rîmeşti, zicîndă părintele arhimandrită că are mînăstirea 

parte de moşiie înii hotarulă Rimeştiloră, cumpărată cu 

Rumîni de răposatu Preda Vorniculă Brincoveanulă, şi 

Măriia Sa răposatulă Costandinii-Vodă Brincoveanuliă ai 

dată danie mînăstirii: stăpîniiă mînăstirea toti a treia parte, 

dară întralte multe hotărnicii, mai pă urmă, la hotărniciia 

de doi boerinaşi, trăgîndu moşiia, şi fiind nepotrivită, adică 

la mijlocă mai lată şi la căpătiie mai îngustă, ei ati făcută 

o masă, şi, urmîndi după hrisovulă ală Mării Sale Costan- 

dinti-Vodă Brîncoveanuliă, ce-lă ai moşteni la mina lori, 

scriindă întrinsulă fieştecare tată cîte câţi stînjini are, care 

şi pă aceia încă o vîndusă ei Mării Sale Costandinii-Vodă 

Brincoveanulă, şi înă zilele Mării Sale răposatului Ştefantă- 

Vodă le-ai datii voie de aă-răscumpărat-o, le-ai dată stînjini 

_păcumii coprinde hrisovulă, şi mînăstirea aii rămasii fără 

nicio parte de moşiie, însă ai fosti greşală: că înă hrisoave 

nu scriie ca să să fiie făcuti moșiia masă vre-odinioară. 
2-lea. Popa Pătru şi cu numiții lui cetaşi moşteani dinti 

Riîmeşti cerca să scoață părintele arhim. aceli zapisă alu 

Rumînilori ce sai fostii vîndută cu părţile de moşiie la 

răposatul Preda Vorniculi Brincoveanulu şi, pă cîtă va 

scriie, să stăpînească sfinta minăstire. 

a-lea. Părintele arhim. zice că nici cum acelă zapisă la 

mânăstire nu să află. 
q-lea. Arată unti hrisovă alti Mării Sale Costandinii-Vodă 

Şărbană, cu It. 7163 [1654-53], ce l-aă fosti datti la mîna Vor- 

nicului Predei Brîncoveanuliă, înti care să coprinde şi mo- 

şiia Rîmeştii, cu Rumîni (şi nu-i numeşte), şi cu munți, 

partea loră să o stăpînească precumi aă stăpînit-o mai 

nainte ; unde şi aasta mărturisaşte că, dîndu-să jatii casei 
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Predei: Vornicului Brincoveanului, multe scrisori ată răpusă, 5-lea. Mai arată şi altă hrisovă, ală Mării Sale Costan- dină-Vodă Brîncoveanulă, cu It. 7203 [1694-35], înii care scriie ca să fiie mînăstirii Hurezi moşie la Rimești, părţile Rumi- niloră ce s'aă -tostii vîndutii Rumânt la moșulă Mării Sale, la Preda Vornicultă Brîncoveanulă, însă şi cu Rumîni, nu-. mindu-i pă cîţvaşi anume, ŞI încă zice şi câţi să 'voră maj - găsi din Rumini fugiţi să stăpiînească mînăstirea păcumiă au stăpinită Măriia Sa şi neamulă Mării Sale. 
După acestea: zice părintele arhimandrit că îni urma 

facerii hrisovului Mării Sale Costandinii- Vodă Brîncoveanulii, 
neştiindiă mânăstirea pă cîți Rumîni, cîtă parte de moşiie să 
stăpînească, iarii părintele loană, ce ai fostii pă acea vre- 
me egumeniă, stringîndi pă toţi megiiaşi din Rîmeşti, În- 
suşi ei, de a lori bună voie; aă făcută aşăzămîntă ca mi- 
năstirea' să stăpînească a treia parte, pă 21 capete de Ru- 
mini și ei toţi să stăpînească doă părți, pă cincizăci şi unulă 
capete de Rumiîni, după care aşăzămăntuă şati fostă dati ŞI 
zapise unulă la mîna altuia. Ci zapisulă loră ce l-aă fosti 
dată la mînăstire zice părintele arhimandrită că sai răpusă, 
iară zapisulă soborului minăstirii iaste la mîna loră, şi pănă 
acumii, păcum însuşi ei, măcară că nu l-a tăgăduită, ci a 
spusti că să află la ună moşteanii care n'a venită acumă 
aici, după care zapisti arată părintele arhimandritii moşiie, 
fiindă întărită cu iscăliturile a 4 boiari hotarnici, pă carei 
i-au fostii luoată insuși. aceşti moșteni la It. 7245 [1736-7] ca 
să le hotărească moşiia de către mânăstire, prină care în- 
tărire a copiei mărturisescii acei boiari hotarnici că însuşi 
dumnealorii aă văzutii -zapisulă mînăstirii la mîna moşteni- 
loră, de acestă așăzămîntă, întărită cu pecetea mînăstirii, 
cu It. 7216 [1707-8], mărturisind vederea zapisului şi prină 
cartea de hotărniciie. Moşteni zică că, de vreme ce aşă- 
zămîntuli s'a făcutii că mănăstirea să stăpînească pă 21 
de capete de Rumîni şi moşteani pă 51 de capete, nu să 
vine mînăstirii să stăpînească a treia parte. La aceste toate 
că neamul moșteniloră saă sporit mai multă decitii nea- 
mulă Rumînilori, nu trebuie altă dovadă mai bună decît 
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acestă aşăzămîntă, ce aă fostii făcutii părinţi numiţiloriă 

moşteni cu egumenul loan, dînd zapisă să stăpinească 

minăstirea a treia parte. S'aii socotitii şi cu socotelile suma 

stînjiniloră.dină cărţile de hotărniciie ce sai fostă făcută mai 

nainte şi, scoțîndu-să suma stînjiniloră ce ai moșteni, după 

cumi arată hrisovul Mării Sale Costandină-Vodă Brînco- 

veanulă, să vede că rămîne miînăștirii a treia parte, darui 

cu facerea moşiei masă, la hotărniciia acestoră doi boeri 

"hotarnici după urmă, dintracea pricină să înneacă şi nu 

rămîne mînăstirii a treia parte, Amii socotită ca, dină po- 

runca -Mării Sale lui' Vodă, să să orînduiască dumnealui 

Manulă Velă Cămăraştii za Ocnă şi isprav[nicii] Vilcii, dreptă. 

6 boeri,.i Dumitrașco Zătreanulă bivă 3 Logofăti, dreptu 

doi boeri, i Mihai Roşiianulă, i Nicolae Comisulă şi Iliie 

Zătreanul, înpreună şi cu Velă Port., să margă în faţa 

locului şi, trăgîndu 'moşiia, să nu o facă masă, ci să o tragă 

şi pă la mijlocii şi pă la căpătiie, şi să dea mînăstirii.a 

treia parte şi la moşteni să rămiie doo părți. Aşijderea: şi 

carii dină moşteni voră fi mai dată daniie mînăstirii sai 

voră fi vîndutii de la facerea aşăzămîntului încoace, încă 

dintr'acele -doă părți ale moşteniloră, cine cîtii va fi datu 

daniie saă va fi vînduti, să-i lipească iariă înti a treia parte 

ce să va da mînăstirii, şi, de să va ajunge a treia parte 

ce să va da mînăstirii ini silişte, ca să nu mai fie pri- 

cină la mijloc, să dea mînăstirii de o parte de silişte pă de 

la vale, — că aşa aă priimită şi părintele arhimandriti şi 

însuşi moşteni. 

Aceste scriem. o 

Leatii 7254 [1746], Ghenari 24 d. 

Barbulă Văcăreşculă Velă Bani ală Craiovil, 

IX. 

Adică noi, toți megeiaşi moşteni dinii satulii Rîmeşti, care 

mai josă ne vomi numi, dat-amu acestii încredinţată şi 

adevărată zapisuli nostru ca: să. fiie de bună credință la 
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mîna Sfinţii Sale părintelui arhim. Dionisiie, egumenu de la 
sfinta mînăstire Hurezulii şi a totă soborul sfintei mînăstiri, 
precumiă să să ştiie că, avîndă multă: pricină şi judecată - 
înă multe rînduri pentru părţile de moşiie ce are sfinta 
minăstire înă hotarul nostru Rîmeştii i Treapturile şi, ne- 
putăndu-ne aşăza pă înpărțirile şi judecăţile cele mai de 
nainte, acuuni de iznoavă am mersă de am dați jalbă la 
Măriia Sa Vodă, şi luminatulă Domn ne-au rînduitii la 
dumnealoră veliţii boeri ca să ne judece. Şi, mergîndii şi 
o parte şi alta, arătîndă toate pricinile ce a fostii la mij- 
locul nostru, ai cercetată şi ai judecatii dumnealorii ve- 
liţii boeri, dîndiă carte de hotărire ca să țiie sfănta mînăs- 
tire Hurezulă o parte de hotarulii nostru, Rimeşti i Treap- 
tele, şi noi, toți moșşteni dinti Rîmeşti, doă părţi. Pentru care 
s'aă şi rînduitii 12 boeri hotarnici, înpreună cu vt. Port. Cos- 
tandin Birechetă, cu luminată cartea Mării Sale lui Vodă, 
ca să viie înă fața locului şi să aleagă acea a treia parte 
pă de o parte de hotară, să dea sfintei mânăstiri, puindă 
ŞI pietri de către noi, moşteni. Şi, viindă aici îniă faţa lo- 
cului, vrîndă dumnealoră boerii ca să urmiază luminatei 
porunci, să aleagă acea a treia parte, să o dea mînăstirii, 
iarii noi toți moşteni din Rimești ne-amii ridicată cu pri- 
cină pănitru) hotărârea dumnealoriă velițilorii boeri, zicîndă 
cumu că nu i să cade să ia sfinta mînăstire a treia parte, 
ci am arătată că are mînăstirea doă părți şi noi toți 
moşteni cinci părți, zicîndă că acele doă părți ce să cade 
a stăpiîni sfinta mînăstire, o are 21 de Rumîni, ce s'a tostt 
vîndut, cu părţile loră de moşie, la Vorniculă Preda Brin- 
coveanul, şi noi toți moşteni avem parte pă 51 de mege- 
iaşi, carele să făcea a să înpărţi pă liude 75. Era pricină 
că, înpărțindu-să moşiia pă acei oameni, nu veniia sfintei 
minăstiri parte păcum ai hotărită dumnealoră veliţi boeri. 
Deci, fiindă pricină ca adasta pănltru] părţile de moşie a 
trei Rumîni, nesuferindă noi moşteni ca să ia mânăstirea, 
şi zicîndă că iară vomii să mai supărămă Domniia, am 
dată noi cu toţi moşteni rugăcune. la Sfinţiia Sa părintele 
egumenulii Hurezanulti şi la toți părinţi mînăstirii ca să 
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priimească înă hotarulii Rîmeştiloriă şi înă hotarul Treap- 
turile doi părți şi să ținem noi, toți moşteni, cinci părți, 
ŞI părinţi, după cererea şi rugătunea noastră, şi ca să nu 
mai umble cheltuindă şi trepădîndă, ai priimită ca să ţiie 
acele doă părți şi să fiie păgubaşi de partea aceloră trei 
Rumini, ce era ca să ia după judecata veliţiloră boeri. Şi 
iară sai mai dată ca: să ţiie sfinta : mânăstire părțile de 
moşiie ce are daniie dinti hotarulă Rîmeştiloră de la moşteni 
dină Rîmeşti, lipindu-să lîngă cele doî părţi, după cumiă 
la cartea dumnealoriă boiariloră hotarnici mai pă largă va 
arăta. Şi, fiindcă aceşti 12 boeri, ce s'aii adunati acumiă, 
nu ai fosti toţi cei numiţi înit cartea domnească, neputindi 
veni, pănl|tru alte slujbe domneşti, dară cu toţii, amîndoă 
părțile, ami pohtită şi am luoatiă hotarnici. pă acești boeri 
ce ati iscălită cărţile de înpărțeală ca să fie în locul 
acelorii ce n'aă pututii veni. Iară care parte nu să va mai 
putea odihni pă acesti aşăzămîntii, şi să va mai scula cu 
gilcavă, să fiie „moşiia domnească şi să să pedepsească cu 
urgiie. Şi iară cu toți ne-amă învoitiă ca să nu între mi- 
năstirea, în siliştea moşteniloriă” şi înă pometuri, ci i-amii 
dată pă di la vale, pă lîngă Ulmetiă, ca să țiie stînta mi- 
năstire moşiia stearpă, adică capulii moşii, şi noi, moşteni, 
să ținem pă di la deală,săliştea cu pometulă. Şi mai multă 
pricină să nu fiie la mijloculii nostru. 

Pănjtru] care am întărită acestă aşăzămînti cu zapisulă 
acesta şi cu mulţi -boeri de cinste, mărturii, precuniă şi 
Sfinţiia Sa egumenul, cu toți părinţi, şi cu pecetea sfintei 
minăstiri, ati dată acesti zapis, asemene ca acesta, la mii- 

„nile noastre, a tuturorii moşteniloră. 
Păn!tru]| aceia întărimiă şi noi, cu numele şi cu degetele 

înă loci de pecete, ca să să crează. 

Leati 7254 [1746], Mai 24. 

Şi am scrisă ei, Costandină Tetoianuli, cu zisa. loră. 

Eu Dragomir Şatevei, 
Fă Andrii Zmeu Șomesculă. 
Fă Tonti Gogotă, eii Tănasiie Gogotă, 
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Dumitru Buclesculiă. 

Negoiţă Buclesculiă. 
Mihăilă Dondesculii. 

Pătru Gulimani. 

Negoiţă Păişesculă, 
Matei Naneşi ; ei Ionii Budesculti (?). 
Matei Şeişesculă. 

Crăcună Bălănescu. 
Popa Pătru otă Rimeşti. 
Dumitru brată Mihăilă Dondesculiă, 
Nicula], eă Mihai Guliman. 
Radulă Covrigesculă. 
Vladuli Bălănesculă, ei Riza Bălănescu. 
Neagoie. Naneşi, eii Negoiţă sină Virzobt. 
loni brată Riza, eă [liie Doldesculi, 

Fu lliie Bulumazulă, d'inpreună cu totă satulă, de la 
mare pănă ia mică. 
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Şi amiă iscălitii că, Anghelă Logofăti, cu zisa lori, 

X. 

Cartia de hotărniciie a 12 boeri, 

a Manuli Velii Camaraşi, ispravniculă de sudă Vilcea, drepti 
6 boeri, înpreună cu 6 boeri, carii, dinti luminată porunca 
Prea-Înnălţatului nostru Domni Io Costandin Nicolae Voe- 
vodă şi din rînduiala dumnealoră veliţiloră boeri, am fostă 
luoaţi hotarnici de Sfinţiia Sa părintele chiră Dionisiie, ar- 
himandritulă şi egumenul sfintei: mînăstiri Hurezi, şi de 
Popa Pătru, i Dragomirii Șatavei, i Negoiță Buclesculă, i 
Pătru. Gulimană, i Matei Ciontea, i diiaconulă Dima, i lontă 
bratii Cogoţii, i Stantuli Bălănesculă şi de toţi cetaşii 
loră, moşteni dini Rîmeşti, ca să hotărimă şi să alegem 
partea de moşie a sfintei mînăstiri dină toti hotarulă Ri- 
meştilori,— deci, cîndă ai fostă la zi şi la sorocă, ne-amii 
strînsă cu toţii aici, la moşiia Rîmești, luîndii porunca Mării 
Sale lui Vodă, înpreună cu Costandini Vel Port., şi, fiindi 
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toate părţile înprotivnice de față, amii' cercetati: toate pri- 

cinile cîte ai fostii la mijlocă, care, scoţindi' Sfinţiia Sa 

părintele arhimandrită egumenul cartea de judecată şi de 

hotărîrea dumnealoră veliţiloră boeri, ce 'saă fosti făcutii 

la Bucureşti, cu toți mai susti-numiţi moşteni dinti Riîmeşti, 

înă care carte, după cercetările şi pricinile ce ai fosti la 

mijlocii, care mai pre largi să arată într'acea carte de ju- 

decată scrisă de la Ghenară 24, de la It. 7254 [1746], ca 

să ţiie sfinta mînăstire înă totă-hotaruli Rîmeșştilorii a treia 

parte şi noă ni să poruncește ca să alegemii aceia a treia 

parte şi să o dămuă pă dinit josă, să o alăturămă cu moșiia 

sfintei mânăstiri. 

Deci, vrîndă noi ca să urmămii după hotărîrea velițiloră 

boeri, să dăm miînăstirii o parte şi moşteniloră dină Ri- 

meşti doă părți, dară toți: moşteni dină 'Rîmeşti s'aii sculată, 

cu mare gil&avă, zicîndă că nu le este cu dreptate ca să 

ia mînăstirea o parte şi ei doă, ci arăta cum că într'acesti 

hotari jRîmeşti au fostii 51 de megeiaşi şi 21 de Rumiîni 

ce sau fostii vîndut cu părțile loră de moşiie la răposatul 

Vorniculi Preda Brîncoveanuliă, şi de Măriia Sa Costandinti- 

Vodă Brincoveanulă i-ai dati danie sântei miînăstiri, zi- 

cîndă megeiași cumă că sîntii doo părți mînăstirii şi lori 

cincă părți, măcară că păn[tru] atasta dumnealorii veliţi boeri 
aii arătatii la cartea dumnealorii de judecată, unde zice că 

poate neamulă moştenilorii sai sporită mai multă deciti 

ali Rumînilorii, şi la toate aşăzămiînturile cele de mai na- 

inte ce -aă fosti făcută bătrîni moşteni cu mînăstirea arată 

că are a treia parte minăstirea moşiie în Rîmeşti; dari, 

fiindă megiiași dinit Rîmeşti oameni răi, şi nesupuindu-să 

judecății dumnealoră veliţilorii boeri şi aşăzămîntului bătrî- 

nilorii loră, nu priimia, nici îngăduia ca să dămiijmînăstirii 

a treia parte, ci aă căzutii ei toţi cu mare rugă&une la 

Sfinţiia Sa părintele arhimandrit chiră Dionisiie şi la totă 
soborul sfintei mînăstiri ca să priimească moşiie pă 21 de 

Rumâni şi loră să le rămiîie pă 51 de megeiași, adică să ia 

mînăstirea doă părți şi ei toți megeiaşi cinci părţi. Şi pă- 

rintele egumenu socotit-aiă, cu totu săborulă mânăstirii, după 
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rugătunea şi cererea moşteniloră, fiindcă înă multe rînduri 
ai umblat înă judecăţi şi cu hotărnicii şi toti n'a fostă odihnă între dinşii, şi, ca să nu mai umble. de -acumă în- nainte trepădindiă şi cheltuindă, sai învoitii cu toții. de S'aii aşăzatii, cu zapisti, cu mare legătură, ca: să ție mi- năstirea doo părți şi toți moşteni cinci părţi; care zapise le-amă văzută. şi noi, iscălite de părintele egumenu, -cu pecetea mînăstirii şi cu totă soborulă, dată la mîna mege- 
iaşiloră dină Rimeşti, şi ală loră cu toţii, iscălită şi dati la 
sfînta mînăstire, 

lară aă mai avută pricină moşteni dină Riîmeşti cu pă- 
rintele egumenu Hurezanulă pentru unii .hotărelii ce să cheamă Treptele, care ai fostă totii dină hotarul Rîmeşti, 
şi ai fostă datii supti stăpînirea mînăstiri de Vorniculii 
Radul Catalană (sic) otă 'T îrgovişte, ce ai fostii hotarnică întă 
zilele răposatului Ştefană-Vodă Cantacuzind, pen[tru) taleri 40, ce au foști cheltuită răposatul părintele Ionii arhi- 
mandrită egumenu Hurezanulă, pă hrisovulii domnesci, cîndu şaiă fostii vîndută toți moşteni dină Rimeşti toată moşiia lori la mînăstire Şi, răscumpărîndu-şi moşiia, iartă pentru cheltuiala de acei bani at fostă dată acelii hotărelii 
Treptele suptiă stăpînirea mînăstirii, şi l-ai finutii mînăstirea, “iară, cînd aă fostii acumiă, s'a sculată toți săteni moşteani 
dină Rîmeşti de aă zisă cum că, cu adevărată, l-ai fostă 
dati pentru acei bani, darii încă de cîndii asi trăită părin- 
tele Ioan egumenu, s'aă fostă tocmiti ca: să cosească ei 
nişte livezi ale mînăstirii dini Ulmetă pentru acei bani, şi 
ai. cositi de ai plătită bani, dart nicio dovadă la miinile 
loră nu era. Pă[ntru] care pricină le-ai adusi părintele egu- 
menu carte de blestem a Sfinţii Sale părintelui Mitropoli- 
tului ţări, chiră Neofită, şi ei toți ati priimită cumă că cu 
lucrulă aă plătită acei bani, şi, aşa, ati rămasă acelă ho- 
tară Treptele iară la înpărţeală. | o 

Deci noi am trasi totii hotarul Rimeștilorii pă trei locuri, 
după obicei, şi saă găsită la capului moşiei dint Jos, dintă 
muchiia dealului, dîni hotarul Bogdăneştiloră spre Apusi, „pănă înă apa Luncavăţului, unde să înpreună cu Treptele, 
Vol. XXI. 

, 29 
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stînjini 630 : şi la mijlocii, din muchiia dealului de spre 

Răsărită, dină hotarulă Hurezului, pă dinu josă de biserica 

Rimeştilorii ca mare, drepti păste Fearești, înti apa Lun- 

- cavăţului, de către apusă, stinjini 1150; şi la capulti de 

către munte, pă suptă plai, din muchiia dealului, dinii 

hotarulă Romanilorii pănă înă hotaruli Urşanilor, stînjini 

825. Trasu-saă şi lungul aceştii moșii, dinti drumul celt 

mare, dină hotarulă Ulmetului pănă suptă plai, în curmă- 

tură, din josii de casa.lui Grigoriie, stînjini 3.017. Scoţîndii 

de la trăsura de la mijlocii, dină stînjini 1.150, stînjini 275; 

s'a pusă la capulă de la vale stînjini 225 şi la capulă de 

la deal stînjini 50. Rămîne acestă hotari piste totii masă 

stînjini 875. Trasu-s'ai şi moşiia Treaptele, şi sai găsitii 

la capul moşii de. spre apusă, de către hotarul .Bîrzo- 

teniloră, dinii mesteacănulă celă mare pănă înă hotarul 

Măldăreştiloră, înti scursura vălcealei, 'stinjini 210; la mij- 

locă, dină apa Luncavăţului pănă în hotarulă Măldăreş- 

tiloră, stînjini 400; şi la capul moşii dină josă, dinii ho- 

tarul Măldăreştiloră, dini scursura vălcealei pănă înă dru- 

mulă celă mare, stinjini 251. aste şi lungulă acestui ho- 

tară Treaptele, dini apa Luncavăţului, spre apusă, pănă 

întăi vălcea, de către hotarul..., stînjini 1.250. Scoţindii dinti 

trăsura de la mijlocă dină stînjini 400 stînjini 113, şi pu- 

indă la capulă moşii: dinii susă stînjini 77, şi la capuli 

moşii din josă stînjini 36, rămîne şi acestă hotari păste 

totii masă stinjini 286 latulă.. Care, socotindu-să după în- 

voirea şi aşăzămîntulu ce auă făcută mînăstirea cu megeiaşi 

dină Rimeșşti, ca să ia mînăstirea doă părți şi toţi megeiaşi 

din Rîmești cinci părți, dină stînjini 875, ce iaste latulă 

moşii Rîmeştiloră, face partea mînăstirii stînjini 250, şi 

rămîne partea megeiaşilorii pănltru] cinci părți stînjini 625; 

face şi din Treapturi, din stînjini 287, partea mânăstirii 

_stînjini 82, şi rămîne la toţi megeiaşii stînjini 205. 

Deci, vrîndă. noi ca să dămii înă fieștecare hotară părțile 

loră de moşiie şuviţă, ca să fiie latulă cu lungulă loră, dară 

moşteni dini Rîmeşti mau priimită, zicîndă că, de va luoa 

mînăstirea acei stînjini înit lată, întră întă siliştea lorii, de
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€oprinde casele lorii şi ogrăzile cu pometuri, ci ati pohtitu * 
şi aă dată rugă&une la zisulă mai susă egumenă ca să 
priimească agei stînjini 203 dintă Treapturi, ce iaste partea 
moşteniloră, şi ce i să mai face partea, mînăstirii, să ia dină 
capul hotarului Rimeşti păste totii hotarulă, adică dină 
moşiia Ulmeti, ce iaste iară a miînăstirii, dină drumulă celt 
mare la dealii. I)eci noi socotit-am că făcea partea mînăs- 

tirii, înă lungulă hotarului, pă doă părți, stînjini 862, şi moş- 
teaniloră stînjini 2.133 “pă cinci părți, care noi am dată mi- 
năstirii, precum s'a zisii mai susiă, dinii hotarul Ulnetului, 
la deal, stînjini 584, şi iară amă mai dată stînjini 1 p[ojlă, 
ce aă avută daniie de la ună popă Danculii, dină piiatra 
din hotarul Ulmetului de spre Bogdănești, pă muchiia dea- 
lului înă susi, pă lîngă hotarulă Hurezului, de spre hkăsă- 
rită, unde s'aă înplinitii aceşti stînjini 585 p[olli. Dat-amiă 
şi pă vale; pă lîngă apa Luncavăţului, iară din capulă ho-: 
tarului Ulmetului, dină drumulă celă mare înă susă, stînjini 
875; care atastă moşiie iaste latul ei pă di la vale stânjini 
608 şi pă di la deală, di unde sati. pusă pietrile, stînjini 373: 
mai făcea mînăstirii ca să i să dea din stînjini 762, ce s'au 
dati numai stînjini 584, încă stînjini 278, dart dintr'aceşti 
stînjini sai dată partea moşteniloră diniă Treapturi stînjini 
205: mai rămîne ca să mai dea mînăstirii stînjini 73. Soco- 
titu-s'aii şi lipsa moşii de pe di la vale, care iaste latulă 
stînjini 650, şi, ca să să înplinească stînjini mînăstirii, ce 
făcea în lată pănă la stînjini 775, lipsescă stînjini 225, Mă- 
Car că aceşti stînjini nu. mergia cu lipsa loră pănă înă 
capulă moşiei, darii am lăsată, pentru că moşiia Treapturile 
ai fostii mai lungă decită partea de moşiie dini Rimeşti, 
partea miînăstirii; iară pentru stînjini 73 ce avea lipsă miî-- 
năstirea dină toate părţile, vrând noi ca să-i dămiă să i să 
înplinească partea ce i să cădea, şi, văzîndă megeiaşi dină 
Rîmeşti cum că cu acei stinjini le apropie săliştea şi bise- 
rica, iară a căzutii cu mare rugă&une la Sfinţiia Sa părin- . 
tele egumenuli ca să-i iarte, şi părintele egumen, după ru- 
gătunea lori, i-aă lăsată şi [nu] i-ai păgubită, măsurîndu-să 
moșiia şi pă mijlocă, dină drumulă celă mare, dinii Ulmetă,  
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la deală, pănă în piiatra unde aă fostă - crucea Doaldei, 

Sati găsitii stînjini 495, i cu stînjini 205 din Treapte, partea 

moştenilorii, lipsescă stînjini 162 ca să să plinească stînjini 

862 ce avea mînăstirea parte. Şi, vrîndă noi să dăm mînăstirii 

şi aceşti stînjini 162, şi, iar văzândă moşteni că întră mînăs- 

tirea 'înă silişte şi cu mijlocul, aă pusi pricină că nu voră 

mai da moşiie mînăstirii, că partea ce ati dati minăstirii 

iaste pămînt mai bună de hrană, iară partea lorii iaste 

mai cu pădure, şi iarii ai căzutii cu rugătune ca să lase 

părintele acei stînjini, şi părintele, ca să nu mai fiie pricină 

la mijlocă, ati lăsată şi acei stînjini de i-ai păgubitii. 

„Deci noi, după pătuirea ce aii făcuti amîndoo părțile, 

amii mersi de am pusă pietri înprejurulă moşii mînăstirii, 

adică semnele hotarului, anume încă să să ştiie: la capul 

hotarului de la vale, de spre Ulmetă, înti vîrful - dealului, 

unde iaste şi de către Bogdănești, între drumuri, s'a pusii 

piiatră ; şi pă culmea dealului în susi, unde sai înplinită 

stînjini 585 p[ollă,acole, înă muchiia dealului, s'a pusti piiatră 

de spre partea moşteniloră; şi de acolo la-vale, spre apusi, 

la mijlocul dealului, saă pusii piiatră, şi de acold iară la 

vale saă făcută semn într'ună mără curati; de acolo înti 

şesti, înă părulă curati, de acolo pestre “drum, unde ati 

fostă Crucea Doaldei, sai pusă piiatră ; de acolo peste rîu 

Rimeştiloră, la capulii Piscului, de la vale de drum, s'aii 

pusi piiatră ; şi de acolo înii marginea apei. Luncavăţului, 

la aninulă curată; şi de acolo la capulă câmpului Feareş- 

tiloră, dină susă, înă pietrile Grohotişi; de acolo înti mu- 

chiia Crivini, unde sau pusă piiatră; şi de acold drepti | 

păste apa Luncavăţului, păste muchiia dealului, înti nuculii - 

celă mare, de spre Apusă, înti hotarulii Birzotenilorii, care 

este iară moşiia mînăstirii. lară moşiia Trepturile, lipsindii 

moşteni dină Rîmeşti cu totulă dintrinsa, şi rămiindiă iară 

suptă 'stăpînirea mînăstirii, nu i saă pusi pietri, fiindcă 

din josă, unde să hotăreşte cu Măldăreşti, iaste înpietrită, 

şi dinii sus, alăturea iară cu moşiia mînăstiri, Bîrzoteni. 

“Iară păn[tru] munţi și plaiurile ce sîntă ale hotarului Rî- 
x mești, nu s'ati înpărţitii, ca să să puie seamne, ci ati ră- 

| 
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masii să stăpînească sfinta miînăstire Hurezulă doă părți şi | toți moșteni dină Rimeşti cinci părți. |. 
Păn[tru) aceia, după hotărîrea şi înpărțeala. ce amă fă- cutii şi după pătuirea amîndorora părţilorii, amă dată Şi noi atastă carte a noastră, ca, de acumă înnainte, să-şi stăpi- | nească fieştecare părțile ce li s'aii veniti şi s'aă însemnatu, „o . ca mai multă pricină la mijlocii să nu fie. 
Atasta scriem. | Leatii 7254 [1746], Mai 2s. 
Manulii Veli Camaraşă za Vel Ocnă ŞI is[pravnică)] Vilcii. : Barbulă Otetelişanu. | | | 
Matei Milesculti. Ilie Zătreanulă. Tudoră Măldăresculiă, “ 

Ă XI. 

Copii scoase după cărţile cele. ce să află la moşnenii 
„Romani. | E 

  

Barbuli Văcăresculi, Veli Bani ali. Craiovei. . - Acestoră megiiaşi, anume: Dragomirii Grozesculă cu ce- Da: taşii lui, Angheli Grozesculti cu cetaşii lui, i Pătru Guli- i manii cu cetaşii lui, Iane Furcescultă cu cetaşii lui, i lonă Ştaroştesculă cu cetaşii lui, i Negoiţă Ştaroştesculiă cu cetaşii lui, i. Dima diiaconu Gugută cu cetaşii lui, i Tănasiie Gu- gută, i Anghel Naneşulă cu tata lui, i Tănasie Naneşultă cu cetaşii lui dină Rimeşti sudă Vilcea; i megiiaşiia dinu Romani, anume: Radulă Vasilesculă cu cetași lui, i Ivașco Vasilesculă cu cetaşii lui, i Radulă Dăncesculii cu cetaşii lui, i Ionii otă tam, i Tănasie Boţoacă cu cetaşii lui, i Ion Boţoacă otă tam, - ca să aibă a ținea şi a stăpîni mun- | , tele Bolca, i Modeasa, cu Virtulii-lui-Romană, i Pietrile= Roşii, i Pisculti-Murgu, i Pisculă-Lungu, i Brăduleţulti, pănă întăi Piiatra-Bărcaciului, unde să înfundă golul cu obirşiia „lui, pănă înă Virfuli-lui-Romană, i marginea de către Vai- deei, pă unde să înfundă goluli în marginea Făgetului, Păn[tru] că ati avută întrebăăune de faţă înnaintea noastră, păn[tru] -aceşti munţi, care munţi a fostă ai lori de baş- tină, de la moşi şi de la strămoși, încă dină zilele Vladului- 
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Vodă şi moşi-strămoşi loră cei mai de demultă ai fostă 

stăpinită totă cu pace, iariă de la o vreme încoace, după 

ce sai învechită vremea şi s'au petrecuti bătrîni loră, ră- 

pindu-şi cărţile ce vorii îi avutii, aă începută a stăpini toti 

cu gîltavă, pănă înă vremea cîndii ai luoatii Nemţii țara 

du păste Olti a Banatului Craiovei. Iară, cîndi a fosti 

atunci, şculatu-s'ati Romani cu piră şi cu giltavă asupra 

Rimeştiloră, şi aă mers de ai dati jalbă la Administrațiie, 

la Craiova, şi Administraţia ai fostii orînduitii pă Ionii 

Băleanulă Vel Port., înpreună şi cu 6 boeri, ca să meargă 

acolo “înti faţa locului, să strîngă pă toți moşneni, și de la 

o parte şi de la alta, să-i judece şi să le hotărască munţii, 

iară mai susă-numitulă lonă Velă Port. şi cu acei 6 boeri 

mai vruti să cerce judecata cu amăruntuli și să le aleagă 

dreptatea fieşteşcăruia, ci. numai ce aii pusă pe aă Juratii 

6 oameni de ai Romanilorii şi, după jurămîntulii aceloră 6 

oameni, at luoatii toți munţii de supti stăpînirea Rîmeşti- 

loră, după cumă să vede cartea lori ca de hotărniciie, scrisă 

de la anul 7232 [1724], lulie 10. Lari, după aceia, văzînd. 

Rimeştii că le-ati înpresuratii acei boeri toți muriţii, de i-au 

luoatii şi i-ai dati Romanilor, ei nu Sai lăsat, ci aii 

-mersii iarăşi la Administraţie şi aii dată jalbă, zicîndă că 

nu li sariă-fi făcută dreptate la acea hotărniciie. Și Adnii- 

nistraţiia aă trimisii de ati adusi pă Romani la Scaunulii 

Craiovei, de sati întrebată de față cu Rimeştii. Şi Admi- 

nistraţiia, după multă judecată și cercetare ce le-aii făcutii, 

într'altă chipă nai pututii isprăvi judecata, fără numai au 

dati Rimeştiloră 12 oameni jurători ca să jure înti biserică, 

cu mîinile pă Sfinta Evangheliie, cumă că sîntii toţi munţii 

ai loră şi Romani n'a treabă. Şi, după izbrănirea judecății, 

ai mersă 12 oameni dintâi Rîmeştilorii de aă jurati, cu 

mîinile pă Sfînta Evanghelie, în domneasca biserica &a 

mare dină Craiova, şi, după jurămîntulă ce aă făcutii, Ju- 

decata Administraţii at hotăririi casă stăpinească numai 

Rimeştii toţi munţi, şi pă Romani i-a scosi de totii dinu 

stăpînire, dîndu-le -şi carte de judecată, precumi am văzut-o 

şi noi, întărită cu pecetea Administraţii şi cu iscăliturile 
S 

- 

| 
| 
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boiariloră consiliiari ce ati fostă pă acea vreme,. scrisă 
de la anulă 1727, Iulie 27. Deci, mai trecîndă nu multă 
vreme, din voia lui Dumnezei, prea-puternica Înpărăţiie, 
cu puterea sa, aă luoatii ţara de suptă stăpînirea Nemţilorii 
ŞI O aă unită iarăşi cu cailaltă ţară, supti stăpînirea Dom- 
niloră, precum aii fostii şi mai înnainte. Deci megeiaşi Ro- 
mani, văzindă că le-ai fostă şi loră cu strînbulii la acea 
Judecată [a] Administraţiei, fiindcă i-ai lipsită de totă diniă 
stăpinirea munțiloriă, ei aiă fostă mersă la Divanul dom- 
nescu de la Bucureşti de ai fosti dată Jalbă la: Măriia Sa 
Costandină Nicolae Voevod. Și Măriia Sa, după jalba loră, 

"i-ati fostă orînduiti la Manulă bivă Cămăraşi za Ocne, 
fiind pă acea vreme şi ispravnici la sudă Vilcea, că să 
meargă înă faţa locului, să le cerceteze judecata şi să le 
izbrănească prin cartea lui de judecată. Apoi elă, după 
poruncă, mergîndi, altă cercetare mai multă n'a tăcută 
(neştiindă rîndulă judecăţiloră, fiindă omiă streini, dinti altă 
țară), ci numai, văzîndă judecăţile cele mai de înnainte 
că ai urmată şi sai curmati prini jurămînturi, ati dată 
şi elă leage ca să jure 14 oameni de ai Romanilorii ; care 
aşa scriia elă în cartea lui cum că aiă şi jurată şi aă luoatiă. 
munţii de suptă stăpînirea Rimeştiloriă ŞI i-ai dati Roma- 
nilorii, şi i-a stăpînită de atunci încoace cîtăva vreme, 
pînă ce milostivuli Dumnezeiă: şi prea-puterniculă nostru 
Înpăratii ai miluiti cu Domniia Țării-Rumineşti pă prea- 
înnălțatulă nostru Domnu Io Grigoriie Ghica Voevodă. Deci, 
fiindcă şi Măriia Sa dină nistavă dumnezeescii şi dină gîn- 
dulu celă buni şi stăpînească milă a Mării Sale, cinstin- 
du-mă şi miluindu-mă pre mine cu boeriia Bănii cei Mari, mii-aii dati poruncă ca să viă la Scaunulă Craiovei. Darii, 
fiindcă vremea într'acestaşi chip cerea, şi poruncă de la 
stăpîni într'acestași chipă aveam, ca să mergi întîi pă 
suptă munte, să îndrepteză şi să judecii spre acea parte de loci, amă mersi întîi la episcopiia de la Rimnicu, şi de acolea, călătorindă înpreună cu Sfinţiia Sa părintele epis- copulă Rimnicului, chirii Grigoriie, pă supt munte, am sosită la conaculă de: la Horeză. Deci, făcînd Divariă, 
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„Bind de faţă şi Sfinţiia Sa părintele episcopulă, aă venită 

înnaintea noastră de faţă şi mai în susă-numiţi megeiaşi 

Rîmeşti ş şi Romani, cu cărți de judecată, ce au fostii. avutii 

mai de înnainte vreme, care cărţi cetindu-le cîte una, cite 

una, pă rîndă, şi văzîndă că toate judecăţile cele de. mai 

înnainte totă prină jurămînturi s'a fostă curmată şi cum 

că nici odinioară pace între dînşii și izbrănire judecății 

prină jurămînturi nu va putea luoa, ci numai doară punere 

de suflet, fiindcă înă multe rînduri ai fostii Jurată, cîndă 

o parte, cîndă alta, şi, după jurămînturi, judecătorii ce ai 

fostii pă vremi, cîndii luoa munţii de supti stăpinirea Ri- 

meştilorii de îi da Romaniloriă, cîndă de suptii stăpînirea 

Romaniloră şi îi da Rîmeștilorii, şi păn[tru] una ca acasta 

pace întru dînșii nu era, ci cînd unii, cînd alţii, să scula 

cu gîl&avă, — deci noi, vrîndii ca_să curmămiă odată şi atastă 

judecată, să rămiie pace între dînşii, să nu se mai gilce- 

vească, de s'aii sărăcită de totii cu cheltuiala şi şai pusii 

şi sufletele, am ceruti la dînşii să-mi arate de aă niscarva 

cărți vechi, de acești munți. Şi ei alte cărți n'auă avuti, fără 

numai ni-ati arătată o carte veche a răposatului Vladului Voe- 

vodă, de la anuli 6996 [1487], Sept. 5, care toarte pă scurtă | 

" scriie, şi altii mamă putută înțelege mai multi fără numai 

cumiă că: ai tostăi doi oameni de ati fostă stăpînindi acei 

munţi, dintru care amil cunoscuti că pă semne aceia vori 

fi fostă moşi cei vechi ai loră, dintru care unul să trâgu 

Rămești şi. dintr'altuli Romani, şi, dintru acastă carte lu- 

îndă oareşcare lumină, le-amă zisă ca să să așază între 

dînşii şi să să to&mească, că de nu să vorii aşeza, să voru 

luoa munții pă seama domnească, şi Domniia, cui va 

vrea, aceluia îi va da, ca ună Domn puternicii şi stăpîni 

a toată ţara, şi le-amii pusă sorocii o zi, ca să meargă să 

să sfătuiască şi cu ceialalți cetaşi ai lori. Și, după porunca 

ce le-ami dată, s'âii dusă toți pă la casele lori, şi apoi 

sai strînsă cu toți: de saă sfătuită şi sai aşăzatii între 

dînşii ca de acum înnainte să stăpinească toţi munţii câţi 

să coprindă mai în sus pă dinii doao : jumătate de munţi 

să-i stăpînească Rîmeştii cu toţi cetaşi loră, şi jumătate 
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Romani cu toţi cetaşi loră, şi de acumii înnainte să fie pace între dînșii. Şi: şai făcuti „Şi zapise de așăzămînt şi de învoială unii la mîna altora, — care zapise le-ati adusi de s'a citită înă Divan la Craiova, înnaintea noastră, fiind şi citaşi de față şi alți mulţi boeri mărturii, şi s'au ertată şi saă înpăcată. 
o. Dreptii aceia, ami dată şi noi atasta carte a noastră la mîna acestoră -mai înă sus numiţi. moșneni, Rimeşti şi Ro- “Mani, ca, după aşăzămîntulă și buna tocmeală ce Sati fă- cutii între dînşii, să aibă a-şi stăpîni mai înă susă numiţi munți după semnele ce să coprindă, pă dină doă: jumă- tate Rimeșşti cu cetaşi loră și jumătate Romani cu cetaşi lori. lară, de vorii vrea ei ca să-şi deosăbească, să-şi aleagă'12 boiari, 6 de'la o parte și 6 de la alta, ca să meargă în faţa locului, să-şi împarță şi să-și înpietrească uni de către alţii. Şi pricină între dînşii de acumă înnainte să nu mai fie Păn[tru] că aşa ami găsită cu cale şi cu dreptate. 

Acasta scriem. , 1752, Aprilă 29. 

Barbulă Văcărescultă Veli Bani. C. Băleanu bivă Velti. Pah. C. Zubzibianti () bivă Velă Port., şi. celelalte iscă- lituri care urmează. . 

lo Alexandru loană- Ipsilante Voevodiă i gospodari zemli vlahiscoi, 
Fiindii că amîndoă părțile saă odihnită şi s'au mulțumită pă atastă, hotărîre a dumnealoră velițilorii boeri -spre a stă- pini pă dină doo, întărimă dară Domniia Mea, aşa să le fie stăpinirea. Aşișderea poruncimă ca, de voră vrea a să ŞI deosăbi cu partea uni de către alţii, să meargă unuliă din dumnealorii ispravnici Judeţului ca săi înparță. cu dreptate după a&astă hotărire. larii.ceialaltă anatoră s'a opriti la Lo- goteţiia Divanului. : 
CD) . 1780, Maiă 28, 
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XII. 

Prea-innălţate Doamne. 

Dină luminată porunca (Mării Sale; şters) Înnălţimiă Tale 

vatavulă de Păhărniciie aă adusi la judecată înnaintea noastră 

pe moşneni de la Rimeşti, sudii Vilcea, cu jalba ce ai jăluiti 

_ Înnălţimii Tale păn[tru] Radu Romanulii i Ivaşco i Dumitru 

de la satuli Romani, sudti Vilcea, zicîndi că ei, avindă patru 

munţi de moştenire dela strămoși, cu hrisovul răposatului 

Matei Voevodi Basarabă otă It. 7156 [1648], şi dinii răz- 

mirița Nemţiloră zică că acelă hrisovi, înpreună cu alte 

cărți li s'a răpusă, şi, neavîndă scrisori nici o parte, nici 

alta, cu multă gîlăavă şi cu judecăți le-ai fostii stăpînirea. 

Iară, în zilele răposatului Mării Sale Grigoriie-Vodă Ghica 

cel bătrîni, cîndă era răposatulă Barbulu Văcăresculă Veli 

Bană ali Craiovi, iarăşi s'a judecati la dumnealui, şi zici 

că, cercetîndii la pricina împreună cu răposatul părintele 

prointi Mitropolită Grigoriie, fiindu episcapii hRimnicului, 

după cercetarea ce le-ati făcută, le-ai hotăriti ca să stă- 

pînească acei munţi pă dinii doo, dîindă şi zapise de în- 

voială unii la mîna altora într'acestaşi chip, şi ai stăpiniti 

după învoială ani 28, pănă înii anulă trecuti. lar, înă anu 

trecută zic că, luîndă numiții Romani boeri hotarnici, aceşti 

hotarnici pă ei zică că nu i-ai chemati, nici le- -ati cercetat 

cartea Banului Văcăresculii şi alte scrisori ce ai, ŞI, pă 

furiş, ai dată carte de hotărniciie la mîna Romanilorii, scu- 

- ţindu-i pă ei de totă dină stăpinire, şi nu e dreptate. Şi ne 

arătară mai întîi uni hrisovă ali răposatului Mării Sale 

Matei Basarabă Voevodă, cu It. 7156 [1648], Aprilă: 25, 

ce-lă dă la mîna neamului acestoră megiiaşi dină Rîmeşti, 

ca să le fiie loră moşiie la Rîmeşti, cu alte părți de moşiie, 

cumă şi dină munţi, ale multori oameni ce le-aă vîndutii, 

după cumă mai pă largi să coprindi pă anume într 'aceli 

hrisovii. Faţă fiindă şi toți moşneni Romani înnaintea noastră 

amă întrebată cuwce temei ai scosii pă aceşti Rimeşti ŞI 

nu le-ai dată şi loră parte într'acei munţi? Şi ne arătă 

cartea de hotărniciie a Şătrarului Ioniţă Otetelişanu i a



HOTĂRNICIA MOȘIILOR HUNEZULUI 347 

Predi Bujoreanu bivă Velti Vist., i Clucerii Vladuţi Teto- ianulă, i Ilie Olănesculă şi alţii, scrisă cu It. 1779, Mai 28, de este acumii, la Maiă înă 28, unii ani, întru care arată că, după ună hrisovă ali răposatului Mării Sale Vladului 
Voevodiă celă dă la mîna lui Romani i la mîna Viadului, dinii care Romană zică că să tragă Romanii, iară diniă Vladu zică că să tragă acești jăluitori Rimeșşti, şi le-ati fostii stăpînirea totă pă dinti doo, Rîmeșştii cu Romani, pănă întă zilele răposatului întru fericire Matei-Vodă Basarabi, iară atunci, încăpindă numitu Vladă, dină care zici Romani că să tragă Rimeșştii, datori bani de dajdiie, l-ară fi plătită de toţi bani Utmejii Capii-Grasă, -i cu Vasile, i cu Nea- 
goie şi cu toţi cetaşi lui, dinii care zică că să tragi Ro- mani, şi păn[tru] acei bani le dă Măriia Sa răposatulă Ma- tei-Vodă a stăpîni acel Utmejă, i Vasile, i Neagoie, cu 
neamulă loră, toată partea Vladului (dinii care să tragi ei), Şi dinii partea acelui Vladului numai a nooă parte o dă popi lui Stanii, i fi-săi, Sandulu diiaconu, dină care arată 
că să tragă Rimeştii; care acestă hrisovă ali răposatului Matei Voevodii să văzu şi de noi, scrisă cu lt, 7153 [1645], Apr. 10, mai nainte cu trei ană de-hrisovuli ce-l aă şi Riî- meştii, iarăşi ală răposatului Matei- Vodă. 

Și arată numiţi hotarnici că, cercetîndă şi de starea ho- tarelor i curgerea apelor, ai văzută că hotaru Rîmeşti- lorii, începîndu-să dină apa L.uncavăţului, de unde să face tîrgă, să înjugă cu hotarulă Vaideei ală sfintei mânăstiri Bis- trița, şi merge pă slemne înă susă, pănă înă vîrfulă Romanu- „lui, înă hotaru celă bătrîni, la obirşia rîului Rimeșştilorii, iartă pă dinti josă să înjugă cu hotar[ulă] sfintei mănăstiri Hu- reză, şi apucă dealulă înă susi, pînă în Pisculă-lui-Epure ; şi, de acols înnainte, totă slemne: pă drumă, înjugîndu-se cu hotaru Romaniloră. de iase totii în virfulă muntelui Romanuli. Întraceste semne arată hotarnici că să coprinde toată moşiia, cu plaiurile şi cu munții Rîmeștiloră, şi, după hrisoavele ce zică că ai văzut la mina Romaniloră i a Sfintei mânăstiri Horezuli, şi alte scrisori, hotărăscu ca să stăpănească ei cu sfinta mînăstire Horezulă aceşti munţi, 

. 

i 
i 
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cu bună pace de către Rimeşti. Care acastă hotărniciie, ne- 

făcîndii i Rimeşti în optă luni apelaţiie, s'aiă întărită şi cu lu- 

 minată pecetea Înnălțimii Tale, ca să stăpinească Romani 

cu pace, în potriva tuturoră acestoră hrisoave şi alte scri- 

sori ce ne arătară şi Romani şi Rimeştii. Ne .mai arătară 

Rîmeştii o carte de judecată a răposatului Banului Bar- 

bulă Văcăresculă, fiind scrisă cu lt. 1752, Apr. 29, întru 

care arată pă largit toată curgerea aceştii judecăţi, şi 

arată că, după vremi, “cînd Rîmeștii . jura şi luoa toţi 

munţii şi-i stăpînea pînă la o vreme, cîndii Romani jura şi 

luoa toți munţi şi iarăşi îi stăpînea pănă la vreme, şi, fiindu 

multă pricină de gil&ava-între dînşii, şi într'alti chipii nepu- 

tindu-să curma a&astă judecată, arată răposatulii că după nu- 

mituiă mai susă hrisovi ală răposatului Vladului Voevodi, 

ati conoscută că acei doi moși ai fostă stăpînitori acestorii 

munţi, dinti care unulă să tragi Romani, iară dintr'altulă să 

tragă Rimeştii, după cumii arată dumnealui, că pă în doo 

le-a fostii şi ştăpînirea pînă la o vreme, iară, după ce sai 

învechită vremia şi sai petrecut bătrîni loră, răpuindu-şi 

cărţile ce va fi avută, ai începută a stăpîni totii cu gil- 

ceavă, şi arată că, altă neputîndă dumnealui înțelege .mai 

multă, fără numai cum că ati fostă doi oameni de aii fosti 

stăpînindă acei munți, le-ai zisă, atit Romaniloră, câtii şi 

Riimeştilorii, ca să să aşeze şi să să tocmească între dînşii, 

puindu-le sorocă de o zi. Şi arată că apoi s'au sfătuită şi 

Sau așăzată. cu toţii ca să stăpînească aceşti munți, ce să 

numesc mai josă, pă dinti doo: Rimeşti jumătate, şi Ro-. 

„mani jumătate, adică muntele Bolca i Modeasa, cu Viîrfuli- 

lui-Romană i Pietrile-Roşii, i Pisculii-Murgă, i Pisculă- Luhgu 

i Brăduleţu, pănă în Piiatra-Bărcasului, unde să înfunda go- 

lulă cu obîrşiia lui pînă în Virfulă-lui-Romanii,.i marginea de 

către Vaideei,.pă unde să înfundă golulii în marginea Fă- 

getului. Şi să tfiie pace între dînşi, 'stăpinindă aceşti munţi - 

pă dină doo, după cum arată că şa făcută şi zapise. de 

aşăzămîntă şi de învoială uni la mîna altora. Care zapise 

dș învoială şi de împăcăsune cerîndu-le noi, văzurăm unul 

“cu lt. 1732, Apr. 29, dată de Romani la mîna Rimeștilorii,   

i 
3 
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şi altulă, iarăşi cu acelaşi. It. și lună, dâtii de Rîmești la mîna Romaniloră ; în care zapise să coprinde că, avindiă ei multe judecăţi, şi în multe rînduri ai Jurată, cîndă o parte, cîndă | alta, ca să lipsască toate pricinile şi, înă scurti, ca să nu mai fiie gîl&avă, să leagă prină zapisele lori ca. să stăpi- nească aceşti mai sus numiți munți pă dină doo, adică Rîmeşti jumătate şi Romani jumătate; înt care zapise să vă- zură iscăliți mărturii răposatul Paharniciă Costandini Obe- deanuli şi răposatul Stolnică Costandin Strimbeanuliă, şi nu fură tăgăduite aceste zapise, nici de o parte, nici de alta, Deci, de vreme că ei între dinșii s'au aşăzatiă Şi s'a în- voit şi s'aă legată ca să le fiie stăpînirea pe din dooă, de . vreme că într'altii chipă nicio judecată nu le-a putută ho-” tări, după cumă şi răposatul Banu Văcăresculiă arată, nu. poate găsi judecata la ce să puie temei, ca să poată ane- isi aceste zapise, care, după pravili și după vechiul obi- cei ali pămîntului, toate judecăţile şi hotăririle Tămînă. a fi fără de niciunti temei unde este învoială şi înpăcare prin. zapise, şi stăpinire, de atunci pînă acumiă, de ani 28. Bine "şi după dreptate ai făcută răposatulu Bantă Văcăresculă ur- măndiă zapiseloră lori de învoială, şi rea și făr” de cale este făcută numita cartea de hotărniciie a Otetelişanului, neur- mîndi zapiselorii loră de învoială şi stăpînire de ani 28, de la facerea zapiselorti şi pănă în anul trecută, cîndă le-ati făcutii hotărniciia. Înă care hotărniciie să văzu că nu ur- mează acei hotărnicii, nici după hrisovul răposatului Vla- dului Voevod, unde dă la Riîmeşti și la Romani să stăpi- nească acei munţi pă doi Moş, dină care se tragă Rimeşti şi Romani, nici nu urmează "după hrisoavele „răposatului Matei Voevodă, care dă şi Rîmeştiloră şi Romaniloră fieş- tecăruia după cum ati cumpărată unii de la alții şi aă avutii de moştenire şi stăpiînire într'aceşti munţi, nici nu urmează cărți răposatului Banului "Văcărescului, care i-ai judecati, şi s'a învoită prină zapise uni la mîna altora ca să stăpînească Rîmeşti' jumătate şi Romani Jumătate, după cumiă să co- prinde într'acea carte de judecată, şi aă şi stăpînitii de atunci pînă acumi, de sîntă ani 28. Ci, atastă. hotărnicie fiind fă-  
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cută cu 'greşală şi făr' de niciună temei de dreptate, să fiie 

luminată porunca Înnălţimii Tale să să'ia de la mîna Ro- 

„_manilor şi să să oprească la canțileriia Divanului Înnălţimii 

Tale, cum şi anaforaoa Depertamentului să să oprească, 

findă cu temei numai cartea Banului Văcăresculă şi za- 

pisele loriă de învoială. După care atasta ne mai avîndă nici 

Romani altă ce să mai răspunză, şi cunoscîndă singuri ei 

dreptatea Rimeştilor, fiind zapisele de învoială netăgăduite, 

nică de o parte, nici de alta, amîndooă părţile ziseră înna- 

intea noastră 'ca să rămiie jos acea hotărniciie a Oteteli- 

şanului şi să mulțumescii cu toți ca să le fie stăpînirea pă 

din dooă, după zapisele de învoială, şi după cartea Banu- 

lui Văcăresculă. 

Drept aceia şi noi am primită cererea loră, şi de la ju- 

decată s'a găsită cu cale să le fiie stăpînirea pe dinti dooă, 

adică Romani cu toți cetaşi lorii să stăpinească din mai 

susti numiţi munţi jumătate, şi Rîmeşti cu toți 'cetaşi loră 

iarăşi jumătate, şi aşa să le fiie stăpînirea, atită loră, cîtă 

şi celorii ce să. voră trage dintr înşii, după vremi,—că așa 

Sai cunoscutii a fii cu cale şi cu dreptate. Şi, de voriă vrea 

ca să li să împarţă acești munţi pă dinti dooă, să fiie lumi- 

nata porunca Înnălţimii Tale, ca să li $ă orinduiască unu 

dină ispravnici judeţului, să le hotărască acești munţi de iz- 

moavă de către alţi vecini înprejuraşi, după semnele ce să 

coprindă în cartea răposatului Banului Văcăresculă, puin- 

du-le'şi pietre ca să ştie pă unde şi citi să stăpinească Rîmeşti 

cu cetaşi loră, cum şi pă unde şi cîtii să stăpînească Romani cu 

cetaşi lori, afară dintr'unti munte ce să numeşte Frînculă, care 

este ali sfintei mînăstiri Bistriţi, după cumiă să coprinde întă 

deosăbită carte de, judecată, iară a răposatului Banului Vă- 

căresculi; care păn[tru] acestă munte întrebîndu- noi pă a- - 

mîndooă cetele, ziseră cu toţi că ei n'aii treabă cu acestii 

munte, nici de cumă, ci să-lii stăpinească sfinta mînăstire 

cu bună pace, după cum să coprinde întracea carte a ră- 

posatului Banului Văcăresculti. Ci noi de cercetarea ce ami 

făcută “foarte cu 'amăruntulă citindă la toate hrisoavele şi 

cărţile de la amîndoo părţile, întracestași chipă ni să păru 
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că este cu dreptate, iarii hotărîrea ta desăvirșită rămîne a să face de ÎInnălţimea 'Ta. 
Urmează iscăliturile boerilorii, 

XIII, 

Înă trecuta lună lui Mai totă a acestui următoră ani, lt. 1780, eşindă înnaintea noastră la judecată Riîmeştii cu Romani păn[tru] aceşti munți ce să numescii la anaforaoăa noastră ce să vede înnapoi, între care este şi muntele Marginea, de către Vaideei, şi, văzindă noi că într'acele dooă cete de Moş neni este pricină păn[tru] munţii aceștiia între dînşii, numai ami făcuti judecată Şi S'aă învoitii ca să-i stăpînească pă dină dooă; care învoială a loră s'aiă întărită după anaforaoa noastră şi de către Măriia Sa Prea-Înnălțatulă nostru Domn Io Alecsandru loan Ipsilanti Voevodă ; dară, fiindcă atunci la judecata noastră n'a fostă de faţă Costandinii, i Radulii, şi Pîrvulă, moșneni Urşant, care aceia ai fostă avută mun- tele Marginea, cumpărată înpreună cu moşiia Urşani de la boerii Folcoeni, Şi numiții Rîmeşti i Romani îi stăpinea întă silă şi făr' de dreptate acelă munte Marginea Urşanilorii otă Vaideei, iartă acumii, viindă şi numiți moşneni Urşani, şi eşindă înnaintia Mării Sale lui Vodă la Divană, cu toţi moşneni Rimeşti, unde ami fostii și noi cu toţi de faţă, şi, făcîndă Măriia Sa cercetare cu amăruntulă, căutîndi, atîtă cărțile Rimeştilori, câtii şi zapisulă de cumpărătoare ală Urşaniloră, i zapisulă vechi şi hrisovulă domnescii ce ai avută, şi cunoscîndă Măriia Sa că acestii munte dină ce- putii aii fostii şi este ală Urşaniloră şi ră l-au stăpinită Rămeştii i Romanii, ai hotărâtă Măriia Sa ca să stăpînească numiţi moşneni Urşani de acumi înnainte cu pace, fiindă dreptulă loră, iară Riîmeştii i Romani să-şi ţiie munţi cei- lalţi, afară dintr'acasta, după învoiala lori, pă dină dooă. Deci, ca nu, după vremi, cu pricina acasta (căci este nu- miti şi muntele Marginea într'aăastă anaforă), să să scoale Rîmeșştii saii Romani a mai cere acelii munte, arătămă ho- tărirea ce aii făcută Măriia Sa, cu Divanuli, după care ho-  
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tărîre aă şi poruncită Măriia Sa de sai scosi numele 

acelui munte dintr'atastă anaforă, ce să vede înnapoi, cu 

chinavară. 1780, Avgusti 7. 

XIV. 

Copie după cartea de alegere a munţilor ce să află suptii 

stăpînirea moşnenilor rîmeşti din judeţul Vilcea. 

“Moşneni satului Rimeşti vrîndui a-şii lămuri părţile lorii 

de munți ce alcătuescă înti hotarul Rîmeştilor şi a se lă- 

muri de spre vecini rezași prinii lucrare de hotărnicie, 'aii 

dat jalbă către cinstita judecătorie a judeţului Vîlcea, prin 

care aă cerută orînduirea mea pentru acest sfîrşit şi, după 

dezlegarea următă cu adresulă cinstitei Prezedenţii a po- 

menitei judecătorii de supt No. 4746, anul 1844, lulie 15, 

am şi pusti în faptă această hotărnicie înă anul curgători, 

luna Iunie, vestind însă -mai întîi pă toți vecini rezaşi prină | 

țităţii, potrivită formelor legiuite. Apoi am ridicat plan de 

situ[a]țiia acestor munți, înii care, spre mai bună desluşire, 

am însemnată părţile din munţi ce să află suptă stăpînirea 

" Rimeştilor cu văpsea galbină, iar -cele ale moşnenilor Ro- 

mani cu văpsea roşie, rămînd partea sfintei mînăstiri Hu- 

rezu, ce are şi ea într'aceşti munţi, tără văpseală. , 

Spre descoperirea ființei adevărului şi lămurirea dreptului 

'fieşcăruia, am luat în băgare de seamă următoarele sine- 

turi însă: - 

"7235 (1727); Iulie 10. Carte de hotărnicie a lu[i] Ion. Bă- 

Jeanu, de înpreună 'cu' alți 6 boeri [1]. -: 

1727, lunie 27. Cartea Administraţii nemţești, înfăţişată 

mie” de Rîmeşti: arată că munţi Bolca, L.udeasa, Pietrile- 

Roşii, Mieru, Piscul-l.ung pănă în Virfuli- Bîrcatului, după 

jurământul săvîrşită de 12 oameni din Rîmeşti, să se stă- 

pînească de Rîmești, d'inpreună cu Romani, afară de ceea. 

ce să: va fi vîndut sf. mînăstiri Horezului [II]. 

:7236 [1728], lulie 17. Copie de hotărnicie a 6 boeri, în- 

fățişată mie de Rimeşti, care, după spusa lor, 'sati scosi 

din condica sfintei mînăstiri Hurezului (III). 
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7245 [1737], Fevruarie »2. Carte de hotărnicie a 4 boeri, înfăţişată de Rimeşti, prină care se arată că, după vechea învoeală, să cuvine partea sfintei mînăstiri Hurezu pe 21 capete de Rumiîni, şi mojneni Rimeşti să ție pe 51 ca- pete, etc. 

7254 [1746), Mai 28. Carte de hotărnicie a Cămăraşului Manu şi alţi 4 boeri, înfăţişată de stînta minăstire Hurezu. Coprinde că, după înscrisul de învoire cu moşneni Rîmeşti dină acel an, să ție stînta mînăstire doă părţi şi MoOş- neni cinci părți din „Munţi, plaiurile şi celelalte părți de : moşie, 
i | | 1768, Mai 18. Pitacu protopopului Ion în josu porunci ca să jure 12 oameni din Riîmeşti şi Romani pent[ru) muntele Brădulețu, prin care scrie că s'aă săvirşit Jurământul cînd, pe acea vreme, să judeca pomeniţi moşneni cu Măldărești pent[ru) acest munte (acest sinetă s'aă înfățișat mie de moșneni Lotreni). 

1779, lunie 4. Carte de judecată 'a Lotrenilor şi altă carte, dină anulă 7233 (1725), Mai 4, înfățișată de L.otreni : dove- deşte că muntele Groapa-Mălaiului, Mălăiţa şi muntele dintă prejur sînt ale Lotrenilor, iar nu ale Rîmeştilor. 1780, Mai 25. Anaforaoa veliţilor boeri, întărită de Domn totă în acel an, Mai 28, înfăţişată de Rărheşti, prin care să hotărăște ca muntele Bolca şi I,udeasa (în anaforă să zice Modeasa), cu Virfu-lui-Romană, i Pietrile-Roşii, i Piscul. Lung, i Piscul-Murg, i Brăduleţu, pănă în Pieatra-Bărca- tului, unde să înjugă. golu cu obîrşiia lui, pănă întăi Vîrfulă- lui-Romani, i marginea de'către V aideei!, să să stăpînească înti doaă, adecă jumătate de Rimeşti şi jumătate de Romani, întocmai după învoeala dinti anul 1752, Apr. 29, afar' din- tr'un munte ce să numeşte Frîncu, care este ală sfintei mînăstiri Bistriţa, după cum să coprinde în deosebită carte de judecată: a răposatului Banu Văcărescu, toti din anul 1759, Apr. 29. _ o 
1791, lulie 23. Foae de înpărțală, şi totă din acelă ani, 

Îl Se adauge că pentru aceasta a fost proces cu Urşanii. 

Vol. XXI... - - : 
23  
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Iulie 26, carte de hotărnicie a Clucerului Vlăduţii Tetoeanu, 

întățişată de Rîmeşti |. 

1816, Dechemvr. 15. Inscris de învoire al moşnenilor Ur- 

şani, dat la mîna Rîmeştilor, în coprindere că, după multele 

judecăţi pent[ru] muntele Marginea, de spre. Vaideei, sai 

înpăcat amîndoaă părțile ca să stăpînească moşneni Rimeşti 

acelii munte înii pace de către ei; care înscris este adeverit 

de cinstitul Divani al Craiovi, tot înă acelă leatii şi lună, 

şi mi sa înfățișat tot de mojneni Rîmeşti. 

Afar de aceste sineturi, mi sai mai arătat încă altele, 

şi hrisoave domneşti, atît dinti partea Rîmeştilor, cîtiă şi dinăă 

partea Romanilor, care Sai prigonit multă vreme pent[ru] 

aceşti munţi, jurînd cînd uni, cînd alţi, şi luîndu-le în stă- 

pînire; dar, fiind înpotrivitoare unele altora şi desputernicite 

prin alte dări de hotăriri, am socotit de prisos a mai în- 

semna coprinderea lor, puind temei numai la cele mai sus 

arătate. Dinii care luînd ei în băgare de seamă cel din 

anul 7232 [1724], am văzut că toată suma stînjinilor sfintei 

mînăstiri Horezu dintr'aceşti munţi s'aă lămurit atunci înă 

lat pe culmea de spre Lotreni înii stînjini 1.780, afar' dinii 

munţi ce-i mai are stînta mînăstire în dreptul moşii ei de 

vatră şi care nu sai însemnat pe plan; dar la ocolu sem- 

neloră să închipueşte lungul acestor stînjini încă pe o altă 

culme, pănă în Vîrfu-lui-Roman. Cu care chip Sar Însuşi 

mai toată partea dinti munţi ce să stăpinesc de mojneni 

Rîmeşti, în vreme ce mai totdauna numai culmea munților 

să socotește latu, şi din culme, de unde să slobod apele spre 

rîă, să socoteşte lungu lor. Pe plai să vede că apa dinti 

culmea de spre Lotreni să scurge spre riul cel mare, care 

culme să începe din muntele Bărcatu şi merge pănă înu 

Trful-Mălăi, iar, din Mălaia pănă în Vîrful-lui-Roman fiind 

o altă culme, să socotește o deosebită lățime a munţilor, 

care atunci nu să vede măsurată, ci însemnată drept lungu 

celiilalte culmi. Apoi şi dinii sinetulă de la anul 7236 [1728] 

! Urmează hotarul, 
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să face o dovadă că sati tăcut măsurătoare şi pe culme din marginea muntelui Bolca pănă înt Mălaia, desfiinţin- du-să prin acest sinet hotărniciea Băleanului şi lĂmurindu- să partea sfintei mînăstiri Horezu întă stînjini 1.843, dină virful Bărcatului, pă vîrf, spre Mălaia, pănă în hotarul Bis- N triţii, supt Vîrfulti-Mălăi ; de acolo apoi să meargă drept în vale, pă Piriu-Sec, precum se urmează stăpinirea sfinter mânăstiri. lar muntele Brăduleţu, înă temeiul sinetului din anul 1768, să stăpîneşte de mojneni. Rîmeşti cu Romani, Că- tre aceasta stinta mînăstire Horezu nici că a avut, nici că 
Vă are stăpinire pe culmea ce să numeşte Pietrile- Roşii, adică din Virtul-Mălăi pănă înă Virful-lui-Romană, Şi, precum chiar din hotărniciea Rimeştilor din anul 1791 se dovedi, . sati înpărțit această culme cu piscurile ei în curele, pe moşi, între mojneni Rîmeşti, care o stăpînesc, avînd şi stînă înă Piscul-Murgă şi înpărțind venitul cu analoghie, di atunci încoace, fără prigonire de spre sfinta minăstire Horezu, pănă în ani trecuţi, cînd, de vre-o doi ani, ai început st. minăstire a-i supăra şi a cerca pretenţie pentru acea culme, supt cuvînt că, după cartea de hotărnicie a Băleanului, ar fi a ei, fără a putea însă aduce vre o catigorie înpotriva hotărnicii dină anul 1791, care, nefiind devimată (sic) de nicio stanție publică în curs de 54 de ani şi, întemeeată cu stă- pînire, ai dobîndit Pravilnică tărie. Şi, măcar că ar fi fost îndestul numai acest sinet spre lămurirea dreptului ce să cuvine mojnenilor Riîmeşti, dar, ca să nu rămie bănueală, sam vorbit de sineturi ce mai şus s'a arăţat, fiindcă în cel . din anul 7245 [1737] să desluşeşte o altă analoghie de înpărțală Rîmeştilor cu sf. minăstire Horezu, precum şi din acela de la anul 7254 [1746] iarăşi să face altă desluşire ; că, după învoeala ce sai făcută atunci, are să stipînească sf. mînăstire Hurezu doaă părţi, iar mojneni Rîmeşti cinci părți. Care acest sinet, înfățişat chiar de sf. mânăstire, desființează de sineşi hotărniciea Băleanului, fiindcă dovedeşte că, ne- rămiind mulţumire pe diln]sa, s'aii făcut înă urma lui altă învoire. Căutind eă apoi coprinderea anaforalii dină anul 1780, unde să desluşaşte că munţi coprinşi anume întrânsa    



    

356 HOTĂRNICIA MOȘIILOR HUREZULUI 

ai fost ale (sic) Rimeştilor şi ale Romanilor, şi, văzând stăpi- 

nirea, ce are sf. mînăstire Horezu din pomeniţi mânți, am 

întrebat pe mojneni: de la cine anume îi are sf. mînăstire ? 

Şi mi s'aii arătat că din partea Romanilor s'aii dat sf. mi- 

năstiri muntele Bărcaău cu piscu lui, iar din partea moj- 

nenilor Rimeşti sar fi dat muntele Piscu-Lung i culmea de 

spre Lotreni, cu piscurile ce easă dină acea culme, afară 

de Piscu-Brăduleţului. Dar, fiindcă pentru aceasta. nu am 

văzut vre-un sinet prin care sar fi putut dovedi cit ai dat. 

Romani şi cît a dat Rimești, citoţi mojneni Riîmeşti ai spus 

că stăpînirea ce are sf. mînăstire din muntele Bărcatu pănă 

supt Vîrful-Mălăi şi de acolo pe Pîrîu-Sec la vale în Riu-cel- 

Mare, sai urmat fără niciun fel de prigonire, din vechime 

şi pănă acum,—-de aceia să şi cunoaşte că aşa sai învoit 

părinţi şi moşi lor, neputînd nici ei tocmai acum în vre o 

altă tebrie pentru analoghiia înpărţeli între mojneni Romani 

şi Rimeşti cu sf. mînăstire Horezu, cît mai. vîrtosă că ho- 

tărniciia din anul 1791, care nu s'aii făcut în taină de către 

sf. mînăstire, este un act cu carele aă stăpînit mojneni Ri- 

meşti cu bună credință 34 ani şi înprotiva căriea nu s'aii. 

făcut reclamaţie. Aşa dar, puind şi ei temei la această ho- 

tărnicie şi la foaia de înpărțală tot din acel an 1791, şi 

păzind cele coprinse într'însa întocmai, nu lipsesc acuma, 

spre mai bună desluşire, a numi aicea semnele hotarului 

„munţilor ce să stăpînesc de Rîmeşti, însă: 
Muntele Brăduleţu să începe din culmea de spre mojneni 

Lotreni, pe la Vîrful- Turcului, unde este 220 stînjini în lat, 

şi merge, dinti pieat[rja hotarului, prină obirşiia piriului ce 

„desparte Piscu-Cernelelor, a sfintei mînăstiri Horezu, şi pe 

acel pirii în jos, pănă unde să înpreună cu. pîrîu ce des- 

parte Piscu-Afumatei, iar a sf. mînăstiri Horezu, şi pă acel. 

pîrîă în sus, prină obiîrşiia lui, pănă eară în culmea de spre 

Lotreni, pe supt "Vîrfu-Turcului, la semnul ce pe lan. se ; , p 
"vede şi unde ait fost pieatra. Acest munte să află în d'a- 

valma stăpinire a moşnenilor Rîmeşti cu Romani Şi i nu este 

numit înă hotărniciia dinu anul 1791.
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Muntele Pietrile-Roşii să începe dini măgura ce pe plan se vede subt Virtul-Mălăi, lit. e, şi merge tot pe culme în Jos, alăturea cu hotaru sf. minăstiri Bistriţa, peste Vîrful-Ze- leticului, pănă în dreptul Izvorului-Sec, îniă semnul de subt litera a, de unde s'a început măsurătoarea şi înpărțala la hotărniciea din “anul 1791; de acolo pe Pîrtu-lzvorului în jos, alăturea cu hotarul Romanilor, unde să desparte mun- tele Ludeasa, a Romanilor, de piscul Pietrile-Roşii, al Ri- meştilor, şi în jos pă unde să înpreună acel izvor cu Pîriu- celă-Mare; apoi să întoarge şi merge pe acel pirîă în sus, pila capulă piscurilor Pietrile-Roşii, Murgu, a Mierulut şi a Şarpilo[r], pănă prină obirşiea pîrîului, în măgura de subt Virfu-Mălăi, la lit. 6, iar înpărţala să vede mai sus, la si- netul dină leat 1701. 
- Muntele Piscu-lui-Ţigan se începe din Virfu-lui-Roman şi merge alăturea, pă hotarul Romanilor, pe culme în Jos, ce-i zice şi Pietricea, pă unde să desparte cracul muntelui Bolca, al Romanilor, de -acolo pe culmea Piscu-lui-Ţigană, tot ală- turea cu Romani, pănă în fagul înfierat; de acolo drept spre Apus, pe la capul plaiurilor, îi matca piriului ce este despărțitori muntelui Marginea, (al Rîmeştilor) de Piscu-lui- Țigan. Şi pentru acest munte s'a arătat mai sus înpărțala ce sai făcut în anul 1791... i 

Muntele Marginea să începe tot din Virfu-lui-Roman şi merge alăturea cu hotarul Bistriţi, pe culme în Jos, pănă în fagul înfierat, şi de acolo, pe la capul plaiurilor, „drept spre Răsărit, în matca pîrîului despărțitor de Piscu-lui- Țigan. . 
Acest munte să stăpineşte de mojneni Rimeşti în temeiul înscrisului de învoire dină anul 1816, dat de mojneni Ur- ” şani, cu carele aă avut Judecată ; de aceia nici nu Sa în- semnat pe plan cu văpsală, fiindcă este un munte deosebit, Care nu aă avut înclinare cu mojneni Romani. | , 

1845, Dechemvr, 22, | 
| Craiova. Iscălit: Iosif Carmenschi,.  
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XV. 

Hotărniciia Rimeştiloră, tăcută între dînşi cîndu 

sai înpăcată. 

Let. 1791, lulie 26. Hotărniciia făcută de Vlăduţi Teto- 

ianu Cluceră (avîndiă lt. 1797), pă temeiu porunci Caima- 

camului Craiovei, lancu Caragea. Care hotărniciie sai vă- 
zută astăzi, la mănăstire, înfăţişată de d. Iosifii Carmenschi, 

hotar[nică] şi ingineră Rimeştiloră, 

1845, lunie 12. 
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XĂII. 

UN PROCES PENTRU ZAHEREA ÎN 1821-81, 
— 

L. 

Cătră cinst. Căimăcămie. i Anac — 
De la Spatarulă lancu Canană. 

