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PREFAȚA. 

Acest volum a zăbovii ani de zile. Pregătit încă din 1910, 
început în 1911, numoă astăză îl pot da persoasielor care se 
ocupă de istoria noastră. 

Documentele, de origine foarte deosebită, sînt “rare: ori lămu- 
rite prin note, a căror întindere ar fi trebuit să fie prea mare 

și pe care numărul explicațiilor date la volumele V-VII le-ar 
fi făcut adese ori fără folos. 

Înnaintea lor am adaus însă unele observaţii subsidiare. 

N. IORGA.



CITEVA OBSERRVAȚII ASUPRA MATERIALELOR, DOCU- 

“MENTARE CE URMEAZĂ.



  

Cîteva, observaţii asupra materialelor documentare 
a ce urmează. 

  

IL. 

Întăia condică de orînduieli a lui Grigore-Vodă Ghica. 

Între reformele în sens europeân, apusean, cu condici, 

registre, socoteli de zi, programe, budgete, — să nu uităna 

că acela al Franciei e numai din vremea lui Necker şi că 

a fost privit ca o divulgare revoluţionară, — pe care le in- 

troduse în Moldova mai ales acel om cult, bine intenţionat 

şi nobil care a fost Grigore Alexandru-Vodă Ghica, e şi aceia 

a fixării veniturilor boiereşti, de la demnitarul cel mai în- 

nalt pănă la cel mai de jos slujbaş. De acum înnainte fie- 

care putea şti ce are de dat şi fiecare trebuia să ştie ce 

are de luat. 

Condica pentru anul 1776 a publicat-o d. P. Rășcanu, cu 

un întins şi interesant comentariu!. D-sa vorbia şi de „Con- 

dica, de veniturile ţerii în 1777“, despre care „se zice că 

există“ 2. Aici înfăţişăm Condica pe 1775, în copia -de la 

1820, tăcută pentru informaţia lui Nicolachi Văcărescu, poe- 

tul muntean. Trebuie să adăugim acuma că manuscriptul 

' V. nota 1 la publicaţia noastră de faţă. 

2 Lefile şi veniturile boierilor Moldovei, p. cl.
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a întrat în posesiunea. Academiei Romîne prin testamentul 

proprietarului săi din 1911, care ni l-a împrumutat spre 

publicare, boierul bibliofil care a fost G. E. Filipescu. 

Observăm de la început că astfel de măsuri nu eraii cu 

totul nouă. Alt Domn al Moldovei dintre Ghiculeşti, Matei- 

Vodă, se gîndise la o asemenea orînduială şi, prin actul săă 

din 23 Novembre 1754 (7263)1, menit „să aducă patria spre 

mai bună stare şi întemeiare şi pre supușii săi la, fericire 

şi odihnă“, el hotăria — ca şi cum aceasta ar fi spre folo- 

sul boierimii singure, lipsită pănă atunci 'de „un venit spre 

starea şi întemeierea ei“ și căzută; în unele neamuri vechi 

şi mari, dar şi cu. oarecare privire la, „îndreptarea și odihna * 

săracilor lăcuitoră al ţării“, cari şi aşa hrăniseră pănă atunci 

şi ca, dregători pe fruntaşi,— veniturile. dregătorilor de deo- 

sebite trepte. 

Prin aceasta, Domnia recunoaşte funcționari ai ek per- 

manență, cu atribuţii strict fixate şi cu specială răspun- 

dere — se constată „la poroncile, la trebuinţele Domniel 

de multe oră lipsa de slyjbă, neputind a suferi a sprijini 

cheltuiala ca, să şadă aice lîngă stăpînul săi, să caute slujba 

lui“ —în acel boieri cari pe vremuri stăteau, cu titluri, atri- 
bute şi onoruri anumite, la, îndemâna Domniei, gata a primi 

trecătoare însărcinări de îspravnici, pe lîngă rosturi pe care le 

ii m a drept decît ca o datorie a lor. 
acasă şi întăriți mural la ca în t din Domnii, odată aleşi 

autonome, funcționari ai Im ri tu abona Prinoipatelor aceleași idei de Stai ÎN ae ui, tot astfel, cugetînd după 

Doran sint adusi a vedea i in cetirile lor francese, aceşti 

mari din Moldova și Tae z represintanţii neamurilor celor 
omănească . nişte funcţionari aă 

1 Uricariul, II, ed. a 2-a, p. 273 şi urm
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administraţiei lor. 'Turcii nu îndrăzniră a cere Voevozilor ve- 
niturile ţerilor în schimbul unei lefi, dar Voevozii fanarioți își 
putură, îngădui a cere boierilor veniturile slujbelor în schimbul 
unui număr de lei proporţional cu sumele adunate de dînşii. 

O comparaţie între actul lui Matei Ghica şi însemnările 
lui Dimitrie Cantemir, în „Descriptio Moldaviae“, ori ale lui 

Miron Costin, în poema sa polonă !, pe de o parte, şi între 
Condica din 1775, cel d'intăii regulament de lefă al lui Gri- 
gore Alexandru Ghica, de alta, nu poate fi fără folos. 

Logofătul-cel-Mare avea odată provincia. Cetăţii-Albe, apoi, 
după 1484, dijmele, toate, ale altei provincii, stărostia Cer- 
năuţului, la cellalt capăt al Principatului. La 1754 el lua 
din toate dijmele ţerii, şi cele ce se vărsat în Vistierie, și 
cele ce se strîngeai pentru Cămara Domnului, deci şi de 
la vamă, ocnă şi mortasipie, dreptul asupra vînzărilor în 
tirguri, „trei lei de pungă“, care pungă fiind de 500 de lei. 
aceasta face la 100 de lei 1.66; pentru uşurarea plăţii, ea 

se va face în clipa chiar cînd Logofătul va „protocoli“ 
„cărţile de slujbă“ ale celor ce vor lua aceste venituri în 
arendă; în cas cînd sar „strînge în credinţă“, — în regie, 

zicem noi—, se va lua partea lui din „răsurile“, quota-parte, 
remisa agenţilor fiscului. Afară de aceasta se mai cuvin 
Logofătului 500 de lei din vechiul să venit de la Cernăuţi, 
dar numai asupra solăritului, darea sării. În 1775, această 
amintire a vechii situajii dispare cu totul, precum şi îndoitul 
sistem de strîngere a lefil;, din dijma ca şi din cele două 

cunițe pe vite, din alămul şi ușurul Tatarilor, cel d'intăiii 

demyitar al ţerii va primi cinci lei de pungă, — şi atât. În 

anul următor însă, — „protocolirea“ e menţionată iarăşi şi 

leafa redusă la, 3 lei, ca pe vremuri 2. 

1. Hasdeii, Archiva Istorică, |, p 169 şi urm. 

2 Rășcanu, î. e, p.7.
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Vornicul-cel-Mare de Țara-de-Jos avea întăiă provincia 

Chiliei, apoi, după 1484, a Bîrladului, unde-l şi găsim ade- 

sea, în locul vechiului stăpînitor separatist; îşi trăgea fireşte 

veniturile de acolo, dacă şi întru cît avea nevoie de ele. 

La 1754 i se fixează, la otace, la bilciurile de la Nistru, 5 

parale de boul de negoţ, 4 de cal, 3 de vacă la capetele 

ce se exportă, „iară Vornicia Birladului, şi şugubina, gloaba“ 

— pentru acte imorale — „fiind un obicei, un lucru urit, 

sau rădicat, şi de acm să nu mai fie“. La 1775, acelaşi | 

venit de la otace, socotit în bani, 15 de boi şi cal, chiar 

cînd îl ieaii Bosniacii, dar nu şi cînd se iea pentru Împă- 
răţie, la Constantinopol; se adaugă 5'/, bani pentru orice 
căldare de horilcă a velnițelor din noii introduse !. 

Vornicul Ţerii-de-Sus avea provincia, „obvenientia“, zice 
Miron Costin, a Dorohoiului, unde-și ţinea, dregătorul. Mate! 
Ghica, îi dă în loc mortasipia, numai mortasipia Chişinăului, 
„după hotărîrea, condicei cei mari domneşti“. La, 1775 i se 
adauge pîrcălăbia şi camăna de acolo Şi din venitul horilcel 
imporiate din Polonia aceiași parte ca, Vornicului celuilalt de 
la cea fabricată în ţară. 

- Era a Hatmanului provincia, Sucevei, al cării Portar, nu 
pîrcălab, era. El lua în acelaşi timp de la, călăraşi, supuși 
lui, „Yin de vînzare“, culegea un poclon de la. satele de 
menzil, de poştă, primia fîn şi lemne de la, aceiaşi călăraşi şi 
slujitori. Matei Ghica, îi dă numai »„Pocloanele sale de pre 
la toță, după cum sînt hotărite în condică“, Şi anume nu 
le va strînge el însuşi, ci se vor da de la Vistierie. Condica, 
din 1775. specifică amănunţit cît vor da, în bani, 
nicii, căpitanii de călăraşi şi de menzil, 
bașii, sotnicii, vătafiă, poruşnicii, calfele 

toţi Vor- 

başboulubaşii, biu- 
de teslari şi zidarii; 

1 În Răşcanu. 7. c., Vornicia, lipseşte.
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plata se va face la cele două termine militare, St. Gheorghe 

şi Sf. Dumitru. În anul următor se restrîng aceste venituri 

la şese Căpitănii Mari singure, pe lîngă venitul de la oastea, 

Curţii şi de la, corpurile în legătură anume cu Hătmănia. 

Postelnicul avea provincia Iaşului, taxele Iaşului. Acuma, 

în veacul al XVIl-lea, se mulţămeşte cu venitul de la pîr- 

călăbiile orașelor, afară de a Galaţilor, pe lîngă anume drep- 

tari de la Vel Jignicer şi Vel Pitar. În 1775, i se atribuie 

1000 de lei din vamă, 500 din ocnă, 1000 din havaetul ce 

se lua de la boierii cellalță, pentru ajutorinţă, mucarer si 

caftan, la numire, plus o ieafă pe lună de la Vistierie, cu 

ordin de plată domnesc, „pecetluită gospod“, 250 de lei. 

Peste un an se reduce venitul de la, vamă cu jumătate şi, 

suprimîndu-se avaeturile, se trece în loc, în legătură cu ve- 

chile lui drepturi asupra călăraşilor, lipcanilor şi beşliilor, 

un. venit, de 1.506 lei şi 60 de bani de la aceştia. 

Spătarul lui Miron Costin şi Dimitrie Cantemir, care ţinea 

al şeselea rang între boieri şi avea jumătate din provincia 

Cernăuţului, lua, la 1754 o pară,—apoi 3 bani,— de drobul 

de sare. Acum,-la acest rînd vine 

Vistierul, care odată, ca şi Postelnicul, nu sta în Sfat, 

fiind. de regulă străin, chemat numai în legătură cu atribu- 

țiile lui şi pentru a primi instrucţii, ordine. La 1754 avea 

un venit statornic, dar foarte mic, câştigul fiindu-i din marile 

afaceri ce se purtaii prin el: i se fixează doar 3.500 de lei 

pe an, 4.000 de la şferturi—dacă, erai, ca în teorie, patru— 

şi 1.000 de la văcărit — dacă se scoate această dare, adese 

ori afurisită. La, 1775, fiecare şfert aduce numai 300 de lei, 

ajutorința însă, 1.000, mucarerul alţi 500, iar, cu ordonanță 

de plată, 1.500 de lei din desetină, goştină și vădrărit lao- 

- laltă, afară de 1.000 de la ocne. 

Banul cel Mare, necunoscut lui Cantemir — căci această
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poierie, olteană, e o inovaţie a Fanariotilor veniță ain Bu- 

cureştă —, îşi avea şi el paraua de drob la 1754 şi cel 3 

bani la 17751. 

Acum vine, în reformă, Cămănarul, strîngătorul camenei 

- (literal: piatră, piatra de ceară a bezmenului pentru locurile 

mănăstirilor, bisericilor, boierilor, Domniei, dar în acest sens 

dijma, de ceară a Domniei). Despre „el Matei Ghica spune 

că-şi va lua numai venitul camenei „după obiceiul cel: ve- 

chiă“. Coborît la 1775 după Păharnic şi Stoluic, i se îixează 

o leafă. din multe părți: tăiarea, vitelor, pitărițele, staroştil 

de Jidovi, Armeni şi de negustori de peste hotare, cei de 

la opt bresle de meşteri, vătafii de chiragii şi cărăuși, şi, 

pe lingă acestea, venitul de la cei aflaţi în temniţă, în „gros“, 
şi adevărata camănă, pecetea agească, la Lăsatul Secului. 

Pe vremea lui Cantemir rostul lui era de tot mică. 
Păharnicul + avea odată (Miron Costin) venitul Cotnarilor; 

el lua la 1754 leul noi de buţile aduse -în tîrg, afară de 
ale boierilor şi Mitropolitului, şi o parte din ortul stărostesc 
al Putnei. Nu se schimbă nimic în 1775 decît se scuteşte 
vinul de la viile de lîngă, oraș, al episcopilor şi al văduvelor - 
de boieri 5. | 

Stolnicul lui Miron Costin şi Dimitrie Cantemir avea „a 
nume venituri“ şi mîncare de la, Curte. Venitul îi era, de la 
„locurile de lîngă Prut şi Nistru, după ce locurile de lîngă 
Dunăre fuseseră răpite de Turci“. Acest patriarhalism a, dis- 
părut la 1754, cînd i se dă o sumă din tutunărit sai din 
pogonăritul tutunului. Masura, se menţine şi mai tărzit. 

1 În Răşcanu, 7. c., lipseşte. 
2 Aceiaşi observaţie. 
3 p. 8, 

£ Cantemir îl uită pe cei Mare, dar sti i Î tie pe al a ei 5 Lipseşte în Răşcanu, 7. e. Mi osa i al belea,  
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Comisul avea provincia Braniştei de la Prut, luîndu-şi de 

acolo partea în fin şi adăugindu-se venitul morilor pe acest 

rîă, socotit în bloc 20 de lei pe an. La 1754 datina rămîne, 

la 1775 nici nu se vorbeşte de acest boier. La 1776 el îşi 

scoate însă leafa, ca unul ce se îngrijeşte de caii Dom- 

nului, de la, toți cei în legătură cu aceştia: comişei, vizitiă, - 

carătaşi, apari, săhăidăcari. ceprezari, tărsănari (tarsană, — 

arsenal), podvodari, lefticairi, curălari, herghelegii, dirvari (că- 

rători de lemne) şi cărbunari (cărători de cărbuni de lemn 

din poiene). 

Peste cămăraşii de provisii, sulgerie şi jitniţă, dulceţă, 

rafturi, catastife, lumini, se înnalţă, în veacul al XVIII-lea, 

Cămăraşul de bani, al veniturilor domnești, osebite ca ale 

Sultanului (Vistieria, „haznaua d'innăuntru“). Îi erai supuşi 

odată Cazacliii, negustorii de Şarhorod, cu Moscova. La 1754 

nu-l găsim în actul de reformă. La 1'775 el încasează citeva, 

sute de lei de la hahambașa şi de la staroştii breslelor de 

negustori străini, la cari se adaugă și cuiungiii, argintarii 

orientali. La 1776 i se lasă numai hahambaşa și staroştii 

de Evrei şi Armeni, adăugindu-se tot odată cotăritul, „de la 

fieștecare dughiană ce va vinde marfa cu cotul“, dar numai 

la întrarea lui în functie. | se păstrează o parte asupra 

cheltuielilor Cămării domneşti conduse de dînsul (la 1776, 

„din zece unsprezece“); grija măsurilor, de lungime şi ca- 

pacitate, a pierdut-o. | | 

Numai la, 1775 apare Vel Grămăticul !, cu 150 delei pe 

lună, leafă în bani, de la Vistierie, plus o parte de la aju- 

torinţă şi mucarer. | | 

Tot aşa numai aice e înscris Vel Serdarul, ofițerul de 

graniță, creat după datinile Turcilor şi după traditia buge- 

1 Aceiaşi observaţie. 

 



16 CÎTEVA OBSERVAŢII ASUPRA DOCUMENTELOR CE URMEAZĂ 

ceană a Tatarilor lui Cantemir, în veacul al XVII-lea. După 
Miron Costin, care-l asimilează cu al doilea Hatman, „ma- 
reşalul de cîmp“, al Poloniei, ascultă de el şi-l hrănesc cu 
darurile lor călăraşii de Orheiă, Lăpuşna, şi, suplinim după 
Cantemir, Soroca. Cea d'intăiă reformă nu-l prevede între 
funcționarii plătiţi ai boieriei nouă; la 1775 i se lasă auto- 
ritatea şi veniturile în Basarabia, (pomenindu-se şi călăraşii 
de menzil — de la Ganguru, de la Chişinăi, de la Jora, sat 
Vadul-Jorăi şi cei serdăreşti și panțirii şi chirigiii carelor 
domneşti). 

În legătură cu el apar pîrcălabul de Galaţi, care- Şi culege 
venitul de la marfa, ce se aduce prin acest port, de la pîr- 
călăbia, asupra, celei ce se exportează, ce „ese dinu țară“ 
pe acolo, de la sarea, mierea, scîndurile descărcate şi în- 

-căreate în Galaţi, de la corăbiile ancorate în port, „legate 
la schelă, de la oile ce trec aiurea decît în Turcia, și de 
la, cărăuşi, carii datorese un poclon. Apoi şi starostele de 
“Putna, cu venitul din vechiul »ort stărostesc“ de pe carele 
cu vin și vinul rămas în cîrciume, din viile teranilor birnică, 
— pănă la Trotuș, toate, — din pircălăbia exportului local, 
din vama, oilor, din poclonul cărăuşilor şi din pripasurile Ţi- 
nutului. Cel din Cernăuţă culege din vama vitelor şi altor 
animale de export din pircălăbie și pripasuri Şi din cei doi 
leă pe an, la, terminele militare, datoriţă: de fiecare sat, 
dar cu îndatorirea de a-și ţinea un număr de căpitani. şi şi 
dregători plătiți de el. Aici, cum se vede, nu s'a schimbat 
mai mult decît la Serdar, şi de aceia nu e prevăzut nimic 
în aşezămîntnl lui Matei Ghica. Tot aşa e şi cu Aga, „la- 
nicer-Aga“ al Iaşului, cu seimeni de scuteală, și dărăbani. 

La 1776 i se reservă un venit complicat, de la, ceauşi, 
bulubaşi, căpitană de baltag, bucinază şi alți musicanţă, zap- 
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Gil, „seimeni ageşti“), de la toate breslele, de la întemnițați, 

de la, cîrciume. | | 

Medelnicerul, aşezat de Miron Costin între Comis şi Ser- 

ar, la Cantemir între acela şi Clucer („maitre d'hâtel“ al 

Domnului, căruia-i toarnă âpa pe 'mîni la ospețele mari), 

avea jumătate din venitul Ştefăneştilor, pîrcălăbie la Prut. 

| Clucerul, strîngător al mierii şi cerii turcești, al grîului 

din sate pentru Domn, al vinaturilor de la plăieși.: Avea, 

supt Cantemir dijma stînelor muntelui. Ba-i rămîne, „pără 

în Siretii“, prin noua reglementaţie —2 galbeni de stină—, 

înlăturîndu-se numai cei „doi bani de mînzar“, adauşi abusiv. 

Sulgerul, „Cărnarul“ Curţii, al oaspeţilor, al trupelor per- 

manente din laşi (seimenii), împărţitorul de tainuri, se ali- 

mentează acum dintro taxă asupra boilor. luaţi de negus- 

torii bosniacă, asupra, porcilor trecuţi în Polonia şi Ardeal. 

La 1775 i se păstrează numai această din urmă taxă, cres- 

cută de la 5 la 6 parale. 

Venitul Galaţilor întreg, „pîrcălăbia“, fusese maă de cu- 

rînd al Postelnicului ; acum el se împarte între Jignicer, 

„şeful magaziilor domneşti şi supraveghetorul aprovisionării 

cetăților turcești de hotar, al s&rhaturilor, şi Pitar. Şi mai 

departe se păstrează această asigurare locală. , 

Armașul-cel-Mare iea, la 1754, jumătate din venitul Cer- 

năuțului, la terminele militare, în locul Marelui-Spătar. În- 

chisorile sint tot ale lui, ca pe vremea, lui Miron Costin. În- 

dată însă, la 1775, el trece și la leafă în bani, de la ar- 

mași, dărăbani, puşcaşi, de la tălhari, de la cei ce iese din 

temnite, de la păzitori, de la mucarer; în 1776 i se adauge 

şi un venit de la musicanți şi masalagii, dar banii Cernău- 

țuluă, „pă trei luni cifert“, 500 de lei pe an, i se ieaii din 

venituri. | 

Numai la 1775 apare Portarul cu leafă pe lună, venit din 

a.
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havaeturi şi mucarer. La, 1776 el are numai poclonul de la 
al săi portari. 

Șătrarul, odată după Pitar (Miron Costin și Cantemir), 
şeful depositelor de războiă şi „quartier-maâtre gensral“, 
primeşte de la Matei Ghica „venitul de la otace“, al Gră- 
măticiel de vamă, care-i şi rămîne, pănă la 1775, cînd e 
înlocuit cu leafă, de la; stărostia Cernăuţului, 20. de lex pe 
lună. 

Numai în actul din 1775 apar în rîndul lefegiilor urmă- 

torii boieri: 

Cuparul, împărţitorul măsurilor de vinuri, iea anual taxa 

pentru această măsură, „bourul“, după semnul ce arăta 

caracterul lor oficial, şi are şi 30 de lel pe lună. | 

Vameşul-Mare e plătit cu 60 de lei pe lună. 

Vornicul de Botoşani iea din mortasipia oraşului a, treia 

parte. , 

Căpitanul de lefecii are, pe lîngă leafă (de 30 de lei pe 

lună), şi un venit de la slujitorii săi, ca şi cel de dărăbani 

(25 pe lună). În 1776 se introduce schimbări mărunte. 

La 1776 vătaful şi ceauşul de aprozi se ţin din pocloa- 

nele subordonaţilor şi ale fustaşilor de vartă (gardă). 

Însărcinat în special cu delimitările, Logofătul al doilea 

iea la, 1754 „galbenul de piatră“, piatra de hotar, venit care 

fusese al Logofătului-celui-Mare; taxa e numai de 2 lei la, 1775, 

dar se adaug taxe pe fiecare moşie trecută în cărţi dom- 

neştă și pe cartea domnească însăși (30 de parale. lui, 5 

scriitorului), și leafa, de 20 de lei pe lună. La 1776 i se dă 

numai taxa hrisovului şi a „cărții gospod de întărit“, scă- 

zută, și aceia şi împărțită în mai largă proporţie cu scrii- 

torul şi cu divictariul. 

Vistiernicul al doilea şi al treilea, cari fac. socotelile pen- 

ne 

die 
Ra 

ru 
sa ăi
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tru superiorul lor, n'a leafă, ci numai parte din răsurile 

rușfeturilor, la 1754. La 1776 ei trec la leafă din ajuto- 

rinţă şi mucarer, ca şi din şferturi. 

Păharnicul al doilea, cu grija tradiţională a viilor din 

Huşi, se ţinea odată, de sigur, cu venituri de acolo. La 

1754 e îndreptat la „ortul stărostese“ al Putnei. 

| Ispravnicul de Curte e plătit în 1775 din ajutorinţă şi 

mucarer ; la 1776 i se dai în schimb venituri de la o seamă 

de meşteri ; Vornicul Doamnei se ține de la fustaşi, su- 

puşi lui. | 

Dintre boierii de a doua treaptă, al doilea Postelnic are 

leafă, lunară, al doilea Spătar parte din pîrcălabia a trei 

judeţe, şi mai ales din Serdărie, al doilea Păharnic, Stolnic, 

Comis, Cămăraș, Grămătic din deosebite pîrcălăbii, isprăv- 

nicii, mortasipii şi stărostii. 

Al doilea, Medelnicer, Clucer, ete, ati parte din mortasipia, 

Bîrladului. - | 
Al treilea Logofăt are la 1775 taxă pe hrisoave, ana- 

forale şi alte cărţi ; modificîndu-se în 1776, i se adaug po- 

cloâne de la izbaşă şi de la, fustaşii de Divan. Ceilalţi „treti“ 

ai lefi fixe din deosebite izvoare. 

Vătaful de aprozi, cu ceauşul săi, are venit de la cei 

supuşi lui, ca şi cel de copii şi cel de Vistierie. Polcovnicul 

Agiei, de la unii slujitori, şi Logofătul de Vistierie de la hri- 

soavele respective şi de la „cărţile de isprăvnicie“. Vornicul 

gospod e plătit şi iea şi o parte din mortasipia Botoşanilor. 

Logofătul de Vistierie, foarte bine plătit, are şi partea lui 

în havaeturi şi taxe pe actele de Stat. Căpitanul de Gre- 

ceni e cu leafă, ca şi cel de Iaşi și Vornicul de Cîmpulung. 

Vornicii de Poartă, primesc taxe pentru hotărnicie şi preţă-
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luirea. averii imobile şi “lucrurilor. Diecii de Vistierie, ca, și 
divictarul, se ţin cu lefi, une ori şi taxe. -. 

Dintre slugile domneşti, ai leafă: iciciohodarul, beceriul, 
credinceriul, ciubuceiul, şerbecciul, Stolnicul de Curte, ibric- 
tariul, sofragiul, samdangiul, rahtivanul, pivnicerul. 
Logofătul: de taină, Cămăraşul de izvoade primesc și scu- 

telnici; ! ' 
--În sfirşit Căpitanii de Cotman, Tecuciii, Codru, ete., po- 
rușnicul, polcovnicul şi alţă ofiţeri ai străjii domneşti se 
hrănesc din răsurile şferturilor, eventual şi din pripasuri. 

Condica din, 1775 mai cuprinde regulamente speciale pen- 
tru. veniturile ce contribuie la lefi: mortasipia, camăna, 
brudina, vătășia, pripasurile, cotăritul; însemnarea datoriilor 
unora dintre funcţionarik-boieri : ispravniciă, Hatmanul, Aga; 
însemnarea unor venituri de mănăstire -(şi al Mitropoliei); 
orînduieli, ca aceia privitoare la tîlhară. Cea, din 1777 e şi 
mai bogată, cuprinzînd o sumă de asemenea, precisări şi 
porunci, precum şi însemnarea, pe Ţinuturi a veniturilor; ea 
are la urmă şi o listă a sumei tuturor lefilor. 

Această, reformă rămase, deosebindu-se astfel de a celui- lalt Ghica-Vodă, care „tot n'a putut săvîrşi scoposul bunei- voinţei. lui“. Veniturile pentru lefi, strînse la o parte, supt numele de.,„Ghenicon“ (vevrnăv, „de obşte“), fură, administrate de Logofăt, Vornic, Spătar şi Ban, cărora li se reparti- sară .astfel răsurile şferturilor, ajutorinţei, dăjdilor pe ne- gustori, mazili şi ruptaşi — în sumă de 14 parale la leă. Se întroduse termin. ae plată lunar, de la 15 înnainte, man-, datul, „răvaş de poruncă“, rețineri, 17, de leă la, sută pentru „locuri .scăpătate şi lipsite de chiverniseala, hranei lor“ exceptîndu-se de la strîngerea, acestei sume dregătorii săracă. 
„Î. e, pp. 56. Şi în Uricariul, IV, p. 21 şi urm. — Docu- mentul întreg şi în aceiași colecţie, XIX, p. 312 și urm.
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Să adăugim că la 1-iă Maiă 1795 se luai măsuri cu pri- 

vire la „lefile veliţilor boierii Y; alţi boierii; boierinaşi,. cum şi 

zapcii şi slujitori ai. Curţii gospod“ E 

În Țara-Romănească vechiul principiu era acelaşi ca în 

Moldova. Îl vedem şi în „anatefterul“ lui Brincoveanu 2. E 

principiul vechiului regim apusean: functia hrăneşte pe 

functionar. Astfel pîrcălabil ai „venitul pîrcălăbiei“, şi că- 

_pitanul n'are să se amestece în el 3. lenachi Clucerul detine 

monopolul vînzării sării şi fierului la Tîrgovişte +. «. Vătafiă 

de plaiă sînt răsplătiță cu scutirea de orice dări afară; de 

„birul vătăşese“ 5. Lefi nu sînt pentru nimeni, "6i numai 

scutiră, monopoluri, daruri, mile și bacşişuri. ii 

Memoriul” lui Mihai Banul Cantacuzino € ni arată că, Ba- 

nul fiind ca un suveran, „închinat, numai Domnului“, Vor- 

nicul-cel-Mare — atunci unic — avea venitul vătăşiilor de 

plaiuri, al Vorniciilor de judeţ, 2 bani de la vama Oborului 

din Bucureşti şi toată vâma Vălenilor-de-Munte. Regimul 

fanariot aduse-—mai ales prin măsurile,. din 1761, ale lui 

Constantin Mavrocordat, care și în Moldova i fusese cel d'in- 

tăi“ să facă boierilor nafacă, leafă, cîte 50 de lei de boier pre 

lună“? — şi aici schimbarea în sensul lefilor fixe sai al ve- 

niturilor combinate de Vistierie. Altfel Banul Craiovei are 

leafă, pe lîngă darul dregătoriloi Olteniei, între cari băni- 

şoriă, şi o pară de fiecare jeii care vine la Bucureşti din 

judeţele sale, pe lîngă venituri de la târguri şi bilciuri, iar 

: Ms. 34 al Academiei Romine. 

2 Stadiă şi documente, V, p. 837 şi urm. 

3 Ibid.. p. 337. 
+ Ibid., pp. 338, 350. 
5 Ibid., p. 357. 
5 În “Latopia x1is Băaxias, editată la Viena de fraţii Tunush, cap. XXX". 

_7 0 ştim numai din Neculce, p. 47.
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mai tărziă îi rămîn numai: leafa de 1.000 de lei pe lună, 
darurile dregătorilor şi cei 80 de scutelnici !. Caimacamil, 
înlocuitorii lor, aă însă 4 lei de fiecare cap de vită ce se 
exportă ?. | 

Odată Vornicii aveai venituri felurite : vătafii de plai 
trebuia să vîndă pentru ei un butoiii de vin; acuma, afară 
de vînzarea, vătăşiilor, ei își at numai cei 500 de lei pe 
lună şi scutelnicii lor, 80 de fiecare 3. Al treilea și al patru- 
lea Vornic-Mare, creaţi de Alexandru-Vodă Moruzi, aă exâct 
aceiaşi situaţie, cu o leafă ceva mai mare, nefiind vătăşiile 
de vîndut «, 

Logofătul-cel-Mare îşi lua, înnainte şi după 1761, banul 
de la Oborul Bucureştilor, sarea de la ocnă, veniturile de 
la, egumeni, de la Clucer, Sluger şi Vameş și taxe pe căr- 
țile domneşti. El păstră taxele, darul mănăstirilor, o parte 
în vînzarea dijmelor şi veniturilor Cămăriă şi căpătă apoi 
leafa şi scutelnicii săi. - 

Vornicul de Cutie (a milelor), creat la, 1793, are leafă şi 
a zecea parte din veniturile Casei5. | 

Logofătul-cel-Mare al Terii-de-jos, altă creațiune nouă, are numai leafa, pe cînd cel de obiceiuri, care figurează de pe la 1800, se bucură, de la Carageă-Vodă încoace, şi de o parte din dijmele ţerii. 
Spătarul avuse vulpea şi carul cu fîn al slujitorilor, sa- tele spătăreilor și pocloanele căpitanilor. Reforma-i păstrează numai pe cele din urmă, pe lîngă leafă. Se adăugi apoi venitul „cărţilor de drum“, al pașapoartelor, al proceselor judecate de e] Și al Arnăuţilor s, 
, Fotino, “Ioropia Til; măăa: Acutag, III și Hurmuzaki, X, pp. 4956, Did. | 
5 Ibid., pp. 498.9, 
4 Ibid, p. 504. 
5 Ibia., p. 504. De aici înnainte la fiecare trebuie adauşi iai i auşi scutel S Ibid., pp. 507-8, Ş eldicii,
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Noul Hatman de Divan al lui Alexandru Ipsilanti, un fel 

de Vornic de aproză, iea de la procese. | 

Vistierul avea taxa cărților sale, venitul satelor de vis- 

tiernicei, cel de la schimbul banilor şi de la sumele mani- 

pulate, pănă ce reforma-l puse la leafă; mai apoi i se lăsă 

numai cvotă la toate dările şi dijmele, ceia ce-l aducea pe 

la. 1820 50.000 de lei. 

Marele-Vornic de politie, de oraş, făcut din noă, are, pe 

lîngă leafă şi vînzarea, polcovniciei, răsuri şi o sumă de la 

posluşnică, străini birnică î. | 

Postelnicul primia de la, boierii noti-numită şi de la, sa- 

tele postelniceilor; păstră numai întăiul venit pe lîngă leafă. 

Marele-Logofăt al Afacerilor Străine, care i se adause foarte 

tărziă, pentru procesele mixte, era un funcţionar plătit. 

- Clucerul fusese odată boier mare: el avea partea sa din 

grîul cumpărat şi dat de el la tainuri, mai ales .militare; 

trece la leafă. - 

Păharnicul-eel-Mare, odată şi el de clasa întăiă, avea, în 

afară de pălărniceiă săi, parte din căminărit şi vinăricit; 

căminărițul singur îi rămase un timp. 

Stolnicul-cel-Mare, şi el întrun asemenea rang, cu mertic 

de la Curte, avea balta Greaca; le pierdu la 1761, şi cu 

atit mai mult cînd ajunse un simplu titular, înlocuit prin 

becerul din „casa dinnăuntru“ a Domnului. 

Comisul stăpînia. satele comișeilor, şi avea partea lui de 

la orzul şi fînul grajdurilor domneşti. Numai pe acestea, le 

ţinu; comișeii îi dădea numai daruri. ” 

Agăi îi plătiaiă subordonații și târgul de reşedinţă. Şi mai 

tărziii avu aceste venituri, situaţia lui înnălţindu-se chiar. 

După, 1800 îi dădeaă sume de bani harabagiiă, pescarii şi 

Did, p. BUL.
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treisprezece bresle, şi el mai vindea şi ocile la negustori!. 

“Serdarul (la Munteni „quartier-maitre gâneral“ şi şef al 
poştelor) avea, a face numai cu salahorii; îi pierde. Medel- 

nicerul rămase plătit; ca şi mai înnainte. Sulgerul, care-şi 

avea cîştigul de la carne, nu mai făcu nicio cumpărătură. 

Pitarul, care — de mirare! — avea foloase de la carătele, 

rădvanele şi telegarii lui Vodă, ca şi de la vizitii, fu abso- 

lut redus. Vornicul de Tîrgovişte dispare în curînd cu totul. 
Armaşului îi eraă birnică armăşeii, hoţii, Ţiganii domneşti 

și aurari, vătaşii de puşcărie, şi el primia vin din vinăriciă 
şi bani din gărdurăritul Rîimnicului, Buzăului, Secuienilor; 

_îX rămaseră numai subordonații şi toate felurile de 'Ţigani. 
Portarul-cel-Mare avea —-încă un lucru neaşteptat — şi 

avu şi mai departe venitul său de la hotărnicia moşiilor, 
la care figură -ca martur. Şătrarul apare cu şătrăreii supuşi 
lui, dar nu-i poate ţinea. Clucerul de Arie profita din cum- 
părăturile de orz şi fin pentru grajdurile domneşti; se pre- 
făcu în funcţionar, apoi în titular. Cămărăşeii fură, luaţi 
Cămăraşului-celui-Mare, care-şi culese şi de aici înnainte 
partea de la cotărit; şi de lu negustorii supuşi lui. 
“Dintre boierii de clasa a doua, Spătarul şi Armaşul nu 

renunțară la părpărul Rîmnicului, Buzăului Şi Secuienilor 
(un lei de butoi, 12 parale de coşul cu struguri), nici al 
doilea, Postelnic la drepturile datorite de noii căftăniță in- 
troduși la Vodă, de dînsul. Zapciii Divanului n'a. decit leafa. Logofeţii al doilea şi al treilea, încasează taxele lor; văta- ful şi ceaușul de aproză zecimile din datoriile ce cule iuzbaşa, fustaşilor venitul de la, aceştia, cupariul 
din cămănărit şi cotitul buţilor, credincerul 
ciumelor, ispravnicul de Curte darul de la di 

3 ; 

partea, 

„vadura cîr- 

rvară, vătaful 

1 Ibid, pp. 5154,
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copiilor de casă al acestora, icăciohodarul ploconul ciohodări- 

tului de la  cîrciumari; icioglanilor nu li. rămase vama 

domnească între Crăciun și Anul Noă. 