Pătrunzăndu-mă ct mai mari întristari şi scărbă, şi după întoarcere mea acasă di piste hotară, pentru urmatile pri- faciri ci ai lăsat şi casă meli cele mai jalnici rămăşiţuri a unii grozavii răsăpe şi acei. mai desăvărşătă străcăcuni, care m'aă oprită cu totul de a mă dipărta di la casa mă, pentru ca să faci cătă de puţină îndreptare cu. străngirea răsăpitelori rămășăţuri a tuturori lucruriloră ce li-amiă gă- săt înprăştiiate şi pierdute, şi, cu toată îngrozăre zapciilorii şi boeriloriă zahăregii, după cumiă şi a dumisali Spatarului Da: Racoviţă, ci aă adaos, fără nicio cruţare, a puni mulțime 7 de oameni la moşăia me Budeștii să triire şi să bată păi- nile mele cu ce[lă] mai desăvărşitii iroizmosă şi neimilostivire, după ce şi pănă astăzi s'a rădicati cu satile atăta somă de grăi, prăpădindu-să pe Jumătate la trieră cumă a apu- cat, şi aceste toate din ciasulii ce ai sosăt oştile şi pănă astăzi, fără nicio plată sai vre-ună cuvăntă de vre-o le- giuită îndreptare, şi într'atăta, încăt stare me să să facă spre pildă de privelişti neauzătă a c& mai mari nedreptate 
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şi răpire; mai vărtosă că mă aflu însărcinat cu atăta da- 

torii, foarte cunoscută dumv., şi înpilat pentru neadivără 

şi nedreptate, pănă și la ciasurile cele de pe urmă a unei 

doveditei ticăloşii. Pentru care, cu înştiinţare ce după da- 

torii a trecirei meli la casa mă, cu multă plecăciuni arăt 

cinst. Căimăcămii, Preosfinții Voastre şi tuturoră domilorit 

voastre, pr&-luminaţilorii boeri, şi mă rogi ca, mai înnainte 

venirii meli la Iași, -pătrunzăndu-vă cu că mai creştiniască 

cugetare svăntă şi adevărată a dreptăţii, să să de poruncă 

să să opriască şi să continiască porniţi dlr]egători şi zapcii 

de a mai urmă isprâv[e]ă şi de a mă mai sărăci cu rădicare 

fără dreptate şi piste porănca Mării Sali Paşii şi înnalta 

voinţa a Prea-Puternicei Înpărăţii, ci pri[v]eşti cu o nespusă 

milostiviri asupra cruțării a averilor, a: cinsti şi a vieţii 

acelora. credintoşi supuşi; de sănti haină, dovidiască-mă în- 

suşi răpitoriulii zapcii, ce au venit cu atăta hotărătă cru- 

- zime, numai şi numai să mă sărăciască, prădăndu-mă, cu de- 

gituli cruce a celoră patru drumuri cele vor găsă.: Ştiută 

este dumilorvoastre că aducătoriulă acestorii păini s'a făcută 

acumă de şapte ani cu o nespusă stradanii, necontinite 

sudori şi grele cheltueli, numai şi numai spre. îndestulare 

şi desfacirea datoriilor mele cătră neadormiţii, nemilostivii 

şi cunoscuti; tuturoră dumilorvoastră creditorii mei, care 

de atăta vremi ati şi săcfestruit păinile meli prină drumulii 

stăpănirii şi m'aă oprită de a nu le desfaci spre vre unu 

folosă nici a uniia' macară dinti indeplinire, — aducăndu-mă 

astăzi la vederata cădere. Căci, de va rămănt numai decăt 

să mi să ia păinile suptă oricari'altă cuvăntă afară de cu- 

văntulă datoriei acelora cărora mă aflu datorii, de care 

sai săcfestruit înă zadari, aciastă răpire, de să va urmă, 

lasă luminatii înțățlejpciuni dumilorvoastră să giudeci de 

nenorocita familiia mă şi de -mini. Ci să mai rămăi cela ce 

Saă învăluit cu scărbă şi cu dureri şi groznice păsuiri de 

atăta vremi pentru aciasta datorii, lovindu-se de: valurile 

adăncimii ei, şi suptă acestă felă de tiranii şi nedreptate, 

încăt să ne dămii pradă fiilui căşti (sic; răului cîştig) şi a 

Jăcomii acelora ce vă săntă dumilorvoastră foarte cunoscuţi! 
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Şi nu mai Puţănă voimă şi la aceia ce a să rămăi şi de înprumutătorii miei, cari, orișicumiă, cură sai bună credință de m'aii înprumutat, şi aciasta o lasă la nemărginita şi nespusa mila a prea-puternicului Dumnezăii, cumtă şi la cu- prinzătoaria înțălepciuni dumilorvoastră, Avemă toţi uni Dumnezăi şi o judecată, . . prin care nu lipsăscă a înştiinţa, | 
1821, Octomv. 14. 

Iscălit : Iancu Canand Spatară. . (Copie) 

II, 

Divanulă Moldavvii 
Cătră cinst, frate dumnealui Spătară Mihalachi Racoviţă. 

„ lată să triimeti dumitali Jaloba aciasta a dumisali Spa- tară Iancu Canans ca să o vezi şi să scrii dumeata, fiind- că este ştiută, întăi, că păinia cătă ai găsătă dumneta la moşiile dumisali, toată ace păine este de mai înnainte sec- festruită înt siguranţie banilor datorii cu care dumnealui este însărcinat; ală doile, că suma datorii. este mare şi toată nedejde plăţii stărueşti și atărnă ca să să poată plăti dinti vănzare păini ce este adunată de v'o cățiva ani; ală 3 le, că acum de odată s'ată mai întămpinat trebuinţa hrănii oștilorii înpărăteşti. ŞI, pentru aceia, dumneta nu vei adaoge a faci mai multă supărari, pănă căndă să va faci schepsăsii şi să va afla chipulă încuviinţată pentru întămpinare celoriă trebuincoasă spre hrana oștirii, 1821, Octomv. 20. 

„Sai văzută şi scrisoare dumitali, însă, fiindcă vreme de acu nu-i iaste a sănorisă celi ci dină durere cineva grăești, iartămi unulă altuia, şi cautămă “numai cele ce privăscă pentru greutăţile de acumi, ca să le putemă întămpina. lartaţă-vă şi vă. înpăcaţi ! 

(Iscăliţi: Meletie episcopii Hușului. loanii Sturza Logofătă, Costachi Mavrocordat Vel Vist. Andronachi Donici Vor- [nilcă. Gheorghie Cuza Post.) - 
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UI, 

Cătră slăvita Căimăcămiia. 
  

Facemiă arătatii slăvitii Căimăcămii că, după cerire ce 

aii făcută dumnealui Spatarulă Iancu Canano pentru de a 

nu să lua dinu grăuliă ce este pe moşiia dumisali Budeşti, 

Sai triimisă carte Divanului, oprindu-să luare grăului, căci 

toată păine aceia este de mai înnainte secfestruită întăi 

plata datoriiloră cu care este datori dumnialui Spatarul. 

Acumii dară, adunăndu-ni- înpreună, ami socotită ună cu- 

viin&osă chipă folosătoriii, atăt pentru îndatorituli, cătă și 

pentru .cteditorii : 
Adecă să să € păni aciasta cu prețu 40 lei. chila, trii- 

răndu-să cu lăcuitori dină ţară, carile să să cari la maga- 

zaoa oştiniască spre a să întămpina trebuința ce neapă- 

rată a hranii oştilorii, şi bani să vor plăti creditorilori de 

cătră Visterie ţării, ciindă să vă faci cerire, — mai alesă că, 

aciastă. păine fiindă adunată de 4, 3 ani şi mai bini, pe zi 

ce mergi, să isprăveşti, şi, fiindcă este secfestru de mai 

înnainte, nici dumnealui Spatarul nu poate lua dintr'ănsa, 

nici, a vinde, precumi nici a treci piste hotară nu este 

slobodă, după poroncile înpirăteşti, şi, aşa stăndii, va aduce 

mai multă pagubă, irosăndu-să. Cu acestă chipă, dacă va 

socoti cu cali slăvita Căim icămiia să să pui în lucrare, răn- 

duindu-să boeri înnadinsă spre aciasta, şi înă urmă, dăn- 

du-să la mîna dumisali Spatarului adiverinţi de la Vişti- 

erii (-i ) de cătă păni va eşi, cum că să va plăti cu pre- 

țulă arătatii. | 1821, Octomy. 24. 

Ai slăvitii Caimăcămii cătră Dumnezău rugători : 

(Iscălit:) Meletie Episcopii Huşului 

şi plecaţi 

(Iscăliți :) Ioanui Sturza Logofătii. Costachi Mavrocordati 

Velă Vist. Andronachi Donici Vornică. Alecsandru Beldimaniă 
Vornicii. Gheorghie Cuza Post. Lascarachi Sturza, Hat.
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IV. 

Căimăcamu. 

Cercetăndu-să de cătră not cuprindere aceșştii anaforarii (sic) a dumnealorii bverilor Divanului, luîndt pliroforii că prină: aciastă urmari a socotinţiloră dumnealori -să săvărşăşti în- tăi o punire la cali spre tolosulă dumisali Spatarului Iancu Canand, şi, ală doile, o înlesnire şi O: îndămănare spre a să întămpina trebuința oştiniască, şi, de să va urmă întoe-. mai, rănduindu-să asupra trierării ună boeri spre a sta de fața la treirulii aceşti păni, și spre a nu să faci isprav[e]ă cătă. de puţină şi a să triera cu bună orănduială, îndatorindu-să prină dregătorii Ţinutului a răndui oameni şi cai trebuin- &oşi cu îndestulare, dar şi spre a înbrățoşa sălința a să triera cătă să va pute mai înii grabă, îndatorindu-să şi pe Tănutulă Hărlăului a da uni agiutori de cai şi oameni, ca, cumiă să va triera, să să triimată la mori să să macini Şi | să să aducă la magazaoa oştiniască din Iaşi, triimeţăndu-se şi dumisali Spatarului Iancu Canans o asămine copii de pe anaforă și scriindu-să ca să pui şi dumnealui dină partia dumisali omiă să stei la trieriă şi la măsurătoare păini, şi să & dela boeriulă rănduită teschere de toată suma grăului ce va eşi, 1821, Octomv. 27, (Iscălit:) Ştefanachi V ogoridi. 

$ 
ij 

V. 
Pre-cinstitutului şi luminată Divanulă Moldavvii, 
  Văzăndu că şi după poronca slobozită de la 20 a .Cur- gătoari luni ce dumneavoastră, luminaţi boeri, pătlrhunşi fiindă de iubire, de dreptate şi de milostivire, aţi triimesă, cu cuprindere ca dumnealui Spataruli Mihalachi Racoviţă, * rănduindu-li zahăragiă, cetindi jaloba mă, să conteniască şi să nu mai superi cu rădicare din păinili de la moşăile meli, cu cari de atăţa ani aciastă strinsură a pănilorii acestora : - Sai făcut la casa me, mai vărtosă căndă casa m& să află înpilată cu totul ŞI întru pătimirile cele mai amară, su- „Pusă fiindă giugului unie asămint datorii, — vechilii a dumiz  
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sali Spatarului Racoviţă, cu mulțime oaminilor, dină po- 
trivă, pănă ce ami agiunsi acolo la moşăi, nu numai că 

nai continit, dar ai şi ridicat una sută chili păpuşoi, 
dinti cei mai buni păpuşoi ce amă avută, isprăvindu-mi 

mai pe atîta şi din-grăui cu trierul pe vremi cu ploai şi 

cu ninsori, cu atăța oameni, încăti sai prăpădtă cu ba= 

tire şi răsăpire ariilorii numai cu grăi. D. Spatarul, înă 

„loculii blăndeţii şi a disvinovățărilorii pentru. grelile prifa- 

ciri a vremilorii, cu afronturi; m'aă socotit nici într'o samă 

arătările și dovezile acei răsăpi şi păgubiri cari sau prici- 

nuit casăi meli cu apucari a atătă grăi cu [=în).Ţănutulă Su- 

cevii, spre folosulu Jădoviloră şi a zacașălor zapcii, şi nu mai 

puţini cu aceia ce. sai urmat la Tănutul Botoşăniloră, cu 

trierulă iarăşi fâră de vremi, pe uni dial, rădicăndu-mă 

înă puteri cu satile Ţânutului, supt feluri de nume dregă- 

toreşti, atăta sumă de păine isprăvită şi mai multă de căt 

ai rădicatu. | 

Aceste, milostivi boeri, spre mai multă încredințare tu- 

turori, cu ale nenorocirilorii mele, stăruescă şi pliacă (sir), 

i, după prifaciri cu asupră de măsură, spre adăugire şi 

creştire răului, neindestulăndu-să prigonitoare m8 soartă cu 

atîte învăluiri şi nedreptăți şi năvăliri ce mi-ai făcut, şi 

pără la prifacire înpotriva legiuiteloră orăndueli, praveli şi 

obiceiuri 6onoscute şi: hotărăte prină tratăte (sic), înnalte 

fermanuri, pentru multă iubire de dreptate şi nespusă mi- 

lostiviri a pre-puternicului Dovletii, spre cruţare. averii, a 

cinstii şi a vieţii, încredințate ocărmuirii ce după vremi 

Sati aflat,--pentru cari năvăliri şi nedreptăți prină arătata 

jalobă de atăta vremi cu lacrămi jăluindă mamă înfâţoşată. 

ŞI, înă loculă sfintei cruţări şi a înnaltului sfărşit, pro- 

tivnice şi grozave cugetări cu neconteniri mai întămpinat. 

dăndu-mă pradă ishirocardii! vrăjmașiloră miei. Hărtiile, do- 

cumenturi, petrecute cele mai multe printi videre şi auzire 

tuturoră, însuşi şi a dumnealoră icostisiri (sir) întățoşază 
golătatea adivărului cu „vrednice dovezi, 

1 Inimii tari ; grec.
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lată, milostivi boeri, că cu primejdie stării. meli, care, din casă înă ciasii, din sănult prefacirii şi a xvaluriloră vremii numai cătiă nu să naște, că şi a'zililorii mele sfărşătă nu-i: departe să -0 întovărăşască, cu mare durere de pieptu ce o are, aducăndu-mă uneori cu ciasurile dină stenahorie la resămţire a&astă patimă, şi, după toate, ci poate să-mi mai rămăi? Dăruiţă (sic 7) mă rogi, dreptiloră tănguiri a pr&-plecatii meli jalobii, ce, înă lacrimi scriindu-o, o triimet dumilorvoastre dină patul durerii şi a osăndirii; dăruiţi acestora credintoasă ai zice (sic: auzuliă) cugetului dumv., chiemăndu-vă în numile Atotputernicului Dumnezătă, a drep- tului giudecători, înă numile înnalteloră poronci. a pr&- puternicii Înpărăţii, înă numile omenirii şi a patriei. La mănă vă iaste acumă mai alesă scărba şi tănguire întru'n de nedumerire famelii meli, şi toate rălile ale stării meli să le prefaciţi înt bini, şi înă bucurii arătate lumii Şi țării înnaltile înpliniri a poroncilorii împărăteşti, mai alesi întru ale “mele, adresarisăndu-să prină' orice fel de mij- lociri ; vă rădicați pentru legiuita măntuire şi curmare rătăcitelorii “voinţă a neadormițţilorii miei vrăjmaşi, şi dați tuturoră mare pildă a urăteloră începiri, după ce dină - noă, spre cruțare binilui obștei, spre paza dreptăţii şi ocrotiria țării, de la Pr&-Înnalta Inpărăţie sănteţi chie- maţi. Priviţi, mă rogă, cu pătrunzătoare Iuare-aminte cele ce. s'aii urmat.cu mini de la anulu -1819, cu toată bună - credința me şi legiuiria a -mariloră provizii cuprinsă: în sineturi, «a grelilori cheltuiale, înplinirile şi ciubote, a ma- riloră dobănz, a dobinziloriă pretăcute cu tării, şi prină zapcii, care unii de la casa me nu să rădica, şi alții sosă înă locu loră, spre mai grabnica înplinire a vănzătoriului scoposi de a mă dezrădăcina dină strămoşasca mea stăpă- nire. La anulă 1819, după facirile şi prefacirile, pe fel de felii de numi, de dreptăți, ai eşit dină pretendanţii unu boeriii străini, și ai luat la întăia zi a lui Iunie aceluiaşi ană “Suma asupra şi plata acestora datorii, dinti care o a triia parte cu sălnicii să legiuisă spre 0 parte de folosă a. inte- „Tesului frămăntat de însuși numitulă boeri, — după care a 
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şi urmat plata acestora datorii cu feluri de monede, plă- 

tindă galbănulă căte  patrusprizăci. lei, pără la sumă de 

27.500 galbini, socotindu-să pără la ună banii proviziile, 

dobănze dobănziloră, pănt întru aciastă zi, şi adaogăndu- 

mi-să alte 2.500 galhbini provizie şi mai deosăbit personală 

folosii. Şi, pentru ca să-mi lasă banii înti hotărătă vadă de 

şapte ani, i-am dat dumn. sănet de 30.000 galbini, adecă 
treizăci 'mii, ca să plătescă şi pentru însuşi provizie de 

2.500 galbini, adaosulă dobănzi pănă în şapte ani, pentru 

mari binele ce-mi faci de a-mi lăsa banii într'aciasta înde- 

lungată vadă şi întru aciasta nebună priimire şi mulţămire 

me. Şi, întru adivăr, mai multi întămeindu-mă “asupra tă- 

găduinţii cei cu giurămăntii, că nu toată foarmelitaoa za- 

pisului dumnealui a să va lăsa, ca să-i plătescă şi dobănda 

şi capetele pănă la vadă de şapte ani, cumii vomii pute, şi 

că de la Țarigradă mai multă pentru adaosul aceştii sumi 

şi a dobănzii ei, suptă numi de provizii, ce înă opştesculii 

sănet de 30.000 galbini sai închiiat încă, şi |se va] isplr]ăvi 

îndată după ajungere acolo poronca şi voe prin hrisovii dom- 

nesci, — ca să pot lucra înă vadă de şapte ani doizeci şi 

patru de căldări în velniţile de la moşiia m& Cornii, fără 

plata cvitului căldăriloră şi a vămiloră, şi aciasta înii hotă- 

rătă vade de şapte ani. Însuşi greditoriulă miei n'aă putut 

tăgădui înti corespondențăia ce ai avut cu Stăpăniria de 

mai înnainte pontru proviziia ce era cuprinsă înii sănet, 

primi care cumpărasămil aciastă hotărătă vadă, ca să pot 

întrebuința acestă capitală înti plata datoriiloră mele, fără 

a fi supărat și sălit de a nu aştepta vremi vănzării lucru- 

riloră şi a sumi de producturi adunate la casa mă, înii so- 

cotiala: plăţii acestora: datorii de atăța ani. 

Acesta se dovidescii prină marturi vrednici de credință, 

atăt pentru suma datorii cuprinsă printi săneturi şi izvoade, 

prină condicile Vornicului de aprozi, printr'atătea hărții, atăt 
pentru toată suma unde şi cui creditoriulă miei ai plă- 

tit-o, cătă şi pentru adaogire sarcinii datorii şi a osăndirii 
- casăi meli, cumiă dinit vremi în vremi s'aă urcat : asupra 

cărora de prisosă îmi pare de a mai adăugi orice, cumtii 

   



UN bROCIS PENTRU ZALEREA îN 1£91-8 387 

şi asupra tocmelii pentru velniţă ; întru a cărora legături, judecaţi, milostivi boeri, cumiă de ai putut creditoriulă mie printi vechiliă săi, anume, întăi prină dum. Hat. Ma- nolachi Mano, la ală cincile lună după cerire zapisului acelui opştesctă şi aceluia ani, să mă apuce cu tărie să-i păltescă 754 galbini pe uni zapisti ce ari pe numile lui Andrii Pavlu, pe cari îlă trecusă înii condeile cele d'intăi; care pentru mine plătisă şi cuprinsăsă întăi socotiala a obştescului sănet întru acei d'intăi doizăci şi şapte mii cinci sute galbini ; lucru ci cu merare tuturoră sai dovedit înnainte dumisali Post. Rizu şi a Stăpănirii dină condeile casă! lui chirii Andreiii şi 'din însămnările ce sai văzut, urmăndă aşăşii de atunce creditoriulă de a-şi lua răspunsulii săă la Țari- gradi. Că şi Hat. Manu zicia' că, de sai şi găsit acelă sănet .răzlăţăt, după. socotiala obştescului sănet, să poate socoti ca o hărtie albă, fără de niciună temei. Ală doilia, cumă de m'aă apucat creditoriulă cu atăta tării, cu cuvăn- tulă tării numai, iar nu Şi a dreptăţii, ca, ori să plătescii dobănda a 30.000 galbini a tot anului, adecă trii mir şasă sute, şi aciasta la ali zăcile lună după facire sănetului (lucru nelegiuit şi neauzit, şi, cu toate că are pentru forma zapisului scris), sai să-mi vândă stăpăniria prină sultant- mezat pără înti patruzăci de zile averia amanet. Şi m'amu şi trezit a doa zi după Paşti, la ală zăcile lună a anului, a facirei sănetului, cu zapciti gospodti, rădicat la Iaşi dinu poroncă şi cu puteri, sălit a-mi privi toată stare secfestruită şi înă mezaturi pentru capitile, dobănda şi neajunsulă da- toriiloră cerşite după cumi secfestruirele şi ştiinţile de -la Ținuturi, țădulile, mezaturile, dovedescă, găsăscii, şi mai văr- tosă suma de 25.000 galbini, care s'a trecuti înă ţădulile do- vedeşti meei (s-c: mila) ce ati vrută să-şi facă creditoriul mieii, şi să priimescă asupra sa toată staria mea, asupra conde- iului acestuia de: 23.000, şi să mă cvituiască, după ce însuşi. elă mai înnainte “cu zăci luni mă înprumutasă 27.300 galbini cu chipulă de mai susiă zisti şi aceloraşi amaneturi, Pentru numile lui Dumnezăiă, atotputernicului Judecătoră, boeri, judecaţi dreptăţi şi pretaciri, noianuri de Osăndiri și 
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prăpastie de stări, învăluiri și răzileturi, cu tărie şi fără 

nicio cruţari, volnicindu-să- de a-mi răpuni și viiaţa, grozava 

nelegiuire. Şi adivereşti şi mai multi că, pentru o nelegiuită 

plată, au. vrut să să âgiute şi să anerisască întregimiă: şi 

puterea cumpărării de şapte ani şi îndelungatile îngroziri, 

să mistuiască şi provizie de 2.500 galheni, ci întru corespon- 

denţiia d'intăi o tăgăduia. - 

Milostivi boeri, de ună vremi ce astăzi mă aflu la pontultă 

hotărătei primejdii, la care fără dreptate de scridarisăre prin 

mezaturi, răzileturile şi nedreptă secfestruire cu care m'aă 

rădicat mai într'uniă anii de zile toată putinţa prefacirii şi 

a desfacirei, înpingăndu-mă pănă la Fevruarie a curgăto- 

riului ani înă pi&oarile următoarelori cu atăta asprime, 

întămplări ce nu continescti şi pără astăzi. Aceste săntu 

dinti partia. lori, şi, pentru mănduiria mea,:de voi scăpa 

cu viiață, şi a lăcrămătoarei famelii meli: mie nu-mi rămăni 

altă decăt a-i căuta înti persoană sai pe clironomii loră la 

Țarigrad şi pănă la marginile lumii, şi dină casulă trii- 

metiri prea-plecatei jalobii meli aceșştiia, a căriia ati oprit 

şi copiia cu veletulă ei, după dreptate, făr' nicio grijă a-mi 

“lăsa casa şi toată desfaciria lucrurilorii secfestruite să o 

facă prin vechilii loră, urmăndu-să înă socotiala loră orice 

putere, ce vederat ștaria mea, după întămplări, fără plată, 

sati adeverinţă, cu măini înnarmate mi s'a rădicat. Cumiă 

şi dinii vite pe nidreptate atăta mi saă răpit şi ai perit, 

şi potii să piară, dacă li să va lua hranâ, Gin pricina oş- 

„tilori. Şi protestarisimu, să jăluesci şi să ceri dreptate. la 

socotială şi înplinire pentru orişice păgubire mi să va în- 

tămpla. Şi, de acumiă, nemai rămăindu-mi altă chipă de a 

mă sloboză dină lanţulii osăndirilori şi a grijii,— pentru care 

înştiințămi și printr'acesta după datorii, jăloescă şi, cumii a 

„vre unu atotputernică Dumnezăi, judecătorul vieloră şi a 

morţilor, şi prea-înnalta. şi prea-milostiva Stăpănire cu mini 

şi cu nenorocita familiia mă, ci geme de groază şi de osăndă ! 

Şi nu .mai puţăntă. şi cu sălniciia, asupritori a stării meli, 

sati cu clironomii loră, de ună vremi ce, cu adăncă întris- 

tari, ce mai deplină credinţă mea pentru .tănşăi a fostii 
. - ” /
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înu .zădari, necruţare vieţii cu toată îndestularia lori pri- 
veşti de a mă dezrădicina, cu atăta cruzămi dină strămo- şasca stăpănire, iară nu de a-şi ceri legiuite folosiri şi în- 
pliniri ertate de sfinţeneia pravililoră şi a obiceiuriloră şi 
poroncite cu tărie printr'atăte înnalte poroncă. 

Părintiască' milostivire dumilorvoastre cu durere cerînd, 
de nu veţi găsă altii chipă, mijlociţi, mă rogă, îndată ca 
să mi să d& voe să merg şi să-mi caută pricinile cu nu- 
miţii, saă cu clironomii loră, oriunde îi voi găsă, macariă 
şi cu primejdiia vieţii meli de a fi, pentru că de a mai aş- 
tepta şi a mai răbda nelegiuitele Joră volnicii şi a mai 
îi între ticăloşiile şi nedomeririle trecute nici întruni chipiă 
nu potă. Şi cum a fi milostiviria Mării Sali, a pr&-înnaltuluj 
vechilă şi credinţa ct cu bunătate patrioticiască a dumilor- 
voastră, Ă 

Ă prea-cinstitului şi luminatului Divană a Moldavvii 
prea-plecată și supusă slugă : 

(Iscălit :) Iancu Canand Spatari, 
1821, Octomv. 22, Botoşani, , | 

(Buiurdizmosulă 1.) 

Cinst. dumneta frate Bană loniţă Tăutulă, vei cerceta 
pricina dumisali Spatară Iancu Canand, cu lămurire, de 
care cercetare ve[i] faci lămurită arătari cinst, Divană, spre 
a să puni la cali după dreptate. 

(Iscălit :) Gheorghie Sturza Velă Vist. 1821, Ott. 26, 

VI. 

Divanuli Moldavwvii. 

După cercetare ce mai susă să arată, urmată de dum.- 
nealui Banu Ioanii Tăutu, a doveziloră înfăţoşate suptă nu- 
merile însămnate, stăndă Divanulă cu luare-aminte şi cu 
scumpătate a socoti, sai cunoscuti asupritoarile năvăliri şi 
însărcinările urmate dină partia creditoriloră dumisali şi cu 

! Poruynca turcească. 

Val. XXI, _- : 24 

4 

i 
i 
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nedreptă secfestruire, fiindă înpotriva pravililoră cerere ca 

să li să plătiască dobănda înnainte, înnainte, înplinirii anu- 

lui, pentru 30.000 galbini ce are coprinşi în obştesculi 

sănet, dinti care pricină, după asprime întămplărilori, -aii 

adusă pe jăluitoriulii la vederată primejdii, -- şi cum pute 

să le tie ertată sălniciia pentru neplata dobănziloră după 

„ală zăcile lună, mai înnainte înplinirii anului, şi să-i facă 

atăta sălă creditorii, de a-şi vidă jăluitoriulă toată starea 

sa, mişcătoare şi nemișcătoare, săcfestruită şi scoasă prină 

mezaturi, cumii dovedescii poruncele ci atunce sai dat, şi 

mai alesii, înii suma de 30.000 galbini, iaste dovedită cu 

lămuriri încărcătura de 9.663 galbeni, 6 lei, cumi înii cer- 

cetare de mai susii să arată! Care lucru trebue să-i opriască 

cu totulii de a-i faci c& mai mică supărare, învinovăţindu- 

să cu acesti pasă că aii privit cu toate sălnicile chipuri la 

stăngerea şi căderia stării jăluitoriului, după -cumiă - mai 

adivărat să cunoaşte şi dină pretenţiia şi cerire ce fără 

dreptate făcă prini dumnealui Hat. Manu ca să-i plătescă 

730 şi atăța galbini dină noi, cari sai dovedită că aii. 

fostă cuprinși în socotiala opştescului sănet şi, fără nico 

bătae de cuget: pentru răzlățiria sănetului, i-ati cerutii cu 

atăta sălnicii de la jăluitoriulii. | 

“Pe lăngă aciasta, stăndii cu luare-aminte a judeca cuprin- 

de[rea] cărţii gospodiă întăţoşată suptii No. 1, cuprinzătoare 

acei anaforale întărite, şi sănetului de suptă No. 5, de la 

“Dechv. 1, 1818, pentru 7.600 galbini ce sar fi plătită do- 

bănzile a sănetului de 10.000 galbini a Cavacului, căt şi a 

lui Nastasă Dumitriu, pără la aceiaşi vadă, să dovideşti 

suma de 4.459 galbini afară dinii dreptate dobănzi, ci facii 

3.141 galbeni încărcătura: suptă feliuri. de numi; înti suma 

sănetului: de la cari aă şi începutii a să faci casă opştescă 

înprumutătoriu şi a tragi înă persoana sa toate desfacirile 

îndatoririloră jăluitoriului Spatarii, cumă să dovideşti din 

opsteasca plata ci ai făcutii, încheindu-să înii sănetulii po- 

menit de 30.000 galbini de la 1 luni, anulă '819, înă care 

sumă să dovideşti supti feliuri de nume încărcătura mai 

sus zisă de 9.663 gal[bini] şi O lei. . .
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Dreptă aceia, de vreme ci, atăt priniă cercetaria boe- riului rănduit de cătră Divană, precumii şi după osăbită cercetare ce ai făcutiă Divanului, să dovedeşti 'cu lămurire , mai întăi încărcătura aceloră 9.663 gal[bini] şi 6 lei, rămăni cu dreptulă dizvinovăţăt Jăluitoriulă Spatară, atăt de plata 
acestora, scăzăndu-să dină sănetultă acelă de 30.000 galbini, 
cumiă şi pentru dobănda a toată suma rămăni întru dizvi- , novăţăre, după însuşi hotărăre prăvililoră ; aşăjdere şi, pentru 

„ce fără batae de cugeti. cerire prină dumnealui Hat. Manu 
a celorii 750 galbini, sănetulă acela rămăne răsutlat, şi dară 
secfestrulă pusă prină stăpăniri pe păine jăluitoriului Spa- 
tară, grăuli, păpuşoi, rămăni înă socotiala credincoşăloră săi, 
şi atăta ceia ce sai rădicat păr” acumii, precumiă şi prină 
jaloba Spatariului să arată, cumii şi ceia ci să va mai ră- 
dica şi ce va mai rămănă, pără înă vade de şasă luni de » “zile, după preţulă celă mai folosătoriulă, să să scadă dină , cea driaptă summă a datorii, fiind întămeiată toată păgu- 
bire întămplătoare pentru nedreptii săctest[r]ulă ci l-ati ur- . mat, după cumă să arată mai sus. ŞI, pentru că creditorii 
nu să află aice cu veniturile, amaneturi, docomenturi, rămăne 
Ocărmuire îndatorată a le scoate prină chipu cuviinăosă şi 
a le faci țeslimiă dumisali Spatarului, ca unu ce dumnealui 
să ecsoilisăşti cu piini săcfestruite, care dinti poronca să ri- 
dică înă trebuinţa oştelortă înpărăteşti, 

Întru acestă chipii hotărăndu-să, să dă dumisali Spata- rului aciastă carte de la Divană. | 

C
Ă
 

ro
ta
 

—,
 

1821, Dechemv. 4. 
„ (Iscălit:) Meletii Episcopă Huşului. 

loanii Sturza Logftii. Costachi Mavrocordatii Velă 
Vist., Petrachi Sturza Hat., Costachi Racoviţă Velii 
Logftă, Răşcanu Vornică, Gheorghi Brăescu. ,    
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I, 

Starostili rușăscii de Botoşeni. 

„No. 45. 

1829, Ghenari 28. 

Botoşeni. 

Cătră cinstita Vornicie de Botoşeni. 

Din protestulă Ecselenţii Sali statscăi soveatnică Apostoli 

Stamo (cari înă orighinală să alăturiază aici), pre largă să 

va pliroforisi cinstita Vornicie de zurbalnicicili urmări a dumi- 

sali Post. Iancu Canană, carili vinde pe moşiia Corni, fără a 

arăta vre o poroncă, cu feliuri de îngroziri l-ai silitii pe 

Ecselenţiia Sa a să depărta di pe moşie. 

Pentru aceia, josă iscălituli ari cinsti a pofti pe cinstita 

Vornicie ca, înii urmari poronciloră Ocărmuirii ce le ari 

(pentru puniri pe Ecselenţiia Sa în stăpănire moşiilorii du- 

misali Post. Canano) a binivoi de a mergi unulă dinii boerii. 

Vornici la staria locului şi, fără ce mai mică întărzieri, să 

„să depărteză pe dumnealui Post. de pe moşii, căci la dină 

potrivă urmari toată răspundiri şi păgubiri Ecselenţii Sali 

poate să cadă asupra cinstitei Vornicii. Iară, de lucrari ce 

să va faci, aşteptii cinstitulii răspunsiă, şi la asemini va ră- 

mănă şi iscălitulă cu: îndatoriri. . 

(Original.) Malinescu, 

1 Originalele la mine.
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IL, 

Izvodii 

  

de păgubirile ce sai întămplată la moşăia Cornii a, dumi- 
sali Aga Țigara dinti ribeliia ce au făcută dumnalui 

Post. lancu Canans la 9Apr., la patru casuri din ză, 
  

, Paguba cumpărătorilorii moriloră, 
  

  

  

Lei. Par. | 
340 —— zăci merță pîne ce ai luat de la moară, 
350 —— venitul morii înii paisprezăci zâli, 
10 ——: cinci găini, 
8 -- patru răți, 

Pauuba Logofătului Vasili. A 

540  —— zăci galbeni ce i-ati furat Ţăganii la hrubă, bă-, 
tăndu-liă. 

45 — o. păreche pantaloni, ce s'aă perdutii din can- 
țalerie, întrăndui Venţălă cu fizorii Panțărului, 

5 -— dou cămeşi şi dou părechi izmeni de bumbacii, 
7 20 unii bici căzăcescii, 
4 80 ună harapnică. 
9 — 0 părechi călămări. 

272 — o cruce de aură cu lemni sfinti într'ănsa. 
12 — dou părechi turetci, una de vaxă şi una de săf- 

” telână. : 
8  — o zabală olăchească, 
b — o părechi scări de Şă. 

13 -— ună friă, 
15 — ună prosop. 
36 —— dou chisăli de tiutiună, 
22 — dou cuțite, dou linguriţă, dou şărvete şi o faţă 

de masă. 
6 — uni &aslovă, 

  

E 

3 
îi 
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3 —- ună catihisă. 

| 4 20 unii moglanivii (sic). 

6 16 — unt poclaviră (sic). 
16. — o şapcă. i 

“ 3 — o &asală, cu perii. i 

170 .— “trei izvoade a crăşmariului. 

2 20 0 pungă. 
1 10 ună cotii de arghică. 

2 20 o părechi papuci. 

    

6 -- ună burdufi de ţănutii titiună. 

“ „10 — o pelcică de căulă. 

30 — ună chimiră roşul. 

17 -— ună brăă cu tocu. 

40 --- o giube vechi, ceo cumpărasă cu 115 lei. 

10 =. ună cuţătaşi a dum. Mariianăi Pothaischi. 

1.074 20 
Paguba hăcăiloră. plac = unii iii 

i
 

4 

    

dou chelceli de meli. 

13 —— o cuşmă ţurcănească a lui Irimiia, 

4. -— unu cheptari. 

3 — o părechi iţari. 

| 24 — ună îlici. 

: 8 — o şă cu poghi. 

_ 3 — uni bici, 

i 8 — o cămeşă. 
3 — o părechi izmeni. 

6  —- ună ştergarii vrăstat. 

4o' — “unii cojocă a lui Toadării, ce lait. ruptă cu 

baltagili, 

32 — unt cojocă a lui Grigori cojocariulă: tijii l-ai 

ruptii cu baltagulă. 

147 — .. 
* Paguba crăşmarilui. 

110 — pe rachiu ce l-aă dati dină poronca dumisali 

  

- Post. lăcuițorilori,  



  
j 
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Y Lei Par. 

Paguba boirească. a 

„250: —-. pentru doi. cai ce stati luati de cătră lăcuitorii 
| . de la Poiana-Lungă pentru pămăntii de 

arată ce să văndusă, | 
170 =<— pentru dou stoguri fănă ce să cumpărasă de la 

d. Comisii Sărghevici, şi d. Post. l-au în- 
prăştietiă, | 

go ---' pentru trei părechi de feră de plugă. 
318  -- cheltuiala făcută înă Botoşani cu 14 oameni 

dină pricina izgonirii dinti Corni. 
24 -— patru părechi cuțăte şi şărvite. 

5 — unt prosopii. 
10 -— dou cămeşi. 

"160 — patru cară nou ce li-ai trimesă la Eşi. 
25 —  stratu unei puşci cil-ată stricat Arnăuţii dumisali. 
10 — o feriastă. " | | 
_5__— 0 broască, ce aii stricat-o, de la uşa casăi. 

877 

” Adunarea, 

708  —- paguba cumpărătorilui de la mori. 
1.074 20 paguba Logofătului Vasăli. 
„157 =: paguba fitoriloră boireșşti. 
IIO :— paguba crăşmarilui. : 
377 __-- paguba boirească. 
A RR 

. 
hi 3 2.946 20 adecă dou mii nou sute patruzăci 

Vasăli Buzdugani Medelniceră, 

şi șasă lei, 
douzăci parali, paguba pricinuită dină re- 

„ bilua dumisale Iancu Canans bivă Velă Post., 
„ beză stricătunea ce aă făcut pădurii pină, 
vănzari, dinii cari altă păn' acumă n'ami 
putută descoperi, decătii numai doisprizăci 
copaci vănduţi şi banii luaţi. - 

o 1833, Apr. 23, 

N 
* 

  

ă 

i 
4 

|
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EI. | ă 

(Cercetarea.] 

No. 1. loann Beldie. 

  

Vărsta sa 36 ani, de relighie reformată, însurată, avănd 

soţie şi trii copii, de protecţie austriiacă, loculă naştirii sale 

îni Clauzinburg din Transilvaniia, arată că înă Moldova 

să găsăşti de optiă ani, petrecîndii dinii vremea venirii sale 

la Budeşti saii G[urajnda, iară întăi satuliă Cornii a trecutii 

de la arătata moşie de la anulă "831, găsîndu-să apururea 

întrebuințată înă slujbile dum. Canonăi, atătă aice în sa- 

tulă Cornii, căt şi mai înnainte, cîndă aiă fostii la Guranda ; 

arată că suptă închisoare n'a fosti, dari însă docomenturi 

pentru a sa purtare sai protecţii p'aii înfățoşată. 

La pricina că să tratarisăşti, aă mărturisit că pe elă, 

loanii Beldii, l-aă chiemată de aice dumnealui Canonăii, 

trimeţindi pe uni lăcuitori, anumi Zahariia, din satul 

Sarafineştii-lui-Balș, după care elă ai mersi la Guranda, 

unde dumnealui Canonăi i-ai dati o merță păpuşoi, po- 

vățuindu-lă ca să iei sama să lecuiască cai ciți să găsăscul 

cu rapăni la satulă Cornii, şi totii atunce i-ati dată şi ună 

pachetă cu hărtie ca să-l ducă la giudecătoriia de Boto- 

şăni, precum elă ati şi urmati, încredințîndu-li că întăi 

acel pachetii sînti poronci a Ocărmuirii de sfirşitulă pri- 

cinii cu Ţigară şi că moşiile i sai datii iarăşi în stăpînire. 

pentru care l-aă încredințată că are înă grabă să vie la 

Corni înpreună cu comisie. După venirea dumisale Canonăti 

aice la Corni, atunce 'cîndă aă călcatii ograda boerească, 

arată că ai venită şi el, suptii cuvîntii ca să ceară 84 lei; 

ce zici că ară fi avîndii a lua de la dumnealui Med. Buz- 

duganiă dini socoteala orînzei, fiindcă elă, loani Beldii, 

țîne în orîndă unii ratoşii de pe moşiia Cornii; dină dru- 

mu Săretiului. 'Lotă el arată că părtaşă la vre-o distrămată 

urmare n'a fosti, nici cu bătăuşii nu sai amestecati, însă 

mai tăgăduită că pe dumnealui Med. Vasile Buzduganii 

l-ai suduită înă faţă cu cuvinte ocărîtoare, dîndu-și acumii
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sama că. atasta ati făcutii pentru pricina mai susă arataţi- 
loră bani, 84 lei, pentru care i-a dati unii pe&u dumnealui 

„ Cananăi ca.să-i tragă dinti vinituli moşii Cornii, şi, aşa, 
„pe temeiulă acelui petu, ai lăsat pe dumnealui Med. înă 
pace. Mai arată că el aă luati la dinsulă pentru lecuirea 
36 cai, care să găsăscii şi acumii la dînsulă, şi totă el ai 
triimis la ograda boerească de ai luată unii cară de fănă, . 
„Care aceste arătări le-aă încredințată însuşi cu a sa is- 
călitură, în limba ungurească : | 

Johon (sir) Beldy. 
Sa presustfuitii de cătră: cilenurile comisii. 

P. Asachi Cam(inariii]. a 
Ilie Gherghelă Comisă. - 

No. 2. Preotulă Vasili Stană,. anu 

La întrebarea ci i sat făcutii, ai arătatii următoarile: 
Că la 9 a următoarii luni Apriilă dumnealui Post, Cano- 

nău, pe la vremea mesăi, ati venită la Sfinţiia Sa acasă cu trăsura sa şi altă căruţă cu fitori şi Tigani; unde, stîndu 
înă prejma casei, întăi drumă, a triimis doi Ţigani şi, luîn- 
du-lă din casă, l-aă duș la trăsura dumisale Post., unde, - 
întrebîndu-lă cine este la ograda boerească, Sfinţiia Sa, i-ati 
răspuns că să găsăști Med. Vasili Buzdugană. După care, 
laîndu-lă înă trăsura sa, ai venită la poartă, unde, îndată 
zicîndă dumnealui Canonăt păzitoriloră de la poartă ca să deschidă, şi luîndu răspuns de la păzitori că n'aă aseminea voi, dumnealui Post. aă poroncită ca să să strice poarta. 
În care vremi, sărindă peste garduri, pe de o parte Tiganii dumisali şi alți oamini ci vinisă în formă de fobani, iară, pe de alta, năvălindă fekorii boereşti care sîntă lăsaţi sluj- 
başi volnici, aă stricată lacata porţii şi, deschizîndiă, aă îri- 
trati dumnealui Post. cu toţi ai săi. Viindu apoi la uşa * cașăi, aă strigat să-i deşchiză, şi de cele urmate ştiinţă nu are, pentru că, văzîndă nişte asămine lucrări, aă fugită, darii însă, goniti fiindă de ună Ţigani a dumisale Cana- năi, anume Ştefani, carile aă şi zvărlită cu unt toporaşiă,  
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darii nu l-au nimerită, şi, apucîndă a tugi acasă, ai găsită 

acolo alți. Țigani, cari, cu îndestulă "vărvărie, scosăsă pe 

preuteasă şi copiii, înpingîndui şi îngrozindu-i, dinu care 

pricină sai şi bolnăvită preuteasa, iară pe preutii l-ai dusi 

la dumnealui Cananăi, unde, agiungîndi, au găsitit prici- 

nile liniștite, fiind trecute cele urmate mai înnainte. A 

_mai arătată că Pavălă Budianu, umblindă pină sati, în- 

credinţa cu strigări pe lăcuitori cumii că dumnealui Cano- 

năă este stăpînuli aceştii moşii, scoțîndi pe lăcuitori la 

lucrulă boerescului, rădicîndă şi 21 pluguri, care le-aă dus 

la Guranda, unde aii zăbovitii. păr' acumii 12 zile. 

“Şi, pentru că ati arătată adevăru, încredințază cu a sa 

iscălitură: , 
Irii Vasile. 

Sai presustfuită de cătră cilenurile comisii, 

P. Asachi Cam. i 

Ilie Ghergheli Comisii. 

No. 3. Dimitrachi a Popii. 

  

Luîndu-să în cercetare, aii arătatii "vărsta sa, de 4o-ani, 

de relighie pravoslavnică, născută înă satuli Cornii, răn- 

duială creştinească în Postulă-Mare trecuti n'aii săvirșitiă, 

suptiă închisoare arată că n'aii fostii ; este însurati, avîndu 

şasă copil. Înti pricina urmată şi tratarisătă de Comisie au 

mărturisăti că elă, înă mijloculii acestori încungiurări, au 

fugitii, dosindu-să, ca să nu fie faţă ; însă Pavălu Budianu 

el ştie că să fer&.de dînsulă, nearătîndu-i: răvaşăle dumi- 

sale. Canonăiu. “ 

Şi, pentru că ai arătatii adevărul, ai încredinţat cu 

a să iscălitură :' | 

. | Dumitrachi Popa. 

Sai presăstvuitii. 

P, Asachi Cam. 

[lie Gherghelă Comisti, 
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. 

„NO, 4. loanii Prale. 

Luîndu-să în cercetare, ai arătatii vărsta sa, de 40 ani, 
născut în satulă Cornii, de relighie pravoslavnică, însu- 
rată, avîndă şi doi copii; arată că suptă închisoare n'a 
fostă. La pricina tratarisită aă mărturisâti următoarile : că 
elă la străcarea porții a fostă de față, precumii şi la toată 
urmarea din parte dumisale Post., arătindă că vinovaţăi 
cutezături sîntă : 

I. Pavălă Budianu. 
2. Petre Chihaia. 
3. Dumitru sînă Petre Chihaia. 
4. Tudurachi a Panţirului. 
5. Ghiorghie Sălăvăstru. 
6. Manolachi a Panţirului. 
7. Ionii a Panţirului, | 
8. Toader a lui Condre, —afară de Ţigani şi de vaminii 

înarmați cari venisă cu dumnealui Canonăă. Aă văzută 
bătîndă la uşa casăi, iară pe Tudurache a Panţirului stră- 
căndu o fereastă şi întrăndă înă casă, cîndi, totii odată, stră- căndă şi ceialanți încuitoarea ușii, aă năvălită, Pentru cele 
întămplate înă casă! el nu ştie, decît arată că ai văzută 
în urmă pe Pavălă Budianu poroncindă lăcuitoriloră ca 
să asculte de dumnealui Canonăti, scoțăndu-i şi la boerescu, 
rădicînd şi 21 pluguri de a lăcuitoriloră, pe care le-ati 
triimisă la moşiia Guranda. Elă, Ion Pralea, îndemnat de 
pilda celoralanţi, aă umblat cu unii parti înă mănă, dari 
arată că ati lovită. pe nime, decit ai goniti pe chela- riulă dumisale Țigară, dară nu l-ai putută agiunge; asă- mine că, înă urma acestoră întâmplări, aă străjuită pe dumnealui Med. ca să nu fugă. | 

Și, pentru că ai arătată adevăru, neştiindu carte, au pus degetu “pe sămnulă: Sfintei Cruci:. 
[deget :] ieii Ionă Pralea. 

S'aă presăstvuit de cătră Comisie. 
P. Asachi Cam. 

- Ilie Gherghel Comisă, 

C
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No. 5. loanii a Ursului. 

  

Luati fiind înă cercetare, ai arătată vărsta sa, de 24 

ani, născută întăi satuli Cornii, holtei ; arată că suptii închi- 

soare ma fostii niciodată. La pricina tratarisătă de Comisie, 

ai mărturisătii că pe dînsulă nu l-aă chiemată nimine şi 

că elă singură de sîne aă venită suptii cuvint ca să-și iei 

puşea lui, ci să găsă la ograda boerească ; în care prilej 

aă, stătută şi iel la scară, cu unii tomagă înă mănă, însă 

mat lovită pe nime. Aă arătatii că ai fostă înă. casă la 

dumnealui Med. Buzduganiă, însă nu i-au zisă nimică. Iară 

apoi, pentru acei ci i-ati văzută făcîndă destrămări, aă.- 

mărturisătă de o potrivă, precum să arată la doprosulii 

suptii No. 4, luată de la Ionu Pralea, cu adăugire că ai 

văzută între fruntaşăi cutezătoriloră pe : Ă 

“1. Vasili Venţăliă, carile aă şi luată lucruri de a oamini- 

lorii dumisale Ţigara, străcăndii v ladă ci iara îni cănţă- 

lărie. 
. loniţă  Mazălu. 

„ Neculai a loanii. | 

i; pentru că ai arătată adevăru, i sau pus numile şi? 

itu înă 'sămnulă Sfintei Cruci : ' 

9 

x 

02
, 

Vi
 
o
 

de 

[deget :] iei lonă a Ursului. 

S'aii presăstfuit de. cătră Comisie. . 

P. Asachi Cam. 
lie Ghergheliă Comisii. 

. No. 6. Nicolaiti a loanii. 
IO 

Luindu-să înii cercetare, ai arătatii vărsta sa, ca de 30 ani, 

Joculă naştirii -sale înti sătulă Cristeştii ; trăeşti cu o fimei 

necununatii, avăndu-şi părăsită fimiia sa ce legiuită de 8 

ani. Supti închisoare arată că au fostă. La pricina trata- 

risită de Comisie au mărturisătă de o potrivă cu arătările 

cuprinsă prină doprosulă suptii No. 5, luate de la lonă a 

Ursului, puindu-şi acele îndreptări, că a venitii şi eli ca 

să-şi iei o puşcă. 

 



P
T
 

    
i 

  

4RIBELIA» DE PE MOşiA connii (1833) "384 

Și, pentru că arătările sale sîntă drepte, i Sati scrisă 
numile șaă pus degetulă înti sămnult Sfintei Cruci : 

[deget :] iei Niculai a Ioanei. 

S'aui presăstfuit de Comisie. 
P. Asachi Cam. 

lie Ghergheli Comist. 

No. 7. Mironă sănă Ştefanti Costescu, birnică. 

Luindu-să înă cercetare, a arătată vărsta sa de 24 ani, 
născută înă satulă Cornii ; este holtei; trăeşti înpreună cu 
tată-săti. La pricina tratarisîtă ai arătată că el are ştiinţă 
precumii Ștefan” Vezăteu, triimesă fiindă de dumnealui 
Post. Canonăi, aă dată de ştire fetorilorii boereşti ca să să 
gătiască, precumă ati. şi urmati, eşîndă înnainte dumisale 
Cananăiă la ratoşulă de pe moșşiia Sarafineştii, şi că ati 
văzută cele aratate prină doprosurile de mai sus,.cu adău- 
gire că ai fostă, pe lîngă ceialanţi : 

I. Lupu Sălivestru. | , 
2. Costandin a Ioanei, —— care aceştiia, cu dumnealui 

Canonăi viindă odată şi înpreună, ai făcutiă necuviinţile, 
rănduindu-li pe dînsu cu lonă a Panţirului, dină poronca 
lui loanti Beldei, ca să străjuiască pe oaminii dumisale Agăi 
“Țigară,. | | 

„Şi, pentru că ai arătată adevăru, i sai scrisă numile şi 
ati pusii degitu: i 

[deget :] iei Mironă sînii Ştefanti Costescu, 
Sati presăstfuită de cătră Comisie. . 

P. Asachi Cam. 

Ilie Gherghel Comisii. * 

No. 8. lonă' a Panţărului, 

    

Numituli, de mai susă,' dosîndu-să și umblîndă fugari; 
trimeţindu-să, saă prins noapte înă pădure ; carele, luîndu- 
să la cercetare, aă mărturisit următoarile :. vărsta sa, piste 

7 
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20 ani, născutit înă satul Stănceștii ; este “holtei, lăcueşte 

cu tată-săti. Suptă închisoare n'aă fosti niciodată. La pri- 

cina tratarisită de Comisie-aă tăgăduită toate încungiură- 

rile, apărîndu-să că n'ariă fi nici părtaşii, nici destrămăriloră, 

şi nică ară ave ştiinţă, afară numai că Stefani Vezăteu, 

triimesă fiindă de dumnealui Canonăii, ai datii de ştire 

iezoriloră boereşti ca să să gătiască şi să sară cîndă va 

veni dumnealui Canonăă, şi că pe dînsulu, dinpreună cu 

Mironă, fitoru lui Ştefanii Costescu, l-ati rînduitii loani 

Beldei ca să străjuiască pe dumnealui Med. Vasile Buzdu- 

gană şi pe Mariiani Pothaischi. Elă aă umblată cu ună pară, 

însă să apără că n'a -lovitii pe nimine. Mai adaoge că, 

mergîndii la o curătură dini pădure ca să curăţă nişte 

huci, înă vremi ci să găsă Comisie aici, ai venitii la din- 

sulă Pavelă Budianu, i-ai zisă să nu mai curăță, fiindcă 

dumnealui Canonăt, după ce i-aă pus la cale deau făcut 

răzvrătire, apoi ati fugitii, şi pe dinşii au să-i dei afară dinii 

sată şi să nu-şi mai bată capu cu lucrulă pămîntului. 

Şi, pentru că aă arătată adevăru, i saă scrisă numile şi 

ai pusă degituli : 

[deget :] ieii Ionii sînt Costandinii Pantiru. 

Sai presăstfuitii de cătră Comisie. 

P. Asachi Cam. 
llie Ghergheli Comisă. 

1. Gheorghi Cobzaru, | 

„No. 9. —2. Costantini Leonti, Țăgani vatraşi. 

3. Costantină Nălbanu. | 

    

Arataţăi mai. sus, luîndu-să înii cercetare, ati mărturjsătii 

următoarile : că Ştefanii Vezăteu, viindă mai înnainte, au 

datii de ştire fitorilori boerești, precumiă şi Țîganilorii, ca 

să să gătiască şi să sară cîndă va veni dumnealui Canonăi; 

după care dină fiăorii boereşti aă şi mersti înnainte la ra- 

toşuli de pe moşiia Sarafineştii, de: unde ati veniti înpre- 

ună, iară dină Țăgani ac6ld mai mers, ci numai aice cîndă
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au sosită dumnealui Canonăiă, ati sărit: cu ctomegile, au străcatii poarta şi saă înpărtăşită destrămărilorii urmate» precumiă print doprosuri să arată, cu adăugire însă că, atunci căndii dumnealui Canonăii să afa înii satulti Cornii, găsîndu-să unii logofătii a dumisale Agăi 'Țăgară pe drumu Săretiului, mergîndă la satul Călinești, i-ati eşită înnainte: I. Ghiorghie Cobzariu. | 
2. Costandin a lui Lionte, înpreună cu alţi trei, care acumii nu s'aii găsită, şi, apucîndii pe numituli logofăt, suptii cuvănti că arii fi avută de maj înnainte cu dînsulă pricină, Iuîndu-lă de păr şi bătîndu-l, l-aă închisă într'o casă, apoi, scoțăndu-li, l-ai legati, spre a-lă duce la dum- nealui Canonăă ; înii care i-a şi răpitii zăci galbini, rupăn- du-i buzunariu,. -- despre care însă iei, Țîganii, arată că n'aă luată, dară aă mărturisîtă că ună găitanti de mătasă. de la contăşu logofătului, ci l-aă răpită, iei, este la Costan- 

dină Lionte. 
Sai presăsttuit de cătră Comisie. 

P. Asachi Cam. 
lie Gherghelă Comisii. 

 



    

XXXIIL. 

-O JUDECATĂ, BUCOVINEANĂ !. 
  

Suretii di pe o carte de giudecată a Nanului, ispravnicii 

dină parte nemțască, dină 1775, Nov. 2. 

Facemii ştiri că, după giudecata ce-ai avută aicea la 

noi dumnalui Căpitanulă Ionă Ciudini cu Miftodii dichiulti 

de Sotavă şi 'cu Macarie egumenulii de Săntilii, vechilii 

părintelui Mitropolitului, pentru nişti 'Ţigani, anume Prie- 

neştiă, ce să află la stăpănirea Mitropolii, stăpănindu-i Mi- 

tropoliie cu nume de Furnică, darii nu de Priiană, şi, Că- 

pitanulă Toni Ciudină trăgăndu-i la stăpănirea sa cu nume 

de Priiană, dupe cea cu amăruntulii cercetari ce-am fă- 

cutii noi la acea giudecată ce sai căutati la anulă 1775, 

luli 14, saă dovedită Țiganii că săntă [a] dumisali Că- 

pitanului lonă Căudin, dupe cumiă pre largu arată cartea 

noastră de giudecată ce s'aă dată atuncea la măna Căpit. 

Ionii Ciudini atunci. Însă Ţiganii nu i-ai luoatii atunci de 

suptă stăpănirea Mitropolii ca să să dei Căpit. Ionii Ciău- 

dină, ce s'ati-mai pusti vadea o lună de zile, ca, de va mai 

avea . Mitropolie niscaiva scrisori asupra Prieneştilori, să 

le scoată şi să să cerceteză. Şi, mergăndă Căpit. Ionii Ciu- 

din la Eşi, aă trasă giudecată la Divani cu însuşi părintili 

Mitropolitulă, şi (la acea giudecată altă n'aii mai răspunsu 

părintili Mitropolitul, ce numai ai arătat că pe aceşti 

Tigani i-ară fi trăgăndi cu înpărțală Mitropolie, zicăndti că 

Vasili Priiană, tatăl lui Ionă Priiană, ară fi ţinufă pe o 

1 Documentele d-lui C. Crupenschi.
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Marie, Țiganca Mitropolii, iară nu Simioniă Priiană, dupe cum aă arătată Căpit. Ionii Ciudinii, şi că acelă Vasili Priiană ară fi făcută cu Țiganca Mitropolii trei fetori: pe lonă, Grigori şi Pătraşco, şi că Grigori şi Pătraşco ară fi rămasă stăpănirea Canoneștiloră (sic) pentru partea tătăni-sătă lui Vasili, iarti acestă Iontă arii fi rămasii supt stăpînirea Mitropolii, pentru partea măni-sa. Şi, rănduindă părintili Mitropolitulă din partea Preosfinţii Sale pe dumnealui Pah(arniculă] Iordachi. Balşă şi pe dumnealui lanachi Canta Stolnică, ca să să cerceteze acastă pricină şi să să dove- dească de aă ținută aceli Vasili Țiganca Mitropolii, sa de n'aă ţinută, ŞI, Viindă numiții boeri aicea, fiindă şi ve- chilii părintelui Mitropolitulă, sai cercetată acastă pricină toarte cu amăruntulă înnaintea mea, şi nicio dovadă în- credinţată n'aă scosă vechilii Mitropolii cumă că ar îi ţi- nutiă acel Vasili. Tiganca Mitropolii, fără numai Țiganii arată cu gura, -care arătări a loră sai cunoscută că sintă mincinoasă. Şi s'a hotărătă că nicio dreptate n'ari Mitropolie asupra acestoru Ţigani, ce să aibă Căpit. lonă Ciudini a lua suptii stăpănirea sa, cu toti niamulă lori. Iară, căndi va dovedi Mitropolie că pe Țiganca Mitropolii aă ținut-o Vasili Priiani, atuncea va lua Mitropolie o a patra parte din totă rodulti lui Ionă Priiană. Cumii şi pentru Catrina, Ţigancă lui Ionă Priiană, s'a doveditii că a tostii dreaptă Tiganca Cananoeştiloră. 
1775, Nani Ispravnici 1. 

Noemv. 2. 

Asămenea, fiindă scosă acestă suretă, spre încredințarea, Sat iscălită şi de. minea, „1778, lule 18. - 
lanachi Cant. Vornică. 

Dimitrie Left. 
Antohi Lgftă. 

[Pe V-o:] Scrisori di pe scrisori ce săntă, pe 'Ţiganii, pe Priiană, care să poreculeşte de-i zicii Furnică, 

! Nagni, fost secretar domnesc. ? 

Vol. XXI. 
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XXIV. 

O PORUNCĂ FISCALĂ A LUI GRIGORE DIMITRIE.- 

VODĂ GHICA (1824)! 

Milostiiă. bojiiă lo Grigorie Dimitriu Ghica Voevodi gos- 

podari zemli vlahiscoi. | 

De vreme ce s'aii dati hotărărea Domnii Mele a să căuta 

şi a să încheia socotelile Vistierii şi sati trimisti porunci către 

ispravnici otii sud Dolji ca pănă la sfărșitul trecutei luni 

Octomv[rie] să trimiță la Visterie aceste socoteli ce să în- 

serhnară mai josă, înpreună cu sineturile, de banii ce va fi 

răspunsi dintraceste dăjdii, şi, pentru banii ce vor mai 

rămănea neînpliniţi, să-i arate toți, şi, înă urmă, înplinin- 

du-i, să să răspunză unde sîntii orănduiţi, şi ispravnicii, 

necunoscăndă trebuința şi hotărărea, maă fostii următori 

poruncii Domnii Mele ; 

Dreptii aceia, să dă volnicie slugii Domnii Mele Stămate 

Ciohodaru să meargă la arătatulii judeţii şi să facă straş- 

nică mumbaşirlăcii ispravnicilorii ca, după sosire-i acold, 

înă sorocă dă cinci zile, să gătească ecstracturile şi soco- 

telile care să arată anume şi, cu sineturile dă răspunderea 

baniloră, să le pornească la Visterie. Iară, cunoscîndu vre 

o întărziere, sai văzăndă vre o pricinuire a ispravniciloră, 

să arădice pă sameșulii județului, să-l aducă, carele să va 

îndatora spre răspundere şi răsplătire pentru neurrmarea, și 

__neînţelegerea ispravniciloră la poruncile Domnii Mele. Iară, 

căndă să va face mai multă întărziere, orînduituli mum- 

+
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başiră .să va pedepsi. Întocmai să să facă urmare, că aşa este porunca Domnii Mele. Tolico pisahă gospodstvani. 
” 1824, Noemv. 1. lo Grigorie Dimitriu Ghica Voevodii, (monogramă). (Pecete roşie ovală, cu: Io Gr. Dim, Ghe. Vv., 1822.) Treapădi 1,f. zece. Velă Vist. (iscălitură). 

Sineturile i socotelile ce nu să afă venite 'înă Visterie. 
| Tetraminiia bresliloră de Mai.) Să trimiţă emrile (8ic ; în- Diminiia lui Avgustă-Sept. semnările ?) cu perilipsisă ali Pentru bani lefilorii diminii lui [ socoteli şi cu sineturile de Avgustă-Sept. răspunderea banilori pentru 

diminie şi pentru bani lefi- 
loră, și pentru tetraminiia 
de Maii să trimită perilip- 
sist şi sinete de răspunderea 
banilortă, Diminiia lunilor Octom- Pentru diminiie ŞI pentru examinie vlrie)-Noemv[rie). | să trimiţă emnrile (sic) i perilipsis, Examiniia minzilelori de | cumă şi pentru tetraminie peri- toamnă. lipsisă de socoteală, și, pentru căţi Tetraminiia bresleloră de bani să voră fi răspunsi dintr'a- Sept. ceste dăjdii, să trimiţă sineturile, 

Iară, pentru bani ce nu să voră 
i înpliniti, să arăte- Ja perilipsistă 
toti și, înplinindu-să, să răspunză 
după poruncile ce săntiă date ; şi 
înă urmă să vorii trimite şi si. 
neturile. | 

1 Cheltuială de execuţie.  



  

    

XXĂV. 

"UN AGT PRIVITOR LA MĂNĂSTIREA SUCEVIŢA!. 

Adică ei Ionă zetă Aftimii otă Ursoii, înpreună cu soțuliă 

mei Ştefana, fată aceştii Aftimii, făcut-ami adevăratii zapi- 

sulă nostru de schimbătură de parte mă de zestre femeii 

mele Ştefanii, dată de soocră-m& Aftimie, diniă cămpă, înti 

ograda călugăriască a Suceviţii, alăture cu frati-săii Raduli, 

pi din giosă, dinti vie lui lontă Moldovanului purcede spre 

soare-răsare, pănă înă uliţă, cumă merge pe lăngă căsoaaia 

călugăriască, Dece eii Ionii, înpreună cu toți fraţii mei, 

anume cu Alicsandru şi cu Ilie, şi cu fetorii noştri, şi ne- 

poţi, strenepoții. Şi, căndu ami făcutii a&asta schimbătură 

cu Strătulată, i-amiă dat-o ca' să-i fie lui Strătulatii dreaptă 

ocină şi moşie, lui şi fegorilorii lui, întăi veci neclătiti, amină. 

Şi, căndu amii făcutii acestu zapisii, s'a întămplată mulţi 

omini buni, bătrăni şi tineri, de susii şi de giosi, carii mai 

giosii şaii pusi şi degetile înă locu de pecete. 

Letă 7266 [1758], lunie 1 dăni. 

Eu Vorniculi Sava Opină oti Cruce, marlturii]. 

Ei Anidreiă Menghe mar. 
Ei lonă Gheroiulă mar. 

"Ru Costantinii Băbanulă, mar. 

Eu Ile brat lui loni, mar. N 

Eă Andronache zetii Pufiuli, mar (să ). . 

1 Colecţia d-lui C. Crupenschi.
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Ionă lui Strătulată, este înbrăcată cu vii: 
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Ei Todosie sină Pufă, marturi, 
Eu Ghiorghie Zgăvărdeiii, martură. 
Fi Neculaiă sint Toaderă Pufu, m. 
Eu Necşulă sină Pufi, martoră. 
Ei Sandulă brată Ştefanii, martură. 
Ei Andreiă brată cu Ştefanii şi cu Sandulă, mar. Eă Costantinii Dascalu amă scrisă zapisuliă, cu zisa lori. 
[În dos:] Şi dinti într'aăastă moşie c[ajrii amă dată eu 

unii pogonă fă- cătoare, iară (şters) uni pogonă poli este cu viţă dină Cruce-de-giosă. 
1 

[Pe tila a doua :] Zapisulă de schimbătură de la loni brată lui Alisandru Mărăsculă. 

   



  

  

XXXVI. 

UN CREDINCIOS AL CANTEMIREŞTILOR. 

Noi Antiohă Costandini Voevodi, bojiii milostiiă gospo- 
darii zămli moldavscoi. 

Ati venitii înnainte noastră şi înnainte aloră noştri mol- 

dovenești boiari, mari şi mici, boiarinulă nostru credintosă 

dumnealui Mihhăilă Logofătul ali triile şi ne-ai arătatiă 

ună ispisocu de danie şi de miluire de la răpoosatulă pă- 

rinteli nostru Costandinii Voevod, şi altii ispisocă, iarăși 

de miluire şi de întăritură, de la Domniia Lui Costandinii 

Duca Voevoda, pre o bucată de loci dină loculă domnesci 

dinti branişte ce este pe Prută, anumi Vale-Coziei, ce-i întăi 

Țănutulă Eşiloră, pentru dreaptă şi credintoasă slujbă ce 

aă slujită părintelui nostru dină copilărie sa. Deci şi Domnie 

Mea, văzăndii acele adevărate ispisoace de milă şi de întă- 

ritură, milostivitu-m'ami şi Domniia Mea şi ami miluitii şi 

amă întărită cu ac& bucată de locii ce scrie mai susă, diniă 

Cozie, dină loculă domnesci, ca să fie şi de la noi dreaptă 

ocină şi moşie boiarinului nostru, luți] Mihhăilă Logofăt, și 

giupănesii dumisali, şi cuconilori dumisale, şi nepoţiloriă, 

şi strănepoți, şi a toată săminţie dumisali, neclătită şi ne- 

răşuită nici odinioară, în veci. Şi hotarul să începi dinăă 

obărşie Cozii, de unde să începi a răntina apa, şi de acolo, 
dină obărşie Văii, drepti spre Răsărită, pănă dă în şăsulii 

Prutului, şi de acolo îni josă, pe drumiă, pe suptă margine 

pădurii, pe dinii vale de Voloca, pănă la ună locă ce să
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chiiamă' Şiragurili, la rădăcină, de să înpreună cu locu lui Buhușşă, în şăsulă Prutului, şi de acolo drepti spre Apus, piste Vale-Cozii, pănă) în muche dealului de spre Apusi, pănă unde să răntună apa spre Cozie, de acolo totă pe muchea dealului îniă sus, pănă unde iarăşi dă înă obărşie Văii, de unde saă începută întăi, 
A&astă ocină: ami dată și Domnie Mea şi Şi amă întărită boiarinului nostru ce să pomenește mai sus, Deci, şi după a noastră viiață şi Domnie, pe cine va alege Dumnezeă a fi Domnu ţării noastri, Moldavii, ori di[n] cuconii noştri, saă dină sămințiia nostră, sati dintraltă săminție, poftimă ca să nu străce danie şi 

ritura acasta, ci mai vărtosă ca să aibă a 
precumi şi alți răpoosaţi Domni, ce ati fosti mai nainte vremi, multi miluiri şi danii într'acestaşi chipă- ati dată, şi pe urma lori nimine nu le-ai stricati, ce totii ati miluiti ŞI mai tari aă întărită, To (Sic!) Eşi. “ 

Leti 7204 [1696], Ap.1. 

x 

ami miluitiă 

miluire şi întă- 
milui şi a întări, 

(3) 

  

(Traducere. de pe la 1790.) 

, 

 



  

XXĂVII. 

RĂMĂȘIȚELE UNEI TABLE DE LIUDE (CIRCA 1790)!. 

„_ Spornică]. 

€ 

<« 

« 

€ 

€ 

€ 

Mireuţii Pătrăşcanii sănii Forcoşii sau dati afară. 

Timina văduva să pui aiure. 

Vasăli Climu să să pui la Bosna. 

Neculai Briazu să să pui la Iftimii Răchită. Aceş- 

tie sănti de la Iftimie Briazu. | 
Ştefană Moştiană sănii Climi să să pui la al- 

tulă. 

Ursu sănă Moni. Ă + 
a u 7 Să i a 3 + 

Dudu Piţu, | sănii Vasăli Burcă ce sau 

Grapina Văduva | străcat, să să pui aiure. 

Vasăli sănii Sandu sati ertat de la Dumitru 

Sandu. | 

Ariton săni Sandu, ce ai fostii scutit, tijă Du- 

mitru Sandu sau ertat. . 

loan Mirciu sănă Botna Murguleţi sati ertat. 

Nichita Murguleţii tiji Botna, sai ertat. 

Galbeni 1. Agape Plljăeşu, sănă Manoli, sănă. Ilii, să să pui 

uni spornică. 

(rup!) 

: Din colecția d-lui C. Crupenschi.
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Tăblaşții] lingur... —— Il gui. 
. Sămeoniă a Pa... pui la Timo.. cu la Bono... de 

la Tader... 

- Gheorghie sănă To... Murguleţă, să... nebună - 
dinii... lui ce aă fugit. 

. Băliă sănuă Ia... afară: să... [Sămijonă sai Ia... 
. Istrati Mihai... să să pui în t... 
. Pintelii... 
. Arhire Co... 
- Timofte... în bani. | 
- Iordachi... achiţii... la ună giudi... ! - Toaderi Gughe... a . Ursachi Rusu. 

. Costandină Măn... Vasăli Ciofulă. 
- Vasăli a Marii. 

„ Antohi Moite... Cojocu de la Ro... săntii de la 
Pana... 

. Năstasă Cioroiu... tărcană (ic), 
Smarănda Bol... lui Andrii Dumbr... 

. Costachi Hăncu (9)... | 
IE Vasăli Avrămia,.. 

. Dodu Şălariul. 
- Vasăli Dobăşărulă. 
Acista să pui un sp[ornică]... la Ghiorghii Stoica. 

„tlăblaşi. 
„„.NOli Acsăni aceştie să să pui la Andronic pe Moisăi, | Gurbilă. - 
„„săni Grigori Briazu să să, 
Stamătiniă săniă Andrii,săntiă dela Andronict,.. la. „ană brată Cră&oei ...a Bunei să să pui ună (spornică]... totă la dănsu. 
„ta Hăncu sănă... la Făcălă să să pui. 
„„onta Barbo (7) sati dată... lui Fănachi (?) să să "pui... la dănsu în locă.  



394 

Galbeni 1. 

am
a 

a 
ar

ă 

RĂMĂŞIŢELE UNEI TABLE DE LIUDE , | 

„ană sină loanii Ursachi... să să pui ună spor- 

[nici]. - 

„„[Tănasă ce ai fostă scu... Dămiiani să să... 

la dănsu. 

„Andronachi sinii Costan(dină] şi sau datii 

scu... Bărbă. 

(Ghior]ghie Negură sai pusi panţiră... Acsănte 

să să pui unii spornicii... [GhiJorghie Pătraşcu 

sănii Ro. (2). | | 

„iiacăi Acsănii pan... la Foca sănă Gavriil... | 

„ Vingheri, 

„te Vingheri, 

. Vingheriă. 

| 

din tablă şi să să pui spornici 

în locti. 

. Acsănti Bratu saă dat scut[elnicii] la -Toaderii 

Timofte, să să pui 'uniă spornicii în locu lui. 

Stană a Tudurii sănă Onofrii Murguleţ să 

„să pui scut. la dănsu şi să să pui scut. lui 

înă bani. " 

Galbeni 1. Niţă Damianii, Toader Păţăi să să pui scut. 

la dănsu. 
"1 1. Panaite Fodori. sănă Găitană 

1 1; loană Cioncă, nepotă Moni, ) Vasfă)loi. 

să să pui spornici înă loculii lori. ă 

Galbeni 1. Petre Marină sănii Vasăli Ciofu. 

« 1. Carpu Răchită Uscatulii să să dei la Duca pă- 

trăşcanti. 

cl 

—
_
—
 

m
A
 

—
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„Davidă Vasăloiă, ] sănă loni, să să pui spur- 

„ Vasăli Teli, 

1. Bărsani Ghigă sănit Nichiforii Mărdari să să 
nici înă locul loră. 

pui unii spornică înă locii. 

Costandinii a Oprei sănui tamiă. - 

„ Nitii Făeşu fugit de la loani Mărdaări. 

Mindiri a Grecei sănii tami. 

„ Arteni sănii Malu sănii Făcălă, să să pui scut. 

la dănsu. 

„ Vasăli Carahbula sănii tam. 

. Costandină Făndăraci sănuă Chirila Făcălă,
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1 1. Grigore Vinerica,] sănă Vasăli Cercelii, să să 1 1. loană a Catrinii. ) pui scut. la dănsu. 
Galbeni 1. Toaderă Călină să să pui scut. la Stoica 'To- 

lontană. 
1 1. Codriană Spumă să să pui la Condre scut, şi 

scut. lui să să pui înă bani la Ciornei Tănăsucă. 
1 1. Să să pui la Onofrei Murgulețiă scut., că-r vi- 

neri Măţu Săndachi : aceştie” săntii de la Ctor- . nei Tănăsucă. 
Galben! 1. Dumitraşcu Bădiţi. 

< 1. Hurmuzachi sănă Nică Cucu. 
< 1. Sămoni sănă Trifană ; aceştie săntii de le Toa- 

„deră Cercelă. 
« 1. Toaderă Arteni săntă Aramă, fugit, 
< 1. Vasăli Corovle, mort, să să pui înă bani pe [li 

Antală, că elti l-ai omorătă: să să pui la 
Costandinii Antălă. 

Galbeni 1. Erimiia Andronachi să să pui înă scut. a lul 
Condre înii bani, că el l-aă dat la ...(Q) 

„ Lamba. 
<« 1. loanii sănă Buţă Vengheră, fugit, sănă Platonă 

“Clorani să să pui altul la locui. 
« 1. Vasăli Săndachi sănii Platoni. | 
1 „1. Toma sănă Toaderă Răchilă să să pui la Va- 

săli Bosna iarăşi. ” 
1 . Oniu Craraga sănă lacobu Făndăracu la 
1 

Galbeni a - 

1 

. Ichim Abăza. Romană să să pui spornicl. 
. Nichita Marii, ) sănă 'Toaderii Ionii, să să pui. 
. loan Măldani scut. la dănsu. 
Pricopi Ghindă, fugit, să să pui înă scut. de alui 

_ Ioan Dău înă locu lui şi pe dînsu scut[elnicii]. 
1 1. Căzană sănă Enachi sănă Mihălachi a Brădoae 

să să pui scut[elnicii]. | 
1 1. Toaderiă' Turbatulă sănă Toderaşcu sănii Maftei 

să să pui scut. la dănsu, şi scut, lur înă bani, 
| 1, Grigore Bulai sănii Toderaşcu,. 

—
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XXXVILL. 

O CERCETARE DOROHOIANĂ CU GOSPODĂRIA 

UNEI MOŞII ÎN 18081. 

Cătră cinst[ita] Isprăv[nicie de) Dorohfoiă] 

di la gram. L.eonti. 
  

  

Scrisoare cinstiti! Isprăv[nicii] priimindă, amii mersi la 

loculă unde săntă poftită de cătră cinstita Isprăv[nicie), 

unde, făcăndi cu amăruntu cercetari, ami aflati: 

Mai întăi, pentru o cărşmă, bordei, înpreun[ă) cu a sa 

pivniţă, lipsătă cu totulă, a căreie numai locul l-amu gă- 

săti. Deci, de a prețălui lemnu, într'altii chipă n'ami pu- 

tută, nefiindă de faţă, ce numai chemăndi ună morari 

vechi şi cu ştiinţă şi, după a lui arătari de cheresteoa ce 

ai fostii într'acă cărşmă, amă socotită că cu 150 lei la 

aciastă stare de locii cu greii să va pută face. 

Ali doile, ami găsăti o moară, chio de sucmani, întă cari 

să ada şi o cămară de scănduri, înă amnar, giumătati 

moara pe moşăe Plopenii, şi nu numai că ace cămară cu 

scănduri, i amnari, i cu asa podială, să află lipsătă dinu 

moară, dar, şi casa mori de chiuo nefiindă încuiată, să află 

numai de ună stărijănă deşartă de gunoaile dobitoaceloriă, 

încă şi descoperită fiindă să află, şi acoperemăntu cu to- 

tulii putrediă, lipsăndă şi costoroavele sfreşănilori, şi cumu 

şi uşăle; cari, meremetisăndu-să iartă, să faciă socotială că 

"1 Colecţia C. Crupenschi, 
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"Voră trebui 150 lei pentru să să cumpere lemnu şi să-lă 
aducă la loculii să, să să meremetisască, să umblii aceaste: 
chio după cumă ati umblati. 

Ală triile, dou bordei ci era făcuti pentru păzători iazu- 
lui, iară cu bărne şi cu podială, lipsăscă cu totulii; cari 
rămăni di; a să prețălui di cătră cinstita Isprăv[nicie]. 

Cumii şi la odăi, cercetăndă, amă aflată locul ocoaliloră 
cari aă luată înă stăpăniri Ignati Armanulă, şi, după a sa 
arătare, mergăndii cu o prăjănă de falcii înii măsură, amii 
aflată loculi ocoalelor de 36 prăjăni: măcarii că vechilulă 
dumisali Spat. mi-ai arătată că ară fi mar multă, însă eu 
ami făcută măsura după arătare numitului - negustori. Pe 
cari întrebăndu-lă pentru şarampot, unde să află pe altii 
loci, undă, măsurăndiă a sa prefacire de ocolă dintr'acel 
şarampoi, amii aflati numai 17 prăjăni şarampol coprindire - 
a toată a sa prefacire de ocolă dintr'acei şarampol, osăbitii 
că amii mai găsită 9 prăjăni şarampoi, totii întă "ocoale, 
puşii la o viţălărie şi la o şurişoară ce-t țăne căruţa sa. 
Cari, măsurăndu-i cu palma, amii aflată numai de patru 
palmi naltă, dină pricina că, la prefa[cejre, scoţăndu-i pe 
giumătati, i-ai rumptii,--- care acumă nu poti fi nici de o 
trebuinţă. Deci rămăne ca 19 prăjăni şarampoi să-i plă. 
tiască numitul negustori îmi celă mai mici prețiu, căti 13 
lei suta șarampoi, cu adusulii la stare locului, socotindu-să 
51 şarampoi într'o prăjină de falce, după cumii amii gă- 
sătu eu. | 

Într'aceste cercetări fiind, aă începută vechilulă dumi- 
sali Spat. a arăta şi pentru o odai ce să află cu dou casă 
pi moşăe Dorneştii ; cari casă era totii într'onă coperemăntu 
cu toati ale sale trebuitoari, cu grajdi, cu lăptărie, cu 2 casă 
ţărăneşti, cu o şurişoară, cu ocoale de nuele; pentru cari 
tăcăndii întrebari numitului negustori de lipsăre acestoră 
binale, mi-a arătată că,o casă diniă dou casă a căşlii stră- 
căndu-o, aă făcut-o la căşla undi să află, pi moşie Plopeni. 
larii pentru o casă din cășlă, şi ocoali di nueli, şi lăptărie, 
ŞI cu 2 casă ţărăneşti şi o şurişoară, mi-ati arătată că ară 
fi avută poroncă dină gură de la răpoosatulă ca să le răsă-



x 
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pască de pe ata moşăe, Întrebăndu-lii ce s'a făcutii lemnu, * 
- mi-ai arătată că s'a prăpăditii. Pentru care rămăne di a 
să prețălui de cătră cinstita Isprăv[nicie) aceste. binale, so- 

„cotindu-să cumpăratu lemnului acestoră binale şi adusulă 
la stare locului şi făzutulă. 

Osăbitii, numitulă negustori faci arătari că i sarii fi luati 
de la a sa stăpănire o bucată de locă di cătră dumnealui 
Velă Vist. lordachi Rosătă, cu hotarulii Petrecaniloră, pro- 
timisăndu-și venitulă acelui loci de doi ani. La cari mer- 
găndi de față şi măsurăndu-lii fălceşti, ami găsătii 200 
fălci. Pentru toati aceste, mai la urmă rămăne de a-și pute 
afla punere la cale, şo parte şi alta, de cătră cinstita [s- 
prăv[nicie). 

Costandini, Roseti (9). 

De la Isprăvnicie Dorohoiului. 
  

Însuşi  cercetătoriulă gramaticulu Leontie viindă înnainte 
noastră şi întrebăndu-să pentru toati, aiă încredințată şi prină 
vii glasă că cercetare ai făcutii făr' nizo apartenire, întăi 
trica lui Dumnezăă. 

Pentru acasta sati adiveritii și de cătră Is[prăvnicie |. 

1808, Săpt. 22. 
Andronachi Donici Danii. 

loan G... Clucerii.



XXXIX. 

O CONTRIBUŢIE LA CUNOȘTINȚA VECHII 
NEGUSTORIMI IEŞENE !. 

— 

l. 
Copie 2008. | 
După jaloba ci aă dat pră-cinstitulur Divană dumnealui 

Stolnici Hristochefală, cu arătare că aice, înă oraşulii Eşii, 
înă Tărgulă-de-josă, de spre Vamă, avăndii ună loci: de casă, 
pe care arii fi avut şi benale, şi, la ardire oraşului, s'aă topitti 
de focii, şi, ca unulă ci sai aflati dină a stănga Prutului, 
n'aă avută chipă ca să-şi facă alte benali, fiindă în pre- 
pusă că ari fi înpresuratiă de cătră megieşi, aă cerşită răn- 
duitiă Vornicii de Poartă pe dumnealui Costină Ghenghe, 
ca, prină cercetare, să-i aliagă şi să-i hotărască acel locă, 
arătăndă şi a&asta: dină întămplare vremilor îi sari fi pră- 
pădită toati scrisorili. 

Aşa darii, după poroncă, viindă numitul Vornică, şi în- 
trăndă înă cercetare, unde mai întăi aă adunat pe toți acei 
cu locurile megieşite cu loculă dumisale, dină cari fiind 
şi eă unulă megieşită de spre Apusă cu loculti ci-li amă de 
cumpărătură de la ună Alexandru Bohotinianu, pe lăngă 
altu lociă, totii de cumpărătură, de la Adămeşti, încungiurat 
cu vrednici dovezi şi hotarnici, care pre largă arată, pe cari 
dină noă mi-amă zăditi dugheni şi alte acareturi, — deci, 
măsurătoare ci a [făcutii] numitulă Vornică de Poartă locului 

1 Originalele la d. C. Şumuleanu.
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dumisale Stolnicului, l-ati aftat întocma,şi mai alesă după măr- 

turisire a însuşi vănzătoriului locului cătră dumnealui Stol- 

niculii, la care n'a mai rămasă îndoială decătă pini pre- 

pusi că ară întra în zădire acareturilorii mele tri! palmi 

dinu locului dumisale. Care atastă păreri să poati înţălegi de 

cătră driapta judecată din însăşi glăsuire hotarnicilorii de 
mal înnainte, măsurăndiă loculă, fiindă slobodă, fără binale, 

iară nu ca acumii, cu zidiă, nefiindă cu putință de a să 

măsură, fiindu alcătuit benale de piatră. 

Într'acestaşi chipă fiind curgire pricinii, dumnealui Stol- 

nici nici întru ună chipă nu să priimeşti, pretenderisindă 

ca uni ştiută întru aceste altile şi fără niciună dritii sati 

dovezi, ci curat prihănitoră, a aduci înă supărare şi înti 

struncinare ticnitile odihni a veănicilorit stăpăni pe drepti 
lucrul lori, nepriimindă nici mărturie de cercetare a du- 

misale Vornicului de Poartă. 

Pentru acasta, plecat, rogi pre cinst. Divană ca, cu mi- 

lostiviri, să binivoiască a poronci locului undi să cuvini, de 

a ni scoati cu dumnealui întru înfățoşare judecății; de cătră 

care văzăndu-să mărturie de cercetare a dum. Vornicului 

rănduitu şi dovezile ci ami, să ni să dei sfărşitii înti urmare 

dreptăţii, ca să scapi dină supărare unii aşa persoani. 

Lacmanii Botoşinianu, Jidovă de aice.  '830, luli 26. 

II. 
Copie 2009. | 

După jaloba ci a dat cinstitului Divan dumnealui Stol- 

niculă Hristochefali cu arătare că aice, înă oraşului FEşii, 

înă Tărgulă-de-Josă, de spre Vamă, avăndă unii locă de 
casă, pe care ară fi avutii şi benale, şi, la ardire oraşului, 
sai topit de focă, şi, ca unulă ci s'ati aflat den a stănga 
Prutului, n'a avută chipă ca să-şi facă alte benali, fiindti 
înă prepusă că ari fi înpresurată de cătră megieşi, ai cer- 
şuti .rănduită Vor[nijcii de Poartă pe dumnealui Costinti 
Ghenghe, ca, prină cercetare, să-i aliagă şi să-I hotărască 
acelii lociă, arătăndii şi aăasta că, dină întămplare vremiloriă, 
i Sarii fi prăpădită toati scrisorile.  
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Aşa dară, după poroncă, viindă numitulti Vornictă ŞI în- trăndi în cercetare, unde, mai întăi, au adunat pe toţi acel cu locurile megieşite cu loculii dumisale, din carii fiindă şi e unuliă megieşitii de! spre Miazinoapte “cu loculă de cumpărătură ci-li amă dela o fimeia, Mălina, cu bezmană, şi loculii monăstiri Bărnova, precuniată şi altă bucăţică de locă dintr'ună medenaşii, totă dină loculă monastirii, dată de cătră Stăpănire, precum şi la alţi ati dat, încunglurat cu hotarnică, întărituri domneşti, care pre largi arată, pe careli ami zidit şi benali, acareturi, după măsurătoare ci ati făcută numituliă Vornică de Poartă locului *dumisale Stolnicului, l-aă aflat întocmai, şi mai .alesă după măr- turisire a însuşi vănzătoriului locului cătră dumnealui Stol- niculii, la. care n'aă mal rămasă îndoială. lară, la o mă- sură ci saă făcută din colțulă zidiului, sară cunoaşti dumnealui înpresurat de cătră loculă mie şi loculă dumi- sale cu 4 palmi, la a&asta rămăni înă socotinţa dreptei ju- decăţi ca, după harta închipuitoari di unde să să  înciapă măsoreşte, căci eii dintă adevără nu esă. | 
Întru acestaşă chipii fiind curgire pricinil dumisali Stol- nică, nici. într'ună Chipă nu să priimişti, pretenderisindă, ca ună ştiut întru aceste altile şi fără niciună drit, sa dovez,: ci curată prihănitoriă, a aduci înă supărare şi struincinare . . odihnile vecniciloră stăpăni pe dreptii lucrulă lor, nepriimindă nici mărturie de cercetare a dumisale Vornicului de Poartă, „ Pentru. atasta, mă rogi pră&-cinstitului Divan ca, cu mi- lostiviri, să binivoiască a poronci de a ni scoate cu dum- nealur Stolniculi întru înfățoşare judecății, de cătră care văzăndu-să mărturie de cercetare a dumisale Vorniculur rănduită şi dovezile ci amiă, ni să dei sfărşit în urmare drep- tăţii, ca si scapă de“supărare unii aşa persoane. | 

Ştefan Guste, de aice dină Eşi. '830, Iuli 27. 
[Pe V-o:] Copie ce ai fost rînduitii de cătră Vornicia de politie Vornicu Ghenghe, de Poartă, a cerceta loculă lui Hrisochefalii I, 

1 Scris de aceiași mină. Unele părți sînt identice cu cele corespunzătoare din actul precedent. 

Vol. XXI. | 
26
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” III. 

Prt-Înnălțate şi multă milostive Doamne, 

“Celi fără dreptate zulumuri şi supărări ce pătimăscii dinti 

spre dumnealui Stolniculă Costandinii Hrisochifali duhulă nu 

mă agiută a li tăngui şi a li puni pe hărtii, decăt, di lao în- 

puţănari pre cătă mă găsăscii, cu o jalnică tănguire, dină 

a sufletului durere plecată, înfățoşăzii înnaltă milostivului 

stăpăni, cu care pricina urmiază aşa: 

I-iă. Eă, ca ună patriiotă neguţitoră de aice, la anul 

828, Marti 8, păntru. trebuința lăcuinţii meli, ami cumpă- 

rată de veci o căsă pe loci cu bezmănii a monastirii "Băr- 

novii, cu vrednice docomenturi întăritură, care casă arzăndi 

de foci, înti 2 rănduri ami făcutii alteli, cu sămțătă strun- 

cinare şi cheltuială, făcăndu-mi-să la anul '827, Săpt. 12, 

şi întăritura Divanului, pe loculti cuprinsă înă a me stăpă- 

nire, înă putere dovezălorii de -mai înnainte, cumii pre 

" largu arată, avăndu patnică stăpănire.. 

2-le. Dumnealui Hrisochefală cu unii locii ce zice că are 

totă acolo în Tărgulă-de-Giosă, mai numindă şi altile şi fără 

" dovezi, suptă cuvăntă că ară fi perdute, tocma piste zăce 

ani trecută a stăpănirii mele, aă rădicat pretenţie că, avăndii . 

ună locă (nu mai multă), ară pătimi înpresurare de spre 

loculii me şi a lui Lahmană Jădovii, dăndă jalobă cătră 

înnaltulă Divanii apelativă cu: arătare cu totulă neunită 

adivărului, mai alesă unde zăce că de la anulii '819 să 

giudecă cu mini, căndă eii atunce nici mă aflamă stăpănu 

“pe locul mei, fiindii cumpăratii şi întrăndă înă stăpănire 

la anulă '820. Iată dovada niadivărului, niavăndi dumnealui 

nicio giudicată înă diiastimă trecută zăce ani.. 

3-le. După aceleşi jalobe a: dumisali întinsă cătră Diva- 

nură că îi să.înpresoară loculi, sati rănduit înnadinsii boe- 

rănaşii Vornicii de Poartă de aii cercetati stare' locului şi 

hărtiile locurilorii megieşăti, și n'aă aflatii nimică înpresurare 

pentru dumnealui, cumii arată în scrisorili ce ati dat, lu- 

crăndu-să atasta la anulă '830. 

A



  

O CONTHIHUŢIE LA CUNOȘTINȚA VECIN NEGUSTOnIMI IEȘENE 403 

q-le. După atasta, totă atunci, prinii înfăţoşare cu dum- nealul Stolniculii înnainte Divanului, tratarisăndu-să cu niare luare aminte pricina, a încheetii a sa socotință întru o mulțămiri şi fără părtinire vre unei părți, sfărşăndă hotărăre pentru loculă. dumisali Stolnicului înă ce măsură să să mărginiască şi anumi la ce locuri să să pui şi petre hotară, fără să-i mar rămăi cuvăntui, cumii' şi aceeşi carte a Diva- “nului de giudecată arată, fiindă din '830, Săptv. 6. 
5-le. Totă, la -acalaşi ani şi luna Săptemvri 16, cu po- ronca Divanului, s'a rănduită pe dumnealui Banultă Anghe- liche ca, înpreună cu acel Vornicii de Poartă, să margă la faţa locului şi să urmezi întocma după hotărăre Divanu- lui; care, cu adevărat, fiindii următori, aă mersiă şi, înă ființa mahalagiiloră şi a dumisali Stolnicului, pentru cătă dreptate l-ati aglutat, i-a sugurepsătă totă locul să, stăl-. pindu-lă şi cu petre hotară, fără să-i rămă; cuvăntiă,- cumă şi acastă mărturii ce ai dat-o dumnealui Banul Angheliche pre largii arată, fiindă totă dină anulă '830, Oct, 3, Şi. cu toati că înă urmă at mat haltarisăti dumnealur Stolniculii cu jalobă, ca unul ce păzăşti numai aceste, dară nimică .aiă isprăvită, decătii numai o întriagă sărăcii şi osăndire pentru mini, omii însărcinată cu gre casă de copii, neputăndiă a-mi căuta nici de interesultă dughenii, dinii cari îmi întămpină toati nevoile. - 

6-le. Şi prin jălobe ce art fi dat Înnălțăpiit Voastre cu arătari că ară av 2 locuri şi că hărtiile i-ai arsă în vreme Inicerilor, şi că, pe lăngă aceste, ară mai ave şi altă locă, de la monastire Bărnovva, haltarisăndiă şi hotărătura dumisali Banului Angheliche, ac& înteimeetă după carte de giudecață a Divanului, zăcăndii încă şi acasta: că pricina între noi arti fi atărnat a să căuta de domnesculă Divană, pe care atacarisăşti că n'a înţălesă nimică şi că, slobozăndu-să înă giudecătorie Țănutului, este piste ună ană trecută şi niclo îndestulare nu j sai făcută. Iarăşi niunite adivărului arătă- rili sale: întăi, că prină jalobeli sali date mai înnainte zice că are numai uni locă di casă, iară nu 2, pentru alui 3-le locă ce zăci că l-arii av cu bezmănă de la'monastire Băr-
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nova, agala să dovedeşti a fi a monastirii Frumoasăi, po- 

menitti şi prină carte de giudecată ce ami la No. 4. Alu 

doile, unde zăci că la hotărătura dumisali Banului Anghe- 

liche mai fostii de faţă, cu totul neadevărată, că,pănă căndă 

ma fostă dumnealui şi toți mahalagii înă cercetări, n'a 
putută Divanulii a da hotărăre să să pui petre. Alu triile, 

unde zăce că, pricina fiind rănduită de domnescul Divanti 

„la giudecătorie Țănutului, trecută peste unii anii de zăli, şi 

nu i să caută, iarăşi neadivărată, căci ace socotinţă acestului 

Divan spre a cerca uni €lenă cu engineriă pe fața pămăn- 

tului aă urmati înă toamna trecută, iară nu de uni ană, 

„ precumii zăce, după care ingineriulă aiă şi: rădicată planulii 
locuriloră, şi că dină pricipă că &lenul rănduită ati fosti bol- 

navă peste trii luni, şi. nici egumenulti Frumoasăi n'aă fostii 
aice, nu s'aă dat niciună stărşătă, după întindere acei fără 

cuvăntii cereri ce ati făcut dumnealui Stolniculii peste do- 

vezăli ce amă. | 

Luminate şi multi milostive Doamne, aşa persoană aco- 

lisătoare şi tulburătoare stăpănirii cu totulă m'ati spăimăntată, 

încungiurăndii adevărul şi numindi altele prină a sali jăluiri. 
Pentru atasta, umilit mă rogi Înnălţămii Voastre: fii 

milostivă asupra m&, a mi să vidă de luminatuli ochiiă 

docomenturile ce amiă asupra locului casălorii mele şi după 

dreptate să fii pusă la cale a nu fi supărat mai multă de 

dumnealui Stolniculi, şi înti veci va rămăn& spre pominire. 

La mila Înnălțimii Voastre, 
1835, Marti 9. pre-plecat: , 

| Ştefană, Costandinii Gusti, de. aice, dinti Eşi. 

IV. 
Copii. 

Cătră înnaltulă Divană apelativi alu Prinţipatului Moldavviei 
  

de la Ştefanii Costandină Băcalu de aice dinti Fşi” 
  

plecate: răspunsuri. 

Asupra jalobii ci ai dati Innaltului Divani dumnealui 

Stolniculă Hrisochefali cu arătare. că locului ci are în: 
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Tărgulă.de-Grosti ară fi pătimindă înpresurare, atătii de cătră mini, cătiă şi de cătră unii Lahmanu Jădovă, şi că cu unulă din not să judecă de la anulii '819 şi cu altulă „de la '8oo,; şi că pricina n'aă luat nicrună sfărşătă, şi că „dină pricina noastră umblă dină casă În casă, cu chirii, nu-şi poate face acaretii, făcăndă cerere ca să să facă ho- tărăre dreptului săă, îndatorindu-mă a scoate scrisorile cu care stăpănescui loculi meă ŞI CățI stănjăni ami, căci ei, - cu putere Turciloră, îniă niființa dumisali, aşii fi înpresuratiă locuri străine, fără a ave titlu di stăpănu, — plecati răs- pundu înnaltului Divan că arătările dumisali Stolnicului, măcariă şi di este persoană cinstită, săntă cu totuli ne[a]- devărati: ” , | , Întăs, la cuvăntulă ce zăce că ară ave 'giudecată de la anul '819, întru atasta nici nu ştiă, nici amă avută cu dumnealui vre-o giudecată, decâtii ei mi-ami stăpănită lo. culă cu pace. Socotiască înnalta giudecată şi aăasta; că, dacă ei aşii fi avutii locul de la Turci luati, apoi pentru ce să mă giudectă cu dumnealui la anuliă '819, mai înnainte stăpănirii Turciloră, căndă este ştiută că aii urmată la anulu * '821 stăpănire lor? Iată neadevărulă jăluirii dumisali, Ală doile, la anul '830 n'are greşală, că însuşi, dăndă jalobă cinstitului Divană judecătorescă ca să-şi hotărască locul, s'aă şi rănduittă Vornică de Poartă, care, înă fiinţa dumisali, după scrisorile locuriloră megieşăte şi stăpănire ci : saii urmat, aă cercetat şi, la înpotrivirile fără 'cuvăntă a dumisali Stolnicului, aă răportuită cinstitului Divană cumtă pre largu arată răportulă dintr'atalaşă ană, Iuli 20, după care, la 6 Săptmv., avăndă cu, dumnealui înfățoşare prin giudecată înnaltului Divanii, saă dat hotărăre dispărțării locuriloră şi pre la ci locuri să să pui şi petre hotară, cum pre largă arată şi aceeşi carte de giudecată, țăindu-să şi după acasta lucrare poroncită cumă că cuprinde la măr-! turie hotarnică de alcătuire petriloră totă dintă acalaşi ani, Săpt. 30, i la harta închipuitoare de stare locului, şi mai văr: tosă şi mărturie dumisali Banului Angheliche, ce răportueşte către cinstitulă Divaniă de cercetare şi alcătuire petriloră,
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fiindă rănduită înpreună cu “acelă Vornic de Poartă. lată 

- Şi pentru atasta că. dumnealui Stolniculii. fereşte adevărul 

la acie ci zăce că pricina pănă acumiă n'aiă luati sfărşătiă. 

Eă, cu supunire, mă rogă înnaltului Divanii ca să să 

vadă dovezăli ci amii şi, după dreptate, să fii pusă la cale 

a mă scăpa dinu nedreptile pretenție a dumisali Stolnicului, 

de către care mi s'arii cuvini a-mi plăti şi cheltuelile ci-mi 

pricinueşte. 
„ Ştefanii Costandinit Băcali, de aice dinti Eşi. 
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XL,. 

DESFACEREA MOȘIEI MOIMEŞTILOR, 

  

Adecă noi care mal giosă ni-amă pusti degitile făcut-amă . 
adivărată scrisoare noastră la măna dum, lui Ioniță Başbu- 
lubaşă Hătmănescu, precumii să să ştie că înă anii tre- 
cuţi ami fostii văndută dumisali Ioniță Başbulubaşt cărţile 
noastre de moşiia ci ami avutu înă Moimeşti, 163 stănjăni 
latulă moşii, adecă 110 părțile a patru fraţi, adecă a lur 
Pavălă Moimăsculă, şi a Lupului, frățăne-mei, şi a surori- 
lori noastre Măriuţa şi Aniţa,. şi 55 stănjăni a Doroftii, ne-. 
veste. lui Toaderii Moimăscu, şi a fitoriloriă ei, şi, dăndu-rni 
Başbulubaşă plata deplină în mănule noastre, i-amii dată 
Şi noi scrisoare de stăpănită părţile aceste de Moimeşti, 165 
stănjăni, după cumiă arată scrisorile noastre. Şi, stăpănindă 
dumnealui Ioniţă Başbulubaşiă aceste părți de moşii 10 luni - 
de zile, şi la luna ali zăcile să meargă dumnealui să-şi & dejma 
de pe moşii, s'a sculată Postolache Băguli, şi Ioniţă Băgulă, şi 
alți fraţi Băguleşti, şi aă trasă la gindecață pe dumnealui loniţă 
Başbulubaşi, -fiindă şi noi de faţă. Ami eşită la giudecată . 
la dumnealui răposatulă Manolache Veltă Logofăt, şi dum- 
nealui Velă Logofătă aă datii cu giudecată pe Băguleşti ca. - 
să dei banii dumisale lui Ioniţă Başbulubaşii şi să & aceste . 
părți de moşii suptă stăpănire loră, fiindă ei răzăşi şi ne- . 
iscăliți înii zapisă, şi Băguleştii să dă banii toţi, cu dobănda 
loră, lui Ioniţă Başbulubaşă ; care bani s'aă făcută să de 

1 Colecţia d-lui C. Crupenschi,.
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Băguleştii lui Ioniță Başbulubaşă 439 lei, 40 bani, beză 18 
„lei ce li-aă ertatii Başbulubaşii dintr'aceşti bani, şi dintr'a- 
ceşti bani ai dat Băguleştii lui Bașbulubaşii 300 lel, iară 139 
lei, 40 bani n'a vrutu Băguleştii să dă, zicăndi er cumiă 
că nu este moşie deplină, după cumă ami văndută noi lui 
Ioniţă Başbulubaşă, 165 stănjăni, după cumi scrie şi întk 
zapisăle de vănzare, şi este mai puţină. Şi, apucăndu-ne pe 
noi loniță Başbulubaşă ca să răspundemiă la atastă pricină, 
amii eşită cu Băguleştii la giudecata Divanului ; fiindă dum- 

“nealui Lupuli Balşă Velă Logofătă şi dum. loniţă Sturza 
Vel Vornic at trotărătă dumnealoră boerii să margă 
hotarnici Haciuli Vornicii de Poartă şi Ioniţă lanculi Lo- 

„ gofăti de Divan, la Moimeşii, la aceste părți de moşie, . 
fiind şi no şi Băguleştii de faţă. Amuă mersu cu toții şi, 
măsurăndii Vorniculă de Poartă şi cu. noi cu toţi, sai gă- 
sătă 102 [92] stănjăni toate părţile aceste ce amti văndută noi, 
dintru 165 stănjăni, şi, neagiungăndu 753 stănjăni, ami ve- 
nită la EşI şi ai hotărătă dumnealoră boerii să înplinească 
Băguleştiloră aceşti 73 stănjăni ce nu agiungu la măsurat, 
după cumi amă văndută, ori să dămă noi banii aceştie : 
139 lei, qo bani, lui Ioniță Başbulubaşii. Şi, stăn(dă) not la 
aşăzare cu Băguleştii, ni-amii aşăzată ca să să tai aceşti . 
bani în doaf, adecă să dă Băguleştii 69 lei, 8o bani , şi 79 
[lei], 8o bani să dămii nui. Care Băguleştii au făcută cumiă 
ai pututii: şi ai datu bani, iară noi, neavăndu nicio facere 

. de bani ca să dămii, amă dat dumisale lui Ioniţă Başbu- 
Imbaşii părţile de moşie ce avemă înă Mărzăşti, iară, ce 
săntu la “Ţănutulă Eşi, care să hotărăscu pe dină giosă, di 
spre Amează, cu funduli moşăi Mărzăştii [a] dumnealui 
Stolnicului Manolache Costache, ginirile dumisale Dumi- 
traşcu Păladi, şi pe dină susă, di spre Meazănoapte, să ho- 
tărăşte coaste cu moşie Zahornii, a lui Mihală Pascală. Și 
lungu acestoră părți de moşie merge dinu drumul celă 
mare a Botoşănilorii, spte soare-răsare, de vale, înă pă- 
răulă Izvoarăloriă, şi trece totii părău Izvoarălorii şi să sui 
la dială, la ună piscu, şi trece piste piscu şi să pogoară 
în părăuli Ţerincii, unde să înfundiază cu moşie Moi- 
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meştiloră, ce o stăpănescu Băguleştir înă 2. părți, părțile, 
noastre, o parte a noastră tragemă, parte tatălui nostru, 
lu! Ioniţă Moimăsculă, şi o parte a Doroftii, cu a fi&oriloră 
ei, ci trage parte lut Toaderă Moimăsculă, ci a ţănută pe 
Doroftie, iarii o parte a lui Costandin Paiulă, ginirele lui 
„Andrei Moimăsculă, ce trage de pe socru-săti, Andreiii 
MoliJmăsculă, n'amiă dat-o dumisale lul Ioniţă Başbulubaşii, 
fiindcă n'avemă no! triabă la parte atasta, nici elă nu iaste 
amestecatii la banil aceştie. Care aceste trei părţi de moşie, 
doai săntu a noastre şi a lur Costandină Puiulă,. săntii ho- 
tărăte toate într'ună hotaru, stălpite cu petre de giură în- 
preglură, după cumii sintu faţă. " 

" Deci dumnealui Ioniță Başbulubaşă să aibă a-şi stăpăni 
aceste 2 părţi de moşie, părţile noastre, cu bună pace. Căcr 
noi, de a noastră bună voe, amă dat.dum. ca să-i fiiaa 
dum. moşie neclintite înii veci, care nimine dinti niamulă 
nostru sai dină ficori! noştri să nu fie volnicI a strica văn- 
zarea şi aşăzare noastră, şi, oriunde şi la ce giudecată art 
eşi, să nu le să ţie în samă. 

Şi la aăastă tocmală şi aşăzare a noastră sati întămplati 
şi alți oameni buni, care ma! glosi s'aă iscălit, 

ŞI noi, pentru mai adivărată credinţă, nii-amă pusi degitile. 
Letă 7277 (1769), Fevr. 4. 

Eu, Pavăli Moimăsculă, fi&orulă lu! Ioniţă Moimăsculiă, 
amă vănduti cu voia me. 

Ei, Lupulă Moimăsculă, ami văndutii cu voe (lipsă Moi- 
măscu). | 

Eu Măriuța, soră lui Pavălă Moimăsculti, amii văndutii 
cu voe me. 

a 
Eă Aniţa, sor[ă) lui Pavălă Moimăsculu, amii văndută 

cu voe me, 

„Eu Doroftie, ci m'a ţănutii Toaderă Moimăsculă, amiă 
văndută cu voe me.  : ” 

Eă Dumitru, fi&oruli Doroftii, amă văndutiă cu voe mă. 
Eu Gheorghii, fioru. Doroftii, amă văndută cu voe mă. 
Eu Grigorii, fiorulă Dorottii, ami văndută cu voe me. 
Fă. Vasile, fitorulă Doroftii, amii văndută cu voe me,
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_Şi înnainte noastră aă venită Lupul Moimăsculi şi ati: 
adiverit că cu voia lui aă văndută a 

Şi amă'iscălit: ! 

Lupul Balş Veli Logofătit. 

Şi eu încă amii fostii faţă: Gav. G- Pah. 

De mine saă poșleduitii copiia atasta, şi iaste asămine cu. 

celă adevărată zapisă. 
Enach Stamati Stolnici. 

. 

(Pe V-o:) Zapisulă lui Pavăli i Lupulii Moimeşti şi alţii, 
dină anulă 7277 [1769], Fevr. 4.



  

XII. 
INVENTARII DE MOŞIE MOLDOVENEASCĂ 

DUPĂ 1821. 

I, 

Catagrafii pentru toată averia nemişcătoari a dumisali Post, Iancu Cananăă, de la Țănutuliă Botoşanii; cari, după poronci, urmiazi a să teslimarisă dumisalit Agăi Cos- tachi “Tăgăra, pentru datoriia dumisaliy Post., ac& că. tră Ţăgară. - | 

Arătaria fiişticăriia averi, 
No. 

  

1. Păduri, codri, după tahmină ca 500 fălci, cari esti în- triagă şi nestricată cu. tăeria. A A 2. Păduri, iarăşă codri Şi iarăşi după tahmini, 'ca 2.500 fălci, din cari să tai totă feliulă di lemnu şi întă cari încă să găsăşti asămini lemnu, tăetă fiindă ca doi părți şi o a triia parti netăetă, şi totă înă aastă „Păduri este oprită şi ridicată şi 'pădurită, pără ste- Jărişii, mai multi pentru totii feliulă de cherestă măruntă. o i 
3. Păduri, apărătură tănără ŞI vechi, totă după tahmină, ca 150 fălci, cari să -zăci la Corneşti. 

. Aşăzaria boeriască: casă di cărămidă, pi. timelei, ci cinci odăi şi o şală, şăndilită, înprejură cu parma- clăcuri. 

Î
 

! Originalul în colecția mea.
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14. 

13. 
16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

“21. 

INVENTARII DE MOŞIE MOLDOVENEASCĂ DUPĂ 1821 ” 

„ Cuhni di piiatră, înă vălătuci, cu patru odăi, o cămară 

. întunecoasă, şăndilită. . 

Unii grajdi prostu, de lemnu, acopirit cu răgo 

„O înblătoari di lemnu, proastă, şăndilită. 

8. 
. Uni grajdi di scănduri, vechi, străcati. 

10. 

II. 

12. 

13. 

Casă vechi, proastă, unde şădi chelariu. 

Uni hambart cu păreţii de scănduri, acoperit cu răggozii. 

O pivniță de lemnu, cu şopronă di- asupra; străcată. 

O făntănă înă ogradă. 

'O livadă, cu totă feliulă di poini roditori, întă cari esti 

şi o altă făntănă cu cerdacii. 

O bisărică di piiatră, înpodobită înlăuntru cu toati celi 

trebuintoasă, cu hramu Pogorării Duhului Svănti. 

Şi toati aceste cuprinsă cu o îngrăditură di gardu, spi- 

nuită, cu poartă de scănduri. 

Patru crăşmi de lemnu: una înăă sat şi trii pi drumuri. 

Unii ratoşii di cărămidă, cu şasă odăi, şindilit şi cu 

pivniți di piiatră încăpătoare di 12 vasă, ci esti la 

Săreti pi şliahii, unde să duci la hrubă. 

O altă livadă, "Cu pomi tineri, ci esti înii osăbi îngră- 

dită cu gardu de nueli. 

Patruzăci pogoani vii i lugrătoare. 

Doi mori stătătoare, înă apa Săretiului, de lemnu şi 

acopirite cu şăndilă, la cari săntă patru petri. 

Doizăci şi cinci fălci arătură di toamnă, înă -cari sati 

sămănat patruzăci merţi grăi. 

28 fălci arătură di toamnă, nesămănată. 

IL 

Prescriiri averii mişcătoari cari s'a găsătii la moşăili Cornii 

şi Costeştii, di la Țănutuli Botoşanii, a dumisale Post. 

Iancu Cananâă, care ari să st păstrată şi nerășluită, 

spre întimpinare plățăi catră alți creditori, nefiindă 

amanetarisătă în datoriia ce cătră Țăgară.



  

No, 
— 

INVENTARII PE MOȘIE MOLDOVENEASCĂ Dupi 1894 413 

Arătaria fieştecăriia averi. 
1. Optsprezăci şălaşă (sic) Ţăgani, cari alcătuesciă 49 sufiiti, însă : 

TI. 

-
w
 n
 

S
I
 
S
u
 

10. 

XI. 

12. 

13. 

14, 

13. 

10. 

17. 

18. 

2. Vitili 

Leonti Bucătariu, cu dor copil băeţi, bezii fimeia, 
Nastasăia, Moldovancă, . ” Spridonă Vitariu, sterpu. 

. Costandin Chitariu, cu fimeia lui, Nastasăia. . Costandin Albariu, cu fimeia lui, Anghiluşa, 'cu doi copil: ună băetă şi o fată. 
- loană Chiriiacă, sterpu. | 
„ Vasăli Haritonă, cu fimeia lui, Iliana. | . Gligori Căldărariu, cu fimeia lui, Zoiţa, şi- unt copilă, băetiă. 
.. Chiriiaciă Cibotariu, cu fimeia, Mariia, şi 2 co- 

pili, fete. 
„ Gligori a lui Costandin, cu 'doi copile, fete, ci-şi zăci că esti ertatu, beză fimeia lui, Moldovancă. Ștefanii Vezăteu, cu fimeia lui, 'Todosăia, şi ună copilă, băetă. * | 
Ursu Scripcariu, cu fimeia, lrodiia, şi o'copilă, fată. Petrachi Burlacu, scripcari. 
Gherasămă Chitariu, cu fimeia lui, Floare, şi doi copii, băeţi. 

„Pavălă a Badilui, cu fimeia lui, 
Ghiorghi Bucătariu, cu. fimeia lui. 
Covachi Cibotariu, burlacă. , 
Andrei Chitică, cu fimeia lui. 
Costandin Bătrănu, cu maică-sa,' pi lăngă cari mai săntă trei Țăgance: Ioana, Mariia, Nasta. - săia, pricumă şi dor băeţi: Ghiţi şi “Todorachi, „* cari slujăscii înă casă. ia 

Ci S'aă găsătii, însă : 
2 telegari şărgi, cari să zicii că ară fi streini. 
3 bivoliţi: doi cu viței şi una stiarpă. 
I bivolă buhai. 
8 vaci: 6 cu viţăi şi 2 sterpe. 

i
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Io boi di giugiă. - 
76 cat proşti, cari umblă la pluguri. 

120 rămători, mari £u mici. 

1.028 'oi şi capre, beză cele cobăneşti, însă: 

318 oi fătătoare. 

180 meluţă dină acesti: ani. 

30 berbeci di sămănță. A | : 

Io berbecuţi dinti acestu ani. 

160 aa: 
So ezu din acastă vară. | 

50 ţapi. 
1.025 adică una mii doizăci şi optii fact, după j 

arătaria lui Ilii Mitoşăriu, scutariti. ; 

1 .248 adecă una mii doi suti patruzăci şi i optă pisti totă. 

3. Pojăjiia .casăi, însă: ” 

„Ca patruzăci vedri vină, înă triă vasă, la hrubă dela 

ratoşti. ! P 

20. pluguri, cu ferăli lorăă; şi grăpi di lemnu, cari lu- 

criază cu cai i boi. 

4 poloboaci” 

4 putini 

1 butcă vechi, ci să meremetisăşti acum di cătră 

unt tocmit herari. 

sănei proasti. 

canapă bună, înbrăcată cu şală. 

scrină di nucă închisă. . . . 

scauni înbrăcati cu „meşănă. i 

canapeluţe 'mici . 

masă di cărţi. . .. , lână odaia 

3 paturi cu mindiruri di lănă şi doi perini |*c& mari. 

înbrăcati, cu feţăli dimicatonă!. . . " 

4 perdeli di şală la fereşti, cu una di cit. 

1 masă rătundă mari di stejarii. 

2 oglinz di părete. .. . . 

înă cari să puni -păini înă hămbari. 

m
m
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4. Prod 

hramă di lănă verde. 

y 
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scauni negri,' înbrăcati cu şală verde, 
vechi. . A 

scrină di nucă închisă. . 
unii crivati di nucă.. Lc. 
mendiri di lănă. .... a 

perni de lănă, fără feţi. .-.. 
pat prostu. ... 
masă di nucă îniă tril părţi. 
sfeşnecari prostu. . A 
pat, cu mindiriulii di lănă, vechi. 

  
înă ală 

doile odai. 

crivat vechi. . . înă ali triili odai, 
scaună prostu. .... 
paturi goale, în alti. patrăle odai, la fimei. 
dulapuri; cu stecli şi farfurii, închise. 
masă de lemnu, proastă. | 
măngălăti di călcată strai... 
lăzi proaste, încuiate. .. 

ucturile di pi moşăi, însă: 
6 stoguri grăi netrierată, 
2 

Y 

12 

80 

86 
200 

stoguri mazări tijă. 

| în şală. 

giriadă pai, grăă, orzu şi maziri, trierată, 
stoguri orzu şi ovăsă la ariia dintă cămpu. 

„Polă stogă grăă la hrubă, netrierat. 
fălci păpuşoi, neculeşi, tari proşti, cruzi şi stricaţi 

di brumă. 
stoguri di fănă, Pa 
merți cartofi, clăditi înă giriadă. 

701 bucăţi lemn chereste stăpăniască, gata, la. ma- 
gazie dină pădure Cornii, însă : 
43 tălpi stejarii, bezii 17 date cu 4 țiduli şi iz- 

voadi, 
48 grinzi, tijă. 
48 tumurugi, beză 4 date cu ţidule.
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402 scănduri tăeti la hirisăii, bezii 455 date cu 

țidule şi izvoade. i 

36 amnari, beză 10. daţi cu țidulă, 

37 paianturi, beză. 4 daţi cu țidulă. 

'3 dulapi, bezii 29 daţi cu ţidule. 

13 dulapi, căte de 3!'/, stănjăni, bezii 12 dați 

cu ţidule. 

8 scănduri, căte 20 palme lungu, 
4 costoroavi căte 25 palme lungu. 

39 doagi, căte 13 par., beză 25 date cuţidule. 

7. 
141 bucăţi lemnă chereste neguțitoriască, văndută şi 

nerădicată dinu pădure de pe moşie Cornii. | i 

. 4 copaci tăeți gălătuşi. ) 

7 vărvuri a 7 copaci. -] | 

6 tumurugi., . . . -V a lui Avramă Jădovulă. | 
2 tălpi. E 

4 colani di roată. . , o. 

'24 tălpl dinit şasă copaci tăeți, bezi şasă copaci cari 

săntă încă înă pi&oari, plătiți, a dumisali Spa- 

tarului Iordachi Bălşucă. | 

15 tumurugi gata, a dumisali Hat. Anastasachi Başotă. 

6 tumurugi gata, a neguţitorului lani Spănu. 

14 amnari. . . Ni : Ţ, . 

vărvuri a dor copaci. a iui Vasăli, ro 2 . 

"5 copaci stejari, tăeţi şi nelucrați., tari, otii Băiceni. 

6 tumurugi gata. 

1 furcă de făntănă. , 
'26 scănduri gata. a Jădv. Haia Vadana. - 

2 butuci tăeți şi nelucrați. 

1 ulucă gata. . . .| a neguţitorilui Misări Ar- 
3 copaci stejari ten.) manult, 

1 talpă gata. '. .: . .] a lui loani Haluncă oti 

3 vărvuri a trei copaci. -) Băiceni. 
> tumurugi gata... . . . . . a lui Ştefană 

3 vărvuri a trel copaci. . . „0 Heresteoariuotă 
1 copaci stejară tăetii şi nelucratii. Botoşani.
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HILL 

Moşăia Cornil. plini: sti aa 

Cheresteaua ce să găsăşte în magazaoa stăpănească di pi atastă moşăe Cornir. 1832, Octvr. --- zăle. 
No. 

43 tălpi, beză 17 date cu patru ţăduli şi izvoadi. 
48 grinzi. 
48 tumurugi, beză patru dati cu țădulă, 

402 scănduri tăete înă hirisăi, beză 455 date cu țăduli şi 
izvoade. 

56 amnari, beză 10 daţi cu țădulă. 
37 poeanturi, beză 4 daţi cu țăduli. 

dulapi, bezii 29 dati cu țăduli. 
3 dulapi către trer stănjăni polă, bezi 12 daţi cu ţiduli, 8 scănduri căte 20 palme. 
4 costoroave căte 25 palme lungu. 

39 doage căte 13 palme, bezii 23 daţi cu țăduli. 

4 

U
 

l 

70! adică şapti sute una bucăţi lemnti stăpănesc să găsăşti astăzi înti magazaoa stăpănească di pi moşăia Corni, bezi heresteaoa dată după țădulili şi izvoadele &-anată 
înfățoşat, , 

[Deget:] eă Costandină, chihaia de pădurari otă Corni, adiverezi. 

IV. 

Moşiia Cornii. 
————— 

- 

Cherestă văndută dină pădure Cornii şi nerădicată a feţi- 
lori mai josiă însămnate, cari sati găsăti la prescriere 

„de acum, | 1832, Octvr. - No. 

24 tălpi dină şasă copaci tăeţi, bezii şasă copaci cari săntă 
încă înti pi&oare, plătiţi, a dumisale Spatarului lor: 
dachi Bălşucă, 

Vol. AXI, 
21
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No. 

6tumurugi. . . . - 

2tălpl. . 

golani de roată. .! a lui Avrami Jădovulii. 

copaci tăeți gălătuși., 

vărvuri a 7 copaci. | 

tumurugi gata a dumisale Hat. Nastasachi Başotă. 

tumurugi gata a neguțătoriului Iani Spănu. 

+ 
PP
 

—_
 

T
U
 

amnari.. . . o. 

vărvuri a doi copaci. 

copaci, stejari, tăeți 

şi nelucraţit 

tumurugi gata. 

1 furcă de făntănă. 

26 scănduri gata. . . . > 

butuci tăeți şi nelucrați. 

ulucă gata. . . . 

copaci, stejari, tăeți. 

talpă gata 

vărvuri a trei copaci 

tumurugi gata. . A 

vărvuri a trei copaci. . .| alui Ştefanti Heresteoarii 

copaci, stejari, tăetă şi ne- oti Botoşani. 

lucrată. . | | 

îqi Adecă o sută patruzăci şi una bucăţi lemnă neguţăto- 

rescă şi vănduti, dinti pădure. Cornii, cari sau gă- 

sătă nerădicatii la prescriere de acumiă. - 

[Deget:] Ei Costandinii, chihaia de pădurari, otii Corni, 

adiverezi. 

a lui Vasili Rotariu otii Băiceni. 

wi
 

N 
fe
 

    

O
 

a Jădoavci Haia Vădana. 
, 

 -
 

»>
» 

SS
 

a neguţătoriului Misiră Armaniă. 

—
_
-
 

) a lui loanit Haluncă otii Băiceni. 

-
 

Ww
> 

U
t
 

vV. 

Lucrurile a dumisale Postelnicului Iancu Cananăi ce ai 

fostă în hămbari şi sait tremesii la Botoşani şi Ss'aii 

încărcatii pre Pavălii Budianu. Adecă: 368. 

No. 

1 bariitacti (Sic) mare. 

4 căldări, cu capacile lori şi 5 țăvii. 
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No. 

v 19 roate de plugi. 
II chelne de cară. 

- 1 baloniă străcati, cu 4 roți, însă 2 cu şănurile întregi şi 2 căte pe glumătate şănele. 
2 gemăndane vechi.  „ 

+4 cheşti (sic) căte de doi cal. 
7 trăiste, stricate, pentru cai, de dati grăunţă. 15 heră de plugă late şi 14 lungi. 
I Cătari mare. o $ -4 beră de înherată. vitele. , 

25 bucățele curăle de hamuri, cătărămi, bicuşti şi alte țeri (346). . 
| 1 păreche de hamuri de doi cai, cu'tril strianguri totii de cură; IE E a 834, Mai ș. . "- (Două iscălituri.) 

VI. 
Catagrafie ală doile de avere mişcătoare săcfestruită a du- misale Post. Iancu Cananăt, ce sai găsătii pi moşiile Cornii şi Guranda, ce ai să să străgi la: mezat, după poronca cinst. Divană dină anulă următori '828, Săpt. 18, suptii No. 127, cuprinzăndu-să- toate producturile «vechi şi dină anul următori 1828, 

Cele ci s'au găsăt la moşiia Guranda, Tănutulă Fşi, 
No. | “Săptv. 25, însă : | 

217 cai şi epi, mari cu mici, beză mănzii sugari, însă : 24 epi cu mănzi, beză patru ce aă perit. 
150 epi sterpi, tinire şi bătrăni. o 
27 străjnice epi, beză. 2 ce ati. perit, . 

- IO armiăsati de sămănţă, beziă 1 ce ai perit. 
12 cai de rănd, de călării, 

5 mănzi fără mami, bezii 1 ce at perit. 

700 merță păpuşoi, vechi de 3 ani, în 46 stănjăni, înă 

  

-
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No. 
  

doi coşăre căte de 23 stănjini coşeriulă, nalt 

de ună stănjănii, 6 palme, iară largu de 5 pal- 

me, socotindu-să atastă sumă cu tahminu atăta, 

fiind coşerile deşerte căte de 3 palme gospodiă şi 

mai bini, beză 4 stănjini polă ce s'a dat pentru 

hrana oaminiloră casii dumisale şi pentru velniţă, 

după poronca cinst. Vornicii vechi dină anulii..., 

26 luni. 

289 merţă sacară vechi dinit anulă trecut '827, însă: 

270 merţă, înă 54 stănjini, întăi 3 girezi, naltulti de 

ună stănjănii, latul de doi stânţini, socotin- 

du-să cu tahminii căte 5 merţă pe stănjăni, 

în 2 girezi la arie dină dial, jarii una la 

arie lăngă coşerile di spre Truşeşti. 

19 merță ce sai găsăt la jăcniță, dină care 17 

merță, după ce sai scrisii, l-ati vănduti înii 

tărie vatavulă Gheorghii Mitoşeriulii, căte 8 

lei merţa. 

289 
73 merţă sacară nou din anulă următori, '828, la ariia 

din dialii, însă: 

35 merţă într'unii capătu de giriadă de 7 stănjăni 

lungu, naltulă de ună stănjăntă polă, iartă la- 

tulă de 2 stănjăni, socotindu-să cu tahminiă 

căte 5 merţă pe stănjăni.- 

27 merţă înti 11 stoguri coşolină, sacară proastă, so- 

cotindu-să cu tahminii căte 2 merţă polă în 

stogă. 

IL merță ce s'ati găsăt la jăgniţă sacară nou trierată. 

75 
12 merţă polă grăti la arie de spre Truşeşti, în 5 stoguri 

coşolină, socotindu-să cu tahmină căte 2 merță 

polii în stogă, fiind grăi prostu, înii doi cu mo- 

horă, dinti anulă următoră '828, mărime «de 3 şi 

de 7 stănjini înpregiurii, iară naltulă de 2 stănjini.
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No. 

j 90 merţă ovăsă cosăt noi, dină anul următorii '828, SE la arie dină dia[lă), însă: - 
85 merţă îni 8 stopuri şi ună polă, socotindu-să cu 

tahmină căte 10 merță înă stogă, mărime 
înpreglură de 10, de 9 şi de 8 stănjini. 

3 merţă ce sai găsăti la Jăcniță, 
90 | 40 merță orză cosătu, noă, dină anulă următorii '828, la - arie dină dială, înă 8 stopuri, socotit cu tahmintă Ei căte 5 merţă pe stogii, mărime înpregiuriă de 8 . şi de 6 stănjini, iar naltulă de dol stănjini. 6 stoguri opţigă coşolină, sacară sacă, ci nu să triiră, p tijă la arie dină dială, mărime de 9 şi 8 stănjini 
înpregiur, dină anulă următori, '828. 

5 stănjini polă unii capăt de giriadă pace de sacară dină 
anulă următori, '828, naltulă de uni stănjină poli, iară latulă de 2 stănjini. 

2 merță mazire, socotită cu tahmină, într'ună stogă de 6 stănjini înpregiur, iar de 2 naltă, tijă la arie 
dină dial. 

3 dimirlii linte, socotit cu tahminiă, într'o căpiţă, tijă la 
ariia dină dială. 

2600 merţă popuşoi noi din anulti următori, '828, socotită 
cu tahmini, înă 13 stănjini într'untă capăti de 
coşări, beză 30 fălci popuşoi neculeşi, socotin- 
du-să ca ş stănjini, iară merţi 100 după analo-. goni fălciloră ; fiindiă pisti toti toată arătura” po- 
puşoiloră 92 fălci, după dare de samă a vechi- 
liloră ; care popuşoi a rămasă neculeşi -dină ne- 
silinţile vechililoră dumisale Post. Canan6, căci, 
măcarii di aă şi fostă săcvestruită o sumă de 
bani, 39.000 lei, datorii di pi popuşui di la Gu- 
randa, ci aii avută de la 4 sate astă primăvară, din popuşoi săctestruiți dumisale Post. Canană, 
ŞI zică vechilii dumisale că n'arii fi avută cu ci 
plăti di lucru, dară înă urmă s'a găsitii datorii
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ascunsă toti di pe popuşoi 'încă la 5 sate, anu-: 

mi: Săvenii, Vlăsăneştii, Socrujenii, Buhăcenii 

- şi 'Dabrocenii, precumii acumi, mai înă urmă, 

mat pututii tăgădui vechilii dumisale, diosăbitii 

di alti vinituuri ali moşii, ci 'li-aă- luoată totă ei, 

dină vreme .ci s'au săcfestruită şi pănă acumi. 

40 merţă popuşol ci sai șăsătii: la jăcniță ; care aceşti 

popuşoi ai prisosită- mai multii'piste 8o merţă, 

- ce s'aă' dat dumisali Post:: Cananăii, după po- 

“ ronea Vorniciei vechi dină 26 luli, pentru hrana 

oaminiloră casăi duimisale şi pentru velniță. - 

66 stoguri fănii,. bezii 4 gireză fănă înpărătescă. 

20 pluguri de cal, cu fierălc, i guri” de. hamă, şlihuri, 

hățuri, i 'bărdițăle loră şi cu totu tacămu lor. 

2 bor: de răndii pentru caratii lemnile şi apă. 

126 vedri vină, înă:3 buţi,' dină viile de la Guranda, scă- 

zută la zici una, după obicei (adică EL veari). 

63 stupi, în doi prisăci, însă: - 

108 matei, 

37 roi. 
163 

3.900 lel pe 300 merţă_păpuşoi, datoriia la 4 sate, anumi: 

" Truşeştii, Gorbăneştii şi Cornii, de la Țănutulii 

: Botoşani, şi Guranda de la Țănutulă Eşi, căte 

4 at "aa lei merţă, cu vadă păn” la Sfăntuli Dimitri, 

Ă E "după arătar[ea] vechililorii dumisâle Post., anu- 

pi Y, „- me: Ioan Beldii şi Logf. Neculai Hașnaşă ; că- 

- rora, tăcăndu-le îndestuli "zapriiloră ca să-mi 
arăti condica de vănzare păinil' şi să-mi dei za- 

pisăle datorii acestoră bani, a dati samă că şi 

condica şi toate zapisăle ară fi la Eşi, la c[uj- 

cloajna dumisale Post. Şi alţi bani n'amii pu- 
“tut înplini decătii numai 835 lei, de la sat[ulă] 

-“Gorbăneştii, Țănutulii Botuşenii ; cari bani sta la 

mini; avănd şi ei a ]uioa pentru chiriia ce amii 
plătit şi cheltuiala drumului, umblăndă înă pri- 

E
.
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cinile dumisale Post, Cananăă, înti căteva răn- 
duri, la Eşi şi la moşiia Cornii şi la Guranda, 
Şi pentru osteniala me şi trecire de vremi, de 
cănd păzescii săcfestruli acesta. 

52 cal tineri, parte bărbătiască, cu 10 ce sai găsătii as- 
Ccunşi, însă: 

20 străjnici, bezii 2 ce aă murit, 
16 tretini, beză 1 ce aă perit. 
_2 cai de rănd, 
32 

30 vite albe, mari cu MICI, însă : 
20 boi mari de glugă, cu 12 ce s'aiă găsătă mai 

în urmă cumpăraţi. 
6 vaci: 4 cu viţăr şi 2 sterpe. 
1 buhai, 

3 mănzaţi. 
30 

I 0 bivoliţă a făta. ] N 1 ună gonitori bivoli. cumpărate întă urma catagrafiii 
1 O mănzată bivoliță. . d'intăr. 

456 oi, mari cu mici, cu 140 ce sati găsăt în urmă as- 
cunsă, însă: 

| 
385 mari, dină care 60 oi săntă ţăgăr, bezii 7 

ci aă perit. 
49 cărlani dinti anulă următori, '828, dinii care 

20 sânt țăgăi, beză 7 ce au perit. 
22 berbeci de sămănţă, dină care 4 sănti țăgăr. „236 | 

241 capre, mari cu mici, însă: | 
151 mari, cu ţapi cu toti, bezii 47 capre ce at 

dat samă €obanii că li-aă văndut vatavuliă 
Gheorghie Mitoşeriulă. 

85 iazi şi iade dinti anulă următori, 1828, beză 
9 ce ai perit. 

170 mascuri' şi măscuroaice, mari cu Mici, cu purcei cu 
totu, însă
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No. 

42 mascuri şi măscuroaice mari, beză 4 ce aii 

perit. 

36 godaci dină anulii trecut, '827. 

81 purcei sugari, unii de astă-primăvară, iar 

__ alţii mai dinti coace. 

179 
132 stupi, în doi prisăci, însă : 

89 matce. 

43 rol. 

132 
1.471 vedri vină, înti 16 buţi mari, scăzutulă la zăce una, 

după obicei (adică 163 vedre). . 

114 robi ţigani, mari cu mici, înii 29 sălaşe şi 2 stinghere, 

dinti care unii săntă la curte, iar alțăi la Fşi, 

„daţi la meşteşugii, care acum să arată prinu 

deosăbit izvod. | 

6 căldări mari de velniţă, cu capacile lori, căte cu â 

ţăvei, însă cu o caldare ci este stricată, fund 

numai pe giumătate. 

1 ună bardaciăi mare de aramă. 

36 căzi, însă 48 căză de plămădit şi 8 căzi trusce (sic), 

care curge apa pintr'ănsăle. 

11 &ubere. ! 

1 o bute mare stricată, 

Păine, şi paile, şi fănnulă. 

56 merţi grăă dinti anul următori, '828, însă : 

32 merţă, socotit cu tahmină într'o giradă de 8 stăn- 

jină lungul, ună stănjănă poli naltulă, iară la- 

tul de 2 stănjini polă; însă 3 stănjini polă să- 

cerat şi 4 stănjini poli coşolină, socotindu-să 

„căte 4 merţă pe stănjănăă, fiind grăi prostu. 

24 merță şi 4 dimirlii ci s'a găsit la jăcniţă în 20 

___ merţă grăi spalată şi + merţă dimirlii nispalată, 

30 
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No. - 

120 merţă şi 6 dimirlir sacară nou, dină anul următori, '828,. însă : 
115 merță într'o giriadă de 23 stănjini lungul, de 

ună stănjănii polă naltulă, şi latulă de 2 stăn- 
Jin, socotindu-să cu tahmină căte ş merţă 
pe stănjăni. 

3 merţă, socotitti cu tahmină, într'untă stogă caşolină 
de 8 stănjini înpregiur și de 2 stănjini nal- tulă, tijă la arie oti Săretr, 

2 merță şi 6 dimirlii sărboaică dede (sic) dejmă, sa- 
cară amestecată cu orzu şi cu ovăsă, tijă la 
arie otii Săretu,. 

  

120 
09 merţă ovăsă not dinu anulă următoră, '828, însă: 45 merţă,: socotită cu tahminiă,. într'ună capătă de gi- riadă dină anulă următori, '828, de g stănjini lungul, naltulă de unt stănjănă polă, iară latultă de 2 stănjini, socotiti căte 5 merță pe stănjănti. 24 merţă ci s'a găsită la jăcniţă.- i 69 
2 merță hrişcă şi ş dimirlii, socotiti cu tahmini, într'o girezuică de 6 stănjini lungulă, de poli stănjănă nal- tulă şi de polă stănjăni latulă (de dejmă). 
+ merță anisonă ce s'a găsătii la jăcniţă. 

800 merţă popuşoi noi dintă anulă următori, '828, socotiti cu tahminii înă 40 stănjăni de coşeră, însă 23 stănjini unii coşer întregă şi 17 stănjăni înă doi capete de coşării, socotindu-să căte 20 merță pe stănjănă. 623 fuioare cănipă de toamnă, netopită, de dejmă, întruni stogă mică. 
463 fuioare ină netopit, de dejmă, cu sămănţa lui, într'ună - stogii mică. - 
50 stănjăni pai vechi şi noi, însă: 

25 stănjini înă doi girezi la arie otă Săreti, pai vechi, dină anul trecuti, '827, naltă de unii stănjănă, lată de ună stănjănii,
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No. 
  

21 stănjăni tijă pae vechi, dinu anulii trecut, '827, la 

arie de la velniţă, întro giriadă şi ună capătă 

de giriadă. a 

4 stănjini pai nol, dinăă anulă următoră, '828, la arie 

oti Săreti. 

36 stănjini, 3 girezi fănă dină anul următori '828, bezii o 

piriadă fân înpărătescă, însă : 

2 girezi, piste Săreti, fănă de şesii. 

LL dincoace di Săretii, fănă di părlogii. 

3 . 

11 stoguri fănă vechi şi noii, însă: 

ş stoguri, piste Săretii, făni noă, cu unulă ci esti 

între gărla Săretului. 

8 stoguri fănti vechi dincoaci di Săretii. 

TI: 

Atasta fiindă averea mişcătoare a dumisale Post. lancu 

Canand, după poroncă, făcăndă şi ală doile catagrahe, e 

triimătii la cinstita Vornicile] de aprozi. 

(scălit :). Sălioniă is. za aprozi. '828, Săptv. 27. 

Sau văzutu. 

VII. 

Lucruri ci sati găsăt a casăi dumisali Post. Cananb la Gu- 

randa, la chilari date pe samă.  Săptv. 24 "828. 

2 sănii boereşti, proasti, di cai, una mari şi alta mică, 

1 o părechi hamuri di cheli, vechi, cu hăţurile: i căpi- 

țălile şi zăbalile lori. | 

8 piei di cală: 5 mari, 2 de străjnici şi una de mănzi. 

7 roate di cară: '3 cu şănile de feri şi 2 sadă, şi unt 

tacămii di carii mocănescii, cu coşă cu totii. 

4 orcicuri cu legături di fieră. a 

2 osăi i carii mocănescii, cu legături de feri,
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chilne_de cară mocănescti. 

o bute dişartă di pusti păine; 
o cadă mari, asăminia. 

d 
—
 
S
N
 

fănari di grajde: 6 buni şi 2 stricati; 

6 scănduri dulapi de bradă şi alte lemni mărunte, 
ună coşă de cară vechi şi 2 roate. 
saca de căratii apă, cu cotiga el. 
saca dişartă. 
ună căntari mari de tulumbă. 
dimerlii de măsuratii păinc. 
bucăţi şină de la vatra bordeiulul hergheligeiloră. 0 bucată heră supţiri lungu. 
bucăţi grati di feră de la fereştile grajdiului. 
poduşcă di fieră. 
ună €auni mică, 

unii polobocă di pusti vină. 
sănii mari de boi, de căratii făntă. 
ună €auniă mari, stricat. 
ciubere. 
saci di vină, 
verigi mari di fieră de la drugii cari dis 
o roată sărmă de telă. 
ună polobocă vechi. 

i O arabă vechi, stricată. 

_
 

1 
[ 
1 
I 
2 
2 
1 
2 

y 
I 
1 uni leghiană micii, cu ibricu lui, 
1 

5 
I 
4 
2 

9 
I 

part cai la grajăl. 

Nişte podială vechi -di stejari pentru ună coşeriă. 
16 bucăţi lemnă „de stejariă pentru temnică : 

grinzi. 

: scănduri podială. 
4 furci oable 

T6 
5 poloboace curechi : 2 buţi şi unt poloboctă. 

Lucruri a căsăi ci s'a găsită la - Corni, Săptemvrie 27, la 
chilară, însă: 

1 căzani mari di aramă. 
I o căldari mică de aramă, 

it
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tingiri cu coadă, de făcut bucati. 

cantari: unulă mari şi altulă mică. 

merță sămănţă de. ini. 

demirlii sămănţă cănipă. 

cărcei di fieră. 

căzi. 
şini de feră pentru roati. 

hamiă mari di învățată caei. 

bucăţi guri de hamii vechi, cu multe bucăţăli de şli- 

huri stricati, şi alti curăle stricati, vechi. 

şeli vechi, stricati: 2 nemţăşti şi 3 molduvineşti. 

trăiste de cai, vechi. 

poloboace de pusi păine. 

La jăcnița ali doile, însă : 

merţă hrişcă vechi. 

o părechi hamuri vechi nemţăşti, avăndă numar hă- 

ţurile. 

o căpiţală şi o părechi hăţuri vechi stricati. 

căte [=chite) inii răvilat. 
chiti cănipă răvilată. 

poloboaci cu curechi -murată la zămnicii, î 'cartofle, 

morcovi, pătrunjăi şi altile. 

cară: 2 mari, cu legături di fierii, şi 4 mică. 

giuguri. “ 

o căruţă de 4 cai, cu legături di feri. 

Lucrurile ce sai găsătii înti casă, însă: 
> 

> 

tingiri mari de făcutii dulceți: 

căldări mici di făcutii rachiă: una mari şi alta mică, 

cu căpacile şi cu ţăvele loră. 

sănii mari. 
o tăvă mică. 

un leghiani aramă, cu. ibricu lui. 

mendiri : unulă umplută cu pără di capră şi doi cu lănă. 

perini di păreti, hrami (si-) de lănă, umpluti cu lănă: 

4 roşi şi una verde.
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macaturi de pitră, pănză niamţască învrăstată, 
sfeşnici alamă. - 
taviali (sic) vechi, strecate. 
o oală mari di aramă. 5 
ună menghinii mari de călcată strai, 

6 scauni vechi, cu perinuți umplute cu lănă. 
3 mese de lemni, proaste, pentru sofragerii: 2 mari şi 

una, mică, 

.
 

A 
R
U
N
 

Intocmai : Tau be, 

VIII. 

Catagrafia pentru toată averia nemişcătoare a dumisale 
Post: Iancu Cananăă, di la Tănutulă Botoşani, care, 
după poroncă, urmiază a să teslimarisi dumisale Agăr 
Costachi Țăgară, pentru datoriia dumisale Post. ace 
cătră "Țăgară. 

Arătaria fieştecăriia averi. 
No. 

I. Păduria, codru, după tahmină, ca 500 fălci, care este 
întriagă şi nestrăcată cu tăeria. 

2. Pădurea, iarăşi'codri, şi iarăşi după. tahmină,ca 2.500 fălci, 
din care să tae totii feliulă de lemnă şi înti care încă 
să găseşti asămine lemnă, tăetă fiindă ca doi părți 
şi o a triia parte netăiată, şi totă întru atastă pădure 
iaste oprită şi rădicată şi pădure tănără, stejărişii mai 
multă, pentru totă feliulă de hereste măruntă. 

. Păduria, apărătură tănără şi vechi, totii după tahmini, 
ca 150 fălci, care să zice la Corneşti. 

4. Așăzaria boeriască : casă de cărămidă, pe temelie, cu 
cinci odăi şi o șală, şăndilită, înprejur cu parmaclăcuri. 

. Cuhnea de piatră, de vălătuci, cu patru odăi, o cămară 
întunecată şăndelită. 

» Uni grajdu prostii de lemnă, acoperită cu rogozii. 
. O îmblătoare de lemnii, proastă, şăndelită. 

LY
Ș]
 

=
 

y
a
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No. ' 

8. O casă vechi, proastă, undi şedi chelariulă. 

9. Ună grajdu de scănduri vechi, străcată. 

10. Ună hambari cu păreți de scănduri, acoperită cu rogoză. 

11. O pivnițe de lemni, cu şopronă de-asupra, străcatiă. 

12. O făntănă înu ogradă, o 

13. O livadă, cu toti feliulă de poame roditori, înă care : 

iaste şi o altă făntănă, cu cerdaci. 

14. Bisărică de piiatră, înpodobită cu toate înlăuntru cele 

trebuintoasă, cu hramu Pogorării Duhului Stăntă. 

Şi toate aceste cuprinsă cu o îngrăditură de gard spi- 

nuitii, cu poartă de scănduri. 

- 15. Patru crăşmi de lemn: una în sat şi tri pe drumuri. | 

16. Ună ratoşă de cărămidă, cu şasă odăi, şăndelitit şi cu | 

„pivniţă de -piiatră, încăpătoare de 12 vasă, ce iaste 

la Săreti, pe şliah, undi să zice la hrubă. 

17. O altă livadă cu poame tineri, ce iaste înit osăbi. în- 

grădită cu gard de nueli. 

18. Patruzici pogoane vie lucrătoare. 

19. Doi mori stătătoari înii apa Săretiului, de lemn, acope- 

__rite, la care săntii patru pietre. | 

20. Doizici şi cinci fălci. arătură de tomna, înii care sai 

sămănatii patruzici merță grău. | 

21. Doizici şi optti fălci arătură de tomnă nesămănată. 

Arătata mai susii averi nemişcătoare, cuprinsă înii 21 

condei, care să se teslimarisască dumisale Agăi Costachi 

Tăgară, înii cuprindere poronciloră. 

(Îscălitii:) Anghelache Clementi Comisii. 

Intocmai: Demitrii Zotta, nobelă. 

N. N 

Prescrieria averii mişcătoare "care sai găsătă la moşiile 

„Cornii şi Costeştii de la Ţănutulă Botoşanii a dumi- 

sale Post. Iancu Canană, care ari să ste păstrată şi
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nerăşluită spre întămpinare plăţăi cătră alți creditori, 
ncfiindă amanetarisită în datoriia ce cătră 'Țăgariă. 

No. 

Arătare fieştecăriia averi, 
    

I. Optsprezăci Sălaşă Ţăgani, care alcătuesciă 49 suflete, 
însă : ” 

I. Leontii Bucătariuli, cu dor copil, băeţi, beză fimeia, 
Nastasăia, Moldovancă. 

Scridonă Vetariu, sterpu. 
3. Costandintă Chitariulă, cu fimeia lui, Nastasăia. 

=
 

s
i
 

=
 

10. 

II. 

14. 
15. 

16. 
- 

17. 

18. 

. Costandină Albariu, cu timeia. lui, Anghiluşa, cu 
dol copii: ună băetă şi o fată. 

. loan Chiriiacă, sterpu. 
Vasăle Hariton, cu fimeia lui, Liana. 

. Grigori Caldarariuli, cu fimeia lui, Zoiţa, şi ună 
copil, băetii. 

Chiriiacă Ciobotariuliă, cu fimeia lui, Mariia, şi doi | 
copile, fete. | 

Grigori a lui Costandină, cu dou copili, fete, ce-şi 
zice că este ertată, bezii fimeia lui, Moldovancă, 

Ştefanii Vezeteu, cu fimeia lui, 'Todosiia, și ună 
copil băeti. 

Ursu Scripcariulă, cu fimeia Irodiia, i o copilă, 
fată. 

2. Petrachi Burlacu, scripcariulă. 
. Gherasimiă Chitariulă, cu fimeia lui, Floaria, şi 

doi copii, băeţi. 
Pavălă a Badiului, cu fimeia lut, 
Gheorghi Bucătariulă, cu fimeia lui. 
Covachi Ciobotariulă, burlacă. 
Andrei Chiticiă, cu fimeia lui. 
Costandină Bătrănu, cu maică-sa, pe lăngă care 
mai săntiă tril Țăgance : Ioana, Mariia, Nastasăia, 
precumi şi doi băeţi: Ghiţi şi Tudurachi, care 
slujăscii înă casă. 

2. Vitele ce s'ată găsitii, însă:
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telegari şărgi, cari să zici că ar fi streini. 

bivoliţă: doi cu viţăi şi una stiarpă. 

ună bivoli buhai. 

vaci: 6 cu vițăi şi doi sterpi. 

boi de giugă. 

cai proşti, cari umblă la pluguri, 

rămători, mari cu mic. 

ol şi capre, bezii tele tobăneşti, însă : 

318 ol fătătoare. 

180 meluţă dinti acestii anii. 

30 berbeci de sămănţă, 

10 bărbăcuţi dini acesti ană. 

160 capre, 

8o eză dinti acasta vară. 

30 țapl. 

028 adică una mie doizici şi optă facii după 

arătare lui Ilie Mitoşăru, scutari. 

1.248 adică una mie doi sute patruzici şi opti. 

-le. Pojăjăia casăi, însă : 

Ca patruzici vedre vină, întă trii vasă, la hruba de la 

ratoşu. 

20 pluguri, cu ferile loră, şi grăpe de lemniă, cari 

4 poloboaci.: 

4 puteni . 

lucriază cu cai, boi. ăi 

în care să pune păine înă hambari. 

1 butcă vechi, ce să miremitesăşti acum de cătră 

_
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p
e
 perdele de şală la fereşti, cu una de citi. 

masă rătundă, mare, de stejar 

2 oglinzi de părete . . . 

unti tocmită herari. 

sănii proaste. 
canapt bună, înbrăcată cu şală 

scrină de nuci închisă | 

scaune înbrăcate cu meşănă 

canapeluţă mici . . , 

masă de cărți . . . „Lînă odaia 

paturi cu mindiruri de lină Şi 9 perini | c& mare. 

înbracate cu fețăle de micatonii. 
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6 scaune negri, înbrăcate cu şală verde 
vechi E 

sorinii de nucă, închisă 
I 

1 crivată de nuci . . 
I mindiri de lănă . . . . PRD înă ală 1 hramă de lănă verde . - = -[ doile odae, 5 perini de lină, fără feţă . . , 
pată prostii Pa 
masă de nucă pentru cărți | 
sfeşnicari prostă . . . . PD | 
pati, cu mindiri de lănă, vechi. 

  
v scaună prostă . „[ înă alti tricle odae, 

crivatiă vechi, totă înă ali triile odae, de susă, dulapuri, cu stecle şi farfurii, închisiă 
masă de lemnii, proastă . | 
măngălăă de călcată strai , . | „.[ întăi şală, lăzi proaste, încuete 

4. Producturile de pe moşie, însă: 
6 stoguri grăă netriirată, 
2 stoguri mazire tiju. - 
1 geriadă pai grăă, orzu şi maziria, trierate. Poli stogă grăi la hrubă, netrierată. | 8o fălci păpuşoi, neculeşi, tari Proşti, cruzi şi străcați de brumă. 5 

86 stoguri fănă. 
200 merţă cartofe, clădite înă geriadă. 

701 bucăţi lemni, chireste stăpăniască, gata, la maga- ziia din pădure Cornii, însă : 
45 tălpi, beză 17 date cu patru țăduli şi izvoade. 48 grinzi. 

" 48 tumurugi, bezi patru dați cu țădule. 
402 scănduri tăete în heresăă, beziă 455 date cu țăduli şi izvoade. 

amnari, bezi 10 daţi cu țădule. 
7- poianturi, beziă 4 daţi cu țădule, 

I 

! 

I 

I 

I 

2 paturi goale, înă ali patrule odai, la fimer, I 

2 

1 

1 

9 
VU
 

wW
 9
 

Vol. XXI. 
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3 dulapi, beză 29 daţi cu țăduli. 
13 dulapi, căte trii stănjăni pol, bezii 12 daţi cu 

ţăduli, 

3 scănduri, căte 20 palme. 

4 costoroave, căte 25 palme lungu. 

39 doagi, căte 13 palme, bezi 25 date cuțădule. . 

141 bucăţi lemne, chireste neguțătoriască, văndută şi 

nerădicată dinii pădure de pe moşiia Cornii, însă: 

24 tălpi din şasă copaci tăeţi, bezii şasă copaci 

care săntii încă înă pigoare, plătiţi, a du- 

„__ misale Spătar. Iordachi Bălşucă. 

6 tumurugi . . 

tălpi: . . - ţa lui Avramă Jădovuli. 2 

4 Solane de roate. | 

4 copaci tăeţi gălătuşi . toti a lui 

7 vărvuri a 7 copaci . Avramii Jădovulti. 

15 tumurugi gata, a dumisale Hat. Anastasachi 

Başută. 

6 tumurugi gata, a meguţătorinlul ani Spănu. 

amuari | 

copaci, stejari, tăeţi şi ne- otii Băiceni. 
lucraţi . 

O
 tumurugi gata . j 

turcă de făntănă . | 

26 scănduri gata . | a Jădovcii Haia Vădana. 

—_
 

2 butuci tăeți şi ne- 

lucraţi . 

1 ulucă gata . . .] a neguțătoriului Misiri 
3 'copaci, stejar, tăeți. du) Armani, 

1 talpă gata . . . .| a lui loană Haluncă 

3 vărvuri a trii cope otii Băiceni. 

5 tumurugi gata . | 

3 vărvuri a 5 copaci .| a lui Ştefanui Heres- 

1 copaci, stejar, tăetii şi | teoariu otă Botoşani. 
nelucratii . 

Tqi 

4 , PR 

2 vărvuri a doi copaci .| a lui Vasăli Rotariu 

3 

a
x
ă
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Arătata înă şasă condei de mal susă averii mişcătoare de pe moşiia Cornii, care să ste înă păstrare. 
(Iscălit :) Anghelachi Clementii Comisă. 

Intocmai: Demetrii Zolta, nobelii. - 

N. 

Vidomostii 
Pentru _vitili dumisali: Post. [ancu Canand ci sai văndută „Prin lițitaţii făcută acum, la 21 Fevrali, anul 1834, în satul Cornu, 'Ţănutul Botoșaniior, după ofisul Lo- gofiţii Justiţii supt No. 1.032, înă fața dregătorilor de Tinut şi a €lenului giudecătorii - 

Banii ci ai cuprinsi : 
Lei. Parali. No.: Nuinili ahotnicilor ci aă cumpărat: 100  -- 2 "Pavă] Budianu, însă : | 

20 1 străjnică . . ) pristavul asupra 80 1 iapă murgă a fată. vitilor. "T00 3 . . 

277 -- “6 ci au cumpărată păstorii, însă ; 90 2 epi negri şi murgi, Lupu caprariulă. 70 1 iapă niagră, Vasili herghelegiu. | 65 1 iapă niagră, Grigori herghelegiu. 28 1 iapă niâgră-sură, Vasili argatu, 231 iapă murgă-închisă, Lupu Sălăvăstru, 27 Şi: E | 
80 — 1» *Maholi Arnăutu ună armăsăraşii negru spetit, ? 457 gl 

PI 981 20 28 ci s'aă dat lăcuitorilor dină. Cornu, cu în- datorire di răspundiria banilor prină chi- zăşiia dumisali Agăi Costachi Tigară, însă: 50 — 1 iapă murgă, bătrănă, Constantin - Caprariu. 
115 -— Liapă maria fată, Mariiană Pod- hoischi. 
60 — 1 iapă murgă, stiarpă, loană Mriană. 50 — 1 iapă şargă, şchioapă, Spiridonă 

Siudili. 
SAN
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88 — 2 cal roib mari şi o iapă murgă: 
stiarpă, Constantin a Panţiroaei. 

168 — 10 Ioniță Mazilu, însă: 

26 

204 

20 

— 
n
 

66 2 epi: una roaibă şi una. 

moscură (sic). 

18 1 cal murpi, stricati. 
84 7 ună calu, 6 epi, bracuri, 

oloagi şi răpănoasă de 
ispravă, 

163 10 
1 iapă cenuşie, săgnită, Constantintă 

ai loanei. 
1 iapă castanie, stiarpă, loanii a lui 

Chiriiacă Ţiganu. 

iapă murgă, Leonti Bucătariu. 
iapă albă, bătrănă, Vasili Scutelnicu. 

iapă murgă, Simioniă Huţanu. 

iapă murgă, slabă, Ursu Scripcariu. 

iapă murgă, mică, stiarpă, Toma 
Vezăteu. 

iapă roaibă, şchioapă, Constantiniă 

Lăcătuşu. 

—
 

3 Mariiană Podhoischi, însă : 

24 1 cal şargă, stricată, 

180 2 epi: una şargă şi una 

roaibă ci ari la grajdt. 

204 3 
1 iapă murgă închisă, spetită şi săg- 

nită, Lupu Bucătariu. 

28 
i ari la grajdi, a dumisali Agăi Ţigară: 

1 cal mohorăt-briază, di răn- 

2 epi roaibi, di hamii, spalati 

3 

dăşie, făr' di rapănă D. Aga 

Tigară, 
di rapănii .
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Vitile albi ci s'au văndută, şi bivoli. 
1.308 10 14 dumnialui Aga Costachi igară, însă: 

300 10 2 boi: unu porumb şi unu balţat. 
230 -. 2 giuncani căt6 de ună viţălă. 
105 10 1 vacă mari, a fată. 
83 10 1 vacă cu viţă], slabă. 

130 „1 Vacă cu viţăl, 
83 10 1 vacă fără viţăI, 

106 10:11 vacă mari, stiarpă. 
1.058 10 9 
250 -- 3 

  

bivoli, cu ună malaciă, însă: 
2 vaci, însă una cu malacii, 

care au pusti la No, 
2 gonitori buhai. 
1 malacul arătat susă, 

a 
| 

1:308 10 14 
788 -- 13 vite Dionisie Grecu, prină chizăşiia dumi- 

sali Agăi, şi alţăr, însă: 
277 10 ci aii cumpărat Dionisie, pre- 

„cum să arată, adică: - 90 I vacăbătrănă cu viţă]. 
75 10 2 mănzați murgi. 
41 20 .1 mănzată plăvană. 
70 20 2 mănzati. 

i 

277 10 6 
172 20 2 mănzaţi Plăvani, Petria Căni- 

pariu. 
82 10 1 vacă cu viță, slabă, Constan- 

tină a Panţiroaei. 
76 --.- 1 gonitoare porumbă a fată, Ghior- 

ghi Vornicu. 
180 — 3 preotu Vasili, însă : 

80 1 gonitoare murgă a față. 
100 2 mănzați plăvani, 
180 v

i
 

— 

15 N 783



433 - INVENTARII DE MOŞIE MOLDOVENEASCĂ DUPĂ 1821 

Perilipsis. 