Suprimate de Constantin Mavrocordat, veniturile cele 

„vechi fură restabilite în parte după acesta, dar de la 1769 

ele încetară mai cu totul, lăsînd în loc lefi şi scutelnici. 

Domnul care a făcut această reformă definitivă e tot 

Grigore Alexandru Ghica. 

UI. 

Din testamentul unui negustor oltean în vremea, Eteriei. 

Autorul acestui interesant testament, care formează un 

adevărat mic volum, nu e necunoscut. De la Băluţă loannu 

se găsesc o. sumă de scrisori către Casa Hagi Constantin 

Pop, în corespondenţa, acum afiătoare la Acadeinia, Ro- 

mînă, a acesteia '. [Fl avea în 1814 titlul de Sluger?. Era 

foarte prețuit de marele negustor sibiian, care-l recomanda, 

în 1817, cu prilejul visitei la Bucureşti a lui Băluţă, agen- 

tului austriac Hakenau%. Încă la 1829 el era, în relații cu 

Stan C. Popovici, conducătorul Casei Hagi Pop *. Legăturile 

lui cu această Casă se explică şi prin faptul că întemeie- 

torii ei erâti ctitori la Madona Dudu din Craiova”. 

Biserica Petru Boji e Sf. Mina din „Sîrbie“, clădită de 

Petru, fiul lui Tudor Boj, şi de căpitanul Balaș, fiul lui Di-. 

mitrie din Țarigrad €. 

1 Studii şi documente, VIII; p 86, no. 4. 

2 Burnică, Din istoria comerțului la Romină, Bucureşti 1908, p 287. 

3 Ibid,, p. 2%, 
& Ibid., p. 378. 

5 Inscriptă, 1, p 63, no. l65. 

5 1bid., p. 63, no. 1%. -
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Dumitrachi Mavrodi sat „jupînul Dimitrache Ion Mavro- 

dinu“ era, unul din agenţii cari întreţineaii legăturile dintre 

Craiova, şi Ardeal: aflăm din testament, că era ruda lui Bă- 

luţă 1. Clucerul Haralambie e tovarăş cu alt negustor cra- 

iovean, şi el boier — tot Sluger —, şi el proprietar de 

moşii — Băluţă are Goieştii şi Spinenii, de la Petrachi Po- 

ienaru —, şi el dăruitor de biserici —la Sf. Treime, pe cînd 

cel de faţă ajută biserica părintească din Caracăl. Şi Ia- 

nachi Stoienescu, şi el legat în afaceri de Aman, e unul 

din bogaţii Craiovei, în acest timp. 

în ce priveşte alte însuşiri ale lui Băluţă decît acelea 
de adîncă evlavie și creştinească umilinţă pe care le vă- 

deşte actul de față, adăugim că foasta logodnică a nepo- 

tului săti Iancu loan sati loanul se plîngea că, la primirea 

averii sale de acesta, el n'ar fi procedat corect cu dînsa, 

schimbînd unele „condeie“ după interesele familiei lui 2. 

Testamentul se mîntuie cu înşirarea suferințelor lui din 
partea, fetelor, cărora li.lăsase toată moştenirea. 

HI. 

O ordonanţă financiară. — Cheltuieli domneşti la nunți. 

Amîndouă aceste acte cîştigă să, fie alăturate cu cele din 
„anateiterul“ lui Constantin-Vodă, Brîncoveanu, publicat în 
volumul V din aceste „Stuâii şi documente“. 

Gărdurăritul saă gărdurăria, era, o amendă, ce se lua în 
Țara-Romănească de la acei ce nu-şi încunjurai cu gard 
viile și lăsau deschise pîrleazuri și vracnite. În curs ds 

1 Furnică. 7. c, p. 1âl. 
2 Iorga, Corespondenţa luă Dimitr 

documente“, XXV), p. 101 
cripțiă, IL, pp. 59-60. 

ie Aman, Bucureşti 1913 („Studii şi 
(243). Pentru bisericile din Caracăl, Zns-
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vre-o patruzeci de ani, de la 1695. la 1739-40, plata pentru 

vracniţă scade de la 300 de bani la 50, cea de pîrleaz 

creşte de la 50 la 52; plata pentru animalele aflate prin 

vii e une ori îndoită. Pentru „groapa cu băștinile“ in 

„anatefter“,. adecă cu „boştinile“ de ţuică, aici „groape 

de rachit“, se dădea un iei, iar acum 133 de bani, şi se 

adaug 45 pentru „tocitoare“ sai teasc. Taxa, pe buţile rîn- 

duite în podgorii rămîne aceiaşi. Se prevede şi dreptul de 

a urmări şi globi orice călcări de proprietate în acea re- i 

giune a Rîmnicului şi Buzăului i. 

“Alături de specificarea cheltuielilor obişnuite la nunţi 

unde cunună Vodă se pot pune cele însemnate în „Ana- 

tefter“ (p. 369). | 

În sfîrşit tot în această condică se cuprinde şi însem- 

narea cheltuielilor pentru războiă şi oastea de ţară din 

1737-9, pe care am dat-o în anexele memoriului miei despre 

ocupaţia austriacă din 1789-91 („Analele Academiei Ro- 

mîne“, XXXIII, p. 282 şi urm.) 

IV, 

Însemnări de cronică moldovenească, 1788-1806. 

Această condică e proprietatea unei rude a mele, o doamnă 

din Botoşani, al cării nume nu sînt autorisat a-l da. E un 

registru de casă, de cea mai mare însemnătate pentru oraș, 

şi prin alte notițe ce cuprinde cu privire la gospodăria 

scriitorului. | 

1! Cf. vol. V, p. 34.
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V. 

Biserica din Prigoreni. 

“Adaog că e nevoie să fie scăpată cît mai răpede de pu- 
tința pierderii frumoasa Evanghelie de la 1697 din biserica 
lui lon Neculce. 

VI. 

Un act privitor la moşnenii din Muscel. | 

În volumul VI, am dat câteva, acte muscelene din colecţia 
d-lui Gh. Ionescu şi din hiîrtiile de familie ale d-lut Balotă. 
Înţeleg actele țeranilor şi boierinaşilor, aşa, de vechi, din 
judet, şi nu ale oraşului Cîmpulung, cu privire la care pre- 
gătesc un memoriu anume. Astfel de acte ar trebui să fie 
căutate, neîntirziat, la, moșneni şi date tiparului. Aceste 
două ni s'aă comunicat de preotul Gheorghe Cotenescu. 

VII. 

Din poesiile boierului YV. Pogor. . 

E vorba de traducătorul „Henriadei“ lui Voltaire. 
Frate al lui Tudorachi diac de Vistierie (+ 1813). Sta în Basarabia cu afacerile lui Alecu Balș între 1816 şi 1893 ; se însoară acolo cu Zoiţa fiica lui Nicolae Cerchez. Tovarăş cu Costea Polieni la luarea, în arendă a moşiilor mănăsti- rilor greceşti (1827—e, 1848). E advocat al acestor mănă- stil. Ajunse supt Regulamentul Organic director al Logo- feţiei Dreptăţii. Spătar — cum se iscăleşte aici —, Agă, Postel- nic şi Vornie (1855), supt Grigore-Vodă Ghica e membru al Divanului domnesc. Biografia, cu obișnuitele batjocuri, în
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Constantin Sion, Arhondologia Moldove, ed. Gh. Ghibănescu, 

laşi, 1892, pp. 258-60. Să adăugim că supt Caimacamul 

Toader Balş, în 1857, e :preşedinte al Divanului apelativ ; 

Sturâza, Acte și documente, III, pp. 1112-3; V, p. 890. 

VIII. 

Un proiect de a se tipări operele vechilor istorici 

“ ardeleni. | 

Cu privire la manuscriptele ce voiă, să cumpere Odobescu 

sai să le facă a se copiă, v. Studiul miei despre Cronicele 

muntene, în „Analele Academiei Romîne“ XX, și Istoria lite- 

raturii, române în secolul al XVIII-lea, Îl. 

IX. 

Un privilegiu împărătesc pentru Romînii din Ungaria 

-(1791), în traducere contemporană. 

“E pe un petec de hirtie proastă, în scrisoare ardeleană. 

Trebuie pus în: legătură cu agitaţiile ce. se făcură și în 

_popor pe vremea redactării lui „Supplex libellus“. Cf. Iorga, 

Geschichte des rumănischen Volkes, Il, pp. 221-2. | 

X. 

Un act romănese de la începutul veacului al XVII-lea. 

Pentru 'Tăutuleşti, veză shema, geneologică ce am dat-o 

în „Neamul romănesce literar“ pe 1912 şi memoriul miei - 

Boieri şi răzeși în Bucovina şi Basarabia, „Analele Academiei 

Romîne“, XXXIII. E |
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XI. 

Socoteala clădirii casei de la Curu-Ceşmă a lui Şerban- 
| Vodă Cantacuzino. 

lată traducerea acestui interesant act, scris pe o foaie 

de hîrtie lungăreaţă, care de sigur nu era menită să fie 
păstrată, 

Catastif cuprinzînd cheltuielile ce s'aă făcut la strălucitul 
palat al prea-înnălțatului nostra Domn, domnul lo Şerban 
Cantacuzino Voevod a toată Ungrovlahia, dip Curi-Ceşme. 

5450 aspri la 25 de dulapi şi 7 iucuri (poveri) de raf- 
turi aurite, fiecare dulap cîte 170 ae aspri, fiecare iuc, cîte 
200 și sînt: pentru odăile domneşti, la odaia, cea, mare din 
partea Constantinopolei, 7 dulapi şi un iuc, iar la odaia 
cea mică, de pe lături 1 dulap şi un iuc, la cealaltă odaie 
către Arnăut-Chioiui 5 dulapi şi 1 iuc, la odaia cea mică, 
ce e sus, de-asupra stradei, 4 dulapi şi 1 iuc. 

La odaia, cea mare a dumisale Doamnei 5 dulap! şi 1 iuc, la cealaltă odaie 3 dulapi şi 1 iuc. 
600 aspri 6 malcâle (varietate de lemn) aurite pentru 

uşile odăilor. 
„La odăile fetele din casă, şi ale copiilor. 
650 de aspri pentru 15 rafturi... ale dulapilor şi iucurilor, fiecare cîte 110 aspri. 
200 de aspri pentru 1200 de măsuri de pietre, pentru pavagiul casei domnești şi pentru zidul grădinii celei mică, în saraiă şi în odaia, dumisale Doamnei, fiecare măsură câte 82 de aspri. 
1.200 de aspri pentru desfundarea grădinii celex mică înnuntru în Saraiui, 
1.000 de aspri pentru lucrătorii tîimplarăi cari ati împo- dobit (?) zidul; i-aă scos şi apoi totuşi i-ai adus înnapoi. 1.440 de aspri pentru caldarîmgii. . 21.540 de aspri suma cheltuită, adecă lei 179 Am luat de la Strălucirea. Sa leă 150 rămîn de luat 

lei 029 avem a lua şi de mai înnainte 017 avem a lua în sumă, lei 46 Pavagiul din dos, lungime şi lățime, pentru odăile băr- baţilor şi ale femeilor, e de coți 399, Este încă şi alt loc nepavat, şi avem şi ceva piatră Mai mic rob: ” , Bela (Belu) Vist/ierul].
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XII. 

Însemnări pentru istoria Romînilor din notițe greceşti. 

La, No. 1. Data trebuie să fie greşită dacă notița se re- 

feră la Sf. Sava din laşi. Căci abia la 4 August 1583 Petru 

Schiopul dă călugărilor mănăstirii Sf. Sava, din Ierusalim 

„loc să-şi facă biserică“ (Hasdeă, Arhiva îstorică, 1, p. 19'7). 

La, No. 3. 1580 e data socotită după modul bizantin. De 
fapt în Novembre 1579 a venit Ceauşul să iea pe Petru- | 

Vodă. V. Hurmuzaki, XI, pp. XLv—v. 

_La No. 5. leremia Movilă. n'a murit deci la 30 Iunie st. 

v. 1606, cum spune inscripţia de pe mormîntul săi (Kozak, 

Inschriften aus der Bukovina, |, p. 167), ci în noaptea de 

Ja 29 la 30. Proclamarea lui Simion abia a treia zi arată 

că a fost o luptă politică și s'a făcut o alegere formală, care 

lăsă la o parte pe fii mortului. | - 

La N-le 19-20, cred că data de 26 August din Inscripță 

“1, p. 71, e a îngropării. 

La No. 23, inscripţia de pe mormîntul lui Constantin- 

Vodă Racoviţă nu se mai vede la Mitropolie. Pentru moartea, 

lui, v. și Gevealogia Cantacuzinilor, ed. Iorga, p. 137. Şi Ra- 

coviţă moare noaptea, între 27 şi 28 lanuar 1764. — Pentru 

executarea boierilor, data e ca și în notiţa publicată de 

Kogălniceanu (Revista pentru istorie, archeologie şi filologie, |, 

p. 34; cf. Genealogia Cantacuzinilor, p. 140 şi nota 1). — 

Pentru întemniţările din lanuar şi pentru xăscoală, îbid.,; 

p. 140 şi urm. 

XII 

Catastit de dăjdi moldovenești (ce. 1760). 

E preţios pentru că avem aică, nu raportul oficial, ci ca-
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ieţul de însemnări personale al boierului care a strîns, prin 

ispravnicii judeţelor, birul şferturilor, cu banii zaherelel şi 

ai judecătoriei. 

„ÎI datasem după scrisoare. Cercetîndu-l cu luare aminte, 

văd: acum că el trebuie aşezat tocmai în acest timp. În 

adevăr la 1749 Lupu Crupenschi, pomenit la p. 98 ca Stcinic, 

era, numai Medelnicer (Documentele Callimachi, II, pp. 11-2, 

No. 23). La 17634 era însă Stolnic (îbid., p. 83). Totia 

1763-4 (îbid.) apare ca Stolnic şi lenacni Hrisoverghi, ca 

Ban lordachi Costachi (îbid., p. 82), Petrachi Vidali ca Pă- 

harnic (îbid., pp. 83-4). Tot atunci are rost în slujbele țorii 

- Sandu Bosie de la p. 135. 

: XIV. 

Un catastit de vinăriciu oltean. 

A se compara cu unele acte âin vol. [IL cuprinzînd actele 
Hurezului. 

XV. 

"Serisori domnești către Banii Craiovei. 

„ Ele “sînt analisate în prefața, vol. XXV, cuprinzînd cores- 
pondenţa, lui Dimitrie Aman. 

XVI. 

O hotărnicie gorjeană. 

Actul e luat dintrun dosariti oltean 'aflat în | posesiunea mea,
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XVII. şi urm. 

Citeva, documente moldoveneşti în romăneşte de la 

începutul veacului al XVII-lea. — Testamentul unui că- 

lugăr de la începutul veacului al XIX-lea. — Documente 

dorohoiene. — Scrisori moldoveneşti particulare. 

Actele sînt din colecţia d-lui M. G. Holban. 

Câteva lămuriri asupra familiei. 

Numele de Holban (de la a holba, a se holba; găsim şi 

Holbea) se întîmpină şi la începutul veacului al XVII-lea, 

fără, a se putea, stabili o legătură cu Holbanii de mai tărzii. 

Aceştia sînt boierinaşi din veacul al XVII-lea, cînd apar, 

jucînd un rol la Mogoşeşti, Sinihăă şi părțile dorohoiene 

şi bucovinene vecine. 

Din actele de faţă se vede ca începător al acestel epoce 

mai fericite din viaţa neamului săi Ile Holban, mazil din 

această Moldovă-de-Sus, pe care ai săi, şi pănă în zilele 

noastre, p'aii părăsit-o cu totul, păstrîndu-și măcar o parte 

din vechea aşezare. Nu ştim astfel care erai legăturile lui 

Ion Holban, boierinaş, aflător ca pîrcălab în părţile Făl- 

ciiului la 1686!. Se poate stabili însă gradul ei între Ilie, 

pomenit mai sus, şi între Vasile, fiul lui Nicolae?. Ştim 

apoi că acest Nicolae, frate al lui Ilie, era la 1745, cînd 

se judeca, pentru moşia, Becești, în Ținutul Cernăuţilor, 

pe Molniţa, ginerele lui Constantin Brahă, şi, această fa- 

milie fiind foarte veche, dintre răzeşii vremurilor mari 

— azi ei ţin abia fundul de căldare al Borolei doroho- 

iene —, această legătură de familie a putut să fie înnălță- 

1 Acest volum p. 357; Ghibănescu, Cuzeștă, p. 137. 
2 Aici, p. 385, | |
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toare pentru neamul, mult mai noi, al Holbăneştilor!. Din 
aceiași generaţie cu lie era Constantin Ilolban, frate şi 
tovarăș de stăpînire în aceste părți, bătrîn acum în 1759%, 

Încă din 1753, Ilie avea judecată cu Gligoraş Volcinschi 
pentru moşia Stroieşti?. La 1778 putea să aducă mărturie 
pentru patruzeci de ani în urmă. Pe la anexarea Buco- 
vinei de Austria, avea rosturi şi acolo, şi unul din fii! săi, 
întrebuințat în serviciul ţerii la Constantinopol, căpătă de 
la însuşi Internunţiul Thugut o recomandaţie către gene: 
ralul-comandant al ţerii pentru „llie Holban, mazil din Ţi- 
nutul Cernăuţului, din satul Buda, cu alte moşii şi chivir- 
nisele“5. în vara anului 1789, el primia, după moartea aces- 
tuia, o scrisoare de la, al fii, tot din Constantinopol, care 
vorbia cu bucurie de „întregimea doritei stării bătrînețelor 
dumitale“. Trimetea, prin negustori, ca Stati, să afle des- 
pre starea acestui fii mai mic şi se bucura, că-] „căinează“ 
pentru. „halul neputinţii bătrîneţelor« *. Se pomenește și o „Păhărniceasă, cumnata“ lui?. Între fiii rămaşi acasă se stinse el pe la, 1780, lăsîna în diata, sa grija bisericii de piatră din Buda, care se făcu din banii săi 3, E şi unul din ctitorii bisericii Sfintului Gheorghe din Herţa ?. Cu călugării 

i Idid., p. 387 Şi urm. Acte cu Privire la aceştă Brahă, în Foaia ră. zeşilor și maeililor pe 1913; , 2 Aici, p. 388. V. și p. 260; Doe. Callimachi, 1, p. 477, no. 28. Fiii 
lui, în 1760, ibsd., p. 473, n-o. 152, 

3 Aici, pp. 244.5, no. XVI; pp. 259 şi urm,, 262.3. „4 Ioid, pp. 256, 261. 
5 Idid, pp. 2869-70, 
î Ibid., pp. 270-3, n-o. n! 
7 Ibid.,p. 321, no. 1x. 
8 Ibia. 
9 1bid,, p. 391 și urm. Tot e] trebuie : . , II, p. 197, no. 4. , să fie cel din Doe. Callimachi,
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de la Schitul cel Mare din Polonia se judecase pentru o 

parte din Pilipăuţi?. 

Gheorghe sati Gheorghieș, care stărui pe lîngă Thugut, 

„pră-înnălțatul elciă“, în 1775, pentru interesele părintelui 

său, muri tînăr în 1779, lăsînd o văduvă, Mărioara, şi o 

copilă ?, care rămaseră o bucată de vreme în acest „Tari- 

grad“, unde, pe lîngă Vasile Lăcusteanu, pe lîngă Gheorghe 

Buzdugan, el fusese întrebuințat ca, “membru al capucheha- 

ieltculul ţerii, cu titlul de „baş-capiolan“ 3. înmormîntat fiind 

la Sf. loan din Cura-Ceşmă, lîngă Capitala turcească, de 

aceia, i se închinară acestei biserici, la 1794, veniturile Sfin- 

tului Gheorghe din Herţa, 4. Numai atunci, la, 1794, se întoarse 

fiica lui, Elenco, după moartea mamei sales: nu ştim cu 

cine a fost apoi căsătorită. 

Andrieş, care se găsia în Constantinopol la moartea, fra- 

telui săi, porni pe urmele lui. Vasile Lăcusteanu îl luă în 

pază şi începu să-l înveţe greceşte, de şi scrisoarea lui 

către tatăl săi pe care o tipărim pe pp. 270-3 nuarată încă 

o mare deprindere cu această limbă. Totuşi „să purta bine 

şi cu cinste către toță, atît către stăpîn, cit şi către toți 

capioldaşii“ şi, după judecata Lăcusteanului, „avea semne 

de procopseală“. „Am nădejde pre Maica Precurata de a 

mă chivernisi“, scrie €l însuși lui Ilie bătrînulf. Tot din 

Constantinopol e scrisoarea nedatată de pe pp. 280-1, în 

care se înfăţişează ca bolnav greii de „lungoare cu răceală 

II 
1 Ibid., |, p. 453, n-l 82. | 

2 Aică, p. 272. - 

3 Ibid, p. 391. 

4 Tbid. Cu privire la această biserică, pe lîngă locurile notate aici, pe 

402, nota 1, mai vezi Uricariul, VIII, p. 27 și urm. (act din 15 Maiă 

4804). — At Gheorghe Holban (1803), ibid, p. 329. 

5 Aici, p. 391 şi urm. 
6 Aici, p. 271.
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cu alte amestecături şi răutăți“, „numai chipul de om, 
silit a „lega trebile“ — între care şi repartiţia cherestelel 
cerute de Turci între Ținaturile Moldover — „din pat“: de 
„acolo trimetea la ai lui, prin panţiri, „poştă fără, parale“, 
și samuri scumpi pentru blănuri și ban! pentru rugăciuni. 
la „trei bisărici ce avem“. Aceasta-l sili poate la, întoarcere !. 

EI era să ajungă Stolnicul Andrei?. La 1799 avea mo- 
şiile Sănăuţă şi Vlădeni, şi își făcea casele la laşi, unde 
locuia cu soţia sa, Măriuţa3. Din trecutul săă diplomatic 
îi rămăsese doar cîte un neologism încă, neobişnuit, pre- 
cum „cazione“ pentru „ocasiune“, „proțtent“ şi „amor“, 
şi obiceiul de a, se iscăli şi greceşte: „'Avâpstac Ilolbană 
Stolnici“. Seria întîmplător „Ghieş“ pentru leşi, după gre- 
cescul Itda: 4, ba chiar „chit“ pentru „cît“ şi „trept“ pentru 
„drept“. În Septembre 1802, fraţii îi făceaă socoteala averii 
după moarte, văduva, Măriuța, fiind încă în viaţă, 5. 

Unui frate, lut Vasile sau Vasilică, el îi zice „bade“. 
Acesta, fusese, sai, după moartea luj Gheorghe, rămăsese, fratele cel mai mare. Şi el ajunse la boierie, fără a trece prin Țarigrad. ÎL întâlnim Căminar, Medelnicer şi Păharnic. La 1799 era ispravnic de Herţa. Peste cîțiva ani, cumpără de la răzeși, cu fratele Teodor, Vlădenii lui Andrieş şi Vlad- nicul €. Îşi avea, locuința în curțile de la, ce Şi aici îl găsi în Ianuar 181 
Catriniţa,— Maria, de către u 
pot de Domn—şi purta pri 

a d'intăiu moşie, 
1 peţirea fiicei sale—şi a soţiei, 
n tînăr boier de neam mare —ne- 

n lume, Ioan Cananăi, care învă- 
1 Ibid., pp. 280-1, no. 1x, 
2 2bid., pp. 223, 281 şi urm. 3 Tbid, PP. 278-9, n-l vu, 

Jbid., p. 279, n-l viu. 
Tbid., pp. 282.3, 
Uricariul, VI, pp, 281-2, 

- 
5
 
a
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țase la Berlin, fiind în gazdă la pastorul Hauchecorne !. De 

şi „rob interesului politicesc“, el protesta de „curăţenia, 

inimii, de „ilicrinia“ sentimentelor sale, cerea cu înfocare | 

— şi întrun extraordinar stil, plin de figuri ciudate, — să 

„fie pus în sinul acei nădejdi ce saii născut cu deplină 

credință a unei prâ-fericite uniri, cum mai în grabă“, adău- 

gind că nu cere „ban monedă“, ci numai, cu privire la 

moştenirea unui. părinte — Şerban Cananăii, cu care nu 

stătea în prea bune legături —, „o iscălitură“. Se jura „pe 

însuși viața Marghioliţăi, ce o socotesc mai scumpă decît 

a mea. Numai cînă, în Februar, putu da de ştire că tatăl 

săi sa învoit la căsătorie, „şi-mi dă toată blagoslovenia“ ?, 

părinţii Marghioliţei adăugiră pe a lor. 

Încă din ziua, de 12 Ianuar se redactase foaia de zestre 

a miresei. | se dădeaă 50.000 de lei „în locul moşiei“, alţi 

3.200, 32 de galbeni, apoi 12 şiraguri de mărgăritar hur- 

“muz, un fluture de diamant, argintărie de masă din Lipsca, 

un șal de 3.000 de lei şi o giubeă de samur de 2.400, 12 

„rînduri de straie“, între care rochie de blondă, rufărie de 

olandă şi de batistă, ciorapi de mătasă şi de bumbac ş. a.?. 

Cariera soţului ei am schiţat-o aiurea. În 1822 o afa- 

cere de furnituri pentru oastea Turcilor, o ceartă cu cre- 

ditorul Aga, Țigară, îl ruinară. Văduva se luptă, multă vreme 

cu cele: mai mari greutăţi? pentru ca la urmă să aibă ne- 

plăceri cu proprii săi fii: talentul lui Mihail Kogălniceanu 

se. înfăţişă s'o apere, într'o foarte frumoasă pledoarie, ce ni 

_sa păstrat. 

1 Y, Prefaţa, la Doc. Calhiinachi, ÎL. 
2 Aici, pp. 286-7, n-le x1v-v. 

3 Studii și doc, XV, pp. 91-2. Originalul, în posesiunea. mea. 

+ Doe. Callimachi, II, p. x. Cf. vol. XX, pp. 188-9, 191 şi urm. „203 

şi urm., 211-2; 

i Tid,, pp. 234-5; aică, p. 31 şi urm. Cf Uricariul, VI, pp. 330.4. 

6 Vol, XX, p. 41 şi urm.
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“A doua fiică a lui Vasile Holban luă pe Stamatin, în 

1814 4%; cu privire la dînsa nu se cuprinde nimic în cores- 
pondenţa de familie. O altă fată fu dată după Dumitrachi lene 
sai lenuţă. Cît despre tată, el era încă în viaţă la, 1826, stind 
la Buda, pe moşia părintească ?. Soţia sa, Catrina, din neamul 
dorohoian al Goroveilor, trăi şi după dînsul, pănă la 1827: 
căsătoria cu această soră, a Postelnicului Gheorghe Gorovei 
se făcuse în lulie 17862. Fii! lor au fost, Mihalachi, ispravnie 
de Herţa, în 1818 şi 1820, căsătorit cu Sultana“ şi Teodor$; 

Tot mai în vristă decît Andrieş era Teodor sai 'Toader 
Holban, care isprăvi cu titlul de boierie de Ban, după ce 
fusese o bucată de vreme Pitar. EI îngriji, împreună cu 
Vasile, de afacerile lui Andrieş, cît timp acesta fu lu Cons- 
tantinopol. La 1820 îl găsim în corespondenţă cu Ştefan 
Gherghel, ruda, sa, pentru hrisovul de stăpînire cerut dela 
Domnie: e întrebat dacă voiește şi el ca actul să fie făcut 
„Cu slove de aur“, ceia ce ar creşte cheltuiala 5. La, 3 Mart 1825, 
îşi făcea, testamentul, lăsînd 50 ae stupi și 500 de lei ne- 
poatei. Mărioara, fata lui Vasile Holban, şi alță 50 de stupi 
«Cleopatrei, fiicei acesteia. Trăi cîtva timp încă după aceia, (pănă la 1828), îngrijind de cumnata, Catrina; răcind la, în- mormîntarea, acesteia, încetă din viață peste puţin timp. 

Ștefănică sai Stefanachi Holban ajunse pănă la Clucerie. În 1798 cumpăra. la sultan-mezat, cu 14.050 de lei, de la 
1 Aică, p. 291, no. xx. 
2 Hotarnica, pentru Ilie, Uricariul, XXII, bp. 99 şi urm , 103 şi urm 5 Ibid, p. 311, no. 1; Uricariul, VI, pp. 2 Holban la 1773 lîngă Ilie; aici, p. 385. - 4 Aică, pp. 293 (24), 295 (25), 304 (33). 303, 5 Ibid,, pp. 223-5, 290 (18), 294-5 (25), 301 (33) Trebuie a se ceti: 

nicie a lui, în Ursa 
şi urm. 

6 Aici, pp. 292-3, no. xxu, 

Vas 306, 319, 320, 3823. „asili, părintele dumisale, Banul Teodor“. O hotăr- ariul, XIX, pp. 45-6. Alta, îbid., XXII, pp. 132, 133
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Matei Costachi: moşia Mogoşeşti, care a rămas a familiei |. 

Mai avea Poienile-lui-Talpă şi parte din moşia părintească 

Pilipăuţii ?. În Octombre 1825 cumpără Sinihăul dorohoian 

de la Ecaterina, Conachi 5. După 1825, el se călugări însă,— 
la, 17 Septembre îşi făcuse testamentul, fără a, fi fost căsă- 

torit, — ajungînd călugărul Sava şi egumenul mănăstirii, de 

el clădite, a Mogoşeştilor+. Îi închină tot ce cumpărase şi 

moștenise : moşiile Pilipăuţi, Sinihăă, Hilişăti sai Şilişăui 

(pronunția moldovenească), Iepureni şi Mogoşeşti, cu 

stupi şi cu aproape suta de vite; o înzestră cu bolniţă, 

cu cişmeă, cu grajd şi şură, mutînd satul la o depăr- 

tare potrivită cu datinile și datoriile călugărești. La 1825 

locuiaii acolo, după moartea lui, 11 călugări, între cari un 

duhovnic, un eclisiarh, un ceteţ, un tipicar, un chelar' Și. 

doi bucătari, iar numărul „fraţilor“ era de 6, printre cari 

ceteţi, bucătari, blănari şi potcăpari. Slujit de doi oameni, 

Sava, rămase pănă la sfîrşit în fruntea mănăstiril€, pe care 

o închinase Mitropoliei lui Veniamin Costachi 7. După re- 

gula stabilită, de dînsul, Mitropolitul trebuia să facă egumen 

din soborul mănăstirii un „bărbat cu frica lui Dumnezei, 

îmbunătăţit şi ştiutor de toată bisericeasca rînduială“, ale- 

gînd numai în lipsa, unui om potrivit pe cineva de la mă 

năstirile muntelui, cu care asimila, în ce priveşte aşeză- 

mîntul şi rînduiala, ctitoria sa;?. | 

În sfirşit, Ilie Clucerul, apoi Banul, zis în copilărie Iliaș, 

1 Aici, p. 263, 
2 Ibid., pp. 295-6, no. xxvi, p. 321, no. 1x. 

2 Uricariul, VI, p. 327; cf. ibid, p. 326. 
4 Aică, pp. 301-2, no. xxx. 

5 Uricariul, VIII, pp. 10-1. 
& Aici, p.829 şiurm., no. XV. 
1 Ibd., p. 216. 
8 Ibid. A se ceti, în nota de la p. 227: 1828-32. De atunci e testa- 

mentul, şi nu din 1806-12, fiind următor actelor din 1824 şi 1825, citate.
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stătea la Sinihăi, pentru care-şi cerea hrisovul la 18201. 

“ La 20 Februar 1824 el făcea testamentul săi, şi la 96 
Mart îşi isprăvia traiul, fiind îngropat la biserica Banului 

din Iaşi?. În 1825 încă era judecată între moştenitori şi 
Ştefan-Sava 3. 

În sfîrşit, dintre fetele lui Ilie cel d'intăiă, una, Sma- 
„randa, luă pe Vasile Mirza (?) €. 

XXV. 

Acte din colecţia d-lui 1. Atanasiu. 

În legătură cu aceste cumpărături ale lu! Constantin 
Cantemir ca boier, semnalăm cele din Uricariul, XVII, p. 
133 şi urm. 

XXXUI. 1. 

0 carte a starostelui de Cernăuţi. 

Pentru neamul Murguleţ, v. Hasdeiă, Arhiva Istorică, UI, p. 223 şi urm. 

1 Aici, p. 293. no. xxin, 2 Ibid., pp. 245, 217, 220. 
2 CE. îbid pp 323.4, no i - - „xi cari * Aici, pp. 2734, no. mu Vrieariul, “VI, p. 328,
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ÎNTĂIA CONDICĂ DE ORÎNDUIELI A LUI 

GRIGORE-VODĂ GHICA? 

Condica Visterii gospodii de veniturile boeriiloră i altoră 

dregătorii i mortasipiia, părcălăbiia, camăna şi alte precum 

Sai hotărită să se urmeză, iară alte avaeturi ce era date 

pe la une mănăstiri i altora, şi obiceiuri ce aă fostă mal 

înnainte, aflîndu-să cu mare nedreptate şi asupritoare lăcui- 

toriloră, toate s'aii rădicati, hotărîndu-să ca afară dină con- 

dica aceasta nime să nu cuteză a lua şi a urmă pe obiceiu- 

rile vechi, ce fieștecarele să îă venitulti săii cu carte gospodi, 

scoasă de pe rînduiala 'condicii aceştiia, iscălită de Domnu, 

socotindu-să a fieştecăruia venită pe lună dinii soma veni- 

tului înă cîtă vreme va sta fieștecarele înii dregătoria sa, 

cumii şi, de să va vinde vre uni veniti, cumpărătorii să 

1 În posesiunea d-lui G. E. Filipescu (comunicată de d. N. Filipescu). 

După condica din 1777, publicată de d. P. Răşcanu, Lefile şi vestiturile 

Moldovei în 1776, laşi, 1887, La începutul aceleia se cetesc aceste rînduri 

ale transeriitorului: - | 
«Aceasta fiindă scrisă întocmal după condica Mării Sale răposatului 

Grigore-Vodă Ghica, ce înii leat 1777, Aprilie 1, sai aflati Domnu 

ţării Moldaviei, pentru orinduiala veniturilorii a toate boeriile şi lefile 

acei ţări, ce era cu chearii iscălitura şi pecetea Mării Sale,— 

Acumi, ca să fie ştiută şi crezulă orl înă ce vreme că este scrisă în- 

tocmai după acea condică, waii adeveritii eu pecetea Vorniciel obştirilor 

Valahiei la toate foile înnaiate, precumii aă tost şi cea adevărată, acumii 

înti 820, Noemvrie 15. Vornicia dumnealui Vel Vornicii de obştiră 

Nicolae Văcărescu. ”
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de banii pe fieştecare lună, urmîndă toţi la toate după ho- 
tărire condicii aceştiia. 