1.738 20 40 cal ci sati văndut, bez doici n'a fost faţă, 

însă: 

1.438 20 37 asupra celor închizăşluiţi prin 

Ri o d. Aga cu 377 lei pentru 

păstori. 
300 — 3 cai cumpăraţi de d. Aga. 

2.096 10 '27 viti albi, cu bivoli, însă: 

788 —  13asupracelorînchizășluiţi prin 

| d. Aga. 
„1.308 10 14 viti albi i bivoli, cumpărate 

de d. Aga. 
2.096 10 27 

3.834 30 67 faci suma piste totii, dină care încă : 

2.226 20 asupra cilor închizăşluiţi cu 477 

păstori. 

„1.608 10 iar asupra dumisali Agăi. 
“2834 30 adicătrii mii optsute triizăcă şi 

patru lei, triizăci parali să al- 

cătueşte suma piste totii. 

  

  

4 

După acastă vedomostii, precumii sai arătatii, cumpă= 

rîndă eă o samă de vite, precumi şi lăcuitorii satului Cornii 

ce eii ami chizășluit. răspundere, ami adeverit înnainte 
Comisăi că ei voi urmă plata banilor în vreme cerută. 

K. "Tâgapăc. 

i | | XI. 

Insămnare pentru caprilă şi pieile a oilurii perite, ce sai 
vănduti, print lițitaţii, înă tărgulu Botoşanii, înti de 

faţa lui Pavăli Budianu şi a păstoriloră dila capre. 

Lei. Parali. No.  Numile ahotniciloră ceai cumpărat.— 1834, Fevr. 27. 

2.600 — 220 capite capri, însă 180 mari, fătătoare, şi 40 

- mieluţă ce ai mărsă do? dreptii una, care 

c
u
c
 

ae
 
ai

 
In
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ut 
p
i
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an
i 

a
u
 

e
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au alcătuit 200 Ccapite şi, pe tocmeala 
căte 13 ler una, sati făcut banii arătaţi, 
precum  adivereşti înscrisultă dumisale Agăi Costachi Țigară, ce li-aiă cumparată. 429 15 223 Banii ce s'a primit înnainte P. CI., însă: 

210 30 30 chei decală stricate, căti 7 lei 
una pară, asupra lui Şmilă 
Ițic. 

18 -— 9 chei de mănzu asupra Căpi- 
tanului Ioniță Hranaci, 

100 15 121 cher.de capră, însă 66 chei 
mari cu partanuri şi 53 chei 
de edi, căte 3 par. una, ce 
li-aă luat Iancu Solonarulă, 

6 56 chelceli rupti şi putredi, le- 
" pădături, de capră, Duvidă 

Jidovulă. 
q8 3 chei de vită cunparată, însă 

2 de boi şi una de vacă, 
străcati de molii, căti 16 lei 
una, şi 10 par. pe di-asupra, . 
Mendelă Jidovulă. 

1 cheli de bivoli, stricată de 
molii, ci au cumparat-o 
Strulă Jidovulă. 

Pa
 

T
i
 i 

492 15 220 | 3-092- 15  -— facă, adică trei mii noizăci şi doi lei, 13 par. 

Adunare. 

Lei. Parali. 
6.057 30 asupra dumisale Agăi Costache Ţ igară, însă: 

1.849 20 pentru lăcuitorii dină Corni asupra 
vitiloră. ” 

4.208 20 pentru vitili ce aă cumparat dum- 
nealui Aga, adică: |
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1.608 10 pentru cai şi vite curh- 
parate. 

2.000 -— pentru capri. 

1.208 10 
6.037 20 

377 — asupra argaţilor ce ati păscut ) vitili, care să vorii 

scăde la hamuri (2). 

492 15 ce sai primită, bani gata, pentru cheili văndute 

înă Botoşani. 

6.927 15 

XII. 

Socotială ci ai dat Pavălă Budeanu pentru viti albi, cai, 

epi, boi, vacă, bivoli, malaci şi stupi, cari aă fostii dati 

asupra lui şi nici acumi să află faţă. 
No. 

42 cal şi epi ci sintii de faţă, bezii şi cheai cari au perit 

„de rapină şi de foami şi să află de faţă. 
boi, sintă de faţă, beză 4 cheai, diniă cari doi s'ait tăetii 

pentru ochinci flăcăiloră și doi sint de faţă. 

7 vaci mari sint de față, dinii cari patru au fostii cu 

veţăi şi trei sterpi, bezii o cheli ce este de faţă. 

mănzați sint de faţă. 

gonitoarea siut de față. 

buhai ... chei de unii viţăiii, sintă de faţă. 
bivoliță bătrăni, bezii o cheli de buhai cari ai perit, 

să află faţă. 

2 gonitoare bivoliţă, sint de faţă. 

1 unii mălacii, este de faţă. 

180 capri mari, să află de față, bezii 77 de chei, cari aă 

perit, dină care chei 41 să află de faţă şi 30 le-au 

luat Vasili Buzduganii. 

41 eză şi edi, sintă de faţă, bezi 45 de chei de edi cari 

ai perit şi sint de faţă. 

89 mascuri şi măscuroaici sintii de faţă, beziă o cheli ce 

să află de faţă. 

37 stupi, sintii de față la timnicii, 

LS)
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N
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XIII, 

Copie. 

Izvodă pentru lucrurile ce, după catagrafie de la 1832, au să se mai ciară de la moşie Cornii prin Pavălă Bu- dianu şi Toaderă Săratimiă. 1834. No. 

2 cai care ai mai rămasă suptă slugile dumisaje Agăi. 1 
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cantară mic tuită (2). 
părechi heră de plugă. 
herii tijă, lată. 
pluguri de lemn, cu bărdiţili şi oticir lor i cu 80 url de hami şi toate halaturile lor, să se ciară de la Toa- deră Sărafimă. 
boroni de ther şi altili de lemnă, tijă. | , sănii de colivă, gospodăreşti. 
canapt bună, înbrăcată cu şalii 
scrină de nucă, închisă A 
scaune înbrăcate cu meşină .., 
canapeluți mici înbrăcate . . a. masă de cărți... . , , , „| ceai fostii. înti mindiriuri de lănă, cu 9 perini înbră.|  odae că mare. cati cu feţili de micotonă. . . , 

  
perdeli de şală verzi, cu una de citi. 
masă rătundă mari de stejară . . . 
scaune negri înbrăcate cu şaliă verde, 
scrină de nuci, închisă. . | i 
crivat de nucă .. 
mindiriă de lănă . - » -l'ce aă fostă înuă hramă de lănă verde . PI 
perini umpluti cu lănă, fără feţi 
masă de nucă pentru cărţi . 
sfeșnicară . . . a] 

î. odae ali doile. 

mindiriă de lănă, vechii . | PI , scaunii mai prostii de lemnu. | Ce aă fostă înă odae ali Crivat vechii , . . , . „| le,
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No. 
2 lăzi proasti. încueti . . . a. 

2 dulapuri cu stecli şi cu farfurii, închisă . ] 

L masă de lemnu proastă . . . . . . înti şală. 

1 măngălăă de calcat strai . . . . » . | 

[
5
9
7
   

 



XLII. 

ACTE DE-ALE RĂZĂŞILOR VASLUIENI ŞI - » 
TUTOVENI. : 
— 

I. 

Din luminată poronca Mării Sali pre-înnălțată Domnului nostru Măriia Sa Mihail Costandin Suţuliă Voevodii, sai judecatii faţă înnainte noastră Vasăli Măţi, vichilă findă şi deplină răspunzătoriă dină spre parte răposatului Med: Mihălachii Scorţăsculă, cu diiaconult 'Toaderiă Petrilă i An-: donii Petrilă, Năstasăi Hărtopanu şi alţii ai loră, pentru o parti di moșii din hotaruliă Cursăştiloră, ci iasti pi Racova, la acesti Țănută ală Tutovii, pre carii o pretendirisăşti cu zapisă de cumpărătură răposatulă Med. Adică unii Necula neguțătoriulă ati Cumpărat-o -de la Aniţa, fata Vasălcăi Petrilooai, la anulă 7203 [1695], Mai 21, dreptă 30 lei, cătă i să va alegi dină parte Petrileştiloră, : 
Carii pricină di cătră noi cercetăndu-să cu amărunțulă, - întru acestaşi chipă s'aă adiverită: Vasălj Măţi ai răspunsu că cu zapisulă mai sus arătată ceri moşii înă Cursăşti, carili, fiindă di sumă di ani, nau fostă cu putinţă a să faci răsuflatii, şi oarişcarili dreptati să înţălegi „Că ari a tragi căzuta parti după cuviință. Faţă fiindă şi Petrileştii, ati arătat că pi act Vasălcă o ştii că ati avută moşii numai înă Dumbrăveni, carii săntiă alăture cu Cursăştii, iară nu şi înă Cursăşti. Apoi să dovedeşti dintrună sănetiă a Pe- trileştiloră că acă Vasălca Petrilooai aă văndutii Petrileş- .
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tilori parte iai ci să va alegi numai dinti Dumbrăveni, iarii 

nu şi dină Cursăşti (măcar că ai avut-o). Şi, după aceia, 

Aniţa, fata iat, ca o clironoamă t-aă fostă maicii iai, au 

văndută parte sa dină Cursăşti acelui Necula neguțătoriulă 

cu prețulă mai sus arătată, după zapisă. Dină carii amăn- 

dooa adiverinţili aceste să înţălegi foarti lămuritii că acă 

* Vasălca Petriloaiia at avută moşiiia şi înă Dumbrăveni şi 

înti Cursăşti, iară cătă parti nu să poati înțălegi nici dinu 
adiverinţa ci ati vănduti ia Petrileştiloră dină Dumbrăveni, 

nici dină zapisulă ficii sali Aniţii, ci ai văndută dină Cur- 
săşti Neculii neguţitoriului, şi, neputăndu-să şti cătă parti 

să cuvini acelui zapisă alu Aniţii, cu carili tragi răposatul 
Med. Mihălachi Scorţăsculă, nu s'aii putută da sfărşită pri- 

cinii aice (fiindcă nici. Petrileştii nu s'au odihnită), şi pentru 

aceia li sat pusă zi di sorociă, ca după viitoriulu Sfăntul 
Theodor să să afli cu toţii la luminatuli Divană şi di 

acolo să li să hotărască precumii a fi dreptul. 
1704, Fevr. 8. 

Const. Neg. biv Veli, Bani. 

II. 

Adică noi, răzăşi di moşiia Dumbrăveni, anumi Răschito- 

reştii şi cu alţii al noştri, făcut-ami învoiala nostră, carei 

mai giosi ne vomiă şi iscăli, că vindă, dinti luminată po- 

ronca gospodi, ca să să hotărască .moșiia Dumbrăveni du- 

mnealui Căpit. Costandinti Tironu, dumnealui loniţă Armanu, 
şi, adunăndu-ni pi noi, pi toţi răzăşi acei moşii, cu scrisori, 

dovezi ce vomă avt, şi amiă purcesii neamul Răschitoreştiiloră, 

cumii şi a Petrileştiloră, dinti sămnu înti sămnu, după do- 
vezi ce le-amă avutii, asămini ami găsitii, şi, mărgăndii la 

Fundătură, ami măsurat şi ne-ai arătată dovezile nostri, 

să dea Fundătura în doi, şi amii purcesă dinu mijloculi 

şesului, ci numeştii o peatră vechii, la deală, pi suptii pola 

nuciloră lui Toadiru Țarălungă, di spri Apus, şi di acolo 

amă purcesă la deală, şi ami pusă o peatră de-asupra por- 

niturii, şi di acolo ami purcesă pisculă la deal, şi ami  
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făcutii ună buori întru ună stejari, şi di acole la deală, toatiă pisculă, pănă întru ună lacu, şi tai laculă înă doi. ŞI, aşă, amă dati învoială unulă di cătră altul, neamulă Irini ŞI cu neamulii Ancăi, anumi ca să stăpănească neamulă Irini parti di spri Răsărită şi neamulii Ancăi parti di spri Apusă, iară hotarile să umbli după cumă le-ai pusă dumnealor numiții hotarnici mat susă arătaţi. 1802, Mai 18. 
Cu voia şi cu învoiala tuturoru răzăşiloră. 

Grigori Țarălungă. 
Efrimă Grigoraşiă. lonițe Clipa. Costandiniă Clapo vătavă. Andrei Ibănescu. Andrei Vălpi . . . (neînțeles). Andreiă Gherasimii. Pavălă Dănăilă. Vasili Ciuchi. Simionă Popa. Toma Buganu. Neculai Dănilă. Sava Năsturaşiă. 
Şi, văzăndă şi not învoiala răzăşiloră de susii numiți, ami întărită şi nor cu a nostri iscăleturi. 

Coti Tirobă (sie). Ioniţă Ochiul (?). 
Şi acastă învoială ami scris-o e, Andronicu Ciuchi, cu zisa a tuturoră acestorii de mai susti arătaţi, şi ami iscălită : 

Andronici Ciuchi. 
[Pe V-o:] Învoiala Răschitoreştii şi cu alţii ai loră, 

III. 

Adică noi, anumi Apostulă, d'inpreună cu soru-me Ma- riia, fitorii lui lonă Petrilă, nepoți lui Stahi Petrilă, scrimii şi mărturisimă cu acestu adivăratii şi pre-încredințat zapistă ală nostru la măna răzăşilorii noştri Petrileşti, precum să să ştii că, di a nostră bună voi, di nimi siliți, nici asupriţi, ami văndută parte nostră di moşii dintă Dumbrăveni, di la Țănutulă Tutovii, di pi apa Racovii, drepti părţili nostri ci ni S'aă ales prină dreptă măsură ci s'aă făcut, fiindă şi răvaşulă cinstite isprăvnicii, fiindă strigată şi prină soltanti- mezată, dină poroncă, pecete gospodii. După cari aă fostu c& mai întăl întrebaţi frații mii, întă curgire a patru luni di zili, şi, văzindă că niciunii nu să arată cu vre o pretenţii
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di cumpărare, şi noao cerăndu-ni trebuinţa ca si o vindemu, 

ami văndut-o răzăşiloră, cari mai glosii si vorit numi, cu 

tocmală căte 10 lei pi stănjinii, cu -analogu di codru. Cari 

şi soma stănjinilorii ni Sati: alesi “din totă trupulă moşii 

Dumbrăveniloră 35, adică cinzăci şi cinci stănjini, ca să i 

fii dumnealoră dreaptă ocină şi moşii, fitoriloră şi nepoţi- 

loră dumnealoră, cu toti vinitulă iai, dinti cămpu, şi dinti 

codru, şi dinti totii loculi,—-cari şi banii amă priimită toți 

diplină în mănili nostri, 

Şi, pentru mai adivărată credinţă, niştiindă carti, n'emiă 

pusă 'numili şi degitili nostri, în locii di iscălitură. 

a 1817, Apr. 16. 

[Deget :) eă, Apostulii Petrilă, fitoră lui lonă Petrilă. 
» eu, Mariia, soră lui Apostulă. | 

Şi eii ami scrisă acistă zapisu cu bună primire di sust- 
numiţi Preotă Trofină Hăr., răzăși. 

Preotii Grigoraş m'amiă tănplatii faţi la atastă vănzari, 
şi s'au făcută de răzeși din măna me, dină măna me, a 
preotului Grigoraşti. Ă 

...„ mami tămplati faţi. 
* 

Și la cumpăratulă părţei aciştiie ci să arată prină acistu 
zapisă ami dat banii noi, acişti cari mai giosă ni vomă 
numi, anumi să să ştii: 

Lei. Părali. 

140 — -aii dat Toaderă Andoni, loniţi Andoni, lonă An- 
doni, Ghiorghi Andoni, Gligoraşti Furduiă, zătii 
Ştefanii Năpranii, loanii zătii Aftiniia. 

55 30 ai dat preutulă Trofină Hărtopanii. 
35. —, ai dat Vasili Todosi, cu fitorii lui: Iliii şi Vasili. 
35 — au dat Ioniţi Clapa, Ioniţi sină „Ursu, dascalu 

Ştefan Lazori. | 
35 -— at dat Pavăli Petrilă, Ionii Naşă, cumnată lui 

Pavălă. 
20  —  aii dat Neculai Petrilă. 

st
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e
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30 — aă dat Ghiorghi Petrilă sină Diiaconu, 20 — a dat Pavăli 'Tufă, 
10 aă dat Lupa, fata lul Iftini Petrilă, IO - a dat Ion Lăzanu sină Catrina. . 50 — aă dat Iliii sină Vasili Todos, dină bătrănă di- iaconului 'Toaaderi Petrilă parte lui Mihăilă, 36 --- aă dat Ionu başbulubaşi, 

130 — a dat Ionu Burcă. | 
49 -— ai dat Alicsandru Tofanu. 
22 -- au dat lonu Scăfart, 

IV. 

| Isprăvnicia Tutovei love 
Cătră Gheorghi Negruţii, mazilă otă Rădiă. 

Safta Sănui-Chetroai, Matei Popa, viindă la Isprăvnicie, au jăluit că întă moşiia Cursăştii, Grosăştii, tragi şi ei parte de moşii de pe bătrănulă Costandini ;Sănt-Chetru şi la stăpănitulă moşii să înpresoară de cătră cielanți răzăși, Pentru acasta ți să scrii ca, mergăndiă la faţa locului, să cercetezi, şi, dacă vei. dovedi acă înpresurare, după scriso- rile ce voră înfățoşa jăluitorii, să le o daj înti stăpănire. Iară, fiindă deosăbită pricină şi acolo nu-i veț pută pune la cali cu mărturie înă scrisii de curgere precinii, să-i trii- meţi la Isprăvnicie. "819, Apr. 26. Mavrogheni Spat. ” 
Costantinii Cerchezii Căminariă. 

V, 

Isprăvnicia 
Cătră cinst. Sv. Sa părintili loanii Iconorniă, 

Procopii Vulpi, vătăjălă de aprozi dină satul Dumbrăveni, cu alţii ai săi, după jaloba ci aă dat Mării Sali lui Vodă, cu arătari că în hotarulă moşiilori Dumbrăveni și Cur-
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săştii di pi Racova arii fi avănd şi ei părţi de: baştină, 

părințască şi strămoşască, şi că unii cumnatii ală săi, lontă 

Mocanu, fără ştiria loră, ară fi cumpărată atătă una sută 

stănjăni dină numitili hotară de la o Safta Bursucăniţa, 

mătuşii lui, căte doi stănjăni, cu zapisti deni '809, Apr. 

8, dină cari înă cătiva rănduri i-ari fi făcută ceriri ca să-lă 

înpărtăşască cu analogonii dină cumpărătură, atăti pe 

dănsulă, căt şi pe ciialanți fraţi a lui, şi nară fi priimit 

a-şi luoa parte de bani de la jăluitori şi să li dei şi loră 

parti de moşii, dicăt cu vorbi i-ară fi prelungită din vremi 

în vremi că le va da, şi acumi pricinueşti de a li da; 

căt şi alti doi zapisi: unulă dină anii '801, luli 11, de la 

unii Gavrilă sinti Ionii Petrilă, prinii cari îi vindi doizăci şi 
doi stănjăni cu preţiă căti ună lei stănjănulă, şi altă zapist, 

dinu '803, l)echv. 20, de la o Ştefana, fata lui Samsoni, 

şi Spridonă, fitorulă Ştefani, prin cari îi văndiă una sută 

stănjăni cu preţ căti şaizăci parali stănjănu. Cerăndă . jă- 

luitori ca cu protimisisii de rudenii să să înpărtăşască dinti 
toati acesti cumpărături, ai adusii carte cinstitel Logofeţii 

cel Mari dină 7 a următoarii luni luli, cuprinzătoari ca să 

să cercetezi, şi, dacă jăluitori să vori dovedi rudenii cu 

cumpărătorii şi răzăşi înă numitili moşii, şi nu voriă fi tre- 

cută anii hotărăţi a protimisului, şi nici publicaţii nu va îi 

făcută cumpărătoriulă, atunce, dăndi jăluitori. părătului dină 

banii cumpărăturii, cu analoghii să întri şi ei părtaşi. După 

cari carti a cinstitii Logofiții, înfățoşăndu-si amăndoi păr- 

țile înnainte Isprăvniciei, prină cătă cercetari s'aă făcutii, 

cătă pentru acali doi zapisi, din '8or şi '803, nitună cu- 

văntă nu a jăluitori după atăta treciri de vremi. 

Iară pentru zapisulă acelă dină anii '809 a Saftii Bursu- 
căniţi, cuprinzătorii de 100 stănjăni, precumi să arată, de 

vremi ci jăluitori ati arătat că, după ci aiaflat de cumpă- 
rari, cu trii ani mai înnainti arii fi vrută a-i da parti de bani 
şi să-i priimască şi pe dănşii părtaşi la cumpărătură, și pă- 

rătulă Ionii Mocanu i-ai tot prelungitii cu chipuri, şi acumiă 

tăgădueşti că nu i-ariă fi zisă nimica,-— de cătră giudecată 

sati îndatorită ca să priimască giurămănti că adică nu i-ară
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zisă jăluitori nimica de acastă cumpărătură, după cumă arată, atunca să rămăi nesupăratii de cătră jăluitori. Care atasta fiindii şi cu însuşi voire şi priimire jăluitoriloră, să triimeti la Sv. “Ta pe lonă Mocanu ca să-l pui supiii du- hovnitască cercetari şi catihisisă, băgăndu-lii înă bisărică, ŞI de giurămăntulii ce va faci în fiinţa şi a Jăluitoriloriă, pre largă vomă ave răspunsii, ca să să facă puneri la cale. 

'820, Iuli 22. 
loani, lamandi Bană. 

» 

Oo. bac (ic), Sonata. 

Prină țădula cinst. Isprăvnicii fiindă rănduită başbulu- bași loan Mocani ca să să 'catihisască duhovniceşte, să arăte adivărulă pentru ună zapisă dină '809 a Saftei Bur- sucăniței, cerşindă 100 stănjăni de moşiia dină sată Cur- săştii şi Dumbrăvenei răzăşiloră dină arătatulă veletii '809 şi că, Precopii Vulpe fiindi şi elă răzăşă în arătatele MoşiI, ară fi făcută cerere ca să dei şi elă bani la ace sută stăn- Jăni şi să-şi tragă moşiia analoghiia, şi numitulă loană Mo- | canulă l-ari fi prelungită cu chipuri, şi nici bani nai pri- mitii, nici analogheia dintru aăastă cunpărătură nu i-ati dati. Şi părătulă loani aă dată samă că niciodată cerere nu i-au făcută, nici bani pentru acestă zapisti nu i-ai adustă pănă acumiă, ce ai adusiă carte Mării Sale lui Vodă şi în- făţoşaze înnainte cinst. Isprăvnicii, şi, dină judecată rănduită în catihesire şi întă giurămănt spre descoperire adivărului, faţă fiindă anbe (sic) părtile, Saii hatahesitii (sic) pe loan Mocanuli să arăte adivărulă, să nu-şi piiardă sufletul, şi aă răspunsu înă catahesărire (Sic) că jăluitoriulă niciodată nu i-ati cerutii moşiia, nici bani nu i-ai adusi, şi l-aă văzută stăpă- nindă, şi nimică nu i-ati zisă. Băgăndu-lă și îni sfănta bisă- rică domnesca, ati judecată cu sufletulă săă că la pretenţiia ce face n'are nicio ştiinţă şi la giurămăntulă ce ai făcută 

Vol. XXI, 
29
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faţă cu dum. şi jăluitoriulă Pricopii Vulpe şi oanii Scăfarii, 
Şi n'ami lipsăti a înştiinţa cinst. Isprăvnicii. 

'820, luli 23, 

loan, lconomiă. 

VI. 

„Noi loan Sandu Sturza Voevoda, cu mila lui Dumnezeii 

Domnu Țării Moldaviei. . 

Să faci ştire cu atastă carte a Domnii Meli pentru 

Ghiorghi Nica de la “Ţănutulu Vasluilui că, prină jaloba 

ce aiă datii cătră Domniia Mea, ati tăcutii arătare că elii de 

multă vremi sai aflat slujăndii poronciloră gospodă şi a 

pămăntului cu sălinţă şi cu dreptati, şi aă făcută rugăminte 

ca să ni milostivimi asupra sa şi, după cumi alţii cari ai 

slujătă, sau înpărtăşită dinti domneştile mile şi agiutoriri, 

să fie şi numitului asămine cuprinsu şi agiutorată. A căruia 

jalobă cercetăndu-să, s'aii aflati -arătările lui adevărati, şi nu 

i-amii trecută rugăminte lui cu vedere, ce, milostivindu-ne 

asupra lui, iată i sau dati atastă carte gospodi a Domnii 

Meli prinii care l-amă făcută polcovnică, şi hotărămă ca mai 

întăi numitulă să fie scutit şi apărat de toate dările şi havale- 

leli prin care de cătră dumnealorii dregătorii să nu să poată 

orăndui la vre-o slujbă şi poroncă, fără numai prinu o în- 

nadinsu carte gospodi a Domnii Meli saii a Visterii ; osăbitu 

şi la slujbile rusumaturi a Visterii să aibă a scuti cincizăci 

oi de goștină, cincizăci stupi i sfini de disătină şi una sută 

vedre de vădrărit, aceste bucate fiindu, drepti a sali, şi vinulă 

dină adivărati viile sali, nimărui să nu dei nimică. Asă- 

mine şi trei liude oamini străini, ci-şi va pute găsi şi aduce 

de acumii înnainte de peste hotarii, fără niciuntă amestecii 
de 'vre-o dare cu lăcuitorii ţării, nefiindă din cei strămu- 

taţi de la uni loci la altulii, nici diniă cei fugiţi la baltă, 

sai aiure, piste hotari, şi întorşi la urma loru, adeveriţi
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fiindă şi prină mărturiia dumisali dregători de margine că 
săiită străini cu adevărată şi fără niciună amestecă, “fcăn- 
du-i şi Visterii cunoscuţi, să aibă a-i scuti de toati dările 
şi havalelili, urmăndu-să şi pentru dănşii ca şi pentru alţi 
„asămine bejănari, oamini străini, 

Dreptă aceia poroncimă dumneavoastră dregători, pre- 
cumi şi slujbaşiloră goştenari, disătnici şi vădrari, i tutu- 

: rorii altor 'zapcii, de cătră toți să să urmezi întocmai pre- 
cumit mat susă prin atastă carte gospodu a Domnii Meli 
să hotărăşte. 
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1827, Mai 31. 

, (Pecete cu chinovar, ovală.) 

"Velă Vornică, 

  

S'ati trecută la condică. Petre Idieră Viă Pahr. 

VII. 

Dintr'o statistică de birnici.a satului Dumbrăveni 
(Tutova). 

” Mijlocaşi. 
Lei. Părale. 

100 —-  Vasăle lărdui. 
200 —  loniţă Ursa. IE SE 
100 —  Costandinti Pitoranea. ” 
100 —  Ghiorghi Săcară. 
200 —  Alistară Potorocti. 
I00 — Grigori Babei. 
100 — Neculai Giurge. , 
100 -— Ştefan Băisani. 

100 — Grigori Armanu. 
100 — loan Carpu 
100 —  Ioani Puşcaşu. 
I00 —  Ioanti Potoroci,



Lei. Părali. 

100 

I00 - 

100 

100 - 

100 

100 

100 - 

100 
100 
100 
100 - 

100 

100 

100 

2.800 

30 -- 

30 «d 

50 - 
30 

30 

50 

50 -- 
30 

50 - 
So 

30 

50. 
50 

50 
30 

30 

50 -- 
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casa lui Vasăle Potoroci. 

Furdui loanii. 

Lazără Petrilă. “ 

Vasăle Giurge. 7 

Timofte. 

Iordachi Niţă. 

loanii Căsăei. 

loan Puşcaşu. 

loan Ciobotari. 

Ghiorghi Cocută. 

Toderă Căsăei. 

Trohinu Niţă. 

loanu 'Todosă. 

loan Botezati. 

Codaşi. 
  

Grigoraşă Popa. 
Dascalii Ştefaniu. 

casa Glapii. 
Toderi Eurchii, 

Apostuli Davidă. 

Toma 'Trencu. 

Dascalu Ionă. 

Ioanii Năsturaşii. 

Toderi Zota. 

Costandin Lucachii. 

Neculai Hărtopoi. 

Neculai Lupu. 

Vasăle Epurii. 
Ghiorghi Niţă. 

loani Nanii. 

loani Mihăilă. 

Costandină Stămati.



  

Lei. Părali. Tal 

59 — 
30 

900 
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Ghiorghi Potorocii. 
Neculai Petrilă. 

Fruntaşi. 

Toderă Andonii. 
Costandinii Andoni. 
Păladi Tofană. 
Ghiorghi Pălaaii. | 
Costică Buzălă. | , Sămionii Potoroci. | 
Nastasăi Budenca. 
Chiriiacii Petrilă, , 
Polcovniculă Ghiorghi Nica. 
Opre Petrilă. 
loană Mihalce. 
Vasăle Meriază. 
Ghiorghi Măţă. 
Vasăle Puşcaşu. 
Toderii Buganu. 
Ghiorghică Andonii. 
Ioniţă sănă loanii Pavălă. 
Ghiorghi Stamate. 
Ghiorghi Brăharu. 
Toderi Petrilă. 
Costachii Niţă. 
loanii sănă Ghiorghi Petrilă. 
loanii sănă Neculai Andonii. 
loan Petrilă. 
loană sănă 'Toaderă Potorocă. 
Ghiorghi Petrilă. 
Costandinii Crăste. 
loanii Băisani. 
Neculai Băisani. 
loană Pavălă,



43% 

Lei. Părali. 

  

200 — 

200 

6.400 — 

2.900 

930 
10.130 
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loanti Petrilă. 

casa lul Ghiorghi Andonii. 

tacă fruntaşi. 

mijlocaşii. 

codaşii. 

Adică zăci mii o sută cinzăci de lei ni îndato- 

rimă noi, însămnaţii mai susă, înnainte răn- 

duitului Post. Neculai Cehaniă, că li vomii da 

gata, după analoghie ci ami făcută, cu vadă 

la Sfăntul Feodoră, fără cusur, spre a să 

răscumpăra pămăntulă ci l-am arvonită cu 

zăci mil lei. lară cari dină noi nu va urmă, 

voi are dumnealui rănduitu, inpreună cu cie- 

lanţi răzăşi a tra|ge) dină avere nostră şi a li 

vinde prină mezat, spre plata banilori şi 

spre întemecre opştei răzăşăşti, adică la noi 

toti, înnainte rănduitului, că vomă urmă, în- 

tărindu cu pecete bisăritască şi bisăritască (8ir). 

- 1845, Fevr. 10. 

(Deget :] Ghiorghi Nica, poleovniciă. - 

> 

3 

> 

Ghiorghi Stamate. 
loniţă Paveliă. 

Toderi Andonii. 

loan sănă Ghiorghi Petrilă. 

Neculai Petrilă. 

Toderi Căvez (?). 
Timotte Niţă. 

loanit Petrilă. 

Costandină Stamate. 

Vasăle Giurge. 
Trohină Niţă. 

loanii Băisanu. 

„Neculai Băisani. 
Toderi Buganti. 

Lazuri Petrilă. 

Păladi 'Lofaniu, 

„
m
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[Deget :] Grigoraşă Popa. 
> 

> 

9 

loanii Pavăli, 
Ștefanti Băisanu, 
li Gheorghe Bredicu (2). răzeşii. 
Ghiorghi Andoni. 

Dumbrăvenii fruntaşi. ta. Lei. Părali. To 

200 —— 

230 - 

220 —-- 

220 -.- 

200 - 

220 — 

200 

200 --— 

120 -— 

120 —-— 

120 -- 

120 -- 

120 — 

107 .- 

100 

100 — 

100 

50 — 

50 — 

30 — 

50 -— 

50 - 

30: — 

50 — 

30 -- 

50 — 

loană Scăfară, 

Alisandru 'Tofu. 
Gavrilă Băisani, . 
Ghiorghi Pădure. 
Sămionă Strată, 

Ioanti Pădure. 

casa losăpei. 
Costandină Popa mij(locaşii].- 
Vasăle Ontu, mijlocaşă. 
Ghiorghie Scăfară. 
loanii Ivaşcu. 

Costachii Untu. 
Vasăle sănii loan Ontu. 
lacobii Moldovanu. 
Niţă Moldovanu. 

loanii losăpii. 
Grigori losăpi Alisandru. 
Vasăle Moglană. 

llena Arnăutoi. 

Sava Unu. 

Ghiorghi sănă Pricopei. 
Gafincu. 

Ghiorghi Popa. 
Ghiorghi Dodiţă. 
Petrachi Dodiţă. 

Ghiorghi Ivaşcu. 
3.0067 2 Adică trii mii șăizăci şi şăpte di lei. ni îndato- 

rimi noi, susă iscăliţii, însămnați pi moşie 
Scorțasca, la vadeao ci ne'mii pusă la Sfăn-
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tulti Theodoră, afară di analoghie ci ari a să 

face, spre îndeplinire somii prețului di optă- 

sprezăci mii lei. Iară, nefiindii următori la 

vadă, voi are a înplini di la noi, totime răză- 

şilorii, orice stare vomă ave, şi să văndă prin 

mezatii, spre plata baniloră. Şi, spre săguranții, 

amii iscăliti înnainte rănduitului şi ami pusă 

pecete. 
1845, Fev. 10. 

  

  

 



XLIII. 

ACTE BOTOŞANENE. 
— Din archiva bisericii Sf, lie, foastă a Blănarilor. — 

— 

IL. 

Copie. 

Cu mila lu Dumnezăii, Noi Costandină Dimitrie Moruză 
Voevodă, Domnu Ţării Moldaviei. | 

Facimii ştire cu acestă hrisovă al Domnii Mele că, dăn- du-ni jalobă rugătoriulti nostru Vlasie igumenulă de la Mă- năstire Doamnei otiă Botoşani, unde să cinstește şi să prăz: 
nuiaște hramulii Sfintei Învieri a Domnului și Măntuitoriului 
nostru lisusti Hristostă, şi prină jaloba sa arătăndii cumi că mănăstire a6asta ari doai locuri înă tărgulă Botoşaniloră, la mahalaoa 'Tărgului-Noă, însă ună locă dintru acele danie şi altulă cumpărătură, alăture unulă lăngă altult, pe cari locuri ai făcută mănăstire casă și dugheni, şi rugăndu-să 
Domniei Meli ca, după zapisă, să-i întărimi,— Domnie Me întăi l-am orănduitii la ală nostru cinst. și credinăosă boeră 
dumnealui Vasilie Razulă Velă L.ogofăti să-i cerceteză scri- sorile. Şi numitul ioumenă aă arătată înnainte dumisale 
Velă Logfti ună zapisi de danie de la ună Hagi Mihale 
Cernavodiantă şi de la soţie sa, Anastasie, cu însuşi iscă- liturile şi peceţile lor, iscăliți fiindă şi marturi dină boeri, dumnealui Costandintă Vărnavă bivă Velă Bană, lanachi 
bivi Velă Pah., Vornicu de Botoşani, şi Manolachi Dimachi 
bivii Vel Stolnică, şi dină tărgoveţi căţiva: oameni, letiă
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1778, Septv. 3, aşa scriindii şi adiverindui numitulă Hagi Mi- 

hale Cernavodianulă, înpreună cu fimee sa, Anastasie, că o 

. casă, cu locul ei, ce o ai avutii ei înă tărguli Botoşanilori, 

la Tărgulă-Noă, cumpărată de la-unti lonaşcu Păsati croitu- 

riulă, de a lori bună voe ai dat-o danie Mănăstirei Doamnei, 

pentru pomenire loră şi a părinţiloră lori... [Şi pentru] ca:să să 
aliagă dreptu loculti casii cătii ati fostă dintru începută, au ru- 

gat pe dumnalui Pah. Ianachi, | Vornicu de Botoşani], de ai 

făcută țidulă la, tărgoveţi bătrăni, Moldoveni, Armeni, Jidovi, 

carii ati ştiută stare locullui, şi ai măsurat] loculă casii cu 

stănjinu domnescti, şi întăi fața locului alăture cu drumul ce 

vini de la Iaşi... s'ati găsită doaizăci şi doi stănjini gospodă, şi 

parte locului din giosă sai găsită iriisprezăci stănjini gos- 

podă, şi fundu locului de spre Şărbanti sati găsită optii-spre- 

zăci stănjini gospodii, şi parte locului din sustă, ce să hotărăşti 

cu haclişă, sai. găsită triisprezăci stănjini gospodă. Şi aşă 

Sari fi închietii atunce toti hotarulă acelui loci; întru care 

locă să cuprinde şi făntăna ce iasti a casii. lară pentru o 

dugheniţi, cu căsuţa dinti dosi, ce iasti într'ună păreti şi 

suptă ună acoperemăntii cu casa aceia, ati oprit-o ei pentru 

dănşii, ca să o stăpăniască păr” la stărşitulă vieţii loră şi, 

după a lori săvărşire, să rămăe iarăşi danie stintei mănăs- 

tiră a Doamnei, înpreună cu casa şi cu loculi. Ai mai 

arătată unii zapisii de vănzare de la unu Ionii Raclişii dinti 

Botoşani, înpreună cu ficorii săi, Iordachi şi Lupulă, întru 

-care sati văzutii numele loră şi degitile pusă, iscăliți fiindu 

şi marturi dumnealui Pah. Janachi, . Vorniculă de Boto- 

şani, şi mulți oameni dină tărgoveți, letii 1779, Mai 12, 

aşa scriind şi adiverindă numitulă vănzători : că dintr'ună 

locă de casă, ce aii avuti elii de baştină înii tărgulti Bo- 

toşanilorii, la matalaoa. Tărgului-Noi, ati văndută ieume- 

nului Vlasie de la Mănăstire Doamnei o bucată de locă, parte 

de spre „uliţă, dinu taţi, de spre Mardari teslariuli, dreptit 

una sută doaizăci lei. Şi, măsurăndu-să cu stănjinulă -dom- 
nescă, s'ati găsită lunzulii treisprezăci stănjină şi curmezişulti 

doisprezăci polii stănjini, şi să hotărăşti dină sus cu dru- 

mul ce mergi pintre ograda lui Raclişă şi pintre ograda 
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lui Ilie, ginerile lui Ionii Munţianulă L.ogftă, iară de spre 
Miiazinoapte cu loculă lui. Raclişă, şi dinti pios cu luculă 
dpuheniloră egumenului otii Mănăstire Doamnei de la Hagi 
Mihale Cernavodianulă, şi de spre Amiiazăzi cu ulița, 
Apoi, fiindu că mărturie hotarnică iscălită de dregători, după 
orănduială, pe aceste doî locuri de susti arătate nu saă vă- 
zută la măna egumenului, ni-ati înştiințată dumnalui Vel 
L.ogofătă, şi, pentru ca să ne încredințămă Domnie ME ŞI 
mai bine de nu săntă locurile aceste a Mănăstirii Doamnei 
cu vre o pricină de spre cineva dini: megieşi, sai scrisă 
carte Domniei Mele cătri credintosii boeriulă nostru dum- 
nealui Manolachi Dimachi bivă Vel Stolnică, ' Vornicyli” 
de Botoşani, să margă însuşi la stare aceloriă locuri, să 
străngă răzăşii şi megieşii şi pe alți mahalagii şi să cerce- 
tezi bini, cu amăruntuliă, şi, atăndu-le că de spre nimi nu 
săntă nici cu o pricină, să le măsoare cu stănjănu şi să le 
stălpască cu piiatri prină pregiură, Ie la cari numitului boeri 
arătat-aă cumii (Sic) igumenulă Mănăstirii Doamnei măr- 
turie hotarnică dină anulă 1780, Avgustă 18, scriindă că, 
dapă poronca Domniei Mele, ati mersi însuși la stare lo- 
curilorii Mănăstirii Doamnei, luăndă cu sine şi tărgoveţi, 
pe preotuli Costandinii şi pe 'Tănasie, staroste de croitori, . 

“şi pe Vasilică, ce ai fostii staroste de toeli, şi pe Hriste 
Căpt., findă faţi şi megieşii de prină pregiură, şi, făcăndiă 
cercetari, nu s'aă aflat înpresurare, nici locuriloră mănăs- 
tirii de cătră megieşi, nici megieșilori de cătră locurile 
mănăstirii, fiindă şi îngrădite. Și, măsurăndă întăi locul 
cel de danie de la Hagi-Mihale, dină loculă ce-lă ari 
cumpărătură de la loni Raclișii, fața locului de spre dru- 
mul ce vini de la Eşi, spre Răsărit, pără înă drumul ce 
mergi îni Tărgulă Boiloră, saă atată doaîzăci şi doi stăn- 
Jini gospodiă; [d]ină drumul ce vini de la Eşi,-aiăture cu 
drumulă ce mergi'înă Tărgulii Boiloră, asupra mormăntu- 
riloră jildoveşti), păn” înă colţulă grajdiului ce iasti îni 
ograda acestui locă, sai aflată cincisprezăci stănjăni; şi 
dină colțul [grajdiul]ui, alăture cu loculă Şărbănesii, spre 
Apusă, .pără în loculă ce-li ave cumpărătură de la lonă
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Raclişă, (sati aflati d]oaizăci şi unulă de stănjăni; iară 

din loculii Șărbănesii spre Amiiazăzi, alăture cu loculă 
ce-lă are (cumpărătujră de la lonă Raclișiă, pănă înii dry- 

mul ce vini de la Iaşi, sau aflată patrusprezăci stănjini. Şi 

pănă aice să sfărşaşti măsura locului de la Hagi-Mihale. 

Şi, măsurăndiă şi locultă ce-lă ari cumpărătură de Ja loni 

Raclişă, începăndă dinii locul ce-lă ari de la Hagi Mihale, 

faţa locului de spre drumulii ce vini de la Iași, spre Apusi, 

pără în drumulu ce mergi înă Tărgulă Cailoră, s'a aflat 

unsprezăci polă stănjini ; și din drumulă celă mari ce vini 

de la Iaşi, spre Miiazănoapte, alăture cu drumulă ce mergi 

înă, Tărgulu Cailoră, pănă în loculă lui lonă Raclişă, ce 
nu-i vănduti, sat aflat patrusprezăci stănjini; şi dinii dru- 
mulă ce mergi înti Tărgulă Cailoriă, fundulă locului, spre 

hăsărită, alăture cu loculă lui lonă Raclişii, ce nu-i văndută, 
pănă întăi locul ce-lă ari danie de la Hagi-Mihale, s'ai 
alatu treisprezăci stănjini ; iară din locul lui Raclişii, ce 
nu-i văndutiă, alăture cu loculii ce-li ari danie dela Hagi- 
Mihali, spre Amiiazăzi, pănă înă, drumului ce vini de la 
E.şi, sat aflatii patrusprezăci stănjini. Şi, după cercetare ce 
at făcută acestori locuri 'a Mănăstirii Doamnei, “precumă 
ai aflatii la dreptate, li-aă hotărătă și li-aă stălpită şi cu 
pietri de giură înpregiură. Deoi, dacă ni-amă încredinţată 
Domnie M& că, după zapisă ce au arătat igumenulă, lucu- 
rile aceste doaî săntă drepte a Mănăstirii Doamnei, danie 
şi cumpărătură, cumii şi pentru hotarăle acestoră locuri, 
că, după cercetare şi hotărătura Vornicului de Botoşani 
nimeni nici cu o pricină n'a eşit; 

Pentru ace[ia] dară iată, prinii acesti hrisovă ali Dom- 
niei Mele, întărimă sfintei mănăstiri a Doamnei ca, de 
acumă înnainte şi înă veci, să aibă a-şi stăpăni aceste doai 
Jocuri dinit tărgulă Botoşaniloră, la mahalava Tărgului-Noi, 
adică loculă de danie de la Hagi Mihali Ciarnovodianulii 
şi de la soţie sa, Anastasie, şi loculă de cumpăratură de la 
loan Raclişii și de la ficorii săi Iordachi şi Lupul, după 
zapisile ce ari, şi în toate sămnile şi măsurile ce să arată 
la mărturie hotarnică şi înti hrisovul acesta ală .Dom- 
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niei Mele, să-i fie driaptă ocină şi moşie, cu totă venitulă, 
şi hrisovă de întăritură statornică şi heclintitii nică odinioară, 
Întru care ami pusti şi a noastră iscălitură şi peceti. 

Sai scrisă hrisovulă acesta la Scaunulă Domniei Mele, 
înă oraşulă Eşii, întru &a d'intăi Domnie a noastră la Mol- 
daviia, la ală patrule anti, de boeriulă nostru Ioniţi Urso- ianulă treti Logotătii. 

1780,. Octomv.. 14. 
Noi Costandinii, Dimitrie Movuzii Voevodii. 

(>) 
[Pecete cu <Pecetea tărgului Botoşani afierosit lui 

Sf. Gheorghie.»)] 
| 

Vasili Razulă Velă Logofătă, procitohii, 
Vărnavii Velă Cluceră, procitelnictă. 
Sai trecută la condica IDivanului de 

Andrei bivă izbaşi ot Divană. 

  

II. 

E, preutulă Ionii Raba, să se ştie că, avăndă o bucată 
de loci, dată sărindari, de Ja cumătru Vasile Chetrarultă Eurdache Stoiană, Paraschiva, de faţă ami fostă la tastă 

danie, ce amii datii preutului lonă Rabii, de la Sfete Ilie. Și eă, preutulă Raba, amă vănduti lui Gligore teslariului înă 15 lei; cari şi banii me'ă dată înnainte toţi, şi are să-mi 
ajute la şindelitii biserica. Jară, de s'ară rădica cineva, să aibă, a răspunde preutulă lonă Raba, Și eă, Costandină, 
fiejii-săă, şi eu, Grigore, şi eă, Gahiţa, de omiă ave copii, 
să fii draptă ocenă a copiiloră şi. moşie ; oră, de n'omă ave copii, să fie totă a lu Sfete Ile, după moa[r]te noast|r]ă, 
totu a lui Sfete lei. 

Pentru credința, m'amii iscăl.tă : 
Ei, preutulă Ionă Raba. 1779, Martie în 4 zțile]. 

Ami văndută eă, Ionă Protropă (sic) Raba. 
Fu, Costantini, amă pusă și degitulă. 
Şi eu, Marie. 
Şi ei, Dumitru, mami întă[m)plată.
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. TI, 

Adică eti, cea mai josii iscălită, Joița Albineţoia, înpreună 

cu. fiei miei, dat-ami încredinţată zapisulă miei la mănă 

dumisale Căpitanului Hurmuzi, ca să să ştie că o casă, cu 

locul ei gospodă, o amii la mahalava Prourocului' Ilii, aici 

în Botoşani, cu bună voia mea şi nesilită de niminea, ami 

văndut-o dumisale cu 130 lei, adică ună sută şi cincizăci 

ei; pe carii bani i-amiă priimitiă toți deplină înti măniili meli.. 

Şi pentru mărime locullui, de lată şi de lungu şi de giurii 

înprejură, cu cine să hotăreşte, ami dati dumisale hotar- 

nică, cu care saă hotărită dinu poroncă dumilorsale boe- 

rilorii Vornici de Botoşani. Care casă, de acumi înneinte, 

să fiie dumisale ocină şi moşiia, stăpunăndu-o dumnealui 

şi niamă de niamulii dumisale, şi nimirea (Sic) dinti rudile 

meli să nu aibă triabă de vănzare. 

_Acastă carte ami făcutii ei cu a mea hună voia. 

Măcariă că atastă casă amii fostă dată zestre la fiică- 

mă, dart acumă ai priimită bani locullui, după cumiă fică- 

mea şi ginirile me saă iscălită la acestă zapis cu a lori 

priimire. | 

Şi, pentru mai adivărată credință, ni-ami “iscălită mai 

josă, înnăinte cinstiţiloră marturi, ca să să criază. 

1797, Fevr.. 21. 

Zodia Ahzeiri, îjnăs/oue [= Zoiţa Albineţ, făgăduiesc). 

"ANEEaVdp0 3, Topo. 
Magia, îzispmay. loniţă Căpt, marturii. Ştefan Lazu 

Căpt., martură. | 

.., nvamă tămplată. Costantină Tăutu, marturii. ...meh, 

marturii. 

"Avasrăsioc "loved sdpiraa vai udprvpă [== Anastasie loan 

în'am aflat şi mărturisesc]. 

Xpnsrâerie zare, vand [= Cristofi, bacalbaşa, 

mărturisesc]. 
Şi ei, Costandinii Sofragiu, sintă martură. 

Angheli Başciauşii, ami scrisii cu zisa dumilorsale, şi 

martlură). - 
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Să adeverează acestu zapisă. şi de Vornicil Botoşăni. 

[Iscălitură neînţeleasă.] i aa a 

“ LX. 

Adică că, tea mai jos iscălită, Mariia, soţiia răposatului 
Hurmuzii Căpt., dat-amă adivăratii Şi încredințată 'zapisulă 
mieă Ja mănă dumis. Stoln. lanache Cudrescu, precumiă 
să să ştiie că, dinii nimeni silită, ci de a me bună voia, ami 
văndutii dumis. o casă, cu loculii ei, ce o ami la mahalaoa 
Svăntului Ilii, dreptă “150 lei bani, adică ună sută şi cinci- 
zăci lei, carii bani li-amă priimită toţi deplină înă mănile 
meli. Şi, pentru mărimea locului, de latiă, şi de lungu, şi 
cu cini să hotărăşte de jură înprigiură, arată la hotarnică, 
cu care saă hotărită dină poronca cinst. Vorniciie. Care 
hotarnică şi zapisulu celti vechi de cumpărătură casăi li-amă | dată la mănă dumis[ale]. 

Dec, de acumă înnăinte, act casă să fiie a dumisale! 
driaptă ocină şi moşiia, stăpunind-o înii pace dumnealui şi 
niami de niamulă dumis., nesupăratii de nimeni. 

Şi, peutru mai adevărată credință, amă dată acestă za- 
pisă la măna dumis., puindi numile şi degetulă. 

| 1798, luli 13. Botoşani. 
[Deget:] Fu, Maria, soţiia răpousatului . Hurmuză, ami 

vănduti cu voia mea, şi devereză.: 
= mami întă(m)plată. 

Ami scrisă, cu zisă Marie: 
Angheli Baş-Ciauşi. 

[Pe t-o:] Scrisorile casii Catrinii. 

V.. 

Adică et, Gheorghe sănii Gavriilă, de aice, dinti. lași, 
carile mai giosti îmi voi pune numele ŞI degituli miei, 
adiverezii prină acestă zapis ali mică ci dai la măna 
fratelui mieă Panaite, ce iaste şăzătoră înii tărgti la Boto- 

,
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şani, pentru ună locă părinţăscă, ce iaste rămasit de la 

părinții noştri, cari iaste loculă supt epitropiia: Sfinţii Sali 

părintelui Darie iconomulii de la hramuliă sfintei biserici Cu- 

vioasăi Paraschivei Prapadoamna, cari ei, încredințăndu 

acumii, prin acest zapisă al miei, şi toată voia dăndii 

fratelui mieii ca toată putere să aibă de a vinde acelă loci 

ală nostru, ce de la părinţi ni-ati rămasă, neavăndiă nimicit 

vre o putere Sfinţiia Sa epitropulă de-a pune vre-o înpro- 

tiviri la aciasta, deosăbită că ceia ce să va fi cheltuiti de 

la Sfinţiia Sa să va plăti Sfinţii Tali după vănzare ce să 

va face a locului aceluia. , 

Şi, pentru mai adevărată credința nig, amă rugati pre 

scriitoriulă de mi-aă pusti numele şi degitulă miei. - 
1817, Mai 2. 

__(Deget:]. Eă, Gheorghie sănii Gavriil, de aice, dinti laşi, 

neştiindă carte, amii pusă numele şi degitulii mieii. 

Ei, Grigori Gălăţanuli, ami scrisii acestii zapisii, cu zisa 

numiţilor du (sic) susii arătaţi.
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Il. 

Cătră cinstita Vornicie. ————_ Unei. 
Dină poronca dumnealoră cinstiți boieri, orănduiţi fiind noi prin ţidula dumnealortă dină 30 Iuli ca, adunăndu-ni la unii loci, să mergimii la uni locă ce-l are dhnii bisă- rica Sfăntului Proroci Ilie de aici dină 'Botoşăni, înă mă- hălaoa Vrăbiienii, care locă dată danii desăvărşitu Grigori Teslariulti şi cu soţie sa şi cu copii loră, cu scrisoare iscă- lită de oameni bătrăni de aici dină tărgu, dină veliatulii 1779, Marti 4, şi acu epitropii Sfintii bisărici, voindă de a-l hotără înă stănjăni şi a-lă alege dintre locurile megieșşiti, ai făcutii cerire la cinstita Vornicie cu ţidula dumnealor cătră noi; de cari noi, după poroneă următorii find, amă mersu la stare locului şi, văzăndă scrisoare ce o are sfănta bisărică că nu-i înă stănjăni, am chemată megiieşii înpre- giuraşi, cu scrisorile ce vorii fi avăndii şi, dină toţi megiieşii, scrisori alţii nimini nu ni-aă scos, făr' decăti Sfinţiie Sa: părintele Darie Iconomu ni-aii scosi 0 hotarnică din vreme ci să afla dumnealui răpăusatulă Mătei Milu aici Vornici în tărgu Botoşăni, cari hotarnică iaste făcută de săvărşitu Angheli Ciauşii şi iscălită şi de megiieşi, anume Dumitru Mindiregiu şi Pavălă: Clopoti, şi, aşa, după atastă hotar- 

1 Din archiva bisericii Sf. Ilie. | | 
Vol. XXI. 

, ” 
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nică, amiă scosi loculi acesta a Catrinii ci-i Sfinţiie Sa 

epitropă cu atastă hotarnică, şi de acole fiindă pricină şi 
la vale, de spre locul mănăstirii Sfăntului Necolai dină Pă- 
păuţi, unde ari Lupul a Dragomiresăi casă pe locului mă- 

năstirii, amă găsăti pe Lupul întrată înă loculă Sfăntului 

Proroct Ilie. Şi, aşa, văzăndii că loculă dinu alte părți nu-i 

înpresurată, făr' decătii numai aici, de cătră Lupulă a Dra- 

gomiresăi, apoi ami strănsu oameni bătrăni cari ai ştiinţă 

de loculă acesta pără pe unde aii fostii, şi, mai făcăndiă şi 

noi cercetare pără pe unde merge hotarulă locului mănăs- 

tirii Sfăntului Necolai, ami găsătă o piatră a mănăstirii . 

Păpăuţii înă grădina săvărşitului Angheli Baştauşi, şi diniă 

piatră amă făcutii momăi pără înă altă piiatră ci-i pusă suptă 

gardulă casăi lui Mihalachi Bărbieruli, şi, făcăndiă linii drepti, 

ami alesă locul curată cătii rămăni afară dini locul mă- 
năstirii Sfăntului Necolai dină Păpăuţi. Şi, aşa, după ci 

l-amă alesă curati dină locurile megiieşite, ami începută 

a-li măsură cu stănjănuli gospodă, luăndiă întăi cu măsura 

din loculij casăi a Catrinii ci-i epitropu Sfinţiie Sa părin- 
tele Dariie şi alăture cu loculii mănăstirii Sfăntului Necolai, 

spre grădina săvârşitului Angheli, şi dinii ograda casăi Lu- 

pului a Dragomiresăi pără unde amiă lăsată poartă pentru 

drumii Lupului Dragomiresăi de trii stănjăni, pară înti piiatra 

mănăstirii ci-i pusă înti grădina săvărşitului Angheli Baş- 

tauşă. Care aici săvărşitu ai ieşitii cu gardulă afară dinu 

piiatră ca ună stănjănti şi aă închisă drumuliă, fiindcă piatra 

atasta a mănăstirii era den afară de gardu, îni drumii. Şi 

la atastă măsură ami pusă hotarii o piatră întăi în coas- 

tele locului Catrinii şi alta aici unde lăsamiă drumii Lupului, 

şi s'a găsătă cincisprezeci stănjăni şi trii palmi, şi de acole, . 

dină piiatra aGasta ce-i pusă înii ograda Lupului a Dragomi- 

resăi, despărţitoare între loculă mănăstirii Sfăntului Necolai, . 

ami luată al doile măsură, lungulă, la dială, alăture cu 

drumulă ce iasă dină casa Lupului a Dragomiresăi şi suie 

la dială spre tărgu, pără în fundulă locului casăi a săvăr- 

şitului Năstase Grecul, care loci act să stăpăneşte de 

ginire-săi Gheorghi Botizată, undi ami pusă şi acole piiatră 

  
| 

|
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despărțitoare, şi Sai văsătii doaizăci şi doi stănjăni şi 
cinci palme; şi de acole, dină piiatra acasta, ami măsurat drumulă cătii rămăni de largu, fiindcă dină drumul dintă poarta Lupului şi mai iaste şi poarta casăi săvărşitului Baştauşii, şi s'ati- găsatii şapte stănjăni pără înă gardulii lu! Ștefană Curălariă, fiindcă aici şi loculii acesta ală Sfăntulur Prorocă Ilii, ori să facă poartă, pentru -atasta 
l-amiă trasă mai înnăuntru şi ai rămasti locă, pentru trei 
porți, de şapte stănjăni, ca să nu mai nască în urmă pri- cini; şi de acole, din atastă piiatră ce amă pus-o înii mar- 
gine drumului, dreptă poarta casăi -săvărşitului Angheli Baştauşă, amă dată şi fundul alăture cu fundulă locului casăi 
lul Gheorghi Botizată zătii Năstasă Greculă, şi cu fundulă locului casăiloră giniriloră lui Dumitru Mindirigiu şi pără 
înă locul lui Pavălă Clopotii, ini fundu, unde să înpreună 
cu locul Catrinii ci-r epitropii părintele Darii, şi s'au gă- 
sătă doaizăci şi doi stănjăni, undi ami pusă şi aici piiatră despărţitoari. Apoi, diniă piiatra atasta ce ami pus-o: înă fundul locului a săvărşitului Dumitru Minderegiu, ami : dată ali patrule măsură ; alăture cu locul Catriniă, pără 
în piiatra ce amii pus-o întăy despărţitoare între. loculă mănăstirii Sfăntului Necolai dină Păpăuţi, şi sai găsătti 
noaisprizăci stănjăni. şi şapti palmi. Şi, cu aceste patru mă- 
suri, s'a închiiată totu locul, cari înă tuspatru cornurile 
locului ami pusi căti doai petre hotară despărţitoari, de . 
caută una spre alta. Apoi. amă măsuratii deosăbitii cătă lociă 
s'aii înpresurată de Lupulă a Dragomiresăi, totă dină trupul 
locului ce-li arătămtă mai susiă, şi s'a găsătă di spre dru- 
mulă cil i-am lăsată spre grădina săvărşitului Angheli Baş- 
tauştă, dinti piiatra ce ami pus-o noi acu şi pără înă stălpuliă 
porţii, ună stănjănă şi şasă palmi; de acole i-am dată Și 
fața, alăture cu poarta şi cu gardu, spre locultă Catripii, 
pără în colțultă gardului, şi amii găsătii doisprizăci stăn- jlănji. Şi de acole amă 'dată şi alăture cu gardulă, la vale, 
pără în loculă ce vini a mănăstirii, dreptă piiatra ce ami 
pus-o noi despărţitoare aici, între loculă Catrinii, şi ami 
găsătă trii poli stănjlăni). Şi acasta iaste toată înpresurare'
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ce aii făcut-o Lupuli cu îngrăditura pe drepti loculă Sfăntu- 
lui Prorociă Ilii, cari înpresurari n'aii făcut-o eli făr' de 
ştiinţă, ce cu ştiinţă, că piiatra mănăstirii iaste suptii gar- 

dulă lui, şi ai ştiut-o, şi pe înpresurari acasta are făcutii 

unii grajdiu, făcutii de nuieli şi acoperiti cu răgozii şi o 

coșmagă pentru uscatu scoarţiilorii de meşteșugul tălpălării. 

Şi, căndă loculă acesta să va îngrădi, apoi ari să-şi tragă 

gardulă soţie săvărşitului Angheli Baştauşii înnapoi, ca să 

rămăi piiatra mănăstirii afară, suptii gardu, după cumă at 

fosti dintru *'nceputii, ca să-i rămăie drum Lupului de 

eşitii afară dină ograda lui îni tărgu, de trii stănjăni. 

Şi, după toată atastă a noastră cercetari, ce amii făcut-o 

foarte cu amăruntulă, amii alesii loculii curatiă dintre locu- 

rile megiieșiti, puindu-i şi petrile arătati hotară, după po- 

- roncă, Si 
Şi dămiă acastă mărturii hotarnică, iscălită de noi. 

Și nu lipsimi a înştiinţa cinstita Vorniciie. 

Ioniţă Velă Câp(i]i[amnii]. 1814, Avgustiă 3, 

Gavriki Polpo)vi[ei] Căpitarii. * 
Eni Beşele. 

lordachi Chetrariuliă. 

De la Vornicie Botoşani. N 

După cercetare şi hotărătura ce ai făcutii rănduiţii, fiindu 

urmată după cuviinţă, şi ca să să păzască întocma de cătră 

toati părţile, spre încredințare, s'aii adiverită mărturie atasta 

şi de cătră atastă Vornicie. 1814, Avgustă 28. 

Grigori Manu Spatarii. - 

II. 

De la Vornicie Botoşăni 

cătră Nastasă Telialulă, 

  

Fiindcă cuviosulii ieromonahi Sava egumenii şi cu totă 

soborulă părinţilorii călugări de la sfănta mănăstire ce să nu- 
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meşti Chinovionti Rusico de la Sfăntulă Munti (ală) Athono- s|ului), prină înnadinsă vechilă triiniesi di acolo, cuviiosulă ieromonah Procopie, prină jalobă cătră Pre-înnălţatulii nos- "tru Domnu Scărlatii Alexandru Calimahă Voevodii, ai făcută cerire ca să aibă voe, după slobozăre ce facă Şi sfintili pravili înpărăteşti, di a să vindi di veci moșiile şi acareturili ci ari sfănta mănăstire aice, înă Moldova, la acesti Țănută a Botoşaniloriă, cari, fiindu-le piste mănă şi cu dipărtari de a li stăpăni, micunii folosii nară fi Ccunoscăndii mănăstire, ce încă mai multă cheltuială sară fi pricinuindu cu triime- tire egumeniloriă de acolo, decăti venitu ce ară fi luîndă. Și, cu bani ci voriă eşi din vănzare moşiiloră şi a acare- turiloră, să să poată întămpina, atătă plata greliloră datorit! i înnoire zădirii sfintii bisărici, şi cu prisosulă ci va rămăne să-şi cumpire acolo, aproapi de mănăstire, alti acareturi, Cu cari jalobă s'aă rănduită de cătră Mărie Sa Vodă spre a să socoti, cu sfată de obştie, cerire ce faci sfănta mănăstire spre vănzare acareturiloră sali, şi Preosfinţie Sa Mitropolituliă țării, chiriio chiră Veniiamin, înpreună cu iu- bitoriulă de Dumnezătă episcopul al Huşului, chiră Meletie, şi cu dumnealoră veliţii boeri, prin anaforă din acesti curvătorii anti 1314, Marti 17, găsăscii cu cuviinţă şi, întăi putere sfintii pravil, socotimt spre a să vindi di veci acareturili sfintii mănăstiri |. (rupt) ... săngurii să să tri» 
imată... socotind înă... pravili, găsăndu-să cu cali şi de cătră Mărie Sa Vodă, la 21 zile, totă a curgătoarii luni Martă, s'aă întărită aceeşi anaforă şi cu domniască iscălitură şi pecete, și s'a 'poroncitii că să să văndă di veci, prină mezat, acareturili sfintii mănăstiri, întru cari, prină dio- săbită jalobă ce ati dată cătră Mărie Sa Vodă cuviiosultă vechilă ieromonahul Procopii, a arătată că sfânta mănăstiri ari aice, în tărguliă Botoșeni, şi acesti locuri și benali ce 
mai giosă să cuprindă, adică: Întăi, uni locă ci-lă ari mă- năstire danie, cu hrisovă dină ani 1776, Dechemv. 1, de la Domnie Sa Grigorie Alexandru Ghica Voevodă,. înă mă-. suri de stănjlăni] gospodiă, adică 13 stăn[jăni] parte di spre loculă Clucerului Manoli ; 25 stănj[ăni] parte dini giosă, di
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spre :loculti Căpitanului Hriste; 15 stănj[ăni] de spre locu lui 

Ivană Sărbu; 18 stănjlăni) parte de spre Vasăli Blănariu,--— 

„cari locă esti înă Tărgu-Noi, dină dreptă locii domnescă. 

Ală doile, altă hrisovă, de la Domnie Sa Costandinii Di- 

mitrii Moruzii Voevodii, dinti ani 1780, Octomv. 11, în- 

tăritoriă mănăstirii pe ună locă de danie de la uni Hagi 

Mihale Cernovodianulă, şi pe altulii de cumpărătură de la 

ună loană Raclişi. Cari locuri, hotărăndu-să atunce dinit 

poronca Domnii Sali de cătră Vornicii de Botoşeni ai vre- 

mii Qi atunce, loculti de danie de la Hagi Mihali sau aflatii 

faţa de spre drumulă ce vini de la Eşi, spre Răsărit, pără 

înă drumul ce mergi în Tărgulă-Boiloră, 22 stănjini gos- 

podă ; şi de acolo, dinii drumului ce vini de la Eşi, alăture 

cu drumul ce mergi în Tărgulti-Boiloră, asupra mormăn- 

turilorii jidoveşti, pănă înă colțulă grajdiului ci esti întă 

ograda acestui loci, 15 stănljăni| gospodi; şi din colțulă 

grajdiului, alăture cu loculă Şărbănesăi, spre Apusă, pără 

înă locul de cumpărătură de la loanii Rachişii, 21 stănjini ; 

şi dină loculă Şărbănesăi spre Amiazăzi, alăture cu loculă 

de cumpărătură de la loanti Raclişă ... (rupt) drumul Eşi- 

lori, 14 stănj[ăni]; loculă ... de la loanii Racli[şă] :.. măsuri 

dină locu[lă) ... acestii de danie de la Hagi Mihale, fața lo- 

cului di spre drumulă Eşiloră, şi spre Apusă, pără întă dru- 

_mulă ce mergi în Tărgulă-Cailoră, 11 polă stănj[ăni] ; şi 

dină drumulii celt mare ce vini de la Eşi, spre Miazinoapti, 

alăture cu drumulii ce mergi înă Tărgulii-Cailoră, pără înă 

locu lui Raclişă ce nu l-aii văndută, 11 stănjțăni) ; şi dină dru- 
mulii ce mergi înii Tărguli-Cailoră, fundulă locului spre Ră- 

sărită, alăture cu loculă lui loan Raclişii ce nu-i văndută şi 

pără înu loculă ci-lă ari mănăstire danie de la Hagi Mihale, 

13 stănj[ăni] ; şi dină locu lui Raclişă ce nu-i văndutii, alăture 
cu locu de danie de la Hagi Mihale, spre Amiazăzi, pără. 
înă drumulă ce vini de la Eşi, [4 stănjlăni]. Pe cari locuri 

arată că săntă stălpite şi cu pietri hotară. Şi să află pi acesti. 

locuri şi acesti benali a mănăstirii, adică: 7 dugheni, suptă 
ună acoperemănti, cu odăile loră dină dosii şi cu locii dinti 
dosă, pentru trebuința dugheniloră ; 1 o casă, cu patru odăi,
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i cu făntănă şi altile ce să cuprindă înii cuprinsul locului casăi, osăbită de cătră locu(lu)lă dugheniloră. Cari casă, du- 
"gheni şi locuri sai datii cu țidulă gospodi la telialii-başă 
dinu Eşi ca, după rănduială, în curgire de patruzăci zăle, 
să să văndă prină mezată şi ni să scrie prin luminată carte gospodii dină 20 a trecuti luni Aprilii ca să facimă ştire 
aice la fața locului ca, cini voră fi muşterei, la înplinire 
vadelil de 40 zile, să margă la Eşi, să cumperi. Dară, fiindcă 
Cuviioşie Sa ieromonahulă Procopii aii făcută cerire ca să 
să străgi şi aice la mezati arătatile casă, i dugheni, cu lo- 
curile loriă, ţi să poronceşte, telială, ca să li străgi la mezat 
ini curgire de patruzăci zăli, înă totă cuprinsulti acestur 
oraşii, întru auzuliă tuturorii, şi muşterei cari să voră găsi 
ca să atărdisască, iscălindu în țidulă, să triacă şi suma ba- 
nilorii ce vor da şi, la linJplinire vadelir di patruzăci zile, 
[toţi muştJerei ce vorii fi, să-I adu[că aice la Vornicie. 

[Data ruptă.] 
Grigori Manu. 

  

8oo eti, Nicola Grădinari, dati pentru casa cu loculii ei, 
cătă esti înpregiurii îngrădită. 

1.000 Xpst6âoo)oe Koso vă mă sait, pă ziv Bâi 209. [=Hrise 
todul Cuşu pentru casă cu curtea el.) Lei. . 

450 "8 Meta (9). 
500  (evreieşte; alt rînd evreiesc şters.) | 
"n față:] (evreieşte). Aa c apăra roy ropbroy (2) 

2pvaseapiov, 3v oi waausi î iipsrs [=-pentru cele 
d'intăiă dintr'aceste dugheni în care locuieşte 

„ Ghureş.] | 
1.128 pentru doo dugheni şi pentru unii stănjenă şi giu- 

mătati locă sterpii, 

  

Eni 'săni Marină, 

  

1.500 eii, Nicu Formagiu, dai, pentru triă dugheni cari 
săntă dreptii casa mea, undi şadi Ghiureşă Blă- 

_ Rariu şi cu alte doao înpreună cu dănsulă,
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1.800  Xpwnrsonhos Kobsoo mă pia îprantipa | Hristodul Cuşu 
. cele trei dugheni]. 

1.810 Gligorii sănii Mironă Sorotanu. . . 
1.850  Nico&a |= Neculcea]| căl[dărariulii]. ăi 

1.900  Gligoruţă. a 

400 A& înă cb răcaproy cd ăpastip [= lei, pentru a patra 
dughiană] (evreieşte). . 

“410 Ioniţă Munteanulii, croitori. 
„Boo lei âră rd râraptoy ză prrastivi, 4x. în ră 5taprov [=pen- 

tru -a patra dughiană şi pentru atenanse]. 

428 ei, Mihai sănii Theodoră, ali patrele dughenă (şi 

evreieşte). 

- 438 pentru a cincile dugheană, eă, Filipii Necşoi. 

B00 p63, tă rd Întoztoy rd porii 77... (rup) or tri 
ză sic căv apiraripov |=lei, pentru a şeptea du- 
gheană şi slobod lingă dughiană]. (Şi evreieşte)... 

şi giumătate pentru... 

UI, . 

Dela Vornicie Botoşeni 

cătră . 

Căpit. Gavrilă Popovit, 

  

, 

dumnealui Necola Adami. 
  

Fiindcă loană sănii Marinii, i Mihaiă sănă Dima şi Filipiă 
Necşoiă, încă de astă-vară, prină mezată, ati cumpăratii 

patru dugheni, cu locu loră, aice, în Botoşeni, de la vi- 

chilii a Săntii Chinovi Rusico şi acmti faci cerire ca să-şi 

diosăbască locu dugheniloră unu de cătră altul, vă -răn- 

dueşti Vornicie ca să mergiţi la numitile dugheni şi loculii 
a unii dugheni ce ai cumpăratii Mihaiă sănii Dima să-lă 
deosăbiţi, înă măsuri cu stănjlă]ni, de cătră loculii celorălante 

dugheni, după scrisorile ci va fi avăndă. 
Şi de urmare ce veți faci să daţi mărturie aice înii do- 

sul țidulii. 1815, Marţi 12, 
(Neînţeles) Oscw3opos Kz... 
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Din poronca dumnealoriă: cinstiţi boieri, ami mersă la 
patru dugheni ce aă cumpăratii loană sănti Marină, Mihai 
sănă Dima şi Filipă Necşoii de la dumnealorii vechilit 
shntii mănăstiri Chinovi Rusico, şi Mihaiă sănă Dima, după 
cunpărătura ce aă cunpărată -o dughiană dină susă de trei, 
ce să răspăndu că ai cunpăratii patru, pără astăzi nu şa hotărătii lozulă, dugheni sale, ca să-lă aibă înă stănjăni: şi 
hotărătă, şacu, căte trei: loani sănii Marină şi Mihaiă 
sănă Dima şi Filipă Necşoiă, aă voitti ca să-şi hotărască fiieşticari dughiana lui şi cu totă loculă ci i să cuprinde, 
ai făcută cerire cinstitii V ornicii, cătră noi, cu țidula a&asta, 
da să-i hotărămu loculă dugheni. Şi, aşa, ami mersu la 
stare dughenilori, amă hotărăti loculti dugheni lui Mihai sânt Dima cu stănjlăni] gospodă, dăndu fața dină susii dint 
dughenile ce săntă asupra dumisali chiră Hristodurii Cu- 
şiuli şi pără înă ală doile dughiană ce aă cunpărată Filipă 
Necşoiii, şi s'aă găsătiă doi stănjăni şi patru palmaci pără 
înă giumătate păretile, atătii acelă dină sus, cătă şi dină' 
glosă, a lui Filipă; şi de aici dină faţi, dină drumul acestă 
mare ce vini de la laşi, am dată lungulii. drepti: pini du- 
ghiană şi pini locul ogrăzăi dughenii şi pără din dosă, înă. loculă lui Stihi, ce-lă ari acu cunpărată Vasăle a Diia- 
coniții, şi s'aă găsătă triisprizăci stănjăni şi patru palme; 
de aici amă dată şi funduiă dină dosulă locului dină sust . 
a dughenilorii ce săntă asupra dumisali chiră Hristodură : 
Cuşiulă şi alăture cu loculă ce aă cunpăratii Vasăli a Diia= 
coniţii de la Toader sănii Gheorghi Stihi şi pără din 
giosă, ină fundulă ogrăzii dugheni lui Filipă Necşoiă, şi 
Sati găsătă doi stănjăni şi patru palmaci, întocma 'ca ŞI 
faţa, puindu-să şi patru despărţitoare între dănşii, aici, înă 
dosii, la ogrăzi, pentru ca să ştie fiieşticare cătă ari a stă-: 
păni, atăt dină faţi, cătii şi dină dosă, Şi dughiana atasta 
să află totă suptă ună acoperemăntă, în răndu cu toate. 

Şi, după cercetare şi măsurare ce amă făcută, dămă 
acastă a noastră mărturiie hotarnică, întru care nu lpsimiă 
a înştiința cinstita Vorniciie. 1815, Martă 14. 

Gavrilă Popovici Căpitanii. Nicolai Adamii.,
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(Pecete cu Sf. Gheorghe şi «Pecetea tărgului Botoşan : 
afierosit la Sf. Gheo[r]ghie ; 1780».). 

IV, 

Fă, glosiă iscălituli Panainte sini Gavrilă, zătă preutesi 
Lupi de aice dini Botoşeni, d'inpreună cu fratile mici: 
Gheorghi, adeverezi prină acestă zapisă ce daă la măna 
dumisale epitropiloră bisericii Sfăntului Proorocii Ilie pre- 
cumiă ştiutii să fie că, avăndu noi clironomie de la părinţi o 
casă, cu loculi ei, înă mah. Tărgului-Noaiă, înii Calicime, pe 
loci domnescii, care casă o luasă maică noastră înă scămpi 
[=schimb] de la răposatul Stolnici] Ianachi Codrăscu, dăn- 
du-i altă casă ce era alăture cu curte dumisali, și aiă prii- 
mită acastă; de care casă neavăndii trebuinţă nici ei, nici 

“fratile meă Gheorghi, carile să afă treitoră în tărguli 
Eşului, ni-amiă sfătuită amăndoi ca se o vindemi, după 
cumu mi-aă dată şi înscrisă voinţă vănzării dumisale. 

Deci, de nimine siliţi, nici asupriţi, ce de a noastră bună 
voe, o amii văndut-o de veci dumisale, ca să o alăturască 
cu altii loci ce mai are sfăntă beserică înii parte de sustii, 
cu tocmală prin răzapazară, drepti 600, adică sasă sute 
de lei. Mărime locului este acastă : dinti loculă grădini lui. 
Pavăli Clopotă spre Amiazănoapte, alăture cu drumulă ce 
desparte pinte Payălă Dărăngă, şi pără înă loculii mănăs- 
tirii Sfăntului Nicolai, săntă cincisprezeci polă stănjăni gos- 
podă; dină drumulă pomenită, mărgăndă spre Apusi, ală- 
ture cu loculă mănăstirii, şi pără în loculă lui Toaderă 
Găluşcă, ce să stăpăneşte astăzi de Lupu Dragomiră zătă - 
Toaderii Găluşcă, unde sănti optusprezeci stănjăni ; parte 
de spre Apusii, dinti locultă mănăstirii, alăture cu loculii a 
Proorocului Ilie, cani [= cam] chezişii, şi pără înă fundu 
grădini lui Pavălă Clopotă, săntii noaăsprezeci stănjăni ; 
parte de spre Amiiazăzi, alăture cu fundulii livezi lui Pa- 
vălă Clopotă, şi pără îni drumiă, de unde sai începutii 
măsură d'intăi, unde săntă cincisprezeci polă stănjăni. Şi 

a 
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intr'aceste patru măsuri să încheie toată stare acestui loci 
ce ami vândută dumilorsale. 
“Dreptă- acea, luînd eii bani dină măinile dumilorsale 

înti deplină, i-amiă dată şi eă acestă zapisii, d'inpreună şi 
cu alte patru scrisori vechi : 
1 scrisoare dină veleti 1797, Fev. 21, ce vinde Zoiţă 

Albineţoae, d'inpreună cu fii săi, Căpt. Hurmuză, | 
1 Scrisoare din veleti 1798, luli 15, ce vinde Marie 

Capitaniasa, soţie Căpt. Hurmuză, după moarte soțului 
săi, dumisali răposatului Stolnicului Ianachi Codrescu. 

I scrisoare hotarnică, făcută de răposatuli Angheli Baş- 
cauşă, dinti veletii 1797, Ghenari în 17. 

I scrisoare vechilemă, ce avemi de la tratile mică Gheor- 
- &hi, spre a vinde casa cui vol pute găsi, 

Cu care să aibă, de astăzi, a stăpăni sfănta biserică nu- 
mita casă, cu tot loculă ei, în veci, neclintită şi neruşuită, 
ca pe unii dreptă acăretii altă săti. larii, sculăndu-se careva 
cu vr'o pretenţie asupra aceştii vănzări ce amă făcută eii 
sfintii besericii, ori din niamurile mele, sati dină alţi streini, 
cu mini să aibă a să întreba, iară sfăntă beserică nu are 
a să supăra întro nimică. 

Și, spre mai temelnică încredințare, amii pusă numele şi 
degetulă mai giosiă, neştiindi carte. . 

1817, luli 17; Botoşani. 

[Deget:] ei, Panaită sină Gavrilă, ci ai fostă bărbat 
maicii meale Catri[nli, cu voia-i. 

„ Darii iconom at fostă față la acastă vănzare, 
Erei Costandin ot Sit. Prorocă lie, ami fosto fați. 
"Avnarătr "low sauihnania app. [= Anastase Ioan 

Bacalbaşa mărturisesc.] | 
“(Deget:] Vasile sini Pavălu Clopotă amă fostii faţi şi 

ami pusă degetulă. 
Faţi ami fostă şi et la facere acestui. zapisă : .Atha- 

n[a)s[ie] iconomiă protopopă. 

“Amii scrisă, cu zisa lui, e, Nicolai Adamiă,
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De la Vornicie Botaşani. 
  

Faţi viindă iscălituli vănzătoră, ai arătatii şi print cu- 

văntu că vănzare atasta este făcută cu bună priimire şi 

voe sa. 
Dreptii aceia, spre încredințare, sai adeverit zapisuli 

acesta şi cu a noastre iscălituri, | 
1817, luli 3t. 

(Neiînţeles.) | 
) Alexandru Ram. 

[V-o :] Zapisul locolui ci este cumpărată cu 0ov lei. 

V. 

Adică eii, cari mai giosă mă voi iscăli însuşi cu măna 

me, adevereză, prină acestă zapisii ali meii de ve&nică 

vănzari ci-li dau la măna dumisali Mihălachi Mavrodinii 

ingineriulă, precumi să fii ştiutii că, avăndă eă o casi şi 

cu locul ei înă- mahalaoa Vrăbienii, pe cari şi eii o amă 

clinoromii (sic) de la moşulăi mei Angheli Başciauşu, şi, 

vroindi a o vindi de veci, după rugăminte ci ami: făcută 
cătră. cinstita Vornicii, ai rănduită pe dumnealoră Ioană 

Vasiliu şi Vasili Moisa, epitropii tărgului, di aă măsurată 

locul cu.stănjini gospodă, după scrisorili ci ami înfăţoşati, 

începăndu întăi cu măsura dină poartă spre Amiazinoapti, 

alăture cu loculă dumis[ale] polcovnicului Constantină Popo- 
vici, ci-lă are cu[m)părătură de la Ştefan Curălariulă i fiiulti 
săi Sava, şi sai găsitii 28 stănjini gospodă locii domnescă 
păr” în loculă Corlătianului lungultă şi totii spre Miazinoapti 

drepti înnainti, păr” în locul lui Dimitrachi 'Talpalariulă, 

sa găsitii 10 stănjini locii mănăstirescii ;. şi di acolo la vali, 

spre Răsăriti, prină fundul locului, păr înă loculă Lupului 

Tălpălariulă, 28 polă stănjini ; şi alăture cu locul Lupului, 

spre Amiazizi, păn' în piiatra mănăstirii Sfăntului Neculai 

oti Popouţi; 12 stănjini, 2 palmi, locă mănăstirescă ; şi totă 

înnainti, spre Amiazizi, păr" înă poartă, sai găsitii 23 stăn- 

jini, loc “domnesci, margine dinti spri Răsărită, şi, măsu- 
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răndii şi capătulă de la poartă, saă găsit 4 stănjini ; şi, di acole, „mergăndiă cu măsura prină mijloculă locului înă curmezăşă, pe dinainte casii, pe apropi di făntănă, sai găsit 17 stănjini latulă, închiindu-să în acesti măsuri totă loculă, după cumă să arată mai pre largu- şi printi înştiin- tare epitropilorii. După cari, rănduindu-să cu țidula cinstitii Vornicii cătră telialulă tărgului, s'au strigată la mezată în toti cuprinsul acestui tărgu în curgire de şasă luni şi mai bini, şi, dăndă prețulii celă mai de pe urmă dumnealui Mihălachi Mavrodin, de şasă suti lei, cu cari preţu rămă- indă şi eă mulțămită, sai făcută hareci asupra dumisali îniă cănțălerie cinstitii Vornicii, o. 
Dece, priimindă eă arătaţei bani toți deplină înă mănuli mele, i-am dat acestă adevărat, cu care de acumi şi întă veci să aibă dumnealui a stăpăni aratata casi şi cu totă loculă întă veci, ca pi ună dreptii lucru a dumisali ce l-au cumpărată cu bună credinţi, atătă dumnealui, cătă şi fii du- misali, nepoți şi strănepoți, dină niami întîi niamiă, Şi ori- cini, saă dină niamurili meli, sa dintri alţii streini, de s'ară scula ca să străci” aciastă legiuită vănzare a mă ci amă fă- „Cut-o cu bună priimire mă, să nu aibă putere, suptă nicună chipă, de a o strămuta, ci să-şi cauti cu mini ; iară dum- nealui cumpărătoriulă să rămăi nesupărat, | 

"Şi, pintru ca să fii temelnică şi nistrămutată aciastă văn- zari, m'amiă iscălit însumi cu măna mă, cări, după rugă- minte ce ami făcută, s'aă încredințat şi de cătră cinstita Vornicii, puindu-să şi. pecete tărgului. 
1825, Fevruari 26, Neculai Ioani. - 

a. Marturii, 

loan ..., martură. -- 
Theodoră Mavrodin, martură. 

De la Vornicie Botoşanil. 
  

Săvărşindu-să vănzarea de veci,.prină mezatiă, a arătatej casă, cu loculă ei, şi arătăndiă vănzătoriuli, dumnealui Ne- 
7 
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cola! loanii şi prină cuvăntii că este cu a sa bună voinţă şi 

priimire şi că şa priimit toţi banii deplinti de la dumnealui 
cumpărătoriulă Mihalachi Mavrodini, -- dreptii aceia, după 

cerire &-aă făcutii, sai încredințată zapisulă acesta de vet- 

nică vănzari şi cu a noastre iscălituri. 
| '825, Apr. 

Manolachi Miclescu] (?) Agă. 

a... Banu, 

Ipitropie tărgului. 

Arătăndu iscălitulă vănzătoriă şi printi cuvăntă că este 

cu a lui bună priimire acastă ve&nică vănzare printi sol- 

tană-mezat şi că şa priimită toţi bani deplinii de la cum- 

părătoră, s'aii încredinţatii, puindii şi pecete tărgului. 
"825, Maiu 18. 

(Pecetea de mai sus a Botoşanilor.) 

VI. 

Cătră cinstita Vornicie Botoşanii, 
  

Epitropii casăi răposatului Ştefani Pătatu. 
  

Spre înplinire celorit cuprinsă prin diiata lăsată .de ră- 

posatu asupră-ni, voindă a vinde de veci o samă de aca- 

returi printi mezatii, dintre cari pentru o dughiană cu loculii 

ei dină mahalaoa Tărgului-Noă, dreptă a casăi răposatului, . 

rugămii pe cinstita Vornicii ca, după rănduiala păzită, să 

să rănduiască pe dumnealori epitropii tărgului să facă 

măsurătoare locului, osăbindu-lă de spre megieşi. Şi, după 

mărturie hotarnică ce voră da, să să dei înii strigare la 

mezatii. | "826, Apr. 8. 

Vasile Moisa. 

Andronic Costandini. 
[Deget:] eă, Mariia, soţiia răposatului, adiverezi.



P 
ș 

ALTE ACTE BOTUŞĂNENI: 479 

De la Vornicie 

cătră 

dumnealui Îani Vasiliu, 
dumnealui 'Tudurachi bacalbaşa, 

După înscrisa | cerire acasta, veţi mergi la arătata du- ghiană, cu loculiă ei, şi, prin măsură cu stănjină gospodi, să osăbiţi dreptă loculă ei de spre toati părţili megieşiti, după scrisori, înă ființa şi a megieşilorii. De cari să daţi mărturie hotarnică, pe obicei. larii, născăndă pricină la vre-o parti, să 6 facăţi Giinoscută prin mărturie ce veţi da, ca, prin cercetari, să să pui la cale, dăndu-să şi înă stri- gare la mezati, '826, Apr. 9. 
Başotă Comisii, (2). 

Cătră cinstita Vornicii, IONIC. 
Dină poronca cinstitei Vornicii, rănduiți fiindă a măsură locul unii dugheni ci are răposatulă Ştefană Pătată aicia în Botoşăni,. întăi măhfajlaoa Sfăntului Gheorghii, înă răndulii dughenilorii Mănăstirii Domnii, următori poroncil dumnealoră fiindă,amă mersi la arătata dughiană şi ami mă- surată locul cu stănjinj ulii | gospodă, incepăndă cu măsura dină giumătati dină păreti a dughenii lui Aronă Croitoriu, Jidovă, alăturia cu drumul celt mare, păr' înă giumătati de păreti a dughenii lui Gavrilă Cioclu, ci o ari cumpărată totă de la răposatu Ştefană Pătată mai înnainti, faţa 1o- cului s'aă găsită doi stănjini, 5 părmaci ; şi dină drumă, alăturia cu loculii dughenii lui Gavrilă, păr' înă loculă dugheniloră lui Vasili a Diiaconiţii, lungu locului sai găsitii triisprizăci stănjini, doî palmi gospodă ; şi dină loculă lui Vasili a Diiaconiţii, alăturia cu loculă dughenii lui Aronă croitoriu, păr” în uliţă, di undi ami porniti întăi cu mă- sura, lungu locului saă găsită triisprăzăci stănjini, dot palmi „%ospodii. Cari într'atastă măsură să cuprindi loculii aceştir dugheni, pi cari locii esti 0 dughiană la uliţă şi o casă dină dos, cu tindă.
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De care cercetare şi măsurare ci ami făcută, nu lipsimit 

a înştiința cinstitii Vornicii. '826, Mai 1. 

Costandin Dimitriu. 

De la Vornicie 
  

cătră telalulă tărgului. 

Priimindă ţidula atasta, după cerire epitropilorii, ţi să 

poronceşti ca arătata dughiană cu locul ei să o strigi la 

mezatiă, înă curgire de 40 zile, printi totii cuprinsulii acestui 

orâşii, spre ştiinţa tuturorii acelorii ce voră fi muşterei să 

“cumperi, şi muşterei ce voră atărdisi, iscălindă în ţidulă, 

să triacă şi suma banilorii ce vorii da, cu carii,la înplinire 

vadelii mezatului, viindiă la Vornicii, asupra muştireului ce 

va da preţulii mulțămitori vănzătoriloră, să va faci hareci. 

| "826, Mai 2. 
(Neînţeles.) : 

Başotă Comisii (9). 

200  (armeneşte), 

300  Manoli Theodosă. 
350 Ioniţă Dabije. 
380 Neculai Necşoi. 

Goo Crăste Hotincanuliă, 

6ro Dumitrachi Zgherce. 

630  Costantin laşeanuli. 

630  Filipu Necşoi. 
700 adică şapte sute lei, Manoli Theodosi. 
720 - lie Iconomii. 

(Pe V-o: armeneşte.)



  

XLV. 

ACTE PRIVITOARE LA MOȘII TUTOVENE... 

1 

Suretii. de pe ispisoculă sirbescii de la Ilie Voevodă şi - 
frate-săă, Stefană Voevodiă, diniă leat 

6945 [1437], Mai 152. pal 1 
Facemii înştiinţare, cu azastă carte a noastră, tuturoră cine pe dînsa va . căuta sai, cetindu-se, va auzi, pentru adevărată sluga noastră, dum[nealui] 'Tofanii, carele ai “ Slujiti noao cu dreaptă şi credinăoasă slujbă, pentru care, - văzindii noi a lui dreaptă şi credintoasă slujbă cătră noi, " Lamiă miluită pre dînsulii cu deosăbită mila noastră şi i-amă întărită lui, pentru a lui dreaptă şi credintoasă slujbă, cinci. sate pe Racova, anume: Pungeștii, unde 'este casa lui, ală doilea sată, mai din sustii, Gircineştii, ală treilea sată Luş- ceştii, ali patrulea sati, unde este Curseştii, altă cincilea „sată unde ai fosti descălecătura lori cea veache d'intiiă, 

« 

Aceastea toate să-i fie lui urică, cu totă -venitulă, lui şi fezoriloră lui, nepoţiloră şi strănepoţiloră lui, 'şi a totă nea- mulă lui, neruşăiti niciodată, înă veaci. Iară hotarul ace- loră cinci sate, cu toate hotarăle loră ceale Vveatchi, să fie 

1 Comunicate de un domn învățător. | 
2 Originalul se va publică de d. 1. Bogdan în „Documentele slavone în- nainte de Ştefan-cel-Mare“. ” - 

Vol. XXI, 
31



482 __ ACTE PRIVITOARE LA MOŞII -TUTOVENE 

pe unde s'ai aşezată. dinii veachi, începîndu-se de la patru 

stejeri, de acolă dreptă la dealulii Racovii, de 'ci dealulii 

pănă la dealulă Stemnicului, de 'ci dealulii acela înii sustii 

pănă la, dealulii Racovii, de acolo pănă la dealulii Lipovii, 

de'ci dealulă dreptă la cei de mai susă zişi patru stejeri, 

„pe Racova. Acesta-i totă hotarulii loră. Şi spre acasta este 

credința Domniei Meale de mai. susă scrisă, ilie Voevodă 

şi Stefanti Voevodiă, şi credinţa tuturoriă boiarilori noştri, 

a mari şi mici. Iară, după a noastră viiață, cine va fi Domni 

țării noastre, Moldovii, dinti fiii noştri, saă dinti fraţi! noştri, 

“sati pe cine Dumnezei va alege a fi Domni, să nu strice 

a noastră danie, ci mai alesi să întărească lui, de vreme 

ce noi i-amii datii lui, pentru a lui dreaptă şi credintoasă 

slujbă. 

.Şi, pentru mai mare întăritura acelorii de mai susă scrise, 

“amii poroncitii slugii noastre, dumisale Oancii Logotheti, 

să. lege peceatea noastră cătră atastă carte a noastră. 

Sai tălmăcită de Gheorghie Euloghi. 
[1784], Mai 10. 

[Pe V-o 3] Urică di la Domnii Ştefaniă şi Ilieşii Voevodi. 

| 6945 [1437], Mai 15. 
. 

II. 

Adecă eii, Aniţa, fata Vasilcăi lui Petrilă, şi cu ficorulti 

mei, cu Gligori, scriemă şi mărturisimă, cu acestu.- adevă- 

rată zapis alt nostru, precum noi, de nime săliți, nici 

„asupriți, cia de a nostră bună voia, amti: văndutii a nostră 

diriaptă ocină şi moşiia, dină satii dinti Cursăci, dinti Ță- 

nutulă 'Tutovi, cătii să va alege parte măne-m&, a Vasălcăi, 

amii văndutii' dumisale lui Neculai Neguţitoriulti, ca să-i fiia 

dumisali diriaptă ocină şi moşiia, şi cuconilorii dumisali, -şi 

nepoţăloră, înă veci, drepti triizăci de lei, şi mi-ai făcut 

plată deplină, precumi ni-aă fostu tocmala. 

Şi acestu zapisii sati făcutii de'nainte a mulţi boeri ŞI 

neguţitori, cari mai giosii sati iscălită, | 
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Şi nor, pentru mai mare credinţa, ni-amă pustă şi degetele. 
VIti .7203 (1695), Mai 21 dni. 

Aniţa [deget], fata Vasălcăi lui Petrilă. _ 
| . Şi ei, loanii, ami scrisă, 7 Dope vâgerpas. 
Mada zaptoy. 

: 
NA) uter. , 3 
Sâvânnă "Ada, zapiov [marturi şi de față Toma, Mirza, Sandul Adam). 

p
o
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o
r
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[Pe V-o:] = “1 cuchopia îză m Kovponăjetev md "Dobrea, 
Zapisă de Cruluceni, di la TŢinutulă Tutovil. 

IL. - 

Nol Mihai Răcoviţă Voevoda bojiiă milostiiti gospodarii „zemli moldavscoi. Scriemi Domniia Mia la slugili noastre Tudorii părcălabulii şi Stamatie Armaşă, facem ştire că ni Să jălui Savină Petrili pe Iftimie Haragojia, zicăndu că i-a răsipitii o casă şi i-aă luatu dină casă totă &-ati fostă. Deci să căutaţi şi să-lă giudecaţi cu Iftimie Haragojia, şi, ce pagubă sară afa. că i-ară fi făcută, să aveţi a-l plini 
totu de la dănsulă, şi să-i aşezaţi cumii veţi afla mai cu 
direptuliă, şi să daţi şi mărturie. E 

Acasta vă scriemti. Iară, di-a hi poviaste într'altă chipă, 
să vie la Divani. ” | 

- U last, leată 7230 [1721),.Sept. II. 

|Pecete mare rotundă cu chinovar, avind coroana, bourul - "şi legenda: Io Mihailă Racoviţă Voevod bojiiă mlstiită 
gspodarii zemli Moldavii, Sptemvrie ; iar înlăuntru lîngă 
coroană, 1703 (arabice).] ” 

Veliţi boliari uci]. 

(Pe V-o:] 7230,. Apr. II. 
Sati trecută 1814, luni. | 
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IV. 

+ Cinstite, iubite frate, dumn[ejta cumnate Dumitraşto Pă- 

lade bivu Velă Păh[arnică), ispravniculă Ținutului Tutovii. 

Fericita s[ă)n[ă]tate poftimi dum. de la milostivulă Dum- 

n[e]ză[)]. Azastă dinti altă nu avemii cătră dum., fără cătu 

înştiințămă pe dum. pentru aceşti oameni, anume : Stahie 

Pietreilă, cu fetorii lui şi cu nepoţii lui de frate, anume 

“Toaderii şi Mironti, carei, avăndu el. moşie la Dumbrăveni, 

acolo pe Racova, înii Ținutul Tutovei, cu Iftemie Haragoje, 

şi luîndu carte de hotărătu la dumn[eajlui Toaderii Cuze 

Post., li-ai alesi şi li-aă hlizitu părţille] loră de moşie şi 

i-ai stălpitu cu pietre, şi, viindu-să casa Haragojii pe hliza 

acestoră răzeși, li ai datu zi să-şi mute casa de pe hliza 

" acestora pe hliza lui, unde aii fostu casa mMoşu-săi, şi i-ai 

alesă: şi. parte lui, şi, apoi, viindă ei şi aice faţă, li sai 

-luatu sama şi pe mărturie hotarnică li sai datu şi carte 

de stăpănitu, şi i s'aii pusii şi zi Haragojii să-şi mute casa 

pănă acumii la Sfete Ghiorghie, şi acumiă dzua au trecutu 

şi răzeşii de iznoavă ati datu jalubă că nu şa mai mutatu 

casa di pe hliza loriă şi ei ai multă supărare şi pagubă di 

spre acelă Haragoje. Pentru care să ei dumn[ejta sama, şi, 

di nu şati mutatii casa pănă acumă, să orăndueşti dum. 

“pe dumn[ea]lui Toaderiă Cuze Post., carele aiă fostu şi ho- 

tarnecu, ca să ste zapciti asupra Haragojii, să-şi mute casa 

di pe hliza acestoru răzeși pe hliza lui, unde ati fostu casa 

moşu-săă, şi i-ai alesi şi _hotarnici, să nu le mai facă su- 

părare. 

Atasta, şi rămăiă 

ală dumitali iubitu trate şi cumnatu : 

Sturdzea Logoţălu. 

U as, Aprilă 29 [către 1740]. 

[Pe V-o:] Cinstitului alu nostru iubitu frate şi cunanati, 

dum. Dumitraşco Păladi bivă Veli Păh., ispravniculă Tu- 

tovei, cu fericită s[ănlăjtate să să de. 

_ 
A
g
a
 

ie.
 A



  

N 

ACTE PRIVITOARE LA Moşii TUTOVENE 485 

V. 

lo loanu Neculae Voevodă,. bojiiii milostiită gospodară zemli moldavscol. Scriemă Domniia Mea la credintosii bo- iariulă nostru dumn[ea]lui lontă Bogdaniă bivu -Velă Stolnicu, ispravniculă “Ţinutului “P utovii, i 'Toadiră Cuze Post., vă fa- cemiă ştire că aice la D[ojmniia Mea a datu Jalubă Stafie Petrilă otă Dumbrăveni otii P utova, pe unt litemie Haragoje, căl[ăJraş hă[tmănesc)u, di . acolo de la Dumbrăveni, zicăndu acestu Stafie precumi are elă moşie acolo la Dumbrăveni, înpreună cu acelă Iftemie căl[ăjraşă şi cu alţii fraţi ai loră, ŞI parte acestui Stafie arii fi ştiută_undi zisă că este ŞI je- „reşte casii moşu-săii, şi acelii Iftemie Sai sculatu înă tărie lui şi şa făcutu casă pe jereşte moşu-săii, înă livada mMo- şului săi, şi, avăndu moşulii săă şi rămnicu acol6, şi elă Sai sculatu şi l-ai izitu înu tărie lui, iară acestu Stafie nu l-a suferitu şi i-ai tăetu iazult. ȘI, avăndu elă multă pri- cină cu acelă Iftemie pentru ac& moşie, iată că scriemtă dumitale): să chemi pe acelă Iftemie col[ăjraşă față şi să le ei sama cu dreptate şi, după cumiă vei afla Şi sa căde mal-cu dreptate, să-i giudeci şi să-i aşezi, şi să dai şi măr- turie, ca, de sară mai trage la Divanii, să avemiă ştire. 
U lasi, letă 7252 [1743], Noem. 7. 

(Pecete roşie domnească.) 
Vlă Logftu. 

(Pecete mică octogonală, cu. Chinovar, avind un cerc in- » terior supt coroană, pentra stemă şi inițialele Io lo. Mc. M... 17...) ÎN e | 
[Pe V-o:] 7252, Noemv. 7. Sai trecuti 1814. luni. 

VI. 

Dinti luminată porunca Mării Sali Doninului nostru, Mărie | 
Sa lonă Neculai . Alexandru. Voevoda, poruncindă Mărie Sa la dumnialui Ionii Bogdană bivă Vel Stolnici, fiindu dum- nialul. ispravnicii Ținutului Tutovii, şi fiindu şi poruncă la 
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„nol, jăluindă Mării Sali Stahie Petrilă, pe unii Iftimie Ha- 

ragoje dinu Dumbrăveni, la Ţinutulă Tutovei, zicăndu acelă 

Stahie pecumii are înpresurătură . pe o moşie ce are la Ţi- 

" nutuli Tutovei, anume. Dumbrăveni, undi şeade acelui If- 

timie Haragoje (un rind şi jumătate şters), Mărie Sa Vodă 

poronceşte ca să. mergemii la ata sălişte şi să străngemi 

toți înpregiuraşii, fiindu şi acelă Iftimie față, şi să le luimii 

sama foarte cu de-a amăruntulti şi după dreptate şi să li ale-. 

„gemii toate -părțile fieşteacărue, să să ştie cini pe cătă parte. 

arii ţină, şi să li punemiă şi piiatră. Ce noi, după luminată 

„porunca Mării Sali, amă mersă şi ami strănsă pe toţi în- 

pregiuraşii şi răzeşii, fiindu şi Iftimie Haragoje faţă, darii. 

Iftimie Haragoje nicio scrisoari n'a arătată, zicăndii că este 
totii dintr'ună niami cu Stahie Petrilă şi scrisorili Dum- 

brăveniloră săntiă toate la Stahi Petrilă ; cari Stahi Petrilă 

şi cu niamuliă lui ai priimită să le fie niamă lui şi, scoţindu 

Stahi' Petrilă şi cu Toaderii, nepută de frate lui, şi cu Mi- 

ronă, iarăşi nepotii de trate, scoțindu ună uricii de la Pe- 

tru-Vodă, înă care arăta precumii s'aii înpărțită fetelea Ilenii, 

anume Anca şi cu sora iai. lrina, cu toti satul întregii 
Dumbrăvenii, la Ţinutulă Tutovii, pe Racova, pre apa Găr- 

cinii, şi saă venită la înpărțala loră giumătate de satii 
de Dumbrăveni, parte din giost, pecumi îli arată în 

urică de la Petru-Vodă, care dină Irina să trage Pricopie 
Răşchitori şi cu niamulă lui şi stăpănescu giumătate de 

sati de Dumbrăveni, parte de giosi, osăbită de parte lui 

Stahi Petrilă, iară giumătate de sati de Dumbrăveni, parte 

dină susti, s'a venită  înti parte Ancăi, şi Anca au făcută 

trei fetori: pe Tofană, şi pe Dochie şi pe Mica, dară To- 

fană şi Mica a fostă sterpi, iară Dochie ai făcută zeci 

fezori, anume: pe Lazoră, şi pe Andrei, şi pe Stratulă, şi 

pe Vasile, şi pe Simpietru, şi pe Gligori, şi pe Toaderiă, şi 

pe Gheorghiţă, şi pe Vasilca, şi pe altii Toaderii ce i-aii zisti 

pureclă Haragoje, strămoşulă lui Iftimie Haragojei; darii 

" dintr'aceşti zăci fecori a Dochii au fostii patru fecori sterpi, 

anume Lazoră, şi Andrei, şi Vasile şi Gheorghiţă, iarii 

Ştratulă au făcutii pe Nastasie, şi Simpietriii aă făcută pe
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Costantină, şi pe loni şi pe Marie; Gligori aă făcutiă pe. Savin, Vasilca at. făcută pe Aniţa, Toaderă ai făcută pe Costantină, şi pe Stahi, şi pe Ionii, şi pe Savinii, şi pe „Chirila, şi pe Irina ; iară Toaderiă Haragoje aă făcută “pe „Apostolă şi pe Irina, cari dină cer şeasă fecori a Dochii sai făcută patruspreci fetori, şi rămăni giumătate de sati de Dumbrăveni, parte de susă, să să înpartă întă patruspreci „părți: doaîspreci părți să o ţie Stahie Petrilă şi cu totă. niamulă lui, pecumă îlă arată mai sus, iârii doai părţi să o ţie Iftimie Haragoje, iarăşi cu totii niamultă lui. Şi amii pusă o piiatră înă capulă hotarului dină giostă, unde să hotăreşte hotarul Dumbrăveniloră cu hotarul Mijloceni- lori, şi ami tocmită şi alte pietre înpregiurulă locului, şi din purcesuli d'intăi amă purces dină capulă hotarulur dinti susă, zare dialului de spre Apusă, unde să .hotăreşte hotarulă Dumbrăvenilorti cu hotarultă Gărcinilori, şi este o piiatră, şi de la aca piiatră totă muchia dialului înă glostă pănă înpotriva lozeloră, la, cruci, şi acole este altă piiatră, şi de acolo pe la o făntănă ce să chiamă Rece-lui-Țiganti, şi din susă de făntănă şi din dială întă costişi este alță piiatră, şi de la Rece-lui-Țiganti apucă părăulii Ustii şesulti în giosii pănă în potriva odăii lui Drăgani, cari este întă muchia dialului” de spre Răsărită, şi ami pusă o piiatră într'o văiugă înă costişi din dial de drumi, unde să ho- tărește hotarulă 'I)umbrăveniloră cu hotarulă Mijloceniloră, şi de la odae lui Drăganii zare dialului :înă sus, de spre Răsărit, pănă la movilă, şi înă costişi este o piiatră de la vali de. movilă, cari osăbeşte giumătate de sată de Dum- brăveni, parte lui Pricopi Răşchitori, parte .dea _giosi, de spre giumătate de satui, parte lui Stahi Petrilă Şi cu tatii niamuliă lui, pecumiă îlii arată maj susă, și apoi iarăşi zare " dialului întă susă şi pădurii de spre Răsărită, pănă în fundii, în mijloculă şesului iară este o piiatră, cari înparte fuar- dătura înă doai. ! 
oa 

Letă 7252 [1744], Apr. 23. 
Toaderă Ct | Cantacuzino) Post[elnică] iscală, 

hotarniciă,
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[Pe V-o:] 7252, Apr. 23. - 

Sai cercetati. 
» Scănteai Sul(g geriă). 

VII. 

Dat-amii răvaşulăi nostru, 'dină poronca Mării Sali lui: 

Vodă, fiindu iaă orănduitu să hotărăscu moşiia dină Dum- 

" brăveni, părţili Petrileştiloră şi cu Iftini Haragoje, şi s'aii 

făcută patruspreci părţi pi giumătate dea satii, parte dinu 

susii de Dumbrăveni, şi ami datii acestii răvaşii al nostru 

- dumisali lui Tofană sină lui Chiriiacă otii Gărcini, ca să 

stăpăniască parte Vasilcăi, tata Dochiii, nepoata Ancăi, cu 

unii zapisă ce arătă Tofană de cumpărătură c-ai cumpărată 

-. moşussăti, Andoni, di la Vasilca, fata Dochiii, drepti doai- 

zăci di lei. Deci să o stăpăniască Tofanti şi cu fraţii lui, după 

cumii s'a vini parte Vasilcăi la înpărţire locului, pecumă 

arată la mărturie -ci sai dati la măna Petrileştiloriă. 

Na | Leatii 7252 (1744); Ap. 23. 

Toader Ct. Post., iscală. 

VII. - 

lo loanu Neculai Voevodu, bojiiă milostiiti gospodarii zemli . 

__ moldavscoi. Facemiă ştire cu acastă carte a Domnii Meale 

precumii aă vinitu înnainte Domnii Meli şi d'inainte a tu- 

turoră boiariloră noştri, a mari şi a mici, aceşti oameni, 

anume Stahie Petrilă, fizorulă lui Toaderă- Petrilă, nepotu 

Ancăi, şi: icorii lui: Ilie, şi Toaderii, şi Lupaşco, şi Gligorie, 

şi alti Toderă, şi Samsonu, şi fetele lui, Todosie, şi Luchiiana, 

şi Strătina, şi nepoţii lui de frate, anumea 'Toaderii, fitoru 

lui Costandinii Petrilă, şi fitorii săi, Gheorghiţă, şi Ioniţă, 

şi loni, şi. Apostulii, şi loana, şi Ilinca, şi Aniţa, şi Nas- 

tasie, şi Alecsandra, şi Mironii, şi fraţii lonă şi Ghiorghiţă, 

fitorii Tur Savin Petrilă, şi verele lorii, Marie, fata lui Sin- 

petriă, preutiasa popei lui Tănjală, şi lliana, fata lui Ion 

me
 

iu
 

E 
m
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Petrilă, şi ficorit ci, Vasili, şi lonă, şi Toaderă, şi Safta, şi Simina, şi Iftimie Haragoje, ginerile Apostului Haragoje, şi fizoril săr, toţi nepoții şi strănepoții Ancăi, şi ni-aă arătată mărturie de la boiariulă nostru Toaderă Cuze Post., diniă văletu 7252 (1744), Aprilă 23; scriindu şi mărturisindu că, avăndu pricină Stahie Petrilă cu Iftemie Haragoje, şi jă-. luindu Domnii Meli, şi- luîndu eă carte Domnii Meli la 'Toa- deră Cuze Post., ca să le hotărască moşie Dumbrăvenil, di pe Racova, otă Ținutulă 'Tutovil, şi mărgăndu acel bo- criă acolo, a strănsu pe toți răzeși şi megieşi di pină Pregiuri şi, fiindă și Iftemie Haragoje faţă (un rind şi Ju mdâlate şlers), şi luîndu-li sama cu amănuntulii, pe scrisori! c-aii arătatu Stahie Petrilă, cu - niamulă săă, anume unt uriciă de la Pătru-Vodă, dinu văletă 70954 (1546), Aprilă 2, scriind precumiă s'aă înpărțitu Anca cu soru-sa, Irina, fetele Ilenei, cu totă satul întregu Dumbrăvenil, de pe Racova, pe apa Gărcinil, şi s'a vinită înă parte lrinii, din care să tragi Pricopie Răşchitoru cu niamuli săă, giumătate di satu de Dumbrăveni, parte dinti giosă, iară giumătate sati dinu “Dumbrăveni parte dinii sus sa vinitii în parte Ancăi, dină care să trage Stahie Petrilă, cu niamulă săă, ce-sti nu- mMiţi mai susă, șai priimitu Stahie Petrilă cu niamulă săi - şi pe Iftimie Haragoje să li fie niamu loră, după cumă s'aii - zisă că este totu dintr'untă niamu cu dănşii, arătăndu ŞI Iftemie Harâgoje o carte di la răposatulă Costandin Duca- Vodă, scriindu precumă saă părătu față Apostulă Răşchi- » toriu şi Grigore Basotă cu Andreiiă sinii Petrilă şi cu Apos- tulă, ficoru lui Sirghie; şi cu Ştefană sint Andriiă, strănepo- ţa Ancăi, şi l-ai primitu pe Apostulă sină lui Sirghie, socrulă lui Iftemie Haragoje, niamu cu dănşii de pe strămoaşe lori Anca, şi, dăndu ei samă la hotărătu înnainte lui Toaderă Cuze Post. cumiă 'strămoașa loră Anca aă. făcută trei fiori, pe Tofanu, şi pe Dochie şi pe Mica, dară Tofanu şi Mica ai fostă stărpi, iară Dochie aă făcutii zece fitori, anume : | Lazori, şi Andrii, şi Stratulu, şi Vasilie, şi Sinpetrită, şi Grigori, şi Toaderă, şi Gheorghiţă, şi Vasilca, şi pe altă Toaderă, ce i-aă zisă poreclă Haragoje, strămoşuli lui Iftemie Hara-
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gojil, şi dintr'acești zece fitori a Dothii aă fostu patru ficori 

stărpi, anume Lazoriă, şi Andrii, şi Vasilie şi Gheorghiţă, 

iară Stratulă a făcutu pe Nastasie, şi Sinpetrit aii făcută 
pe Costandină, şi pe lonu, şi. pe Marie, iară Grigori ait 

făcutu pe Savinu, şi Vasilca at făcutii pe Aniţa, şi Cos- 

tandină au făcutu pe Costandinii, şi pe Stahie, şi pe loni, 

şi pe Savinu, şi pe Chirila, şi pe Irina, iiară Toaderi Ha- 

ragoje ai făcutu pe Apostulă și pe Irina; care dinti cei şesă 

fitori a Dochiii sai: făcutu patrusprăzeci fitori, şi rămăne. 

glumătate de satu de Dumbrăveni, parte, dinu şusiă, să să 

înpartă înu patrusprăzeci părți, şi doisprăzeci părți. să le 

ție Stahie Petrilă cu totă niamulă săi, ce-să numiţi mai 

susă, iară doi părți să le ţie Iftemie Haragoje, iarăşi cu 

totii niamulă săi. Şi li-aă şi stălpitu, şi s'aă pusti o piatră 

" înă capulă hotarului dină giosă, unde să hotărăşti hotarulii 

Dumbrăveniloră cu hotarulă Mijloceniloră, şi Sai tocmitii 

şi alte pietre înpregiurulă locului, şi dintăii aă purcesi 

din capulii hotarului din susă, zare dialului di spre Apusii, . 

unde să hotărăşte hotarulău Dumbrăvenilori cu hotarulă 

Gărciniloră, şi este o piatră, şi de la a&a piatră totit muche 

dialului înă giosă, pănă înă potriva loziloră, la cruce, şi 

acolo este altă piatră, şi de acolo pe la o făntănă ce să 

chiamă Rece-lui-Ţiganu, şi dină susii de făntănă dinu dial, 

înă costişe, este altă piatră, și de la Rece-lui-Țiganu apucă 

părăulii Ustiiă, şesulii în giosii, pănă înă potriva odăii lui 

Drăganu, care este în muche dialului, di spre kăsăritu, 

şi acolo sati pusă o piatră într'o văiugă, înti costişe dină 

diali de drumi, unde să hotărăşti hotarulă Dumbrăveni- 

Joră cu hotarulii Mijlocenilorii, şi de la odaia lui Drăganit 

- zare dialului înti sus, di spre Răsăritu, pănă la o movilă, 

'şi în costişe, de la vali de movilă, este piatră, care osă- 

beşte giumătate de satu: Dumbrăveni, parte dini giosii, 

a lui Pricopie Răşchitori, cu totii niamulii săiă, iară giu- 

mătate de sati de Dumbrăveni, parte dină sus, este a lui 

. Stahie Petrilă, cu totă niamuli săi, doîsprăzeci părți, iară 

doî părţi sintu a lui Ifti[mije Haragoje, iarăși cu niamult 

săi, şi apucă iarăşi zare _dialului înă susii şi a pădurei, di 

_ 
a 

a
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spre Răsăritu, pănă înă fundu, iară întă fundu, în mijlo- culii şesului, iară este o piatră, care. înparte fundătura înă doi, şi, viindu-să casa lui Iftimie Haragoje pe hliza lu! Sta- hie, i-amă datu sorocii la hotărătu ca să-și mute casa [fti- mie Haragoje pe hliza lui, undi i-a fostu casa moşu-sâiă, Pentru care avăndu ei acum şi giudicată aice la dum- (nealuji Velă Logofătă, toti, aşă i-a giudecatiă: să-şi mute Iftemie Haragoje casa pe hliza lui. . Deci şi Domniia Mea, dacă ami văzutu mărturie acelul boeriii scriindu cumiă a îndreptatu hotarăle aceii MOşii Dumbrăvenii pe hotarăle vechi şi i-aă aşezată, şi el încă Sai priimitu, ami crezutu, şi de la Domniia Mea încă li-amiă | datu şi li-amii întăritu acestori mai susii Scrişi, ca să li fie - şi di la- Domniia Mea driaptă ocină, şi moşie, şi uricu, şi 
întăritură, cu venitulă şi cu totu hotarulă, neclătitii Şi ne- ruşiitu, stătătoriti înă vec, şi altu nime să nu să: amestece 
peste acastă carte a Domnii Meli. 

U lasă, 7253 (1745), Noemv. 1o. 
|Pecete mare rotundă, cu chinovar; coroană cu cap de buur, sabie şi buzdugan. Legenda pare a îi: «lo loan NIi- colae Mavrocordată cu mila lui Dumnezei Domnu. țării 

Moldovei, 1743» (cu arabice).) ” 

Veli Logftii. 

IX. 

tii gospodari z(emli] moldavscoii. 
Credincoşi boerii Domnii Mele, dum. Costandin Paladi bivă Vel Pah., i Iordachi Canand bivă Velă Med., isprav- 

nici de Ținutu Tutovii, sănătate. Să face ştire dumv. că 
aice, înnainte dum[nealui] Velă Logofăti, ai avută giudecată 

Noi Custandină Dimitrie Muruzi Voevoda, bojiii milos- 

'de faţe Lupulă Iacob şi Alexandru Molenţa, ce s'aă răs- 
punsu răzeși de moşie Cursăcii şi Dumbrăvenii, ce sintă 
la Ținutu Tutovii, cu răzeşii lori, ce le zică Petrileştii, 
arătăndă Lupulă şi Alexandru că înă moşiile de sustii nu-
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miti ară fi avăndă doi bătrăni şi Petrileştii „unii bătrăni, 

şi, nefiindă alese părţile loră de cătră a Petrileştiloră» 

dumv. aţi fi rănduitii mazili de le-ai alesi părţile după 

scrisori şi dovezi ce arii fi avută, şi Petrileştii nu Sari fi 

odihnindă cu acea hotărăre, ce, cu uni bătrănă ce ai înii 

numitele moşii, ară fi vrăndă să stăpănească şi părțile lori, 

cumiă pre largu veţi înțelege dinti jaloba lori, care vi s'a 

triimisă, | 

Deci, întrebăndu-să pe Petrileşti ce ai să răspundă şi 

pentru ce nu să mulţemescă cu alegire şi hotărăre ce arată 

" Lupulă şi Alexandru la faţa locului de -mazili, şi ei ai răs- 

punsu că nimică de ace hotătăre nu ştiă, căci nimi lori 

nu. le-ai făcută de ştire ca să fie de faţe cu scrisori la ho- 

tărătă,. ce Lupul şi Alexandru ai hotărătu după cumii au 

vrut. | sai zisă Lupului şi lui Alexandru să arăti hotar- 
nica mazililori hotarnici, să să vadă de sintii şi Petrileştii 

iscăliți şi de at fostii tațe.la hotărătii, şi ei ai scosă o 
hotarnică dinti trecuta lună luli 20, iscălită de uni Ioniţe 

- Huşanu şi Costandin Vrabie, înă care arată cumu ai 

alesi părţile. numiţilorii răzeşi, dară iscăliţi aceşti Petrileşti, 

saii alţii dină pregiuraşi, oameni bătrăni, după rănduiala 
ce scriii cărţile gospodii de hotărătii, nu sai văzută, cumii 
nici încredinţată de dumv. mărturie hotarnică nu este. ŞI, 
nefiind încredințată mărturie hotarnică de nimi, ce numal 

de aceşti doi mazili, ai rămasii răsuflată. 

Deci, fiindcă Lupulă si Alexandru arată că la hotărătii 
ară fi fostă şi Petrileştii, şi acumiă tăgăduescă, pentru aceia. . 

iață scriemă dumv. să mergeţi la numitele moşii şi, întăi, 

să cercetaţi de aii aceştie părți de moşie acolo, cumii şi 

Petrileştii, şi de le-ai stăpănită vre odată, sait de nu le-ati 

stăpănitii, şi cătă vremi este de căndii nu stăpănescu. ŞI, 

dovedindu-să că aă părţi într'acele 'moşii, fieştecarii, fără 

pricină, după rănduială, străngăndă pe toți răzeşii şi în- 

pregiuraşii, cu scrisori ce vorii avă, să le alegeţi părţile şi 

să le dați mărturii hotarnice, iscăliti de dumv., şi de toți 

răzeşii şi alţi înpregiuraşi, apoi să cercetaţi de ai fosti 

Petrileştii aceştie la hotărătii,” şi, căndă s'a dovedi că lorii 
= 

c
a
i
 

Ea 
I
S



1 
ACEE PRIVITOARE LA MOȘII TUTOVENE 43 - 

nu le-ai făcutii de ştire, să vie la hotărăti cu scrisori .ce 
voră avă, atunci dumv., după dreptate, să înpliniţi cheltu- 
iala Petrileştiloră de la Lupulă şi Alexandru, fiindcă n'ată 
urmată după hotărăre cărţii gospodii de hotărătă, să facă ştire răzeşiloră să vie la hotărătii. | 

Acasta scriemtă. 1781, Av[gustii] 1ș. 

(Pe V-o:) Credintoşi boeril Domnii Mele, dum[nealuj 
Costandină bivă Velă Pan. i dum(nealuji Iordachi Canand - 
bivă ispravnici de Ţinutu Tutovei, dati'să zdraviemt (să se 
dea cu sănătate). | 

* Petrileştit. S'aă trecută la condică. — Veche. 

Proăti Velă Logfti, 

(Pecete de ceară, mică, ruptă.) 

X. 

Noi Mihailă Constandinii Suţuli Voevoda, cu mila lui. 
Dumnezei Domnă Ţării Moldovil. 

Cinst. credintoşi boerii. Domnii. Mele, dum. Gheorghie 
Costandache bivă Velă Spat., ispravnică de Ţinutu Tutovii, 
«dum. Ioniţi Sturzea bivă Velă Caminariă, săn[ăjtate. La Di- 
van, înnainte dumilorsale veliţiloră boeri, aă avută giu- 
decată Andoni Petrilă, i diiaconulă Toader Petrilă, i Pa- 
vălă Petrilă, înpreună cu alte niamuri a loriă, răzeşi de 
moşie Cursăştii, de la Ţinutu Tutovit, cu Gherasimiă, Răş- 

-canulă, mazilă, vechili fiindă dină parte lui Vasile Buşilă, 
arătăndă numiții răzeși, prină jaloba loră, că numitulă Bu- 
şilă, avăndă să ia la a sa stăpănire a patra parte dină 
giumătate de sat, adică parte unui Solomonii, care Şi lui 
Buşilă îi iaste cumpărătură de Ia dumnealui Spat. Costan- 

_dină Paladi, acastă, parte vrăndă Buşilă ca să i să hotă- 
“rască, după carte Domnii Mele cea sa scrist dumv., şi 
să i să aleagă de cătră părțile altoră răzeși, ară fi vrăndă 
să facă asupreală jăluitorilorii, cu putere unii scrisori de
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-învoială ce sari fi făcută în trecuţii ani între dumnealui 

" Spat. Constandinii Paladi şi între ună Vasile Măţă, i Pa- 
vălă Măţă, i Mihălache Măţă, i Ştefanti Măţă, şi să ia 
toată parte acelui Solomoni, atătă dină cămpu, cătii şi 

dinti pădure, numai de la unii locă, şi, fiindcă nu ară fi 
agiungăndi la loculă acela din parte Măţăştilorii ca să 

să cuprindă toată parte acelui Solomon, să i să dea toată 
la unii loci, după cuprindere învoelil, Buşilă ară fi vrăndii 
să iia şi dinti părţile jăluitoriloră” spre înplinire acel „părţi. 

Faţi fiindă şi numitul vechilii Gherasimă Rășcanu, şi în- 
trebăndu-să de cătră dumnealoriă veliţii boeri ca să răs-. 

pundă, elă ati scos de ati arătatii scrisoare acea de învo- 

ială, care, fiindă dină 1786, Săptv. 17, a unui Vasile Măţă, 

i Pavălă Măţă, i Mihălache Măţă : Ştefană Măţă, adive- 

rită şi de martură Banu Iordachi Lambrin, fiindă atunce 

Paharnică, cu cuprindere că sai învoitii cu dumnealui 

Spat. Constandinii Paladi ca să stăpăniască dumnealui unii 
bătrănă întregii dintr'atastă moşie, bătrănultă lui Solomoni, 

adică a patra parte din giumătate de sată, înti care bă- 
trănă să cuprindă şi locurile de prisacă ci le are dum- 

" nealui, iarăşi danie de la loană Solomoni, şi de la Chi- 
riiacă Mămureanuli, care acesti bătrănă grăeşti scrisoare 
cea de învoială ca să-lă stăpăniască pe dealulă dină mij- 

locii, undi iaste iazulă lui Solomoni, şi înpregiurulii iazului 

să aibă a-şi trage dumnealui toată parte cătă i să va veni, 

atătă dină cămpu, căti şi dină pădure, pănă undi să: ho- 

tărăşti cu hotarulă Pungeştiloră şi pănă unde şa înplini 

dumnealui a patra parte dină giumătate de satii. Cu azastă 

scrisoare ati cerută vechilulă lui Buşilă ca să i să dea: 

parte acelui Solomoniă, şi dini cămpu, şi din pădure, totii 

la ună loc. Care, la atasta, cercetăndu-să de. cătră dum 

nealorii veliții boeri, sai socotiti şi "Sai hotărătă întra- 

cestaşi chipăi: Întăi, să să scoată şi să să diosăbască parte 
jăl[uitoriloră] Petrileşti dină numita moşie, despărțită de 
cătră parte acelorii Măţăşti; apoi, dină ceia ce va mai ră- 

mănea, să să dea şi parte acelui Solomonă ce o trage 

Buşilă” dinti parte Măţăştiloră, după cuprindire scrisorii de 
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învoială, şi, orr cămpu, sai şi pădure, cea i s'a veni, pără i să va înplini măsura 'stănjiniloră, să o ei Buşilă la “a lu stăpănire? nesmintindu-să parte jăl[uitorilorii] Petrileşti, ce iaste să să scoată întăr, | E 
Dec, după hotărăre acasta, iată să scrie dumv. să aveţi a urmă asămine la hotărătura cea veţi face moşii Cursăşti. 

1793, Săpt. 7. 

(Pecete ovală, cu chinovar, avînd armele amînduror ţe- rilor, coroana şi inițialele Io Mh. Cst. St, [sic: Şoutzos] Vv. 1793.) 

Pro&t. Vel Logfti, 

S'aii trecuti la condică. 

XI, 

Adică eă, Safta Bursucăniţa, fată lui Costantinii, nepoată lui Arsăni Petrilă şi lui Stahi Petrilă, d'inpreună cu fitorulti mei Ghiorghi, şi ei, Marii, fată Tofanii, nepoată lui Ar- săni Petrilă şi lui Stahi Petrilă, dinpreună cu toţi fraţii mel şi ficorii mel şi surorili meli, cu toţi di susă arătaţi, întrebăndu-ne unulă pri altu şi di bună voia noastră,, ne- . siliți di nime, dămiă acestu adivărată şi pre-încredinţatii zapisul nostru la măna dumnealoră răzăşilorii noştri, Pe- trileştiloră, di moşiia Cursăştii şi Dumbrăvenii, ' anumi : "Năstasă Hărtopanu şi Vasili. Todosi, dinii bătrănulă lui Toaderii Petrilă, şi Toaderti sin Andoni Petrilă, cu fraţii mei, Ionii, şi lonă şi Ghiorghi ; şi Ştefanu Năpranu, Afti. - niia, şi Neculaiă sină Diiaconu, Toaderiă Petrilă, d'inpreună 
cu vară-m€ Mariia Gavriliţi ; şi eii, lonti Ciauşu zătii Vasili 

- Onciu dinti Dumbrăveni, d'inpreună cu gineri-meă, Căpitanii - Stoian, şi Iosipu Oncu, --- pentru ca să se ştii că le-amii văndutii parte nostră di moşii dină Dumbrăveni; cămpu şi „codru, dinii bătrănu lui Stahi Petrilă, 100 stănj[ăni) gospodă, 
şi tocmală ami avută cu dumnealoră căti 3 lei pi stănjlănă)
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şi banil i-amu luată toţi înă mănuli nostri, după tocmală 

ci amă avută cu numiții di sus cumpărători, iară, mai 

aflăndu-să neamuri mai pe urmă, dină bătrănu lui Stahi 

„Petrilă, să nu li să ţii înă samă şi cu noi să aibă a-şi în- 

treba, şi dumnealoră cumpărătorii să aibă a stăpăni cu 

__paci, ca pre o dreaptă ocină, înă vecu. Iară, sculăndu-să 
„vre unii dină răzăşi la vre-o judecată, toată ostineala şi 
;cheltuiala se fii di spri noi. 

1809, April 8. 

[Degetă :] ei, Safta Bursucăniţa, fată lui Costantinii, ne- 
poată [ui Arsăni Petrilă. 

[Degetiă:] eă, Ghiorghi, fitoră Saftii. 
- [Degetă.:] eii, Mariia, fată Tofanii, nepoată lui Arsăni şi 
lui Stahi Petrilă, d'inpreună cu fraţii mei, şi cu surorili 

meli, şi cu toţi fiori! mii. Şi eii, Pavălă Bistricanu, nifiindu 

-atunci acasi, la facire acistui zapis, at dat pentru mini 
vărulă mei, Vasili Todosi, şi, viindi eă, pi 'urmă, i-amă 

“dat bani, parte me, şi înpărţimi înti doao. 

Şi ei amă scrisă, cu zisa dumnealoră di susă arătaţi. 

Pro... Căpt. 

Şi Losifii Ontu şaii luată banii, dăndu-i dumnalui jupănulii 
lonă başbulubaştă. Ă | 

Şi, aflăndu să meri pe parte Saftii Bursucăniţii, pe acă 

sumă de stănjini, să fie totă a cumpărătorilort. 

XII. 

Pră-Înnălţate Doamni, 

La anulă 1820, Ghenarii 15, amii înprumutată cu 1.201 

lei pe unii Matei Popa şi loniţi Popa, frați, dină satulă 

Popeștii, Ţănutulă Tutovii, cu sănetii şi vade de patru luni 

de zăli şi cu dobăndă căte şapti poli lei de pungă pe lună, 

siguripsăndu-mă cu amaneti scrisorile părţilor sali de 
moşăi ci-ară fi avăndă înă trapulă moşăii Popeştii şi Cur- 

“săştii, de la aceli Ţănută.' Şi, fiindcă la vadeoa ci şa 
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pusi, n'aă foștii următori a mi plăti banil şiy după: treciri de o lună -de zile piste . vadă, s'ată săvărşită dinti "vViiăţa acasta Mater, rămăindiă celalantă frati deplină răspunzătâriu ca să-mi plătiască banii Şi, apucăndu-lă să-mi plătiască banii, m'ai toti prelungită dină vade înii vadă, pănă la anulă . 1822, Octomvrie, cănd atunce şi acestue i s'ati: întămplatiă sfărşită vieţii, — şi ei mă aflu răbdătoriă de drepți banii mei ci am înprumutată pe numiții ; 
Pentru atasta, mă rog Înnălțimii Tale să fiu pusi la cale a-mi scoati dreptul miei de la acei ci să vor arăta de clironomi_săvărşăţilor de mai susă pominiţi, saă, prin lumidată carte Înnălţimii Tale, să să poronciască dumilor- sali dregătoriloră Ținutului 'Tutoviy ca să cercetezi adivă- ratile loră părți de moşăi şi să să scoată în vănzare me- zatului, de undi să-mi po& scoati dreptulă miei şi să nu rămăiă păgubaş, spre veănică pom[enjire a Înnălţimii Tale. ; La mila Înnălţimit Tale ! , pr&- 

plecati : 
Gheorghii Roiu Căpitan za Darabani. 

Mă rogii să să citiască toată înnainte Înnălțimiă Sali. . 

Dum. Velă Logită. Pune la cale pe jăluitoră după. cu- viinţă, Si 1814, Avgustă 14. „+ Logftă, 

Noi loanii Sandu Sturza Voevodi, cu mila lui Dumnezeii Domnu Țării Moldaviei. 
Cinst. şi credintoşi boerii Domnii Meli, dumv. ispravnici de Ținutulă Tutovii, sănătate, Veţi înţălegi dintă jalobă arătare şi cerire ce faci jăluitorulă. Deci să scrii dumv. ca. să cercetaţi cini săntă clironomi morţiloră îndatoriţi, de la care să înpliniţi dreptulă jăluitorului.. Iară, dacă. aceia să voră lepăda de a plăti. dreptulă Jăluitorului, apoi, prin rănduiți la stare locului să să cercetezi pentru părţile de moșii a îndatoriţiloriă, şi, lămurindu-să, să să scoată înii vănzare la mezatii, care, strigzăndu-să înă curgire de. 40 

Vol. XYE. 

32
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zile, la, înplinire vadelii să triimetiţi pre largu înştiinţare la 

dumnealui Velii Logftii, arătătoare de ce răspunsii ai datii 

clironomii îndatoriţiloră şi ce părți de moşii sai alesii 

drepte a loră, şi la ce preţu aă eşită, şi, apol, veţi ave 

răspunsii ce urmare să păziți. 

Mai întăi veti triimite înştiinţare şi apol veţi ave poroncă 

pentru mezată în ce chipă să urmați. 

” 1824, Avgustii 18. 

(Pecete ovală cu chinovar.) 

Prociti Velă Logftii. 

XIII. 

Adeverescu cu a&astă scresoor[e] a mă la măna nipoo- 

t[ullui Ionii, sănu soru-m€& Zanhira, de nemene sălită, neci 

asooprită, ci de a me bună vooi, pentru sufletulii mei, ca. 

să mă pominască, 12 stănjini, adecă doosprăzăci stănjăni 

de moşie dinii trei hotară: dină Popeşte, şi denă Botoii, 

şe dinii Borcişte, i-ami dată ca să mă pominască, fendi 

draptă parte me, danei, să fei în veci dumisali şi copeilortă. 

Şi la oricini dină namurili mele să nu să amisteci, că i-amţi 

dată pentru sufletulă mei. 

Şi, pentru cridința, amii iscăletii. 

[Deget :] eii, Marei sănu Neculaiii Sănchitru. 

Letii 1817, lule 8. 

:” Şe eii amii scrisă, cu zăsa Marei, şe ami iscălită: 

lanculă Negruţii. 

[Pe V-o:] Scrisoare de danii pentru 12 stănjăni ce dă- 

ruiaşte Mariia sănii Neculaiii Sănchetriii lui lonniţă, ne- 

potului săi de soru, dinii Popeşti, i dini Botoiă, şi din 

Borceşti, din 'Ținutulii Tutovii.
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XIV. 

12 stănjini di moşii dină hotarulă Dumbrăvenii s'aii alesă parte Vasălcăi, fata lui 'Toaderă Clipa. Care stănjine ati să-i stăpenescă urmaşii ci dinti bătrănu ci să numeşte Năs- tasc. Şi, pentru acasta, ami dată a&astă țidulă a me... 

1819, Mai 1o. Ioniţă Clipa, răzăşă. 

XV. 

Pră-Înnălţate Doamne, 
Cu lacrămi dămiă supărari pre-milostivului auzului Înnăl- țămil Tale, că la Țănutulă Tutovei, în moşăi Cursăştii, avemiă dreaptă parte, baştină strămoşască şi părințască, ce o tragemu di pi bătrănulă nostru, Marii Sănchetroai, şi, fiindcă noi ne aflămu [înă] dipărtarii, ni esti pisti mănă di a stăpăni, şi mai alisă că astă moșei să află migieşită cu moşăi Pungeştii, pe apa Racovei, ce esti a d-sali bivii Velu Vist. Costachei Canta, şi nece ună folosă nu avemiă, ce alţăr ne mănăncă dreaptă parte noastră, ce o avemit mă- surată, dinti poronca cinstiti Isprăvnicii, 222 stănjăni polii, cari să dovediscu prin scresori. Şi, fiindcă voimă ca să o vindimii, pintru aceasta ne rugămii Înnălţămir Talei ca să 

ni să facă luminată carte di publicațăi la stari locului Şi 
să să străgi, după rănduială, ca să să văndă cu prițulă ce 
ne vomii folosă, ca să nu rămănemii săraci şi înstreinați di dreaptă parte noastră, şi a fi mare pomană Înnălţămer Tali. 

Robei Mării Tali: | 
Toader Petrilă, i Vasăli Petrilă, i Carpu Petrilă, înpreună 

ŞI cu alţi frați a noştrei dină moșăi Cursăştii, bătrănu Marii Sănchetroai, Țănutulă Tutovei. 

Să roagă ca să să facă publicaţăi la Tănutulă Tutovei, ca să poată vindi o parte di moşăi, adică 222 stănjă[ni) şi giumătate, dinii moşăi Cursăştii, bătrănu Marei Sănchetroai,
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fiindcă jăluitoriloru le esti cu dipărtari şi să stăpăneşte di 

cătră alţăi. 

La dumnealui Vel Logfti al Ţărer-de-giosă. 

1819, Mar 12. No. 4473: 

Veli Logfitii. 

Noi Scarlată Alexandru Calimahii Voevodă, cu mila lui 

Dumnezăi Domni Ţării Moldaviei. 

Cinst. şi credintoşi boerii Domnii Mele, dumv. ispravnit 

de Ţinutu Tutovii, săn[ăjtate. Veţi înțălege dinu jalobă ară- 

tare şi 4 cerire ce facă jăluitorii ca să-şi vănză prină me- 

zatăi acei 222 poli stănjăni ce i-arii fi avăndă îni numita 

moşii Cursăştii de la acelă Ţănutii, aleşi şi hotărăţi de cătră 

părțile celorulanţi răzeşi. Dreptiă aceia, scriemii Domnie 

ME Gumv., prină rănduiţi la fața locului, îniă fiinţa tuturorii 

răzeşiloră, să să facă cercetare de aii jăl[uijtorii acei stăn- 

jăni şi de nu săntă înti vre-o pricină cu ceialanţi răzeși, şi, 

căndă, fără de îndoire, să va dovedi că aă jăl[uiltorii stănjini 

arătaţi şi că săntă hotărăţi, sati, de nu săntii hotărăți, de 

nu va fi vre-ună felii de pricină asupra lori, săo şi hotă- 

rască, apoi să să şi scoată la mezatii, care, strigăndu-să 

atătă la fața locului între toți răzeşii şi megieşii, precumi 

şi înă tărgu Bărladului, înii curgire de 40 de zile, la în- 

plinire vadelei să triimetiţi pre largu înştiinţare cătră dum- 

[neajlui Veli Log[ofă]tă, cuprinzătoare: întăi, de au eşitii 

vre-o pricină asupra stănjiniloră arătaţi, ori nu; ală doile, 

cini săntă muşterei ; ală triile, la ce preţ ai eşită ŞI, 

apoi, dacă nu va fi niciunii felă de pricină, veţi av& răs- 

punsu de săvărşire mezatului, iară într'altii chipii mezatulă 

să nu să sfărşască. 
- 1819, Mai 19. 

Velă Logfti. 

(Pecete octogonală cu chinovar.) 

S'aă triacutii la No. 16.
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XVI. 

Adecă, ei, Vasăli sănă loni Tănjaală, nepot Marii Săn- 
petreoai, şi eă, Toaderă, cumnat lul Vasăli Tănjaală, de soră, anume Vărvara ; şi ei, Costandinii sănu lui Costan- din, ce aă fostu fitoră Marii Sănpetreoai ; ei, lordachi sinti Costandenu, ce at fostii ficori Marii Sănpetreoai ; eă, Vasăle, nepotă lui Costandenu, strănepotă Marii Sănpe- treoai ; e, Carpu sănu Stratenti, nepotii lui lonu Tănjală ; eu, Toaderii, brată Carpu; eă, Costandenii, brată Carpu, noi toţi, înpreună, dămii acestu adevăratu şi încredinţată zapisii ală nostru la măinelorii (sie) dumilorsale nemureloră şi rudeneeloriă noastre ce săntt răzăşi înă moşii Cursăşti, cu noi, ce este la Ținutulă Tutuvei, la ocolulă Racovei, înii satul Cursăştii, precum să să ştii că, fiendu răzeşi cu dumnaloriă numiţi mai glosă în satulă Cursăştii Şi vrăndă a ne alege părţile noastre de pe strămoașa noastră Sănche- treoai, ce ati fostă soră cu Costandinu Sănchetre, după carte domnească de poblicaţii şi răvașşile censtetei Isprăv- [nicii] ale Ţinutului 'Tutuver ce ami adusi, şi răndueţi la 

fața locului, a numitiei moşii Cursăştii, după cercetare ce 
ne s'aii făcutii cu numiții răzeşi înă satul acesta, ne s'ati alesii şi nou, înpreună cu ale nostre nemure, ce nu sau 
tămplati față, optuzăce stănjleni] de cămpu şi de codru 
şaizăci şi șaasă, den totă trupulă acestue hotară Cursăştii, 
şi, nefiendu noi trăetori aice, prenă bună învoială şi tocii- 
mală ce ami făcută cu dumnalorii răzăşii noştre, anumia 
Toaderii sănii Andoni Petrilă, Ioniţă Andoni, Gligoraşiă Epure, zăti lui Ştefană Năpranu, eă, lonu zătă Aftenii, 
Neculai sănii deiaconului Toaderă Petrilă, Gavrili Petrelă, Apostuli Crăste, Căsăiană zăti Mihăelti Petrelă, Iei Tu- 
dosăi, Pavălă Petrelă, preutulă Troheni, Ioniţă săntă llenca, 
tuturoră acestora de susă numiţi, de a nostră bună voi, ne- săleţi, neasupreți, amă văndutiă stănjlejnii de susă numiţi dumilorsale, cu toctimaală căte doispreci lei Stănjănulii, însă cu analogulii codrului, socotindu-să la stănjănei de cămpu care să faaciă stej. de plată şaptezăci şe trei, şi, preimindu



502 ACTE PRIVITOARS LA MOŞII TUTOVENE 

noe toţi bani înă măinele noastre pe stănjănii numiţu de 

susă, cumii şi treizăce şi cinci lei ce ne aii dati dumnalorii, 

întăi cheltuiala cărţi de poblecaţii şi răvaşului Esprăv[nicii) 

iarăşi ne i-ai dată nou. Deci, de acumi şi pînă înă veci, 

să fii dumnalori numeţi mai susu răzeși, iarii mai susti- 

numeţii răzeşi volnece a stăpăni cu putere zapisului aces- 

tuia ce l-ami, dată de bună voia noastră toată soma stăn- 

jănelori, atătă dină cămpu, i dină sălești, dinu vatra sa- 

tului, dină pometii şi dinii codru, şi totă venetulă dinii totă 

locul, înti veci, atătă dumnalori, cătii şi fii dummelorsale 

şi nepoți şi strenepoţi, înii veci. Şi, pentru di sară tămplă 

ca ceneva dină nemurele noastre ca să aibă vreo supărare, 

noi, să avem a răspunde. 

Şi, pentru mai adevărată credinţa, ne-amă pusi numele 

__şi degetele, ca să să crează. 
1819, lulei 9. 

(Deget:] e, Vasăle sănă Lon Tănjală, nepotii Marei 

Sănchetrioai, și 

> ei, Toaderi, cumnatii lui Vasăli 'Tănjaală de 

soră, anume Vărvara. | 

» ei, Costandinu sănă Costandini, ce ai fostii 

ficoră Marei Sănchetrioai. | 

» ei, Iordache sănii Costandinii, ce ai fostă fetorti 

Mareiia Sănchetrioai. 

3 ei, Vasăle, nepotă lui Costandinu, strenepotii 

Marei Sănchetrioai. 

> ei, Carpu sănii State, nepoti lui lonu Tănjaală. 

» ei, Toaderi braată Carpu. 

> ei, Costandenu braată Carpu. 

» Eu lonă amă a răspundi. 

> eii, Vasăle sănii Lupulii Iacobu, răzeși Şi mar- 

turii la atastă vănzare. 

> 'eă Safta, fată Elencăi Sănchetrioai, răzeşe şi 

_mart[ură] la acastă vănzare. 

» eu, Manolachi zătă Saftei, martură. 

Matei Voinescu, ami iscălită, răzeşii. 
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Fiendu cu priimeri numiţilorii di susă, fiendu poftiti di amăndou. părţile de amii scrisii acestu zapisii, şi ami escă- lit de marturu: 

Dumitrache Rojniţă, mazălă oti Ruseni, 
Ținutulă Tutuvil. 

Şi, fiindi Palegire acestori stănjăni de susă cu poroncă şi la facire zapisulur acestue, ami iscălită şi ..., 
Lazorii Vra..., ami fostii faţă la mezată. 

“XVII. 

După poroncă, amă mărsu la aratatile moşie, Cursăştii şi Dumbrăvenel, şi, după cumiă ne să poronceşti, amă um- 
blatiă, 

Răzeşii dină Cursăşti, pintru o parte ce a răscumparat-o ini Devană mai întă!, s'a priimită să i-o alegă înii stăn- Jint, precum să poronceşti. Iară, pintru o parte ce ai răs- cumparati pi urmă ună Vasăli lacobă, ai precenuită ră- zeşii: întăi, că banii răscumpărării n'a priimită, fiindcă jăluitorulă ai găsătii pi ună dascal, totă răzeşi a loră, denă Cursăşti, înă laşi, ce a fostă triimisă înt alti pricine la Divană de dănşie. Şi, apucăndu-lii, s'aii arătată de vechili şi ai luoată banii de la jăluitori ca să-i dă răzeşiloră şi, 
viindii acasă, nu i-arii fi dată. Și unii dină- răzeşi zică să 
le de banie şi să dei parte Jăluitoruluie înă stăpănire, iară alţiie precenuiască a nu da nict cumă. Cumiă şi părăta den 
Dumbrăvene precinueşti a nu da parti jăluitoruluie. Dară 
nece în cercetare nu s'aii supusă a ven&, decătă pe tre- 
misulă nostru ati dată răspunsă că, cu scrisorile dovezi ce 
va ave, va veni la cinstita Isprăvnicie ca să să înfăţoşază. 
Și dară de cătră noi le s'au pusă vade şi răzeşilori de 
Cursăşti şi părătei ca, Dumieca ce vene, negreşiti să [să] 
afle la cinstita Isprăvnicie. 

De care nu lipsimii a înştiinţa. 
| '819, luli 1€, 

(Două iscălituri neînțelese.)
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XVIII. 

Pr&- Înnălţate Doarine, 

Jăluescu Înnălţimii Tali pentru că eii ami întratu Chi- 

zăși platnictă pentru 1.400 lei ce sai înprumutatii fratile 

mieă la dumnealui Căpitan Gheorghii Roiii, de aice dinii 

laşi, şi acumă, înă vara “anului curgătorită 1820, sai în- 

tămplatiă de s'aii' înnecatii fratile miei şi sau săvărşitii 

dină viiaţi, şi acumii numitul creditorii mă apucă pe mini 

ca să-i plătescu banii, suptii cuvăntă că săntii chizăşii pentru 

fratile mieă. Şi eă altii chipii nu amă, decătii mă rogi În- 

nălţimii Tali ca să să scrie (2) carte cinstitei Logofeţiei cei Mari 

cătră dumnealorii boerii dregătorii Ținutului 'Tutovii ca să 

rănduiască omii cu bună ştiinţă să margă la moşie Cursăştii, 

pe apa Racovii, şi să aleagă dreaptă parte de moşie ce ari 

fratile mie, pe cari să o stălpască şi cu pietri hotară ŞI, 

apoi, să să vănză cu sultânti-mezatii, ca să să poată plăti 

datorie fratelui miei şi să poti scăpa şi eă dină chizăşie 

fratelui miei, -— şi mari pomană a rămăne Mării Tali. 

La mila Mării Tali | 

| | pr&-plecatiă : 

loniţă Voinescu, 

_dină satului Popeştii, Ținutul Tutovei. 

Să roagă să fii poronca anălțimii Tali cătră dumnealui 

Vel Logftii ca să i să scrie carte cinstitei Log|ojfeţii cei 

Mari cătră dumnealorii ispravnici de Ţinutulă 'Tutovii să-i 

hotărască parte de moșii ce ari fratile săi înă moşie Cur- 

săştii, şi, apoi, să să vănză cu sultanti-mezată, spre a să 

plăti datorie mortului, fratelui săi, şi să scapi şi el dinii 

chizăşie ci esti. 

No. 14 688. | | 

Dum. Velă Logfti să pui întă lucrare [cererea] jăluitoriului. 

1820, Dechemv. 8, 
.. (neînţeles.) 
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"De la Logofeţiia c& Mari 
cătră cinstita Isprăvnicie a Ținutului Tutovil. 

Veţi înțălegi dinti jalobă arătare şi cerire jăl[uitoriului], că 
clă, fiindă chizeşă pentru datoriia fratelui să, carile, mu- 
rindii, altă chipă de plată m'ară fi avănd decătii din 
vănzare acei părţi de moşii ce ai rămast îndatoritulu, 

Dreptiă aceia, să scrii dumv. să rănduiţi pe cini veţi so- 
coti să miargă la faţa locului, unde, faţă fiindă jăl[uitorul], 
să aduni şi pe răzeşii acei moşii şi, întrăndă înă cercetare, 
driaptă parte ce să va afla a mortului îndatorit, să o aliagă 
şi să o hotărască osăbiti, de părţile „celoralanţi răzeși, pe 
care, nerămăindi nicio pricină, să o stălpască şi cu pietri 
hotară, dăndu-i şi mărturii hotarnică, iscălită de răzeși, pe 
obicei. După care să înştiintați pre largu la Logofeţii, ca să “să pui înă lucrari cerire Jăl[uitoriului]. Iară, dacă va naşti vre o pricină de nemulţămiri, cu pietri să nu stălpască, ce 
cu mărturii de.curgire pricinii să-i sorociţi a veni înă ju- 
decata Divanului. | 

1820, Dechv. 1ș. 
Dimitri Sturza, Velă Logftă. = 

- Trecută, 

XIX. 

Prea-innălţate Doamne ! 

Jăluimă Înnălţimii Tale că moşiia Cursăştii i Dumbrăvenii 
de la Ținutulă Tutovii iaste a noastră, răzăşască, de baş- 
tină, i cumpărături avemă unii de la alţii, şi pătimimă în- 
presurare de spre megieşi. Şi, fiindcă .voimt a ni să scoate: 
moşiia noastră de suptă înpresurările megieşiloră, cumi şi 
de a ni. să face şi înpărţire şi alegire, după spiţă; şi dovezi, 
părţiloriă a fiecăruia răzăşi din noi, cu lacrămi ne rugămă Innălţimii Tale să ni să dea luminată carte gospodă cătră 
cinstita Isprăvniciia Ţinutului şi cătră dumnealui Vor[nijcu . Porții, Costin Ghenghea, ca, după rănduiala păzită, să ne
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hotărască moşiia şi să o înpartă între răzăşi, ca să-şi ştie 

fieştecare partea sa, -- şi mare pomenire va rămănea. 

La mila Măriei Tale 
prea- 

plecaţi: 

Gheorghie sină Tudorii, Toaderii Andoni, Ionii Başbulu- 

başii, Grigoraşii Spire, Diţă Andoni şi cu toţi răzăşii noştri 

de moşiia Cursăştii i Dumbrăvenii de la Ţinutulă Tutovil. 

Să roagă să li să dea carte gospodă cătră dumnealori 

ispravnicii de Tutova şi cătră Vornicu de Poartă Costini 

Ghenghe, să le hotărască moșiia Cursăştii i Dumbrăvenil şi» 

după scrisori, dovezi, să le facă şi înpărţire între răzăi; 

unde să fie îndatoritii a mearge dumnealui Sărdarulii Va- 

săli Veisa, 

No. 1254. 

Dum(nejta Vel L.ogofăti, întrebăndu şi pe partea ceilantă 

pe care voeşte a priimi de hotarnicu, să dal carte, după 

cuvinţă, spre a să pune înii lucrare. 
1821, Fevr. 12. 

„ Suţu, 

(Pecete ovală cu chinovar.) 

Velă Logofătu. 

Trecutu. 

Noi Mihaili Grigoriu Suţulti Voevodă, cu mila lui Dum- 

nezeti Domni Țării Moldaviei. 

Cinst, şi credintoşi boerii Domnii Meli, dumv. ispravnici 

de Ţinutulă Tutovii, sănătate. Veţi înțălegi dină jalobă 

arătare şi cerire jălluitorilorii] ca să li [să] hotărască nu- 

mite[le] moşii şi să li să înpartă întri dănşii. Dreptă aceia, 

fiindcă jăl[ui]torii ceră dinti parte lorii pe Vorniculă de Poartă 

Costinu Ghenghe, veţi aduce şi pe părăți de faţă şi, făcăn- 

du-le întrebare pe cini voesci şi ei dinti parte loră, şi să ]i 

să rănduiască, care rănduiți, mergăndă la stare locului, undi, 

față fiindi jăl[uitorii|, să aduni şi pe toţi ceialanţi răzeși,
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şi, după ce voră dezbate marginile numitelorii moşii de 
spre moşiile megieşite, apoi, după scrisori şi spiţe de niami 
încredințată prinii dovezi, să aliagă şi părţile între răzeşi, 
alegăndii şi parte jălluiltoriloră, pe care, nerămăindă pri- 
cină, să o stălpască şi cu pietri hotară, dăndu-le atătii ho- 
tarnică, precumă şi ţidule de alegire părţii fiişticăruia, ca- 
rile, alegăndu-să şi de cătră dumv,, şi fiindă alegire urmă- 
toare cu voia şi mulțămire tuturoră răzăşilori, să să ade- 
veriască. arii, căndii, ori la dezbatere de spre megieşi, saii 
la hotărătă şi la hlizuită, între răzeşi va naşte mai multă 
pricină de nemulțămiri, atunce la loculă de pricină cu pietri 
să nu stălpască, ce încă, puindu-să hartă asemine de stare 
locului, cu mărturii de curgire pricinii, să-l sorociţi a veni înti giudecata Divanului. 1821, Fev. 18. 

Velă Logftii. 
(Pecete ovală cu Chinovar.) 

Trecutii. 

XX. 