( Pecetea gospodiă. ) 
Aceasta este scrisă după altă condică, mal veche decit 

cea din urmă, otă ti 1775, totă a țări Moldaviei, pentru orîn- 
duiala venituriloră boeriloră țării şi altoră dreșătoril de acolo, precumă înlăuntru să coprinde, şi, fiindiă şi aăasta scrisă întocmai după cea adevărată, ce cra cu pecetea Dom: nului ţări Moldavii, spre a fi crezută ori întăi ce vreme că este întocmai, saă adeverită cu pecetea Vornicii obştiriloriă Valahiei la toate foile înnainte, precumii ati fostă şi cea ade- vărată, acumă înă Vorniciia dumnealui Velui Vornică de obştiri Nicolae Văcărescu. 

820, Noemvrie 15. 
Mortasipiia precumi s'aă aşăzat să să urmeză, luîndu-să numai pe marfa ce sa descărca pre la tirguri, de alijverişă, ŞI pe „vitele ce să vori vinde la tîrgu i la iarmaroace. Lel ban! nol. —— ani no 

— 40 de cală, iapă ce să va vinde înă tîrg şi la iarma- roace, iară de străjnicu pe giumătate, însă giu- mătate să dă cumpărătoriulă şi giumătate văn- zătoriulă, 
— 24 de boă, vacă ce s'a vinde înă tărgu şi la iarmaroace, larii de mănzată. pe giumătate, însă giumătate 

imaroace.
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Le! bani no, - tt 

2 — de butea cu horilcă ce vine dini Ţara Leşască şi 
sa descărca la, tîrguri, iarii de polobocii pe giu- 

mătate. 

-— 4 de păreche de roate, adică câte uni bani de roată 

ce sa vinde la tirguri i la iarmaroace, 

— 6 de carul cu şindrilă sati draniţă ce sa. descărca 

la tîrg i la iarmaroace. 
— 15 de carulă cu cofe ce sa descărca la tirguri sati la 

iarmaroace, iarii de căruță de giumătate. 

— 10 de caruli i căruță ce sa vinde la tirgu i la iar- 
maroace, iară care va trece peste hotar să de 

pe giumătate. 

— 40 de carulă i căruţa cu orice felii de marfă arii 
trece piste hotaru, iară la intratii de piste hotaru 

să nu de, căci va plăti unde va descărca la tirgu, 
după hotărîrea condicii de fieştecare marfă. 

—— 40 "de totii carul i căruță cu orice altii felii de marfă 

| s'ară descărca pe la tîrguri de vînzare. larii, la 

iarmaroace, neguțătorii pămînteni să d& pe giu- 

mătate, iarii neguţătorii streini voră da şi la iar- 

maroace deplină, cîte 40 de bani. 
Însă atastă mortasipie va fi afară dinu zaheră, tăină, 

grîu, orzu, mălaiă, popuşoi, bobu, mazire, linte, 

fasole, curechi, fină, lemne, peşte proaspătă şi 

vină, şi afară de alte legumi şi verdeţuri, şi afară 

de chereste i de piiatră şi varu, 

Pircălăbie precumi s'au aşazati să să urmeză nu- 

mai la marginea țării. 

—— 20 de toti carulă sati căruța sati carii mocănesciăi, 
ori cu ce feli de marfă ari fi, să de numai la mar- 

gine, unde a întra înă țară, de peste hotari, ori 

de a descărca acolă, ori de a trece, şi cu ace 

cărțulie să fie nesupărată înii toată ţara unde 

va înbla, şi i 

— 20 să dă de totii carului sati căruță saii cară mocă- 

nescii, orice feli de marfă a fi, să dă la margine



6. - ÎNTĂTA CONDIGĂ DE ORÎNDUIELI A LUI GRIGORE-VODĂ GICA 

A 
Lei ban! nol. 

| unde a eşi dină ţară piste hotară, afară dină ză. 
hereă, mucaeseă şi afară din cele ce să voră 
discărca pe la orice tiruri de pe la margine, 
pentru îndestularea nvrodului, fiindcă nu ese dină 
țară. 

— 10 de carulă i căruţa cu orice feli de cherestea va 
trece piste hotaru, să dea cărăuşulă, 

Camăna precumă s'au aşăzutii să să urmeze, 
— 2  polă de toată bute cu vină ce s'a vinde numar pe la crăşmile di pe la tărguri. lară de poloboace pe giumătate, cumiă şi unde n'a fi căreme şi oră vinde pe la casă înui tărguri, asemene să să ur- meze, dăndă de bute 2 polii ler şi de poloboct pe giumătate. 
— 3 de toată bute cu horilcă ce s'a discărea pe Ia tăr- guri, atătă horilea ce vine dină ţara leşască, cîtă şi horilca ce să face aicea întăi țară, iară de po- lobocă pe giumătate. 

Brudina Dunării otă Galaţi. 
— 20 de cală, boi la carui căruţă încărcată, iură, de voră trece cai sai boi înnotă, să de giumătate pentru povară. 
—— 15 de cal, boi la caru i căruță deşartă, iară, de voră trece cai sai boi înnotă, să dă pe giumătate. —— 15 de omulă călare ce va trece înti podu, iară de - omul pedestru 6 bani, - — 10 de orice vită slobodă ce va trece ună podu. 3 80 pe 1000 de oi ce vorii trece înă podu, din oile mumbaelii înpărătești. 5 -— pe 1000 de Oi ce voră trece înă podu, oi neguţitoreşti. 

Brudina Nistruluy [= Răşcanu, P- 7I]. - Brudina Prutului, Siretului i a Moldovy toşulă [= îbid., p. 72). — ———.. 

ii, Bistriţa şi Tro-  
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Vătăşia de chiragii i de cărăuşi. 
  

Lei bani no! 

— 3 de leă de la chiragii, dină soma chirii ce să va 

tocmi fieştece chiragii saă cărăușu, cumii şi neguțitoriă 

streini sai pămînteni ce vor încărca marfă pini carăle 

loră, socotindu-să chiriia după cale ce vori merge, măcarii 

şi peste hotarii de va eşi, păr” la loculă unde va descărca 

„marfa să să socotească soma chirii, şi să dă cîte trei bani 

de lei. Asămene şi carăle ce voră încărca vinti de pe la 

“ podgorii şi sare de la. ocnă, de vorii fi 'cărăuşiă streini din- 

traltă ţară, să dă cîte trei bani de leă dină soma chirii, 

iară pămînteni să nu să supere. 

"Însă atastă vătăjie să să iă numal unde să voră încărca 

marfa, şi vătajii de cărăuşi i dă chiragii să aibă purtare de 

grijă ca să tocmiască chiragii cu chizășie, dîndi vătafuli 

dă chiragil şi tescheră la mîna neguţitoriului, arătîndă nu- 

mele chiragiului, şi dinti ce loci, şi ce marfă at încărcati, 

şi la ce locu este să margă, ca, întîmplindu-să vre-o pri- 

mejdie, să de samă. 

Rînduiala pripasuriloră după cumă sai aşăzată să să 

  

urmeze, dîndu-să îni sama ispravniciloră. 

Ori la cine să va pripăşi orice felă dă vită, să aibăa o 

ținea cinci zile la casa lui, şi, găsăndu-să stăpînulă vitei, cu 

dovadă şi cu chizăşie să o dea, şi să ia cinci parale de 

vită cheltuiala şi osteneala lui. Iară, pără înu cinci zile ne- 

găsindu-să stăpînuli, să fie datorii acelă ce va avea pripa- 

sulă a duce vita la dregătoruli Ţinutului, şi să ia de la 

ispravnicii acele cinci parale şi pecetluită pe vitele acele 

de pripasti în semne cu veletă. . 

Iară cine va ţinea vite de pripasti mai multu de acele 

cinci zile tăinuite, dovedindu-să, să să pedepsească, şi dre- 

gătorulă datori să fie a ţină acele vite de pripasti la loci 

ştiut înpregiurulă tîrgului, ca fieştecare păgubaşiă să ştie 

unde a căuta paguba sa, şi, aflindu-să stăpînulă pripasului, 

cu dovadă să o ia, dăndii ispravnicului colacii unii leii noii
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de cală, iapă şi noaozeri de bani noi de boi, şi șasăzeci 
bani noi de vacă, şi de alte vite mai mici 45 bani NOI ; însă: 
să de şi o pară de săptămînă cheltuiala la zilile de vară, 
şi ună -bană- pe zi la zilile de iarnă, Noemvri, Dechemvri,: 
Ghenară şi Fevruarii, iară, schimbîndu-să dregătorulii, pentru 
cîte vite de pripasă nu s'oră afla stăpînii loră ca să le &, 
să aibă ale da :anume înă pără, cu izvodu iscălită, înă mîna 
ispravnicului : celui noi, şi să întoarcă cheltuiala pă cîtă 
vreme a fi ţinută acele vite, după cumii să hotărăşte, şi să 
ia şi elă izvodi, asămene iscălită, de la ispravniculă celă 
noă. Iară care dină dregători va urmă înpotrivă şi va mis- 
tui pripasuri, pierzăndă colacultă şi cheltuiala, să plătească 
și preţulă vitei ce să va fi prăpădit, cu preţul ce va încre- dința stăpînulă vitei, şi să fie lipsiti şi dinti dregătorie. 

Pentru tilhari, în ce Chipi să să urmeză. 
Tilharii ce voră prinde Armăşăi, să-i aducă la temniţă cu lucrurile acele ce să voră găsi dă furată asupra loră, iară dă lucrurile ce să voriă afia pă la casele tilhariloră, print marifetulă ispravniciloră dă Ţănută, să ia Armăşăluliă iz- vodi iscălitii de ispravnicii, dîndă şi lucrurile acele pă sama săteniloriă de acol5, şi, înplinindu-să paguba păgubașşiloră, globa lui Velă Armaşă cu Divanul să să socotească, după vinovăţie, şi după hotărtrea Divanului îşi va lua gloaba. Iară tilharii ce-i voră prinde ispravnicii de pre [la] Tănuturi saă alţii dregători de pe la margine, voriă lua cele ce voră găsi asupra tilhariloră: dină care întii să să înplinească paguba 

loră, să facă ispravnicii izvodă iscălitii şi, dinpreună cu til- harii, cu faptele lui înă scristi să-lă trimiţă aici, la Velă Ar. maşă, înpreună şi cu gazdile loră ce să voră dovedi acole Şi, atîtă lucrurile tilhariloră 
loră, cîtă şi a Sazdeloră; să să dă pă seama săteniloriă, ŞI aice, cu Divanul domnescii cercetindu-să; să va: hoțări 
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atita pedeapsa tilhariloră şi a gazdeloriă, cîtii şi împlinirea: 
pagubei păgubaşilorii, cumii şi gloaba lui Velă Armaşti. 
--Morţi de omu ce vori află dinti pricini de sfadă, sai ori 
din ce pricină, orlunde să vori afla acei. ucigaşi, să-i tri- 

miţă dregătorulă "Ținutului cu faptele lui întă scrisă, şi cu 

izvodu iscălită de ispravnică, de toate lucrurile lori, care 

să să dă pe sama Vornecului satului, şi aice, cercetîndu-să 

cu Divanu, să va hotărî, atîtă pedeapsa lui, cîtă şi gloaba 
luă Vel Armaşi, 

Iară, pentru ucigaşi şi jacaşi ce să: faci cete, umblindii 

pină ţară ucigîndi şi jăcuindi şi schingluindi, pe unii ca 
aceia cine îi voră prinde, ce voră găsi la dînşii să fie toate 

ale. lori, fiind prindere cu primejdie de viaţă, însă afară 

dină lucrurile păgubaşiloră ce voră cunoaşte că sîntă ale 
lori cu dovadă. 

Dregătoriia ispravniciloră. 
  

Lei! bani ne. , , 

—. 15 Să iă de totă vinovatu ce să.va închide .la grosi 

cîndu să va slobozi, iară cei ce să vori închide 

pentru banii Vistierii şi pentru datorie, să nu dea, 

Cărăuşie după hotărire. 

Părcălăbie după hotărire, însă numai la dre- 

gătorii de pe la margini, 

Pripasurile după hotărîre. 

Tilhărie după hotărîre. 
Înplineala. 

Zece bani de casă cîndii va trimite cu treapădii, 

Milile ce ai mănăstirile de la Domnie, cu hri- 

- soave, în ce chipii să să urmeză: 
  

Mănăstirea Galata i mănăstirea Frumoasa. 
  

Mortasipiia după condica Vistierii să ia de la iarmaroa- 

cele ce sîntă rînduite acestoră doao mănăstiri, şi să în- 

partă: întocmai amîndoao mănăstirile, însă,.fiindă că lo-
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Lei bani nor. 

culă Tirguşorului este dată danie mănăstirii Fru- moasăi, să aibă a lua la iarmaroace şi chiriia locu- lui, adică; | 
40 — de toată dugheana, saă taraba, ori cu ce martă a fi. Io — de vatra ce facii foci pentru bucate. 
30 — de crăşmă; iară parcălăbie să lipsească de toti, fiindu că s'a dată numai la marginea ţări! să să iă. 

Mănăstirea Cetăţuia. o taua. 
Mortasipiia după condică, 

să va face la Sfăntu-Petru, 
cului va lua mănăstirea Fru 

însă numa! la iarmarocu 
la Tirguşoru, 
moasa. 

ce 
iară chiriia lo- 

Mănăstirea Copoii. ————————0pou. 
Mortasipiia după condică 

măroace ce să vor face pe 1 a lui Iulie şi la 8 zile a lui 

şi chiriia loculur la doao iar- 
ocu Copoului, adică la 20 zile 
Septv. 

Mănăstirea Precista dină Romani. 
Mortasipiia, după condică, diniă tîrgu Romanulul. 

i Mănăstirea Bistriţa. 

Mortasipiia târgulă Bacăi, după condică, 

Mănăstirea Sfăntulă Ioan Zlatoustiă, 
Mortasipiia, după condică, dină târgul Lăpuşnil. 

| 
Mănăstirea Putna. 

Mortasipiia, după condică, dină tirgulă Siret[iujlu, 
Mănăstirea Horecea,. ————— 016 — 

Brudina, după Condică, a poduluy ot Prută, dină Cernăuţi. = 

Di 

A
I
E
:
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Mănăstirea Sfîntului Spiridoni. 

Venitu de la Galaţi. 

Lei bani nol. 

30 — 
3 — 

2 _—— 

2 — 

| —- 

„_ 

PE 

— 33 

— 30 
— 30, 
-— 15 

— 9 

— 3 

— 3 
— 1 
— 2 
1 
— 1 

— 3 

— 1 
—6 

— 6 

"de fieştecare salhană. 
de toată magazaua mare ce a fi în față, 

de toată magazaua mică ce a fi în faţă. 
de toată magazaua mare ce a fi dinti dosi. 

" de toată magazaua mică ce a fi dinu dosă. 

de toată şaica mare ce să pogoară pe. Siretii cu 

albii. 
de toată şaica mică, tijă. 
de toată casa ce să voriă afla pe hotarulii. locului 

mănăstiri bezmăniu. 
de totă catargulti ce să coboară pe Siretii. 

de toată cîrma de ulmu pentru corâbie. 

de toti 'trenchetulă. 

de toti siriculă mare. 

de tot siriculă mică. 
de totă tahtaliculi ce să coboară pe Siretii. 

de totă dulapulii ce vine pe Siret, 

de toti ciftu dulapu. 
de doao grinzi sai doi ușori ce vinu pă apă. 

dă doao scînduri de bradiă ce vinu pă apă. 

de totă carulă cu lemne de foci ce vori veni de 

vănzare. 

de doao scănduri mari de teii ce vină pă apă. 

de totă carului ce va intra, îni tîrgulu Gălaţi, ori cu 

ce felă de marfă a fi, sai cu chereste, afară 
numai de carăle ce vorii fi cu zaeră, gri, orzu, 

mălaiti, popuşoi şi orice altă felă de grăunţă şi de 
sare, — pe acestea să nu să supere. 

sfărmatul fierului, însă de ună drugu. 

Dijma din vii ce să vorii afla pă locului: mănăs- 
tirii, după obiceiă. -
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Alte venituri. 
Le! bani nol. 

Mortasipiia tîrgului Iaşului, după condică. 
Mortasipiia Tîrgului-Frumosă, tijă după condică. 
Părcălăbiia Sorocăi, după condică. 

2 — vama de pe vinaţele ce ducă Cazaclii şi altii, şi-lă 
trecă peste hotară, însă dă bute mare doi lei, 
iară de polobociă pe giumătate, după hrisovă, iartă 
de pe vinaţele de la Niculiţălă, cîte 00 de bani 
de bute. | 

Vinzare rachiului i a horilcii dintă Tirgulă Ocner, 
dupe carte. 

Vinzare peştelui i a scumpii, ce trecă peste ho- 
tară, la Trotuşă, după carte. 

Venitulă cantarului din toată țara, afară dinu tir- gurile ce sîntă date pe la alte mănăstiri, după 
hrisovă. - . —— 6  sfărămatul fierului dinti tirgulă Iaşi, după carte, însă de uni drugii. 

— 1 de toată oca de ceară ce trece peste hotari, -— 3 de toti drobulă de sare ce s'a rădica dină miglă, „Ori cu bani, ori veresie, cumiă şi dă sare de co- teții ce s'a striga drobi, i de Gălaţi. 15 -— de totă carul cu lipţcănie ce să va descărca, iarii de trecătoare pe giumătate, iară de pe postajăle ce - aducă Jidoviă şi alții, iarăşi să să ia după hrisovă. Mortasipiia după condică de iarmaroacele ce să vorii face la Tîrgulă-Noă, adecă Sfintultă Theodoră, Floriile, Sfîntulă Gheorghie şi Rusaliile. : 

„Venitul cotăritului dinti toată țara, de la cei ce vind 
cu cotulă, adecă: Let ban! not. 

N 
Ano. 

3 —— Lipţcanii, şi 
3 "—  Jidovii postăvari, şi 
2 —  Bogasierii Pămînteni i Armenii pământeni, şi 2 —  Abagerii i sucmănarii, şi 
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Lex bani nol. . 

2 poli Sirbii şi Armenii streini şi .--. 
1 pol Jidovii i alții ce vîndă mărunțţuşuri cu cotul, şi dă- 

săgarii ce umblă pini ţară şi vîndă cu -cotuliă, 
Doao crîşme şi doao trunchiuri dinti Tîrgulă Eşului 

iarăşi să fie scutite de toate angă riile, după hrisovă. 

Catalog de rînduiala boierilorii: după cumă: saă 

aşăzatii stepena fiecării dregătorii. 
  

  

Velu Logofăti. . 
Velu Vorneci de Ţara-de-josiă. 
Velu Vornecii de Țara-de-susiă. 
Hatmani i părcălabu sutavschii.“ 

Velui Post. 
Velui Spăt. 

Velă Vist. - 

Iară, de sa întîmpla să fi fostii. mai anainte într'altă bo- 
erie mai mare, să să păzască rângulii şi cinstea, boerii care 

„ati fostă mai înnainte. 
Veli Bani. 

Velă Pah. 

Velă Stolnici. 

Velii Camenară. 

Velă Comist. 
Veli Agă. 

Veli Camaraşii. 

Velă Gramatică. 

Velui Sărdarii. . 

Părcălabă de Galaţi. se 

Staroste de Putna. : i 
“ Staroste de. Cernăuţi. 
Velă Medelniceri. 

Vel Portari. 

Veli Cluceră. 

Vel Sulgerii. 
Velă Jicniceriă. 

Velă Pitarii. -
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Veli Șătrară. 

Velă Armaşă. 
Velă ispravnicii de Curte. 
Velă Cuparu. 

Veli Vameşi. 
Vorniciă de Botoşani. 

. Velă Căpitană de lefecir. 
Velă Căpitantă de dărăbani, 
Vtori Logofătiă. 

„Vtori Post. 
Vtori Spat. 
Vtori Vest. 
Treti Logofătă. 
Vătafă de aprozi. 
Ceauşu de aprozi, 

*Vătafu de copii. 
Vornicu gospojdii. 
Logofătu de Vistierie,. 
Velă Căpitan de Greceni. 
Vornică de Cîmpulungu oti Suceava. Velă Căpitan de Iaşi, — pănă aicea cu căftane. 
Vtori Pah. 
Vtori Stolnică, 
Vtori Comisă, 
Vtori Cămăraşă. 
Vtori Gramatică, 
I&-&ohodară 
Treti Postelnică. 
Treti Spăt. 
Treti Vist, 

Diecii de Visterie i postelnicei. 
Vtori Portari, 
Becerulă. 
Velă Cahfegiiă. 
Divictarulă. 
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S 

Credinceruli. Da 

Vel Ciubuccită. 

Velui Şerbecciu. 

Stolnici dă Curte. 
Ibrictaruliă. 

Sofragiu. 

Sandangiu. 
Rahtivanu. 

Treti Comisu. 

Treti Gramatică. 

Treti Portari, 
Veli Căpitană de Coţmani. 
Vornic de Cîmpulungu Rusăsciă. 
Velă Căpitanii de Tecutu. 
Vel Căpitană de Codru. 

Vornicii de Poartă. 

Logofăti de taină. 
Camaraşi de izvoade. 

Poroşniciă. 

Polcovnică. 
Başă-Ciohodariă. 
Başă-Bulubaşă din Curte. 

Velă Căpitanii «de Ropce. 
Veli Căpitană de Neamţu. 

Velă Căpitană de Agiudu. 
Vornică de Vrance. 
Velă Căpitanii de Covărlui. 
Velui Căpitan de Lăpuşna. 

Velă Căpitană de Orheiă. 

Velă Căpitană de Soroca. 

Velă Căpitană de Dorohoi. 
Velă Căpitană de Ciuhură. 

Vtori Medelniceriă. 

Vtori Cluceri. 
Vtori Sulgerii 
Vtori Jicniceră. 
Vtori Pitar.
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Vtori Şătrariă. 
Vtori Armaşii. 
Satără-Başa. 
Pivnicerulă. 
Vătafului de Păhărnicei. 
Vătafulii de aprozi. 
"Vătafuli 1 de copi. 
Stegarulă de copii. | 
Vtori Bulubaşă dină Curte. a 
Căpitanulă de drăgani. 
Sotniculiă. | 

Căpitanul de vănători. 
Başii-Bulubaşa Hăt[mănescă]. 
Başi-Ceauşii Agescii, - 
Başi-Bulubaşii Agescă. 
Vtori Bulubaştă Hăt(mănescii]. 
Treti Bulubaşă Hăt[mănescă]. 
6 Bulubaşi Ageșşti. 
Buucaşă Agescă. 
„Căpitană de cîmp a Hat[măniei]. 
Căpitan de băltagă a: Agii. 

Venitulă Logofeţii cei: Mari. 
Le! ban! nor. 

5 — de pungă pe slujbele Visterii ia Cămării, ce s'oră vinde la cochi vechi, adecă desătina,. goştina, 
vădrărită, cuniţa leşască i armenească d 
i cuniţa armenească de iarnă, ce -daă pentru agiutorință,i ocna i vama cu mortasipiiile, i ală- mulă i uşurulă 2; iartă care dintr'aceste slujbe să vorii căuta întă credință pe soma. tablelor ce-ori da la Vistierie, socotindu-să cîte 5 lei de pungă, să să'dt de la Vistierie. cu pecete gos- podiă. : | 

e vară, 

1 În loc de «vătafulii» e ] a acesie două rînduri: «esti». 2 Ugurul. , e 
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Venitulii Vornicii cei mari de Țara- -de-giosiă; 

Lei bani no!. : 

-— 15 de totă bou de negoţă ce trece peste hotari. 
— 15 de cală, iapă tijii ce va trece peste hotară. 

— .9 de vaci i de alţi boi de glug i giuncani ce voră 

trece peste hotară, afară de boi i de alte vite 
de zalhană, fiindă pentru zahereaoa Capanului. 

15 de boăce cumpără boştneniit şi-lă trec peste hotară. 

5 polă de toată căldarea ce lucrează horilcă de piine pe 

la, orice velniţă în toată ţara într'ună anti odată, 
începindu-să- de la zi întîi a lui Ghenarii. 

Venitulă Vornicii de Ţara-de-susă. 
  

Lei bani nol. | , 

5 polă de toată butea cu horilcă numai, ce vină diniă 
” "Țara Leşască, iarii de polobociă pe giumătate. 

Mortasipiia, părcălăbie şi camăna târgului Chişinăă, după 
cumii s'a aşăzatii la condică. 

  

Venitulă Hătmănii. , 

Lel bani nol. 

1 —  Vornicii de Cîmpulălungu otă Sucava, cu doaozeci 

de panţiri. | 

30 —  Velă Căpitană de Ropce, cu 20 panțiri. 

30 —  Veli Căpitan de Neamţu, cu. 20 panţiri. 
30 —  Velă Căpitană de Trotuşă, cu 30 panţiri. 

20 —  Velă Căpitană de Agiudiă, cu 15 panţiri. 

30 —  Vorniculi de Vrance, cu 15 panțiri. 

30 --  Başbulubaşa de Focşani, cu so slujitori. 
120 —— şase căpitani ot Focșani, cîte 20.lei dă căpitani, cu 

300 slujitori, cîte so slujitori de steag. 

30 —  Căpitană de menzilă oti Focşani. 
50 --  Velă Căpitan dă Tecuci, cu 50 slujitori. 

30 —  Velă Căpitan de Covurluiii, cu 50 slujitori. 

30 --  Başbulubaşa otă Galaţi, cu 50 slujitori.» 

1 Bosniacii, DBoşnegi!. 

VoL. XXII.    
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* Let ban! noi. 

6o 
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trei bulubași otă Galaţi, cîte 20 lei, cu 150 sluji- 

tori, cîte 50 slujitori dă steagă. 

Căpitan de menzilă oti Gălaţi. 

Căpitan de Puţăni, cu 200 călăraşi menzălgii. 
_ Căpitan de Sohului (sic), cu 100 călăraşi menzălgii. 

Căpitan de menzilă otă Bărladi. 
Căpitană de menzilă oti Vaslui. 

Velui Căpitani de Greceni, cu 30 de săimeni. 

Velă Căpitan de Codru, cu 20 de săimeni. 
Căpitană ot Fălcii, cu 70. călăraşi. 

Căpitană ot Huşi, cu 60 slujitori. 
Veli Căpitani de Soroca, cu 30 slujitori. 

Sotniculi oti Soroca, cu 20 cazaci. 

Vătati de îmblători, cu 15 îmblători. 
Căpitană otă larova, cu 30 căzaci. 
Căpitanu otă Japca, cu 30 călăraşi. 
Căpitanii de Heru, cu 60 călăraşi. 
Căpitană otu Cosăuţi, cu 50 căzaci. 
Căpitană otă Văsălcăti, cu 30 căzaci. 
Căpitan. ot Rughi, cu 20 căzaci. 
Căpitan otă Săneteuca, cu 20 călăraşi. 
Căpitan otiă Cernila, cu 18 călăraşi. 
Căpitan otă Vadulă Raşcovului, cu 20 căzaci. 
Căpitană otă Salce, cu 1ş căzaci. 
Căpitanii otă Vărtejăni, cu 15 călărași. 
Căpitan otit Solunceni, cu 15 călăraşi. 
Căpitani otii Volăvneţii, cu 15 căzaci. 
Căpitanii otă Vadu Nimereuca, cu 15 căzaci. 
Velă Căpitan de Coţmani, cu 30 slujitori. 
Căpitan otă Chesălăă, cu 20 călăraşi. 
Căpitani ot Hlivişte, cu 20 călăraşi. 
Căpitan oti Costeşti, cu 20 călăraşi. 
Căpitan oti Sarapciă, cu 20 călăraşi. 
Căpitanii oti Subraneţi cu 20 călăraşi. 
Căpitanii de bărani ot Cernăuţi, cu 50 de bă- 

rani,
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Pi 

Lei bani not. 

10 — 

50 — 
20 — 

20 — 
50 —.. 
20 .— 

30 — 

30 — 
20 -—- 
20 — 
20. — 

a 

50 -- 
10 -— 
LO, 

30 -- 

Vătafi de înblători, cu 30 de înblători. 

Vornic de Ciîmpulungu-Rusăscă, cu 15 panţiri. 
Velu Căpitanii de lubăneşti, cu 50 panţiri. 

Veli Căpitan de Dorohoiă, cu 30 slujitori. 

Căpitanii de menzilă otă Ştefăneşti i Crasnaleuca. 

Veli Căpitanii de Ciuhoră, cu 30 slujători. 

Căpitan de Tabără, cu 100 călăraşi menzălgii. 

Căpitani de Răzina,cu 110 călăraşi menzălgii. 
Căpitan de Bălănești, cu 40 călăraşi. 
Căpitaniă de Măgură, cu 3o călăraşi. 

Căpitanii de Răsipeni, cu 20 călărași. 
Căpitan de Boldureşti, cu 100 călăraşi. 

Căpitani de Sineşti i Mirceşti, cu 50 călăraşi. 
Velă Căpitani de Eşi: 

Poroşnică. 

Baş bulubași hătmănescă, cu 53 slujitori. 
trei bulubaşi, cu 159 slujitori, cîte 2 de steagu. 

Başbulubași dină Curte, cu 33 slujitori. 

Başbulubaşșiă din Curte, cu. 33 slujitori. 
Căpitană de drăgani, cu 23 slujători. 

Sotniculă, cu 53 slujitori. 

cinci căpitani de Arnăuţi, cîte 20 lei, cu 100 Ar- 

năuţi, cîte 20 la steagu. 

Căpitan de vănători, cu 53 vănători. 

1 polă de totă slujitorulă ce să arată la rănduiala Hăt. 

la fieştecare zapciă. 

dină 15 lei ce să dă de la Visterie pentru cum- 

păratulă cailoră de menzilă pe cîți cai noi să 

voră cumpăra, iară pe cai vechi să dea căpita- 

nulă de menzilă cîte polă leii de cală, socotin- 

du-să doi drepti unulu. 

Căpitani de menzilulu Eşii. 
Vătafă de vărniceri i de pisărari (sic). 

Vătafă de cărămidari i de olari. 
Calfa de teslari. ” 

Calfa de zidari.
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Şi aceşti doi vătaji şi doao calfe să poarte de grijă ca 

oricui arii trebui să cumpere varii, piatră, cărămidă, cumii 

şi cine ară avă trebuinţă să tocmască zidari şi teslari print 

marafetulă zapciiloră, făcăndiă tocmală, ei să d& samă de 
orice pagubă sară întîmpla, ori de ari fugi vre unii, ori de 

ară mînca bani, saă de n'ară isprăvi lucrulă. Şi, aceşti doi 
vătaji şi. doao calfe fiindă scutiți dă biră şi de alte angării, 

să & fieştecare vătafă sai calfă dini prețuli marfii saă a 
lucrului cîte ună bani de leii. , 

Patru culucuri să pue Hatmanuli la patru locuri: la 
Tătăraşi, la Feredei, la Broşteni şi la Muntenime, cîte 4 
slujitori şi ună zapcii la fieştecare locă, şi fieştecare culucii 
să scoată doao fănare înă fieştecare sară, şi mahalagii să 
dă cîte optă parale dă tănară pă toată sara cîndiă i-a veni 
rîndul după izvodă de mahalagii cu iscălitura Hatmanului, 
perămăindi nime scutiti, orice braslă sarii numi, afară nu- 
mai casăle boeriloră, mazililoriă, neguțătoriloră i ruptaşilorii 

ii femei fără de bărbată şi fără dă fetori de slujbă, să nu să 
supere. Ă 

Toti venitul Hătmănii ce sai socotită pe uni anu, să 
dă fieştecare pe giumătate la Sfăntu Gheorghe şi pe giu- 
mătate la Sfăntu Dimitrie, şi zapcii c-oră fi dată pocloni 
pe poli anu, de va vre Hatmanulii să-l schimbe piste vre- 
me, să i să întoarcă poclonu, poprindi Hatmanuliă numai 
pe cîtă vreme va fi stătută zapciiă. 

2 trunchiuri i 2 crăşme să fie scutite de toate. angăriile 
i de agiutorinţă. 

Venitul Postelnicii cei Mari. 
Lei bani noi. . 

1000 ——  dină vama gospodi, iartă, de să va vinde, să dă de 
la săne mușşterii ce voră cumpăra vama, piste 
suma cumpărătorii, 

500 —  dină ocna gospodiă, iară, de să va vinde, să de 
de la sine muşterii ce cumpără vama, piste suma 
cumpărăturii. 

1000 — dinti una pară ce s'a rînduită la havaeturile boe-
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Le! bani nol. 

riiloră, dinti cinci parale pe lei, răsura agiuto- 

rinții. 

300 —- dinti una pară ce s'aii rînduită la havaeturile boe- 

| riilorii, dinti cinci parale pe leii, răsura 'mucare- 

riului, | 

230 -— leafa pe lună de la Visterie, cu pecetluită gospodiă. 

100 —  Avaetu caftanului dregătorii, de la Vel Logofăt 
şi pănă la Veiui Vist. 

8o.— -Avaetulii de la Velă Bani şi pără la starostele 
dă Cernăuţi. a 

30 -  Avaetulă de la Velă Medelniceră şi păr la Vor- 
nicii de Botoșani. 

30 ---  Awvaetulă de la Velă Căpitan de lefecii şi pără 

la 3 Logofătu, 
Avaetulă de la Vătafulă de aprozi şi pără la 3 

Vist, | 

_
 

i
 | 

  

Venitul Visternicii cei Mari. 

1000 -- dinti vama dină Ocnă. 
300 la fieştecare &fertii dinti pol pară ce s'aii rînduitii 

la avaeturile boeriloră, dină 5 parale de lei, ră- 

sura zlotaşiloră, bezi răsura mazili i a ruptelori. 

1000 -- dină una pară ce sai rînduită la havaeturile boe- 
riiloră, dină cinci parale de le, răsura agiuto- 

rinţii. 

300 -- din una pară ce sai orînduitu la havaeturile boe- 

riiloră, dină cinci parale de lei; răsura muca- 

reriului. 

130 - cu pecetluită gospodă, din trei slujbi;, desătina, 

goştina, vădrăritulii, cîte 500 lei dină slujbă. 

Răsurile dăjdiloră mazililoră i ruptaşilori. 

Venitul Spătării cei Mari. ! 

— 3 de toti drobulu i steţie de sare i de coteţă care 

şă strigă drobu, ce sa vinde şi sa rădica din
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Lei ban! no!. 

  

| | 

UI
 

măglă, să dă cumpărătorulă, oricine ară fi, mă- 
carii cu bani gata de va cumpăra, sai veresiia, 
sau măcară şi cămăraşi de ocnă, de vori ră- 
dica sare dină măglă cu cheltuiala lori, să plă- 
tească fieştecine acesti veniti, cîte trei bani. 

Venitul Bănii cei Mari. 
EA nica danii n ni pa 

de totă drobulă i steţie de sare i de coteţii care 
să strigă drobu, ce s'a vinde şi s'a rădica dină 
măglă, să d& cumpărătorulă, oricine artă fi, mă- 
carii cu bani gata de va cumpăra, saă veresiia, 
sai măcară şi cămăraş de ocnă, de vor rădica 
sare din măglă cu cheltuiala lori să plătească 
fieştecine acestă venită, câte trei bani. 

Venitulă Păhărnicii cei Mari. 
  