Divanulii 

Dinii luminată poronca pre-înnălțatului Domnului nostru 
loană Sandulii Sturza Voevodă, s'a giudecatii de faţă în- 
nainte noastră diiaconulii Costandin dinti satulă Dumbră- 
venii de la Ținutulă Tutovii, cu părăţii de cătră dănsulă, 
Ştefană Petrilă, i Gheorghii Andone, i diiaconulă Ioniţă 
Clipa şi alţii ai loră, iarăşi răzăşi de ata moşii, a cărora 
pricină, după cercetare ce s'a făcutii, s'aii aflată precurmii 
ini giosă să arată. Jăl[uitori]i diiaconulă Costandină cu. ai 
săi a făcută arătare că atastă moşii, după ispisoculă Dom- 
nului Petru Voevodiă, să înparte înă doi: giumătate, ei, 
curgătorii din Irina, şi giumătate, părăţii, curgători dină 
Anca, precumă 'sati şi hotărătii, ŞI, înă anii trecuţi, la 1813, 
ai săvărşitii şi învoială. Apoi, întă urmă, scoțindă părăţii 
hotarnică pe Vornicu de Poartă Costintă Ghenghe, ai şi 
hotărătă, puindă pietri hotară, luîndu-li așăzările : - binali, 
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casă, bisărica, vii, livezi şi curături, de care .aii cerşutii pu- 

nire la cali. Părăţii Ştefană Petrilă cu ai săi încă ai ară- 

tată că, cu adivărată, numita moșii să înparte înă doi, după 

ispisoculii Domnului Petru Voevodă dină 7054 [1546], pre- 

cumă încă de cătră moşii şi bătrănii loră la anii 7252 [174 3-4] 

prină hotarnicu s'aă şi hotărătă, dăndu-să curgătorilorii dinii 

Irina parte dină giosă' şi loră, părăţiloră, curgători din 

Anca, parte dină susii, cumii arată aceiași hotarnică întărită 

şi cu carte gospodă, şi numiții curgători dinti Irina, dinu 

vreme înă vreme, întinzindu-să cu stăpănire, la anulă '814 

ati avutii şi giudecată la dregătorii de Ținutulă 'Tutovii, 

căndă, neavăndii cu altă chip a cuprinde loculă pe care 

cu nedreptate şaii făcută aşăzări, ai pusă înnainte că 

şizlu ară fi făcut pe părţile de danii ce arii fi avănd 

bisărica de la unii dină răzăşi, arătăndă părăţii spre do- 

vadă mai întăi tălmăcire ispisocului Domnului Petru Voe- 

vodii din anii 7054 [1546], Apr. 2, precumii sau înpărţiti 

Anca cu soru-sa, Irina, fetili Ilenii, cu toti satul întregii 

Dumbrăvenii, de pe Racova, pe apa Gărcinii, şi s'aă venită 

înă parte Irinii giumătate de sati de Dumbrăveni, parte 

dinti giosi, iarii giumătate de acelaşi sati Dumbrăvenii, 

parte din susi, s'aii venită înii parte Ancăi. Ală doile 

carte gospodi, de la Domnulă Neculai Voevodii, din anii 

7253 (1744), Noemv. 10, întăritoare hotărăturii făcută de 

Postelniculă Toaderii Cuze, la leţiă 7252 (1774), Apr. 23, şi 

cuprinzătoare, între alte pricini, că acelii sati Sat înpărţitii 

aşa: puindu-să o piatră înă capulă hotarului dină giosti, 

unde să hotărăşte hotarulă Dumbrăveniloră cu hotarul 

Mijloceniloră, şi, purcegăndă dină capulă hotarului din 

susă, zare dialului de spre Apusi, unde să hotărăşte ho- 

tarulă Dumbrăvenilori cu a Gărciniloră, şi este o piatră, 

şi de la act piatră toti muche dialului în giosi, pănă 

înăi potriva loziloră, la Cruci, şi acolo este altă piatră, 

şi de acolo, pe la făntăna ce să chiamă Răcia-lui-Ţigană, 

şi dinti susă de făntănă, dină dial îni costişă, este altă 

piatră ; şi de la Răcia-lui-Ţiganii apucă părăulii Ustii şăsulă 

înă giosă, pănă înii potriva odăii lui Drăgani, care este
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înă muchia dialului de spre Răsărită, şi acold sai pusă 
piatră, întru o văiugă, înă costişă,. dină dial de drumiă, 
unde să hotărăscă Dumbrăvenii cu Mijlocenii ; şi de la odaia 
lui Drăganii zare dialului întăi sus, de spre Răsăritii, la o 
movilă, şi întă costişă, de vale de movilă, este piatră, care 
osăbeşti giumătate de sată de Dumbrăveni, parte dină glosi, 
a lui Procopii Răschitorii cu niamulă săi, iară glumătate 
de sată, parte dinii susă, este a lui Stahii Petrilă cu toti 
niamulă săă, şi apucă iarăşi zare dialului înă sus și a pă- 
duril de spre Răsărită, pănă înă fundi, iară întă fundu, înă 
mijloculti şăsului, este iarăşi o piatră, care înparte fundă- 
tura în doi, şi, viindu-să casa lui Iftemi Haragojă pe hliza 
lui Stahii, i-ati dati sorocii ca să-şi mute casa pe hliza lui, 
precumi li-aă hotărătă şi Velă Logfiii toti asămine, întă. 
rindii şi domniia sa, ca să le fii driaptă ocină, şi MoOŞşii, şi 
urică, cu tot venitulă şi cu totă hotarul, cumii mai pre 
largu arată aceiaşi carte. Pe lăngă care ati arătată numi- 
tulă diiaconi Costandinuă şi scrisoare act de învoială şi de 
danii cătră bisărică dinti parte a căţiva dină niamuli pe- 
trilescii !, dină anulă 1802, Mai 18. 

Şi ai arătatu şi Petrileştii, cu ai loră, carte de giudecată 
a dumisali Spat. loanii Iamandi, fiind Bani, dină anuli 
1814, luli 31, cumiă că, după întrebare care ce ai făcută 
unora dintr'acei ce să arată de iscăliți înă ace scrisoare, 
ai mărturisită că unii dintre dănşii faţă au fostii căndă 
s'a făcută ac& scrisoare, darii, auzind graiulă lori, n'aiă 
iscălită, iar alţii că n'a avută nicio ştiinţă de aceli învoeli. 
Şi, așa, răsuflăndu-le, răndueşti a să faci și hotărătură la 

„faţa locului. 
S'aă văzuti şi o închipuire de hartă de stare locuiui, făcută 

şi iscălită de Vornicu de Poartă Costină Ghenghe, cumi şi 
mărturiia sa de cercetare dini Io zile a trecutii luni Mai, 
cuprinzătoare că răzăşii din bătrănulă Irinii ceri să le fii 
stăpănire Ia silişte, pe părăulă Humii, şi să tai capulii părții 
stăpănitoriloră dinti bătrănulii Ancăi. 

1 Fusese „tăşchitorescii“ ; apoi pe margene se adauge: „Chirica Bani aii tocmit, fiindii aşa după scrisoare“,
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Unde dară, după ce s'aii văzută de cătră noi că întriagă 

moşiia atasta Dumbrăvenii, după ispisoculi Domnului Petru 

Voevod, acelă dinii 7054 [1546], este înpărţitoare la doi 

surori, giumătate de sati, parte din glosăi, a Irinii, şi cee- 

lantă giumătate de sati, parte dinii susă, a surorii sali, 

Anca, precumii la 7252 (1744), prinii hotarnică, s'au şi deo- 

săbitii cu pietri hotari, întărindu-să aceiași hotărătură şi cu 

carte Domnului Neculai Voevodă, ace arătată şi mai susă, 

dină anii 7253 (1745). S'aă întrebati pe jălluito)rii diiaco- 

nulă Costandin, cu ai săi, curgători dină Irina, suptă ce 

cuvăntă s'a întinsu mai multă cu aşăzările loră la parte 

siliştii şi aă cuprinsu dină loculii curgătoriloră dină Anca. 

Elă, de odată, ai vrut să să agiute cu daniia bisăricii, cu 

care nimică nu să poate folosi: întăi, că s'aii doveditii nc- 

adivărată, precumi o arată Spat. lamandi prină mărturiia 

sa, şi, ală doile, că, şi adivărată de arii fi fostă, iarăşi nu 

să pută elă tolosi cu parte bisăricii. Precumii unii din ră- 

zăşi şi acumiă, înnainte noastră, ai răspunsu că ei, unii, nu 

să înpotrivescii a nu da danii bisăricii, numai ac& danii ce 

voriă faci, cini dină răzăşi căţi stănjini va vre, să să dă de 

o parte şi, prină ştire a toată răzăşime, să să dă cu anul 

muștereului, dinii răzăși, care va da preţulă cel mai bunii, 

şi, cu banii ce să. voră lua, să să facă cele de trebuinţă la 

bisărică. Precumiă a lorii mulțămire întru azasta o întărimii 

şi noi. | 

După ce darii numitulă diiaconii saă văzutii întimpinatii 

şi la a&asta, apoi ati întorsu a învinovăţi pe părăţi că de 

ce ai ținută hotarnica şi ispisoacile mistuite şi nu li-ată 

scosă căndă ei ai începută a faci așăzări, ca să nu-i fi 

îngăduitii. Care, iarăşi, nu rămăni învinovăţire asupra pă- 

răţilorii, de vreme ce şi însuşi ei, jăl[uitojr[ii], ati ştiută că 

aă giumătate de moşii, şi nu mai multii; trebuia dară, înă 

vremea căndii şai făcutii aşăzări, să le fi făcută pe dreptii 

locul lori, şi nu pre loci streini. Şi gludecata şi pentru 

ei astăzi este precumiă şi la Neculai Voevodii, s'aii hotărăti 

că acei ce şati făcută aşăzări pe moşii streină, să le rădici, 

numai, fiindcă sait întemeti cu livezi şi vii, ca să nu să mai



ACTE PRIVITOARE LA MOȘII TUTOVENE 11. 

facă mai mare struncinare între dănșii, cu priimire de spre 
amăndoi părţile, s'a hotărătă ca, prină măsuri fălceşti, 
să să socotiască loculii, şi, pentru cătă voră fi stăpănindă jălluitojri diiaconă Costandină cu ai Săi, cvrgători dinti 
Irina, mat multă decătii glumătate înii silişti, să să de acelă 
locă ce-lă stăpănescii mat multă dinti parte loră, dinti lo- 
culă de hrană, după măsura fălcilori, şi totă celălaIntă loci 
să să înpartă iarăşi dreptă întă doi, ca să-şi stăpăniască 
iliştecare parte sa, fără asuprire. - 

Cu care hotărăre mulțămindu-să amăndoi părţile, li sai dată căte o asămine carte de giudecată. Acasta sai dată 
lui Ştefană Petrilă, cu ai lui, şi alta asămine s'a dată diiaconului Costandini, cu ai săi. 

1824, Dechemv. 20. Cost. Cant. Velii Logftă. 
Donic Velă Logftă. 

(Trei iscălituri: una a Logofătului 'Tăutul.) 

XXI. 

Pre-Înnălţate Doamni, 

La anulă trecută, '820, Ghenară 16, ami înprumutată 
cu ban! pe uni Mateiă şi Ioniţă Voeneşti, frați, dinii sată Popeştii, Țănutuliă Tutovil, care amăndoi s'a săvărşită dini 
viiața atasta, şi, căndii eă li-ami dat banii, ei încă ma 
suguripsăti cu scrisorile di părțăle loră di moşii ci le ai 
înă numitul sat Popeşti i Cursăştii şi întă alte hotară di la 
acelă Țănutiă a Tutovii, şi aceli scrisori e le-amiă dată îniă 
măna unui cumnat ală miei, ca să margă cu scrisorile la 
pomenitele hotară, vrăndă răzăşii ca să-şi hotărască moşăile, 
şi nici moşăile nu le-aă mai hotărăt, şi scrisorile nu mi le-ati adusă cumnată-meiă, şi aă rămasă la dănsulă di le-aă ţă- 
nută, şi, la vreme răzvrătirii, înă anii trecuţi, cu alte cala: 
balăcuri a sali, le-ati pusti într'o ladă şi, ascunzăndu-le. şi 
mutăndu-le dinii loctă înă lociă, s'a întămplat di aă întrat şoarici înă ladă şi, rozăndi calabalăcurile, au stricat şi
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hărtiile înpreună cu celelante calabalăcuri, mai rămăindă 

dină hărtii bucăţile. 

Pentru a&asta, mă rogi Înnălţimii Tale să fiă rănăuit la 

dumnealui Veli Logftă ală Ţării-di-giosă di a le cerceta 

şi a mi să: da câpii di pe aceli rămasă, încredinţati di cătră 

cinstita Logofeţii, “ca să potii scoate aceli părți di moșii, 

după cuprindere scrisorilor, — şi va rămăne vetnică pome- 
nire Înnălţămii Tale. 

Pr&- 
plecat 

la mila nnălțămii Tale: 

: Gheorghi Rojniţă, za Dărăbani. 

Dum. Velă Logfti pune la cale de a i să da copii în- 

"credinţată de pe acele scrisori. 
1825, luni 153. 

„ Logftit. 

(Pe V-o:] Jaluba cu cari saă încredințat copiile zapisă- 

lorii di părțăle di moşăia Cursăştii. 1825. 

XXII. 

Cu plecăciuni, ce. Gheorghii. 
E, viindă acasă, ami pusti să măsoră loculă ce esti de 

aratii. pi moşiia dumlitalji, ci amă luoat-o înii' posăsăi, şi 
au eşitii unulii dină răzăşi, anumi Toaderi Andonii, şi ati 

zăsă .oaminilorii că înti zădarii măsură, pentru că ii nu dati 

acelit locii, fiindcă ai curăţituri făcute de dănşii şi că ii ati 
să-ți dei dumlitalji căti 5 şi 6 stănjăni la unii locă, erii nu 
ai să-ți dei la unii locă moşiia, pentru că ii săntii gata să 

mergă la Eşi, să să giudeci pentru ace parti de moşii, ca 

să nu ţi-o dei la uni locă. 

Pentru acasta darii faci cunoscutii dumlitalji şi ti rogi 
ca să faci bunătati să vii aita la mini şi să chemămi răzăşii 

şi să li hotărăşti că moşiia nu o ai dată înii posăsăi, ci 

vroiaşti a o ţină dum[itajli şi că ei sintă. vichilii den
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parte dumlitalji, a o căuta şi a o ara, pentru ca să-ţi ai 
nedejde. Şi vomă mergi şi la dum[nealuji Sărdariulă Daghi 
şi l-omiă pofti ca să ni înputerniciască şi stăpănire, fiindcă esti privighitori, şi degrabă poati a-l supuni. ” 

Eră ei triimetă cusurulă de 66 de ler ci ami a răspundi 
cu sănetă dumjitalji pănă la înplinire de 150 lei, ci după 
condrahtă sănti datoriă a răspundi pi fiişticari ană înna- 
inti pentru parte de moşii ci o amă luoatii în posăsăi. Și 
ti rogu să vii dumneta săngurii aici ca să-mi înputerniceşti 
stăpănire, fiindcă şi cucoana Catrina, priiatina dumlitali, 
ti doreşti tari multă şi ti pofteşti ca să vii, să vă întălniți, 
ca să voroviţi căti ceva. | 

Pentru priimire banilorii voi ave țidula de la dumneata, 
înpreună şi cu sănetulă ci amu dată la dumneta. 

Întămplare fiindă ca să nu poţi vini dumneata acumiă în- 
dată aici, ti rogii ca să scrii unii răvaşiă particularnici la 
dum[nealuli Sărdariului Daghii, privighitoriu, ca să-mi încre- 
dințăzi condrahtulă, Şi, apol, eă voi mergi la Bărladu şi-l 
voi încredința şi de gludecătorii condrahtulă, şi, apoi, atunci, 
ştiă ci voi faci cu TăzăşiI,. 

Pentru cari ti rogu să amă hotărăti răspunsu pentru toati. 
A dumlitalJi plecată slugă: 

'835, Fevr. 24. 

Satulă Cursăştii. 

[Pe V-o:] Scrisoare acasta iasti în locă de condractă 
di posăsăia moşăi Cursăştii, 

Cinst. şi ală meă mai mari dumnealui Sărdariulă Gheor- 
ghii Roiult. La Todireşti. 

(Pecete de ceară roşie.) 

XXIII. 

Cu smerită plecătuni dumitale cc, Ghiorghi Roiule. 
lată ami trimesă acestă omi al nostru să vii la dumneta 

spre înştiințari banilorii ce avemii a-i da dumitale pentru 
Vol. XXI. 

| 33
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amanetarisăta moşii Măteiii şi lonă. Banii sai strănsă de 

pe la răzăşi spre a-i da dumitale, şi ami trimesă omuliă 

nostru. să avemii înii ştiinţă dela dumneta aice să ţi-i adu- 

cemii, sati pre giudecătorii să ţi-l dămi, spre întemeiare 

hărtiilorii. Şi noi rugămă pe dumneta să -avemi răspunsu 

dumitale să venimii aice, saă dumneta să vii pe la not, de 

vei merge la Vasluiii. 
Şi săntemi alu dumitale plecați. 

1837, Oc[tom]v. 28. 
Irei Costantinii Andoni. 

Să avemi răspunsulă dumitale pentru banii de aurii, 

cumă să primesc de dumneta irmelicii, şi galbenii la noi se 

urmezi paisprezăce irmelicu noii şi galbănu triizăci şi cinci. 

lrei Costantinit Andoni. 

XXIV. 

“Cu smerită plecătune dumitale, cc. Ghiorghi Roiule. 
Ami primiti răvaşulă dumitale înii doozăci şi şesă No- 

e[my)vre, pentru banii ci avemi a da dumitale pentru păr- 
ţile amanetarisăte, Măteii şi Ionii, că amii vorbitii cu dum- 

neta ca să viniți să mergemii la laşi, să-ți numărăm banii, 

şi dumneta să ne dai hărtiile. N'amu putută vini, de vreme 

ci ati fostă, şi acumii ne apucati o povescă a giudecă- 

torii de Vasluii şi nu putemi a vini, pănă în săptămăna 

viit[oJari. Darii te rugămiă să nu bănueşti, că [la] noi banii 
sănt gata toţi, pănă într'o pară; dară namuă putut, de 

nevoe ce netă vinitui de la giudecătorii. Cumă omiă măntui 
de degrabă, noi vinimii drepti la dumneta, cu banii, ca 

să-i dămă dumitale, şi dum[neta) ne-i da hartiile. Şi, pentru 
ceia ce ami vorbită cu dumneta, noi nu întorcemă. 

Şi săntemi a dumitale de bine voitori plecaţi. 

| 1837, Noe[m]v. 26. 
Irii Costantinti: Andoni. 

Ghiorghi Nica, polcovnict. 
Apostulă Cărste. |
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XXV. 

Noi, răzăşii dină satulă Crusăştii (sic), 
cu multă plecătuni ni închinămtă dumitale, 

cc. Gheorghii Roiu, u Todireştii. 
Cinst. răvaşulă dumitali l-amă priimită, şi cele ci ni scrii, pre largu le-amă înțălesă. Noi facimii rugăminte dumitale ca să mal fimii îngăduiți pănă în zuoa de Sfăntul loan Botizătoriulii. Ghenari înă 7 Zăli, şi atunce săntemiă urmă- tori a vini, după cinstită răvaşulii dumitale. 
Fiindă 1837, Dechemv. 30. a dumlital]i prâ- 

plecaţi : 

Toaderii Andoni. 
Neculai Botizatulă, 
Con. Tudosă. 
Simeonii Potoraciă.



XLVI. 

ACTE MOLDOVENEŞTI AMESTECATE DIN VEACUL 

AL XIX-lea !. 

IL. 

Mărăturiia. 

  

Dat-ami adivarată şi încredințată scrisore m& la măna 

nepoatei mele, Casandrii, fiicii dumisale Costandinti Șahăni, 

că, mărităndu-o pe fiică-sa după Niculai, fetoruli repăosa- 

tului Capichehaiai, și viindu de cale premare la casa ms, 

în Hleneţi, şi aducăndu-mi unii bogiitalăcă, ei ami dă- 

ruită nepotei mele Casandrii zece galbini, şi nepotulă mei, 
Vasile Flonidoră, obără-Vorănecii Cămpulungului Rusescă, 

cinci galbene, cumă şi nepotul meă, Gheoarghii Flondoriă, 
comesarii, aă dăruitii cinci galbene, pentru ca se-şti cumit- 

pere cai, ca si aibă cu ce umbla, şi aceşte cai sintii cum- 

paraţi cu aceşte bani, care ami datii noi nepotei nostre, 

se-si cumpere cai, să nu umble dobăndindii, ci se aibă 

cai sei. 
Şi, pentru mat bun[ă] credința, amii iscăletii. 

U Hlineţe. 

"707, Aprilă, 4 vechi calendari. 

Toderii Flondoră (pecte de ceară roşie). 

Vasile Flondoră, obăr-Vornică (pecete cu semne 

de războiti şi în scut o lebădă.) 

7 

1 Originalele la mine.  
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Gheorăghi Flondoră, comisară (pecete cu semne de răz- boii, o Minervă, inițialele 1; D. latine, şi data de 1797). 
Prasens instrumentum apud Cas. Regiam Provincialem Buccovinensem Tabulam in Libro Attestatorum I-mo, p. 208, ingrossatum est, 
Actum Czernovitzii, şi 8-bris, '797. 

Diigosi. 
(Pecete mare peste hirtie căzută.) 

Il. 

Copie. 

Prea-innălţate Doamne, 

Jăluimi Înnălțimii Tale că la Ținutulii Dorohoiului avemi 
şi noi părţi de moşii, de baştină, înă hotarulă moşiiloră 
Zahorăni, Dumuşănii şi Teşcureni, cari părți de moşii le tragimii de pe bătrănulă Dimisie Dediuliă, cu scrisori do- 
vezi ci avemi, pentru cari moşii socrulii miei, loanii Dimi- 
sie, aii avutii pricină de giudecată vr'o 15 ani cu săvărşi- 
tulă Slugeră Toaderi Manole şi cu ai lor, şi, după toati pricinili de giudecată, înă urmă s'aă dat rămaşi pe numiții 
de sustii, şi amiă stăpăniti, înă pace şi fără nicio supărari, părţili de moşii. arii acumi s'a sculatii dumnealui Stolni- culă Ioniță Tomiţi, Costachi Manoli, fezoruli săvărşituliă 
Slugeri Toaderă Manole, şi cu ai lori, şi, prină jaloba ce. 
ară fi dată dumnealor Innălţimii Tali, înnaintea lunei lui 
Maiti ce au trecută, ai luată carte gospodiă cătră cinstita 
Isprăvnicie de Ţinutulă Dorohoiului şi carte de blăstămi 
că ne tragimă noi dină bătrănulă Dimisie Dediulă. ŞI, aşa, 
chiemăndu-ne înnaintea cinstitei Isprăvnicii, ne-ai sălită să 
primimiă cartea de blăstămiă. 

La cari ami dat răspunsii că, dacă vomti eşi înă cerce- 
tarea luminatului Divanii, cu scrisorili dovezi ce avemi, și 
neputăndu-ni îndrepta după scrisori, sai de voră eşi. răle, 
atunce vomi priimi şi carte de blăstămă, dariă păr” atuncea
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nu putemii. Şi, aşa, ne-amiă pusii vadă la 15 zili a lunei 

lui Noemv. viitoari, ca să ne aflămi cu scrisorili la cinsti- 

tuli Divan, să stămă în giudecată. Şi, aşa, noi ne-amii 

ştiutii vadeaoa ce ne-amă pusă, darii dumnealori n'a aş- 

teptată vadeaoa să vie şi au dat jalobă Înnălțimii Tali, cu 

arătari că vadeaoa ne-ai fostă la Maii trecută înă 15 zili, şi» 

fiindcă n'amii venit la vadeaoa dumisale, aii cerutii de ne-ai 

rădicatii cu aprodă pe doi, negăsindu-i pe toți răzăşii, actul, 

întă vremea lucrului. Mai vărtosă, deosăbit că scrisorile sintă 

înprăştiiate pe la unie şi alții dinti răzăşii noștri şi ei nu să 

află acasi, ci unii înă slujbi, iară alți după hrana vieţii 

lori duşi, fiindă vremea aceia. Şi ne-ai adusă pe noi fără 

scrisori. Darii nică noi nu putemiă sta înă giudecată şi fără 

scrisori, şi înii vremea a totii lucrulă, cari omă act îşi 

străngi toată hrana vieţii lui de peste anu. 

Prea-Înnălţati Doamne, cu numiţi părăţi de susă arătaţi, 

la anulă 1808, ami avută giudecată totii pentru pretenţie 

ce facă şi acunti, şi s'ati dat rămaşi dină giudecată, şi, dacă 

a avută niscaiva scrisori, pentru ce nu le-a scosti atuncea ? 

Pentru cari ne rugămă Înnălțimii Tale să ni să pui o 

vadă la Noemv. înă 15 zili, după vremea a totă lucrului, 

pentru pricina de giudecată cu numiţi, şi atuncea, adunăn- 

du-ne şi toate scrisorile dovezi, vomu veni şi vomă sta cu 

dumnealorii înii giudecata luminatului Divană, -- şi mari 

pomană va rămăne Înnălțimii Tali. 

A Prea-Înnălţimii Tali 
pră- 

plecaţi : 

loană Bobeică polcov[nică], Iordachi Timoşii şi răzăşi 

de moşiile Zahorănii, i Dumuşăni şi Teşcureni, Ţinutul 

Dorohoiului. 

Cer să li să pui vadă la luna lui Noemv. înă 15 zili 

viitoari, după vremea a totii lucrului, pentru pricina de 

giudecată ce arii fi cerăndă să aibă dumnealui Stolniculiă 

Grigori Tomiţi i Costachi Manoli şi cu ai loră, pentru 

moşii Zahorănii, i Dumuşănii şi Teşcurenii, dini Ţinutul 
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Dorohoiului, că, deusăbit că li săntii scrisorili înprăştiete şi 
nu săntă la dănşii, dară, fiind vreme lucrului ac, nu potă 
sta înti piudecată. 

Mergiţi la dumnealui Velă Logftă. | 
Sturza Velă Logftă. | 1813, luni 27. 

Noi Scarlatii Alexandru Calimahă Voevodiă, cu mila lu! 
Dumnezei Domni Țării Moldovii, 

Credintoşi boerii Domnii Meli, dumv. ispravnici de Ținu- 
tulă Dorohoiului, sănătati, Veţi înţălegi dină jaloba atasta 
arătare ce faci jăluitori. Deci, la înfăţoşare ce aii avutii 
cu părăţii, răspunsu jăluitoriloră ati fostii că nu sănti toți 
Tăzășii faţi, şi nici ati toati scrisorili la dănşii, şi nici potă 
sta acumii înti giudecată, înă vremea lucrului, 
Drept aceia, să scrii dumv. ca stăpănirea jăluitoriloră 

să să urmeză precumiă s'aă urmat de cătră jăluitori şi să-şi 
facă hrana trebuintoasă, să-şi cosască fănațile, să-şi păşu- 
neze vitili, ---atâta numai, să rănduiţi dol-trii oamini de 
cinste dină mazili să facă izvodtă anumi de totii venitu 
acestoră moşii, păn' la celă mar mică lucru, carili izvodă, 
înpreună cu înştiinţare dumv., la 25 zili a viitoari luni 
Octomv. să-l vriimitiţi la Divani, înpreună cu Jăluitorii şi 
părății, căndiă, atunci, cercetăndu-să pricina, dacă jăluitorii 
voră rămănă dină giudecată, să răspundă părăţilorii şi totii 
venitul. Iară, căndă jăluitorii nu voră urmă a veni la 
arătata vadă să-i cercetezii pricina, atunci, nu numai că 
totă venitulă să va da înă stăpănirea părăţiloră, darii încă 
li să va da şi carte de stăpăniri asupra moşiiloră, precumi 
ŞI însuşi jăluitorii s'a priimit. Însă, dacă Jăluitorii voră 
rămăne dină giudecată, atunce dină făntă şi dină păine ce 
vor face pe aceste moşii, numai dijma obitnuită vorii da, 
iară fânulă şi păine va rămănă a lori. , , 

1813, luli 2. 
rc 

Locul |. 

pecetei 

pe . 

Procitii Veli Logfiii. | 
Intocmai. Şef secţii: Dimitrii Bucșani, 
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Giudecătoriia Ținutului Botoşani. 
  

No. 6424. 

Copiia a&asta, posleduindu-să din cuvăntă înă cuvănti 
şi fiindă întocmai cu orighinalulă, după ceriria ci preni 
înscrisii ai făcută d[umnealui] Păhr. loani Săcară, i să 
încredințazi de cătră giudec[ătorie), cu iscăliturile cuviniti 
şi puniria pecetii. În Botoşăni, 1835, Dechemv. 23. 

Arapu. 

Joan Canta Sardarit. 
N. Bibiri. 

Derectoră : Dabija . . . Clucerit. , 

Şef secţii: Dimitrii. Bucşanit. 

(Pecete neagră ovală.) 

Adastă copii fiindă prescrisă de mine întocmai de pe c& 

adevărată scrisoari, ami iscălitii. 
” '829, Mai 15. 

III. 

Catagrafie de toate rodurile ce s'aii găsitii pe moşie Budeşti 
> > % i) 
  

din Ţinutului laşi, a dumisale Spatarului lancu 
  

Cananoii, dinii anu 1819 şi pe anulii 1820. 
  

Fălci. No. Pe anu 1819. 
  

2 coşeri păpuşoi, de căte 20 stănjăni gospodă lun- 

gime, iară lărgime 4 palme şi naltulă de ună 

stănjănii pol. 
161 stănjăni, înă 9 jirezi, latu 2 stănjăni, naltu ună 

„stănjănă poli, grăii cărnăă. 

43 stoguri fănu. 

20 stoguri mohori. 
164 stănjăni, totă grăii coşolină, înă 8 girezi, latu 2 

ștănjăni, naltu asemeni. 

m
e
n
t
 

a a
ta
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Arăturile şi sămănăturile pe anu 1820. 

8 grăi cărnăi sămănată, însă : 
Fălci. 

34 sămănatii înă deali la vie, 
54 pi deal la Holmea. 
13 la Bulhaciă. 

Zr 
64 săcară sămănată, însă: 

Fălci, 

I2 la ratoşiă. 
IO unde aii fostii mazere. 
20 dospre. (sic). 
12 la Coţoacă. 
10 între drumuri. 

"64 
120 păpuşoi sămănaţi, însă : 

Fălci. 

51 dialu de spre Truşeşti. 
26 dialu de spre Buhăcenl. 

_33 la Iperie. 

  

130: 
6 orzu sămănatii. 

300 iarbă de cositii. 

Altă _păne ce s'ati găsită, de anu 1818. 

97 stănjini grăă, înă 3 girezi, lată 2 stănjăni, naltă 
ună stănjină polă. 

Alte lucruri ce s'aă găsită, mişcătore Şi nemişcătoare. 8 Ş 

11 pogoani vie roditoari înti doau locuri, 
8 boi de jugii. 

"42 epe cu mănzi, însă: 
24 mănzi epi. 
18 mănzi căluţi. 
42
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4 armăsari. 

27 epe tretini, dină care săntii a făta 10. 

16 epe de plugă. 

4 cal tijă de plugii. 

117 0 mănzări. 

583 mieluţi. 

6 sterpi. 
5 berbeci. 

71 mioare dini anti 1819. 

18 capri fătate, însă: 

8 ţăpuci, 

10 eduţe. 

T8 
5 ţăpuă vătul | 

12 capre suc) dină anu 1819. 

3 capre sterpe. 

2 ţapi mari. 

Aceste toate de mai susti arătate sai găsită pe moşie 

Budeşti, Ţinutului laşi. 
1820, Mal 6. 

Manoli (2?) Veli Bană. 

Cătră cinstita Căimăcămie. 
  

Fiindcă după hotărăre dinti 7 Fevr. a cinstitului Divan 

înfățoşată prini anaforă cătră slăvita Căimăcămie şi întă- 

rită la 9 Fevr., eă rămănă desfăcutii şi plătită de datorie 
me€ ce cătră creditoriuli mei, Post. Pantazoglu, înii nu- 

mile lui Aga lancu Pavli, cu rădicare pănei mele de pe 

moşiile Cornii şi Budeştii, spre întîmpinare trebuinţăi oşte- 

neşti, care păni pe nedreptate să secvestrasă ; 

Mă rogă slăvitei Căimăcămii ca, înti putere dovezălori, 
"a adivărului şi a dreptăţii mărturisăti, atît printi cercetare 

dumisalji Banului loani Tăutulii, cătă şi prină carte de 
giudecată de atunce şi a anaforalei de disfacere, să mi să. 

dei cărți de cătră Ocîrmuire cătră Vist. Iordache Rosetii 
şi Vist. Costache Canta, ce s'a arătatii vechilii creditoriului 
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meă,: ca să mi să facă teslimă atătii amancturile, cătă şi 
Zapisulă de datorie, scriindu-li-să că, pentru înpotrivă ur- 
mare cu nedare amancturilorii după dreptate, voră rămănă 
însuşi răspunzători cu averile dumnealoră de aice, căci nu 
potă fi cunoscuţi nici de epitropi clironomiloră mortului 
creditoriii, pic! de apărători dreptăţiloră loră, fiindă ştiută 
sfărşitulă pentru care numiţăi nu să află înt viiaţă. Sai, 
de aii ceva a răspunde, să vie aice spre înfățoşare, căci, 
înă totă feliulă, la asămine întămplări, pravilile, atîtă a 
niamuriloră, citii şi a ţării, hotărăsciă. 

A slăviter Căimăcămil 
plecată 

slugă: 

Iancu Cananăii Spat. 

(În faţă versiune grecească,) 

IV. 

Închiere sucotelil păinilori rădicati de la moşiia Cornii i 

Budești, după duvezăle teschereliloră şi a hărtiiloră adi- 
verinţă, ce rănduri s'aii luat, unile dină poronca Visteriei 
şi altile, dină poronca lui lunuză-Agă, delibaşa sarasche- 

riulul losufă-Paşă, printi Ahmet baeractariulă şi dumnea- 
lori Vornicii de Botoşeni. 

Chili_ Demeriii. 

2.000. adică doi mil chili grăi, după înştiinţare şi 
adiverința dumisale Spatariului Mihalachi 

lacoviţă, dinti care una mii optă chili să 

adiverescu după ravaşulii Vornici[ei| de Bo- 

toşani de la luli 18, '821, şi cusurulă cuprinsu 

înă adiverința dumisali Spatariului Racoviţă, 

după rădicare grăului de la Guranda, prin 
Stolniculi Bou şi Costandinii Ţănţu, suptă 

No. 1. Îi 

355. -— adică trii sute cincizăci şi cinci chili grăi, ră- 

dicati de la Guranda prin triimisulă lui 

lunuză-Agă, Ahmet baeractariă, de la luli 

28, '821, supt No. 2.
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249  --— adică doi sute patruzăci şi noi chili grău, ră- 

dicati tijă de la Guranda prini numitulii 

mai susii Ahmet baeractariă, de la Avgustii 

9, '821, suptă No. 3. 

2.604 1 adică doi mii şasă sute patru chili grăi, ră- 

dicate de la moşiili Cornii şi Budeştii, a 

dumisale Spatariului lanculă Cananăi. 

94]  -— adică noi sute patruzăci şi şapte chili păpuşoi, 

rădicati de la amăndoi moşiile, din po- 

ronca lui lunuză-Agă, delibaşa sarasche- 

riului, după teschereaoa de la Avgustă 21, 
'821, suptii No. 4 şi No. 5, poronca ce d'intăi 

dată de la delibaşa, cu îngrozăre pedepsăi 

a oameniloră vătaji a dumisale Spatariului 

Cananăii, de nu voră da păine, rădicăndu-o 

ca pe o averi gretască, de la luli 19, '821. 

1.729 6 adică una mie şapte sute doizăci şi noi chili, 

“şasă demerlii păpăşoi, după adiverința şi 

carte poroncitoare a Visteriei de la Noemv. 

22, '821, suptii No. 6. 

2.203 16 adică doi mii doi sute noizăci şi trii chili şasă- 

sprezăci demerlii păpăşoi, după glăsuire 

adiverinţăi rănduitului boeriă dumnealui 

Medelniceriulă Iordachi Stavăriă, ispravnicii 

de Iaşi, de la *822, luni 7, suptii No. 7. 

4.025  — adică patru mii doizăci şi cinci chili păpăşoi 

Sai triimisi la magazaoa oşteniască dini 

Goliia, rănduri-rănduri, după _tes[cheJriaoa 

priimitoriloră dină luni 15, '822. 

11 599 2 adică unsprezăci mii cinci sute noizăci şi noi 

„chili, doi demerlii, grăă şi păpăşoi, sai 

rădicat de pe moşiia Cornii i Budeştii a 

dumisale Spatară lanculi Cananăă, după 

dovezăle teschereliloră şi a hărtiiloră adi- 

verință, ce, rănduri-rănduri, s'aiă luat, unile 

dină poronca Visteriei, altele din poronca 

lui lunuzii-Aga, delibașa sarascheriului, priniă
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Ahmetă baeractară, și dumnealorii Vornicii 
de Botoşeni, cari teschereli s'aă oprită la 
Visterii, 

'822, luni 1ş. 

[Pe V-o:] Adiverinţa Vist. di suma zaherelilorii rădicate 
la magazalile oştineşti. 

V. 

Pr&-înnălţati şi pre-milostivi Prinţipule de Sami !, 
Cu adîncă supunire înfățoşîndu-mă Înnălţimii Voastre, 

printr'aciastă pre-plecată scrisoari vă facă ac& aduciri 
aminti întru deplină întristari a întregii şi lăcrămătoarii 
familiei mele,. pentru nenădăjduita şi nepilduita întîrzieri a 
lucrăriloră şi a împliniriloră vredniciloriă de închinăciuni 
poronci înpărăteşti înă pricina me cu prădătoriult Țigară, 
cari, după corespundenţiia ce urmeaze încă între Înnălţimea 
Voastră şi între Domnulă ocîrmuitoriulă nostru ală ţării, 
neapărată că vă sîntii cunoscuti și ştiuti, şi, fiindcă ceriria 
dină partea mă de a protestălui, încă înă aflare m& aici, 
dizlegărili şi răspunsurile acele zădarnici ci să înşiră, nu- 
mai şi numai spre deplină obijduire şi nedriapta osîndire 
unii întregi nenorociti famelie ca a mele, cu călcarea în- 
suși a dreptăţilorii înnalte suverane; aceste ei, ca ună 
credintosă supusă, socotindu-le ca nişti cutezări, cu toate 
că di la sîni să dovidesci urmările că sîntiă înpotriva sfin- 
țăniei unui asămine adivără ca a dreptăţilor pricinii mele, 
cari să vădă mai luminată deciîtă însuşi şi lumina soarelui, 
lămurită fiind că sîntt plătit şi exoflisită pentru totdeauna 
de datoriia mă cătră Pantazoulu şi că mai ami să ei 
pentru zahereli atîta somă cu cursă şi dobinda lori de la 
țară pentru zaherelile întrebuințate pentru mintuire ţării de 
apostaţi dină poronca Înnălţimii Voastre şi a Divanului de 
atuncia, pe lingă cari somă pe nedreptati şi înpotriva tu- 
turori pravililoră, şi saă mai pricinuită încă păgubirile piste 

! Samos.
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patruzăci de mii de galbini în averili nemişcătoari şi miş- 

cătoari a stării mele. Pentru cari toate aceste fiindii pisti 

sfera şi putinţa tălmăcirilorii mele cătră Înnălţimea Voastră, 

aflăndu-vă, să vedi, din mari norociria fameliei mele întru 

acea înnaltă poziţie, ca să le puteţi jiudeca şi să le prifaciţi 

cu milostiviria toate îni bine şi înă mîntuiria ei de groz- 

nica acolisire ce nu conteneşti de a o învălui. Şi, pentru 
aciasta, acum de odată mă mărginesci ca să nu greşăscii 

cătră Înnălţimea Voastră, într'onă cuvintă, numai de a vă 

rugă şi a vă aduci aminte ca să vă încredințați că îngri- 

jărili mele pără a nu purcedi dinii Constandinopoli era 

adivărati, cu toati bănaturile ce innălțimea Voastră îmi 

prepuneți pentru îndelungata şideria mă acolo, ca să cîştigi 

poroncile înpărăteşti pentru păgubiri, şi carte ct săborni- 
ciască şi patriarhiciască di blăstămi. 

Şi, spre mai multă încredințari şi pliroforiia Înnălţimii 
Voastre, vă alăturezi, înă limba franțuzască, suptă literile 

A, B. C şi D, copiile aceste. Rămîni numai că, dacă Înnăl- 

țimea Voastră vă veți milostivi, negreşită că va lua sfir- . 

şită pricina, după dreptăţi, fără nicio întârzieri mai multi, 

fără a mă întoarci ei iarăşi la Constantinopoli, la îndură- 
toriulă pagi a: pre-puternicului Devletii, ca să-mi ceri, 

în lacrimi, averia, plata banilori, smintelile toate şi nespu- 

sili mele păgubiri de la vinovaţi. | 
Mă rogă nu vă indurați, saă îmi triimitiţi fermanulii ci 

mi l-aţi făgăduiti, ca să mă întorcu iarăşi în Țarigradiă, 

cu aceiaşi adîncă supunire şi plecăciuni, ca să vă găsăscii. 

A Înnălţimii Voastre, 
pre-milostivulii mei Prinţipe, 

pre-plecată şi 

1835, Maiii 4. pre&-supusă slugă. 

laşii. 

VI. 

Meletie, cu mila lui Dumnezău Episcopi Rom[anului. 

După ce dumnezăiasca Pronie aii binevoit a ne încre- 

- dința ocîrmuirea beseariciască şi păstoriia d|u]h[o Jvniciască,
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cea mal întîi datorie care amii socotiti că să cuvine de a 
ave neîncetată lucrare este azasta : ca sfintele besearici dinti 
eparhiia noastră să să păzască înă bună stare şi rugăciunile 
cătră Dumnezăii să urmeză după rînduială ; preoţii, ce sînt 
lucrătorii celor sfinte, să aibă purtări precumă să cuvine 
chiemării lor; cum şi toţi ceilalți pravoslavnici creştini “să 
să povăţuiască cătră calea sufleteşti! mîntuirii lor. 

Pentru aceea dar Molitfer Tale, preote, carele cu darulii 
şi puterea Prea-Siîntulur Duhă, prină Smereniea Noastră 
ti-ai hirotonisitu, învrednicindu-te a priimi darulă acest în- 
naltii şi sfint ală preoţiei, ți să pune înnainte îndatoririle 
mai giosti însămnate, care, fără smintială, înă toată vremea 
ai să le urmezi: 

I-iti. Petrecirea ta să o păzăşti de a nu o asămăna ca 
acele de opştie şi ferită de oricare prihană îţi poate aduce 
sulletiască vătămare şi preoţiei defăimare, adecă de beţie, 
ce este începutulă tuturoră răutăţilorii, de gilcevi şi sfezi, 
de zavistie, de pizmuire, de răsplătirea a ră pentru răi, 
de driaptă sai nedriaptă piră, sa mărturisire, sai chizăşie 
la vre-o giudecată asupra cuiva, înă vre-o pricină, ori priniă 
cuvînt, ori înt scrisă, de deşarta mîndrie, de grăirea nea- 
devărului, de giurămînturi, ori înă ce chipă ar fi, de înşă- 
lăciuni şi de a nu avă pricină cu niminea. 

2-lia. Bine să-ți ocărmueşti casa ta, avindii pre“soţie, pre 
copii şi pre toţi casnicii tăi suptă ascultare, şi întru curăţie 
să-i înveţi frica lui Dumnezău şi buna credință, cumii şi 
naravurile cele bune, ca toți ceilalți să iai pildă de la tine 
şi de la casnicii tăi, 

3-lia. Cîndă va fi să săvirşăşti stînta şi dumnezăiasca _li- 
turghie, să te îngrijăşti de toate cele cite învrednicescii pe 
preot spre acastă stintă slujire, adecă cu o zi mai înnainte 
să posteşti şi să lepezi toate grijăle lumeşti, să te găteşti 
ca să fii curat, atît înnaintea ochiului Acelui ce vede, în- 
tr'ascunsiă, cît şi întru cele dină față, să nu aibi cu nimenea 
vrajbă şi mînie, sati, de ti-au scîrbit, saă de ai scârbit pe 
careva, să” mergi să te înpaci întîi, dină toată inima ta. 
Hainele să ţi le ai curate şi să fii spălat şi cu mînile foarte
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curate. Şi, aşa, să întri înit sfintulă oltarăi cu mâre sfiială 

şi frică, avîndă să săvirşăşti jărtfa c& fără de sînge. 

q-lia. Cumă şi potrivirea Sfintelor Taine să.o săvirşăşti 

cu luare-aminte, iarii nu fiecumii, fără să rămie cît de mică 

părticică pe sfintulă antimisă, înăi sfintulă vas, sati pe 

sfintuli discosi, sai pe burete. 

s-lia. Sfîntulii agneţi, uscîndu-li foarte bine la vremea 

rînduită, să-lă cerci adesi, ca să nu umezască sai să mu- 

cezască, ca să poată ţină piste vremea anului, spre pricis- 

tanie creştinilori, ce va fi trebuinţă. 

7-lia. Sfintele vasă să le păstrezi totdiauna curate şi bine 

să le ştergi, ca să nu rămii udială. Veşmintele să le ai 

strănsă cumiă să cade şi să le a! pusă la unt locă şi, cîndă 

să vor rumpe sati să vorii ponosi, să porți de grijă a le 

meremetisi, iară, nemai putîndu-să meremetisi, să vor în- 

gropa la ună locă sfînt. 

7-lia. Besearica, atîtă înlăuntru, piste toti, să pui pe pă- 

limariulă a o curăţi şi a o mătură, cumiă şi înă sfîntulii 

oltară a nu să pune prinoasăle ce să aducă în besearică, 

nici vre-ună altă lucru de prisos, ci numai cele ce sint de 

trebuință acolo. Şi pe dinii afară să fie bine acoperită şi 

înpregiurii îngrădită. Și, pentru orice va fi lipsă, să îndemni 

pre ctitori sai pe poporăni a le înplini. lar, cîndă, după 

întîea şi pîn' la a treia dată, nu te vor asculta, îndată să. 

arăţi protopopului, să ne înştiințăză, ca după poronca ce 

să va triimite să urmeză. 

S-lia. Să te sileşti întru cetirea sfintei Liturghii, sfintei 

Evanghelii şi celelalte cărţi beseariceşti, ca să le ceteşti cu 

lămurire, fără să înmulțăşti saă să îngiumătățăşti cuvintele 

şi nu într'altă feliă să le înțălegi, ci numai dupre cumii 

Sfinţii Părinţi li-aă aşăzată. 

glia. Sfîntulă botez să-lă înveţi de rost întocmai, după 

rînduiala aşăzată înti Molitfelnicii. Vasulă să fie încăpătorii, 

ca cu înlesnire să să facă cele trei rînduite cufundări, iarii 

nu cumva turnări sau într'altii chipă. 

ro-lia. Să nu îndrăzneşti a ceti cununiia la nicio faţă, de 

orice stare, sai orice persoană arii fi, neprivindu la niciună
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feliă de îndemănări. ce țară pune înnainte, fără pecetluitulă cu însuşi a noastră pecete, cumii şi mărturiia ce ți să: va cere de cătră acei ce ati a să însoți, să nu o dat pînă să nu cercetezi, cu luare-aminte ca să nu fie vre-o pricină de rudenie dină singe sai dinii sfintultă botezi, de care să fie poprită însoţirea. Nici la oameni străini, pre care nu-i vei cunoaşte şi nu vorii fi dină poporulă Molitfei Tale, să nu » cutezi nicl mărturiia a le da, nici cununiia a le ceti, căci, pentru o aşa îndrăznială, neapărat, ar să fi supusă îniă aspră canonisire. 
II-lia. Să nu îndrăzneşti a te mută de la besearica unde - eşti rinduit la altă besearică, fără ştirea şi înă scrisă voea noastră, căci şi pentru aăasta vei fi înă canonisire, I2-lia. Pre poporăni să-i înveţi cele zăce poronci a lut Dumnezăi, să-i îndemni să miargă la besearică Duminicile şi sărbătorile şi să-i sfătueşti ca la aceste zile nimenea să nu lucreză, să să ispoveduiască la tuspatru posturi, sai, dacă unii nu vor pute la toate, macară la celt mare post, Şi, cari! vor fi vrednici, să să şi înpărtăşască cu Sfintele Taine, — la acastă însă creştiniască datorie mar cu d'inna- dinsulă să cuvine cu rivnă să o urmezi întăi cu canonicii tăi, spre a da pildă celorlalți. | 

I3-lia. Osăbit, să te săleşti ca să dipărtezi înă totă Chi- pulă, prină sfătuiri dlujh[ojvniceşti, de la acei poporăni ce urmiază păgîniasca obiânuinţă, adecă vrăjile, farmecile, des- cîntecele, baerile şi alte multe de asăminea urite fapte, ce sîntă gonite de Besearică, arătindu-le că, de ne vomii Înştiinţa, grei îi vomă canonisi pre unii ca aceiea; ce; de vor fi careva dinti poporăni bolnavi, să chieme pe preot să să roage pentru dînsuliă, după învăţătura Apostolului, ca, printi rugăciuni şi credință, să va vindeca cel bolnavă. a Iq-lia. De să va întîmpla să ai supărare de spre careva înii vreo pricină, să nu te biruiască miniia a te. porni asupră-i cu oOcări, sati gilcevi, sau să rădici mina să-lă lo- veşti, căci, pentru 0 aşa urmare eşită dină măsuri şi înpro- tiva datoriei preoţiei, ai să fi grei canonisitii ; ce să mergi 

Vol. XXI. - i 
34
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să arăţi protopopului, ca, după datoriia slujbei sale, să pue 

la cale a săaduce pe supărătoriă întru înfrînare. 
15- lia." Cumă şi de vei avă vre-o pricină de giudecată cu 

mirianiă, a te înfățoșa la giudecătoriia politiciască, nu eşti 

slobodi să mergi sînguriă, nici giudecătoriulti te poate ră- 
dica, "ci "iarăşi printi protopopulă ai “să-ți dai îndreptările şi 

prinii Cucerniciia Sa vei fi dusă la giudecătorie, trăgîndu-te 
cineva. Iară, cîndă vei av& pricină cu altă preot, atuncea 
vei merge la protopopulă şi, cîndu protopopului nu te va 

pute odihni, să vii să năzueşti la Scaunuli epișcopiii; să 

te” fereştizînsă de a nu fi însuţi începătoriulă pricinil, sati 
pira să-ţi fie neadevărată. 

Toate acestețindatoriri, privindu-le cu multă luare-aminte, 

să le cetești adesă ori, spre a le tipări înii minte. Şi, de le 
vei păzi, să ştii că de asupra ta nu va lipsi darulă şi mila 

lui Dumnezăi, şi de la oameni vei âve evlavie şi dragoste, 

cinstea şi totă agiutoriuli cumti şi arhiereulii să va bucura. 

de tine şi te va iubi ca pre unii slujitoriă ali tainiloră lui 

Dumnezău, --- ali căruia nemărginită iubire de oameni şi 
atotputerniciia să te întăriască a le urmă cu deplinătate, 
ca să te poţi învrednici şi vecinicii răsplătiri. Aminiă. 

1838. 

(Pecetea episcopiei cu cruce, cîrjă şi mitră, fără nume 

ori iniţiale, cu chinovar negru.): 
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XLVII. 

UN CONTRACT-TIP DE ARENDARE PENTRU MOŞIILE CLERULUI SUPT REGULAMENTUL ORGANIC 
(1845). 

Cîrmuirea Sf. Episcopii Argeş. ! 
Moşia Suhaşulă, din judeţul Vilcii, a Sft. Episcopii Ar- geşii, s'aii arenduit, prin licitaţie săvirşită în presusdvia Sfintei Mitropolii şi a cinstitei Logofeţii bisericești, pe un curs de cinci ani, ce se începe de la 23 Aprilie 1845 şi se isprăveşte la 23 Aprilie 1850 (una mie opt sute cincizeci), cu preț pe fiecare an de lei şase mii zece, No. 6.010, câtre Nicolae Mihailă, lăcuitor înă Craiova, carele va avea a stringe tot venitul aceșştii moşii, după Regulament, şi cu îndatoririle următoarelor condiţii : i ” 

Art. r-iă. Potrivit cu coprinderea art. 140 din Regula- mentul Organic, arendaşul să dea fiecăruia clăcaş pogoa- nele hotărite, atît de arătură i de fineţe, cît şi de izlaz, măsurate de faţă cu preotu şi aleşii satului (începînd mă- surătoarea izlazului de acolo de unde vita paşte, iar nu din - vatra satului), şi drept acele pogoane legiuite de arătura şi de fineţe va lua numai dreapta dijmă de la clăcaşi: din zece una din sămănătură, iar de la fineţe din cinci una. Pe moşiile însă unde nu va avea să le dea locuri îndes- 

1 Formular tipărit pentru toate eparhiile.
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tule, potrivit cu articolul 140 din Regulament, să vor scădea 
şi lăcuitorii din datoriile lor, asemănat cu $ 4 de la art. 144. 

Art. 2-lea. Unde va fi moşia cu îndestulată întindere şi 

vor voi lăcuitorii mai multe locuri de arătură şi de fineţe 

peste fîneţele hotărite şi legriuite lor, arendaşul, prisosindu-i 

pămînt peste a sa trebuință, va fi dator a le da oricît vor 

voi; pentru care locuri nu va putea lua decit una dintr'a- 

ceste doă condiţii, adică : ori dijmă îndoită dintr'aceste po- 

goane, sati dreaptă dijmă şi o zi cu miinile de fiecare po- 

gon de prisos, — după alegerea lăcuitorilor.--Nu va putea 

arendaşul a da la niciun om strein măcar o palmă de loc 

din pămîntul ce va prisosi peste legiuitele pogoane, pînă 

mai întiiă nu va îndestula pe lăcuitori şăzători pe acea 

moşie, după cererile ce din vreme aceştiia îl vor face.--Po- 

prit este arendaşul a depărta pe lăcuitori clăcaşi din cură- 

turile sai livezile ce le vor avea curăţite din toporu ei 

însuşi, sai de la părinţii lor, potrivit cu coprinderea perio- 

dului al doilea al $ 3-lea din art. 140 al Regulamentului 

Organic. -Pentru vitele ce fiecare lăcuitori ar avea prisos 
peste numerul de cinci hotărite de Regulament, dator este 

arendaşul a le asigura hrana prin întindere de izlaz, de va 
avea, potrivit cu trebuința acelui prisos, pentru care vor 

plăti lăcuitori odată pentru tot anul, însă de o vită mare 

lei doi, iar de vite mici cîte parale zece. —- După coasă şi 
ardicarea bucatelor i a finurilor din cîmpă, livezi şi bălți, 

slobode vor fi, atit vitele legiuite, cît şi cele de prisos, a 

paşte miriştile, livezile şi bălțile, fără nicio plată, ferindu-să 

însă a nu călca arăturile de toamnă. Iar primăvara nu vor 

fi mai mult vitele slobode a paşte aceste.locuri decît numai 
pînă la: 15 de Martie; boi de jug însă de pe la plugari, 
pe cîtă vreme vor ara, vor fi slobozi a păşună prin prejuru 

plugurilor lor, fără plată, îndatoraţi fiind lăcuitori a-i păzi, 
spre a nu călca holdele şi a să întinde în livezi, căci vor 

fi supuşi la despăgubirea arendaşului, încă şi să vor dojăni.— 

Numărătoarea vitelor mari să va face la Sf. Gheorghe, iar 
„a celor mici la Sfinţii Apostoli. Viţei şi mînzii pănă la un 
“an vor fi apăraţi de plată, iar la al doilea an să Vor. so-
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coti doi drept o vită mare, şi de la altă-treilea an vor întra in numărul vitelor mari, . Slobozi sînt lăcuitori a ținea cîţi rimători vor voi, niciodată însă nu să vor lăsa a să pre- umbla prin livezi şi holde, îndatoraţi fiind lăcuitori a-i păzi cu într'adins purcar, cu toată luarea aminte şi răspundere. Doi rămători vor fi scutiţi de erbărit, iar prisosul de la un an înnainte să supune la plată de fiecare cite parale şar- zeci pe an. 
Ă 

Art. 3-lea. Sohaturile, livezile, bălțile şi tot pămîntul după moşie care va prisosi după îndestularea de mal sus coprinsă a lăcuitorilor, va fi pe seama arendașului, şi în al să folos, ferindu-să lăcuitorii de a să atinge de dinsele ; iar, la din potrivă, arăndu-le, cosindu-le, sa păsciîndu-le cu vitele în sălnicie, să vor supune la despăgubirea arendaşului, şi să vor dojeni.” | 
Art. q-lea. Cînd moşia va. fi neîndestulătoare, şi aren- „_ daşul nu va putea da loc peste legiuitul izlaz, iar lăcuitoriy Vor voi a-şi paşte şi prisosul vitelor pentru care mai Sus sa desluşit tot în legiuitul izlaz, acel prisos de vite nu va îi supus la nicto plată. Măsurătoarea locurilor de obște va fi potrivit art. 139din Regulament, adică cu pogonul, iar mărimea lui de 6 prăjini în lat şi 24 în lung, şi prăjina de 24 palme domneşti. 
Art. 5-lea. La moşiile ce aă bălți, slobozi sînt lăcuitorii să pescuiască peşte şi raci cu undița, şi mreji mici pentru 

hrana lor fără a da cevaş, iar pentru vînzare nu sînt slo- 
bozi pănă nu să vor învoi cu arendaşul. 

Art. 6-lea. Datori vor fi lăcuitori a face arendaşului clacă 
12 zile pe an, cei cu vite şi cei fără vite, asemenea şi două- 
sprezece zile pe an pentru acei cîte patru oameni la sută, daca - 
arendaşul nu va avea trebuință a-l lua în fiinţă la slujbă, 
sati lăcuitori nu să vor îndemîna a da in slujba arenda- - şului pe aceştia.--Ei vor face şi o zi de arătură, vor duce 
şi un car de lemne în depărtare de şase ceasuri: zioa de 
arătură o va putea cere arendaşul în natură de la clăcaşii 

.cei ce vor avea vite îndestule ca să facă singuri plugul în- 
reg ; iar clăcașii care nu vor avea plugul lor vor lucra,
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pentru zioa de arătură, trei zile cu miinile. Arendaşul să nu 

poată lua caii lăcuitorilor săteni la arie pentru treerat în 
socoteala zilelor de clacă, ci pentru aceasta să se învoiască 

cu lăcuitorii cu bună tocmeală, pentru că aceasta este o 

muncă prea silnică și să prăpădesc multe vite.—Dacă aren- 
daşul nu va avea trebuință de arătură, sai de carul de 

lemne, lăcuitori vor lucra pentru aceste doă, şase zile cu 

mîinile, îndatorat fiind arendaşul ca din zilele de clacă şi 

celelalte să întrebuinţeze cel puţin jumătate în lucru, pe care 

le va lua cîte o a treia parte primăvara, vara şi toamna, 

"şi numai jumătate din zile poate a le lua de la lăcuitori în 

bani după preţurile legiuite acum, sai după acele ce să vor 
legiui în sorocul aceştii arenduiri ; însă rînduri, rînduri. --Tot 

deodată ârendaşul va fi dator a ţinea catastişele de dara- 

vere cu lăcuitori în bună oriînduială, a le da răvaşe la 

mînă pentru zilele ce vor lucra sati banii ce vor răspunde, 
chiar atunci cînd se va urmă de către lăcuitori ori una 

sati alta, şi dupe aceste răvaşe să se socotească cu dînși 

la fiecare trei luni, ca la sfîrşitul anului să fie răfuit fieş- 

care lăcuitor, şi să nu să întinză datoria anului trecut pe anul 
viitor.— Văduvele şi nevolnicii cari nu vor lua pogoanele de 

muncă, să fie apăraţi de toată claca, precum şi de erbă- 

ritul unei vaci, de vor avea, sai a doă vite mărunte.—Zioa 

de muncă se va socoti din răsăritul soarelui pănă la al săă 
apus. 

Art. 7-lea. Cîntăreţii care sînt îndatoraţi a învăţa copiii 
satelor: dupi legiuire, şi paraclisierii ce vor păzi datoriile 
lor la bisericile moşiilor Sf. Episcopii, precum şi daca pe 

la unele sate să vor afla învăţători ai copiilor sătenilor, nu 

cîntăreți, ci alţii, şi aceia vor îndeplini această îndatorire a 

lor, să vor scuti de toate datoriile proprietariceşti pe po- 

goanele ce ai lăcuitori fruntaşi, şi după cum este legiuit 
pentru preoţi şi diaconi. — lar preoţi şi diaconi aflaţi în 

lucrarea bisericilor, pe lingă pogoanele legiuite, vor mai 

scuti fiecare cîte: trei pogoane mai mult şi cîte trei vite 
mari peste cele cinci legiuite, însumîndu-să peste tot po- 
goane doăsprezece, şi vite mari optă, ca şi Molitfile Lor 
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pentru această adăogire şi miîngiere ce li se face să fie mal cu sirguință şi mai cu scumpătate întru îndeplinirea datorii- lor preoțeşii.— Arendaşul va da în priimirea preoţilor, pentru fiecare biserică ce se 'va afla pe moşie, cite şase ocă lu- minări de ceară, șase ocă untdelemn şi una şi jumătate ocă tămie.--Flăcăi care se vor însura, de vor mai şedea în casa părintească 'şi nu vor lua pe seama lor pogoanele legiuite, vor fi scutiţi de toate dările proprietăreşti pe anul d'intiită în care se vor căsători. 
Art. 8-lea. Să dea lăcuitori dijmă din toate sămănăturile lor, însă din grîu, meiă, orză, ovăz, şi altele din zece znopi unul, iar nu în grăunţe, şi îndată după seceriş fără zăbavă să o care la ariia arendaşului. Iar pentru porumb, după ce să va coace, arendaşul cu lăcuitori vor hotări zioa înce- peri culesului, şi îndată, după ce să va culege, fiecare clă- caş va face tot porumbul cules zece grămezi, din care una, „față de arendaşul, o va încărca şi O va duce cu carul săă la pătulul arendaşului pe moşie, fără a să zăbovi din partea acestuia, saă a să mijloci vreo împedecare, ci în soroc de zile zece, sati cel mult de cincisprezece de la începerea cu- lesului; să-l şi priimească ; căci pentru orice pagubă s'ar în- tîmpla dintr'această zăbavă, să va învinovăţi. arendaşul. Art. o-lea. Să dea clăcaşi din livezile de pruni, nuci, duzi, şi din ceilalți pomi roditorr ce “Vor avea, cînd să va face rod, dijmă din zece unul, culegîndu-l clăcaşul și du- cîndu-l la conacul arendașului îndată ; iar, cînd nu vor rodi, să nu dea nimic. Asemenea să nu dea nimic şi din grădi- nele casil (coprinse în cele şapte prăjini), din orice. roadă "să va face, saă legume. Aceste locuri cu pomi nu 'să vor socoti în numărul pomenit de pogoane pentru arătură şi” iîneţe i izlaz, ci să vor privi locuri osebite, de vreme ce 

arendaşul îşi ia dreptul săi din toate. 
Art. 1o-lea. Să dea I*cuitorii din viile ce vor fi pe moşie 

- legiuita otaştină, adică din doăzeci vedre vin una, îndată 
ce să va culege via.—Pe cîtă vreme va ținea lucru vii, vi- 
tele clăcaşilor să nu fie „Supărate de erbărit, păşunăndu-se ori în izlaz saă în obraţiile lor, în care, de Vor avea pomi
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roditori, să dea zeciuială. Asemenea şi vitele neguţătorilor 

ce vor veni cu cară să cumpere vinuri, pentru cîtă vreme 

vor şădea pină la încăreat, să nu să supere de erbărit..-- 

Pentru vinurile .ce să vor vinde de stăpini viilor, dator este 
arendașul cînd să va chema, să meargă îndată să le co- 

tească, fără nicio plată, ca să-şi ia otaştina. 

Art. 1-lea. Vinurile clăcaşilor ce nu le vor putea vinde 

toamna cu ridicata, slobode vor fi a le aduce clăcaşi la 

casele lor ; dar însă nu vor fi slobozi a vinde cu ocaoa, 

căci oricare să va dovedi, să va supune la despăgubire către 

arendaş, şi să va popri a mai duce vin la casa sa. 

Art. 12-lea. Arendași sînt îndatorați a păzi în vremea 

aceştii arenduiri înscrisurile de embaticuri ce vor fi date de 

catre Sf. Episcopie, luîndu-şi dreptul de la aceştea după 

coprinderea acelor înscrisuri ; iar, desfiinţindu-se vre-un em- 

batichiă de către Sf. Episcopie prin stăpînire, arendaşul nu 

va cere nicio despăgubire. 

Art. 13-lea. Clăcaşi vor lua lemne de foc din izlazurile 

slobode, iar, cerînd trebuinţa a să da întindere vre unuia din 

- acele izlazuri, să va face aceasta de către Sf. Episcopie prin 

legiuită dezlegare. Asemenea vor fi slobozi acei clăcaşi de 

a lua trestie şi. şovar, de să va afla pe moșie, pentru în- 

velişul caselor i a coşarelor lor, precum şi pentru foc, unde 

nu vor fi lemne, însă prin ştirea arendaşului; iar, pentru 

vînzare de vor avea trebuință de şovar şi trestie, să vor 

învoi cu arendaşul: 

Art. 1-lea. Pădurile cele poprite, şi care să vor mal chib- . 

zui a „se popri din prisosul izlazului moşii, se vor păzi de 
către arendaşi cu într'adins pădurari, iar arendaşii vor îi 

răspunzători pentru orice tăere, sati dărămătură. Pentru a 
fi pădurari se vor scuti într'adins doi și pănă la trei clă- 
caşi, frunte şi mijloc, după trebuinţă pădurilor şi starea moşii, 

de toate datoriile proprietaricești, precum şi de acele şase 

zile de lucru la drumuri, puind arendaşul alţi oameni în 

locu-le ca să facă acele zile cu plată de la sine. Pe acești 

pădurari, arendaşul îi va face negreşit cunoscuţi Episcopii, 
care cceasta le va da şi hirtii la- mină de orînduirea şi în- 
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sărcinarea lor, spre a cere raport de la dinşii, din vreme în vreme, despre starea pădurii. Arendaşul nu va putea 
să mai preschimbe pe acei pădurari, sa să-i întrebuinţeze „în verice altă posluşanie. Lemnile de foc ce urmează a se lua din izlaz pentru trebuinţa casi conacului după moşie, arendaşul nu va fi slobod a le căra într'altă parte, ci numa! acolo pentru trebuinţa sa. Asemenea şi carul de lemne ce să îndatorează clăcaşul a i-l duce cale pănă la şase ceasuri nu Va putea arendaşul niciodată a-l încărca cu lemne din izlaz, sa din pădure, şi a-l transporta aiurea, afară din moşie, nefiind articolu acesta al lemnilor venit dupeste an, pre- cum este ghinda și jirul. | 
Art. 15-lea. Tuturor Țiganilor Episcopii ce să vor afla şezători pe această moşie, li se va da de către arendaș pogoanele hotărite pentru arătură, iar pentru fineţe li se vor da locuri numai la cîți vor avea vite, şi el vor fi îndatoraţi a-l răs- punde datoriile propietariceşti în zile de lucru, iar niciodată în bani; de vor fi însă unii cu meșteșug şi vor săi să plă- tească datoriile lor in bani, să fie ascultați. EI vor răspunde şi dijmurile ca ceilalţi clăcași, iar, pentru acel patru oameni la sută, zioa de plug şi carul de lemne vor fi apăraţi, Se osibesc din aceste îndatoriri Țiganii ce vor sluji cu rîndul la Episcopie, şi al cărora număr se va hotări de Sf. Mitro- polie şi cinstita Logofeţie, căci aceştia vor. fi scutiţi de orice 

dare către arendaş.- -Arendaşul nu va putea lua dela niciun Țigan mănăstiresc în folosul săă legiuitul lor bir dupeste an, 
căci acesta priveşte Episcopie. | 

Art. 16-lea. Acareturile câte se vor afla pe moşii, arendaşii 
vor fi datori a le ţinea şi a le da la împlinirea sorocului 
în starea întru care le priimesc, fără a putea pretinde vre-o: 
despăgubire pentru îmbunătățirile ce vor face după cererea 
interesurilor lor, şi toate acele acareturi la sfîrşitul contrac- 
tului vor rămînea în stăpînirea mănăstirilor. 

Art. 17-lea. Arendaşul să îndatorează a face în cursul anului dintii al aceştii arenduiri lămurită catagrafie de 
toţi clăcaşii moşii şi de starea lor; spre a se cunoaşte, atit 
numărul lor, cît şi în ce stare să află ; care catagrafie al-
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cătuindu-să după tot adevărul, se va iscăli de arendaş, de 

preoți şi aleşi satului, adeverindu-să de orînduitul Epis- 

copii, şi se va trimite în păstrarea Episcopii. Arendaşul 

este dator a se purta cu lăcuitorii clăcași cu bună orîndu- 

ială ca să nu se strămute vre-unul dintrinşii, căci pentru 

oricare să va strămuta fără legiuitele formalităţi, şi fără a 

înştiința pe Episcopie, va îi: răspunzător şi îndatorat a-l 

aduce cu cheltuiala sa la urma lui. 

Art. 18-lea. Moşia- are să o stăpînească în toată întinde- 

rea ei precum să află, călcată sati necălcată, şi cu orice 

pricini va avea ; iar, întîmplindu-să a se ştirbi judecătoreşte 

cu desăvîrşire ceva dintr'însa supt numire de călcare, sai 

prin autoritățile locale a se da înnapoi vre-un asemenea loc 

călcat, saii a se popri stăpinirea acelui loc, nu are arenda- 

şul a cere cel mai mic scăzămînt din preţul cu care a luat 

moşia în arendă. Dar, şi adăogire de se va face în cursul 

aceştii arenduiri, iarăşi după chipul arătat, aceasta va fi în 

folosul săti. Daca se va călca la vre-o parte moşia în vremea 

arendăşii sale, să nu îngăduiască nicidecum, ci pe de o 

parte să urmeze cu stăpinirea după dreptele hotare -ce va 

avea acea moșie, iar pe de alta să facă ştire fără zăbavă 
Episcopii. Daca arendașul nu se va sili a popri acea căl- 
care şi nu va face pentru aceasta ştire la Episcopie şi. la 
cinstita Logofeţie, atunci va fi supus a plăti toate pagubile 
şi cheltuelile ce se vor urma într'aceasta din a sa neîneri- 

jire.-- Pentru îngrijirea hotarălor moşii se va scuti de -toate 
dările proprietăreşti unul sau doi isprăvnicei, care se vor 
alege de către igumen, şi totdauna dintre .săteni rumîni, 
iar nu ţigani. 

Art. 19-lea. Arendaşul este dator să îngrijească şi să pă- 

zească sarcina ce ati proprietari pentru bani cutiilor sate- 

lor, ca să îndeplinească întocmai poruncile: stăpîniri ce sînt 

> slobozite într'aceasta, potrivit cu articolul 106 din Regula- 
mentul Organic. Asemenea să îngrijască arendaşul şi de 

magaziile de rezervă spre a se afla în ființă după legiuire. 
lar, văzînd vreo împotrivă urmare din partea vericăruia, 
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să răportuiască fără zăbavă Episcopii, căci la din potrivă va fi el supt răspundere. | Art. 20-lea. Banii arenzi pe anul d'intii să vor răspunde de către arendaş toți deplin la Episcopie, îndată după în- tărirea mezatului de către înnalta Stăpinire, iar pe ceilalți ani cu doă luni înnaintea sorocului fiecăruia an asemenea pe toţi deplin, în monedă şi curs vistiericesc, însă jumă- tate galbeni şi jumătate sfanţihi. La întîmplare daca aren- daşul, sai chezașul săi, nu va răspunde bani arenzi la sorocul de mai sus coprins, nici după doă cereri ce se va face arendaşului, sat chezaşului săă, din partea Sf. Epis- copil, îndată pe de o parte se va lua moşia din stăpînirea arendaşului, iar pe de alta se va vinde arenda el la altul, iarăş prin mezat, rămiind arendaşul sai Chezaşul săi în răspunderea păgubi ce ar putea mijloci din aceasta, fără a se putea nici unul, nici altul apăra de acea pagubă supt niclun fel de cuvînt. 
Art. 21-lea. Arendașii care nu vor fi cunoscuţi, nici nu: vor putea încredința de vreo stare a lor, datori vor fi a da vrednică chezăşie, 
Art. 22-lea. Atît arendaşul, cît şi chezaşul săă, pentru cite se atinge de acest sontract, nu să va putea numi de sudit (de va fi), ci să va îndatora mai întăi a da înscris că despre aceasta să vor socoti ca păminteni, fără să se reclame de vre-o protecsie. 
Art. 23-lea. În anul din urmă al aceştii ar&nduiri, slobod este arendașul a face orice arături va voi, însă pe locurile acelea ce-l va prisosi după îndestularea lăcuitorilor ; şi, daca nu. va mai lua arenda moşii şi pe altă vreme, arendașul cel noi va face secerişul şi treerişul semănăturilor din acele arături, şi rodul îl va împărţi pe din doă cu arendașul - cel vechiă, sai, mijlocind nemulţumire între amindoi pentru aceasta, vechiul arendaş va face toată - cheltuiala pentru stăpinirea acelor semăn'turi, dînd celui noi zeciuiala  în- doită din acelea. 

- | Art. 24-lea. Niciun stăpin de moşie învecinată cu vre una a Episcopii, nu va putea să fie arendaş al acei moşii, căci
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oricare să va dovedi călcător aceştii condiţii, orl însuşi, 

sa prin orinduit din partea sa, să ştie cu hotărire că să 

va da afară din moşie, şi paguba ce va izvori cu de iz- 

noavă arenduire, va privi asupra sa. 

Art. 25-lea. Ori la ce altă luare, saă în bani, sai în lucru, 

afară din cele mai șus hotărite anume,să va întinde aren- 

daşul, se va supune acesta la despăgubire "către lăcuitori, 

şi se va depărta din arenda moșii, urmîndu-se cele ce sai 

zis în art. 20 spre despăgubirea Episcopii. 
Art. 26-lea. Arendaşul nu va fi slobod a răspunde bani 

arenzi pe mai mult decit pe cite un an înnainte, căci, potrivit 

cu legiuirea din anul 1833, la nicio întîmplare nu i să va 

ţinea în seamă ceia ce va fi răspuns pe mai mulţi ani în- 

nainte, ci va fi supus la orice răspundere din noii i să va 

cere spre îndeplinirea condiţiilor acestul contract. 

(Pecetea Ocîrmuirei Sf. Episcopii Argeşu ; 1845, cu 

moaştele Sf. Filofteia, crucea şi cîrja episcopală.) 

Anul o mie opt sute patruzeci şi cinci, Apr. 30. 

No. 14. 

Secr,: Pitr. Filip Tărtăşăscu. 
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TABLA NUMELOR 
— 

Acherman (Cetatea-Albă), 33, 59, - 
60 şi n. 1, — (convenţia dela), 

Acqua (Antonio dell”, profesor), 
94. 

Adrianopol, 86.—(puntea lu! Mi- 
hal-beg), 90 nota 1. 

Atumata (obirşia) 310, 
Agiudului (Movilele), 184. 
Aivasari, 95, 

Albei (Măgura), 309. 
Albina (munte), 8. 
Alexandru-cel-Bun, 300, 

„ Andreiaşi (eat), 4. 
Anghelichi (Ban), 403, 
Auglia (Evrei s+puşi englesi), 

213 u, 

Antonie-Vodă (Roset), 277. 
Apa (sat), 273, 
Arapu (Constantin), 277-8, — 

(familia), 520 (2). 
Arhure (Luca), 281 u. 
Ardeal (loan, Vlădica de), 93. 
Argeş (Curtea-de-), 8. — (episco- 

pie), 530 u. 

Buzăi (Antim, episcop de), 64-5 
(5), 66 (6), 67-9 (8). 

Băcovăţ (ocol), 109; 

A. 

  
B. 

Arg. (Ban), 152 (2). 
Argintoianu (Nicolae și soţia, 

Păuba), 64-5 (5), 66 (6). 
“Aristarh (Comisal Iordachi), 

138.9 (F).—(ca Vistier), 138 u. 
— (oa Stolaic), 255 (1). — (ca 
Spătar), 261-2 (3). - 

Armăşeni, 187. 
Armăşeşti, 9. 
Armaşul (Ioniţă), 246 (6). 
Armeni, 114, 116,117-9, 297, 397, 

416 şi 418 (Misir), 444 (2), 451 
(7), 458, 

Armenopol (Pravila lu!), 157. 
Arnăuţi, 95 u,, 375, 435. 
Arnota, 303 u,, 305-6.—(Serafim, 

stirej de), 305-6.— (munte), :310. 
Arsineasei (Opcina), 4155, 
Asachi (P. tru), 377 v. 
Athos (Esphigmenos, mănăstirea 

de la), 247. 
Austria şi Austrieci, 9, 30, 204, 

3423, 346, 376, 

Bahmut (s:), 109. 
Bahul (sat), 443. 
Baia, 205,
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Baia-de-Aramă, 10. 

Baia-de-Fier, 9.— (rii), 9. 
Băiceni, 416, 418. 
Bălăceanu (Catrina), 416 (5, D— 

(Dinu), 16 (6).— (Ştefăuică), 59. 
Bălănescu (familia), 316, 322, 335. 

Bălănești, 140. 
Băleanu (Constantin), 345.—(Gri- 

gore), 303.— (loan, Portar), 303, 
311, 316, 318, 319 (5), 320 u., 
323, 849, 852, 355. - 

Bălgrad (şi mănăstirea lui Miha! 
Viteazul), 92-3. 

Bălieşti, 110. 
Băloşesti, 111. 
Bals (Constantia, Vornic), 477.— ” 

(lonaşcu), 260 (2). — (lordachi, 
Păbarnic), 385.—(Logofăt), 152 
(2),247._(Spătar),416-7.—(Lupv, 
Vornic), 136 (D), 106, 408, 410. 
= ASalta, soţia Lupului), 141.— 
(Vasile, Vornic de Cîmpulung), 

151 1. 
Balta-Neagră, 166. 
Băneşti, 161, 166-7, 168 u., 174, 

177 u., 188-9, 192, 204, 206, 
Bărăiacul (sat), 109. 
Bărboschi (Simion) 205. 
Bărbuiului (Piatra), 318 (3). 
Bărcaciului (Piatra), 310, 318-9 

(4), 341 (11), 348, 352-5, 
Bărcan (munte), 307. 
Bardărul (sat), 108. 
Bărjoveni, 168, 173. 

Barozzi (polcovnic), 212. 

Bărzoteni, 313, 344-5, 325, 338, 
340. 

Basarab-Voadă cel Tinăr, 12. 
Basarabia, 107 u., 234. 

Başăi (rii), 286. 
" Başotă (Anaatasiehi Hatmanul), 

416,418.—(loniţă Banul), 183-4, 
263-4 (12).—(Şte fanachi), 159-60, 

Bătăni, 108. 

Bătrini, îi vw. -   

Beldiman (Alexandru), 362. — 

(Vornic de spre Doamna), 261 

(CI) 
Boleile (munie), 65. (5). 
Beliceni, 113. 

Benea (rii), 154. . 
Bengescu (Staicu), 303. 
Berca (sat), 3. — (munte). 3. 
Berechet (Constantin), 333. 
Bereşti, 189, 272-3. 

Berezlogi, 114%. - 

Berlin, 187. (şi pastorul Hauche- 
corne), 187. 

Beşeni, 113. 
Bibiri (familie), 233, 
Bic (rii), 265, 
Bieşti, 113. 
Bilacăi, 115. 

Bilca, 6. 

” Birlad, 500, 513 (22). 
Birnova (mănăstire), 401 u. 

Bişcenii-de-jos (şi de sua), 6 
Bisoca, 5 
Bistriţa (mănăstire olteznă) 9, 

306, 316, 347, 350, 353, 355, 
357.—(egumenul Şicfan de).— 
(riă oltean), 153, 305, 307, 309. 

Bogdan (loan, Stolnic), 485 (4) v. 
— (Manolachi), 142 (4). 

Bogdănesti, 30+-6, 309, 313, 328, 
337, 339.40. 

Boghiceni, 108. 
Bogzeşti, 113. 
Bohaineţă (sat), 102.—V. şi Bu- 

hainiţa, 

Boiceni, 286. 

Bolcei (Piatra Pietriceaua), 317, 
318 (3), 341 (11), 348, A52-3, 

331. 

Bolţun (sat), 108. 
Bontăş (moşie), 130. 
Bontăş (familie), 272. 
Borceşti, 498 (13). 

Borzeşti (Basarabia), 110. 
Boşcana, 115.
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Botăş (muute), 153, — (-el), 155. 
Boteşti, 251. 
Botez (Pătraşcu), 206. — (Solo- 

mon), 206, 
Botezatul (Constantin), 249. 
Botna (ocol), 108, 
Botoşani, 160, 164, 243, 211, 231, 

233-4, 248, 297, 369 (3), 403, 
416, 418, 438 u, 457, 520 (2).— 
(Sf. Gheorghe), 479.— (Sf. Ilie), 
4517-8.— (Sf. Paraschiva), 464.— 
(Calicime), 474 (4) u. —(maha- 
laua Greceni, Tirgul Vitelor) 
286.—(Morminturile Jidoveşi), 
459, 410.—(Talpalari), 476 (5). 
—(Tirgul Boilor), 459, 470, — 
(Tirgul Cailor), 460, 410.—(Tir- 
sul-Noii), 457-8, 460, 470, 474 
u. (4), 478 (6). — (Vrăbieni!), 
463 u., 476 (5) u.— (Androna- 
chi Vornicul şi Vistieru), de), 
131, 237-9, 244 (3), 246 (6). — 

" (Vorniei de), 260 (2), 279, 523 
(4), 325 (4).—(Vornicie de) 372. 
— (Anania, Vornic de), 210 (3). 
— (Gheo: ghbiţă, Vorvic), 101. 
— (lenachi, Vornic), 457. — 
(Vornici). V. Milo (Mateiu). — 
(epitrop!), 476 (5) u., 4178 u.— 
(atarostele rusesc), 312.—(pro- 
topop!), 461 (2), 415.— (preoţi), 
439, 47% (4) u.—(baca!başa), 462, 
475, 419. — (bărbieri), 466. — 
(blănari), 470-2. — (căldărari), 
412.— (ciocli), 479.— (eroitori ; - 
staroate), 439. —(croitor!), 472 
(2).—(eroitori evrei), 419.—(cu. 
relari), 467, 476 (5). — (grăai- 
narl), 471. — (. ietrari), 468 (1). 

"—(telal), 468 u., 477. — (Ar- 
meni), 480. — (Sirb!), 470. — 
(Ture! cămătari), 429.—(Ţirut), 
253-4 (2), 361, 520 n. 

Bou (Stolnic), 523 (4). 
Bourilor (Drumul), 260 (4). 

  

  

Brădățelul (munte), 308. V. Bră- 
duletul, 

Brăduleţul (munte), 344 (11), 348, 
253, 356.—(izvor), 310, 

Brăiescu (Gheorghe), 371. 
Brăieşti (Buzău), 3, 5, 
Brăila, 51-2, 55.—(Daniil, Mitro- 

polit de), 92, 
Brăneşti (Basarabia), 444. 
Braşov şi Braşoveni, 8, 67, TI, 

117-8, 321, 
Braviceni (Basarabia, ocolul Cim- 

pul), 113. — (ocolul Răutul-de- 
aus), 112. 

Breaza (ral), 73, 80 v.— (rit), 154, 
Brezoianu (Fiera), 327, 
Brianova, 412. 
Brincoveanu (Constantin-Vod3), 

16 (4), 86, 304, 311-2, 320 w, 
323 5, 327, 329, 330 u., 3%, 
— (Dinv, Comisul, Logofătul), 
63 (3), 321-2. — (Doamna Ma- 
rica), 312, 320 u, — (Nicolae), 
79. — (Preda), 304, 343, 320, 
323, 330, 333, 336, 

Broşteni (Rimoicu-Sărat), 4. 
Bucegi (munte), 86. 
“Bucovina, 125, 133, 135, 160, 204, 

„223, 384-5.—(fondul religionar), 
16 u, 

Bucşan (familia), 519, 520 (2). 
Bucureşti, 4, 7, 53, 58 u., 62 (2), 81 

(1), 94, 97 u., 244 (1), 242, 246 
(6), 312, 320 u.—(Biserica Doam- 
rel), 312. — (mănăstirea Col- 
țea), 86-7.— (mănăstirea Mihar- 
Vod3), 9% u. — (Mitropolia), 59, 
—(Şcoala domnească), 13 (1), 14. 

Buda (Basarabia), 109, 
Budăial, 108, 113, 
Budeşti, 189, 194 u., 210, 339, 

376, 320 (3) u., 523 (4) u. — 
(Basarabia), 445. 

Buhăceni 422, 521, 
Buhuș (Nicolae, Stolnic), 259.60
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(1), 294.5. — (Toader, Vornic), 

298.— (familia), 261 (3), 391. 
Buiceasca (Dumitrana), 31%. 
Buicescu (Diicul, Spătar), 314. 
Bujoiul (sat), 108. 
Bujoreanu (Grigore), 18 (2), 19. 

— (Preda), 3060, 322, 327, 347. 

Căcărăzeni, 114. 
Călineşti, 383. 

Callimachi (Alexandru-YVodâ)133- 
4, 248 u. 

» (Dumitraşcu), 130, 236 u. 
» (Elena Doamna), 133. 
» (Mitropolitul Gavriil), 132 u., 

165, 247, 295, 384-5, 
» (Grigore-Vodă), 133, 134, 144-5 

* (3), 150-4 (1), 153, 293-5, 
» (lenacachi, şi soţia Maria), 164. 
» (loan Teodor-Vodă), 126.7, 130, 

141-3, 144 (3), 141-8, 152 (3), 
236 u., 238 (2), 247 (fii), 294, 

» (lenacachi, cumnatul său), 238 

(2). - 

» (Maria Cananăi, sora lul loan 
Teodor-Vodă), 126 u., 185, 
204, 239, 241 (3). 

» (Maria, soţia lui Dumitraşcu), 

241 (3), 242, 243 (0). 
3 (Paraschiva), 147,237, 239. 

" » (Doamna Raliţa), 133, 239, 2414 
(3), 242, 245, 246 (6), 247. 

» (Doamna Ruxanda), 433. 
» (Searlat- Vodă), 188, 253 u. (2), 

270, 293, 469 u.. 500, 519. 
Caloieni, 6. 

Călugăreni (lupta de la), 31. — 
(Suceava), 286, 292-3, 297. 

_ Camănce, 110. 

Cămăraşul (Ştefan), 277. 
Camenita, 103,   

Bulhac (localitate), 524. 
Buşăuca, 11. 
Butoiul (moşie), 498 (13). 
Buzău, 3-4.—(riu), 3, 6. 
Buzdugan (Vasile), 375 u,, 376-7, 

380, 382.—(familia), 40. 

Căminăroaia (Tofana), 170 u , 263 
(4). - | 

Cananăii (Catinca, soţia lul Cos- 
tachi fiu] lu! Ioniţă), 190u., 

217 u., 296. 
» (Păharnicul Constantin, fiul Ma- 

riel Callimachi), 126, 133-4, 

159 u., 483, 264 (12), 295. 
» (Slugerul Constantin, nepot de 

feate al lu Iordachi), 159 şi 
n. 5,173, | 

» (Costachi, fiul lui Ioniţă), 190 
u ,193u., 208 u., 210 w., 29%. 

» (Costachi Stolnicul, fiul lui lor- 
dachi), 183 u. 

» (Elenco, fiica lu! Ioniţă), 186. 
» (Gheorghe), 126 u.. 
» Grigore), 211, 216, 225 (6), 229, 

232-4. 
» (lancu), 187 u., 191 u., 210 u,, 

233 4 (2), 359 u,, 411 u., 520 
(3) u. (soţia), 422. 

» (Iftimie călugărul), 154 u., 159 
n. 5,165 u., 183-4. 

» (Ilinca Serdăreasa), 175 u., 
» (loniţă), 124, 126, 152 u., 158 

u., 459 n. 5, 185, 191 u., 2031, 
„210, 254 (3), 263 (10), 264 (13), 
265 u., 2174. 

» (lordachi), 159 şi nota, u., 172, 
116, 177 u., 483, 18t u., 25% 
(2), 264 (2), 274, 491-3. (fata 

lui), 486.
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(lordachi din 1892), 216. — 
(Maria, văduva lut Constantin), 
139, 174 u., 478. 

(Maria, născută Roset, soţia Jul 
Ioniţă), 162 (3), 172, 188-9, 
207-8, (şi fratele el). — V. şi 
Roset (Maria). 

(Mărioara, născută Holban, so- 
ţia Iul Iancu), 187 u., 234-5, 

(Ruxanda, fiica lui Ioniţă, mări- 
tată cu Prăjescu), 209-10. 

(Safta, soţia lui Constantin pa. 
harnicul), 133, 183-5, 186, 2864 
(12): 

(Şerban), 126, 152 v., 157-8, 
159 n. 5, 163-4, 189, 194 u., 
210, 250 u. 

Cantacuzino (cneazul Alexandru), 
247. — (-Deleanv, Bălaşa mări= 
tată cu Aristarh), 140.1.—(Ca- 
trina, fiica lol Toderaşeo lor- 
dachi), 140.— (Constantin Pos- 
telnicul), 94 —(Constantin Stol- : 
nicul), 89, 94. — (Constantin 
Şătrarul), 16 (7). —(Constantin 
fiul lay Toader şi fial lu), 119 
u,, 182.—(Canta ; Costachi, Lo- 
gofăt, Vistier), 499 (15), 511(20), 
322.—(Elina, soţia iul Conatan- 
tin Postelnicul, şi fil €)), 73, 94. 
— (beizadeă Gheorghe, fiul lui 
Şerban-Vodă), 80, 303, 344 (2). 
— (lenachi, ca treti Logofăt), 
151. — (ca Vornic), 299, — (ea 
Stolnic), 385.—(Ileanz, văduva 
lui Toader Spătarul şi Vorni- 
cul), 178 u., 181-2 (şi mama 
€1).— (Ilinca, soţia lui Constan- 
tin fil lu! Toader), 184. — 
(Canta ; loan, Serdar), 520 (3). 
— (Ioniţă Vornicul), 180 u. — 
—(ea Viatier), 152 (3). — (lor- 
dachi : ea Ban), 128, 141.— (ea 
Spătar), 152 (3), 255 (1), 29, 
— (ca Logofăt), 135-6, 484. — 

  

  

(Maria Băneasa), 190-1. — (Mă- 
rioara), 287. — (Mateii Serqa- 
ru), 82 (3).—(Mihar Comisul), 
15.—(Mihat Spătarul), 86 u.— 
(Mihai Generalul), 63 (3), 64 
(4), 65-6 (6), 66 n. — (Pirvu), 
64 (4), 69 (7), 81 (2) (Bi), 64 
(3. — (Șerban- Vodă), 89 u. — 
(Şerban Medelaicerul), 64 (4), 
206, 261 (4).—(soţia, Anastasia), 
64 (4),—(?) (Spătăreasa Stanca), 
67-8, 69 (8). — (Ştefan- Voda), 
904-5, 312, 324, 327, 330, 337, 
"— (Poader), 179, 488 (7). — 
(Toma), 15, 80. (mama lui, Bă- 
laga), 16 (4). 

* Cantemir (Antioh-Vodă),473, 260. 
1 (3), 390-1. — (Constantin- 
Vodă), 260-1 (3), 390, 

Căpăţineni, 8. 
Căpriana, 108, 

Caracăl, 104. 
Carageă-Vodă (sic), 97 u.—(An- 

tohie), 242.—(lancu), 358. 
Carp (Gheorghe Comisul, şi fra- 

tele), 208-9.— (Ioan Păharnicul), 
110.— (Vornicul de Poartă), 294, 
— (Vasile Comisul), 270, 

Cărpineni, 107, 
Catargiu (Ilie, Hatman), 47 u.— 

(Costin, Spătar), 257 u. (3). 
Cazaci, 228 (7), 238 (1), 373. 

"Căzăneşti, 442. 
Cazimir. (familia), 226 u, - 
Cehan (Nicolae Postelnic), 454, 
Cerchealelor (obiegiile), 310. 
Cerchez (Constantin, Căminar), 
47 (1).—(familia), 274, 

Cerna (Bat în Basarabia), 444, 
Cenăşăuţi, 115. 
Cernăuţi, 125, 264 (4), 317 (4). 
Cernești, 260 (1). 
Cerneţi, 10, 
Cernica (Calinic, glarej de), 18 —
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(shimonahul Dionisie), 18-9 (2- 

3). 
Cetari (sat), 9. . 
Cheşcu (Mihalachi), 275-6.—(Pe- 

tru), 273-5.—(mama lu, Sanda), 
273.—(Simion, uriear), 202 (5). 

Chilişanca (Catrina Stolniceasa), 

17 u, 

Chios (Saciz), 242, 
Chipirceni, 113. 

Chişinăă, 116 u., 1149-20, 120, 188, 
212.—(Serdar de), 188. 

Chițcani, 112. 
Chiuciuc-Cainargi (pacea de la), 

53 n. 3, 133. 
Chomenecki (polcovaic), 103, - 
Cimpina, 7, 19 şi n. 1.—-(biseric!), 

48.9. — (Ştefan sia Albu din), 

48 (2). 
Cimpineanu (Constantin Logofă- 

tul), 18 1). 
Cimpul (ocol), 113-4. 

Cimpulung. (Bucovina), 7-8, 134, 
185, 261 (4). — (Vornicia de), 
246 (6).—V. şi Balş.—(munţi), 

150 u., 189, 191. 
Cimpulungul Rusesc, 36. 
Cindeşti (Buzău), 3. 

- Cioara (sat), 15. 
Ciocălteni, 112. 

Ciocăneşti, 155. 
Ciorăşti, 109. 
Cirjă (pircâlab), 300. 
Cirjovul (sat), 115. 
Cirlige (Rimnicu-Sărat), 4. 
Cirligu-Mare, 163-4. 
Cirsteşti (Basarabia), 107. 

Cişia, 108. 
Ciuciuleni, 107, 

Ciudin (cipitanul loan), 177 v.. 
384-5. — (Medelnicer ul), 299.— 
(familia), 174. 

Ciuhărani, 114. 
Cinhar (rii), 275. 

Ciulucani, 113, 120.   

Cladova, 104. 

Clement (Anghelachi), 430. 

Clişova, 112. 

Cloşca (munte), 5-6. 

Cluj, 376. 
Cobilca, 110, 115. 
Cocioaia (eat), 113. 
Cocoş (munte), 150 u. 
Codrescu (lanachi, Stolnicul), 463 

(4), 414-5 (8. 
Cogălniceanu (Constantin), 256 u. 

— (lenachi), 178 (1). — (lie şi 
fiica, d na Leon), 231.—(lena- 
chi, Medelnicer), 257 y. (3).— 
(Nicolae), 294-5.—(Sandu), 256. 
—(Vasile), 255 (1), 256. 

Cogălniceni (sat), 114. 
Cogilnic (oco!), 107-8.—(riii), 181. 
Cojdeni (sat), 4. . i 
Colțea (mănăstire), 70. 
Colţii (sat), 6. 
Comăneşti, 185, 489, 192. 
Comarnic, 61 u. 
Comisoaia (Zoiţa), 244 (5). 
Comisul (Gligoraşco, 1660), 101. 
Conachi (Costachi), 213, 249 u.— 

(Manolachi, Vornic), 476. 
Constantin-Vodă Șerban, 312, 

320. SE 
Constantinopol, 42-4, 46, 59, 10, 

130, 133, 135, 208, 239, 240 
(2), 245, 366-7, 369, 526 (5).— 
(Fanarul), 95. —(Patriarhul Ga- 
vriil), 85 u.—(Patriarhul Parte- 
nie; Tomos al lu)), 89n.2. 

Conţescu (Grigore, Logofăt), 81 

(4). | 
Copăceni (Basarabia), 112. 

Cordon. V. Bucovina. 
Cornescu (familia), 294. 
Corneşti, 411, 429, 
Corni (sat), 102, 174, 189, 235, 

285, 294-5, 297, 366, 372 v,, 

442 u,, 592, 593 (4]u. 
Cornova, 112.
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Cornul, 61. 

Coroiiă (Vasile, Pitar), 189, 
Coropceni, 142. 

Cosmina-de-sus, 7. 

Costachi (Grigoraş, Păharaie),257 
u. (3). — (Negel, Ilie, Stolaie), 
256. — (Negel, Ilinca), 440-4. 
(Manolachi, Stolnic), 408. — 
(Vasile, Stolnic), 139, 

Costandachi (Gheorghe, Spătar), 
193 n. (40). 

Costeşti, 108, 152 n. 2,453, 474, 
189, 320, 42. — (Popa Alexie 
din), 342. 

Costin (Domnița Elena, soția luY 
Nicolae), 139. 

Cotnari, 282.— (dealuri : Zlodeică, 
Tălhăriţa, Doruje), 283. 

Coţoacă (localitate), 524. 
Cotroceni (mănăstire), 89. 
Cozia (Anania, egumen de), 22.— 

(moşie), 185.— (rii în Moldova), 
390-4. 

Coziei (Valea-), 261 (3). 
Cozuşna, 109. 
Craiova, 357, 531.—(biserica cea 

mare), 342.—(Caimacam), 338, 
—-(Bivan), 354. 

răsnăşeni, 143. 
Crăuleni, 115. 
Crețulescu (Iordachi), 80-1 (1). 

— (Toma), 82 (4). 

Dabija (Istratie- Vodă), 25, 259. 
60 (1). 

Daghi (Serdar), 543 (22). 
Dan (?) (Spătar), 274. 
Dânceni, 108. 

Dănileni, 286. 

Păroiulai (Virtul-), 309, 
Dascăli (Ghrorghe), 185. 

Vol. XXI. ! 

  

Cripicăi, 268 u. 

Cristea (Șătrarul Ilie), 275. 

Cristeşti, 380. 
Crivina, 340, 
Cruce (viile de la), 147 u.; 157 u. 
Crucea-de-jos, 148. (Dumbra- 

vița), 149, 262 (6), 262.3 (8-9), 
388-9. , 

Crucea de-sus, 263 (9). 
Gruceşti, 114. 
Crupenschi (Păharnic), 173-4,. — 

(Aga Scarlat), 226 v., 220, 22 
(8). — (Vasile), 166, 168, 183-4. 

Caibul-Vulturului, 310. 

Cuizăuca, 114, 
Cula (oco!), 141-2.—V. şi Turnu- 

Măgurele. 

Capariul (1768), 135. 
Cupariului (Prisaca-), 249-50, 
Curleni, 143, 
Curluceni, 109, 483 (2). 
Curseşti, 443 u., 482 (2), 484, 491 

(9), 495 (11) u,496 (12), 501 u,, 
503 (17), 305 (49) u., 544 (24), 
513 (22), - 

Cart (colonelul moldovean), 104. 
Curul-Muncelului, 155; 
Cuza (Gheorghe, Postelnic)), 361 

(2), 362. — (Toader Postelnic), 
75, 485 u. (6), 490, 508.- 

Dealul-Luncii, 309, 
Dealu-Lung (sat; Rimnicu-Sărat), 

4, 

Dealul-Ulmalui, 309. 
Dealul-lui-Vodă, 102, 
Debrici (Pavel), 284. 

pperenei, 112, 
Dichii (Melodie), 178 (1), 3845. 

35
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Dieci (Luca), 302. (Pavel Mitro- 
fan), 281-2. 

Dimachi (Manolachi, Stolnic), 457, 

459. 
Dingeni, 255 (1). 
Digcova, 14]. 
Divan (în Moldova, 1540), 304.— 

(muntean, 1581), 62 (1).—(1582- 
3), 13. — (în Moldova, 1646), 
14. — (1759), 143. — (1768), 69 

(7). 

Divanul (Cnejiei Moldove)), 151 

v., 156-7, 189, 205. 
Doaldei (Crucea-), 340. 

Dobărceni, 163-4.V. şi Dobroceni. 

Dobroceni, 422. 

Doiceşti, 7. 
Dolhasca, 185, 254 (2). 

Doldescu (?) (familie), 335 (9). V. 

şi Dondescu. 
Dolj (ispravaici de), 386. 

Doina (sat), 109. 
Dondescu (familie), 335 (9). 
Donici (Andronachi), 250, 292-3, 

361 (2), 362, 398. —(Darie), 261 
(4). — (Logofătul), 511 (20). — 
(Maunolachi Spătarul), 110. 

Dorneşti, 397. 
Dorohoii (Ținut), 396 u., 517 (2) 

u. — (ispravnici de), 519. 

Edinzadă (Teodor, Spătar), 233-4 

(2). 
Epiroţi, 91. 

__ Erghelet (ofiţer austriac), 135. 
Evloghie (Gheorghe, traducător), 

482 (2). 

Făget (localitate), 341 (1), 348. 
Fălciii (ispravniei de), 257 (3). 
Fălcoianu (familie), 351. 

  

NUMELOR 

Dosul (munte), 63 (5), 66 (6). 
Drăgan (Odaia-lul-), 487, 49%, 

508. 
Drăgmogzea (sai), 154-5. 
Dragomirna (mănăstire) 132. 
Drâgosi (funcţionar bucovinean), 

517 (1). 
Drăguşeni, 107. 

Drajna, 6. 

Drănceni (Basarabia), 111. 
* Drugănescu (familie) 15 u. 
Drugăneşti (sat), 16 (4). 
Dubăii (Tudose), 260 (3). 
Duca-Vodă, 22. 

Duca (Constantin- Vodă), 260-1 (3), 

390, 489, 
Dudescu (Clement), 67. — (Nico- 

lae Vornicul), 67-8, 69 (8), 70 

u., 79, 82-3 (4). 
Dumbrăveni, 443-4 (1) u., 486 

u., 495 (11) u., 499 (14), 503 
(7), 505 (19) u., 508, 510. 

Dumeni, 165, 216, 262 (5). 

Dumuşeni, 517 (2) u. 
Dunăre, 41-3, 46, 52, 58, 104, 246 

(6). 
Durleşti, 109. , 
Dusca (Slobozia-lui-), 115. 

Evrei, 90 u., 108-16, 118-419, 19%, 
198 u., 242 u., 224 (4), 228 (7), 
251, 364, 399 şi, 46u., 439, 
458, 471 u., 419. — (arendaşi), 

297. 

Fărcăşanu (Constantin), 319 u. 

(5), 320.—(lordachi), 326. . 
Fata (munte), 65 (5), 66 (6).  
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Fata-Bicului (ocol), 109-10, 
Faţa-Cimpulungului (munte), 485, 
Fereşti, 328, 338, 310, 
Fichiteşti, 181. 
Filipescu (Alcev, Vulpe), 59. — 

(Ancuţa), 81 (2). —(Constantin 
Viatiero)), 82 (3)._(Dumiteaşcu) 
12. — (Grigore, Mare-Clucer), 
67-8.— (Iordachi), 59.—(Marica), 
81 (2). — (Pană, din veacul al 
XVII-lea), 72.— (Pană Spătarul), 
62 (2), 67.—(ca Logofăt), 69 (8), 
70 u.—(Voichiţa), 71. —(Mare- 
Clucer), 67. — (familia), 3, 62 

vu. (2). — (2), 136-7. 
Fintinele (sat), 160, 184, 186,188, 

193 u., 213 u, 217-8, 222-3, 
226, 231, 234. 

Fistici (mănăstire), 185, 

Lr 

Găina (mante), 130 u. 

Galata (mănăstire), 59, — (egu- 
menul Procopie), 263 (9). 

Galaţi, 160, 240 (2) — (vameşi), 
240 (2). 

Galbăna, 107. 

Găleşti, 109. 
Galin (Iordachi Logofătul), 183, 
Gane (loan Banul), 294-5, 
Gărnet (sat), 6. 
Găvane (schit), 5. 
Gaza (Teodor), 92. 
Gegul (munte), 63 (3). 
Ghenghea (lonaşcu, Logofăt), 260 

(2), 283-4, 

Gherghel (Ilie), 377 u. 

Gherghița (Dumitraşcu, căpita- 
nu! din), 62 (2), 67. 

Ghermăneşti, 112, 256, 
Gheuca (Iordachi, Vornic ?), 185. 
Ghica (Alexendru Scarlat-Vodă), 

  

  

Flăminda (mănăstire), 4. 
Flechtenmacher (jurisconaul:), 

270, 
Flaci, 40. 

Flondor (Vasile, Gheorghe), 316- 
7 (1). 

Floreiul (munte), 62.3 (2), 646 
(5) 67 u, 

Focşani, 4, 39, 104, 181 n, 2, 242, 
297. 

Folticeni, 243.—(Ținut; sic), 49%, 
Fomsteşti (munţi), 347. 
Francesi. 199, 526 (5). 
Frincul (munte), 350, 333, 
Frumoasa (mănăstire), 404. 
Fronzu (localitate), 61. 
Pundul-Moldovei (munte), 150, 

155, 

66 u. (7).—(beizadeă Costachi), 
39.— (Spătarul Costachi), 7. — 
(Dimitrie Banul), 69 (8), 73, 459- 
60._(GrigoreAlexandru-Vodă), 
1%5 u. (4-5), 205, 292, 294-5, 469. 
— (Grigore Dimitrie-Vodă), 18- 
9 (1, 3), 36 u., 58 u., 386-7.— 
(Grigore Matei-Vodă), 68, 240 
(2), 255 u. (2), 261 (4), 343, 346. 
— (Matei-Vodă Ghica), 62 u. 
—(Scarlat-Vodă), 67, 141 u. 

Ghidoneni, 114. 
Ghitilova, 112, 
Gindu (Constantin), 294, 
Gioiţa (sat), 278. 
Gircina (riă), 486, 508. 

Gircineşti, 492, 
Gircini, 483 (7), 508. 
Girlele, 108. 

Giurgeşti, 259-60 (1).
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Giurgiu, 32, 55, 105.—(cadiul de), 

(Glăvăneşti, 4139-40, 

__” Goianul (gat), 115. 
Golescu (Radu), 303. 

- Gorbăneșşti, 122. 
Goşa (sat), 6. 

fosmani (sat), 181. 

Gratiani (Gaşpar-Vodâ), 281 u. 
Greceanu (Alecu, Aga), 248 u.— 

(Constantin, Ban), 152 (2). — 
(Lineu, căpitan), 149. 

Hancea, saă Hancii (Unghiul), 
192, 204, 206. ! 

c_Hănceşti, 108. 
Hangeri (Doamna Luxandra), 83- 

4 (5). 
Hărjăuna, 110. 
Helladius, 89 u. 

Hermann (Martin, student sas), 94. 
Highidiş (sat), 109. 
Hilişeni, 203-6, 259-60 (1), 300 v. 
Hirişeni, 143. Ă 
Hirlău (Țiaut), 363 (4). 
Hirliceşti, 278. 

irova, 113. 
VW BHirsu (Pietrele-lat-), 317. 

Hirtopul, 111. 

Hliniţa, 516. 
Hociungi, 173. 

Hodorogii (Slobozia), 114. 

Hogeneşti, 112. 

Hoiseşti. 181. 
- Holban (Vasile, şi fiica, Mărioara), 

187. - 
Holmea (localitate), 321. 
Homocea (sat), 181. 

Horăşti, 108. 
Horghineşti, 114. 
Horilcani, 115. 

  

  

Grebleşti, 110. 
Greci, 43, 51-2, 90 u., 120, 124, 

324.—(sat), 311 (1), 310, 318-9 
(3-4).—(tipărituri—la not), 8 u. 

Groapa-Mălaiului (munte), 353. 
Grohotiş (munte), 310. 

Groideşti (Buzăti), 3. 
Groseşti, 447 (%). 
Grozeşti, 278. 

Guranda, 376, 378 u , 419 u., 422- 

3, 426, 523 (4) u. 
Gurguiata (wunte), 6+-3 (5). 

A 

Horodeşti. 110. 
Horodişte, 114, 125. 
Hotin, 170.—(Scaunul episcopal), 

92.—(Piceălabit), 102-3, 282-9. 
—(Ţinut), 32, 102, 240 (2). 

Hrabova, 115. 
Hrisocheta! (Stolnic), 399 u. 
Hrisoverghi (Alexandru), 212. 

Hrizea (Vornicul), 13 u. 
Hruşova, 113. 
Huideşti, 160. 

Hulboca, 411. 
Humii (Pirău!), 509. 
Humor (măgură), 154. 
Hurez (mănăstire), 9, 303 u. — 

(Dionisie, stareţ), 323, 327 u,, 
329, 330 u., 332 u. (9), 335 u. 
(10). — (ata:eţul Ioan), 303-5, 
311 u., 317, 330 v., 324-5, 337. 

— (rii), 307, 309. — (Schitul Sf. 
Apostoli), 314-5. 

Hurezanu (familia), 319 (4), 320. 
Huşi, 260 (1).—(lacov episcop de), 

162-83 (4). — (Inochentie epis- 
cop de), 256. — (Meletie epis- 
cop de), 361 +2), 362, 371, 469. 
— (Mitrofan episcop de). 282. 

Huţani, 436.



  

  
L 
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Ialoveni, 108. 

Iamandi (Căminar), 113.—(loan, 
Ban), 449.—(ea Spătar), 509-140, . 
— (Banul Iordachi, şi soţia Săf- 
tica), 296-7.—(familia), 227, 229. 

Iaşi, 59 u., 139.40, 163-5, 168, 
174, 177, 482, 187, 189, 191-2, 
210-1, 215, 218-20, 224 (3), 
222, 224 (5), 225, 231, 233, 236- 
7, 242, 249, 256, 261-2 (5), 280-2 
u., 360, 367, 375, 384, 408, 492. 
4, 499, 461 (1) „463 (5) u., 470- 

1, 473-4, 484, 512 (92), 526 
(5). — (Mănăstirea Dancu), 264 
(4). —(Go'ia), 249, 275, 524,— 
(Sf. Sava), 280.—(Trel-Ierarh!), 
249.—( Vama), 399.—(Uliţa Mun- 
tenilor, mahalaua Sf. Spiridov), 
286.—(Tirgul-de-joa), 399, 402, 
405.— (Uliţa Strimb), 261 (4). 
— (negustori), 399 u.—(ardere), 
399.—(Ţinut), 261 (3), 275, 280, 
283.—(ispravnic!), 324.—(Ținut: 
preoți şi diaconi), 138. 

Ichil (ocol), 110, 
Ichimăuţi, 144. 
Ieniceri (în laşi), 403. 
Iepureni, 138 (F), 165, 
Ierusalim (Sf. Sava), 280. 
Ignăţei, 113. 
Iliaş- Vodă, 481-2 (1). 
Iliaş (Alexandru-Vodă), 249. 
Inesti. 113, 120, 

Jălobăc (sat), 141. . 
Jăvreni, 111. 

Jianu (Ioniţă, Serde-rul), 246, 

4 

  

Sf. loan Damaschin, 22. 

Sf. Ioan Gură-de-aur (Prologurile 
lu), 137, 

Iperie (localitate), 524, 
Ipotesti, 260 (1). 

Ipsilanti (Alexandru-Vodă), 16-7 
(8), 10 u., 74u., 77 (13) u., 3%, 
351. — (Constantin-Vodă), 36, 
105, 124, 187-8.— (Doamna Eca- 
terina), 69.70 (8). 

Iredeal (Predeal ?), 12. 

Isăcescu (lonageu), 261 (5), 262 
(5), (şi fraţii, Dumitraşcu, Au- 
dronic, Maria, Damaschina). — 
(Vasile), 261 (5). 

Isacova, 111. 

Isaiov (general), 104%, 
Işnovăţ, 102-3, 110. 

Lp lubăneşti, 282-3, 
Iulian (losn), 74 (9). 
luraşcu (Vasile), 220 (3).. 
Iurceni, 108. . 

Iurusşti, 181. 

lusui-Paşa (serascher), 523 (4). 
Ivance-Ruşi, 111. 

Izbeşti, 111, 

Izlaz (localitate), 104. | 
Izlozeanul (pircălabul Gheorghe, 

şi soţia Cristina), 282-3, 
Izvoarele (pirăii), 408. 
Izvorul-Sec, 357. 
Izvorul-Tămăduirii (Buzăi), 3. 
Izvoruloi (Pirăul-), 337. 

Jijia (rii), 261 (5), 286. 
Jora-de-sus, 145. 

Jora (Toader), 260 (2).
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Khosrew-Mehmed-Paşa, 106. | o 

„ Lagan (consul frances), 59. 
Lalova, 115. 

Lambrină (Banul Iordachi), 494. 
Langeron (general), 104. 

Lăpuşna, 106.—(Ţinut), 181. 
Lăzurele, 309. 
Leipzig, 92. 
Leon-Vodă, 13. 
Leon (ispravnic), 231, 
Leţeani, 160, 203-4 
Leuşeni, 113. 
Lipăeşti, 204%, 
Lipiceni, 114. 

Lipova (deal), 492, 
Lipoveni (at), 109, 141.. 
Lipoveni, 117, 120, 430, 108-9. 
Liteni, 285 u, | 
Liveni (moşie), 286, 293, 296. 
Lâwy (mineralog), 3 u. 
Logofeţi (Antohie), 385. — (Bu- 

nea fiul lul Coresie), 13.—(Ghe- 
orghe), 260 (2). — (Hriatodul, 
1581). 62 (1).—(Manolachi), 407. 
—(Mibăilă), 390-1. —(Oancea), 
493. —(Petre, 1776), 74 (10), ” 

Logofeţi (treti; Dimitrie, 1759), 
144, 

Macri (Constantin), 260 (2). 
Măgura Şcheului, 12. 
Mălaia (virf), 318-9 (4), 354-5. 
Mălăiţa (munte), 333. 
Mălaii (Vasile), 2359-60 (4), 260 (2). 
Mălai (Poiana-lu!-), 260 (1). 
Malcoci (sat), 108. 
Măldăreni, 9. 

Măldărescu (familia), 316, 319 
(4), 320, 341 (11). 

Măldăreşti, 328, 338, 840, 333, 

L. 

  

*Lohăneşti, 108, 110. 
Lopătari, 5. 

Lopatna, 12, 144. 

Lostuni (sat), 4. 

Lotreni, 310, 333-4, 356. 
Lotru (rii), 310. 
Lozile, 489, 508. 

Lozova, 109. 

Luca (loan, Vornic), 211, 234. 
Lucăceşti, 261 (4). 
Lucavăţ. 154. 
Luchi (Spătar), 232. 
Luchiana, 264 (14). 

Lucina (2), 15% . 

Ludeasa (munte), 352-3, 337. 
Luncavăţ (rii), 304, 315-6, 328, 

338-9, 340, 347. — (localitate), 
337. 

Luncăvicior (pirăi), 316. 
Lung (Piscul-), 344 (11). 
Luaga (moșie), 303, 306, 309, 311. 

Lupu (Ştefan- Vodă), 295. 
Lupu (biv Vornic, 1660), 100 

“ Lupu (dascăl slovenesc), 13. 

Luşceşti, 492. 

Lutului (Pirăul-), 260 (1). 

Mălinescu, 372, 
Malul-Tohatinului, 115. 

Mănăilești, 181. 
Mănăstirea (Doamnel), 243 ) 

247. —(Vlasie, egumen), 457 u. 
Măncesti, 109. 
Mănești, 5. 
Mangalia, 44. 

Manoli (? Ban), 522. — (Clucez) 
469. — (Costachi), 517 (2) u. — 

4
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(Toader, Sluger), 517 (2) u. — 
(familie), 279, 

Manole-Vornicul (munte), 6% (4). 
Manu (Grigore, Spătar), 468 (1).— 

(Hatmanul), 370.—(Manolachi), 
367. 

Mănuia (localitate), 15 u. 
Mâărăşeni, 160, 166, 204-6. 
Marcăuţi, 4143. 
Mărcureşti (mănăstire), 9u. 
Marginea (munte), 351, 354, 357. 

Mărgineni (mănăstire), 67, 68-9 
(7), 09 (8), 81 (2). — (egume- 

nul Antim), 81 (3) u. — (egu- 

menul Cornilie), 70.—(egume- 
nul Cozma), 72.—(arhimandri- 
tul Ioachim), 81 (2). 

Mărşani (831), 14. 
Martali (Valentin, tipograf), 94. 
Mărunciş (sai), 6. 
Măşcăuţi, 141, 
Măşeni, 143, 

Matei Basarab, 13 vu. 72, 307, 

312, 323, 346-7, 349. 
Mătieni (ocol), 143. 

Pa Mavrocordat (Constantin-Vodă), 
73, 427, 139, 205-6, 206, 272 u., 
273-5, 329, 333 u. (10), 343. — 

(Cosiachi, Vistier), 361 (2), 362, 
3î1. —(loan-Vodă), 127, 485-7 
(6), 488 u. (8), 508, 510.—(Ni- 
colae-Vodă), 80-1 (1).: 

Mavrodin (Mihal, inginer), 476 
(5) u. 

Mavrogheni (Spătar), 447 (4). 
Medelnicereasa (Safta, cu copiii), 

293. 

Mehedinţilor (drumul), 314. 
Meleşeni, 112, 
Meluveţi (sat), 10. 
Mierul (munte), 337. 

Mestecănişul (munte), 150 u. 
Z Micăuţi, 110. 

Miclăuşeni (Basarabia), 109. 
„Miclescu (Alecu), 233. — (Costa-   

chi), 232 (8).—(Vornicul arcu), 

108.— (Iordachi), 218.9 (1), 220 
(2), 221 u. (4), 225 (6), 226, 
229.31, 232 (8), 233. —(lorgu), 
230, 234. — (Iordachi, Spătar), 
298.—(? Manolachi, Comia), 478 
(5).—(Scarlat), 226, 229. 

“Micleşti, 410. 
Micleştilor (Piscul-), 259. 

Mieriorilor (obirgia), :440. 
Mieru (munte), 352. 
Mihai Viteazul, 93. — (isprăvile 

lu), 90-1 şi nota 1. 
Mihălaşa (sat), 113, 
Mihălaşi (sat), 120. : 
Mihnea-Vodă (Turcul), 11 u., 61 

W., 72. 

Mihuleţ, 240 (2). 
Mihuţeni, 115. 
Mijloceni, 487, 508-9, 
Milcov (rii), 4 
“Mileşti, 108. 

Milo (Andrei), 186. — (lenaca- 
chi), 188.__(Mater), 465.—(Safta), 
162. 

Mimorăni, 108. 
Minciaky (general), 210-4. 

Mindreşti, 131.— (Basarabia), 113. 
Minzăleşti, 5. 

Mirelor (Filaret al), 79.— (Matei 
al), 91, 94. 

Mireni (sat), 445. 
Mirişti, 532, 

Mirzeşti, 249 u., 280, 408. 
Mislea (mănăstire), 61. 
Mitropoliţi moldoveni, 167-8.— 

(Antonie), 261 (4).— (Anastasie 
Crimea), 282.— (Dosoftei), 22 
u.—(Gheorghie Movilă), 231.— 
Nichifor), 261-2 (5), 298. — 
(Veniamin), 22, 140, 212, 234, 
360, 469, 

Mitropoliti munteni: (Grigorie 
al Ii-lea), 69 (8), 73, 79, 340.—



560 TABLA NUMELOR 

(Grigorie al III-lea), 18 (2). — 

(Neofit I-ii), 337. . 
Modeasa (munte), 341 (11), 348, 

333, 
Moimeşti, 407 u, 
Moldova (Căimăcămia din 1824), 

360 u.—(rîă), 15%. 
Moldoviţa (localitate), 15%. 
Moleşti, 108. 
Molovata (sat), 115, 
Monembasia (Ieroteii de), 91. 
Morozăni, 142. 

Moruzi (Alexandru-Vodă), 122-5,   159, 486, 257 u. (3). — (Cons- 

Necul (=Nacul)(Dumitrazeu), 260 
(2). 

Nani (ispravnic de Suceava), 178 

(), 385. 
Năpădeni, 112. 
Năsturel (C., Vornic), 63 (3). 
Neamţ (mănăstire), 22, 431.. — 

(Dometian, stareţ), 293.—(ilarie, 
stareţ), 292.—(călugări), 293. . 

Neculele (sat; Rimnicu-Sărat), 4. 
Negre (Păharnicul Ioniţă), 163 u. 

Negreni (munte), 317. 

Negreşti (Orheiiă), 187,_ 492, — |. 

(Basarabia), 108, 265 u. 
Negru (Grigore, Serdar), 18 (1). 
Negruţ (? Constantin Ban), 443-4 

(1). — (Gheorghe, 447 (4). — 

p 

  (laucu), 498 (13). 

Obirşia Fiaoţelor, 12. 
Obedeanu (Constantin), 349. 
Ocnele- Mari, 9, 45. — (cămăraș 

tantin-Vodă), 457 u., 470, 491 
u. (9). 

Moşnegilor (Poiana), 260 (1). 
Mostişte (localitate), 94. 

Motnăi (sat şi rii), 4, 
Movilă (Cor stantin-Vodă), 283.— 
(leremia-Vopdă), 281.— (Gavril- 
Vodă), 323. — (Moise. Vod3), 
203. 

Mozocilor (Piscul-), 309. 
Muncelul (munte), 150 u. 
Mursştei. (2), 128. 

Muste (Dimitrie), 261 (4). 

Negureşti, 112. 

Nemţi, 160. 

Nenciulescu (Constantin), 75 u. 
Neniul (boier), 259, 
Nenoveanu (N., dascăl), 14. 
Neofit (arhimandritul), 92, — (eă- 

lugărul), 94. 
Nicula (sat; Rimnicu-Sărat), 3. 

Nişcani, 109, 
Nisporeni, 109. . 

Nistru (riă), 240 (9). 
Nistrul-de-sus (ocol), 414-5. 
Nistrul-de-jos (ocol), 115-6. 
Nivreşti (sat), 189, 
Nucşoara, 6. 

de), 329, 332, 335 u. (10), 34 
(10), 343, 333. 

Odobeşti, 190,
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Ogretin, 6. | 
Ohabei (dealul),. 309, 
Olănescu (Ilie), 347.—(Drăghici), 

329, 
Olişcani, 114. 
Olt (ispravnic de), 17 (10).—(rii), 

9-10, 51, 55, 4104. 
Oltenia (administraţia din), 304 

-n., 311, 320, 823, 342, 832, 
Oneşti (Basarabia), 110, 

Păcureţi, 6. 
Pădurea-Neagră, 154, 
Padova (Cornelio : loan Filip; 

preotal Alvise Florio), 94, — 
(Verginia Romana), 94. 

Păhărniceni, 144, 181. 
Păharnici (Ioniţă), 263 (8).—(Ni- 

colaci), 240 (3). — (Nicolae, 
1775), 82-3 (4).—(Papa), 314.— 
(Tănase), 64-6 (5-6), 71.—(Vasi- 
lachi), 244 (5). e 

Păişescu (familia), 327, 335 (9), 
Paisie (Velicianschi, egumen de 
Neamţ şi Secu), 131 u. 

Paladi (Constantiv, Păharnic), 
490-2. — (Spătar), 491-a (9). 
— (Dumitrageu), 408, 484. — 
(lacovachi), 228 (7), 231 u., 
233. —(loniţă), 231, 

Paleologul (Chiriţă, şi soţia, Mă- 
rica), 283. 

Paltinului (Dealul-), 154-5. 
Pănătăii (sat), 6.—(riu), 6. 
Pantazoglu (Postelnic), 522 u. 
Papafil (Coatea), 156.7. 
Păpăuţi, 47 (5), 466 u., 474. — 

(Basarabia), 114. 

Parcanele, 115. 
Paris, 58. 

Părjolteni, 100, 

Vol. XXI, 

nișcani, 112, 445. 
Orăş (Haiman), 280. 
Orbic (pirăă), 173. 
Orhei, 106, 411, 418, 121.—(Ţi- 

nut), 265 v. 

Orsoianu (Constantin), 295, 
Ogalni (ic) (Poiana), 154, 
Oteteleşanu (Barbu, Postetnic), 

319 (4), 34 (10) —(loniţă) 346, 
349, - 

Părsteşti, 272, 
Paşcani (lingă laşi), 249. 
Pascani (Basarabia), 107. — (Ba- 

sarabia, ocolul Iehil), 410, 
Paşcanu (Mihalachi), 229. 
Păstiapei (Virful-), 309, 
Pătărlage, 6. 
Păaleşti, 109. 
Păuşa 15 u. 
Pavli (Iancu, Agă), 522. 
Pavlu (Andrei, bancher), 367, “ 

„”Pecişte (sat), 114, 
Peletic (rii), 4. 
Penteleă (munte), 3. - 
Pepanu (Panos), 94.—(Dona), 94. 

„"Pereni, 107, 4144. * | 
Petia (aa), 172, 
Petricani, 207-8, 266, 398, 

„ Petriceicu (Ştefan, Clucer), 260 
(2).—(ca Ştefan-Vodă), 206, 

Petru-Vodă Rareş, 486, 507 (20), 
310, 

Piatra (Basarabia), 114. 
-Albă, 309. 

-Caprei, 310. 
-Cirnă, 309, 
-Pasări!, 215 

»  -Rizel, 310, 
Pietrari (sat), 314-5. 

“ 
n
 

x 
3   

36
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Piotrele-Roşii, 341 (11), 348, 352- 
3, 855, 351. 

Pietriceaua (munte), 65 (5), 66 (6), 

337. 
Pietrişul (munte), 150 u. 
Pirăianu (familia), 316, 
Pirăul (-Sec), 319 (4), 355-6 — 

(-cel-Mare), 357.—(-Morii), 15%. 
Pircălabi (Tudor), 483 (3). 
Pirscov (sat), 3.—(plaii), 3. 
Piscul -Afumatel, 336. 

» -Cernelelor, 356. 

» „lu! lepure, 306, 347. 

»  -Lung, 848, 332 3, 356, 
»  -Murg, 310, 341 (11), 348, 

353, 355, 337. | 
»  Pupăzih 309. 

Piscului (Capul!-), 340. 
Piscurile (aat ; Rimnicu-Sărat), 4. 

Pităroaia (Paraschiva, din fami- 
lia Callimachi), 147. 

Piteşti, 8. 

Pleşi (sal), 3. 
Pleşul (munte; Rimnicu-Sărat), 

5, 
Plopeanu (Radu Vistieru)), 18 (2). 
Plopeni, 165, 216, 201-2 (5), 396. 
Plopeşti, 181. 

Pocşeşti, 110. 

Podul-Muncii, 3. 

Podurile (munte), 65 (6), 66 (6). 
Pogoniana, 94. 
Pohribeni, 114. 

Poiana -Lungă, 375, 
2 Mărului, (schit), 43. 

Poisnarul (Diicul), 308. 

Pojoreni, 108. 

Popeni, 272. 

Răchitoasa (mănăstire), 263 (8). 
Racliş (familie), 458 u., 470. 
Racova (pirâti), 259, 413, 445 (3), - 

  

Popescu (Radu), 304-6, 311-2 (2), 
315-6, 329, 337. : 

Popeşti, 496 (12), 498 (13), 311 
(21) v. 

Porcescul (Valea-, munte), 150 u. 

Portari-Mari (Necula), 41 u. 

Posaşti, 6, 11. 
Postelnicul (Constantin), 171,173. 

— (lordachi), 241 (3) — (Staico), 
61 v., 72. 

Prahova (rii), 7, 61, 62 (2), 63 
(3), 68, 86. 

Prăjescu (Dumitraşcu), 260 (2), 
—(Gligoraşeu), 260 (2).—(loan, 
Vornic), 260 (2).—(loan ?, Agă), 
298.—(lordachi Aga), 197 u.— 
(Răducanu), 209-140, 212, 216, 

288, — (Ruxanda), 209-10, 217, 
227.— (Vasile, Agă), 204-3. 

Prăpiliţa, 112. 
Prisăcăreni, 425. 

Prişcoveanu (Ștefan), 74 (9), 79. 
Prozorovschi, 105. 
Prusia, 105. — (Consul în Bucu- 

reşti), 58. 

Prat (rît), 101, 164, 267, 390-1, 
399, 400 u. (2), 

Pucioasa (băl), 7. 

Puciosul (rii). 155. 
Puciumbeni, 111. 

Puiceşti, 16 v. 
Pungeşti, 481, 494, 499 (15). 
Puhoiul, 108. 

Puţintei, 411. 
Putna (rii), 155. 

448, 431 () u, 488, 499 (43), 
501 u., 504, 

Racoviţă (Constantin- Vodă), 127,
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241.— (Qoatachi, Logofăt), 374.— 
(Mihar-Voda), 15-6 (4), 483 (3). 
— (Mibatacli, Spătar), 359, 361 
u., 363 (5) n., 523 (4). 

Rădăuţi (episcopul Dosoftei Ile- 
rescu), 135. — (episcopul Ef- 
rem), 282, 

Rădeni, 110, 112. 
Rădii (localitate), 4%7:(4), 
Răiul-Buhţii. 283. 
Radu (localitate). 155. 
Radu-Vedă Mihnea, 280. 

Radu-Vodă Paisie,114, 62 (2), 67,72, 
Radu-Vodă Șerban, 9%. 
Răducanu Stolnicul, 57 n. 

Râkoczy (Gheorghe al li-lea), 101. 

Raşca (sat, Rimnicu-Sărai), 4. 
Rătevoie, 310. 

Rătunda (cătun), 285, 290-2, 
Răuseni, 260 (1). 

Răutul-de-jos (ocol), 444. 

Răutul de-sus (ocol), 112. 
Razu (Costachi, Hatman), 202 (5), 

— (Elencu, născută Cananău), 

210.—(lorgu), 229. — (Marghio- 
liţa), 210.— (Spătarul), 189. — 
(Stolnicul),175 u.— (Vasile), 263 
(10), 456 u., 451 (1). 

Recea (Basarabia), 1410, 
Recea (munte), 317. 

Recea-lui-Țigan, 487, +90, 508. 
Reghineşti, 5. 
Riculeşti, 111. 
Rincezi, 6. 

Rimeşti (rii), 318, 340. 
Rimnic 9-10, 484 (4). — (Damas- - 

chin, episcop), 305.—(Grigorie,. 

episcop), 343. — (Ştefan epis- 
cop, şi nepoţii), 313. 

Rimnicu-Sărat (rii), 4-5. 
Ripe, 189. 

Rişca (Basarabia), 1411. 

Rişcanu (Câminarul), 111.—(Vor- 
nicul), 371. 

Riul-cel-Mare, 356,   

Riul-Vadulai, 10. 
Rizu (Postelnicul), 367, 
Rohmistrul (Nicolae), 103 . 

Rojniţă (familia), 503 (16), 512 (21). 
Roman, 223, 395. — (mănăstirea 

Preciata), 148.—(Atanazie, epis- 
cop), 282. — (Ioanichie, epis- 
cop). 147-8, 262-3 (8-9). — 
(Meletie, episcop), 526 u. (6). 
— (Purei cămătari), 129, — 
(Ţinut), 286. 

Romănescu (Tănase), 322, 326. 
Romani (sat), 302 u. 
Romini (at), 169, 181. 
Ropce (căpitan de), 247. 

Roptelor (pirăul), 435. 

Roşcani, 109, 129, 193 v,, 213, 
224 (4), 226, 265 u. 

Roset (Catrioa, soția Vorniculul 
Iordachi), 20 (1). — (Iordachi, 
165.— (Constantin Logofătul şi 
soţia, Nastasiica), 110.1, :398 (2), 
207-8, 252, 398, 522.—(Rozno- 
vanu, Iordachi Logofătul), 268. 
— (Iordachi, Vornic), 262 (5). 
— (lordachi, Vornic, fiul lui 
Iordachi), 20-1. — (Lascarachi), 
164.— (Spătăreasa Maria Cana- 
năă, şi fiica, Ruxanda), 197 u. 
—(Matei, Hatman), 241. — (Ni- 
colae, Logofăt), 207-8.—(-Roz- 

novanu, Nicolae, Vistier), 268 
u.—(surorile lui), 268,—(Safta), 
162 (3). 

Rovine, 303 u. 

Roşianu (Mihal), 327, 332 (8). 
Rudeanului (Curmătara-), 3310. 
Ruteni, 249, 

Rumelia, 44, 

Ruseni, 503 (16). 
Ruseşti, 108, 

Rusia şi Ruşi, 5, 6,8, 49-50, 53, 
58, 104 v., 135, 188, 238 (1). — . 
(Ţarul Nicolae), 18 (2).—(amba- 
gador la Constantinopol), 49, 50,
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34-5.—(conaull lu not), 35, 39- 

60.—(in Moldova), 134.—(mer- 
cenarl), 102-3. — (asaul- polco- 
vo)), 188, 

Sadova (Basarabia), 109. — (rii), 
13%-5. 

Săharna, 114. 

Sălişte (ocolul Răutul-de-jos), 111. 
— (sat, Neamţ), 168-70, 173.— 
(Moldova), 2539. 

Salonic. V. Callimachi (Gavril). 
Samurcaş (dr.), 218, 219 (2), 220, 

222, 
Sănişcani, 113. 
Săpoteni, 109. 
Sarafineşti, 381-2.—(-il-lut- Balş), 

376. 
Sărata (sat), 143, 
Sărăţelul (munte), 3.—(riă), 4 5.— 

(-Trestii, munte), 3. 
Sărăteni, 112. 
Sărcova-de-sus şi da jos, 114. 
Săseni, 112. 

Saul (Dumitru), 299, 
Săveni, 422. 
Scăieni (Buzăi), 5. 
Scarlat (Mare-Logofăt), 79. 

Scoreii (Andreiaş), 311 v., 314. 
Scoreni, 108. 

Scorţeasca (moşie), 455. 
Scorteni, 114. 

Scorţescu (Mihalachi, Medelni- 
cer), 176, 443 u.. 

Scrivuleni, 255 (1). 
Scurta (Putna), 101. 
Secară (Păharnicul Ioan), 520 (2). 
Secăreni, 107. 
Secăriile (sat), 73. 
"Secuieni, 277. — (plai), 6. 
Şecul (mănăstire), 293, 296   

Ruşi (sat in Basarabia), 111,114. 
Rusico (mănăstire, gi Sava egu- 

meu), 468 u. (2), 472 (5) u. 

p/Securiceni, 295. 

Serdarul (Tănase), 62-3 (2), 68-9 

(2). 
” Strănuta (riă), 12, 

Sibiiă (şi Compania grecească), 
9%, 

Silion (Vasile), 293. — (familia), 
128, 436. 

Silistra, 59, 245. —(Paşa, în 1821), 
360.—(nazir). 43, 

Simioneşti, 298. 
Sinaia (mănăstire), 63 (3), 85 u. 
Singera, 108. 

Sintilie (Macarie, egumen), 384. 
Sirbi, 104,116, 119.—(moşie), 249. 
Siretiu (tirg), 238 (2). 
"Siret (rîii), 285-6, 376, 383, 42, 

425-17, 430. 
Sirghevici (Comis), 373. 
Sirghie (Iordachi, Şâtrar), 114. 
Sivas (episcopi de), 133, 135. — 

(Neofit de), 147. 
Slănic (Prahova), 7. — (plaii), 5 
Slănic (munte, Buzău), 3. 
Slănic (riă), 12. 

Slatina (mănăstire), 167, 483, — 
(Mari-Căpitani de), 15. 

Slătioara (sat), 308, 310. 

Slobozia-Doamnsi, 111. 

Slom[n] (localitate), 65 (6). 
Smeura (munte), 65 (5), 66 (6). 
Socola (mănăstire), 185. 
Socoteanu (Statie), 327, 329. 
Socrujeni, 422. 

Solca (mănăstire), 152 n. 2, 153, 

281.—(sat), 281.
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Soleşti, 20-4. 
Stamati (Constantiu, Şătrar), 13%, 

—(lenachi, Stoluic), 410.—(Va- 
sile), 163 u., 166, 143. 

Stamo (Apostol), 372, 
Stanca (sat), 110. 
Stânceşti, 248 u., go. 
Stănilești (Hotin), 281 u. 
Stari-Chiojd, M. 
Stavăr (Iordachi, Medelnicer), 

324, | 
Stavrinos, 91.— (şi fiul), V3-4, 
Stegari (localitate), 265, 
Stemnic (deal), 492. 
Steţcani, 110. 
Stina-Doamnsi (munte), 63 (3). 
Stircea (Vasile şi fii: Pătrăşcan, 

Safta, Ion, Ştefan), 272 u. 
Stodolna, 115. 
Stoeşti, 181. 
Stoifeln (general), 134 (B). 
Stohnaia (sat), 144. 
Stoicovici (Melentie), 104. 
Stolnici (Iordachi, 1828), 234.5. 
Straja-Cimpulungului, 

150. 
Străşeni, 109, 
Strimbeanu (Conatantin), 349. 
Sturza (Costachi), 251, — (Pimi- 

trie, Logofăt), 270.— (Dimitrie, 
Vornic), 164-5, — (Ecaterina, 
soţia lu! Ioan Sandu), 268 u. 
— (Gheorghe Vistier), 369 (5). 
—(loan, Logofăt), 361 (2), 362, 
371.—(loan, Vornic), 452 (2).— 
(loan Sandu-Vodă), 59 u., 19%, 

Șchei (sat ; Rimaicu-Sărai), 5. 
Șeptelici (Gheorghe), 204.—(Ghe- 

orghiţă, şi soția Irina), 263 (11). 
—(Lupu), 206.— (Maria, şi fil: 
Joniţă şi Nicolae), 273.4.—(To- 

  

  

208 w., 234-5 268 u., 279, 450- 
1 (6), 497 u., 507 u. (20), 525 
u. (5).— (Ioniţă, Vornic), 408. — 
(loniţă, Căminar), 493 u. (10).— 
(beizadea Iorgu), 59. — (Lasea- 
rachi), 462.— (Logofăt e. 1690), 

„482 (1).—(Vel Logofăt), 262 (5), 
319.—(Petraehi), 3714.—(Sandv, 
Logofăt), 235 (1).—(ca Vornic), 
272. — (familia), 263 (9). 

Suceava, 10, 171, 193.— (oraş), 
203, 205, 302.-- (Portarul Ilan- 
cea), 206. — (Ținut), 203 u., 
239, 361.—(ispravniei de, 1775), 
389. — (ispravnici, în 1822), 
196.— (ispravaicul Cristea Ilie, 
Şătrar), 204. — (Stolnicul Ma- 
nolachi, ispravnie de), 177 (4). 
— (judecătorie sup! Ausirieel), 
155-6 (6). — (rii), 160, 204, 
206, 292, 

Suceviţa (şi “gumenul Ioasat), 
149, 262 (6), 262.3 (7-8), 281 u,, 
388-9, 

Suhaşul, 334 u. 
Sulgeri (lenachi), 249, 
Suiiţaşal (localitate), 264 (4). 
Suraceni, 108, 
Susleni, 144. 
Suţu (Alexandru- Voda), 104 u.— (Mihail Constautin- Vodă), 183, 263-4 (12), 493 n. (10). — (Mihar 

Grigorc-Vod,), 249 u., 506.7 
(19). 

fana, soţia lui Vasile), 283. — 
(Vasile Hatmanul), 283. 

Șerbăneşti (Moldova), 272-3, — 
(Dimboviţa), 7. 

Șercani, 144, .
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Şerpilor (Piscul-), 337. 
Șiragurile (localitate), 261 LG) 391. 
Șişcani, 107. 
Şoldăneşti (Basarabia), 1 
Şomuz (rii), 285, 292. 

Șoptana (rii), 8 
Șuieni (pirăi), 155. 
Ștefan-Vodă (fiul lui Alex*udru), 

431-2 (1). 

Tabac (schit), 5 

Tăbirţă (Comisul), 217. 
Tărtăşescu (familia), 540. 
Tătarca-cea-Mare, 154. 

Tătăreşti, 110. 

Tatari, 105, 184. 

Tatomireşti. 278. 
Tăuteşti, 248 u., 297. 

Tăutu (Banul Ion), 369 v,, 522, 
— (familia), 429. 

Tazlăă (mănăstire). 156, 169. 
Teiuşului (gura), 309. 
Telega, 7. „ 

Telinegti, 113, 1418-21. 
Teodor Tiron (S$î.), 23 u. 
Teşcureni, 517 (2) u. 

Tetoianu (Vlăduţă), 347, 354, 358. 
— (familia), 334. 

Tirgovişte, 7, 14.6. — (Vornici 

de), 15. 
„ Tilişeii, 110. 
Tirleşti, 6. 
Tirgu-Jiiului, 10. 

Tirşăoneanu (Barbu, Vornic de 

Poartă), 293, 
Todiresti, 513 (22), 515. 
Tomiţă (Stolnicul Ioniţă), 517 (2) 

a. 
Tomnatec (localitate), 15%, 
Tomşani, 307. 
Topolog (riii), 8   

Ștefan Gheorghe-Vodă, 102-3,206. 

Ştefan-Vodă Lăcustă, 300 u. 
Ștefan Tomşa al II-lea, 93, 281 u. 
Şteian-Vodă (Domitraşeu Lego- 

tat), 280, 
Ştefăneşti (pireslabi de), 260 (2). 
Știrbei (Badea), 73, 79.—(Ilie), 303. 

—(Nicolae), 69 (8), 73. 
Ștubeieni, 164-5. 

Treapturi (Trepte), 315, 328, 333, 

3317-40. 
Trebujeni, 111, 273, 275-0. 

Trifeşti, 114. 

Trotuş (Şandru din),101-2.—(riă), 
181, 

"Trotuşan. (Logofăt), 302. 
Trugeni, 109. 
Truşeşti, 147, 420, 422, 521. 

Tudora (sat), 102. 
Turcia, şi Turci, 7, 104 u., 123, 

195.—Sultanr: (Abdul-lHamid), 
48, — (Mohammed at IV-lea), 
58 şi nota 3. — (Caimacam, 
1667), 95.— (negustori în ţară), 
39. — (în Moldova), 358 u. — 
(în laşi), 405. — (moşit luate 
de), 52, 55. — (ostaşi, la not), 
50-41, 

Turculeţ, 277-8. 
Turda (munte), 65 (5), 66 (0), 
Turia (pirăi), 283. 

Turnu-Măgurele, 52, 55. 

Tutova (Ţinut), 443 u., 481 u.— 

(ispravoici), 447 u., 48lu. (1), 

490-2, 493 u. (10), 500, 504-5 
(8), 306 u. (19), 508. 

Tutuneasca (moşie), 17 (8). 

Tuzora, 110.
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Țăhnăuţi, 145, . 
Țara Muntenească, 277. 
Ţara Nemţească, 208, 
Țerinca (pirăi), 408. 
Ţibăneşti, 187. 
Ţibirica, 112. 

Ţigan (Piscul-lui ), 337. 
Țigănești, 110. 
Țigani, 8, 15 (2), 16 (4), 115, 

122-3, 428, 131, 157 u., 167 u,, 
181-3, 184 u., 186, 189-90, 
194, 214, 216 u., 227, 230, 
240 (2), 260 (2), 263 (10.1), 264 
(14), 267, 277-8, 286 u., 290 
319, 371-9, 384-5, 413 u., 424, 

Udrea (Comisul, fiul Ieizil), 14. 
Vdrişte (Banul), 6! u. 

Ulmeni, 326. 

Ulmet (localitate), 313, 337-40, 
Ulmul, 108. 

Ungaria şi Unguri, 24, 423. 
Urşani, 314-5, 317, 328, 338, 334, 

333 n. 1, 854. 

Văcărescu (Banul Barbu), 63, 332 
(8), 341 u. (11), 346, 348-50, 
353. — (Constantin), 81 (1). — 
(lanachi), 74 (9-10), 75-6 (41), 
77 u. (13). — (Radu), 74 (9). — 
(Ştefan), 63 (3). 

Văcăreştii (-de-Răstoacă, sai Pi- 
tarvl), 74 n. 2. 

Vădeni, 115. | 
Vadul -luhurlocoviui, 115, 

> -Lecăr, 112. 

  

431 u., 436, 337-8, — (căaaşt) 
210.—(domneşti), 123-4.—(falgi), 
124. — (fugiţi), 287. — (haima- 
nale), 123.—(lăiegi), 480, 227.— 
(lingurar!), 122, 197, 210, 242, 

— (morţi din bătaie), 170. — 
(turciţi), 170, 228 (7).—(de va- 
tră), 286, 382-3.—(bir pe), 422, 
537.— (căsătorii de), 123, 207. 
— (vătati de), 119. 

Țirloca, 114. 
Țutcani, 173. 
Țigară (Zotu şi Apostol), 91. 

Țigară (Aga Costachi), 365, 373 
u., 376 u,, 410 u., 525 v. (5). 

Ursoii (localitate), 262 (7), 388. 
Ursulet (lonită), 126, 239. 
Urziceni, 36. ! 

Ustia (sat în Basarabi»), 115. 
Ustia (pirăd), 486 (6), 489, 508. 

Vadul-lai-Vodă, 145. 
Vaideei, 318 (3), 347, 351, 353-4. 

— (munte), 340. 
Valea-Boului, 5-6. , 
Valea-Caselor (sat şi rii), 8. 
Valea-Coziei, 390-4. 

Valea-Hiarelor, 61. 

Valea-Lungă, 306, 308. 
Valea. Neagoţtei, 309. 

Valea-Negrei. 316. 
Valea-Nucului, (sat), 5.
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Valea-Seacă, 12, 
Valea-Stinii, 153. 
Văleanul (virf), 340. 
Văleni (Dimboviţa), 7. 
Vălenii-de-Munte, 6. 

Valmy (marchiaul de), 58 
Varlaam. V. Manoli. 
Vărtopului (Valceana), 344. 
Vărzăreşti, 109, 
Văsăeni, 108-9, 113. 

Văşcăuţi, 115. 
Vasile-Vodă Lupu, 89. 
Vasluiă, 247, 514.—(Ţinut), 487, 

413 u, 

Vaticii-de-sus și de-jos, 111. 
Veisa (Vaaile, Serdar), 506. —(Spă- 

tar), 231. 
Veneţia, 91 u., 94. — (San-Gior- 

gio dei Greci), 91. 
Vercicani, 286, 298. 

Verejeni, 112. 

Vilară (Alecu), 59. 
Vilcea (Ținut), 308,_(judeţ), 352. 

— [ispravnicl de), 329, 332 (8), 

341 (10), 343. 
Viriul-Lespezilor, 12. 

Virtul-Mălăii, 310, 347, 354-6. 
Virful-lui-Roman, 310, 317, 341 

(11), 348, 353-5, 337, 
Viriul-Sboiului, 42. 
Viriul-Tarcului, 310, 336. 
Virnav (Catinca, fiica lui Iana- 

chi), 296, — (Constantin, Ban), 

Zahoreni, 517 u. (3). . 
Zahorna, 249, 408. 

Zăicani, 142. 
Zamcioţi (at), 110. 

Zamora (muute), 64 (4), 
Zătreanu [ Dumitraşcu), 327, 329, 

332 (8).—(llie), 332 (8), 341 (0). 
—(Udrea, Preda), 316, 

Zbantoiul (munte), 347. 

  

451.—(Constantin, Clucer), 461 
(1). —(lenachi, Ban), 285 u — 
(Ioniţă, Stolnic), 166, 168.—(Bă- 
neasa Mărioara), 285 u.— (Toa- 
der), 292, 294-5.—( Vasile), 278. 

Visterniceni, 110. 

Vistieri (Gheorghiţă), 204. — 
(Mihnea, 1751), 62 (2), 67, 72. 

Vlad-Vodă Călugărul, 307, 341- 
2 (11), 344, 847-9. 

Vlădeni, 153, 283. 
Vladimirescu (Tudor), 104. 
Vlăsineşti, 422, 

Vlast (Gligoraşco), 241 (3). 
Vogoridi (Ştefan), 363 (4), 525 (4) 

u. 

- Voinescu (familia), 502,504, 514 u. 
(24). 

Voinova, 110, 
Volcineț, 109. 
Voloca, 261 (3), 390. 
Volosăni, 109. 

Vorniceni, 109 

Vornici (Gheorghiţă), 205. 
Vorona (mănăstire), 159 nota 5, 

1172, 1473.— (stareţul Agafton şi 
alţi călugări), 172. 

Voroneţ (mănăstire), 152 n., 261 

4. 
Vovriesti, 187 

a: 

Zeletescul (munte), 310. 
Zeleticului (virful), 357, 
Zeletin, 11 u. 

Zgărdeşti, 113. 
Zota (Dimitrie), 430. 
Zubrești, 110. 

Zubzibianu (?) (Portar), 34% 
Zuppast (2) (Vasile), 1 129, 
Zvorişte, 272-5,
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ADAUS. 

Armeni, 120. Neofit (ieromonah), 91.—(Cavso- 
Bulcăneasa, 4. , calivitu!), 92. 
Divan muntean (1720), Ri (4). Neustadt (Cristian), U. 
Purceni, 111. Tatari (Ilant), 45 n. 1. 
Greci, 43, ” Tăuteşti, 29, 

Vorotăştile (sat), 114, 
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A, 

Abăgeri (abageri), 116, 265. 
Acareturi, 191, 214, 291, 296 '399, 

469, 537. 
Adămască, 202, 
Adeturi, 74 (10). 
Adet, 131 (2). 
Aiumătoare, 186, 189-90. 

Agabanii, 190, 202. 

Aghenţie, 230, 232.3 (9). 
Agneţ, 528. 

Ahtinamă, 49. 
Ajutorință, 127, 161, 
Alamă, 197, 203, 290, 429. 
Alămii, 234 
Albari, 413. 
Alegere (carte de), 67. 

Aleşii (satului), 531, 538. . 
Amanet, 237, 240 (3), 367, 371, 

496 (12). 323 (3). 
Amnar (396).—(de lemne), 416 7. 
Anaforă, 50, 228 (7), 345, 522. 
Angării, 142 (1),:143. 
Anini, 306, 314. 
Anison, 425. 
Aatimis, 528. 

Apărătură (de pădure), 244, 41, 
429. 

Ape minerale, 3 u. 

Aprozi, 234, 518.—(ispravaic de), 
426. — (vătaf de), 66 a. (]).— 
(vătăjel de), 447-8 (5).   

Aramă, 4-5, 7, 10, 
Arămuri, 291, 
Arat (pămint de), 373. 

Arătură, 412, 430, 531 u. 
Arendă (contract de), 213 u. 
Arendaşi, 531 v. 
Argaţi, 114, 243 (5), 435, 440. 
Arghică, 374. 

Argint, 4, 9. 
Argint viii, 8. 

Argintari, 117. 

Arii, 213, 36%, 415, 420-4, 425-6, 
334-5. 

Armăsăraş, 433. 
Armăsari, 419, 532. 
Armăşei, 186. 
Armaşi, 31-2. 

Armăşia (epistatul), 122.3, 
Arvună, 39. 

Arvuni (a), 454. 

Arzmagzar, arzmahzar, 37, 53. 

Ascherlii. 38. 

Aşezămint (zu ise de —și invo- 
ială), 345, 

Aşezare (boierească), 411, 429. 
Aşternuturi, 186, 190, 197, 199, 

291. 

Atiaz, 198 u., 201, 
Aur, 4, 7-10. 
Avaet, 45, 49-50, 74 (10).
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Băcani, 74 (10) 117-19, 406, 
Bahnă, 260 (4). 
Băibărăcari, 117. 
Baiere (vraji), 529. 

Bairactari, 523 (4). 

Bairam, 44, 49. 
Bairamlic 37. 
Bălas, 252, 
Balercuţă, 291. 

Balon (sic), 290.—(cu roți), 419. 
Baltă (la), 450 (6). 
Baltag, 375. 

Bălţi, 532, 
Bani, 127, 408. 
Bărbăcuţi, 289, 
Bărbieri, 117-8. 

Bardac, 424. — V. şi bartae. 

Bărditţă, 422.—(de plug), 44. 
Bartac (ustenail), 418. 
Baş-beşlii, 55. Na 
Baş-bulubaşi. 447 (3), 449, 49% 

(11), 506.—(hătmănesc), 407 u. 
Baş-ceauşi, 462, 463 (4), 466, 473. 
Basmale, 190, 237, 239. 

Baştină. 341 (11), 448, 499 (15). 
Batiste, 190, 201-2. - 
Bătrin (de moşie), 189, 193, 204, 

- 210, 257 (8), 258, 265-6, 490, 
494 v., 499 (14-35), 500, 517 (2). 

Băutură (pe datorie), 216. 
Beglicgi-Aga 59.. 
Bejenari, 451 (6). 

Berbeci, 216, 414, 493, 322. — 
(cur), 444. i 

Berliant, 191, 212. V. şi brilant, 

Beşlii, 55. . 
Bzmen, 401, 402 u. 
Biciu, 373-4. 
Biciuşcă, 449. 
Benă-Emini, 44. 

Binale, 46, 214, 291, 398.9, 507 (20) i |   

Bir, 50. — (țigănesc), 123. — (-ul 

(Vistierier), 142. 
Birne, 397. . 

Birneţ, 138 (E). 202. 

Birnici, 121.—(lugiţi), 395. 
Bivoli, 288-9, 413, 423, 4317-40, , 
Bivoliţe, 214. : 
Blănari, 116-7, 419, 484. Ei 
Blăni, 204, 242. : 
Blestem, 257 (2).—(carte de), 305, 

5337, 517 (2) u.—(carte patriar- 

hală), 526 (5). 

Blonde, 190, 198. V. şi blonduri. 
Blonduri, 201. 

Bocceâ. 201-2. V. şi bohoeă. 

Boccealicuri, 198, 201-8, 526. V. | 
şi bohcealicur?. 

Bogasieri, 116. 

Bohcea, 186. _ 
Bohcealicuri, 187. 
Boi, 121, 4129, 481, 187, 215.6, 

224 (4), 227, 936-7, 238. (2), 243 

(5), 251-2, 260 (1), 288-9, 422 * 
u., 423, 437, 440, 532 u. 

Boierie, 32. 

Bordeiă, 396 u., 427. 
Boron, 44. 

Bour (hotar), 445 (2). 
Boieresc, 214. 
Boierinaşi, 329-30. 
Bozi, 27. 
Brac, 437. 

Branişte, 260-1 (3), 2:90. 
Breslaşi, 110-1, 113, 195. 

Bresle, 387. 

Brilant, 252. 

Brinză, 221 (3), 223, 240 (2), 244 
(6). —(zburată), 220 (3), 223 (5), 
221. 

Briscă, 390. 

Briu, 243 (4), 3784. 
Broască, 375.
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Brutari, 95. 

Bucătari, 287, 436. 

Bucheturi, 201. 

Bucluc, 230. 

Bulibaşi, 139, 
Bumbac, 199-200, 373. 

Bumbi, 200. 

Câciulă, 374. 

Cacomi, 186. 
Gadă, 424, 427, 

Cadii, 39, 45. 
Catea, 190. 
Cafegii 117. 

Cai, 104 129, 131, 144, 181, 195- 
6, 218, 219 (1), 224 (5), 231-2, 
253 (1), 315-7, 414,419, 423, 426, 
A33, 495, 4398-40 316, 5a1u,, 
534+.—(la grajd), 231.—(de olae), 
122.—(de oante), 277-8. 

Caid, 37, 44, 47. 

Caimacami +4739), 255 (1). 
Calabalicuri, 295. 

Calăpcii, 117. 

Călăraşi, 103, 115, 236-7, 247.— 
(hăt năne şti), 483 (4). 

Calătorii (în Apus), 208. 
Călca (a—rul.), 415.—(a-—airaie), 
429, 442, 

Călcare de moşie, 5J8. 

Căldărari, 118-20, 172, 237, 413. 
Căldări, 291, 366, 418, 424, 427-8. 
Căldărusă, 291. 

Calendare (slivone), 24. 
Călimări, 373. 
Calip, 213. 

Căltuni, 498, 200, 202. 
Călugări (munteul în AMo'dov.), 

169 u.—(oştenire), 32. 

Cămară, 286, 292, 396, 412, — 

(împărătească), 321.   

Burdut, 371. 

Butcă, 224 (4), 414. 
Bute, 291, 494, 427. 
Butuci, 416, 418. —- (a pune În), 

234. 
Buzunar, 383. 

Cămeşi, 190, 198, 201-2, 373-5.— 
(a spăla), 291, 

Canapele, 290, 414, 4M. 

Canapeluţe, 414, 441. 

Candele, 2838. 

Canonici, 329, 
Cantar, 441. 

Capace, 291, 48. 

Capan, 42. 

Căpăstru, 218. 

Capete (de o:meni), 312. 

Căpeţele, 426, 428. 
Capichehaiele, 316, 345. 

Căpiţă, 421. 
Căpitani, 78, 1149-20, 122, 125, 

215, 230, 235 u., 277 u., 322, 439, 
444 (2), 459, 462, 463 (4), 468 
(1), 470, 472 u., 475, 495 (11), 
504 —(de plaiă), 344. 

Căpitănii, 122, 238-9 (3). 
Capot, 190, 200-1. 
Căprari, 435. 

Capre, 252, 289, 414, 423, 438u,, 
410, 522. 

Căptuşeală, 200. 
Capul moşiei, 339. 

Cară, 46, 160, 290, 375, 42%. — 
(gospud), 241 (4).—(mocăneşu), 
426. 

Cărămidă, 326. 
Carătă, 191. | 

Cărbuni, 7,9. — (de pămînt), 4.
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Cărnăi (grîu), 320 (3) v. 
Cartofi, 415, 428. 

Căruţă, 290, 428.  - 

Casă (= odaie), 222. 
Casapi, 287. 

Casap-başa, 42, 45, 236. 
Caşcavali, 247. 

Căsoaie, 262 (7), 388. 
Catapiteasmă, 291. 

Catastişe, 534. 

Caţaveică, 201, 227. 

Catifea, 190, 199, 201. 

Cazale, 39. 

Cazan, 427. 

Cazanii, 24. 

Căzi, 428, 
Ceasală, 374. 

Ceaslov, 373. 

Ceată (de moşteni), 330. —(de ră 
zeşI), 34 (1). 

Ceaun, 427. 

Ceauşi, 74 (10), 311 (1), 314, 316, 
318-9 (3-4), 465, 495 (11). — 
(at Divanului), 74-5 (11). 

Cercei, 186, 237, 232. 
Cergă, 218, 219 (1). 

Cetaşi (moşten!), 330, 335. (10), 
341, 344-5, 350. 

Cete:(de moşnent), 3501. 
Cevreâ (gavreă), 198, 202. 

Chehăi, 277 u. — (de pădurar)), 
4117-8. 

Chelari, 263 (9),379, 412, 426 u,, 
430. 

Cheler, 42, 36. .: 
Chelne (de car), 419. 

Cherestea, 43-4, 46, 242, 291, 396, 
411,415 u., 429 w. — (ehere- 
steă negustor eascâ), 416. 

Cheşte (de dor ca), 419. 
Ghihlimbar, 3, 5-6. 
Chile, 362, 364. 

Chilnă, 487. 

Chimir, 374, 
Chingă, 219 (1).   

Chirie :(de cărat), 51. -(de casă), 
405.—(de drum), 422. 