4 — de toată bute cu vină ce vine din giosti în tir- 
gulă Iașii, cumi şi de la alte potgorii asămene, 
afară dinu vinaţele ce voriă fi de prină pregiuru 
Eşului, iară de polobocă pe giumătate ; însă pă- 
rintele Mitropolitiă, episcopii şi toți veliţi boeri, 
cu boerii şi fără de boerii, pîră la Velă Comisă, 
cumi şi giupănesăle sărace ce le or fi fostă 
boerii pără la acastă dregătorie, să nu de leu de 
bute pe drepti vinulă ce voră avă dină viile 
loră ; iară carii dină boerii aceștia va numi nis- 
careva vină a oameniloră săi saă a altoră oa- 
meni streini pe numele săă, afăndu-să de Velii 
Pah., să aibă a lua venitulă Păhărnicii îndoitiă 
de la acelă cu vinul. 

Dinu ortulă stărostescii de la Putna să iă Velă 
Pah. pe giumătate. 

Venitulă Stolnicii cei Mari. 

2 — de totă pogonulă de tiutiună, pogonăritiă cu mă- 
sura ce este în Visterie, făcîndu-să ŞI șfări cu
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Lei ban! nol. 

(S
i)
 

O.
 

80 

% 

pecete gospodii, şi, din totii venitulii &-a cuprinde 

ori. înii vănzare ori înti credinţă, să iă Velă Stol- 

nică 'doi bani, iarii-ună banii să va da lui Velă 

Medelniceri, - 

Venitulă lui Velă Cămănari. 

Velă Cămănară va lua venitulă camenii după 
cumii să cuprinde înti condică, afară: din tirgu- 

rile ce sîntă date altora. 
Să iă de toată vita ce sa tăia:la trunchi cite o 

pară, şi de oae, capră cîte unii bani, avîndii 

purtare de grijă să să afle carne îndestulii, şi 

“să fe scutită de biră. - 
fieştecare pităriţă ce va vinde piine, pe trei luni 

ună €fertu,. 
adici 20 zăr[macupi), starostele de Jidovi, cu toată 

breasla jădovască, pă trei luni uni &fertu. 

starostele de Armeni, cu toată brasla armenească, 

pe trei luni ună &fertii. 
vătafuli de chiragii i de cărăuși, urmîndi văta- 

fulă cu carte după rînduiala condicii ce arată 

pentru venitu săi, şi să fie scutiti de birul 

Visterii. 

starostele de neguţători streini, şi să fe scutiti 

de biră. 

optu starosti, însă starostele de 'cibotari ce lu- 

crează săftieni, i starostele de cibotari ce lucrează 

teletinii, i starostele de tălpălari, i starostele 

de. cojocari, i starostele de bărbieri,: i “staroste 

de sucmănari cu starostele de abaâgeri i şlicari, 

şi aceşti optu va da fieştecare poclonu săii, cîte 

doi poli lei do (sic) omiă întruni anii, cîte zăci 

lei pe &fertă, pi trei luni uni &fertiă, şi fieștecare, 

fiindă scutiti de biru Visterii, să iă şi carte 

gospod de starostie breslei sale,
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„Lei bani noi | 

Toate aceste poclone, începindu-să de'la Ghe- 
nară, să dă fieştecare pocloniă ce sat arătatu, 
însă pe trei luni ună €fertă. 

30 -— de toată cărtma întăi săptămîna ca mare, la în- 
ceputulii postului mare, pecete agească, însă să 
poarte de grijă înă totii postulă ca să nu fie 
la crăşme adunături cu beţie şi cu țigani. 

45 —: dela vinovaţii ce să voră închide înă gros, cîndi 
să voră slobozi, afară de vinovaţi ce să vorii 
închide pentru biră şi pentru datorie. 

doao trunchiuri i doao crăşme să aibă dum. Velă 
Agă, scutite de toate angărele i de agiutorinţă. | 

Rănduiala tănariloră i culucuriloră. 

Trei fănari Tîrgulă-de-susă. 
Unu fănaru Tîrgulă Făinii. 
Trei fănare Bărboii. 
Doao fănare Băibărăcărie. 
Uni fănară Cizmărie. 
Cinci fănare Tîrgulă-de-giosii. 
Patru fănare Podu-Vechiă. 
Doao fănare Uliţa-Mare, 
Şi fieștecare dughengii, cîndă i-a veni răndulă, să de optiă 

parale de fănariă, adecă doao parale pentru lumănări şi 
şasă parale fanaragiului, însă dum. Velă Agă să pue oa- 
meni de credință ca să păzască fănaruli. 

Culucuri, Asii 

Velă Cămăraşt, 
„Lei bani nol. 

IIO —  Hahamă-başa întrună ant, 
110 — Starostii de Jidovi, tijă. 
30 -— Starostele de Armeni, tijt. 

100 ——. : Starostele de neguţătorii streini .fără biră, 
50 —  Starostele de cuimgiii1, 

! Cuiungil,
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„Lei bani not 

Toată cheltuiala cămării, după preţul ce-i va pune 

“Domnul. 

Velă Gramaticu. 
  

150 —— leafă pe lună de la Visterie. 
250 — dinti una pară ce sai rînduiti la veniturile boe- 

riiloră, dină cinci parale răsurile agiutorinții. 

130 — din una pară ce saii rănduitii la. veniturile boe- 

riiloră, din cinci parale răsurile mucarerului. 

Velii Sărdari. 

30 —  Căpitanulă de călăraşi mezilgii otii bărăiacu, cu 
L10 'călăraşi. | 

30 —. Căpitanul de călăraşi mezilgii oti Gangura, cu 
80 călărași. 

30 ---  Căpitanulă de călăraşi mezilgii ot “Chişimăii, cu 

110 călăraşi. 
30 —  Căpitanului de călărași sărdăreşti, cu 150 călăraşi, 

50 --- Căpitanul de Jora, cu 50 călăraşi. 

30 --- Velă Căpitană de Lăpuşna, cu 30 panţiri. 
20 -- Căpitanulă de: călărași menzilgii otiu Lăpuşna, cu 

8o panţiri. - | 
30 --- Căpitanul de Orheiă, cu 30 panțiri. 

2 -— de totă satulă într'ună ană, otă Lăpuşna, Orheiii, 
însă unu leă la Sfântu Gheorghe i ună leii la 

Sfăntu Dimitrie. 

Poclonu-de la vătafuli de călăraşi i de chirigii 

după cumiă să va pută tocmi, şi vătafulă va urmă 

cu carte gospodă după .rănduiala condicii. 

Părcălabuii de Galaţi. 

20 — de totă carul saii căruța saii carii mocănescii, 

ori cu ce felii de marfă va fi, ce va veni înă' 

țară de peste hotaru; ori de a descărca ori de
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Lei bani no! 

20 — 

— 20 
-- 20 

20 
— 20 
—. 20 
— 20 

a trece, şi, luîndi cărțulie, să fie nesupăratii înuă 
toată ţara, 

părcălăbie, de toti carului i căruța sati carii mo- 

cănescu, ori cu ce altă felă de marfă ari fi, care 

nu să arată anume, eșindă dinti ţară peste ho- 
tarii, afară din zahereaoa mucaes€ şi afară dinu 

„Zahereaoa ce să va descărca înii Tirgului Gala- 
tiloriă pentru îndestularea norodului. 

6 ocă sare de totii carul mare ce va discărca 
înă Galaţi, iară dinti carulă micu pe giumătate. 

de polobocu cu miere. 
de carulti cu scănduri, iară de ceilaltă chereste 

să plătească cîndă să va încărca înti corabie 
într'acestu chipă, însă : 

de 7 dulapi: 

de 20 grinzi. 

de 100 drugi. 
20 de tumurugi.. 

100 sticeri de bradă. 
90 matracuri. 

poli de toată corabiia ce leagă la schelă şi să în- 
carcă, 

de oaia ce cumpără streinii şi treci piste hotară, 
afară dinti mumbaeoa înpărătească. 

Poclonulă cărăuşii, asămenea ca la Sărdărie. 

„Pripasurile de Ţănutii Covurluiulă, după condică. 

Lei bani noY. 

CI 

a 
ă 

de saculă cu făină de la neguţitoruli ce trece 
din țară piste hotară. 

de chila dă malaiă, orză, popuşoită, de la neguţito- 
rulă ce încarcă pînă corăbii şi trece piste hotariă. 

Stărostiia Putnei. 

  

de toată vie a fieştecăruia birnică țărani la vreme 
"culesului, însă numai dină podgorie Odobeşti-
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2 

ÎNTĂIA CONDICĂ DE ORINDUIELI A LUI GRIGORE-VODĂ GHICA 27 

a 
ă 

loră i a Crucii i a Ţifeştiloră pără la Trotuș, 

pentru vadra starostească, iarii. viile mănăsti- 

reşti, boereșşti, neguţitoreşti, mazileşti şi ruptă- 

şăşti să nu să supere. 

Ortulă stărostescă de totii carului cu vinii ce să 

încarcă, iară de la aceste potgorii arătate mai 
susă, pînă înă Trotuşă, însă de carii, iarti nu de 

vast, şi numai de la cei ce plătescu cu vădră- 

rită, să ia aceşti bani, cumă şi pe vinuli ce ră- 

mâne: pină cră&me să ia de vasii mare de la o 
sută de. vedri înti susii, iară pe alte vasă mai 

mici şi poloboace să nu să supere, iarii de la 

Trotuşă înă sustii să nu supere, nici de la ca- 

răle cu vinii ce vori fi cu vinațui de la alte 

Ținuturi şi vori trece pe Ținutul Putnei, să nu 

de acesti veniti. 
20  Părcălăbie, de .totă carulă i căruţa, sau cară mo- 

I5 

cănesci, cu orice felii de marfă arii fi, care nu 

să arată anume, eşindă dină ţară piste hotari, 

afară dinti zahereaoa mucaesă şi afară dină za- 
hereaoa ce să va descărca în tărgulii Focşa- 

niloră pentru îndestularea norodului. 

Poclonu vătafului de cărăuşi, asemene ca la Săr- 

dărie. 

Să ia de toată oaia ce cumpără neguţitori şi pe- 
trecă peste. hotarii, afară dinu mumbaeoa înpă- 

rătească, adecă doi bani. 
Pripasurile din totă Ţinutulă Putnei, după con- 

dică. 

Stărostiia de Cernăuţi. 

de boi, vacă de neguţătorie ce va trece înii ceia 

parte peste hotară, în Ţara Leșască, iariăă pămin- 

teni ce duci vite înă Ţara Leşască de vănzâri, 

pe câtă n'oriăi pută vinde şile vori aduce înna- 

poi, să nu să supere.
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Lei bani no! 

_20 de calii, iapă, asemenea. - 
2 de oaie, capră, tijă, 
— 3 de rămătorulă ce va trece înti ceia parte, întăi 

Ţara Leşască. 
2 -- de totă satulă întruni anii, însă un leă la Sfăntu 

; Gheorghe şi ună leă la Sfăntu Dimitrie. 
Părcălăbie după condici. 
Pripasurile după condici. 
Poclonulă vătafului de cărăuşi i de chiragii, tijă. 
ŞI dintr'acesti venită a stărostii să aibă a da lui 

„ Velă Armaşă 500 lei pe ană, pă trei luni unii 
cfertii, cîte 125 lei de tfertii, şi să mai dă 240 
lei lui Veli Căpitan de Coţmani, cîte 20 lei 
pe lună şi 240 lei lui Velă Şătrară, câte 20 ler 
pe lună, iarii pentru 4 bani ce lua căpitanul 
de Coţmani de totă carulă ce vint oamenii din 

„Tara Leşască şi încărca fănă şi lemne şi le. 
trece piste hotari, să lipsească, nici să aibă voe, 
fiindă hotărăre ca numai pămîntenii să ducă cu 
carăle lori fînă şi lemne, carii ca nişte pămiîn- 
teni să nu să supere cu niciună avaetă şi pe 
lemne, iară cei dină "Ţara Leşască să fie popriţi. 

Velă Medelniceră. 

  

Va lua a tria bani din soma slujbii pogonăritului, de tiu- 
tiună, după cumiă arată la venitulă lui Vel Stolnici. 

Veli Portară. 

  

Lei bani 'no! 

130 --  leafă pe lună de la Vist., cu pecete -gospodă. 
250 --- din una pară ce sai rănduită la havaeturile boe- 

riiloră, dină cinci parale de leă răsura agiuto- 
rinţei. 

150 -- la mucareri, asămenea,
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Let bani noi 

Poclonulă dă la fieştecare portărelii într'ună anti, 

avînd cincizăci dă portărei. 

1 --. polă pe anii de la fieştecare uşereli. 

-Velă Cluceru. 

    

» 4 - - de toată stîna ce să vori afla înă partea munte- 

lui pără în Siretă, însă hrisoavele ce arii fi în- 

noite de Domnu, să să păzască. 

Sulgeriia cea Mare. 
DP, a 

6 —- de toti rămătorulă ce va trece peste hotarii, ori 

pe unde. 

Veli Jicniceriă. 

s0o -—  dină părcălăbie Galaţiloră, pă trei luni uni tferti, 

cîte 125 lei la cfertiă. 

Velă Pitaru. 

  

300 -- din părcălăbie Gălaţiloră, pă trei luni unii €fertă, 

"câte 123 lei la fertă. 

Veli Șătrari. 
  

240 =. dinăă stărostiia Cernăuţului, cîte 20 lei pe lună. 

NI „Velă Armaşă. 

de la fieştecare armăşelii pe ană, pe trei luni unt 
3 - 

cfertu. 

1 .- polă de toti Qărăbanulu şi pnşcaşulii, pă trei luni 

unii €ferti. 

7 - polă de la vinovaţii ce să vorii slobozi dină tem- 

* miţă, din care 

1 — poli să dă isprav. de Armaşi. 

—— 60  păzitorilori.
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Lei bani no! 

10. —.. de la .ispravnici de Armaş, poclonti pe &fertă. 
Întreiala de la Armași ce mergu cu treapădiă. 

500 — dinu stărost. de Cernăuţi pă trei luni €fertii, cîte 
125 lei la €&fertă. ” 

Rinduiala tălhariloră să .să urmeză după hotări- 
rîrea condicei. | 

250 --- din una pară dină răsura agiutorinţei. 
150 -- dină mucareră, tijă. “ 

Velă ispravnicii de Curte. 

250 --- dinti una pară, răsura agiutorinţei. 
150 --  dină -mucareri, tijă. 

cheltuiala Curţii gospodi. 
Tiganii gospodiă. 

Velă Cupariă. ÎI TU paru. 

—- 45  buorulă de toată căr&ma mare sati mică, ce să 
vorii afla înii toată țara, ori pe la tărguri, ori pe 
la ţară, odată întruni ani, începindu-să de la 
luna lui Ghenară. 

30 *- leafă pă lună, dină Visterie. 

Velă Vameşiă. 

60 --- leafa pă lună dină bani vămii, bezii zece ler leata 
gramaticului vămii i banir cărțuliiloră. 

- Vor. de Botoşani. 7 
——— 

  

A treia bană dină soma mortasipii Botoşaniloră. 
Rănduiala dregătorii isprăvnicești după condică, afară din părcălăbie, fiindă hotărîre numai la margine să să iă, 

Vel Căpt. de lefecii. 
Lei ban! no! — 

I -—- polă de totă slujitorulă, întrună anii, 
jitori, strajă a treia sară. 

30 —  leafă pă lună otă Vist, 

cu 159 slu-
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Lei ban! noi 

Velă Căpt. de dărăbani. 

y -—— polă de totii slujitorulă într'ună ani, cu 159 slu- 

jitori strajă a treia sară. 

25 -- leafă pă lună ot Vist. 

Vtori Logotăti. 
  

2 ,-- de toată piatra la hotăritulii moşiiloră, afară dinti 

doi lei a Vornicului de Poartă, sai alți hotar- 

Nică. E a 

3 -- polă, adică doi zări, de toti hrisovulii de întăritură 

de moşie saă dă întăritură pe hotarnică, proto- 

călindu-să de Velă Logftă, pe cîte moşii vorii 

întra întracelii hrisovii, de toată moșiia să ia 

câte doi” zări, afară dină cheltuiala hrisovului, 

fiindă iscălită şi dă gospodiă, şi, trecîndi 2. Logtt. 

la condică, să iscălească, arătîndi că aă trecuti 

la condică. , 

„.. 40 de toată cartea gospodii de hotăritii, afară dini 

cinci parale scriitorului, care, fiindii protocolită 

dă Vel Logită, să iscălească şi 2. Logftă diniă 

dos, ca să să nu facă printr'altă mînă. 

20 - leată pe lună otii Vist. 

Vtori Post. 

qo -- leafă pă lună otă Vist. 

Vtori Spătarii, 

Părcălăbie, după condică, a Ţinutului Fălciiului, 

a Greceniloră i a Bacăului, 

240 — dinti venitului Sărdării. pe ană, însă câte 20 lei pe 

lună. 

Vtori Vist. 
PA boii i 

230 —  dină una pară răsura agiutorinței.
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Lei. ban! noi. 

150 —  dină mucărerii, tijă. 
150 — din polă pară la fieştecare &fertiă. 

Logoteţiia a treilea. 

5. —-  polă, adică doi zări, de hrisovi de moşie ce s'au 

hotăriti cu giudecata Divanului, fiindii protoco- 

lită de Velă Logftii şi iscălită de gospodi, şi 

să protocolească şi 3ti Log. mai giosă, şi, tre- 
cîndu-să la condica sa, să iscălească condicarulii . 

dină dosii, însă, pe cîte moșii voră întra înii 

hrisovă, dă toată moşiia să să doi zări, afară 

dinu cheltuiala hrisovului. | 

5 ——  polă,adecă doi zări, de hrisov, de alte pricini ce 

să hotărăscii cu Divanulă gospodă, protocolin-. 

du-să de Veli Logftii i de 3. Logftii i de con- 
dicarulii, după urmarea celoralalte, fiindă iscălită 
şi de gospodă, iartă, fimdă numai cu pecete, să 
iă ună zără. | 

De hrisovulă de milă, socotindu-să cîtă coprinde 
mila, să iă zecuiala, afară dină cheltuiala hri- 
sovului: . 

De anaforale de moşii sati ori de ce pricină, în- 
tărindu-să cu pecete gospodi şi iscălitura gos- 
podă să iă ună zără, iară, fiind numai cu pe- 
cete, poli galbăniă, afară de cheltuiala scriito- 
rului. 

30 — de carte de jalobă ori legată ori daşnică, afară 
dinii cinci parale a scriitorului. 

Vătafulă de aprozi. 
N 

30 =:  poclonulă de la is. de aprozi. 
2 poli poclonulă pe ani de la heştecare aproduă:. 

Inplineala. 
Întreiala.
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Ceauşuli de aprozi. 

Asămene însă să. înpartă dinti toti veniti, doi bani vă- 
tafului şi ună bani ceauşu. 

Vătatulă de copil. 
Le! hau! nol. : 

Asămene. 
30 —  Poclonii pe anii de la ispravnicu. 
15 -— de la stegari. 

de la copii dină casă, după hrisovă. 

Vor. gospodu. 

40 — leafă pă lună otă Vist. 
a treia bani dină mortasăpiia Botoşanilorii, beză 

pe atîta ce sati dată Vornicului. 

Logofătulă za Vist. 

20.—  leafă pă lună otă Vist. 

250 —  dină una pară răsura agiutorinții. 

150 —- dină mucarerii tijă. 

3 -- zări de la Velă Logttu pîn” la Velă Medelniceră, 

pe carte gospodi de venită boerii după condică. 

4 — _zări de la Velă Medelnicerii păr” la Velă Căpi- 

tană de lefecii, tijă. 

2: 'zări de la Velă Căpitanii pănă la celă dinii urmă, 

tijă. 

4 —  zări de la fieşte[care] isprav. ce să va face pe 

carte gospodiă de îs: 

1 — zări de carte de milă. 

4 —  leă de alte cărți. 

2 _— zără de hrisovii ce să va face de la Visterie, afară 

_.. dină cheltuială. 

Velă Căpt. de Greceni. 
Nelu o — 

Răsurile dină €fertii. 

la agiutorinţă i la mucareru oță Vist. 

Nol, XXII,
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Cărăuşie după condică i alte răndueli după con- 

dică a isprăvnicii, afară de părcălăbie. 

Vor. de Cîmpulungă otă Sucava. 
  

Răsura din €fertii, iarii la agiutorință şi la mu- 

careră dinu Vist. 
Rănduiala dregătorii isprăvniceşti după condică. 

„Velă Căpt, de Iași. 
Lei basi no! 

- 15 —— 

120 — 

120 --- 

30 

240 -- 

30 -- 

leafă pă lună otii Vist. 

răsură dinu agiutorinţă i dinu mucarelă. 

Vtori Paharnecii. 

Părcălăbie Dorohoi, Tecutuli, Neamţulii, după 

condică. 

dină venitulă părcălăbii Gălaţilori pe ană, însă 
cîte zăci lei pă lună. 

Vtori Stolnici. 

dini venitul ispravnicii Tecutului pe ani, însă 
cîte zăce lei pe lună. 

Mortasipiia după condică. a tirgului Vasluiului. 

Vtori Comisii. 

leafă pe lună otă Vist, 

Vtori Camaraşu. 

leafă pe lună otui Vist. 

dinii venitulii stărostii Putnei pe anii, însă cîte 
20 lei pă lună. ă 

Vtori Gramaticu. 
  mmm 

leată pă lună otă Vist.
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Iş-&ohodaru. 

Lei bani no! 

20 .—. leafă pă lună otiă Vist. 

cheltuiala iş-sohodării. .. 

Treti Post. 
  

20 -—.  leafă pe lună ot Vist. 
5. 

4 3ti Spat., însă feciori de boeri, 
  

  

qo --- leafă pe lună otii Vist., cîte zăci lei dă omii, însă 

pă rîndu. 

au Vist. 

100 -- la &fertă dină polă pară, răsura diniă -cinci parale. 

150 —- dinti una pară, răsura agiutorinţei. 

100 — dină mucarelă tijă. 

Diecii de Visterie. ICC 

400 --- din una pară răsura agiutorinţii la doi sameşi. 

200 -- tijă loră dinti mucareriă. a 

400 — la doi condicari de peste o pară răsura din agiu- 

torinţă. 

200 —- tijă loră din mucareriă. 

300 --— la doi poslăduitori de tablile Vist., dinti agiuto- 

rinţă tijă. See | 

200 — tijă loră din mucarelă tijă. 

300 — la doi condicari de cărți dină agiutorinţă tijă. 

200 — tijă loră dină mucareliă: tijă... DE 

300 —— la doi condicari de lefile slujitoriloră otii agiuto- 

rinţă, tijă. | a 

200 -— tijă lori dină mucarelă fiji. e 

300 — la doi condicari de zahere i chereste.otii agiute- 

rinţă tijă. 

200 — tijă loră din mucareru tijă. a _ 

1200 — la 6 scriitori de cărțile  Vist., otii agiutorinţă tijă.
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Lei ban! no! 

600 — tijă lori din mucareli tijă. 
8oo — la 4 zărafi, dină agiutorinţă tijii. 

200 -— tijă loră, dinii mucarerii. 
240 —  leafă pă lună la doi copii ce păzăscii Visteria. 

60 —- leafă de la Visterie la şase postelnicei, însă fetori 

__ de boeri, dină 12 postelnicei rănduiţi, şi şasă 

voră fi nelipsiţi pe polă ani, luîndii leafă cîte 

zăce lei pe lună, şi apoi vori întra ceialalţi şasă 

la răndă, iarăşi cu atastă rănduială. 

Vtori Portari. 

  

-20 —- leafă pe lună otii Vist. 

Becerult. 

Fry —- leafă pe lună otă Vist. 

Velă Cahfegiiă. 

- Cahtenelele. 

13 .— leafă pe lună otu Vist. 

Divictarulă. 

13:-—  leafă pe'lună otă Vist. 

1 .— poli de hrisovu ce sa pecetluitii. 
— 9 de anaforă iscălită, 
— 60 de'anaforă pecetluită. 

„— 3 de carte. 

—— 3 de pecetiuituri ce să faci pentru lăcuitori ce um- . 

blă pini raiă. 

„-. 60 de pecetluite ce.să dai la bresle. 

Credinceruli,. 

  

10.—. .leafă pe lună otă Vist.
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Velă Ciubucciti. 
  

Lei bani no! . 

15 --- leafă pe lună ot Vist. 

Veliăi Şărbeccit. 

“15 --  leafă pe lună otii Vist. 

Stolniculi de Curte. 

  

20 --- leată pe lună otă Vist. 

| Ibrictaruliă. 

Io —  leafă pe lună otii Vist. 

| Sofragiu. 

10 —— leafă pe lună otă Vist. 

Samdangiu. 

ro —-  leafă pe lună otă Vist. 

Rahtivanu. 

20 -—  leafă pe lună otă Vist. 

3 Comisii. | 

10 —  leafă pe lună otă Vist. 

. 3 Gramatici. 

13 '-- leafă pe lună otiă Vist. | 

3 Portară. 

I5 — leafă pe lună ot Vist. 

Vel Căpitan de Coţmani. 

dină răsurile starostelui de Cernăuţi la fieştecare 

cfertu,
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Lei ban! noi 

240 — dină venitulă starostelui, cîte 20 ler pe lună. 

Vor. de Cîmpulungu Rusăscu. 
  

Răsurile &fert Cămpulungenilorii, iară la agiuto- 

rinţă i-la mucareli din Visterie. 

Velă Căpt. de Tecutu. 

  

dinti răsurile isprav. la fieştecare cfertu. 

la agiutorință i mucarelui otă Vist. 

Veli Căpt.. de Codru. 

Răsurile dini &fertu. 

la agiutorință i mucarelă otă Vist. 

Pripasurile dinii olatulă. Codrului. 

optă Vor. de Poartă. 

  

leafă pe lună Otă Vist., cîte 5 lei. 

optă scutelnici. 
de toată piatra la hotăritu. 

de prețuit dugheni i casă de frunte i locă sterpi 
i vie. 

de preţuită dugheni, casă, locu sterpă mai prosti 

1 VIe. - 

de preţuitii cală, boii, vacă, de vite mici pe giu- 
mătate. 

polii bani dinu zăce bani preţuite haine i altoră 

pojijii, iar, de sa tîmplă să să trimită afară ca 
să preţăluiască, cheltuiala şi osteneala cu Diva- 

nul să să hotărască, însă acesti veniti a pre- 
țăluitului să să socotească afară de prețăluitii, 
pentru banii Visteriei. ia
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Logofătulă de taină. 

  

Lei banlno! 

10 -.- pe lună leafă ot Vist. 

doi scutelnici, beză 'alte rădicături i răsuri dinu 

agiutorinţă i dină mucareră, 

Camaraşulă de izvoade. 
  

io — pe lună leafă otă Vist. | 

dor scutelniciă, bezi alte rădicături i răsuri din 

agiutorinţă i dină mucareru. . 

36 de pecetluiturile ce să dai pe bresle, dinu care 

3 par. să îiă vtori Cămăraşii i 5 par. Cămăra- 

şulit de izvoade i 2 par. divictaruli. 

Poroşnicu. 

  

10 -: leafă pă lună otă Vist. 

răsura la agiutorință i la mucarelii oti Vist. 

- Polcovniculi. 

  

- leafă pe lună otii Vist., iară la agiutorinţă i la 

mucarelă otă Vist. dinu răsuri. 

-- “u polă pe ană de la fieştecare slujitori roşă. 

IO 4 

| Başă-Ciohodaru. 

10+-- leafă otă Vist. | 

| Baş-bulubaşi de Curte. 

25 --- leafă ot Vist. | 

Velă Căpitană. de Ropce. 

i din răsurile ispravnicului, beză 
Q:— la totă &fertul 

„be 

“ | ă dinu agiutorinţă i dină 
alte rădicături i răsur 

mucareru:
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Velă Căpitană de Neamţu. 
  

Le! bani nof, , 

20 — la toță &fertuli din răsurile “ispravnicului, bezii 

alte rădicături i răsuri . dină agiutorinţă îi dină 

mucareliă. 

Velu Căpitană de Trotuşti. 
  

diniă totă &fertuli, dină răsurile ispravnicului, bezii 
alte rădicături î răsuri dină agiutorinţă i mu- 

careltă. 

-Velu Căpitani de Agiudi. 
  

20 -- dină totu Gfertuli, din răsurile isprav., beză alte 

rădicături i răsuri dinu agiutorință i mucarelii. 

Vorniciia Vrăncii. 

Răsurile &ferturiloră, cîtă voră coprinde, a lăcui- 
toriloră de Vrance, bezii alte rădicături i răsuri 

dină agiutorinţă i mucareliă. 

Velu Căpitană de Cuvorluiii. 

30 -- dină răsurile isprav. la totii &fertulă, beză alte ră- 

dicături i răsuri din agiutorinţă i mucarelă. 

Velu Căpitani de Lăpuşna. 

30 — dinu răsurile isprav. la totă ăfertuli i bezi alte 
rădicături i răsuri dină agiutorință i miucarelă. 

Velă Căpitană de Orheiă. 

20 —  dină răsurile isprav., la totii &fertulă, beză alte 
rădicături i răsuri dină agiutorință i mucareliă. 

Velă Căpitan: de Soroca. 

20 :--  dină răsurile isprav., la totă &fertulă i beză alte 
rădicături i răsuri dinti agiutorință i mucarelă. 

+
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Velă Căpitană de Dorohoi: 
  

Lei ban! no! 

20 -— dinti răsurile isprav., la totu &fertulu i bezi alte 
rădicături i rășuri dină agiutorinţă i mucarelu. 

Veli Căpitani de Ciuhuri. 
  

25 --" dină răsurile isprav,, la totă &fertulă i bezu alte 

rădicături i răsuri dină agiutorinţă i mucarelă. 

Vtori Medelniceră. 

  

A şapte bani dină mortasipiia Bărladului, cu mîna 

dumnealui Velă Vist. 
7 

Vtori Cluceri. 

  

A şapte bani din mortasipiia Bărladului, cu mîna 

dumnealui Velă Vist, 

Vtori Sulgerii. 

A şapte bani dină mortăsipiia Bărladului, cu mîna 

dumnealui Veli Vist. 

Vtori Jicniceri. 

  

A şapte banii dină mortasipie Bărladului, tijă. 

Vtori Pitară. 

A şapte bani dinu mortasipiia Bărladului, tijă. 

Vtori Şătrari. 

A şapte bană dină mortasipiia Bărladulul, tijă. 

! Vtori Armaşi. 

10 — Leafă pă lună otă Vist,
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_ '3- Armaş. 
" Lei ban! nol. 

10 — “Leafă pă lună otă Vis: 

Satării-Başa. 

7 —  Leafă pă lună otă Vist. 

5 — Leată pă lună ot Vist. 

Pivnicerulă. 

13 —-  Pivniceră, leafă pe lună otă Vist,. 

Vătafulă de păhărnicel. 

A şapte bani dinti mortasipiia Bărladului. 

Diecii de Divaniă. N 

  

1 -— să ia de scrisă hrisovă, afară dină cheltuiala. 
— 60 de anaforă; 
— 60 de carte de giudecată a veliţiloră boeri. 
— 15 de cărţi de jalobă i de hotărită. 
— 6 de scrisă răvaşi, 

Condicarulă Divanului avîndă doao condice, una a lui 

vtori Logft: i una a lui 3 Logft. 

Lei bani not. | 

IO --- leafă pe lună otii Vist, 
— 30 să iă la hrisov ce a trece la condică, 
— 15 dinu anaforalei de cărţi de judecată a velițiloriă 

boeri, scriindă dină dosă cumă că sa trecuți 
la condică, şi să iscălească, 

(Pecetea gospodă. ) 

1775; 
Manu 7. După cumi s'aii dati carte egumenului de la
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Răchitoasa ca, să & brudina de podul stătătoră de la Mir- ! 

ceşti peste Săretiă, care este să-lu facă elă. | | 

Lei ban! nol. 

— 30 de carul mare încărcati, cu boi, cu totii, ori cu 

ce felu de marfă. 
_de carulă micii încărcată, cu boi cu toti. 

de carulă mare deşărtii, cu boi cu totă. 

de carulă micii deşărtii, cu boi cu toti. 

de vita ce va trece neguţătoreşte, iară de vitele 

lăcuitoriloră ce le ducă la târguri să dă cîte 1 

polă bană. 

_.- 3 de omulti călare, iar oamenii pe giosu ce ori 

___trece să nu să supere. ” 

-- zo de suta de oi. 

1775, 
Ghenari 30. Carte ce saii dată părintelui Mitropolitului 

pentru venitului ce are S[tănjta Mitropolie. d'it dinti ocnă, 

cîte o pară de toti dropulă, după hrisovul gospodi. 

“Dat-amă carte Domnii Mele cinst. preasfinţitului şi ali 

nostru duhovnicescii părinte Svinţiei Sale chir Gavriil Mi- 

tropolituli Moldovii şi omului Preaosfinţiei Sale ce-lu va rîn- 

dui la ocnă, să fie volnicii cu carte Domniei Mele a lua şi 

a strînge venitulă S[finjtei Mitropolii după miluirea ce are 

cu hrisovulă gospodii. Adecă cîte o pară să & de totu dro- 

bulă şi steţie ce să va striga. drobu, şi, măcar şi cu datorii 

ce să va da sare dină ocnă, şi cu bani de să va vinde, şi 

însuși Cămăraşi de voră pogori sare dină ocnă cu a sa 

cheltuială, totă să dea acestă veniti a Mitropoliei după hri- 

sovulă, nimene scutită să nu fie. Acasta poruncimi, 

1775, 
Ghenarii. Cărţi ce s'aă dată dumnealui Comisului pentru 

venitulti boeriei dumisale, a Comişiei cei Mari, după cumi 

aă hotărîtii Mărie Sa Vodă. 

Dat-amă carte Domniei Mele credintosti boerului Dom- 

piei Mele dum. Matei Cantacozind Velă Comisă şi omului 

dumi!, să fie volnicii cu carte Domnii Mele a lua şi a strînge 

| 
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venitu boerii dumisale, a Comeşiei cei Mari, părcălăbie bra- 

niştii de la Ţinutulii laşii, care să începe de la gura Jijiei 

şi în susii pînă la Ţuţora, Veche, şi dinii Prută pînă unde 
să întălneşte cu Ţinutul Vasluiului, după hotărîrea condicii 

ce este înti Visterie cu pecetea gospodii. Adecă 20 bani să 
& de carulii ce virie cu vină dină josii, 20 bani de carulii 

cu băcălie, 20 bani de carul cu sare ce va eşi într'altă 

țară, 20 bani de carulă cu postavi ce va veni, ori cu blane, 

ori cu bogasie, 20 bani de carulii cu poloboace cu mere, 20 

bani de carulă cu horilcă, 20 bani de caruli cu inii sat 

cînepă ce să scoate din ţară, 20 bani de carulă cu păcură, 
tijă 20 bani de carulă cu funi sat cu &ubuce, 20 bani de 

carulii cu lînă ce va veni diritr'altă ţară sai va eşi de aici 
într'altă țară, 20 bani de carulă cu albii ce va eşi într'altă 

țară, 20 bani de pluta ce merge pe Prutii, 20 bani de lun- 
trile ce să fac aici şi să ducii pe Prută înă Ţara Leşască. 
Pentru tilhari ce sară prinde, să-i trimită aici la Divanulă 
Domnii Mele, şi, aducîndu-i aice, cu Divanulă să va căuta 
pricina loră, cumiă şi gloaba Divanu o va hotărî. Dat-ami 
cartea Domnii Mele credintosi boerului Domnii Mele, dum- 
nealui Matei Cantacozind Velă Comisă şi omului dumisale 
„ce-lă va rîndui la tirgulii Iaşului, să fie volnică cu carte 
Domnii Mele a lua şi a strînge slujba braniştei, venitulii 
boerii dumi, a Comeşiei cei Mari, după hotărîre condicii 
ce este în Visterie cu pecete gospodiă. Adică trei să & în- 
trună anti braniște de crăşma mare, însă unt polă leu să 

„& la luna lui Noemvrie, şi ună leă polă la luna lui Fevr., 
iară de crăşma mică pe giumătate, pivnițele plătindă bra- 
nişte odată într'ună ant, la vreme însemnată, la ună Co- 
misă, altii Comisii să aştepte iară la vreme ce saă rănduitu, 
şi atunci să- -şi ceară acei bani.