Chiseă, 373. 
Chiștelniţă, 113. 
Chite, 428. 
Chitri, 227, 231, 234. 
Chizeşi, chezaşi, 239, 245 539.— 

(platnic!), 501. 

Chizeşie, chezăşie, 435, tii, — 
(aorisoare de), 173. 

Ciftilic, 40, 44. 
Cinepă (fuioare), 289, 425, 428. 
Cingători, 510. 
Cintar, 419, 427-8. 

Cintăreţi, 534. 
Ciobani, 131, 216, 245-6 (6), 377, 

423. 

Ciocotnici, 239. 
Ciohodari, 119, 386. 

Ciolane (de roată), 416, 418. 

Ciomag, 380. 
Circei, 428, 
Circiumă, 119-20, 169, 285.6, 297, 

396 u., 42. , 
Circiumari, 120, 374-5. 
Cird (de boi), 238 (2). 
Cirezi, 237. 

Cirlani, 252, 289, 423. 

Cişlă, cişlale, 39, 244 (5). 
Cislui (a), 50. 
Ciştiu, 234. 

Cit, 4, MM. 
„Ciubere, 291, 424, 427. 

Ciubotari, 263 (9), 289, 43, 452. 
Ciamă, 134 (B), 160, 244 (5). 
Ciuveie, 291. 

Cizmari, 117. 

Clacă, 74; 74 (40), 75,76 (14), 77-8 
(13), 533 u. 

Clăcaşi, 67-8, 75, 534 u. 
Cobzari, 286-7, 382-3. 

Cocie, 290. 

Codaşi, 216, 452 (3). 
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Codru, 260 (1), 429, 501-2, 441 a, 
336.—(de loc), 305, 

Cojoc, 374. | 

Cojocari, 62 (2), 66 (U), 70, 74 
(10), 77 (12), 78. 117, 120, 374. 

Colaci, 247. 
Colgii, 41 
Colivă, 35, 441. - 
Colţuni, 190. 
Conac, 343, 535, 537. 

Condeie (articole), 29%. 
Condică, 292, 296.—(Țivil3), 274. 
Condicari, 84, 123, 146 (3). 
Conduragii, 117. 
Conduri, 190. 

Coniţă, 141-3 a. V. şi cuniji. 
Contăş, 237, 383. 
Copii de casă, 63 (3), 127, 439.— 

(ceauş de), 76 (12). 
Cordele, 190, 198, 203, 

Coroane (de icoane), 288. 
Coş (ie car), 426-7.—(d: sanie), 

290. 
Coşar, caşere, 286, 290, 420, 435, 

427, 

Cositor, 4-5. | 

Coşmagă, 468 (1). 
Coşolină, 420-1, 424-5, 520 (3), 
Costoroave, 396, 416-7.   

D. 

Dajdie (bani de), 347.—(de nume), 
122,— (iertare de), 51. 

Darabani (căpitan de), 497, 512 

(24). | 
Dărimătură (de pădure), 536. 
Dascăli, 120, 169, 288, 294, 389, 

446, 452, 503 (17). 

Davă, davale, 38-9. 
D'avalma (stăpinire), 336. 
Deghermeă, degreme, 202, 242, 
Delibaşi, 523 (4), 524. 

577 

Coţi, 198 u. 
Cotigă, 427. 
Cotunuri, 193 u., 213. - 

Covată, 291. 

Covor, 210. 

Crivat, 415, 44, Ă 
Croitori, 117, 184, 228 (6), 287, 

153.—(evrel), 200. 
Gruce, 373.—(ferecată),. 288. 
Crupe, 220 (2), 

Cubur, 134 (B), 
Cuhne, 223, 291, 412. 

Cuniţă, 242. 
Curături, 61, 508, 5:32, 

Curăţituri, 512 (22). 
Curea, 219 (1). 
Curechiu, 427-8. 

Curele, 419. 

Curteni (a). 241 (&). 

Curteni, 259, 

Curtenie (a rade de la), 1Ul.. 
Cuşmă, 374. 

Cusur (= rest), 211. 
Cutiei (banii), 230. 
Cutiile (satelor), 533. 
Cutioară, 224 (4). 
Cuţite, 186, 190-1, 197, 209, 373, 

375, 

Cuţitaş, 374. 

Demicaton, 441. V. gi dimicaton. 
Desbate (a se, o moşie), 267. 
Descintece, 529. 

Desetină, 141-3 u., 430 (6). 
Desetnici, 451 (6). 
Despărtenie, 233. 

Diaconi, 136 v., 158. 262 (7), 26: 
(9), 330, 341 (41), 347, 443 u., 
447 (3), 495 (11), 501, 507 (20) 

"u., 510-1, 534, 

Diamanturi (floare cu), 186.
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Diată, 182, 271, 
Dichiu, 299, - 
Dijmă, 74, 74 (40), 75, 76 (44), 

77-8 (43), 151 (2), 213, 425, 519, 
531 u., 535, 

Dijma (briazei), 227.— (la mine), 
9. —(de pe moşie), 407. — (pă- 
mintului), 310. 

Dimerlie, dimirlie, 160, 219 (4), 

427. 
Dimicaton, 414. - 

Dimie, 198 u., 201, 203. 
Diminie, 387. 
Direse, 255 (1), 
Dirstă, 83-4 (5). 
Discos, 288. 

Divan (izbaşă de), 461 (1). 
Divanului (Condica), 146 (5), 461 

(1). 

Eclesiarhi, 214. 

Embatic, 536. 

Epitropi (al caset), 478 (6). 

Făclii, 240 (3). 
Făget, 136. 
Făină, 220 (2). - 
Fălceşti (inăsur)) 511 (20). 
Fariurii, 189, 415, 442. 

Făriurioare, 197, 209. 

Farmece, 529. 

Faţă de masă. 373.—(de pernă), 
MA 

Peciori (boiereşti), 214, 218, 224 
(4), 227, 375, 381-2. —(de mo- 
şie), 233. 

Felegene, 186, 190, 197, 209. 

  

  

Divan-Efendi, 38, 59. 

Divaniţi, 31. 
Doage, 416-7. 
Dobindă, 65 (5), 82 (4), 238 (3), 

252-3 (1). 366 u,, 367, 370. — 

(cîştig), 246 (6). 
Doboşari, 393. 
Doftorii, 218. 
Dopros, 380, 381 u. 

Drahme, 137. 

Drese (acte), 239, 

Dragi, 427. 

Ducaţi, 94. 

Dugheni, 286. _ 

Dugheniţă, 158. 
Dulapi, 416-7, 427, 
Dulapuri, 415, 442. 

Dulceţi, 186, 190, 209. 
Duzi, 5% 

Evanghelie ferecată, 288. 
Examinie, 387. 

Fereastă, lereşti, 375, 414. 

Fermanlii, 46, 52. . 

Fermanz (ş:]), 201. 

“ Permoar, 197, 201. 

Fetifă, 38, 41 2. 
Fier, 4-5, 7, 9, 10, 160, 427. — 

(de infierat vitele), 419. — (de 
plug), 290, 

Fierari, 188, 286, 44. - 
Fioresău, 416-7. . 
Fin, 131, 244, 224 (4), 225 (3), 

248, 289, 3175, 377, 424 u., 519. 
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320 (3) u. — (împărătesc), 422, 
196, 

Finare, 427. 

Finaţe, 519, 331 u. 
Fintini, 292, 442, 4:30, 458, 477. 

—(ca cerdac), 412. 

Fir, 204, - 
Firman, 384, 526 (5). 

Firtat, 239, 

Firte, 262 (1-8). 
Flăcăi, 374, 5:;5.— (feciori), 440 
Ploranţi (rochie), 201. 
Plori, 223 —(eu diamantur)), 197. 

— (de diamant), 200. 

Găini, 194, 213, 240 (2), 3743. 
Găitan, 200. 
Gălătuşi (lemne), 446, 418. 
Galbeni, 244, 216, 326.7, 229-33, 

251-2, 386-7, 310-1, 373, 383, 
îi4 (23), 546, 526 (5), 5:30. — 
(ungureşti), 281-3. — (oland si 
şi impărăteşti), 215, 

Gard, 260 (1), 305, 310, 316, 412, 
430, 467. 

Garnitură, i, 190, 198. 

Gavanos, 199. . 

Gază, 198, 200, 
Giubea, 374. 

„Geaize, geiză, 37, 45, 49. 

Geamantane, 449. 

Gelepi, 42, 46, 236, 245. 
Ghermesut, 288. 

Ghevghir, 226. 

Ghindă, 337. | 
Girezi, 289, 415 42-2, 4246, 

520 (3), 54. ” 
Gişte, 221 (3). 
Giuvaiergii, 95. 

  

  

Florinţi, 321. 
" Fluturi, 201. 

Priguri, 128. 

Friu, 225 (5), 373. 

Fruntaşi, 216, 453 u., 334, 

Fonduci, 236. 

Funii (de moşi ). 12, 306, 312-3, 
318-9 (4), 326, 

Furci, 427.—(de fintină), 416, 448. 

Furouliţe, 197, 203. ” 
Furi, 239. 
Furmagii, 149. 
Fuste, 201. 

Gloabă, 260 (1), 321, 
Globnici, 122. 

Glod, 31%. 
Godaci, 124. 

Gonitoare, 437, 440. . 

Gonitori, 423, 4:47. 

Gospodari, 213. 

Goştină, 126-7, 131, 141-3v,, 430 
(6). " 

Goştinari, 134, 451 (6). 
Grădină, 221 (3), 292. 
Grajd, 225 (5), 235, 284, 286, 397, 

42, 427, 130, 436, 468 (1), 470. 
Grămătici, 212, 396 u. 
Grăpi, 44. 

Gratii, 497. 

Grăunţe, 225 15), 
Grinzi, 445, 447. 

Griii, 160, 229, 243 (2), 289, 302, 
371, 412, 415, 420, 430, 410, 
323 (4). — (de toamn3), 290. 

Guler, 201. 

Guri de ham, 422, 428, 41..
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Hagii, 77 (12), 78, 118-2U, 342. 
Hahami, 224 (4). 
Haiduci, 95. 

Halalii, 202. 

Halat (de plug), 441. 

Hambar, 19%, 412, 418, 430. 

„ Hamuri, 223 (5), 290, 419, 426, 
428, 4140. V. şi guri (de ham) 

Han, 286. 
Harabă, 427 
Haraciu, 36-7, M, 4%, 477. 
Harapnic, 373. 

Hargeă (01), 245. 
Hartă, 294, 405, 507 (19), 309. — 

(închipuitoare), 401. 
Has (-ur)), 45. 

Hasă, haşă. 190, 198, 201-2. 
Hat, 262 (7). 
Hatihumaium, 37, 49, '55-7, 59, 

Hăţuri, 225 (5), 422, 498, 
Havaleă, havalele, 44. 52, 161, 

430-1 (6). 

Jade, 423. 

Jamaci, 46, 32, 

laminie, 242. 

larbă, 194, 521. 

Iatagan, 288. 
Iazuri, 160 u., 286, 292, 397, 49, 

—(a tăia), 48% 4). 
Ibrice, 190, 197, 199, 203, 290, 428. 
Icoane, 185, 197, 200, 209, 252. 

Iconomi (preoți), 475, 480, 
lere, 161. 

Idarăle (monedă), 208. 
Iledute, 422. 
Ierbărit, 533-6: 

Iernatec, 214.— (taxă de), 129, 131, 
lezi, 414, 439-40. 
lic, 374. 

H. 

  

  

Heiii. heiuri, 226, 286. - 

Heleşteii, hăleşteii, 261 (4), 285. 
Heresteuari, 416, 418. 

Herghelegii, 427, 435. 

Biară de moară, 82 (3). 
Hliză, 481-2 (1), 481, 509. 
Hlizi (a), 48L u. : 
Hlizui (a), 507 (19). 
Hocă, 288. 
Holde, 532. 
Holtei, 381. 
Horbotă, 190, 198, 201-2. 
Hotăritură 468 (1). 
Hotarnică, 463 (4), 465, 491. 

Hram (mobilă), 415, 44. 
Hran (ustensil), 428. 
Hrean, 219 (1). 

Hrişcă, 220 (2), 425, 428. 
Hrisoave (condica de), 146 (5). 
Hrubă, 373, 412, 414-5, 430, 

Huci, 382. 

Husainuri. 199. 

imblătoare, 412, 429. 
impărțeală (cărţi de), 33%. 
Împărţitoare, 510. 
Împietri (a-şi), 35. 
Împrejuraşi, 256-7 (2), 484 (5). 
Împresura (a se), 447 (4). 
Împresurare, 505 (19). 
In, 244 (6), 425, 498. 
iachizăşluit, 438. 
Încuietoare, 379. 
Încunjurare (=imprejurare), 378. 
Inele, 481, 190-1, 197, 200, 212, 

232. ă 

Înfieraţi (copaci), 314, 337. 
Ingineri, 476 (5) v.—(nemţi), 292, - 

351-8. 
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TABLA LUCRURILOR . 581 

Îngrăditură, 498 (1). 
Învăţători, 534. 
Ipingeă, 242. 

Irat, 296, 

Irmilic, 51% (23). 
Ispisoc, 507 (20), 508 
Isprăvnicei, 77 (13), 538. 
Ispravnici, 122. — (la jurămint). 

308, 
Isprăvnicie, 245. 

Jderi,“ 240"(2). 
Jicniţă, 242, 290, 420.2, 4245, 

428, ” 
Jir, 260 (1), 537. 
Jirebii, 203, 205-6. 
Jirigte, 48% (4). 
Jude, 435. 
Judeci, 304. 

Jug, 428. 

Lac, 445 (2). 
Lacată, 377. 
Lăcătuşi, 436. 

» Ladă, 295, 380, 442, 511 (21). 
Lădăţaie, 139. 
Lădişoară, 94. 
Lădiţă, 228 (6), 
Lăieşiţă, 227. 
Lămuri (a — părti), 352. 
Lămurită (moşie), 266. 
Lăptărie, 397: 

„ Legături, 237. 
Lege (a da), 343. 
Legume, leagume, 255 (1), 535. 

Lei, 100, 126-8, 130, 139, 148, 158, 
161, 163, 181, 187, 191, 194-5, 
196-7, 204, 209-410, 212, 225 (6), 

. 

  

Ițari, 374. 
Iţe, 201-2. 
Iuzbaşi, 101-2. 
Izbrănire, 3494. - 

Izlaz, 531 u., 535. 

Izmene, 202, 373-4 

Izvoade, 296, 374, 413. — (lista), 

242.—(de venit), 549, 
Izvozăl, 191, 194. 

. 

Jugărit, 214, 
Juncani (de negoj), 181. 
Junci,—e, 129. 

Jura (a—in biserică), 259, 

Jarămînt, 527.— (pentru moşie), 
"448 u. 

Jurători, 11 u., 61-2, 307.8, 318 

(4), 342.-4, 348-9, 353-4, 

2267, 220, 231, 236, 238 (2), 
242-3, 245, 241, 851-2, 262 (8), 
264 (43), 265-7, 297, 366, 311, 
408, 422, 439, 419, 446, 448, 
458, 461 (2), 462-3, 4174, 416 (4), 
417, 488 (7), 496 (12), 313 (22), 
334. . 

Lemne, 232 (8), 234, 333 u., 536-7. 
Lighian, 190, 197, 199,290, 427-8. 
Lignit, 7, 9, 40, 
Limiterio, 319 u. (5). 
Lină (spălată), 246 (6). 
Lingurari, 393. 

Linguri, 197, 209. 
Lingurite, 186, 189-091, 209, 288. 
Lin6, 202.



582 „TABLA LUCRURILOR 

linte, 421. 

Liude, 108, 312, 333.—(tablă de), 
392 u. 

Livadă, livezi, 122, 247, 333. 

Macat, 329. 

Madei, 49. 

Magază, 417, 424. —(oştenească), 

362, 383 (4). 
Magazii (de reaervă), 538-8. 
Măguri, 309. 
Mahalagii, 403 u., 459. 

Malaci, 289, 437, 440. 
Mălai, 230, 243 (5), 289, 
Malticiă, 190, 201, 203. 
Maltin, 199. 

Mană, 191. 
Măngălăi, 415, 442, 
Mănuşi, 190, 198. 

« Marcada» (poemă), 90 u. 
Mărgăritare, 251. 
Marmură, 10. 

Margina (dregători de), 451 (6), 
Masă (de cărţi), 414, 441. — (cu 

florl), 202.—(de hotar), 328. — 

(de mozi+), 330. 

Mascuri, 220 (2), 260 (1), 289. 
Măscaroaică, 423-4, 440. 
Măsline, 161. 

Măsorişte, 401. 
Mătăsă, mătăsuri, 201-3. 

Mături (de mesteacăn), 220 (2). 
Mazăre, 415, 421, 524. 

Mazili, 233 (2), 254, 493-3 (10), 
302 (16). 

Medenaş, 401. 

Megieşesc, ească Sia) (moșie) 
122.—(la păcură), 6 

Megieşi, 213, 313, 315, 821-2, 324, 

332 u. (9), 338 u., 338, 34 u.   

Logodnă, 180, 244 (5). 
Logoteţi, 335 (9). — (de Divan), 

408.—(de moşie), 375, 383. 
Luminări, 223, 535- 

(11), 459, 465 u., 505 (19).—(vin= 
duţi), 312. —(de casă, în oraş), 
399 u., 479. 

Meimuri, 46. 

Melez (atofă), 202. 
Menghin, 499. | 

Menzil, 52, 387.— (dare), 127. — 
(firman de), 40. — (bant de), 

161. 

Mori, 496 (11). 
Merţă, 229, 373. 
Mese, 444-5, 429, 44. 

Meşină, 414, 444, 

Mezat, 137, 246, 232 (8), 387, 370, 
454, 436, 471, 478 (6) u., 497, 
500, 503 (16), 539.—(gi a striga 
la), 419, 47. 

Miei, 216. 
Mieluţe, 414, 438. 

Mieluţi, 522. 
Miere, 247. 

Mii (ştofă), 190. 
Mijloc de clăcaşi, 546. 
Mijlocaşi, 216, 431 u. (7). 
Mincături, 230, 

Mindir, 414-5, 428, 44. 
Mindirigiă, 199, 463. 
Minz, 419. 
Minzări (01), 322, 
Minzaţi, 289, 423, 440. 
Mioare, 522. 

Mofluz, 195-6. 

Moglaniv, 374. 

Mohor, 520 (3). 
Molii, 439. 
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TABLA LUCRURILOR - 583 

Molitve, 24. 

Morari, 82 (3), 83-4 (5), 39% u. 
Morcov!, 428. 

Mori, 160-1, 166, 169, 173, 481, 
285, 292, 314, 363 (4), 373, 3175, 
396 u.— (stătătoare), 412, 430.— 
(roate de), 82 (3), 261-2 (3). — | 

— (pietre de), 177. 
Moşi (de moşie), 344, 348. 
Moşie (casă în oraş), 463 (4), 
Moşii (raiele), 39.40. 
Moşinaşi, 243. 

Moşteni, 303-9, 319 u, 323 u. 

Năirămi (de obraz), 242. 
Naiură, 288. 

Nălbani, 382-3. 
Nasleadnici, 244 (5). 
Navlon, 242. 

Oale (de aramă), 429. 

Oale (âcoperiş de), 236, 
Oameni: buni, 259, 278. 

Obirşie (de rit), 261 (3). 
Obraţii, 535. 

Obşte (răzegeancă), 434. 
Ochiană, 288. 

Ochiuri, 226. , 

Oci, 216. 

Ocină, 282, 394, 446, 491 (9), 496 
(11), 309. —(casă în oraș), 461 

(2), 462, 463 (4). 
Ocol (de Ținut), 501.—(-ul sem- 

nelor), 354, — (de vite), 397, 
Ocolnică, 316, 
Octoih, 24. 

Odaie (cea mare), 223.— (pentru 

  

  

327 u., 329, 330 u., 332 u. (9), 
335 v. (10), 3339-40, 344 v. (11), 
347 v., 351 a. 

Moştenire (carte de), 320, 
Mreje, 533. 

Mucaeseă, 42-3, 
Mucarel, 45. 

Mumbaşiri, 39, 45, 47. (— et), 47, 
76 (11). — (clic), 386, 

Mumbaiă, 42, 59, 

Mumgiă, 117-8, 120, 
Muşterei, 471. 

Noieri, 52. 

Negot (libertate de), 56. 
Negustoraşi, 242. 
Nuci, 535, 

cai), 225 (5).— (de vite), 243-4 
(5), 247, 397. 

Odgon de pod, 290, 
Ofis, 43%. 
Ogheal, 197, 202. 
Oglindă, 203.— (de păcete), 414. 
Ogradă, 286, 292, 388, — (cu po- 

meturi), 339. 
Ogrădaşi, 263 (9). 
Oi, 42, 45-6, 51, 60, 129, 434, 138, 
"487, 244, 245, 251-2, 289, 438 
u., 450 (6).—(împărătegu), 236, 
— (tigăn), 216, 423, 

Olac (cal de), 40, —(căruţe de), 
242. 

Olandă (pinză), 202. 
Olari, 118.



584 TARLA. LUCRURILOR! 

"Oloii, 233. 
Opinci, 440. 

Opțigă, 421. 
Orcic, 426. 

Orez, 242. 

Orindă, 297, 376.. 
Orindari, 196, 226, 229, | 
Orz, 220 (2), 229, 243 (5), 28, 

Pablin (cu fir), 243 (3). = 
Păcură, 3-6. 

Pădurari, 21%, 417-8, 536-7. 

Păduri, 375.—(poprite); 516. 
Paă (paillettes), 199, 201. 

Pattale, 197, 201, 251-2, 253 (4). 

Paie, 415, 424 u. ) 

Paianturi, 416.7. 

Pălimari, 528. 
Paltini, 309. 

Pambrii, 198, 20. 

Panduri, 104. 
Pantaloni, 373. 

Panţiri, 379, 

Papuci, 374. 

" Parale, 243 (5), 439, 533, 

Părmace, 479. 

Parmalic, 411, 429. 

Partanuri, 439. 
Părtaşi (la moşie), 448. 
Păsări, 225 (6), 233. 

Păsat. 233. 

Păstori, 435, 438. 

Păşunat, 152 (2). 
Pătrunjel, 428. 
Pătule, 335. 

Paturi, 190. 

Pături, 414-5. 

Paznici, 226. 

Pecetlait, pecetluituri, 122, 216 

(6). 
Pacii, 131, 377.   

445, 424, 495, 524. — (pisat), 
244 (6). 

Osie, 426. 

Otaştină, 535-6. 
Otic, 441. 

Ouă, 220-1 (3), 
Ovăs, 19%, 220 (2), 229, 280, 41ă, 

421, 495. ” 

Pedestraşi, 160. 
Perdele, 414. 
Perie, 374. 

Perinuţi, 429. 
Perne, 4%, 41%, 428. — (şi fete), 

202-3. 

Peşcheş (dar), 239, 242. 
Peşte, 533. 
Peteală, 199, 201-2. 
Petinet, 199, 201. | 

Pevată (?) (stofă); 200. 
Piatră de moară, 8. 
Pielcică, 374. 
Pielea-Dracului (s1of4), 200. 
Pieptar, 374. 

Pietrari, 185, 461 (2). 

Pine (bucate), 289. —(griii), 359- 
60, 361 (2), 362, 363-4, 314, 373, 
42% u., 427, 549, 321-2, 523 (4). 

Pinză, 202, 240 (3). — (lipove- 
nească), 242.—(nemţeasc3), 429, 

Pinzeturi, 197, 210.—(mesev), 198. 
Pinzuri, 4186, 
Pircălabi, 260 (2). — (de sate), 62 

(2),"122. 
Pirişi, 123. 
Pirloy (fin de), 436. 
Pistoale, 288. | i 

Pitari, 117, 1475, 185, 286, 297, 
M3, i 

Pitră, 429. 
Piuă, 39% u. 
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TABLA LUCRURILOR 585 

Pivniţă, 261 (4), 283-4, 286, 291-2, 
396 u., 419, 430, 

Plăiaşi, 319 (4), 392. 
Plan de moşie, 293 

Platnici (a se da), 76 (12). 
Plic gospod, 246 (6). 
Plisă, 200. 
Ploscari, 310. 

Plug, 243 (5), 378-9, 414. — (de 
cal), 422. — (de lemn), 4M. 
— (Gare de), 375, 419, 441. — 
(roate de), 419. 

Plumb, 5, 9. 
Plus (= pluche), 201. 
Poartă (Vornic! de), 399 u. 

Poclavir, 374, 

Poclon, 44, 49. 

Pod, 52.—(umblător), 285, 
Podeală, 396-7, 427. 

Poduscă, 427. 
Podvozi, 213, 227. 

Poghi (sic), 374. 

Pogonărit, 127. 

Polcuri, 103. 

Polcovnici, 103, 267, 284, 450 (6), 
453-4, 476 (5), 514 (24), 518. 

Poliţă, 243 (5), 245. 
Poloboace, 241 (3), 291, 414, 

127-8. 
Pomadă, 199. 

Pomană, 130-1 (1), 429. 
Pometari, 334, 339, 502, 
Pont, ponturi, 157, 19, 233, 237, 

233 (2). 
Popuşoiă, 445. 

Porci, 414, 423, 440, 450 (6), 533, 
Portari de judeţ, 318-9 (4). 
Porumb, 243 u., 233, 364, 371, 

316, 419, 421-2u., 520 (3), 324, 
335. 

Posesori (arendagi), 224 (4). 

Vol. XXI, 

  

Poştă, 234.—(ruseaacă), 234, 
Postaje, 129, 

Postav, 237. 

Potecă, 3.0. 

Potire, 288. 

Potronici, 130.1. 
Practicalelor (condiea), 274. 
Prăjină de falce, 397. 

«Praştie» (carte), 82. 
Pravile, 523 (3), 525 (5).— (impă- 

rătegti), 469, 

Preoţi, 160. 

Pripas, 224 (4). — (vită de), 221 
(3). 

Pripaşi, 252 (1). 
Prisacă, 214, 243 (5), 255 (1), 

422, 424, 494. 
Prisăcari, 214. 

Pristavi, 435, 

Privighetori (fancţie), 513 (22), 
«Proloagele» (lui Dosofteiii), 22, 
Prosoape, 190, 201, 373, 375. 
Prostiri, 202. 

Protimisi (a), 212.—(a se), 63 (3) 
64 (4). 

Protimisire, 157, 

Protimisis, 448. 

Protopopi, 353, 528-30. 
Pruni, 535. 

Psalţi, 119. 
Pucioasă, 4.7, 9. 

Puf, 203. 
 Pungă, 374. 

Pungi de bani, 44%, 9, 237, 238 
(2), 496 (12). 

Purcari, 533, 

Puşcă, 288, 375, 380, 

Puţ, 284, 292, 
Putinele, 223, 227, 
Putini, 242, 247, 4l4. 
Putinică, 220 (3), 223 (5). 

31
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Răcherie, 284. 
Răchieri, 120. 

Rachiii, 216, 374, 428. —(eăldări 
de), 120-1. 

Raci, 533, 

Rădiu, 2418-9. 
Rădvan, 130, 290. 
Răgoz, 442. 

Rapăn, 436, 440. 
Raţe, 373. 
"“Raţimor (stofă), 190. . 
Ratoş, 292, 376, 381, 412, 414, 

430, 521. 
Răvaşe, 221 (3). 
Răzapazar, 44. 
Răzeşi, 207, 257 (3), 238, 262 (7), 

263 (8), 266, 407, 444 u., 459, 
482 (4) u., 493 (10) u., 499 (14) 
u., 501 u., 505-6 (18) v.,510u., 
518.—(vecini ; Oltenia), 352. 

Răzeşească (dreptate), 147. 
Răzvrătire (1821), 511 (21). 
Rechiabie, 37, 4%, 49. 
Regulamentul Organic, 269 Wu. 

531 u. 

Sac, 291.--(de vio), HAT, 
Saca. 427. 
Săcară, 2839-90, 420 1, 425, 521. 
Săchelari, 230. 
Săîtian, 373. 

Saigii, saegii, 45, 236, 238 (2). 
Sageacuri, 190. 
Săhăidăcari, 118. 
Sală, 442. 
Salahori, 46. 

Salop, 200 u. 
Saltea, 197. 

Salviă, 201. 

R. 

  

TABLA LUCRURILOR 

Reizi, 42-3. 
Renegaţi, 41-2. 

Rezai, 186. 

Rindăşie, 436, 
Rinduiala Ispovedaniei, 24. 

Rindviala £iî. Maslu, 24. 

Roabe, 239, 242. 

Roate de car, 426. 

Rogoz, 429.30, 468 4). 
Roib, 436. 

Rotacism, 24%. 

Rotari, 416, 418. 
Rotile, 260 (1). 
Rugă (biserica), 262 (6). 
Rumini, 312 v. „315, 320 u., 322, 

323 u, 827, 330 u:, 333 v., 336 
u, 353.—(fugiţ), 331. 

Ruminie, 327.—(iertare de), 314 

U. 

Rupi, 198. 

Ruptaşi, 253 (2); 234. 
Rusumaturi, 45, 450 (6), 

Sameşi, 386. 
Sămințetă, 202. V. şi simizătury. 

Samuri, 201. — (paceâ), 201. — 
(piatece, coade), 186 

Sanie, 195, 220 (2), 990, 426.8.— 
(lipovenească), 161. 

Săpunuri de mos3; 242. 
Sare, 3-4, 5,7, 9, 244 (6).—(drob 

de), 224 (4). 
Sarice, 186. 
Sărindar, 129.—(loc dat_), 461 (2). 
Scări, 380.—(de geaj, 373. 
Scărişoară, 309. 

 



TABLA LUCRURILOR 587 

Scarpi, 203. 

Scătulci, 187. 

Scăuieşe, 191. 

Scaune 2'0, 414-5, 4-9, 441 
Schele, 40. V. si gehel». 

Scinduri, 416 u. 

Scoarţe (pentru dubil), 468 (1) 

Scrin, 290, 414-5, 441. 
Scripcari, 185, 217, 286 413, 436 
Scrisori de moşie, 292. 

Scumpetea (pini). 261 (4). 
Scutari, 221 (3), 44. 

Scuteală (carte de), 243 (5). 
Scutelnici, 50, 141-3u.,194,394-5, 

436, 430-1 (6). 
Seimeni, 101. 
Selem-accesi, 39. 

Senet, 50. 

Serhatlii, 39. 

Serhaturi, 38. 

Sfanţihi, 339. 
Ste şnicare, 415, 441. 

Steşnice, 4186; 189-90, 197, 209, 
290, 421. 

Silişte, sălişte, 242, 297, 332 (), 
334, 8338-40, 302, 509, 310, 311 

(20). 
Simbrie, 131. 

Simizături 190. 
Sinste, 190, 209, 267, £53-5, 365- 

7, 310-1, 386, h43, 513 (22). - 

Singe (pri jul -1u'), 39. 
Sinie, 291, 44 4. 

Sipeta 4187, 19', 199, 203 219, 
224 (4), 241 (0), 243 4). 

Sipeţele, 199, 203. 
Sirboaică (grii), 425. 
Sirmă, 427. 
Slănină, 244 (6). 
Slujba Sf. Varvara şi Soironie, 

92. 
Siujitori, 142 (Î), 274. 

„Sohat. 533.   

Solniţi, 156, 190, 197, 203. 
Solonari, 43%). 
Soroc..veţi, 23% 
Satnici, 236. 

Spengă, 41. 

Spiţă (de răzeş!), 503 (19). — (de 
neam), 507 (49). 

Spitaluri, 32. 

Spoitori, 117. 

Spornici (la bir), 392 u. 

Stambol-şal (de rochie), 134 (DB), 

Staroşti, 119. 
Stegari, 109. 

Stejăriş, 411, 429. 

Sticle, 230, 237, 415, 412. — (fa- 
briră de), 8. 

Stilpal porţii, 467. 
Stilpi (a), 238, 266, 403, 409, 460, 

434% (4), 490, 304-3 (18), 307 (19). 

Stină, 291, 355. 
Stog, 373, 415, 420-2, 425. 
Străchinuţe, 186, 190, 288. 
Straie, 186, 197, 198 u., 218, 251-2, 

415, 429 42, 
Stratul (morit), 160.—(de puşcă), 

375 
Streliţi, 100. 
Streşini, 396. , 

Strijnici, 419, 423 426, 435. 
Stropitoare, 186, 1489-90. 

Stuh, 285, 292, 
Stupi, 129-380, 136, 141-3 u., 238 

(2), 241 (3), 440, 450 (6). 
Sucmane, sumane, 169, 396. 

Sudiţi, 539. 
Soflete (punera de), 3%. 
Suiragerie, 222, 429. 

Sugari, 419.—(pure:Y), 424. 
Suhaturi, 122. 

Suliţi, 26. 
Sultan-mezat, 387, 4%5 (3), 478 

(5) 504. 
Surete, 4, 251, 385,
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Şal, 134-5 (B), 189-91, 197, 201, 
114-5, 4, . 

Şaluri, 201. 

Şală, 415. 
Şalveri, 138. 

Șapcă, 374. 
Șarampoii, 397. 
Șchele, 42, 51. 

Şcoli, 32. 

Şelari. 14, 
Şele, 374. — (aemţeşi!, moldove= 

neşti), 428 —(turceşt)), 242. 
Șelari, 393, 
Şerbi (rob!), 260 (2). 
Șervete, 202, 373, 373. 
Șterturi, 161, 230, 241 (3). 
Șindilă, 285-6, 412, 
Șindili (=), 461 (2). 

Tablă de bir, 394. 

Tablă, 186, 197, 203, 209, 429, 
Tăblaşi, 393 u. 
Tacim, uri, 225 (5), 326, — (de 

mast), 190. 
Tacrir, 49, 175, 

Tacsildari, 30. 

Tagmă. 214. 

Tahmin, 424 u. 

Tainat, 42, 46. 

Taleri, talere, 44, 63 (3), 63, 66 
(6), 71-2, 82 (3), 103, 283, 304, 
315, 337, 337. i 

Tălpălărie, 468 (1), 
Tălpi, 416 u. — (de lemo), 445, 

418. i 
Tarabă, 161. 

Tatari (curieri), 203. 
Tavă, 190, 428. 

Tavă; 189. 
Teascuri, 283, 288. 

Ş. 

  

  

TABLA LUCRUHILOII 

Șinuri, şine, 419, 4248, 
'Şipuri, 187. 
Șireturi, 180. 

Șleahuri, 412, 430, 
Șlicari, 148. 
Şlih, 422. 
Șlihuri, 423. 
Șopron, 412. 
Şovar, 536. 

Şpaler, 292, 

Ștergare, 374. 

Știapuri, 198. 
Știrbi (a — mogia), 538. 
Ştofă, 202, 288. 
Ștreanguri, 419, 
Şuri, 284, 286, 292, 

Șurişoară, 397. 

Telegari, 191, 43. 

Teluri, 427. 

Temnic, 289, 427, 44, 
Tenzui, 201. 

Terzimani, 242, 244 (3). 
Teşcherea, 39, 363 (4), 523 (4), 

524, 
Teslari 458, 461 (2), 465 u. 
Tindă, 479. , 
Tingiri, 291, 428. 

Toc, 10 1, 9374. 
Topor, 532, 

Toporaş, 377. 

Traiste, 237, 419, 428, 
Trăsură, 213, 235.—(la măsurat), 

309, 313.—(a moşiei), 325, 
Treapăd, 387. 

Treiera (2), 289, 339, 363 (4), 364, 
415, 420-4, 

" Treierat, 534,



TABLA LUCRURILOR 

Trestie, 536. 
Tretini, e, 423, 522, 
Tributul țerilor, 44-5. . 
Tu'pan, 10, 198, 201-2, 
Tult 236. 

Țănchiuri, 223, 
'Țăpuci, 532, 

Ţevie, 418, 

Ughi ungurești, 236. 
Vium, 229, 

Ulamale, 1%. 
Uluc, 416, 418. 
Undiţă, 583 
Unghi de fier, şi. 

Văcărit, 127, 129, 141-3 v., 243 
(5). 

Vaci, 129-30, 187, 233, 443. 
Vădrari, 451 (6), 
Vădrărit, 141-3 u., 450 (6). 
Vălătuci, 412, 4209, 
Vameş, 119, 122. — (Mare), 238 

(2). 
Vămi, 45, 366. 
Vapeluri, 198, 201-2. 
Var, 7. 

Văratec, 244. 
Vase (cu vin), 291, 412, 414, 430, 
Vătati, 84, 161, 288, 445 (2). — 

(de aprozi). 70. — (de moșie), 
204, 224 (4), 231, 420, 423, 524, 
— (de oaste), 27», 314, 316, 

V. 
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Tulumbă, 427. 

Tumaurug, 415-8. 

Tunzut, 197. 

Turetci, 373. 

Tutun, 373-4. 

Țidulă, 367, 415, 477, 48U, 507 
(19), 513 (22). 

Țol, 225 (5), 231, 

Unt, 51, 240 (2), 244 (6). 
Uric, 301, 481, 486, 491 (8), 
Uricari, 262 (5). 
Uşi de fier, 226. 
Ustă, 44. 
Usturoi, 233, 

319 (1). — (de plaiă), 67, 122, 
— (de Păhărnicie), 346. — (de 
Țigan!), 286. 

Vatră, 427.—(a satului), 531, 
Vătui (țap!), 532, 
Vax, 373, 
Vechil, 66 (6). 422.—(ia judecată), 

268 u. — (de moşie), 226, 421, 
Vechilimeă, 266, 274. 
Vecini. 140.—(aăteny ; în Munte. 

nia), 73, . 
Vedre, 241 (3). 
Velniţă, 129, 286, 292, 366-7, 420, 

422, 424, 428. 
Verigi, 427. 
Vie, 101, 122, 147 u., 195-6, 19%,
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262 (6), 282, 286, 316, 388, 508, 
„521, 583-6. —(luerătoare), 412, 

Vieţile Sfinţilor, 224. 
Viişoară, 304. 
Vin, 444-3 u., 216, 223, 414, 422; 

424, 450 (6), 535-6. — (pelin), 

291, 
Vinăriciu, 310. 

"Vistierie (catastit de şi Logofăt 
de), 67, 123. 

Vitari, 413. 

Zabale, 373, 426. 

zâberi (3), 103. 
Zabiţi, 37. 39, 41, 45. 

Zahăr, 227. 

Zahereă, 42-3, 51, 160, 240 (3), 
249, 244 (6), 247, 339 u., 525 

(4). 
Zaheregii, 359, 363 (5). 
Zălhană, 117. 
Zălogi (a), 72, 308. 
Zapcii, 76 (11), 232 (8), 359-60, 

367.   364-5, 42 , 451. (6). —e ospod), 

Vite (albe), 1488. 
Viţelărie, 397. 

Viziri, 39. " 

Vizitei, 173, 225 (6); 287, 381-2, 

413 436 
Vocabular. V. şi 24 u. 
Vornicei, 253 (2). 
Vornici (de aproz), 366 
Vracniţă, 260 (1). 

Vrăji, 329. 
| Vatcari, 120. 

Zăplaz, 285, 292, 
Zariuri, 486, 190, 197, 203, 209, 

218. . 
Zecea (a), 253 (1). 

Zeciuială, 536, 539.—(a da), 77-8 

(43). 
Zembul, 242. 

Zemnic, 428. 

zestre, 462.—(izvod de), 207. 

Zloță (tătăreşiI), 300. 

" Znopi, 535.
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ONOMASTIC. 

Abăza. 395. 

Adam. 399 u., 472 (î) u., 482 (2). 

Aiftimia, 388 446, 495 (11). 501. 

Agachi, 184. 

Agape, 392. 

Agapie, 119. 

Albineţoaie, 462, 475. 

Alexandra, 487 (7). 

Alipie, 149. 

Alistar, 451 (7). 
Alixanda, 128. 

Andonie, 443,446, 498 (7),493(11). 
301, 306-7, 512-3 (22), 514-5. 

Andronachi, 39. 

Andronic, 207. 

Anâronie, 31%. 

Băbanul 338. 

Babei (a), 431 (3) 
Badea, 30%. 

Bădicul. 172. 

Bădiţ 395. 

Badiu, 413. 

Bagdasar, 1:6, 129. 

Băgul. 407. 

Bahrin, 195 u. 

A. 

  

Anghel,'344 
Angholuşa. 4iz. 

Anita, 28. 

Antal. 393. 

Antimia, 171. 

Anton. 117. 

Aramă, 395. 

Arbure, 203. 

Arhire, 393. 

Ariton, 892. 

Arnăutoiii, 435. 

Arsănie, 495 (11). 
Artenie 39%-5. 

Axinia, 474 287, 39% 

Azăpanul 101. 

Băisan, 431 (7). 
Bălănescul. 230. 
Bălaur, 30% 

Balea, îl. 

Băliă, 393. 

Başotă, 48, 
Bătrinu, 413. 

Bedros, 117. 

Bedralea, 233
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Beldie, 376 u,, 422. 
Berce, 102. 

Berendeiu, 196. 7 
Bistriceanu, 496 (11). 
Blebe, 129. 

Bleju, 62 (2). 

Bobeică, 518. 
Bocan, 119. 

Bogat-Noiă, 119. 

Bohotineanu, 399. 

Borcilă, 199. 
Bosna, 392, 395. 

Bostan, 119. 

Botez, 259. 260 (2), 294-5. 
Botezatu, 119, 452, 466 u., 515, 

Botna, 392. . 

Botoacă, 341 (11). 

Botoriţă, 74 (10). 
Brădoaia, 395. 

Brăharu, 453. 

Bratu, 394. 

Breazu, 392-3, 

Caengiul, 287. 

Călian, 117. 
Calistru, 119, 

Cap-Gras, 347. 

Cap-Mare, 120. 

Carabula, 394. 

Cărăiman. 184. 
Carp, 394, 451 (7), 501-2, 
Căsăii (a), 452. 
Căsian, 50. 

Catalina, 15. 

Cavacu, 370. 

Căvez (2), 454 
Căzacu, 230, 
Căzan, 11, 395. 

Cerbice, 300. 

Cercel, 395. . 

Cerchez, 118. 
a 

  

  

Bredicu (2), 455. 
Buclescu, 330, 334. 

Budăi, 264 (14). 
Budeanca, 433. 

Budeanu, 378 u., 418, 435, 438 
440 v. 

Budescu (?), 335 (9). 

Buganu, 445 (2). 
Bulai, 395. 
Buldumă, 74 (10). 
Buligă, 66 (7). 
Bulumazul, 335 (9). 
Bunea, 393. 
Burcă, 392, 447 (3) 
Burduja, 261 (5). 
Burlă, 62 (2), 74 (40). 
Burlacu, 413. | 

Bursucăniţa, 448-9, 495 (11) u. 
Bută, 395. 
Buturugă, 70. 

Buzilă, 453, 493 (10) n. 

Cernat, 62 (2), 74 (10). 
Cernavodeanu, 457 u., 470. 

Cernea, î1. 

Chihaia, 379. 
Chirică, 120. 

Chiril, Chirila, 804, 487. 

Chirţă, 230, 233, 
Chitic, 413. 
Cinepariu, 437, 
Cioban, 117. 

Ciocirlie, 171, 277 u. 

Cioful, 393 4. 
Cioinac, 120. 

Ciolac, 264 (14). 
Cioncă, 394. 

Cioncu, 74 (10). 
Ciontea, 330, 335 (10). . 
Cioran, 395. : 
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Cioroii, 393, 

Ciorsac, 185. 

Cirlan, 184. 

Cirlig, 277. 

Ciuchi, 445 (9). 

Ciuşa, 77 (12), 78. 

Clim, 392. 

Clipa, 445 (2), 446, 499 (1 1), 507 
(20). 

Clopot, 455 u., 474:5. 

Cocută, 432. 

Codrean, 395. 

Cojan, 262 (7). 

Dabija, 218, 480, 320 (2), 
Dănăilă, 4145 (2). 
Dâncescul, 341 (11). 
Danciul, 416, 313, 326, 339, 
Darie, 464, 475. 
Dărîngă, 474. 
Dărmoii, 217. 

Dău, 395. 

David, 308, 452, 

Dediul, 517 (3). 
Diaconiţa, 473, 419. 
Diaconu, 257 (3). 

Dimachi, 234. 

Dimisie, 517 (2) u. 

Efrim, 265. 

Făcălă, 393. 
Fădor, 102. 
Făeşu, 394. 

  

    

Cojoc, 393. 

Comşa, 77 (12), 78. 
Condre, 120, 379, 39. 

Corifosan, 294. ” 
Corlăteanu, 476 (5). 
Corovle, 395. 

Costescu, 382. 

Covachi, 443. 

Covrigescu, 335 (9). 
Crăcioaia, 393, 
Craraga, 395. 
Cucu, 395. 

Cuşiul, 471-3. 

Diţă, 50%, 
Dobrovici, 117. 

Dodiţă, 45. 
Dodu, 393. 

Doroitia, 407. 

Drăgoii, 77 (12), 78. 
Dragomireasa, 466 u. 
Dragul, 311 (1), 314, 316, 318-9 

(3-4). 

Drăgulin, 414. 
Drăguş, 74 (10). 
Dudu, 392, 

Dulamă, 70, 77 (12), 78. 
Dumitriu, 370. 

Erhan, 265. . 

Fătul, 206-7, 
Feareşti (familie), 316. 
Felea, 184.
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Feredeu, 118. 

Fiera, 327. 

Podor, 30f. 

Podoran. 20). 

Foti, 117. 

Găitan, 394. 

Gălăţeanul, &it. 
Găleată, 266. 

Găluşcă, 414. 

Gafencu, 435. 

Gahiţa, 461 (2). 

Galanton (Galaction). 265 

Ganciul, 116. 

Gane, 119. 

Gănuleasa, 185. 

Gaţul, 236. 
Gavrilicior, 135. 

Gegiul, 172. 

Ghenghe, 3:9, 400 (2) 305 (19) 
u., 303. 

Gheorghică, 453. 

Gheorghiu, 297. 

Gherasim, 413, 493 (10). 

Gheroiu, 388. 

Ghindă, 143, 395, 
Ghindar, 262 (6). 
Ghiureş, 471. 
Gilcă, 171. 

Haciul, 108. 

Haidăr, 26 (13). 

Haluncă, 416, 48. 

Hancea, 205 

Handăr, 183. 

  

Frângotă. to (2). 
Formagiu, 477. 

Purcescu. 341 (11) 

Farduii, 446, 451 (7). 
Furnică, 167 u., 299, 385. 

Ginjul, 185. 

Giurgea, 205. 

Glapia, 432. 

Gligor, 308 

Gogol. 323. 
Gogotă, 34t (11). 
Gogoţea, 330. 

Gogul, 71. 

Gorcea, 277. 

Goşotă, 323 u.. 
Grajdan, 15.. 

Grăpina, 392. . 

Greaca, 205-6, 394 

Grebenco, 102. 

Grecu, 102-3, 214, 466, 

Grigoraş, 445 (3). 
Grigoriu, 228 (3). 
Grosu, 287. 

Grozescu, 341 (11). 

Guliman, 323, 330, 334-5, 341 (11). 
Gurbilă, 393. 

Guste, 401 u. 

Hanos, 205. 

Haragoj, 481 (1) v.. 309. 
Hărtopanu, 495 (11). 

Hasnăş, 232, 422. 

Hedăr, 153 (5).
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Hincu. 393 

Hirtopoiiă. 432. 

Hoca, 228 (6) 

Holban, 184 

Hotinceanul, 430. 

Iane. 3tl (11). 

lanoş, 205. 
Ibănescu, 145 (2) 
Ichim, 335: 

Idieru, 451 (6). 
Iopure, 452, 3Ui. 

Ieşanul, 480. 

Iitini, 447 -(3). 
Igoianul, 311 (1), 316, 1 (4) 
Ilipescu, 311 (1), 316. 

Jelea 34. 

Joita, 402, 

Jurulită, 74 (10). 

Lamba, 395. 

Lăpuşneanu, 218, 236. 
Lătescu, 223. 
Lăzan, 447 (3), 
Lazu, 462. 

Leah, 188. 

Lehoiii, 155. 

Machedcn, 185. 

Măldan, 395. 

ep
 

e
 

_
 

Hranaciu, 439 

Hurmuz, 462 463 (3), 475. 

Hurmuzachi, 315. 

Huşanu, 491. 

lisăiă, 120. 

Iona, 183. 

Iosip, 435 (11), 453. 

Iosipa, 455. 

Istrătoaia, 264 (14). 

lurchi. 452. 

Iustina, 265. 

Ivan, 83 (5). 

Ivaşco, 34 (11). 

Izmană, 120 

Leoncea, 77 (12). 

Lepădatu, 304. 

Liga, 323. 

Lucachi, 432. 

Luchian, 257 (3). 
Luchiana, 488 (8). 
Lupa, 286, 474 (4) w. 

Măldărescul, 314. 

Mălina, 401.
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Malu, 304. 
Mămureanul, 49%. 

Mănăilă, 102. 

Manoleasa, 119. 

Mănuşca, 11. 
Mărăscul. 262 (7), 3809. 
Mărcar, 116. 
Marco, 277, 314. 

Mardarie, 458. 

Mardaros, 118. 

Marghioara, 2943. 

Marin, 394, 472 (3). 
Marina, 300. 

Măscurilă, 1. 

Măţu 395. 

Maxin, 203. 

Măzgureanu, 62 (2). 
Mazilu, 380, 436. 

Menghe, 338. 

Meriază. 453. 

Merla, 203. 

Mica, 485, 489. 

Mihăilă, 304, 447 (5). 

Mihalaşcu, 77 (42). 

Mihalcea, 308. 

Milente, 185. 

Minciună, 77 (12), 264 (1%). 

Nan, 11. 

Naneş, 323 u., 335 (9), 34 (11). 
Nanie, 432. 

Năpran, 446, 495 (11), 501. 
Naş, 416. 

Nasoia, 266. 

Năsturaş, 445 (2), 452, 
Necşoaia, 273. 

Necşoiii, 275, 472 (2.3) u., 480. 

Qatul, 277. 

Obrăja. 223. 

  

Mindiriă, 39£. 

Mirăuţ, 207, 392. 

Mirciu, 392. 

Mirlan, 255 (1). 

Mirza, 482 (3). 

Miţă, 4492, 494 v, 

Mitoşeriu, 414, 420, 123. 
Mocanu, 448 u. 

Mogirdici, 118. 
Moglan, 455. 

Mohor, 326. 

Mohra, 313, 

Moiceanu, 78. V. Leoncea, 

Moisa, 476 (5) u., 418 (6). 

Moise, 77 (12), 78, 266, 308. . 

Moisei, 171, 393. 

Moldovanul, 262 (7), 435. 

Molenţa, 490. | 

Monea. 392. 

Moştean, 392. 

Moţoc, 215. 

Mreană, 433. 

Mrejnicu, 82 (3). 
Munteanul, 459, 472 (9). 

Murguleţ, 392 3 
Muşa, 11. 
Muţit. 227. 

Neculce, 259. 

Negel, 176. 

Negroii, 6; (6). 

Negură, 391. 

Nică. 395, 450 (6), 514 (2%). 

Niculescu, 304. 

Nobet, 118. 

Noor, 119. 

Ochiană, 184. 

Ocţintie, 115
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Odochia, 281 u. . 
Olteanu, 74 (10. 

Oncheş, 260 (2). 
Onciu, 455. 

Oniu, 395. 

„ Pachiţa, 227. 

Pădure, 455. 

Pagul, î85. 
Păişescul, 323, 

Paiul, 409. 
Păladi, 453 
Palaghie, 185. 
Păâlte, 124. 
Păntel. 102. 
Panţiroaia, 4:16-7. 

Panţiru, 373 v. 

Părasca, 20. 

Păsat, 459. 

Păţăiu, 393, 
Pătatu, 478 u. 
Pătrăă. 277. 
Păun, 138 (E). 
Păvăloaia, 286. 

Pertaloglu, 120. 
Pestrea, 308. 

Petecilă, 74 (10). 

Raba, 41 (2). 
Racea, 319 (4). 
Răchilă, 395. 
Răchită, 392, 394. 
Răscanu, 493 (10). 
Răschitoriă, 444-5 (2). V. şi Răş- 

chitoriii. 

Săcară, 451 (7). 
Săchiraş, 267. 

  

Onotrie, 394-5. 

Opin, 388. 

Oprişan, 244 (6). 

Ovaghen, 116. 

Ovanes, 118. 

Petrică, 300. , 

Petrilă, 443, 482 (1) u,, 493 u. (10). 

Petrovici, 231. 

Picioranga, 451 (7). 

Pierdovară, 206. 

Pitu, 392. 

Platon, 395. 

Popa, 49% (12) u. 
Popazul, 177. 

Popescu, 30% 

Popovici, 472 (3) u., 476. (5). 

Porhira, 261 (4). 
Potorac, 3. 

Potoroc, 451 (7). 
Potoriţă, 78. 

Prale, 379. 

Prian, 167 u., 384, 

Prodea, 11. 

Puful, 388. p 
Puşcă, 1%8, 138, 263 (9). 

Puşcasu, 451 (7). 

Rășchitoriii, 485, 489, 309. 
Răuţă, 67, 71. 
Riza, 335 (9). 
Roiu, 497. 504 Sâ. 

Roman, 2604 (1%). 
Rusul, 1%, 138 (£) 

Sălăvestru, 119, 379, 435. 
Sălcutan, 120. :
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Sămanul, 185, 204 (3). 
Samson. 448. 

Săndachi, 393. 

Sărafim, 44. 

Sarchiz, 117. 

Savin, 277. 

Săvoaia, 174. 

Scată, 77 (12), 78 
Scătarii, 447 (3), 450 (3). 
Scărlat, 314, 

Scinteie, 4188 (6) 
Scripcă, 237 (8). 
Siiman, 420. 

Sinchetre, 501. 

Sinchetroaia. 447 (4), 499 (15)u. 
Sinchetru, 447 (4), 436, 498 (13), 
Sintoader, 175. 

Simeonescul, 156. 

Sircu, 117. 

Sirghie, 489. 
Sotragiu, 462. 

Șahin, 516 (1). 
Șain, 117. 

Şaroşescul, 322 u. 

Șataveiti, 314, 323 v, 30, 334, 
Şeişescu, 335 (9). 
Șerbăneasa, 430, 470, , 

„Şlomuşor, 119. 

Tacul, 278. 

Tănăsucă, 393. 

Tătaru, 122, 

Tatul, 11|. 

Tăut, 171, 462, 344 (0). 

Tâvăluc, 266. 

Telea, 394. 

  

Solomon, 43 (10). 
Sora, 13. 

Soroceanu, 472. 

Spinu, 416, 418, 

Spumă, 395. 

Stahie. 4% (3), 484, 485 (5), 495 

(11), 509 
Stamatin, 393, 

Stamatoglu, 117. 
Stănciucu, GI. 

Stancul. 119. 

Stărpu, 267. 

Stăvilă, 42), 
Stepan, îl. 

Stepana, 78. V. Tegtebană. 
Stihi, 265, 473, 
Stingaciu, 102, 287. 

Stratin, 501, 

Stratina, 488 (8). 
Stratul, 486. 

Strătulat, 158, 263 (9). 

Şomescu, 334. 

Șoriceasa, 231. V, şi Soroceasa. 
Șoroceasa, 227. 

Ştefana, 264 (14), 448, 

Ştefania, 389. 
Știrbăţ, 166, 168, 204, 206. 
Ştiucă, 119, 262 3 (6, 8), 

Terinte. 267. 
Teştepană, 77 (12). 
Timina, 392. 

Timoş 518. 

Tinjală, 488 (8), 30-92. 
Tiron, 444-5 8). 
Tobultoc, 119. 

  

 



Todosie, 300. 
Totu, 433. 

Tolontan, 395. 

Topală, 183. 
Topşea, 11. 

Trencu, 452, 
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Trilan, 395. 

Trofin, 446. 

Trohin, 452, 501, 
Traşăneanu, 119. 
Tută, 447 (3). 
Turbatul, 39, 

Țară-Lungă, 444 (2). 
Ținţu, 523 (4). 

Vrita, 300. 

Ursa, 451 (7). 
Ursu, 380. 

Varşavoglu, 117. 

Văscu, 148. 
Vasilca, 443, 482 (2). 
Vasilescul, 341 (1]). 
Vasiliu, 476 (5) u., 479. 
Vasiloiă, 394. 
Velchel, 117. 

Zbere, 260 (1). 
Zbină, 77 (12), 78. 
Zgăvărdeiă, 330. 

Zgberce, 480. 
Zmeu, 334. 

Vot, XXI. 

Uscatul, 394. 

Utmej. 347. 

Vinerica, 395, 

Viagher, 304. 
Vinograd, 118. 

Vărlan, 294. 

Virzob, 308, 323, 335 (9), 

Vrabie, 491, i 

Vulpe, 447-8 (5), 450 (5). 

Zonca, 232 (9). 
Zorilă, 287. 
Zota, 452. 

Zugravul, 265. 

38
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VOCABULAR. 
— 

Acăret, 475. 

Acolisi (a ee), 278. 
Acolisire, 526 (5), 

Acolisitor, 222, 234, 404. 
Act, 336, 
Adiaiorie, 192. 

Administraţie, 195, 
Adres (= adresă), 269, 
Adresarisi (a se), 269, 3853. 

- Afronturi, 364. 

Agărlic, 243 (5). 

Agiutorire, 450 (6). 
Ahotnic, 433. 

Amanetarisit. amanetăruit, 418, 
431, 514 (23). 

Analog, 446, 301. 

Analoghie. 274, 276, 335-6, 448 9, 
456. 

Bălţat, 437. 

Bate (:- pinea), 339, 364. 
Bezaconie, %9. 

Boază, 28. 

Bocnă (a se face), 223, 
Borfuşoare, 94. 

A. 

  

Analoghisi (a se), 48. 
Analogon, 421, 448. 

Anerisi (a), 349, 368. 
Angareâ, 51. 

Apartenire (părtenire), 398, 
Apelaţie, 156, 270, 318. 
Apostat, 525 (5). 

Ardicare, 532. 

Arendui (4 ae), 534, 
Arenduire, 338-9. 

Articol, 537. 

Articole (-uri) (de lege), 269 u. 
Asupră (de măsură), 364, 
Aşăşi, 367. 

Atacarisi (a), 403, 
Atărdisi (a), 480. 
Aterdisi (a), 216. 

Breaz, 436. 

Bucătăraş, 176, 
Bucate (frunte de; vite), 181. 
Buiurdesi (a), 156. 
Burian, 137. 

Burlac, 236.
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Cădea (a — asupra cuiva), 308. 
Căiatet, 41. | 
Calabalic, 5i1 (21). 

Călcată (moşie), 538. 
Căluşel, 138 (E). 
Căluţ, 52, 
Canal, 233. 

Canonisire, 529. 

Canţalerie, 373. 
Canţălărie, 380. 
Ganţilerie, 350. 
Cantoră, 217. 

Capăt de gireadă, 4%. 
Capete de coser, 423. 
Capişte, 28. 
Capital, 366. 

Capul hotarului, 339. 

Capul moşiei, 334. 

CapulYplaiului, 357, 
Cărare, 308. ' 

Casabă, 41. 

Catagrafie, 411, 419, 423, 496 
429, 441, 537. 

Catahrisis, 49-50, 
Catehis, 374%. 

Catigorie (acusare), 220 (3), 335. 
Catihisi (a), 449. 
Catihisis, 449. 

Cerdac (fintină cu), 430. 
Chirie, 122. 

Chivernisi (a—pe cineva), 242, 
Chizăşlui (a), 4382(10). 
Cilen, 270, 404, 433. 
Ciobănesc, 414. 

Cirac, 243 (5), 
Circiumă, 430. 
Gireadă, 181, 
Citanie, 51. 

Ciudesc, 33. 7 
Clăcui (a), 77-8 (43), , 

83 (4), 482 (2). 

C, 

  

Cojnecă, 88. 
Comisar, 517 (1). 

Comisie, 228 (7), 376, 382. 
Compitent, 269. 

Condei (articole), 367. 
Condract, 193 u. 
Condraht, 513 (22). 

Condrat, 296. 

Consilieri, 303, 317, 343. 

Consol, 45. 

Contract, 215, 297, 337, 339-40. 

Copie, 268, 294 320-1, 352 (11), 
363 (4), 368, 410, 512 (21), 320 

(2). 

Corcit, 240 (2), 

Corespondenţăe, 211. 

Corespondenţie, 366, 368, 525 (5). 
Cornurile locului, 467. 

Coronă, 209. 

Costişă. 487. 
Crais. Comesar, 160. 
Craizamt, 136, 

Creditarisi (a), 232 (8). , 

Creditor, 360, 362, 366-7, 369 (6), 
371, 412, 304, 522. 

Criticarisire, 270. 
Carată (moşie), 266. 
Curătură, 382. 
Curea de moşie, 355. 
Curgătorii (descendenţi), 307 (20). 
Curgerea (pricini), 447 (4). 

Curma (a se—preţul), 266. 
Curmătură, 310, 338. 

Curs, 525 (5), 539. 
Cusur (rest), 313 (22), 523 (4).— 

(a face), 46. 

Cut, 180. 

Cutezări, 525 (5). 
Cvit, 366. 
Cvitui (a), 367. 

S 
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Dajde (dijmă), 122, 
Davagilic, 160. 

Delcă, 270-1. 
Deosebi (a-gI), 345. 
Departament, 232 (8), 330, 
Derector, 227, 231. 

Desblănit, 186. 

Descălecătură, 492, 
Destăcut (de datorie), 322, 
Destrămări (exces), 380). 
Deştinde (a se), 32. 

De ună vreme, 368. 

Devlet, 106. V. şi dovlet. 

- Făcătoare (vie), 158, 389. 
Falceste, 398. 
Familie, famelie, 210, 217, 360, 

363, 368, 325 (5). 
Păndărac, 394. 
Favor, 231. 

Fiat, 51. 
Firtă, 186. V. gi tabla lucrurilor. 
Formă, e, 269-71, 352, 377. 

Găvozdi (a), 32. 
Gbirghiliii, 199, 201, 203. 
Girezuică, 425. 

Girlă (Siretiul), 426. 

Hacul (tocmit cu), 188. 
Hain, 80, 360. 
Haltansi (a), 403. 
Haramini, 95. 

D. 
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Dovlet, 364. 

Diastimă, 49, 402. 
Dijmuri, 213, 537. 

Dobindă, 496 (42). 

Dobindi (a; a imprumuta), 516. 
Documenturi, docomenturi, 267, 

269, 274, 361%, 3171, 376, 404. 
Dorluc, 186. 

Dosădi (a se),%30, 
Dosi (a ae), 378. 
Dragoman, 142, 300. 
Drit, 401. 
Damnezăoaie, 29. 

Formalită, 366. 
Formalităţi, 338. 
Forum, 232 (9). 
Fostisi (a se), 305. 
Prătiori, 227. 
Frunte de clăcași, 536. 
Pundătură, 44 (). 
Fundul moşiei, 408. 
Furie, 222. 

Gol, 310, 344 (11), 348, 353. * 
„_ Gospodăresc, 441, 
Gubernatori, 155 (6), 

Gura (a arăta cu), 385, 

Hareciii, 480, 

Hiclean, 89. 

Hotărel, 337. 

Hotărit (hotarnică), 166,
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Iconomisi (a—cu cheltuial), 231. 
lernatec, 237, 241 (3). 
lezi (a), 48% (4). 

Îmbe, 215. 

Îmbrăcată (moşie—cu vie), 389. 
Împietri (a), 327. 
Împrejurat, 297. 
Împrotivnic, 336. 
Împrumutător, 361 (1). 
încheia (a se — râoşia), 458. 
Închipuire (de hartă), 509. 
Înclinare (a avea — un Le cu), 

357. 

Încredințată (dovad3), 385. 
Încredinţător, 274. 
Îndărăpnic, 112. 
Îndărăvnic, 222. 
Îndatoritul, 362. 
Întunda (a se), 341 (11).—(a se— 

o moşie cu alta), 408. 

Întundată (vie), 305. 
Întundate (locuri), 310. 
iagrădi (a), 260 (1), 264 (13) 305, 

316. 

VOCABULAR 

  Îngrădit, 459. 

Jăcaş, 364. 

Jai (a da — casei), 330-1. 

Lăcomesc (adiectiv), 87. 
Lăcrămător, 368. 

Latul, 3238. 
Legătură (a'pune în), 30. 

Leliachii, 200. 
Lepădare (abdicare), 34. 
Libov, 30, 

Îngurlui (a se), 217. 
Înjuga (a se—un hotar), 347. 
Înneca (a se—o parte de moşie), 

332. 
Însema (a), 245. 
Însuma (a se), 534. 
Însurat (= însurătoare), 222. 
Întemeiarea hirtiilor, 514 (23). 
Interes, interesuri, 220 (3), 223, 

403, 337. . 
Întrebăciune, 341 (11). 
Tatregant, 220 (3). 

Ipochimen, 164. 

Ipolipsis, 30. 

Iroizmos, 339. | . N 

Irosi (a ee), 362. EI 
Ischirocardie, 364. 

Iscostisire, 364. 

Ispovedui (a se), 529. 
Ispravă (de = cu totul), 436. 
Ispravcă, 360, 363 (4). 
Isterisit (a rămiînea), 275. 
Istov (vinzare de), 266. 
Iurisculți, 269. - 

| * Izbrăni (a), 343. 

Jălojitură, 272. 
„durui (a), 240 (2). 

Licitaţie, 531. 
Linie, 466. 

Lipi (a se—o moşie lingă slta), 

328.—(a—la o moşie), 332 (8). 
— (a—o moşie), 334. 

Liţitaţie, 438.
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M. 

Madeă, 50. Metaherisi (a), 2:45. 

Magază, 525 (5). Ministru, 228 (7). 
Mal, 309. Mirie, 42, 45-6, 51, 56, 

Masă (a face o moşie —), 332, 
338. 

Materie, 291 

Megieşit, 398, 402. 
Membrană, 88. 

Memlechet, 37, 46.7, 49, 51-2. 

Mereiet, 42, 45, 48, 512, 
Meremet, 214. 

Meremetisi (a), 396-7, 414 528. 

Mestecătură, 32. 

Meşteşugitor, 321. 

Natură (in-), 533. 

Neaflare, 20. 

Neclătit, 301. 
Necununat, 380. 

Negăvozdit, 33 
Neincredinţat, 292. 

Nelegiuit (= contra legi)), 367. 
Nemeteţuri, 190. 

Neputred, 28, 
Nerăşluit, 412, 430. 
Neruşuit, 475. 

Obăr-Vornic, 316. 

Obinti 4a), 239. 
Oblu, 427. 
Ocazion, 224 (5), 225 (6). 
Odai (casă de), 286. 
Ohabnic, 12. 

  

Mirimiram, 40. 

Mistui (a—acte), 510. 
Mohorit, 436. 

Mojneni, 353 4, 356-7. 

Monedă, 208, 219 (1), 366, 539. 

Monidrie, 87. 

Moscur (adiceliv), 436 

Moşie (casă în oraș), 463. 
Mcchi, 340. 

Murahasi, 39. 

Muşterei, 480, 300, :310. 

Nesilinţi, 421. 
Nesimţit (= nesimţitar), 29. 
Nesminti (1 se), 495 (10). 
Nestinjinit, 271. 

Netopită (cinepă), 425. 
Neunit (adevărului), 402. 
Nevolnic, 534. 

" Nistav, 343, 
Nizam, 37, 39, 47-8. 

Nobel, 430. 

Noimă, 49, 

Olăchesc, 373. 

Omenire, 363. 

Orighenariă 296. 

Orighinal, 372, 320. 
Oţeri (a se), 245.
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Pachet, 376. 

Păciuire, 340, 34 (10). 

Pădurită, 411.. 
Pajişte (din-), 292. 
Paminte, 33. 

Pără (= pănă), 459, 473. 
Paragrafie, 270. 

Părinţesc, 46%. 
Parolă, 161. 
Particularnic, 214, 513 (22). 

Paşte (a se — dobitoacele), 307, 
Patrie, 243 (5), 256, 327, 365. 
Patriot (negustor), 402: 
Patrioticesc, 369 (5). 
Pecetluit (substantiv), 329. 

" Pembă, 199, 201. 
Perilipsis, 296, 387. 

Persoană, 290, 368, 404. 
Personal, 366. 

Pisc, 408. 
Pitac (act), 353. 

Plămădi (a), 424. 
Plan, 352, 356, 404. 
Planisi (a), 223. 
Plăvan, 437. 
Plini (a se), 340. 
Plirofori (a), 225 (5). 
Plirotorie, 266, 363 (4), 526 (5). 
Plirotorisi (2), 160.—(a se), 273. 
Podobit, 239. 
Poftori (a), 241. 

Politepsi (a se), 42, 46, 36. 

Politicesc (adiecliv), 530. 
Politici (a se—preţul), 216, 229. 
Ponosi (a se), 528. 
Pont, 55, 57-8, 368, 
Popri (a), 529. . 

Porumb (coloare), 437. 
Posesie (arendă), 512 (22). 
Posiţie, 526 (5). 

Posledui (+), 410.—(a se), 520. 
Posluşanie, 143, 537. 

P. 

  

VOCABULAR 

Povescă, 514 (24). 
Pravăţ, 270. 
Pravelicesc, 270. 

Pravilnic, 335. 

Pravoslavnic, 378. 

Precestanie, 528. 

Predmet, 217. 

Pregiuraşi, 291. 

Presărare, 279. 
Prescriere, 412, 417-8, 430. 

Prascris, 520 (2). 
Presudstvie, 531. - 

Presudstvui (a), 378. 
Pretălui (a), 396. 
Pretendanţi, 365. 
Pretendator, 270. 

Pretenderisi, pretendirisi (2), 213, 
218, 401, 443. 

Pretenţie, 215, 355, 370, 402, 445 

i
a
 

ae
 

- (8), 449, 518. — (a ae afla în), 
248, 

Pretenzie, 156. 

Pretinde (a), 537. 
Prevaricaţie, 270. 
Preveleghii, 50. 
Prezedenţie, 332, 

Pricină (a sta la), 308, 
Pricinui (a),, 448. 
Prințip, 526 (5). 
Priroiorisi (a), 173. 
Producturi. 232 (9), 235, 366, 415, 

419. 
Proitaxi (a), 209. 
Proprietar, 538. 

Proprietăresc, 335. 

Proprietaricesc, 334%. 

Propune (a), 270. 
Propunere, 269. 

" Proţăs, 270. 

Protecsie, 539. 

Protectie, 376. 

Protest, 233, 270-4. - :
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Protestălui (a), 269, 271, 325 (3). 
Protestarisi (2), 368, 
Protimisi, (a), 43. 398, 
Protimisire, 270. 

Provisii, 365-6, 368, 

Răbelie, 373. 
Râtui (a), 534. 
Raiat, 242. 

Răminea (a—jos), 350, 
Răntina (a), 261 (3).—(a se), 390. 
Răntuna (2). V. Răntina (a). 
Răpi (a—a fura), 383. 
Răportui (a), 405, 539, 
Răpus (zapis), 331. 
Răscumpăra (a—pămintul), 434%. 
Răsplăti (a), 175. 
Răsufla (a—un act), 509, 
Răsuflat (zapis), 453, 
Răsuflu, 3, 

Răsvrăti (a; a schimba), 87. 
Răvila (a), 428, 

Săotestru, 195, 362, 467-8, 370, 
423. 

Săctestrui (a), 361 (2). — (a se), 
360. 

Săcvestrui (a), 421-2. — (a se), 
248. 

Sâgnit, 436. 
Samaniă. 199. 
Săntenție, 270. 
Sărmeiă,_245, 

Scăzut?(substantiv), 424. 
Schepsis, 361 (2). 
Schivernisi (a), 127. 
Scopos, 365. 
Scridarisire, 368. 

  

  

Public (în), 157, 
Publicaţie, 448, 499 (15), 501-a. 
Puncturi, 215. 

Purcesul (-dere), 486 (5). 

Răvizie, 228 (7). 

Răzăşi (a ae), 265. 
Răzăşime, 510. 
Răzilet, 368. 

Răzmiriţă (= războiu), 346. 
Rea (a face—o vinzare), 77 (13). 
Reclamaţie, 3538. 

Recomendui (a ss), 269. 
Reformată (religie), 376. 
Regularisi (a), 269. 

Relighie, 376, 378-9, 
Resolarisi (a; a hotări), 274, 
Rezăluţie, 268, 271. 

Rezon, 229. 

Roză, 191. 

Scvrsură, 338. 

Scateală (a fi în), 101. 
Scuti (a—bucate), 534. 

Seciestrui (a), 419, 
Secvestra (a), 522, 
Secvestruire, 233. 

Secţie. 319. 

Șet, 519. , 
Semenţii (= zahereă), 51. 
Sepet, 4. 
Stera, 326 (3). , , 
Sfințeşte (a fi la apus), 262 (7). 
Siguranţie, 2£6. - 

Sigurepsi, siguripsi (a), 541 (2), 
403. —(a se), 227, 496 (12),
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Simceă, 87. 

Sinclironomi, 176. 

„ Sinisforă, 17), 182. 

Sinorisi (a), 361. (2). 
Situaţie, 332. 

Sleame, 309. 

Slobozi (a se—apele), 354. 
Smintele, 526 (5). 
Soare-amiazăzi, 262 (7). 
Soare-răsare, 408. 

Somă, sumă, 209, 339, 361 (2), 

363 (4), 366, 325 (5). 
Soroc, 35f. 
Soţie (= soţ), 239. 

Sparge (a—un hriscv), 315.— (a 
„—zapisul), 65 (5), 

Spetit, 435-6. - 
Spinuit, 412, 430, 

Spodobi (-), 33.   
Ş, 

Şăguiu, 243 (5). 
Şală, 4. 
Şarg, 113, 435-6, 
Şart, 44, 44, 47-9, 52-83. | 

T, 

Tacim (rost), 422, 
Tahmin, 411, 420, 429 u. 
Tămăna (a). 27. 
Tărcan, 393. 
Tărire, 87. 
Tărziman, 130, 441 (Il). 
Taxil (a face), 50-2. 
Temelnic, 475, 417. 

Teorie,_356. 
Teslim, 523. — (a face), 371, 

Teslimarisi (1), 411, 430. 
Testamenturi (arivilegii), 241 (3).   Tetraminie, 387. 

VOCABULAR 

Stanţie (instanţie), 355. 
Stăpinesc (adiectiv), 415, 417. 
Stăpinit (= re), 417 (5). 
Stavilarisire, 233. 

Steâjăr, 43. 

Stearpă (moşie), 334. 
Stenahorie, 43. 

Stenohorie, 365. 

Stepină, 142. 
Sterpe (moşi)), 286. 
Stihii, 211. 

Stingher, 424. 
Struji (a), 31. 
Sudui (=), 376. 
Sunet (2 faze—mare), 24 (5). 
Supărător (acel ce supără). 530. 
Sumă, 235, 332 (8). 
Suveran, 525 (5). 

Şezămint (a şedea c.), 122. 
Şezători, 463 (5). 
Șindilit. 411-2, 499-3). 

Tinde (a se), 310. 
Tirg (a se face), 347. 
Toiege, 29. 

Totime, 436. 

Trage (a—hotarele), 327-8.— (a-- 
moşie), 325, 330, 332 (8), 337-8. 
— (— munţi»), 318 (4). 

Trahtat, 53. 

Trăi (a — Dumnez i pe cineva), 
244 (5). - 

Transporta (a), 537. 

Trăsură (hotărnicie), 328, 333. 
Tratat, 364. | 
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ES 

Trataţie, 271.— (pertractare), 270, | 
Tratarisi (a), 378-80 vw. —(a s), 408, | 
Treieriş, 539. 

Țidulă. 473. 
'Tărmonie, 161. | 

Ţincuşă, 282. 

Uni (a), 343, 

Vadeă, 178 (1). 

Văduoiă, 287. 

Văiugă, 487, 490, 509. 
Varvar, 222. 

“Vărvărie, 378. 

Vecineşte (adverb), 307. 
Vicleni (a), 179. 
Vidomosti, vidomostie, 435 u., 

438 (10). 
Vinde (a—arenda), 339. 
Virturi de copaci, +16, 418. 
Vistiericesc, 539,   

2. 

Zăpodie, 262 (6). 
Zalum, 402. 

Zurbalnic, 372. 
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Trepăda (a), 334, 337. 
Trup de hotar, 501, 
Trusc (adiectiv), 424. 

Ţisăresc, 204. 
Țităţii, 352, 
Țurcănesc, 374. 

Viţă tînără, 263 (9). 
"Voevod (de oaste), 28 u. 
Voinici (oataşi), 28. 
Volnic, 377. 

Volnici (a ae), .368. 
Volnicii, 369 (5), 
Voroavă (a se lua 14), 237, 244 

(5). 279. 
Vorovi (2), 140, 513 (22), 
Vrace, 34. 

Vristat, 374.



ERATĂ. 

La pagina 28, rîndul 1 de sus: Dumnezăul tăi pentru: Dumnezăul, tă, 
» » 29, rindul 5 de sus: giudeţ, în loc de: giujdet. 
> » 31, rindul 1 de jos: coastele, în loc de: coastele, 
» » 98, rindul 4 de jos: amyatvovww, în loc de: zrpalvovv, 

A se suprima la -psgina 80 nota 1. 
La pagina 137, rîndul 11 de jos: şieş, în loe de: gi [e)g. E 

» » 148, rindul 10 de sus: loanichie, în loc de: Jenachie. ET E 
160, rindul 9 de jos: poronea, în loe de: pornoca. Di 
169, rîndul 7 de jos: maj, în loc de: mal, 
173, rindul 4-2 de sus: caceste două», e de două ori. PR 
197 şi 203: Răducanu, în loc de: lordachi şi Vasile. E 
221, rîndul 5 de aus: acee, în loc de: ee acă, 
223, rindul 6 de aus: indoiiii, în loc de: îndoită. 
237, rindul 2 de sus: prisoseaacă, în loc de: pripsosească, 

, 261, cota 4: înnainte de Dimitrie Muste a se pune punct. 
Pe pp. 185, 264, s'a dat, se pare, după două copil, acelaşi act. 
La pagina 291, rindul 1 de jos: suptă, în loc de saptii. 
Cataatiful de pe p. 413 u. ma dat şi pe p. 433 u., în altă copie, pentru 

a se putea urmări deosebirile de ortografie în acte contemporane, 
Şi actul de pe pp. 429-30 se află şi, în altă copie, may sus. 
La pagina 526, rindul 15 de jos: prag, în loc de: pag. 
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