II. 

DIN TESTAMENTUL UNUI NEGUSTOR OLTEAN 

ÎN VREMEA ETERIEI!. 

«E, robulă lui Dumnezeă Panteleimoni loanu Preda, ce 

m'aă chemată pă răzgăizune Băluţă loanu, dă aci dinti 

" Craiiova, otii mahalao Petru Boji», se hotăreşte a scrie diata, 

«şi să dobăndăscii găndulii mie către moştenitorii miei cei 

adivăraţi». Episcopul Neofit e rugat <a înbrățăşa casa mea 

cu epitropiia». 

Avea drept să fixeze o treime pentru grija sufletului, 

«pentru îngropăminte-mi». Hotăreşte astfel: <adică uni an- 

tării dă citarie dă Lipţcea, citarie dă cele albi fără dă căp- 

tuşală, şi o păreche dă &ahciri dă şalii, iarăşi dăscăptuşiți, 

cu papuci şi briîi dă tulpani și unt binişi dă zofă,-— acestă 

haine mă rogii a mi să face..., să nu carea cumvaşi să mă 

înbrace cu vre o haină dintr'acelea care ei le-ami purtati 

în viiaţă, şi în capi să-mi pue uni fesă noi, iarii ișlicu sa 

nu-mi pue, pentru că n'amii trebuință dă işlicii acold undă 

voi merge. Şi coștugulii mă rogă să să poruntască dă a 

nu-i pune blane dă dă josiă, ci numai să pue patru speteză 

ca să să aşeză multă-păcătosulă trupul mieă pă pămînt, 

dintru care estă alcătuitii, asăminea şi capacu cuştugului 

să-i facă găuri multe ca să tragă umezală, şi dă a să sco- 

borî pămîntă mai în grabă pă acele găuri pă multă-păcă- 

1 Condică în colectia d-lul G. E. Filipescu; comunicat de d. N. Fi- 

lipescu.
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tosu trupulă mie, undă şi scîndurile capacului să să po- 

runăască dă a lă lăsa supțiri, asemănea şi ale coştugului». 

Să fie îngropat «la Maica Precesta otii Dudi, dă la dealt 

dă mormîntul reposatului popi Foti, adică lăngă sfăntulii 

altară dă spre amiază-noapte, dară groapa mă rogii a să 

săpa mai adincă, dă trei coţi să-i fie adincimea, și să po- 

runăască dă a:să aduce şi o lespădă dă piiatră, poruncin- 

du-se dăa să şi scrie că m'amii aflată şi eii slujitorii cîţiva 

ani acestui stăntă lăcaş, ca după vremi să mă pomeneasă 

şi pă mine, după cumă şi ei ami pomeniti pe alți, iară 

nu mai multii voescă». | 

500 de lei episcopului, care să nu-l uite, — 1500 la în- 

gropare: «însă mă rogii cu obidă ca să dea dă ştire la toţi 

părinţi preoţi după la toată bisericile, cumii şi altor părinţi 

cîți să voriă afla înti politie ca să ia osteneală dă a văni 

la petrecere-mi a îngropări-mi», dîndu-li «o basmă dă taleri 

doi şi jumătate şi cîtă ună leii dinii preună cu basmao, şi 

basmalile să li se pue în hărtie.» Protosinghelului şi altor 
arhimandriţi şi cîntăreți «cîtă ună dodăcari şi o basma». 

Făclii «pănă la dooăzeci ocă, iarii nu mai multă, şi, cîndiă 

mă vor ardica, atunci să să înparţă la preoți, dă a mă 

petrece părinţi cu făcliile aprinsă păne la biserică» ; cei nu- 

miţi la urmă vor lua făclii în biserică «Iară la alţi la bi- 

serică să nu.să înparță, fiindcă se face zgomotiă, şi mai bine 
să va înpărţi pă la case scăpătată: cîndi să voră înpărţi 
hainile să va trimită şi cîtă o făclie». «Iară iubiţilorii fraţi, 
celor care vorii osteni dă mă vorii ardica..., să li să dea 
cîtă o basma dă Lipţca dă cele mari sai dă cele negre saă 
făță (sic), din cele care voră fi mai mari 'şi mai bune, — 
pentru care mă rogi dă a fi optă inşi; fiindcă la ridicare-mi 
o să mă acopăre cu capacu, a nu le aduce fraţilor vreo 
supărare, dă vre unii miros, poti zice că şi obidă, şi pen- 
tru aceia mă rogă ca dă loci să mă acopere cu capacu, ca 
acoperit să mă petreacă, — pă care prietini îi rogi ca să mă 
şi iertă, pentru că este încredințată sufletul miei că dină 
prietini oră să şi fie cu petrecerea-mi, dă nu să voră în- 
tîmpla a fi dini ciraci miei; iară basmalile să fie de mătase..
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Pă capacu coştugului să va pune unii taclitii dă Lipțca, 

ca dă preţi să fie păne la zece dodăcari, care taclită să 
să dea la vre-o copilă care să va socoti că ară. mai multă 

trebuinţă.» ' 

1500 lei cu pomenire pănă la 3 ani, cu liturghii de vlă- 

dică sai «vechil». 
1200 lei pentru o sută dă sărindare, <însă în politiia 

Craiovi să nu rămie nicio biserică fără dă serindari»; 

restul «şi în celălalte patru judeţă». 

144 lei pentru sărindare, «la mănăstirile cele mari care 

sînt într'aceste cinci judăţă, adică la mănăstirile ce sîntii 

cu dăpărtare dă politie dă pă supti munte, şi în munţi pă 

la schituri». 

40 lei în cele patru judeţe «pentru tragerea clopotelorii». 

qo lei la Bucureşti, «la patruzeci dă biserici..., pentru că 

amă avută dă a face cu mulii, şi lă sîntii ştiutit». 

10 lei la Piteşti, şi la Argeş, «la biserica orașului dă lăngă 

sfinta episcopie, ce să află şi moaştile Sfintei Filofthei». 

1000 lei, «la dooăzeci dă case scăpătată..., să să împărtă- 

şască şi mahalao dină Petru Boji». 

6oo lei, «să să cumpere vaci cu viţăi lori şi să să în- 

parță pă la case scăpătată». 

«Toată hainile mele, adecă binişe, giubăle dăzblenită Şi 

înblenită, antărie, ibrine şi &ahciri..., să să înparţă pă la 

ipochimeni cinst. și scăpătată, asemănea şi cămăși i alte mă- 

runţişuri..., însă unile să să spele, şi spelată să să dea.» 

400 de lei la Sf. Mormânt. 

750 lei «la cinci nepoată, ale reposatului chiră Dimitrache 

Mavrodi..., care nepoată să află la Sibii şi la Cluşi». 

250 lei «la văduvi şi la oameni scăpătaţi înă mahalaoa 

lui Petru Boji». i | 

250 lei «şi prin alte mahalale din Craiova, la văduvi şi - 

la săraci». 

60 lei 5 sărindare anuale, la biserica de îngropare, la 

Petru Boji, cundă îmi sîntit şi părinţi îngropaţi - şi la Ca- 

racală, la biserica Sfăntului loan Botăzătorulă, undă-mi 

săntă părinți titori> şi la moşiile lui, Goeştii, Spinenii. Se
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vor lua «dă boltă ce o ami cumpărată eii dă la reposatu 

Clucerii Haralambie». 

120 lei «pă la săraci», de la venitul bolţii. 

36 lei <însărcineză pă fie-mea Victoriţa, ca unii ce-i lasă 

casile», să dea sărindare, la Petru Boji, «undă estă şi mai- 

că-sa îngropată», la Caracăl şi la îngropare. 

250 lei la biserica din Caracăl, lăsată în seamă-i de tată, 

«undă şi după moartea reposatului amiă şi şindrilit-o de 

i znoavă, şi, viindă cîrjalii, i-ai pusu focii dă au ars-o după 

cumii saii arsi şi alţă biserici şi case, şi așa silită amii 

fostii dă amă şindrilit-o dă al doilea..., undă şi, la leatu 825, 

amii ingrijitiă dă sa apucată a să zidi zidul curţi, înpre- 

jurulă biserici», şi cu «alți bănișori ce mai avea biserica», 

plătind 130.000 «cărămidă mare». Să se caute în «punga 

dă muşamă» socoteala. 

1.500 lei, după 4 ani, pentru desgropare, Şi așezarea oa- 

selor la Petru Boji, <d'asupra mărmîntului părinţască». De 

nu va fi încă deslegat la cinci ani, să se facă rugăciuni. 

1.200 lei Precistei de la Dudu şi altor biserici, pentru să- 

rindare. i 
840 lei căpitălașu copileloră nepoată-mi Mandi, surori ne- 

potului lancu Lalu». 

Se arată legăturile cu unchiul Nica, ţiind el pe nepoata 

de fiică acestuia, «soră cu chiră lanache Stoenescu». 

<Zapisulă Medelnicerului Petrache Poenaru pentru moșşiia 
Spineni ce ami cumpărat-o dă la dumnealui... 

«Unii locii ce estă îni mahalaoa Treistariloră. > 
Zestrea unei fete: 

«O pereche dă cercei dă diiamantu, după modă. 
Doi fuli, iarăşi dă diiamanti. 

Uni inel dă diiamantă mare, şi altu mică; 
Uni giarii dă cele bune, dă Ţarigradii.» 
Dă Zmărăndichi: cună giară dă Țarigradi i ună taclită 

qă Lipţca i o bohta dă bohură, iarăși dă Țarigrad». 
Altă foaie: 

«O. pereche cercei dă diiamantiă, după modă, 
Doi fulii dă diiamantii. >
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Doă inele dă diiamantă cu cîte o piiatră. 

1 giasă civită dă Ţarigradă, cu flori la căpătaie, iară pin 

prejurii cu chenaruri. | 

O bohcea dă buhură stacojiie cu flori înă colţuri i che: 

naruri înprejuri. 

Uni taclită dă Lipţca, bună.. 

Rochiile şi fustele, atîtă cele noi, câtii şi cele mai . purtate. 

O roiche să i să facă pentru dă mireasă, după modă. 

Trei cămăși da linot betită cu piale, să i se facă. 

Doaă pălării dă Lipţca grile (sic). 

Ună lanţă dă aură după modă, grosă. 

O scurteică dă merinosu cu coade dă samuriă. 

O fermenă dă dra de damii, înblănită cu rîsă. 

Unii pelerini dă horbote. 

Doaă plapome de pambriii sadea, iarii prină prejură cu 

chenaruri dă cele da Viena. 

O saltea: dă ştofiță firii dă firii, cu trei perinuţe după 

obiceită. 

Patru perini mici şi una mari, pline cu puf. 

Patru feţe i una mare ale lori, dă linotii petitii cu horbote. 

Doaă capoate percali, dă noaptea. 

Doaă rînduri dă aşternuturi dă percali, ca să să schimbe, 

dină carele unulă să să facă cu horbote. 

Ună tuţuniă şervete, cu mese loriă, dă Lipţca. 

Patru prosoape. 

Doaă perechi ştrimfi dă mătasă. 

Patru perechi ştrimfi dă tiriplică, fine. 

Doaă perechi pantohi dă mătăsărie. 

Patru perechi ipacii dă piele. 

Val. ANII.



INI. 

O ORDONANŢĂ FINANCIARĂ. — CHELTUIELĂ 

DOMNEŞTI LA NUNȚI. 

Cartea gărdurăritului ce saă făcutii la 1! 7248 [1739-40]. 

Gospodstvami-— slugii Domnie! Mele, anume gărdurarilorii 

otă sudă Slami Răm. i ot sudi Buzăii, ca să fie volnecii 

cu cartea Domniei Mele să caute şi să ţie slujba gărdură- 

ritului otii aceste judeţe păni toate dealurile, ai boiareaşti 

sati călugăreşti, afară denă dealurile ce sănti cu hrisovele 

Domniei Mele date pă la mănăstiri, iarii pe celelalte pe 

unde săntii vii, să-şi pue scaune şi să-şi caute de garduri. 

Pe unde voriă fi stricate, să-i apuce să-şi facă gardu fără 

de voia loriă, iar, nefăcăndu, să-i prade după obiceai, şi să 

caute de părleazuri, unde voriă fi stricate şi neastupate, să 

le ia de părleaziă căte bani 52, şi de vracniţă deşchisă căte 

bani 50, şi de rămători căte bani 50, şi de groapă de rachiiă 
căte bani 133, ori măcarii cine va avea înă deală groapă, 
şi de tocitoare căte bani 45, şi de gălcevi, de stricăciuni, 

de hoţii, de sfăzi, de curvii, dă toate să judece şi să glo- 

bească pe fieştecare după vina lui, şi datori să aibă voe 

gărdurarii a scoate cine va avea pe acold penă dealii, ori 

de la cine arti fi datorie dreaptă, şi să-şi dea fieştecare găr- 

durăritu, afară de cei 12 boiari, iarii ceelalţi toți să-şi dea 
după obiceai. Şi să caute şi de pivnițe sparte şi de gropi 
sparte ce vorii fi penti dealuri, şi de alte furtişaguri ce sari 

1 Din icelaşi registru cu nl 1.
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întămpla penă deală, şi să fie volnice slugile Domniei Mele 

să înpiedece pe totii omultă şi să-şi plăteasca paguba, şi pri- 

pasurile ce să vorii afla pe deală şă'nprejurulă dealurilori 
să aibă a le lua, şi ale cui voră fi, să-şi dea colaculii şi 

să-şi ia pripasulă, iară la cine va ascunde pripasurile să fie 

volnici să le iă fără de voia loriă, şi să aibă a căuta şi pentru 
păinele ce săntă pe lăngă dealuri, de vite care vori strica, 

să-şi plătească paguba, şi de buţile cu vină căte să voriă 

vinde penii dealuri, să ia de bute căte v[aJd[ră] 1. Aşijderea 

poruncimă Domniia Mea şi voao, ispravnicilorii i căpitani- 

loră dupe tărguri,i voao, altorii slugi domneşti i boiereşti 
şi episcopești, şi voao, părcălabilorii dupeni sate, toți să 

aveţi a vă feri de slujba gărdurăritului, nimeane să nu să 

amestece înii slujba loră, — că aşa iaste porunca Domniei 

Mele. | i sam rece gospodstvami. Aprilie 11 d. 

Cununie de fe&oră de boerii mare. 

40 1 materie pentru sovonă. 

100 2 materii la masă. 

22 1 postav şi unii atlază. 

3 pentru făcutulii făcliiloră. 

3 bani mărunți în bisearică. 

o pentru 1 materie a doao zi la dăzgoviti (sic). 

Io galbeni la spălatii. 

1 ti preoţilorii. 

2460 pi 
  

Orănduiala dă ali doilea obraz. 

21 1 materie pentru sovoniă. 

30 pentru materii la masă. 

22 pentru 1 postavă şi atlaziă. 

3 la făcutulă făcliiloru. 

1 bani mărunți în bisearică. 
30 1 materie de dăzgovitiă. 

4 galbeni la spălată. 

ti preoţiloră. 

118 pl 
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Apoi cu scăderi (21, 22, 11/2, 1, 2; 30 bani) «la ali treile 

obrazii», la <o slugă boerească» (10!/2, 15; 10; I1/2, 13, 30 

bani), la <orănduiala ală doilea de slugi» (15 1l.), la a treia 

(10), la a patra (5), la «unii Tiganii» (1, 42 şi «2 vedre de 

vină ipacă lui»).



IV. î 

ÎNSEMNĂRI DE CRONICĂ MOLDOVENEASCĂ, 
1788 — 1806. 
  

Înt”o condică din Moldova care cuprinde însemnări privitoare la rostu- 

rile de avere ale unui boier moldovean se află şi aceste însemnări de cro- 

mică. Ele sint deosebit de însemnate pentru că dau, în chip precis, ştiri 

despre acele timpuri de după 1788 pe care nicio cronică moldovenească nu 

le descrie, aşa cum ni-ar fi dorința să le cunoaştem. Scriitorul a urmat cu 

“notițele sale pănă după începutul veacului al XIX-lea. 

Pentru lămuriri trimet la memoriul mieă, de curind apărut în „Analele 

Academiei Romine“, despre ocupația austriacă din aceşti ani. 

1788, Mart 18, ai mersii Nemţi în Botoşani şi sai bă- 

tutii cu Turci, şi ai fugiti Turci şi mi-ai luat tote oile['n] 

Ţinult]i Turci. 

1788, Mart 6, aii mersii obărşterulă Fabriţiani * cu Nemţi 

asupra Iaşului, şi ai işitii Turci în Larga înnaintea Nemţi- 

loră, şi sai lovită, şi ai înfrăntă cătanile cu volintiri. pe 

Turci, şi ati peritii 154 Turci, şi dină cătane 4 morţi i ră- 

niți. Sînbată pe chindie [8 Mart] ati fosti acasta, şi aă pur- 

cesii Nemţi spre laşi, şi Turci ai fugit la Larga. | 

1788, Mart 9, Duminecă, aii întrati Nemţi în Eşi, şi Vodă 

aă vruti să scape de păgăni, şi ai venitii 6oo Arnăuţi a 

lui, şi ati zisă Turciloră să nu fugă. Şi ai făcuti troposi şi 

a venitii Nemţi, şi l-aă priln]să cu voia lui, cu totți Ar- 

1 Fabriczany.
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năuţi şi tot totți omini lui, anume pe Alecsandru Ipsilanti, 

şi 18 l-aii gătită şi l-ai purces la Botușeni, şi 20 ati veniti 

la Sutava şi ai şăzutii 4 zile în săptămăna ce mari [lingă 

Paşti. Şi s'a [=şi-ai] grijită sufletulă după lege, şi aă pur- 

cesă în Sănbăta Paşteloră [=dinii] Sutava la Cernăuţi cu 

totți omini lui; şi Hatmanulii Grecul aii fostii cu dănsulii ; 

şi sai dusă în Viiena, ade[că] la Beci!. 

1788, luniu 19, s'aă trasi Nemţi înnapoi de la Ieşi, şi aă 

fostă mare frică, şi aă fugiti totți boyeri şi negustori dinnu 

laşi, căt s'au călcatii omul pe om, şa venită toți dinu 

laşi în Botoşeni, şi aă fostă mare frică, şi sau făcutii multă 

paguba în creştini. 

1788, lun. 22, aă întrat ună Sultanii şi cu Tătari în laşi, 

şi n'a făcuti nimici stricăzune, şi [ai] fosti multe răzvlă- 

tiră între. norodii, că nu ştia de ce s'orii apuca, şi mulți ai 

sărăcit. 

1788, lul. 9, ai întrat Vodă în Scauniă, anumi Manoli- 

Vodă, şi cu trei Paşi cu Turci, şi pusă boeri dină ominfi] ce 

ati găsită în laşi, că boeri toți ai fugitu, care încotro ai 

putut, şi din fuga boerilorii s'au spartii Veşulti. Şi, după ce 

S'aii trasi Nemţi la Stroyeşti, aii dat o spaimă înii norodi, 

cătii nu saii ştiută omiă cu omu, şi au lăsat tot ce au 

avută, şi au fugiti uni numai cu ceai [a]vutii pe dănşi, şi 

multă pagu[bă] s'aă făcută din pricina boeriloră, c'ai um- 
blat cu fățării în trei părți; unii ţin[ulsă cu Turci, alţi cu 

Nemţi, alţi cu Muscali. Şi s'aii doveditii a lorii rele fapte, 
şi s'aă prinst scrisorile loră, şi pe urmă n'aă avută obrază 

nice la Nemţi, nici la Muscali, nici la Turci, şi umbla fu- 
gari şi pribegi ca nişte tălhari, şi dină pricina loră mulţi 
negustori s'a sărăciți, 

La 1788, Agustă 21, Luni, ai mersi Nemţi la Leşi, şi aă 
avută bătăliă, şi aă bătută Nemţi pe Turci, şi at fugitu 
Turci, şi ai întratii Nemţi înii laşi, şi ai venită Elmani? 
ghenerarulă muscăcescă cu Muscali la Ceşi, şi s'au întorsă 

1 Cf. descrierea, după rapoarte conaulare austriace, din Hurmuzaki, 
X, p. xLu. 

2 Elmpt?
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boeri şi negustori şi norodului înnapoi la leşi cu mare bu- 

curie. , 

1788, Sept. 7, ait închinat Turci Hotinului, văzănd mare 

strămtore dinni tote părţi; şi ati işitii Paşa cu dousprăzece 
agalari la prinți Coburii zălogă, pănă ati veni[tii] poroncă 

de la Înpărat, lozifusă Săcundusti, ce să facă cu Turci dinti 

Hotină, şi i-aă dati înu urdia turcească, şi nu i-ati prădat 

de nimică. 

Şi ai stăpănită Nemţi Hotinul şi rayaa toată, și sati 

scoborăt cu o samă de oste la Roman, şa fugiti Turci, 

şi ati şăzutii. 

Dela leti 1788, Sep. 27, pănnă la letiă 1789, lul. 17, în 

luna Mare (sic), findă fricoşi, iară Muscali a vernat înu 

Leşi, grafă Remenţovii. La letii 1789, ul. 23, aă mersi 

ghenărari Suvarovii cu puţină osti la Tecuţi, şi ai [e]şită 

la Focăşani, ati poruncit prințului să vie la Focşeni, şa 

mersi, şi s'ati aşăzat în Ţara Muntenească, un casă de la 

Fociişani, şăzindă acolo pănă la 1789, Sep. 2, şi ati venită 

Veziruli cu 40 mie de Turci, tou ostealele (sic: ustalele ; 

trupele) cu tunuri de 16 cotți de lungi, şi ati veniti 4 Paşi 

cu 30 mii, şi Mavroyenisă cu 20 mii, şi sai aşăzati înă 

trei părți în prejma Nemţilorii, Şi, apropiindu-se străjile, bătea 

pe Nemţi. Şi, cunoscăndu Nemţi că n'oră putea sta înpo- 

triva Turciloră, sai sfătuită să fugă înnapoi, şi au scrisii 

îndată la Muscali, la ghenărari Suvarovă, şi îndată ait pur- 

ces cu 20 mii, iară Nemţi aii mersi la Focşeni. Şi s'aii 

întălnit cu Muscali, şi Suvarovi i-ai întorsă înnapoi; şi at 

purcesă Muscali înnainte, şi sai dusi totă noptea iarăşi 

înă lagării, unde aă fostii iară Turci: ai prinsi de veste 

că Nemţi ai fugită, şi naă ştiu[tă] că Muscali aă venită, 

şi, Marţi dimineața, ai lovită Turci străjile nemţeşti, şi, 

fiind taţă mare, nu să vedea. Şi Muscali sai ascuns de 

o parte şi s'au întărită Turci forte, forte, cătă sai îngro- 

zită Nemţi: atătii (2) iuriş le-ai dati, pănă la şpanganete 

şi la tunuri. Dară prinți Cobură fece forte mai frumosă 

muzică, ca căndă nice i-ară băga samă, şi i-aă încunjuratu
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pe Nemţi, şi, vrăndă să [să] puie la mijlocă, ati dat peste 

Muscali, şi îndată s'a făcut strigari mare forte. 

Şi atuncea şi Nemţi ai deschisă careu şi au dati dinti 

tunuri forte tare, şi s'aă slobozit cătanile şi totă călărime 

dinti carei, şi nai putută Turci a rabiida, şi aă dati dosii 

la ună redi, unde şede Viziruli cu tunuri groaznice, într'o 

movilă, şi, înpresurăndu-i frica, pati stătuti ; şi Vezirultă ată 

dati în Turci cu cărtace, să steiă la bătaiă ; şi totă nimici 

mai isprăvit. Şi ai dată şi Vizirulă a fugi împreună cu 

Turci înă g|îrla] Rimnică: aii fostii avutii nişte şanţuri gă- 

tite cu tunuri forte de nedejde, şi pati nemerită de frică 

la şanţuri, şi ati fugită lăsăndă tote a lori. Și a găsit 

multă avere, 3.000 de care încărcate cu fel de feli de lu- 

cruri, 84 tunuri, şi, mai pe scurtă, numa ce ai avutii pe 

dinşii şi totă zahereao, multă, multă forte. Și ati ţinut bă- 

taia şăsă &alsulri, şi saă găsită Turci morţi şăsă mii şi 

prinși şepte sute, şati fugitii ca vai de iei. 

Şi at făcuti victorii mare, şi ai împărțit totă averea 

turtască în două cu Muscali. 

Mare şi reă frică, 

Vezirulă n'aii stati la Dunări, şi aii trecuti îndată Du- 

„nărea, şi, făcăndu cercetare oştiloriă, socotind că jumătate 

ai periti numai, sati mirată. Şi dini Nemţi şi din Mus- 

cali ? Şi iei au spusă drepti: 30 mii ati fostii Nemţi şi doă- 

zeci Muscali. Şi nu i-aii crezuti, şi i-ati întrebatii pe alţi. Şi 

totii așa [a]ă spus, şi mare tudă şi ruşini i-aă părut Viziru- 

lu[i] : Turci 16.000 mii şi Nemţi 50 de mii, şi îndată ati tăiat 4 

Pașşi, şi iarăşi iera zurba în Turci, că zice-să că ati fostă peste 

200 mii de Nemţi, şi ai mersii parte la Împăratul turcesctă şi, 

[ai trimes] pe un capegiii, să mulțămească pe Vizirulă. Şi, 

Iuănd fermanulă, i-ai tăiat capul Vezirului. Turci în Bucu- 
reşti tremură, Mavrojeni nu ştii ce face. Paşi de la Bu- 
cureşti au scrisă la Înpăratulă că Mavroţenisă ai [a]junsti 
cu Nemţi, şi aii zisă că săntă numai 3o mil de Nem[ţi], şi 
nu săntii Muscali, şi iei au fostii peste 8o mii. Şi l-a tăiat
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cu Nemţi (sic) : cu atasta l-ai mulţemit Turci pe Mavrovene 

pentru sluşba lui cea bună. 
1789, Agust 9, marele Alecsandro Ipsilantă-Vodă cea 

l-ai luată Nemţi în laşi, l-ai trimisă ca să şadă la bună 

hodină cu leafă bună la Brinn !, locă frumosă, pănă la pace. 

Dară păcatulă lui l-ai pusti şa scrisă Nemţi la Țaligradii : 

ce oriă fi scrisă nu să ştii; şa prinsă cărţile şi l-ati pusti 

la pedeapsă înă Şpilbergiă perdelele (sic). 

1793, 25 Avgustii, Joi, la 2 tasuri după amiazi, ai perită 

razele sorelui, Şati ţinut acelă semni 8 &asti şi jumătate, 

semniă pentru păcatele nostre; mărirea Dumnezeiă şi pe pă- 

măntii pace şi pre omini bună venirea. i 

La letii 1806, Oct., aă 'ştimbat Turci Domni la Bucureşti ; 

iare Domnă Ipsilant, şi ai fugiti înii Ardealla Braşovii, şi 

de acolb ai mersă la Caminţă la Muscali. Aă veniti Domni 

la București Sucu-Vodă, şi aă şezutu trei zile Domni, şi l-ati 

scosi Muscali, şi aii pusă iareși pe Ipsilanti ce ati fost întăi, 

fără voia Turcului. 

Letă 1800 ai venită „Moruz-Vodă la leşi, Domni bună, 

şi a aşezat ţara forte bine. La let 804 sai apucat şi au 

făcutu curţile ce[le] vechi forte frumos şi cu mare rănduială, 

şi le ai stolnicit forte fru[moa]să, şi ţara iera mulțemită şi 

la bună rinduiale pusă. La let 1806, Oc., i-aă venit ştimbare 

fără veste, şi aii părut răi la toţi de ună Domni bunii că 

sai ştimbat ; şi ati venit Scărlat-Vodă  Calmuş, şi ati şezut 28 

tasuri Domni, şi nu l-ai primit conzulu muscăcesci și s'aii 

dusă înnapoi cu mare ruşine, şi ai pusă Muscali iare pe 

Moruzi, şi ai fostii mare rezvletirea între Turci. 

La let 800, Martă, ai rădicat Franţozi Înpărat pe Bună- 

parte, omă învețat şi bună ostaşi, şi aă făcutu război cu 

Neamţul. La let 803 ati venită Franţozi la Viyena, şi Inpă- 

ratult ai fugiti la Buda, şi Bunăparte ai veniti la Viena, 

şa întrat în cetate şi au luat multe milione de lei şi 

mulfte] lucruri înpărăteşti dină Viena, şi sati întorsii, şi s'aii 

făcutu Împărat, şi s'aă rădicat Muscali ajutori Neamţului, 

şi ai făcută Prusulă vicleșugi şi pe ce;:pe ascuns, şi ai 

1 Briiun. V. aceiaşi prefaţă la vol. X din colecţia Hurmuzaki.
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bătută Franţozi pe Muscali forte rei, şi s'aii întorsă Mus- 

cali la Galiţia, şi Franţozul ai apucat meidani. La letii 805 

aă stricat pace cu Prusul, şi a început bătaea la 805, Agust, 

şi ai bătutii pe Prusu în trei rănduri, şi ati luat Sacsonia, 

fiind Curfişti!, şi ai luat Lipsca, cu multe milione de galbini 

şi alte lucruri, scumpe, şi aii întrat la Berlin, şi au luat 

craiulu-răzedent? la let 806, Oct. Franţozul cade în Bran- 

deburgu. 
Let 1806 Noem. 19. 

Să să ştie cum s'aii luat Hotinul de Muscali: avănd Turci 

rămăzanii, într'o noapte aii întinsii Muscalii podorile peste 

Nistrul, şi, fiind un şanţă fără apă înprejurul cetăţii, s'au 

văzut într'acelă şanţii 40 de mii Căzace, însă pedestrime, 

şi, şăzăndă acold pănă deminiaţa, şi deschizăndu-să porţile 

dimineaţa, a cetăţii, ai tăbărătii deodată toţi, şi, cumii şădă 

Turcii culcaţi, fiind în pat, aşa i-ai apucatii după cumi 

dormă, şi le lua armele şi îi pune la calami, şi alți Muscali 

arunca armăţile turceşti după taghile şi pune tunurile cele 

muscăceşti. Şi aşa pără în 3 casuri tot Hotinul a fostii 

prinsi de Muscali, și pără la amiază au dati în not doă- 

zăci mii de Cazaci înnot, şi mai vărtosi aii fost cuprinsi, şi, 

începănd a cănta surle, dobe, tunuri, şi steaguri de bătălie 

scoţănd, şi aşa ţiindiă 6 zile, păr' şaii văndută Turcii lucru- 

rile loră, şi, scoţindă cară de prină casă (?), i-ati încărcatii 

și i-aă trimesă în gios. Așijdire mai vărtosă sai luat şi 

cetăţile Dunării, Smail, Brăilă şi altele, iarit zehareoa ca 

turtască carile era în cetate Hotinului ai cărat-o Muscalil 
în cea parte peste Nistru. 

Aceiaşi condică are, cum s'a spus multe însemnări de gospodărie, din 

care mi se comunică acestea într'o copie care se pare exactă: 

1777, lunie 14. Insemnez pentru ploaie ce ai ploat 72 
ceasuri, şi aă murit mulţime de oi de frig. 

lon Lupaşcu. 

1 Kurfiat. 

2 Reşedinţa regală.
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Avere. 

1770, Ghenarie 1. 

Cu vrerea Sf. Troiță îmi însemnezi întru aceasta condică 

toate cele ce-am avut şi ce-am cumpărat anume, după cum 

arată mai înainte tot pe rîndu făr de greş; de cînd am 

venit în Moldova şi în numitul tîrg Botoşanii, să să ştie 

anume : 
le! parale 

1767, Mart 11 zile. Am cumperat 1 casi cu 

locul ei ce o fost a Savei cibotarul de Armanul 

cu zapis. | | 85 — 

1768, lulie 6. Alăturea cu acest locă am mai 

cumpărat o casă de la Micul. 25 — 

1769. Tij am mai cumpărat alăturea o casă, 

alăturea de Anton Armeanul, fratele lui Vartan 

Grigoraş. 63 — 

1769. Tij am ma! cumpărat o casă cu locul 

iei în Tîrgul Boilor de la Tudorachi harabagiul. 85 -- 

1771. Tij am mal cumpărat o casă cu livadă 

de la Hagi Constantin, în mahalaoa Grecilor. 900 — 

1773. Am făcut o crişmă în tîrg pe locul de 

zăstre, şi am cheltuit ieă din al mie. 683 go 

1770, Octomvrie 18, m'am însurat şi m'am 

aşezat cu soacră-mă& să-mi dea zăstre moşia de 

la Prut, iar eă să fac două rînduri de strae mi- | 

resei, — şi am cheltuit cu totul pînă m'am însurat. 750 

Pentru cele ce am cumpărat a doua oară în 

casă şi în afară de zăstre. 

1771, Mart în 13, am cumpărat 10 şiraguri 

de mărgăritare amestecat. 112 

1771, Aprile 15; am făcut salbă şi am pus în 

dînsa 4 galbeni mari (de 10 galbeni unul) şi am 

mai pus zăci galbeni (de cîte 3 galbeni) şi doi 

galbeni (de cîte 2 galbeni unul) ; fac în totul: 74 

galbeni. 
333 10 

Tij o salbă mică cu mărgăritare am făcut. 30 —
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O pereche cercei de argint poleiţi am cum- 

părat. 

1771, Oct. 15, am cumpărat un bold cu rubi- 

nuri şi tot de mărgăritari de la Hristea. 

1771, Noemvrie: 18. Am mai cumpărat în Su- 

ceava două răcluţe de aur să pun inele cu pietre. 

Două inele, unul cu rubinură, unu cu diamant 

am cumpărat. 

1772, Ghenar 11. Am cumpărat 6 bumbi de 

prins, de aur, cu rubinuri roşie. 

23, tabacheri am cumpărat. 

1772, Mart 21, am cumpărat o păreche paftale 

de. argint poleite de la Mandachi. 

1772, Mart 25, tij o: păreche paftale de ar- 
gint poleite, unla] mare, alta mică, cu lănţug. 

2 colanuri, unul sadea de aur, altul cusut cu fir. 

1772, Aprilie 17. Am făcut o jube de stofă vi- 

nătă ca mura, tij una cu cacom. 

1772, Aprilie 20, am cumpărat o rochie de 
stofă galbenă cu fir. 

O rochie cu fir atlas roşu am prefăcut, şi an- 
tereii noă am cheltuit. 

1772. Am făcut o rochie astari, tot Balaşei. 

100 

20 

30 

80 
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V. 

BISERICA DIN PRIGORENI. 
  

Prigorenii ai fost moşia lui lon Neculce. E aşezată lingă Podu-lloaii. 

pe o podişcă. Biserica veche era lingă iaz: abia-şi mai amintesc bătrînii 

de locul ei. Cea nouă e de înfățişare proastă. Cuprinde însă unele rămăşiţe 

despre cealaltă. Şi anume : 

1. Acest pomelnic pe lemn: a 

Vii. 

Pomeneşte, Doamne, pe ctitorii santiă bisericii (sic) aceştia. 

Vasili, Costachi Banu şi sațulii săi Tiustina Canta şi cu 

fi loră Alixandru, Neculce Paharnicu, Costantinu. Sturza 

Vister, şi cu fii săi, Vasăle Neculce Vel Me[delnicer] şi 

Ionii (2), liana Sturdzoai şi Costantinu, Paraschiva Botezoai, 

Medelniceriasă, 

Morţii. 

Pomeneşte, Doamne, pre răposăţai ctitori sfintii bisericii 

aceșştie. 

Gavrilaşi Matieşu' Logotâtii şi soţul săi -Sărca, şi fii loru, 

Elena Comisoi, Iordachi Cantacozono Vist. şi soțului său 

Alixandra şi fii loru, Neculce Visteru şi s[olțulă săti Catrina 

_ şi fiii loru, Lupulii Bogdanu Hatmanu şi 'soţulă săti Ruxanda 

şi fii loru, loanu Neculce Vornicu şi soțul. săi -Mariia şi 

cu fii loru, Safta, Aniţa, Catrina, Eliana, Gavrilaşu Neculce 

Medelnicer şi cu fii săi, Ilii Neculce Spătariă, Sanda, Nas- 

tasăia, Neculai, Dumitraşcu, Bălaşa, Costantinii, Vasăle, Cos-
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tachi Banu şi soţuli săi liustina, Catrina Costachi şi cu 

fiicile sale Maria, Ilinca. 

Enachi Luca Mariia Răzoai şi cu fii săi. 

şi s'aii c... de robul lui Dum- 

nezăi Vasăli Neculce vătavă 

di aprozi în spre pomenire 

niamului met, la letu 1772. 

2. Pomelnicul cel noii. 

Ruxandra A. Dimitriu, Sofia V. Stavăr, familiile Turcu, 

Iftimie Pogor, Minea, Vasiliu, Enescu, Vrînceanu, Horop- 

cevichi, Vasile Gheorghian, C. Pogor. 

3, Evanghelie dela 1697. 

Spleudide podoabe de argint. 

Atastă cruci esti [a] bis. Sv[ăn]tului... 
„ Prigorenii. Leti 1788(2). 

4. Pe un Penticostarion : 

Acastă carte iaste a popi lui Iacobu.... pe lu Ipifanii 
de ... de la So&ava, vt. 7263 [1754-5]. 

5. Pe un Penticostariii : 

Acestu Pentecostariă l-ai cumpărată Lupulă Bule dreptu 

4 lei de la preutesa popi lui G[rligoraşt, la vt. 7278 [1770], 

luni 20, să fie pentru pominere lorii, şi dată besericii întăi 

Pregoreni. 

6. Faplele Apostolilor (tipărite de Grigorie Sidis). 
7. Octoich din 7282, 

8, Mineiti din 1719. 

9. Tviodion din 11781. 

+ Atastă sf[ăjntă carte ce să chiamă Triodioni, adică Trii 
Căntări, amii cumpărat-o ei, nevredniculi robulă lui Dum- 
nezeti Vasăli Neculce bivii Veli Stolnicu, sfji Intăi bisărici 
dinti satulă Prigorieniloră, şi cini ar fura-o să fii blăstămatiă
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şi neiertatii de D[o]mnulă Diulmnezăă, şi di mine, păcăto- 
sul, la ani 1784, Fev. 13. 

Vasile Neculce Stol. 

Vs. Ne. 

(coroană cu vultur.) 

10. Teofilact din 1805. 

11. Urmare întru prea-sfănta Duminică a Paștelui, Neamţ, 1814, 

12. Cele 9 cîntări din Psaltire, 1815, din Iaşi. 

13. Dumnezeeşte liturghii, laşi, 1834.



VI. 

UN ACT PRIVITOR LA MOŞNENII DIN MUSCEL. 

+ Vă ime otța i sna i stgo dha, troiță nerezdelnalii, amin 

[în numele Tatălui al Fiului și al Sfintului Duh, amin]. 

Acesta să se ştiie cumi ai frățită jupănesa Nega Boţi- 
toia şi jupăneasa Stana noro-sa prea nepoţii jupănesei Negai, 

anume Ivan, Radulă, cu fetorii jupănului Rusului, anume 

Necula, ca sea fiia 3 fraţi prea ocină cunpărătoarea de Bo- 

găteşti, anume casa lu Milcudiţă cu dealnița cu toată, şi 
deal[ni ţi lui Voicuţă şi casa şi casa (sic), Miculă Colţe cu 

deal[nilța ocina Jitii căt[ă], să va aleagea, i den Cotea- 

neşti, anume 14 delniţe,i de Jupăneni 2 delniţea,i de Lu- 

căceşti 2 delniţea, cumă se'ii frățitii prea acestea, ocini ce e 
mai sus scrisă, ca să fiia 3 fraţi, i iară prea vii i prea 

bucatea şi prea scule sea fiia 2 fraţi, Ivanti Radulii sea fia 

un fratea i Rusulă cu fesorii altii frate... să înparţă în doa, 

şi mărturii ...tii de Maghiriteşti, anume popa Voicoi Branti 
i Mogoşu i Bădea, i de la Băneşti Darii i dea Stoineaşţti, 

Lazară îi Alde, i de Nimoeşti i popa Vladă i Dumitru,i 
Drăgopoli popa Vlaiculi, ipacti Vlaiculă. Şi eă încămi ju- 
păneasa Neaga i noru-sa Stana amii iubită şi ami făcută 
prea acestă tocmeală ; şi am priimitii aceşti megiiași cei mai 
susii scrişi la tocmela noastră, şi cine nu va ţinea acesta a 
noastră tocmeal[ă] de bună voia făcută, elă să fiia anatema 
şi procletă 318 dea otți ije vă Nechei |318 de părinţi de 
la Nicheia]. şi în cinste ludei să fiia. 

[Zece peceţi cu fum.] 
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În aceiași colecţie e şi acest act domnesc slavon: 

Tîrgovişte, 26 Maiă 7121 (1613). Radu-Vodă, fiul lui Mihne, 
dă lui Rusul cu fiii şi Nicola şi cu fiica Rada ocina cum- 
părată de la Radu Boţoacă şi Stana, a treia parte din Bo- 
găteşti şi părți din Jupăneni, Lucăceşti, Coteneşti, cu vie. 
S'aii vîndut pentru bir. Boieri: Vintilă Vel Dvornic, Nica V. 
Log., Deadiul V. Vist., Crăstea V. Spăt., Bratul V. Com.,, 
Panait V. Stol., Lupul Peh., Brănad V. Pos., Nica Vel Log. 
Scrie Dumitru Log. ot Sălătrucă. 

(Sluvon ; pergament; monogram cu chinovar.) 

Vol. Xăii.



IL 

“ DIN POESIILE BOIERULUI V. POGOR. 

(după o copie comunicată de d.-C Crupenschi din laşi ) 

  

Neam vine şi neam trece, 

iar pămîntul în veci stă: 
din visul zădărniciei 

aceasta mă deşteptă. 

Muritor că este omul 

toți o ştiii şi o simţesc, 

dar puţini la adevărul 

vremelniciei gîndesc. 

Iubire acea de sine, 

'ce în lume mişcă tot, 

din cuvîntător îl face . 

dobitoc pe om netot, 

Cu nadă înşelătoare 

îl smulge din adevăr | 
_Şi n prăpastia pierzării, " 

îl tîrieşte de păr. 

Decit toți a fi mai mare 
în patria mea doriam, - 
şi pentru pogoritorii 

| cei din mine o gătiam. =
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Aceasta cum se lucrează, 
“se lucrează prin "păcat: 
ca să calc în aşa treaptă 
trebuie să fii bogat. - 

Ca să adun bani, urmează 
a fi [un om] răpitor, 
crud, nemilostiv, sălbatec, 

mincinos şi 'nşelător. 

Dar bogaţi mai sînt şi alţii, 
trebuie sati să-i zătrese, 

sai cu chipuri oarecare 
viclene să-i sărăcesc. 

Și pe toţi cei de-o potrivă 

cu mine săzi împilez 

şi un drept cu osăbire 

oarecare să-mi. păstrez ; - 

Neamuri şi întreg norodul 
trebuie să-l osîndesc 

şi cu neamul mieă în veacuri 

numele să-mi proslăvesc ; 

Sutletul. să-l daii uitării, 

cugetul neascultat, 

cu a' sale mustrări toate 

să-l înnăduş prin păcat, 

Siîngele celui de-aproape | 

să-l privesc neoţerit 

cum gilgîieşte cu spumă, 

de mîna mea omorit.
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Văduva şi sărăimanul 

aceluia să-l privesc 

îmbrăcaţi în haine negre 

la uşa mea cum dvoresc. 

„Să-i văd muritori de foame, 

să-i văd goli şi umiliţi, 

strîngînd fărmături din masă, 

pe supt păreţi, osîndiţi. 

Fără îngrijăluire 
să ştii, de al lor avut, 

prin crîncenă silnicie 

că a-l răpi am putut. 

Pe patria-mi ticăloasă, 

aceia ce m'ati născut 

ce m'aii adăpat cu lapte 
şi ?n sînul ei m'au crescut, 

Să o văd la orişicine 

va voi a o prăda, 

obezile ca so lege 

ei să grăbesc a le da. 

“Pe fiii săi cei durelnici 

prin vînzare să-i zăresc, 

Pe locuitorii paşnici, 

cari sînt şi ai miei fraţi, 

cruzimii spre sfăşiare 

să-i privesc de mine daţi. 

Norodul în pătimire 
prin a mea faptă adus 
şi în jugul nedreptăţii 
suspinînd, de mine pus.
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A: sale ohtări şi lacrimi 

gemătul întristător 
să-mi fie, din nesimţire, 

un 'organ veselitor ; 

Tot să răstorn păn' la mine, 

tot să șfărm şi să zdrobesc, 

tot focului mistuire, 

nimicirii (?) să jertfesc. 

Şi prin aşa sîngerate 

şi în cumplite urmări 

scara către înnălțime 

să-mi zidesc din sfărîmări. 

Dar iată că sînt om mare, 

căci de mine toţi se tem 

toţi supt toiage de fiară, 

căci suspină, pling şi gem. 

Pănă cade înc aceste 

toate-am putut să le fac, 

anii vristei mă dărmară, 

şi în patul morţii zac, 

Fără să ştii vre odată 

pofta mea a-mi sătura, 

fără să pociă în viaţă 

un ceas a mă bucura. 

Înfăşurat de durere, 

| de ostenele dărmat, 

de grija a tace răul 

ca de un vierme săpat,
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A 
Pîngărit în fapte rele, 

de cugetul mieă muncit, 

văd minuntul acel groznic 
al morţii că at sosit, 

Cu cît puterea trupească 

sapropie spre sfîrşit, 

cu atita să întartă 

cugetul spre dosădit. 

În oglinda minții mele. 

el îmi arată pe rînd 

cît am făcut fapte rele 
ŞI ce m'aşteaptă curînd. 

Mustrarea lui acea dreaptă 
o simţ bine, dar tărziă, 
că într'o clipeală, iată, 
voiă înceta a fi viă. 

Ce ai fost dar a mea viaţă? 
un, durelnic, vălmăşag, 

de cruzimi, de prigonire 
şi de cumpliri în şirag. 

Bin munca vremelnicească 
La cea veşnică mă duc, - 
Un suflet plin de păcate 
la judeţul straşnic duc. 

Ce mi-o folosi c'a zice 
după vreme un nepot 
Dobitoc, fără simţire, 
fără coarne, fără bot: 

ma
za
re
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Dovedesc prin documenturi 

„că de-a dreptul: mă pogor 

tot prin spiţa bărbătească 

din Vasilie Pogor, DI 

Cînd, desbrăcat de simţire -: 

şi în stahie desfăcut, 

nu voiă auzi din aier, 

nici nu voii simţi din lut, 

Cînd cel! foc ce zădăreşte 

patimile sufleteşti 

şi apa care dă vlagă 

Nemerniciei? trupeşti, 

Întoarse la al lor veşnic. 

şi îmbielşugat izvor, - 

nu vor mai lucra în trupul 

pomenitului Pogor ?. 

Dar neam trece şi neam vine, : 

iar pămăntul în veac stă ; 

acest adevăr prostatec .. 

pentru ce mă întristă ? 

Că în mormint mă făcură 

amăgirea să o-cerc, 

în vreme ce e sînt încă 

întrial vieţuirii cerc! 

Este pentru că văd oare 

pe un falnic muritor, 

lacom, nedrept şi năprasnic, 

” Egoist şi răpitor ? 

1 În copie: vad. 

2 În copie: văzuită ştire,
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L În copie : dor. 
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Ce puţinare de suflet, 

-şi ce frică în zădar, 

cînd toate sînt trecătoare, 

cîtevaşi nici că se par! 

Cind adevărul nu poate 

să steie mult mistuit, 

nică omul drept în uitare 
să. zacă înnăduşit ! 

Că pe al veacului chedru, 
pe păcătos l-am văzut 
înnălţindu-se spre nouri, 
dar după puţin căzut. 

4 

Nu mai era în fiinţă, 
nici locul nu i-am aflat, 
cînd pe a dreptului rude 
nicăieri n'am tîmpinat: 

Nici cerşitoare de pîne 
şi nici lipsite de-a lor?, 
careva din cer pe dînsa 
să verse milă şi dor, 

Într'a lucrurilor fire 
dreptul are scutitor, 

'şi aşezămîntul veşnic 
îi este răsplătitor. 

A” nedreptului palaturi, 
pustiirii trist lăcaş, 
ajung în curînd să fie 
cucuveicilor sălaş 

j 

| 

 



. 
DIN POESIILE BOIERULUI v. POGOR | 78 

Şi pristolul întru care 
lacomul se proslăvia 
cu avere ce din lacrimi 
adunată o avea, 

Acel poleit cu aur, | 
acel lucit cu polost (sie), 
„mirșavelor tîrîtoare 

- îl vezi cum stă adăpost; 

Sala înfrumuseţată N 
cu orhestre de cîntat, 

liliacului de noapte 
rămîne spre încuibat : 

Din zgomotul acel vesel 

ce într'însa răsuna, 

cănd măgulitorii vremii 
acolo se aduna, 

Obişnuiesc (?) în răstîmpuri 
„_ duioasele glăsuiri 

a' cucuveicii ce plinge 
grozavele' risipiri ; 

Galeriile surpate 

stîlpii sfărmaţi şi căzuţi 

peste aur, peste lustru, 

= văd cu muşchi învăscuţi 

Scările ce se văd roase 
de omenescul' picior 

ajung să fie străpunse 

de troscot şi orzişor,
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Şi fereasta întru care 

gheraniile înflorea 

sfcdelită de un şerpe 

ce se soreşte pe-ea. 

Răpitorul ca acioaia, 

în puţin îl văd topit 

întru un moştean .ce-l lasă 

după sine ticăit. 

Averile lui în pradă, 

numele lui blăstămat | 

rugul neamului săi pică 

veşted, slab şi defăimat. 

Şi carele ce în viaţă 

tuturor ati fost pizmaş 

în tot omul după moarte 

îşi lasă cîte-un vrăjmaş: 

Cel slab rămîne la dănsul 

şi dreptul a cerceta, 

sărăimanul moştenirea 

părintească a căta. 

O văduvă întru lacrămi 

are de a jălui 

averea ce răpitorul 

- căuta a-l mistui, 

Cel puternic răsplătirea 

vînează a-și izbîndi 

de împilarea în care 

se silia a osîndi::
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Toţi zicînd : cu a lui stare 
a ceva a descurca 

şi ponos pe al'lui nume: 
şi blăstăm a-i arunca, 

lar a' norodului lacrămi ! 
pe care el l-aă-prădat | 
ca puhoiul cel năprasnic, 
cel mai straşnic întărtat, 

Înneacă, răstoarnă, spală, 

tot ceia ce-aii mai rămas 
după vrednicul de ură 
[şi] egoistul [lui] pas. 

Vasile Pogor. Sptitar. 

Viitorime. 

Ca o floare-odinioară viața-mi era "'nchipuită, 
Cit de limpede-o vedeam curgînd lin şi 'mpodobită 

De-o rază de fericire, 

„Dar floarea veştedă cade şi focul ce m'amăgia, 
Acea pară a nădejdii ce n sufletul miei lucia, 

Îşi pierde-a ei strălucire, 

Trist şi depărtat de-acel ce gîndul mie dulce umple 
Boal' aducerii aminte crud o inimă îmi rumpe. 

Ah! moartea de ce nu-mi vine? 

Ce-aşteaptă pentru-al miei suflet'ce din zi ?n zi se topeşte, 
Pentru toat” a! vieţii floare un mormînt numai doreşte, 

- Şi-acesta nu-i pentru mine! 

Cînd va trece pe-al mieti capu umbra ce-a să mă 'nvălească, 

Cînd cineva pe-a mea groapă, genunchind să mă jelească, 

Va depune lacrămi vale,
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Dar, vai mie! ce cutez ei. -„ Cari's ochii să le verse? 

Cine jalnic şi 'ntristat va lipi pe-a” mele oase 

A durerilor lui cale? 

În genunchi măcar de-ar zice, pe-a mea piatră îngheţată : 

«Ca un vis, ca o nălucă, se şterseră de odată 

«Şi-aici zace "ncremenit 

«Spre- -a-mi plinge ticăloşia, spre-a-mi spune pe ce mal sînt: 

<Un înger îi ocrotiră a sa umbră pe pămînt, 

«Dar un minut, şi-a perit...» 

Poate “atunci, atingîndu-l cu-a' lui aripi aurite, 

ingerul mieă va culege de pea' sale buzi iubite 

Un suspin, un cuvînt jalnic. 

Dar ce zic?... Putea-va plinge, cînd cu viaţa el se joacă ?, 

Bogatul ascultă, vede pe săracul ce îl roagă 

Duios, lîng” un palat falnic. 

Nimeni, nimeni nu te-a rupe, posomorită tăcere, 

Decît viersul păsăricii să se 'nnalţe cu plăcere 

Ca glasul cel de iubire, Ă , 

Decit vuietul prin frunze-al zăfirului răcoros, 

Decît trăgănatul sunet unui clopot mihnicios, 

Ce vesteşte-o adormire. 

Dar de. ce să rătăcimu în al morţii întunerec? 

O crudă viitorime! Lasă-mă în veci nemernic; 

În noian fugi de te-ascunde:: 

„Piriuţul vieţii mele, sai limpede sai glodos, 

Va purta a' mele zile pe al săii curs mincinos, 

Neprivind la a lui unde. 

De ce dar să rupi de- odată, cînd viaţa este-o nimica, 

Acel hobot ce tot anul, fugind răpede, ridică, 
Înc'o zi şi se va strînge ? 

e
 

m
r
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Într'a sorții sale carte de-ar vrea omul să cetească, 

Abia ar zări un ceasu, un minut să se zimbească, 

Şi-un veac, un veac spre a plinge. 
* 

Cumplita viitorime ca dintr'un somn ne trezeşte. 

Inprăştie flori şi visuri nădejdii ce'mpodobeşte 

Primăvara vieţii line: 

Pe rînd crudă, pe rînd dulce, ne mîngiie, ne'mpresoară : 

Î: minutul ce urmează minutului ce ni zboară, 

Sai îi ziua ce miini vine. 

Ferice de muritorul ce în linişte aşteaptă, 

intrale dragostei braţe cununaţ de bună faptă, 

Viitorimea ce-l grăbeşte. 

Atunci a doa zi 0 jună... gîndire-l duce, 

Îl întoarce 'ntr'acea lume de unde sufletul fuge, 

Unde mintea-i mai priveşte. 

Inima este-o oglindă unde viaţa ni sarată : 

Un minut o zugrăvește, şi oglinda uită 'ndată 

Chipul ce-a înfățișat. 

Degrabă viitorimea, acea soartă neştiută, 

Ştergînd ceața ce-o ascunde, ce ni-o face nevăzută, 

Rămîne-un lucru uitat. 

A ta soartă, ca un valu ce altu 'n grabă urmează 

Asemenea unui ceriu ce din nori se luminează, 

De vrei să-ţi să desvălească, a 

Smulge, rupe-a ta vedere de pe locul ce te poartă 

Şi, luminînd a ta minte cu o rază, de sus dată 

În cer ochii s'o privească. 

Dar pănă înca n'o simţi vezi-ți sufletwn tăcere, 

Stăi..., ascultă, cercetează-l: poate strigă, poate cere 

O pocăință prea dreaptă.
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Atunci întoarce-ai tăi ochi şi inima de-ţi mai simte 
Primăvara vieţii tale. Apoi adă-ţi iar aminte 

Că viitorime' aşteaptă. 

Acolo, cînd pentru veci ai săi ochi scurşi închizînd, 
Creştinul pe patul morţii mai aruncă al săă gînd, 

Mai duce-a' lui cugetări, 
Şi, prinos sfinţit de rîvna de iubire ce simţeşte, - 
Glasul săă c'al unui înger se înnalţă, se uneşte 

Cu cereştile cîntări, 

tot s'acufundă, şi-a pămîntului mîndrie 
Piere ca praful la vînt: 

Viteazului ce aicea de lauri creştet cunună, 
Împăratului în slavă, bogatului ce -adună, 

Acolo ca o văpaie zboar a' rugilor tămiie, 
Acold 

n
 

e
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VIII. 

UN PROIECT DE A SE TIPĂRI OPERELE VECHILOR 

- ISTORICI ARDELENI. 
  

Un prieten îmi comunică acest act, pe care-l reproducem cu ortografia 

lui pretențioasă şi ciudată: - i 

Ministerul Culteloriă Bucuresci, Annulă 1863, Luna luuiui 17 

şi 

Instrucţiunei Publice 
  

Secţiunea... _ 

Biurouli.... 7 

  

No. 18271. 

Eminenţiă. 

Dorindă Guvernulă M. S. Alessandru loan | 

a da publicităţii în trebuinţia, şi folosulă complec- 

tăriă şi respăndirei Istoriei Naţionale Romăne, ori 

ce scrieri inedite alle lui Klein, Sincai, precum 

şi alte scrieri attingătoare de Istoria Naţiunei 

Romăne ; Sub-scrisuli au rugată pe D. A. Papiu 

[larian de a se însărcina cu cumpărarea unor 

asemeni manuscripte orriginale sau cu decopie- 

rea loră. 
| 

Cunoscăndii dupe osebite intormatiuni că şi 

Arhiva. Episcopală a Scaunului Eminentiei Voas- 

tre ar possede assemeni manuscripte, Sub-scrisuliă



30 un PROIECT DE A SE TIPĂRI OPERELE VECHILOR ISTORICI ARDELENI 

are onore a vă recomenda pe d. A. Papiu Ila- 
rian ca delegată şi autorisati pentru assemenea 
lucrare din partea Guvernului Principateloră 
Unite, rugăndu-vă să bine-voiţi a “ înlesni şi ac- 
corda lucrarea cuvenita pentru acesta in Arhi- 
vele Episcopale. 

Bine-voiţi vă rogă Eminentia a priimi cu acestă 
occasiune incredintiarile prea distinsei melle con- 
sideratiuni. 

Ministru all Culteloriă şi Instructiunei Publice 
ad-interim, 1 Odobescu. 

Capul Biuroului, G. Bilciurescu. 
Eminentiei Salle Episcopulă Unitii din Oradia-Mare, in 

Transilvania (Austria). 

 



IĂ. 

UN PRIVILEGIU ÎMPĂRĂTESC PENTRU ROMINII DIN 
UNGARIA (1791) ÎN TRADUCERE CONTEMPORANĂ. 

Mi se comunică din Ardeal acest document de o autenticitate poate în- 

doielnică, dar, oricum, interesant : Ă 

Numărul 4004. 

Leopold al doilea; ală Rîmleaniloră Înpărat, totdeauna 

stăpîn ală "Țări Nemţeşti, ală Mohemii (sic) şi ali Ţări Ungu- 

reşti Craii postolicescă şi mai mare povăţuitori ală [AJustrii 

şi mai mare Prinţipă alu Ardealului şi ali Săcuiloră purtă- 

torii de grijă şi a celuralalte. 

Lucrurile cearerilor a totii neamulă rumînescă din Ardeală 

nooa într'acesta chip arătate, ca şi neamulă ruminesci să 

să arate a fi lăcuito|rlii şi stăpînitorit în țară şi ca să șe 

întoarcă îndărăptă la traiulă d'inpreună a tuturoră legiloră 

a fiiloră ţării, de care pănă acuma sai arătat a fi fostii 

lipsiti şi lepădati numai pentru nedreptatea vremiloră, 

voia la un locă şi între o legătură întru acela chipă ni le 

trimetemă, ca, luundu-să de fundamentii şi decurgerea cea 

luminată a articului ală 6 anului 1744 i ştiinţii loră desă- 

vîrşită şi mai chiiară să le cercați, şi, după ce drrptii (sie) 

le veţi isprăvi, noao cîtii mai curîndii să ne arătaţi neşte 

mijlociri în ce chipă din judecata binelui de opşte vor avea 

de grijă pentru mai sus-numiţii lăcuitoari ai ţării şi să să 

poată învrednici la totii traiul dinpreună a milelor binelui 

şi însoţirea fiiloriă ţării cu slobodă deprinderea a legi, fără 

Vol. XXI. - 6
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deschinlinirea ritului să să însoţească cu o leage slobodă 

în vremea viitoare, şi asemenea cleruşului amăndorura ritu- 

şurilorii cu cuviinţă după putearea a trăi să să aibă de 

grijă, şi asemenea norodul neamului ruminescii cel prostii 

cu înțeleagerea întru lucrurile ceale de cinste să să poată 

deprinde şi mearge înnainte. 

Sai datii înă Florenţiia, înii mai marele al nostru Ținutiă 

al Etrurii, 18 zile a luni lui Mai, anului 1791, al Înpărăţii 

noastre, iară ali ţărilor noastre (șters) celor de uricii al 

doilea. Leopold al doilea, m. p. (litere latine). 

Samoil Grof Tealechii, la porunca Înnălțatului Înpărat, 

Andrei Deşenş, m. p.



X. 

UN ACT ROMĂNESC DE LA ÎNCEPUTUL 

VEACULUI AL XVII-lea. - 

* Gavrilă Tăutulă mărturisimi cu cestu zapisă ală mietă 

cumă e ami vănduti a mele direapte vii de moşie, trei 

fălci de la Cotnară, denă dealulă lui Vodă, şi le-amă văn- 

dutii fratelui nostru mai mare, Tăutulă Logofătului, direptu 

cincizeci de taleri bătuţi, însă o falce de moşii a femei mele 

Sofronii, iară doi fălci ai fosti ale meale, cumpărătură de 

la Căzaculă fesorulă lui Gheorghie de Crăstineşti şi de la 

Dumitru Roşca Vorniculă, căce aii fostu şi părăsite, fără de 

gardure; ca să fie a dumisale, cu toti - venitulă. Ca să 

să ştie. i 

Azi, Gasrilă, Tăutul. -. U las, Sept. 20. 

(Pecete mică rotundă, cu.o stea.) | 

Şi denti pivniţă partea mă, ce iaste partea me giumă- 

tate, &-aii fostu stricată, încă să fie a dumisale. 

Pe Vo:] Za isă de vii. p |



XI, 

SOCOTEALA CLĂDIRII CASEI DE LA CURU-CEŞME 

"A LUI ŞERBAN-VODĂ CANTACUZINO. 

În Biblioteca Academiei Romiîne, între acte felurite, mai 

nouă, se află şi această însemnare deosebit de importantă: 

Komăorzov memeyov râs Nspoviac St6dove sic mă EVAauzD0Y 

zahănoy rod birdorăro» Tv abfisvrov zopio» "low Sepia» 

Koyvromonirvod Bosfovâa ăsta Obwipoiha pina m 3 Koop Tieons. 

5450 %o. sic 25 vroia Vai 7 VODILOV [hat pAXIȚUAtO- 

vozwoutva, ră 1a6'E vrodizoy Tpăc 5. 170, ră 8 va Ev ptpatoy 

TpdG %. 200, Mai etvat sic mobe adfevrinode writer, sic ră ws- 

ădov îvrăv Vară rd uEpos mia z6heoG, 7 VrGhĂTII Pl 1 "PALO 

sie E Tăy BĂAŢIVăV Birdy îvery vechea! T, 700 ORI, Ein rhy 

Xhov ovedy moară mă "ApyonTWânii, VEGhĂT De Pal oda IL, eie 

my puăpăy vrăy, Gnob etva Erihwo ic Tijv Opta, vrhRtaL 

TEDGAIpI, VI VLODML. 

" Eic rii opac Băwvas măv pepidov âvrăy veche 5, val 

“odă, sie mbv ĂXhov dvriv vrohzia 3 VAL "pub. 

600 ă5., 6 pxhrăder ueăho»e BXdATUACORAT WED tă rai 

nâpraic Tov 6vrăâwy. 

Eic Gvrădse râv zopmntioyv vai. wozzdioy. 
650 ă5, sic 15 fra adaţiva râv veohazioy wat "poxlov, 

Tb va Ev mpde 7. 110. 
200 45. sie 1200 stexia mtcpuie, du sd dfiiorporov rob a5- 

feveand omnia, vai dă my notpov rod uiupod pret, ptoa sic 
ij
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mb capii Xa păsa sie rie wpiae Couvin mă vaB'ev ex npăe 

Aompa 82. - | | 

1200 ă5. sie ră zoihouA 705 Wirp0d WTIWIlE VEoa ele mă = 

„păr 
1000 a. sic heztobpyobe robe Sprărac îmob Epwaoay my rot- 

-10Y, 10% etpadav ai. măv boy robe Ezuvesrpetav. 

1440 de. etc ros xhoripruresi dece 

21.540 ăs. codwa Îi EEoăoc, srivoby VpOSa . - 179 

2afouev dumb îs "Fahayzporrjros Sac %p69. . 150 

pEvoDv Vă NGÂONSY IBERIA ea 029 

zouav vă Miiopey ai Amd ră Zpra 017 

Zrmev vă Money 005 TpO0 ee. 46 

a bmofiev M6orpotoy, pănpac Pi TRĂTOG, TETp/AYUV0Y, vâpiatea 

“ami voia, eivaL 7ijes 399. 

Fivo dp ai. OG TRW orpiotoc, Vai EpOpEy Wa. TETDAV 
+ 

PE pIWÂV. 
pupa Șobdoe. 

Mzs)a BN (sic).



XII. 

ÎNSEMNĂRI PENTRU ISTORIA ROMINILOR DIN 
NOTIŢE GRECEŞTI. 

Cunoscutul erudit grec Spiridon P. Lampros, de origine aromînă, publică” 

în n-le 2—3 din anul VII al revistei sale Neog "EAivvopviiuwy o culegere, 

rînduită cronologic, de însemnări cu caracter istoric risipite prin descrierile 

de manuscripte. De mult îmi propusesem a face acelaşi lucru pentru noi, 

şi culegerea mea poate nu va întirzia, fiind cuprinsă în această publicație: 

chiar. : 

Deocamdată extragem din revista d-lui Lampros menţiunile care ne privesc :: 

1. 1534. Se pomeneşte Ioachim Vlahul, fost egumen de Si-- 

nai, care, cu alții, căreyrar vic Bhagiac>, vine la sfinţirea Sf. 

Sava din laşi, ai cării ctitori sînt (p. 172, no. 182). 
Abrăv mă fifMiov Tifpav.rad rio» Sifa, dora 1ivf/9 6 noe 

Sim, 8 oovemsiac râv moevrây he Bho-piae, xi 1pOsv 6 on: Sau, pret dy drpevroy mie Bhaitac, ai îpBev 6 pr 

tobwevoc rob Opoba Xivă Wa îjzâas%y ră piovararijptov roy 6 45p 

"lozusiu, Bhdoc, ai Snoiaay duo 0 [LO 59. 

2. 1574. Erobe qpoă. Orăy xiyey o lleyheprec vă robe cp 
mere nat Exotay oa Ioădvove „ohudec Mai răv dupfi&vren, 
Tic [lopâaviac, 5 ovar "lă Boniora, Wa abrby roy 2o4mouv 08 3lo 

zouaac; uqi 'lobMo» +0, xi rârec Enipev mă Dăuvn 6 Il&rpo 
Boniorac. [= În anul 1574, cînd a venit beglerbegul cu trei 

-begi şi ai bătut pe Moldoveni, 32.000, şi pe Domnul Mol- 
dovei, anume lo Ion Voevod, şi l-ati rupt: cu două cămile, 
în luna lui Iulie în 15, şi atunci a. luat Scaunul Petru Voe- 
vod]. 
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3. roz, utyți] Nosbpip, TiXfBev 6 rimoboe mov edyaev răy 

-sboefsorazoy deslvlery "lo Ilărpov Bot56dav md că Lidotov [= 1580, 

luna lui Novembre, a venit ceaușul care a luat pe prea-cu- 

„cernicul Domn lo Petru Voevod din Iaşi]. 

4. 1605. "Erode pr, € pinvij Lowe, 2a05ro râ rerpabăwyIshoy 

ve ci ovi 105 XBorîjpos, 105 îmerdeţouvob Kowrhobn.0bot, Wa ră 

Ex6ow.1j52y 1 T0h5/povpEvn 1 mâpya. "EAqsăfer rob 7OT;JpovT:8v0» 

ZuXap porno» 40. eoefeotâro adf&yroa  măans  Mohăoshayias 

„po "lotwod "lepeuin. Bosfâvăa. . + [= La anul 7113, luna lu- 

nie, această Evanghelie a mănăstirii Măntuitorului, zisă Cut- 

lumuz, şi a înfrumuseţat-o răposata Doamna Elisaveta, a ră- 

posatului prea-luminatului şi prea-cucernicului Domn a toată 

Moldovlahia, domnul lo Ieremia Voevod]. 

5. 1606, 'Lobyio» 29, ăztdavev “lepeuiac î Bosf6daa, vai. Bied6- 

„fara robrov 6 îdehebe arab Îpey mi) 1 "lovMob, [= 1606, Iu- 

nie 20, a răposat leremia Voevod şi i-a urmat fratele lui, 

„Simion, la 1-iii Iulie.) ” 

6. + Ric robe prhiovs E6anostoe Tevijvra, sie roic Tpspae rod 

2mdouapuorăro» âbfieyroc pia» "Io[âwy]o» Baothsiov Bosâ6văz, uni 

Mapricp, 2zooM6r, 70 Voui imoot Opăpota ie 1 BTT) mai Epir 

adrod ete âvptow. [= La 1650, în zilele prea-luminatului Domn 

Domnul loan Vasile Voevod, în luna lui Mart, sa vîndut - 

'pînea douăzeci de dramuri la un ban, şi am scris eu spre 

amintire]. 

7. 1670. Pomenirea Domnilor romîni ca ocrotitori ai Bi- 

sericii răsăritene; notiţă şi la mine, în Analele Academiei Ro- 

mine, XX, p. 216. 

8. Plecarea din Adrianopol a Sultanului împotriva Ca- 

“meniţei, la 27 April 1672. 

9. 1673, 'lovyiob 29, Spătfni ie sd povaarijptay tab Anda Bâvra 

ste Tiântoy, zopobons 1 Bâpiae Tb Erepăvo» Boya Herponâsi- 

.
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105, Gre iv 6 Xanosijy-llanăc sie mă Xoriy ax 6 reverie. [= 1673, 

29 Iunie, m'am aflat în mănăstirea lui Duca-Vodă la laşi,. 

fiind de: față Doamna lui Ştefan-Vodă Petriceicu, cînd era 

Husein-Paşa la Hotin şi Domnul.] 

0. 1680, Menţiunea că sa scris o Evanghelie «supt Şer- 

ban-Vodă în Bucureşti». 

II. 1692, Nosufpia SE, Epvey 5 vpămoc to umeilană "Pod 

105 'Hhâsno» eră riic wparpăc 705 abf&yros Kovoravrivo» Bos- 

î56a măsne Obrapoiha tac. "“Erbpouev vai sic 356 ai Eivanev 

Govrezvot, Ai Eroyev mai d Apaonyvoc 45p "AdStavâpoa, 530 "popi- 

Cauewe and ră Mzehiipăâi, "Ene sic uviurpy. [Aosibsoc zarpip- 
15 râvy 'leposo)buwvy.] [1692, Noiemvrie 6, sa făcut nunta lui 
beizadeă Radu Iliaş cu fata Domnului Constantin Voevod a 
toată Ungrovlahia. Şi ne-am întîmplat şi noi acolo, şi am: fost 
nași, şi s'a întîmplat şi dragomanul, dumnealui Alexandru, 
care se întorsese acolo dela Belgrad, să fie spre amintire.] 

12. Ştiri din Litzica. ('atalogul msslor greceşt: ale Academiei 
p. 319; 24 Mart 1714 mazilia Brâncoveanului; 25 Domnia 
lui Ştefan Cantacuzino; 30 Ianuar 1716 sosirea în Bucu- 
reşti a lui Nicolae-Vodă Mavrocordat; 14 Novembre prin- 
derea lui ; scriitorul, întors din Braşov, află la 12 Mart 1717 
ca Domn pe «graţiosul» loan-Vodă Mavrocordat ; moartea 
acestuia la 23 Februar 1719; 26 April 1719 întoarcerea lui 
Nicolae- Vodă în. Bucureşti, 

13. 1716, Maii 1—2 (din acelaşi). Închiderea la Puşcărie 
a unui călăraş și a Agăi, care-i era cumnat (vederea). 

14. Din același, p. 317, 23 Februar 1719 moartea lui 
loan-Vodă Mavrocordat; 2 Mart plecarea Marelui-Portar 
Iordachi Grigoraş la Constantinopol; 26 April întoarcerea 
lui „Nicolae- Vodă. " 

- Din acelaşi, p. 415. Moartea lui Nicolae- Vodă la 3 
Septombre 1730; la 24 soseşte caftanul fiului săi Constantin.
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care stă 15 zile, vestea tulburărilor dela Constantinopol 

- sosind la 27. 

“16, Din acelaşi, p. 145. lulie 1737. Nemţii vin la Cîmpu- 

lung şi Bucureşti: locuitorii acestui din urmă oraş fug; 

1-iă Iulie fugise Domnul la Dunăre: se întoarce cu Ibra- 

him-Paşa. 

17. 24 August 1746, un necunoscut arată că a fost făcut 

ceauş de aprozi; la 8 Novembre 1747 că a luat pe Casan- 

dra, fiica lui Constantin Lambrino, fost Mare-Spătar, peţitor 

fiind Patriarhul Antiohiei, care face logodna. 

18. 14 lulie 1748 eclipsă de soare la București. Scrie un 

şcolar al lui Alexandru, care, de frică, se îmbolnăveşte fiind” 

căutat de Mihalachi, fost medic împărătesc. 

IQ. 1752, 23 August, dimineaţa, moare Grigore-Vodă 

Ghica în Bucureşti (Litzica, p. 317). 

20.: 1752, 20[= 23] August, Matei-Vodă Domn muntean, 

pe 9luni. 
1752, 23 August. Sara la 3, moare Grigore-Vodă la 25 

îngropat, la 5 ceasuri (Litzica, p. 458). 

21. 1732, I-iă Septembre. Scriitorul înseamnă că a ajuns 

Cupar muntean; I-iă August 1754 vătav de aprozi; 17 

August 1755 Armaş-Mare. 

22. 1764, 18 Octombre, scriitorul începe la dascălul Ma- 

nase! în şcoala de la Sf. Sava din Bucureşti retorica... 

23. 1764-65. qtd, 'Invobagion 27, Edose tă otvăv */pEoa î Dmă : 

adfevrrje Kovorawivoc "Terre uzi 2vermputatin 2 ri Mnrpondhet. 

gută, "Azi. 26, debrăpa âpq- Ilpârovy Expena0ay Ty STGhYLAOV 

Srevavăny wat dmoterpăoe răy Medehyurliipi) Teoprăn Mzalso- 

aha ie zip abBeverzi zăro zâpra rîjă %ObpTN< ÎMera, Mer 

pei pac “je uă mei zapânaw eie by Exaunpov fip6vov 

î burddcamoc Îmw adfi&vrrie, Ybmos "oăwne Xr&pavoa Meoriă 

“Pazofinta Bosf65nc dz Buothebonsay, 2 adBevreiay, 05 nohnerel 

5 Kâptoc, apify. 

a85, Mato» 29, mpa. “O pie x05 NADA Ttepkevâodahii 

Ia-papuinen, îvâmar Veopwne Ihovlăprie ăpuae, AppafwatyoG 

1 Vestitul Manase Eliad:
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dviac apă 2005 pă Ti Vp 105 Qupă. Kpertoioronhav 27. (3) 

petăhoD p. TO) ăpyrrvrus Tijy pApăv Vă otezavfio5y, mă 2opă- 

)jsay sie ron osipănndee, amăv 47 Tăy mania 1, Wa ij) E5te- 

qăvosev î abbăvene n Thy “Paâonhov Shoriwâvoy TpâT0y VEI 

aduroow, ebyătoyăc roy Amd -Td GPĂMIHA 16 osiptwâwy pai 4Dt6y. 

ayte”, "Iovodap. 2. "Eorohisthgsav B-ay copy Di pr pOwteae Ta 

& Khueveor vai, Nernhăins AwR5orohar, 47 Ilovpâ65hoz. Mei 

oi Koveazontnyl, “Pazoficire Bâpwnoc 17. lâvos Sep tEtic, 

Ilăvos iuzesxoc, nod: Mrsharivos "loa Mzodiâvos lar 

optonoc, Mavrotije Kewmwăvoc, i "lowiav 25 zâfhrjc. 
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geme, bnvev Enaviarase 2upă tâv si Bowrovpestio» Dowzerimy, sin 

siv Mrpzohwv obvaybăwrea weră Boiv vauzăvov, Emâwas map 

nod Mrrpozohro» vai ăpyăvrwy Eeoc tai owpumdiasiv 05 dostj- 

paros: î 3% 'Tobpvortii; per rob dpy,: Sza6 : za "Aga “YVrjhăveti, 

wzeohijdov uzi "Adawrrov pă BIOT6)!a, GORE 106 EXATIOLGLT.SAY 

sic răc 4 poe mie uepac, ai. Exobay ec rijy Wăro âpray tije 

adfevrte nobpene Evay K6uzvay p.rovasiepriv "prtoihtv, Evayv 8550 

05 loviri Tizobsn 40 îvay Dinei, robe 08 Ga hutvoo6 , G 
pico» dă Tie Wodpac mb Grihop ros Eueroiurjouy etc ri 
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Bdvo» Toto» Meyăho» Khobripiri srâvruc mă iţi 250 10Vfia 

rob Apawrtăvoo Koţeriivyov, aveob rob, God Erubpuewâv. 
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1764, lanvar 27 a răposat prea-înnălțatul Domn Constan- 

tin Cehan, şi a fost îngropat la Mitropolie. 

1764, 26 April, Luni. Intăiă aă spînzurat pe Stolnicul 

Ştefanachi şi aă tăiat pe Medelnicerul Iordachi Băjescul la 

poarta domnească de jos a Curţii. Apoi după trei ceasuri 

a venit cu alaiă mare în strălucitul Scaun prea-înnălțatul 

nostru Domn, Domnul lo Ştefan Mihail Racoviţă, dela Cons- 

tantinopol, întăia Domnie, pe care să-l ție Dumnezeii întru 

mulţi ani, amin. 

1764, Maiti 19, Duminecă. Fiul lui Nicolachi Cervenvo- 

dali (Cernovodeanul) Păharnicul, anume Iordachi Clucerul 

de Arie, fiind logodit de curînd cu fata lui Toma Creţu- 

lescu Marele-Ban, şi începînd serbarea ca să-i cunune, l-ai 

închis la Seimeni, pe el şi pe tată-săă, şi pe dînsa a cunu- 

nat-o Domnul cu Radu Slătineanu fost Mare-Comis, sco- 

țîndu-l Ae supt paza Seimenilor şi pe acesta. 

1765, lanuar 2. Sau. închis a doua oară boierii, adecă: 

Constantin 'şi Nicolachi Dudeştii şi Pîrvu şi Mihai Canta- 

cuzinii, Racoviţă Vornicul şi Barbu Ştirbei, Pană Filipescu, 

Stolnicul loan Bălăceanu, Grigoraşcu Băleanu, Pantazi Cîm- 

pineanu, şi la 25 lunie li-aă dat drumul. 

1765; April 9, Sîmbătă, la 4 de noapte, a fost mare cu- 

tremur, Domn fiind Ştefan Racoviţă. 

1763, 13 Mai, Vineri, a doua zi după Înnălţare, s'a în- 

plat răscoală din partea rufeturilor din Bucureşti, strîngîn- 

du-se cu sunet de clopote, cerînd dela Mitropolit şi de la 

boieri milă şi iertarea dăjdiei. Iar Turnagiul cu dumnealui 

Spătarul şi Aga Ipsilanti, cu beşliii şi Albanesii, cu pistoale..., 

i-a tăiat la patru ceasuri din zi; şi au tăiat la poarta din 

jos a Curţii domneşti pe unul Coman bogasierul, din Giurgiu, 

pe un rob al lui Panaiot Ceauşul şi pe un croitor; iar pe 

boierii fruntaşi ce erai închişi i-a mutat cu închisoarea dela 

cămară la beciurile d'indărăt ; orînduind şi pe robii lor, cu 

tare pază i-ati păzit. 

1765, lunie 3, zi Miercuri, a venit poruncă împărătească 

a Sultanului Mustafă şi ati prins tot ce-a avut Nicolae Brîn- 

coveanu, fost Mare-Clucer, cerînd miria (Statul) 250 de
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pungi de la Drăghiceanu Cozliceanul, nepotul săă, ce l-ai 

turcit. | 

1763, August 18, Joi, la 7 ceasuri din zi, a venit Cară- 

Ali Tatarul cu mazilia prea-înnălțatului Ştefan-Vodă Raco- 

viță, luînd Domnia prea-înnălţatul nostru Domn Scarlat 

Ghica-Voevod : ai închis pe Pă[harnicul] Dumitrachi şi pe 

Stati al doilea _Vistier, iar la Constantinopol aă spinzurat 

şi pe Iordachi Stavrachi, atîrnat fiind de cange (2). 

Septembre 1-iă, a pornit- Ştefan-Vodă de aici cu Capu- 

giul la Mitilene!. - 

24, 1766, lanuar 19, zi Joi, a început a preda geometria 

dascălul chir Iosif în Moldova, în biserica Trei lerarhilor 

(nu a Frincilor) (Litzica, p. 89). | Ă 

_25. 28 Septembre 1768, se face Mare-Dragoman Nico- 

lachi Suţu. | | 5 

6 Octombre soseşte la Poartă. Crîm-Ghirai Hanul. . 

1768, 17 Octombre, se dă caftan pentru Ţara-Romănească 

lui Grigore Alexandru Ghica ; la 21 iea cuca, la 25 tuiurile, 

Scriitorul arată calea alaiului domnesc : 30 Octombre, ieşire 

la Chiuciuc-Chioiii, r-iă Novembre la Buiuc-Cecmegt, 2 

Novembre la Silivri, 3 Ciorlă, 4 Burgas, 5 la Chirclisi. Aici 

se lasă alaiul şi capugibașa, şi Domnul pleacă numai cu 

cîţiva spre ţară, cu poşta (menzilul). 

6 Novembre, «Phaken>, noaptea la Carnabad; 7 Lulie Geali- 

Cavac, noaptea Buhulăr, 8 Tasegichioiii, noaptea trecerea 

Dunării dela Turtucaia la Olteniţa. «La 9 Novembre, Dumi- 

„necă, pe la opt din zi, am venit în Bucureşti» (Litzica, p.79 u.). 

26. 1772, 17 Maiă. «Grindină» ca oul de pasăre la Măr- 

gineni (Litzica, p. 85). 

27. 1801, 22 lunie, Sîmbătă, s'a întîmplat mazilia Dom- 

„nului Moldovei, fiul lui Ipsilanti, beizadeă Constantin, şi 

"sa făcut Domn dragomanul cel mare Alexandru Suţu și 

Mare-Dragoman sa făcut beizadeă fiul lui Callimachi. 

28. La i804, 14 Octombre, Marţi, la 8 ceasuri şi cinci 

„minute, a fost cutremur mare în Moldova. 

! Toate lămuririle, în Genealogia Cantacuzinilor, Cronica.
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20. 1821, Februar 29, începerea revoluţiei (pefehobvrira) 

greceşti la laşi. 

30. Şi altă menţiune, pentru April, Mai, Turcii în Bu- 

.cureşti. 

31. 1823, "lovvtob 18, 2orăMfrjrev adb&yra sie Mzoyăaviay mai 

Bhocyiay : 0% abBevrrc rije Baia, Iaizac, dup 0 îjNflsv sic năy 

'Opâvoy, sbyadey ââorjp.ov sic riy Bya:plaw dă 2 pp6vovG, pi6v0y vă 

mzimpoonv sic ză Eyoobpăr Gnoias zâtene, voi div sive oa xărofiev 

«poiverat. "Ei Xăqob rd vă zjpeoom ră pen On0d nitpa 87 psw6- 

modoev dv raic pornite &nob elev Opâţer ră orparebuar, rije 

Tongriaa îvdawo av 1obijo sic ri Boo: /iav, dare sGevotapia- 

6qsav oi fefaohawrttovirat 47 îmânooy sic ri Lpormiay. 

To fndpagim sic vb nfs pârpov vă ThTipoG0V Tţibe 24 010. 

To împizoy ei mb dle mp6âmray vă TIPU Tpoe 63 ăozpa. 

“HE spâoriva. vă Tjpiovano tă pehijG 16507 500 77 dă ră 

poydrpăy poa 43 ăsmpa. Tă 5moloy Atostp.0vy ră mobhosv d 2 

-povoc a. Emijpe Ga ră Honpa. EuTpOaTă, Wa. 25106n, mă y pene 

God vă ui hnpabooww Diarzăpera, ră maia zobhirjoay îi 8oo 

pdâsc pb. 

La 1823, lunie 18, sa trimes Domn în Moldova şi Ţara- 

Romănească Domnul Ţerii-Romăneşti, Ghica: îndată ce 

veni în Scaun, scoase dajde în Țara-Romănească, doi ani 

numai să plătească ensumatul (birul), a cărui rînduială se 

arată mai jos, supt ctivînt de a plăti datoriile ţerii pentru 

hrana ce avuse a hrăni oștile Turciei cînd ati stat în Ţara- 

Romăneuscă de sai curăţit revoluționarii şi aii mers în 

“Grecia : 
Vădrăritul, la fiecare măsură să plătească 24 de aspri. 

Oieritul, la fiecare oaie să plătească 63 de aspri. 

Goştina, să plătească, şi pentru albine, şi pentru porci, 

câte 43 de aspri; care dajde au vîndut-o pe 2 ani, şi ai 

luat toți banii înnainte, şi sa umplut datoria, ca să nu plă- 

tească deosebi. 

Şi s'aii vîndut acestea pentru 800.000 de lei.
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CATASTIF DE DĂJDII MOLDOVENEȘTI (c. 1760). 

— ORIGINALUL ÎN POSESIUNEA D-LUI INGINER Î. ARAPU. -—



CATASTIF DE DÂJDIL MOLDOVENEŞTI (€. 1760). 
— Originalul în posesiunea d-lui inginer |. Arapu: — 

  
Lei. Bani. _ 

14 — 7 liude, Vasile Başotă Stol. 
14 -—: 7 ude, Costandlini]j Adamiă Stol. 

— 4 liude, Med. Costandlinii] Başotă. 

— 4 ude, Med. Toaderiă Silioni. 

— 4 liude, Gavrilă Adami Slugeriă. 

— 2 liude, Costandin Stămate Şăt. 

— 2 liude, Petre Cheşco Şăt. 
— 2 liude, Gheorghie Carpu Polcv. 

3 liude, Ioniţă Başotă Pah. 

liude, Ioniţă Boteziui Pah. 

liude, Gligoraşi . Adami Pah. 

liude, Ştefan Silionui Post. 

liude, Vasili Silioni Post. 

liud., Sandu Buhuşi. Post. 

liude, Angheluţă Tăbărţă 1. 
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1 Adaus, tărziu: 6 — mantă, 

3 — bărneţi]. | e. 

8 — cojloci]. 

2 — 'cuşmă. 
30 brăă. 

4.20 ochinci. 

24-10 
3.20 cămeșă. 

2 10 iz[inene]. 
30 — 

12 — , 

Vol. XXU.
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| 1 liud., Neculai Tăbărţă. 
20 liude, Spăt. Păşcăniţa. 

— + 8 liude, Stol. lui Vasile Balşi. 

— 2 liude, Medeln. lui Gavrilă Neculce. 

liude, Jic. lui lonă Adami. 

-- „ ude, Ancuţa Sturzoai. 
liude, fiica Miclescului, călugărița. 

liude, Şăt. lui Botez 

liude, Nastasie lui Mălai. 

liude, Safta lacomăchioai. 

liude, Safta lui Ursachi Jic[niceriulă]. 

liude, Ghiorghi Jic., cu pecete gospod. 

liude, Costandini Păladi Vist. 

liude, Med. lui Aslani. 
— 4 liude, Ilinca, fiica Păşcăniţi. 

—  dină scutelnicii Logft. Manolachi. 

— 2 liude, Ianle] Şat. 
— 30 liude, Domnița Pălădoi!. 

ro liude, Pah. Vidali. 
de dati dum. Iordachi Cant. Spat. 

"15 liude, dum. Bană Iordachi Costachi. 

"7 liude, Stol. Enachi Hrisoverghi. 
7 liude, Stol. Lupu Crupenschi. 

620 go piste toti facii 3.916 lei, 56 bani, şi mai rămănă 
rămăşiţă 11 lei, 54 bani? 

> O 

! | N 

| 
P
l
 

O
a
 D
O
P
 

L
P
I
I
E
P
O
L
E
O
 

R
P
U
W
D
P
I
P
I
P
 N
 

R
m
 

N
 

P
P
 

O
 
=
 

I
I
I
 

1 Era fata lui Antioh Cantemir. soţia lui Teodor Paladi.— V. vol. VI, p. 536. 

2 Adaus: Sama vitilor albe asupra lui Sofroni văcarii.—"801, luni. 
Viti, 

buhai mari. 

buhai” gonitoră. 

buhai mănzat. 
vaci cu vițăi, cu una a Smărăndiţii. 

vaci gonitoari, fătati. 

gonitoari, vaci. 

gonitoriă, boii. 

mănzati, vaci. . 

mănzați, boi, cu unu a Smărăndiţii. i 
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viţăi, cu viţăli. 
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Niamţulă: Ghiorghi Jieni[ceriulă| is[pravnicii]. 

Bani 

00 

45 

99 
7O 

64 

90 

99 
70 

19 

suma pe 609 ughi. 

bani zaharelii, 55 parale de ugi. 

giudecătoriei, căte 1 pot[ronici] de ugii. 

havaetă lui vtori Vist.. 

Ci-ai dati. 

Predcă (sic; avans), însă : 

097 81  Martiă 29 

4 113 Ap.2 . 

95 ? P la Vistierie. 
378  -— Ap.2 

174 _45. Ap. 10 
2.046 1 

dobănda pe. aceşti bani pe o lună. 

dobănda pe 10oo lei &ai dati la &fertulii lui 

Martă, la dum. Vel Comisii, 110, dum. Hat. 

Enăcachi i Velui Post. 

ce s'aă trecută dați mai multi la &fertulu Marti. 

banii giudecătoriei. 

havaetulii lui vtori i 3 Vist. 

ai dată la listii Neamţ, cu răv. dum. Velă Post. 

faci. 

Scutelnicii. 

  

dum. Hat. Vasile Rosetă. 

o liude dum. Spat. lonă Cant. 

15 liude dum. Toaderă Cant. Bani. 

o liude dum. Pah. Neculai Rosătii. 

“ro liude dum. Com. loniţă Stratulată. 

10 liude dum. Iordachi Hrisosculeiă Agă. 

7 liude Stol. Costin Darie.
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14 — 7 liude Costand[ini] Rosătă Stol. . 

14 — 7 liude Sandu Sturza Stol. 

4 — 2 liude Neculai Vărnavi Jic. 

4 — 2 liude Ilie Eni Şăt. 

Io — 5 liude Dinulă Balşi Vist. 

2 — 1 ud. Radu Botianu, beză unulă c-ai luată 

mai multă la Martă.. 

12 — 6 liude Ghiorghi Velu Pit. 
liude Michi văt[afi] za Păh. 
liude Neculai Eni Poșt. 

liude Jăc. lui Neculai Costini. 
202 — lară peste totii facii 3.169 lei, 19 bani, Şi trecu | 

daţi mai multă la Visterie 595 lei, 75 bani, ; 

şi s'a ţinută înă samă la sama &fertului 

Mail. 

_
 C
P
.
 

„
I
I
 

U
I
 

N
 

W
 

Romanul : Neculai Cog[ălniceanu] Pt. 
  

Lei. Bani. ă 

757 75 suma pe 275 polă ughi. 

378 96 poli bani zaharelii, căte 55 parale de ugi. , 

25 30 bani giudecătorii. ” 
2 63  havaetuli lui vt. Vist. 

1.164 25 polii. 

1 Proprietarul mai tărziă al condicei, Arapu, ori omul săii, adauge : 

Izvodiă di căti dimerlii de păni s'a pusă înii hănbari. . 

815, Oc. 20. 

65 dimirlei grăii di la Zahorene. 

188 tijii grău di la Zahorene. 

150 dimerlei de ovăsii, tiji di la Zahorene. 

20 dimerlii ovăsi ci s'ati luată di la Burche. 

Izvodu de căti ştubei s'a pusi înă tevnecă. 
'815, Oc. 20. 

36 ştubei a cucoanii. 
9 ştubei a cucoanei Casuţei.
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Ci-aui dată. 

8oo —  predcă la Vist. Chiriazi, Ap. 3. 

I6 —  dobănda lori. | 

23 30 banii giud[ecăjtoriei. 
2 63 havaetult lui vt. Vist. 

121 113 cesă trecii daţi mai multă (?) la &fertulu lui Martă. 

6o 3 agiutorinţa pe 7 casă ce şădii Turci ini hană 

înă Romană. 

1.025 Qi 

- Scutelnici. 

6o — 30 liude dum. Vorn. Mihălachi Sturza. 

3o Hude dum. Vorn. lonă Sturza. 
liude Toaderii Buhuşi bivă Slugeru. 

 liude [lie Sturza Slugeră. 

lude Dimitrachi Slugerii. 

liude Neculai Cog. Pit. 

liude Ioniţă Manole Post. 

liude Gligori Ciauşii. 

liud. Ioniţă Pisoţehi. 
liude snovei [=fiii] lui luraşco. 
liude Zmaragda, fiica Vor. Mih. Sturza. 
liude Paraschiva Sturzoai. 

12 — 16 Catrina lui Ghiulmazi (9). 

16 — 8 liude Stol. Lăzoai. 

2 — 1 liud. Manolachi Hrisoverghi. 

20 — 10 liude Pah. Arghiri. 

226  — 

o o
 | 

a 
N 

O
 
O
R
 

N
R
 
P
-
 
o
o
 

! 

P
Y
 
N
O
D
 

N
 
B
U
w
V
U
W
.
P
 

7 

Iară peste totii facă 1.251 lei, Q1 bani, şi treci 

daţi mai multi la Visterie 86 lei, 65 poli bani. 

Bacăii: Mihălachi Cheşco Jic. 
Lei. Bani. 

1.954 -1 polii, suma pe 710 polii ughi, 1 pot[ronicăl. 

977 1 polii, bani zaherelii, căte 55 parale de ugi.
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15 polă, bani giudecătoriei, căte 1 pot[ronicii] vechi 

de ugiu. 

61 polă, havaetulă lui 3 Vist. 

80 facu, 
„Ci-aii datii. 

—  predcă la Com. Theodorachi. 

6o  dobănda loră pe o lună. 

— rănduiala dum. Veli Vist. 

— rănduiala Papii is(pravnică]. 

—  osteniala diiacului. 

— pecete gospodă pentru Ivan bivă Căpitanii, c-ai 

luată denă agiut[orinţă]. 

13 bani giudecătoriei. 

Go  havaetulă lui vt. i 3 Vist. 

_— cheltuiala Visteriei pe o lună să să dă (). 

2.971 
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Scutelnicii. 

-— dum. Hat. Vasile Rosetă. 

—- 7 liude Stol. Crupenschi. 

— 7 liude Stol. Ştefan Roseti. 
— 3 liude Manolachi Hrisoverghi, beză 2 lei la 

Ionii Post. 

liude Med. Ioniţă Roseti. 

liude Jic. Cheşco. 
liude Jic. Vasile “Tănase. 
liude Gheorghe Aslan» Şăt. 

liude Lăscărachi Roseti Com. 

liud. Simionă Coroită. 
liude casa răpoosatului beizade. 
liude Vor. otii gospojda. 

—  2'liude Antohe Căpitaniă. 
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— Iară piste totu facu 375 lei,.15, şi trecit daţi mai . 

multi la Visterie 802 lei, 35 bani!. 

1 Note, cu arabice: 3002.80 

72 55 

3075.15
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Putna: Dum. Camaraşii Nicolachi ! 
  

Lei. Bani 

4:156 25 pol, suma pe 1.51i ughi, 7 pot[ronici]. 

2.078 12 polii, bani zaharelii, căte 55 parale de ugii. 

138 64 poli, bani giudecătorii, c cate 1 pară de ugă. 

13 112 havaetuli lui vtori i.3 Vist. 

7.386 94 poli facii. 

Ci-aă datu. 

4-497 polă —  aii datii predcă, însă : 

- 2.497 poli lei întăi. | a 
1.000 lei Ap. 15. ! Vist. Chiriazi. 

1.000 lei Ap. 20, Com. Theodorachi. 

1.135 30 ai dată cu gramatică, Ap. 26. 

90 —-  dobănda pe 4500 predcă. 

250 _— chirie la ună cară mocănesci i la 10 cai 

slobozi &ai mersu la Ţarigradă cu Hat. 

Enăcachi. | 

17 110 ce sati trecută dați mai multi la &fertulu 

lui Marti. i 

28: 18 cheltuiala musafiriloră pe luna lui Marti. 

138 .6o bani giudecătoriei să să de. 

13 112 havaetulu lui vt. Vist. să să de. 

151 — lefi c-ai pliniti, însă: 

Lei. 

75 beşliaga de Focşani) pe Aplrilie]. 

30 Ismailă-Aga Lipca-Agasi pe Aprilie). 

12 trămbacă pe Aprilie. | 

10 căpit. de menzilii pe Aprilie. 

24 12 surugii pe Martă i Aprilie. 

  

6.322 30 

1 Adaus:  Piei ce S'aii luati de la oi.—1804, Săpt. 27. 

7 piei de cărlanii. , 

2 piei de edi. | Săpt. 27. 

4 pici de oai, mari, cu 2 mieori,
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Scutelnic. 

20  — 10 liude Gavrilă Mitropolită. 

8 — 4 liude Pascalui Med. 

6. — 3 liude Ştefanii Catargiu. 

8 — 4 liude Costinii Catargiu Cluceru. 

6 — 3 liude lonă Catargiu Logofătiă. 

4 — 2 liude Şăndre Jic. 
q -— 2 liude Prunculă Şăt. 

Tecut: -Dum. Med. Costachi Vataţii. 

Lei. Bani. | 

1.925 —- suma pe 700 ughi. 

962 60 banii zaharelii, căte 35 parale de ugtii. 

64 20  baniigiudecătoriei,căte 1 pot|ronică] vechi de ugu.. 

6 so havaetuli lui vtori i 3 Vist. 

2.958 10 faci. 

Ci-ati dati. . 

998 60 aă dată Ap. 9 la Vist. Chiriazi. 
-999 go a dati Ap. 24 Com. Ursuleţii (2). 

300 —  rănduiala lui Pavli is|pravnicii]. 

3o —  dobănda pe aceşti bani pe o lună. i 

Io — 3 liude levenţi pe Aprilă. 

io — 2 liude Sanda lui Crivăţiă, pe Martă. 
Io — la trei obrază scăpătate. 

64 20 banii giudecătoriei. 

6 50. havaetulă lui vtoră i 3 Vist. 
1735 35 cei trecii daţi mai multă la &fertulă lui Marti. 

2.824 15 ! 

Scutelnicii. 

51 —  dină scutelnicii dum. Logftă Manolachi. 
30 — 15 liude dum. Bani Enachi Costandachi. 

“14 -— 7 liude Stol. Conachi. | 
8, — 4 liude Solomon Sturza Slugerii. 
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— 1 liud. Ioniţă Mitre Post. 
-— 2 liude Apostolă Catargiu Post. 

- 2 liude Apostolă sini Gheorghiţă Pit. 

-— 1 bud. Antohie Scărleti CGăpt. 

-- 4 liude Safta lui Oprişanăi Gheuca. 

“123 = lară peste totă facti:2.047 lei, 15 bani, şi rămăniă 
rămăşiţă 10 lei, 115 bani. 

P
h
 

| 

Covurluiii: Gheorghi Vist. părc[ălabii]. 
  

“Lei. Bani. 

1.155 — Suma Ţănutului pe 420 ughi. 

377 60 banii zaharelii, căte s5 parale de ugii, 
38 60 banii giudecătoriei. - | 

3.102 _havaetulă lui vt. Vist. |. 
  

1.774 102 

Ci-ai datu. 

4 .—  2'liude Chirica Pit. 
186 — liafa beşliagăi pe Aprilie. 

Io -——  lia[fa] căpit. de menzilu pe Aprilie. 

350 — -la 7 liude călțărași] mergăndi la Țarigrad. 
302 60 pentru 110 chile.orză ce sai trimisă la Ţari- 

gradi boerilori] capichehaele, pecete gospodiă. 

242 60 navloni la corăbii tai dati izvodii gospodă. 

132 --— chirii c-ai dată izvodă gospodiă. 

3 — pentru ună caicii de treci călăraşi. 

Io —  Demici Căpitană, chelt[uiala] mergăndă înă 2 
rănduri la Slă[nică], i cu mihtupari gospodu. 

22 —  liafa lui Fizulă (sic) pe Aprilie. 
22 — tijă liafa lui pe Fevruari. 
11 — “chelt. părcălabului de Gălaţi mergăndi la Brăila. 

67 go cheltuiala &-aă făcută cu ograda i cu 2 odăi la 

casăli sărdăreşti, izvodă gospodiă. 
62 3. chelt. musafirilorii pe Marti. 

67 60 tijă cheltuiala musafirilorii pe Aprilie. 

63 84 chelt. caicelorii pe Martie.
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46 51 tijă chelt..loră pe Aprilie. 

38 60 bani giudecătorii. 

3 102 să dă havaeti lui vt. Vist. 

1.648 18 şi mai rămănă rămășiță 126 lei, 84 bani”. 

Tutova: Panaite Cioh|odariu]. 
  

Lei. Bani. , _ 

684 ro6polă suma pe 249 ughi, 1 pot[ronicii]. 

342 53 bani zaharelii, căte 55 parale de ugi. 

22 100 bani giudecătoriei. a 

2 54 havaetulii lui vtorii, 3 Vist. 

1.052 73 polă facă. 

Că-ai dati. 
    

396 40 ati dată predcă Chiriiazi, Aprilie) 4. 

100 — tijă aă dată Com. Theodoirachi]), Aprilie 19. 
133 30 polii ce treci la Martie. 

12 —— cheltuiala menzilului otii Bărladă pe Aprilie. 

14 —— dobănda pe 700 lei t-ai datii predcă. 

22 100 „bani giudecătoriei, să de unde a fi poronca. 

2 54 havaetulii lui vtori Vist. să-i de. 

133 30 polă ce să trecii daţi mai multă la cfertulă lui 

Martie ?. 

880 104 polă. 

Aa Scutelniă. 
Lei. Bani. 

57 — 28 liude dum. Logfti Bogdani. 

40  —, 20 linde dum. Vor. Dimitraşco Pălad[el]. 

30 .— 15 liude dum. Vor. Ionii Pălad[e]. 

20  — 10 liude Lupulă Costachi Pah. 
8 -— 4 liude Med. Costandin Sturza. 

8 — 4 liude Codriani Sărdară. 

4 — 2 liude Iordachi lamandi Pah. 
4 —- 2 liude Antohie Jora Post. 
4 — 2 liude Iordachi Gheuca Post. . 

1 O foaie ruptă. 

2 Rindul acesta e şters.
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liude Marica, fiica Logofătului Bogdani. 

liude Stolniculii Toaderii Jora. 

liude Safta Joroai. 

liude Jăcnicereasa lui Ioniţă Sturza. 

liude Costandin Jora Slugeru. 

liude Ilinca Joroi, a lui Michichi. 

liude Ioniţă, nepotii Codranului. 

— 2 liude ic. Negrii. 
larii piste totii facii 1.110 lei, 104 polii bani, şi 

trecă daţi mai multi 58 [lei], bani: 31 bani. 
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Vasluiă : Stol. lonii Miclescu. 
  

Lei. Bani. 

684 57 suma. pe 248 ughi, 18 pot[ronici]. 

342 28 poli banii zaharelii căte 55 parale de ugi. 

22 09 banii giudecătoriei. 
2 34 havaetulă lui 2 i 3 Vist. 

1.051 98 poli. 

  

Ci-au dati. 

8oo —- aădatiipredcăcuVărlană (?) la Chiriazi, Aprilie 11. 

16 —  dobănda pe o lună. 

20  -— Hafa dum. Stol. Ionii Miclescu pe Aprilie. 

30 — liafa dum. Stol. lonă Sturza pe Aprilie. 

io — chelt. Vasluiului pe Aprilie. 

2 —  birulă odagiului de Scănteia. 

14 30 birulă a 3 liude surugii ce slujescii la menzilulă 

Iaşului deni Aprilie. ” | 

22 99 banii giudecătoriei să-i de. 

2 34 havaetă lui 2 i 3 Vist. să-i de. 
e 

  

917 43 

Scutelnicii. 

6o —  3o liude Ştefan Rosetii Logrftiă. 

14 — 7 liude Stol. loni Miclescu. 

14 — 7 liude Stol. Ionii Cuza.
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Lei. Bani. 

616 so suma pe 224 ughi, 3 pot[ronici]. - 

  

308 23 ba 

20 68 

047 28 

300. polii ŞI 

105 45 
35 — 
20 98 

2 6 

20 — 
20 — 
15 — 

208 63. 

CATASTIE DE DĂJDLĂ MOLDOVENEȘTI 

liude Med. Neculai Racoce. 

liude Sandu Miclescu Jic. 

liude Sandu Miclescu Şăt. 

liude Enachi Canta Logfti. 

liude Alecsandru 3 Vist. 

liude Costandină Bosie Logftă. 

liude Ioniţă Burghele Post. 

liude Stol. lui Neculai Jora. 
liude Ilinca Răcoviţoai Med. 

liude Armăşoai Burgheloai. 

liude Armăşoai Tufasta. 

ude Med. lui Lascariă. 
liude Bălaşa Buzdugăniasa. - 
liud. Anuşca Dinului Roşca. 

Iară piste totă faci 1.809 lei, 43 bani, şi trecă 

dați mai multă la Visterie 27 lei, 64 polă bani. 

Fălciii: Dimitrachi Părc[ălabi]. 

nii zaharelii. 

giudecătorie. 

2 6 havaetulă. 

 Ci-aui dati. 

  

aii dati la Com. Theodorii, Aprilie 22. 
ce să trecii dați mai multii la Martie. 
liafa beşliagăi pe Aprilie. 
banii giudecătoriei, yp6o. [lei] 27. 
havaetulă lui 'vt. Vist. 
liafa, la 4 levenți pe Martie. 
liafa la 4 levenţi pe Aprilie. 
liafa pe 3 liude levenţi, la' Fevruarie. 
să scadi cu 2 conace a Mării Sale Paşii c-ati 

mersu la Hotină, însă: 

e
r
e
i
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Lei. Bani. . 

163 63 să plătiască lăcuitoriloră, după 

izvodi ce i s'a trimesă. . 

    

  

"45 —— să de dum. Veli Comisiă pentru 
20 merţă &-ait dati de sati 

739 113 dusă la conacele otii Fălcii, 

Scutelnicii, 

30 — 15 liude Ilie Costachi Bani. 
20 — 10 liude Iordachi Costachi Pah. : 

"14 — 7 ude Toma Luca Stol. 
8 —— 4 liude Mihălachi Cehanii Med. 
8 — 4 liude Neculai Med. 

6 — 3 liude Ştefanii Iamandi Jic. 

4 — 2 liude Vasile Adamă Şăt. 

4 "— 2 liude Toaderă Scărletă Post. 

20 —. 10 liude casa răpăosatului Scărlătachi. 

4 — 2 liude Pit. lui Lambrino. 

4 — 2 liude fiica lui Ioniţă Scărletii Com, 

122 — lar peste totă facă 861 lei, 113 bani, şi rămănu 

_ rămăşiţă 85 lei, 35 bani. 

27 — pentru pomăzanie, şi rămăni 58.35 [eu arabice]. 

Lăpluşna], Orleiii]: Cog[ălniceanu] Stol[nici]- 

Lei. Bani. 

3.278 — suma pe 1.192 ughi (17 potronici ; șter s). 

1.639 — banii zaharelii, căte 55 parale de ugiă. 

109 32 banii giudecătoriei, căte 1 potronică de ugi. 

10 111 havaetă lui vtori, 3 Vist.!. 

3.036 23 faci. 

Ci-ati dati. 

  

3.075 — la Velă Comisii, Ap[rilie |] 17. 

1.000  — la Com. Theodoră, Aplrilie] 19. 

1 În față socoteli auxiliare, cu cifre.
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dobănda pe aceşti bani, pe 3.075. 

rănduiala la Veli Uşferă]. . 

satelorii pentru chereste. 

pentru o cocie &-aui făcută, zugrăvită, pentru 
Mărie Sa Soltanulă. 

pentru 4 cămări tiji Mării Sale. 

conacile Paşii &-ati trecută înă giosă, însă: 

Lei. Bani. Ă 

44 9 conaculă oti Chiperceni. 

44 9 conaculă otti Periseceni. 

65 42 conacului otă Chişinăi; 

9o 63 conaculii otti: Mereni, cu 44 lei, 16 oc[ă| 

cahvE i cu 15 lei, 10 cară fănii &-ati 

“dată Coce. , 
37 60 chirie la 5 căruţi căte cu 4 caii 35 

cai de călărie &-aii trimesiă otă Or- 

hei la Bolduleşti de âii mersu cu 
Paşa înă susă, păr la Năvărniă!, 

chirie pe 146 merţe grăi din uşurii, de la Chi- 
şinăă pără la Fălcii. 

liafa beşliagăi pe Aprilie. 

capichehae de Bender pe Aprilie. 
capichehae de la Căşlă pe Aprilie. 
ce să trecu la Martie. 

liafa iazagiului pe Aprilie. 
liafa lui Fani Uşferiă] pe Aprilie. 
liafa trămbaciloră pe Aprilie. 
celoră c-ai înblatii la Benderii i la Căşlă înă 

luna lui Aprilie. 
la -ună locă ştiută, pe luna lui Aprilie. 
giudecătorie. 
hâvaetulă lui vt.'i 3 Vist. 

1! Toată această socoteală este ştearsă în original, cu însemnarea ; „Sati 
pusu la sama lut Martie“.
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Scutelnicii. 

20 — 10 liude Bălăsachi Caminarii. 

14 — 7 liude Stol. Cog[ălniceanu]. 

6 3 liude Darie Doni€ Jic. 

4 - 2 liude lamândachi Sărdaru, beză la 2 liude la. 

- Cărligă. 

4 — 2 liude Ionă Doni€ Pit. 

4 — 2 liude Alecsandru Răşcanii Logofătii. 

6 --- 3 liude Dumitru Carpu, 3 pot[ronici ]. 

2 --  1'liud. Mihuleții Ara 

8 —. 4 liude Stol. lui Carpu. 

68 -—- lar piste totii faci 

3.027 lei, 26, şi rămănă 9 lei, 117 bani. 

„269 lei, 76 bani. 

31 1 poli să mai scadii pentru 3 ughi, 17 pot[ronici ], 

” ce să adăosese la 2 &ferturi, Martie şi 

Aprilie, pentru liudele otă Roşăşti, otii 

Fălcii, ce sai mutatii la Codreşti, otiă 

Orheit, şi, fiindcă era încărcate în table, 

Sati scăzută dină suma tableloriă şi s'aă 

scăzutii la sama atasta: 

300 77 polii facă !. 

Soroca: Med. Lupu Donic. 
  

  Lei. Bani. 

957 82 polii suma pe 348 ughi, 5 potlronici]. 

478 102 banii zaharelei, căte 55 parali de ugii. 

„31 III banii giudecătoriei, căte 1 pot|ronici] vechi 

de ugil. | 

3 24 havaetulă lui vtori i treti Vist. 

1.471 79 poli facă. 

Ci-au dati. 

  

y 

176. 48 4 conace a Paşii &-ati trecută în giosii, însă: 

1 Socoteala aceasta, cum şi rîndul din urmă de la cea de mai sus, sînt 

şterse în registru.
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49. 93 Trăistenii. 

45 69.Băcsanii. 

43 69 Coşerni€. 

43 57 Răspopenii. 

176 48 [cifre arabice]. 

lafa beșliagăi pe Aprilie. 

liafa pisariului pe Aprilie). 

giudecătorie. 

havaetulă. lui vt. Vist. i 3 Vist, 

Scutelnie. 

30 liude dum. Vor. Andronachi, 
4 liude Med. Lupulă Doni&. 

2 liude Andrei Doni& Post. 
„4 liude Tudosca văduva, sor[a| dum. Andro- - 

nachi Vor. 

— 2 liude mari, 3 pot[ronici]. 
2 liude Jic. lui Buzilă. 

—__4 liude Nicoli Velă Armaşi. 

  

Cernăuţii: Ena[calchi Milo Pah. star[oste |. 

Lei. Bani. 

2.389 go 

1.104 105 

7 116 

79__79 
3.072 30 

I.350  — 
300  — 

„570 —— 
500 — 

suma pe 869 ughi. 
banii zaharelii. 
havaetulă lui vt. i 3 Vist. 
giudecătorie. 

Ci-ai dată. tu: 

zahareao Hotinului pe săvanii (sic). 
aă dată întăi în socoteala lui Chiriazi Vist., 

Aprilie 151, 
ati d) Com. Theodoră] cu beş| leaga | Coste 
ati dat Mai 7. - ) Ciurciu (?). 

1 Trimetere la ce e scris în fața semnului y 

r
e
a
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43 — 
48 48 

20 — 

40 — 

30 — 

79 19 

3.431 51 

20  — 

3 — 
30 

82 — 

Lei. Bani. 

1.578 60: 

789 30 
52 4 
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dobănda pe 2.420 lei predche. 

cheltuiala &ohodariului &-ai venită la banii za- 

harelii. 
liafa beşliagăi pe Aprilie. 

capichehae: de Hotină, tijă. 

liafa Arnăuţiloriă pe Aprilie. 

pecete gospodă pentru 11 ughi, .&-aii rădicatiă 

la o samă de sate, denii &fertulă lui Martie. 

pisariului pe Aprilie]. | 

Iordachi Milo Căpit., i Beldimanii, pe Aplrilie] 

liafa. | 

4 înblători, denă 9 a lui Aplrilie] pără la 7 a 

lui Mai. - - 

cheltuiala &auşului i uni omiă a Paşii de Hotinu 

&-ati venită pentru teftisu (teftiru?) marginii pe 

o lună, dină 5 a lui Aprilie pără la 5 a lui Mai. 

birulă ţimiraşului. 

banii giudecătoriei. 

havaetulă lui vtori Vist. 

Scutelnicii, 

ro Enăcachi Milo Pah. 

1 liud. Prosimanii (7). 

15 liude Dinulii Canta Bani. 

15 liude Ştefanii Sturza Bană. 

larii peste toti facii 3.413 lei, si bani, şi rămănui 

258 lei, 99, şi i-ati dati la dum. Tudurachi 

Com(isulă ]. 258.99 rămăni. 

Hărlăă îi Doroh[oii|: Canano Med. 

suma Ținutului pe 574 ughi. 

banii zaharelii, căte 55 parale. 

banii giudecătoriei, căte 1 pot|ronică | de ugi. 

3 31 poli havaetulii lui vtoră i treti Vist. 

2.425 75 polă. 

Vol. XXII.
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Ci-aui dată. 

aii datii predche. 

rănduiala dum. Velă Vist. | 

dobănda pe predche denă Apl|rilie]. 

dobănda pe 1.500 lei €-au datii la Martie, 

ce trecii daţi la Martie. 

&-aă greşită Vasile Purice de ai încărcati 

mai multă la Martie cu 17 potlronici] la 

samă. 

răsura Căpit. de Dorohoi din Martie i 

Aprilie, beză căte 5 lei ce iesă din ră- 

surile zlotaşiloriă. 

emicliculă cauşului i con[oăfariulut] pe 40 

zile &-aii înblată pe margine pentru teftiti, 

emiclică la 2 liude neferi a lui Tufecci- 

başa pe 4 zile. 

cheltuiala drumului la Ştefăneşti i Crasna- 

leuca pe Aplrilie]. 

la Căpit. de Ştefăneşti pentru podul otii 

Crasnaleuca. 

liafa la 4 levenţi pe Aplrilie]. 

birul ţimiraşiloriă. 

giudecătorie. 

havaetulă lui vt. Vist: 
pentru fănulă pe o lună. 

Scutelni€. | 

— 6 liude dum. Velă Vist. 

30 dum. Iordachi Canta Vel Spat. 

To liude dum. Costandinii Canta Pah. 
— 4 liude Iordachi Canand Med. . 
— 4 liude Costandini Vărnavă Med. 

— 4 ude Sandu Sturza Clucerii, 
— 3 liude Ștefană Doni€ Slugerii. 
— 4 liude Zosină Slugeri. 
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6 — 
6 

4 — 

4 — 

a — 

4 — 

4. — 
4 — 

lo — 

4 — 
6 - 

4 — 

4 — 

270.30 

Lei. Bani. 

657 30- 
328 75 
21. 109 

2 23 

T009 117 

280  — 

249 108 

„200 -- 

729 108. 
15 — 

40 — 
21 109 

2 23 
SI 
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3 liude Ionii Iamandi Jic. E 

3 liude Costandinii Macrii Jic. 

liude Gheorghi Arapu Şăt. 

liude Ioniţă Arapu Şăt. 

liude 'Toaderii Isăcescu Şăt. 
liude Sandu i Costandint sănve [=fiii | lui Balşă. 
liude Neculai Aslani Post. 

liude Pahomi Crupenschi. 

liude Med.. lui Macrii. 

Jude Med. lui Stămati. _ 
liude Logofeteasa Hurmuzăchioai. 

liude Jic. lui Cariofilă. 

2 liude Şăt. lui Gorovei. 
lari piste totii faci 2.709 lei, 7 bani, şi treci 

daţi mai multii 

"283 lei, 56 polii bani. 
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- Botoşeni: Ananie Vor[nică]. 
  

suma pe 239 ughi - 

banii zaharelii, căte 55 parale. 

banii giudecătoriei. 

havaetulii lui vt. i treti Vist. 

Ci-aii dată. 

ai dati Aprilie], Vist. Chir. 
ati datii Ap[rilie] 19 
ai dată Aplrilie] 2) Com. Theodoriă. 

_dobănda pe acești bani. 
liafa peşliagăi pe Aprilie. 

banii giudecătoriei. 
havaetulă lui vt. i 3 Vist, 

ce sati trecută dați mai multă la Martie.
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aă dată izvodiui de leti. 

-4 Arnăuţi otii Botlolşeni pe Aptrilie]. 

Scutelnici, 

“10 liude Vasile Costache Com. 
2 liude Neculai Pătraşco Pit. 

2 liude Ionii Izmană Şăt. 
5 liude dum. Băniasa Marie!?. 

10 liude Răducanu Pah. 
6 liude Hagi-Marchina. 

4 liude Gligoore Balşă Logftii. 
Iară peste totii factii 1.031 lei, 25 bani, şi trecă 

21 lei, 27 bani. | | 

Cărligătura : Med. Vasile Balşi. 
  

suma pe 171. ughi, 6 pot|ronici].. 

64 poli _ bani zaharelii, căte 55 parale de ugii. 

84 
68 

'giudecătorie, căte 1 pot|roniciă] de ugi. 

havaetulii lui vtori Vist. 

723 205 polă facă. 

Ci-au dati, 

ati dati: 100, Apl|rilie| 28, 100, Aplrilie] 24, 

Theodorii Come 

dobănda; loră pe o lună. 

ce să trecu daţi mai multi la €fertulă lui Martie. 

bani giudecătoriei, să să dă. 

havaetuli lui vtoră Vist. 

Scutelniă. . 

— 30 liude dum. Hat. Roi. 

— 30 liude dum. Vist. Filipă Catargiu. 

1 Sora lui loan-Vodă Callimachi. 
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liude dum. Pah. Neculce. 

liude Gheorghe Sturza Stol. 
liude Med. Vasile Balşi.. 

liude Ionii Slugerii. | 
liude Gavrilă Miclescu Post. 

liude Enachi Hermeziu Post. 

liude Nicolii Armaşt. 
liude Necula Veli Armaşii. 

liude Sandulu Ilie Jic. 

liude Toma spiţeră. 

Jiude şcoala ală doile grecască. 

liude Enachi Mavrichi Pit. 

liude Gligoraşi Costachi otă Pit. 

liude Iamandi Sardlariii]. 

liud. Radu Boteani. 

liude Jic. lui Buzilă. 

liude Nastasie Hermezioai. 

liude Jic. lui Nicolai Cocoranu. 

liude Nastasie lui Canano. 

liude Sărafima călugăriţa. 

liude „Divană-[Efendi. 
— tijă el, banii zaharelei, pecete gospodi. 

liude Divană-Efendi ală doile. 

liude beşliaga de laşi. 

liud. Sanda Vărnăvoai. 

liud. Toa[dejrii Scorţesculă. 

liud. Sandu Bosie. - 

liud. Neculai Ilie. 

liud. Toaderi Vărnavi. 

liud. loniţă Nacu. 

liude Sinadonii Mitropolitii. 

liude şcoala sloveniască. 

__ — dină scutelnicii. diecilorii. 

2 13 liude Aga Mamona. 

— 4 liude Papa is[pravnictă]. 

77 Jară pislte] toti faci 627 lei, 35 bani, şi rămănt 

_96 lei, 7o polă bani. - 
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TŢănutulă laşi: Gheorghe Beldimani Stol[nică]. 

suma pe 460 poli ughi. 

banii zaharelii, căte 55 parale de ugii. 

banii giudecătoriei, căte 1 pot|roniciă] vechi 
de ugu. 

havaetulă lui vt. i treti Vist. 

„ Că-aui dati. 

ai dati Vist. Chiriazi, Ap[rilie) 2. 

dobănda lori pe o lună. : 

ce-i treci daţi mai multă ia Martie, 

dobănda acestorii bani pe o lună. 
banii giudecătoriei. 

havaetulă lui vt. i treti Vist. 

birulă la 5 liude suiugii (?) de Aplrilie]. 
tijă birulă loră dini Martie. 
birulă la 4 liude grădinari gospodi. i 
la Dumitru Şăt. pentru cheltuiala: &auşului 

&-ati fostă mumbaşiră la. ocolulă Ciu- 
hurului. - 

Scutelnicii. 
mea 

  

— 30 liude părintele Mitropolită. 
— 4 liude Pafoni Mitropolită. 

4 liude Sinadonă Mitropolită. 
-—- 2 lude dum. Logftii Bogdani.! 
—- 10 liude dum. Vor. Dumitri Păladi. 
-— 15 liude dum. Vor. Ion Păladi. 
— To liude Pah. Buhăesculă. 

Lei. Bani. 

1.117. 105 

558. 112 polă 

37 31 polă 

3 87. 
1.717 96 

250  — 
3 — 

741 4 poli 
15 — 

-37 31 plolă] 
3 87 

15  — 

15 — 
8 96 

13 — 

1.120 99 

60 

8 

$ 
4 

20. 
:30 

20 
20 — 

20 — 
I4 — 

I4 — 

10 liude doft. Iordachi. 
10 liude Manolachi Aga. 
7 liude Stol. Vasile Roseti. 
7 liude Stol. Costandin Doni&. 

z
a
r
e
a
 

t
e
a
 

e



CATASTIF DE DĂJDLI MOLDOVENEŞTI 119 

.7 liude Beldimanii Stol. 

14 —- 7 liude Costandini Roşca Stol. 

7 liude Stol. Buzilă. 

10 liude Buhăesculă Com. 

— 4 liude Arghiri Med. 

-— 4 liude Cărăcaşii Med. 

— 3 lude Leonardii Med. 

liude Manole Cluceri. | 

liude Iacovă Arlonă! Cluceri. 

liude Ionă Roşca Pit. 

liude Găndu Șăt. 

liude Coce Şăt. 

liude Abăza Şăt.- 

liude Cozma Şăt. 

“liude Veli&co Stavării Șăt. 

— 4 liude Iordachi Logftii. 1 

__ 3 liude Marină 3 Post. /rîndul șters, cu însemna- 

vea : «nu iaste înii somă»/. 

liude loniţă 3 Vist. 

liude Manolachi Costachi Vist. 

liude lonă Gheuca Spat. 

liude vtori .Camaraşi. 

liud. Ştefanii Buhuşi Post. 

liude Bos[ie] Logfti. 

liude Giosană. Logiti. 

liude Anastase Căpit. 

liude cam[araşulă] de izvoadi. 

liude Letterii Armaşi. , 

liude Ioniţă Feştilă. 

şcoala eleniască. 

_—  — şeoala sloveniască. 

— 4 liude Janculă Razlul Post. 

30 — 25 liude dum. Marie Jic. (156 [cu cifre arabice]). 

20 — 10 liude Post. Zmaragda. 

20 — ro liude Catrina Păh,. 
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16 — 8 liude 

liude 

liude 

liude 

liude 

liude 

liude 

liude 

liude 
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Stol. Petru. 

Zoiţa, fiica Domniţii !, 
Catrina lui Mihălachi Luche. 

Pit. lui Moisăi Cucorană. 

Zoiţa, fiica Spat. Dracu. 
Catrina dumnealui Iliată (?). 
Catrina sor[a] lui Crupenschi. 
sora (?) lui Toaderii Gheuca. 

Catrina lui Andrei Burghele. . 

Marie Ursuleţoai. 

Nastasie Giosăniasa.: 

Nastasie Sclipanca. 

isprăvnicasa lui Angheli. 

Marie lui Enachi Sava. 

Marie lui Ghergheli. 
Lipca-Agasi. 

singectariulă. 
Costandin Doniă 3 Vist. 

Iară peste toti facă 

1.762 lei, 99 bani, şi trecă 

45 lei, 3 bani. 

Tărgulii laşi: Aga Iordachi Hrisusculei, 

Lei. Bani. 

180 81 suma pe 65 ughi dinti, 
9o 40 polă banii zaharelii, 
6 3 ” giudecătorie, 
— 72 havaetuli lui vtori Vist. 

277: 76 poli. 

__Ci-ai dati. 
  

  

60 3 giudecătorie. | 
— 72  havaetulă lui vtori i treti Vist: 
48 30 izvodă gospodă pentru nişte cheltuială &-aă 

cută, Ap[rilie] 30. 

1 V. p. 9%, nota 1, 

fă- 
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4 —  Mărinii 3 Post. 

— 42 aă datii pentru uni liud. . ! 

10 — liafa polcovnicului pe Ghen[arii). 

204 105 ai dati izvodă de rămăşiţi de lefi?. 

24 160 ce să trecii la Martie, 

204 76 şi treci 17 lei, (şters : 42) bani. 

Scutelnit 3. 

    

30 — 15 liude Aga Enăcachi Mamona. 

6o — 3 liude Costandinii Doni€ Vist. 

8 — 4 liude Papa ispravlnicăl. 

Socotiala cu bad[ea] Vasile. 
  

Cu ce să încarcă &-au trecutii la Martie şi ami 

| descărcatii la Aprilie. 

Lei. Bani. 

po — Su&ava. 

656 go Niamţi. 

121 115 Romani. 
i 

17 ILO Putna. 

175 35 'Tecuă. 

133 30 poli Tutova. 

105 45 Fălciiă. 

14 3 Orhei. 

140 -103 poli Hărlăă, | 

3 99 tijă pentru 17 pot[ronici] ce-i încărcase 

mai multi la Martie. 

59 51 Botoşeni. 

38 3  Cărligătura. 

74 4 poli Ţănutulă laşi. 

24 106 Tărgulu laşi. 

1 Amindouă rîndurile şterse. 

2 Pe margenea de sus â filei socoteli măruute, cu cifre arabice. 

3 Toate trei rindurile sint şterse.
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2 — liud. Ştefan Feştilă, dină Martie. 
„2 [| 1 liud.- ali miei, dină Martie. 

2.241 42 polă 

30 — dobănda pe 1.500 lei, &-ai datii is[prav- 

niculă) de Hărlăi la Martie şi ai des- 

cărcati la Martie. 

2.271 49 polu facu. 
  

Ce să scâdii, 

250  — pecete gospodi ce sau luată otui Gheorghe 

Pit cu măna lui Costandini Feştilă, care 

sait spartă şi aă întrată la izvoduli cona- 

celor, — însă: 
Lei. 

-100 lui Vasilachi Uşeră, care s'a cheltuiti 
cu vechilă har€. (rîndul e șters). 

31 G-ai luată Polihronă otă Covurlui. 

30 lui Vasilachi Uş[eră ] mergăndă la Paşe. 

, 25 lui Polihronu i uni uşlerii] mergăndă 

la Paşe. 

6 lui Ioniţă Velă Căpit., mergăndiă la 

Vasluiă pentru fănulă ce s'a dusi 
| la Vasluită. 

2 ună lipcană, mergăndii cu Vasilachi 
Uş|eriulu]. 

5 unii uşerelii, mergăndiă cu Vasilachi 

"Uşleriulă]. 
2 tijă la ună lipcană, mergăndiă cu Va-: 

silachi Uşleriuli]. 
4 tijă la ună lipcanii, mergăndi cu Va- 

silachi. 
25 cheltuiala lui Vasilachi Uşleriuli), mer- 

găndă înnainte Paşii. 
287  —  c-ată luată Şetrariulă Coce, bani gata, lui Gheor- 

ghe Pit. de ai cheltuită la conaculă Paşii 
&aii trecută în giosu, dinu care să dă Coci 
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2 lei, 62 bani, arătăndiă izvodi de 247 lei, 

38 bani, cu 37 lei celori trimişi la Paşe. 

143 60 conacul otă Privalu ot Tecu&. | 

802 27 conacul menzilă otii Gălaţi i cu Puţeni. 

120 104 conaculă Paşii otii Bărladi. 

61 60 5 stoguri fănă, chirie la 6 cară otii Vaslui &-aui 

dusă la Fălcii. 

520 98 ce saă făcută la Țănutulă Iaşi conacile Paşii. 

281 63 conacile otii Orhleii]. 

28  — chirie pe 147 merţă grăi de uşură pără la Fălcii. 

100  — otă Covurlui, &aă luatii Vasilachi Uşleriuli ]. 

248  —  %-amiă luatii bani gata otii Vaslui cursuli so- 

cotiţi cu treti Vist. (2754.22 [cu cifre arabice)). 

-— 1 liud. ală dumnealui Vasile dini Aprilie. 

-- 2 liude lamandachi a) ci iaste mal - 

2 -— 1 liud. Radu Botianu multă la Martie. - 

100: —- &-ati ţinută în samă satelori .oti Orhei dinu 

fertulii lui Martie, şi izvodă gospodiă iaste 

la mine. 
    

„2.560 22 şi treciă asupra mă 

588 lei, 93 bani. - 
| Vasile oti, Vist[erie]. 

Socotiala lefiloră de pe afară pe luna lui Aprilie. 

Lei. Bani. - 

50 —  lacov Mitropolitu. 

18 — 6liude strii[ni) otă Rădăuți. j 

3 „— Vasile Căzacu. Sucava. 

io — Radu Botianu. 

75 —  beşliaga de Focșăni. ) 

30 —  Ismailă Aga biv Lipca-Agasi. | 

12 — Trămbacii. 
Y Focşeni. 

io —  Căpt.de mezilii /şters și înlocuit cu: | 

«Să să facă pecete gospodii» ].) 

24 —- 12 surugii pe Martie îi Aprilie. 

io — Sandu Crivăţă Căpit. otil Tecut pe Martie.
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beşliaga de Gălaţi. 

Căpt. de mezilă /șters și înlocuit cu:|- 
«Să să facă pecete gospodii»/. 

Feizulă-Efendi /idem/. 

chelt|uiala drumului de la menzilulă Bărladului. 
Stol. Miclescu. - 

Gălaţi. 

Stol. Cuza. Vaslui. 
cheltuiala Vasluiului pe Aprilie. 

beşliaga de Huşi. 

„ beşliaga de Chişinău. | 

capichehae de Benderii. 

capichehae de Căşlă. 

ezagiu otă Chişinău. 
trămba€, 

beșliaga de Soroca. 

pisariulă otă tamă. | 

beşliaga de Cernăuţi. 

capichehae de Hotini. 

pisariulă oti Cernăuţi. 
Iordachi Milo Căpit. i Beldimană. 

4 înblători, dini 9 Aplrilie| pănă [în] Mai 7. 
chelt[uiala] menzilului Ştefăneşti i Crasna Leuca. 
beşliaga de Bot[o]şeni. 

| Orhei. 

| 
) 

Ci-aui datii peste. 
  

străinii de Rădăuţi pe 5 luni, pe Fevruarie, Martie, 
Aprilie, Mai. 

Vasile Căzacu, Martie, Aprilie, Mai. 
Smailă Aga bivă Sărdari de Gălaţi, pe Ghenariii, 

Fevruarie, Martie, Aprilie, Mai. 
capichehae de la Soltanii pe 5 luni: Ghenarie, 

Fevruarie, Martie, Aprilie, Mai. 
trămbacii de Orheii pe ș luni: Ghenarie, Fe- 

vruarie, Martie, Aprilie, Mai. 
capichehai de Benderi pe ş luni: Ghenarie, Fe- 

vruarie, Martie, Aprilie, Mai. 
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37 —  trămbacii de Focşăni: Martie, Aprilie, Mai. 

160 — beşliagăi de Soroca pesluni: Ghenarie, Fevrua- 

rie, Martie, Aprilie, Mai. 

15 —  pisariulă de Soroca: Martie, Aprilie, Mai. 

Io — tijă lui: Ghenarie, Fevruarie. 

go —  beşliagăi de Cernăuţi, pe Ghenarie, Fevruarie. 

929 facă, şi s'a încheiatui. 

Socotiala cu dum. Theodorachi pentru banii &auă luati 

  

Lei. Bani. 
a 

2.135 30 

999 90 
100 _ — 

313 51 
1.000 —— 

1.328 99 

449 108 
200 — 

248 — 

EAI 15 

din &fertulu lui Aprilie. 
  

Bacăi, beză 2.000 lei, ce să încarcă Vist.. 

Chiriazi. 

Putna. 

Tecu&. 

Tutova. 

Fălciiu. 

Orhei. 

Cernăuţi. 
Botoşeni. 

Cărligătura. 

dinti &fertulă lui Martie oti Vaslui, cu care 

m'aă încărcată Vasile Purice. 

Socotiala conacelorii Paşiloră c-ai trecută, 

Lei. Bani. 

2.168  — 

TO4  — 

208 63 

2.476 22 

conacele t-aă trecutii la Hotin. 

conacele Paşii &aă trecută înă giosti. 

Cumiă amă plătitii aceşti bani. 

2 conace otă Fălcii din €fertulă lui Aprilie 

la părelătabulă ] de Mătracii (?). 

_&-amiă plătită înă socotială lui Vasile Purice, însă:
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„Lei. Bani. 

„150 — nişte peceți gospodă otă Pit. 
| Gheorghe, c-ai întrati la 

acestă izvodiă, 
287  — cesaii dati bani la Şăt. Coce cu 

37, iar nişte peceţi gospodi. 
i43 60 conaduli otii Privală. 

802 27 3 conace otăi Gălaţi. 

120 104 conaculă otii Bărladii. 

61 60 3 stoguri fănă i chirie otii Vas- 
, lui ce s'aă datii la Fălcii. 

529 68 conacele otă Ţănutuli Iaşi. 
281 63 4 conace otii Orhei, 
100  —  &aă luată Vasilachi Uş|eriă | ot 

Gălaţi. 
176 48 4 conace ot Soroca la Lupnică. 

2.801 13 facă. 

  

Socotiala cu dum. Vist. Chiriazi de banii &ai luati 
  

din &fertulă lui Aprilie. 
  Lei. Bani. 

3.050  — Sutava, 
2.047 — Niamţulă. 

800  —  Romanulă. 
2.000  —  Bacăulă, beză 72 lei ă-amii încărcatiă pe dum. 

Velă Comisii. 

3.497 60 Putna, 

998 60 Tecutuli.: 
596 40 Tutova. 
800  — Vasluiă. Ă 
500  -—  Cernăuţii. 

1.499. 99 Hărlăi. 
280  —  Botoşenii. 
250__ — -Tănutuliă Iaşi. 

"12.318 20 “20 faci, bezi 3.075 lei c-aă luată Velă Comisii 
otii Orheiă, ce să încarcă dumnalui Vel 
Comisii. :



Lei. Bani. 
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Ce mi-ai dati. 

  

16.318 117 mi-ai dati pecete gospodiă, cumi arată, însă: 

Tei. Bani. 

[Lipseşte ; sus: «94 bani, ce treci, m'ai răn- 

duită la Carpu»./ 

Socotiala cu dum. Velă Comisii. 
Lei. Bani. 

3.075 -- ati luatii de la Orheiă dină &fertulă lui Aprilie. 

Ci-ati datu. 

  

3 — Pd. (sie) Gheorghe Carpu. 

— 15 ai dată bani gata. 

3.071 103 aii datit pecete gospodii după foae iscălită de 

mine &-amii dati, însă: 

  

3075 — Lei 
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10 

n
u
 

10 

O
n
u
 

o
u
I
L
u
 

10 

10 

Bani. 

liafa lui 3 Spat. pe Dechemvrie, De- 

chemvrie 30. 

liafa la 2 alai&auşi pe Dechemvrie 30. 

liafa izbaşi pe Dechemvrie 30. 

liafa lui sara&başă pe Dechemvrie 30. 

Ştefană I&oglani &auşii pe Dechem-o 

vrie 30. 

liafa lui Ştală pislariulă ] tijă. 

Gheorghe căntărețulă tijt. 

diiaconului gospodi tijă. 

2 copii canonarși tijă. 

mataragiu tijă. 

carătaşului pe Dechemvrie. 

la Veli Gramaticii pentru hărtie pe 

Dechemvrie. 

lui vtori Armaşii pe Dechemvrie. 

llincăi Păh[ărnicesei], fiica Păşcăniţii, 

Dechemvrie. 

lui Rale bivă bulucbaşă pe Dechemvrie-
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condicariulii de temniţi pe Dechem- 

vrie. 
Gligore Balşă Arm|aşă) pe Dechem- 

vrie. | 
la Velu Portari pe Dechemvrie. 
condicariului de lefi pe Dechemvrie. 

fustaşilorii de Divanii pe Dechemvrie. 

a copiiloră lui Costachi Lazu tijă. 

Căpt. de la menziluli Eşi pe De- 

chemvrie. 
vătafului oti cămara gospodii pe De- 

chemvrie. 

2 trămba& leşi pe Dechemvrie. 
6 pitari gospodii pe Dechemvrie. 
tauşului celui micii pe Dechemvrie. 

vătafului de Păh. pe Dechemvrie. 

becciu otii Frumoasa tijă. 

Misi Andoni Cavada pe Dechemvrie. 

Caţie robii gospodă pe Dechemvrie. 

6 portărei pe Dechemvrie. 
Velă Căpt.. de Iaşi pe Dechemvrie. 

cămăraşului. de izvoade pe Dechem- 
vrie. 

grădinariului gospodă pe Dechemvrie. 

toh[odariloră] gospodă pe Dechem- 
vrie. | 

satărălorii pe Dechemvrie. 

ermonahi dascali otii gospojda pe 
Dechemvrie. 

Răducanii pisară pe Dechemvrie. 

Catrinii Păh[ărnicesei] pe Dechemvrie. 

tasornicariului pe. Dechemvrie. 

Logofătului otă cămara gospodii tijă. 

polcovnicului pe Dechemvrie. 
girahului pe Dechemvrie. 

” bucătariloră gospodi pe Dechemvrie. 
6 Vorniă de Poartă pe Dechemvrie,. 

3 
a
r
e
n
e
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120 — pentru vină la Curtea gospodii pe 

Dechemvrie. ! 

20  —  vtori Gram[âticu]| pe Dechemvrie. 

13. —- la 4 &oh[oldari i uni sara€ a Mării 

Sale beizade[lei) pe Dechemvrie. 

13 —-  săngectariului pe Dechermvrie. 

o — dum. Divană-Efendi ală doile pe De- 

chemvrie. 

33 — Marie Jic[niceroae] pe Dechemvrie. 

33 —  Spăt[ăreasa| Paraschiva tijă. 

33 — Marie Băniasa pe Dechemvrie. - 

qoo  — Mării Sale beizade pe Martie. 

100 —  Chiriiazi Vist. pe Martie. 

20  — lui vt. Comişă pe Martie. 

3 —  carătaşului pe Fevruarie. 

25 30 la nălbanbaşa, pentru 131 potcoave, . 

pe Octomvrie. 

13 45 tijă pentru 95 potcoave pe Dechem- 

  

  

3 vrie. 

1200 — Mării Sale Beizadă&! pe 3 luni: DDe- 

chemvrie, Ghenarie, Fevruarie. 

300 —  Velii Comisii pe Martie. 

20 —  salahorilorii turci pe Ghenarie. 

20 —  vtori Comisii pe Ghenarie. 

13 —  săiuzbaşa pe Ghenarie. 

13 gQo' emicliculii Comişii gospodii pe Ghe- 

narie. 

_________3:075 105 

3.073 — faci, şi ami încheiatiă. 

Socotiala cu Lupuli Nacu. 

, , Cu ce să încarcă: 
Lei. Bani. 

6.598 39 &-ai luatii dum. Velu- P 

" Aprilie, însă: 

ost. dinit &fertuli lui 

1 Grigore saă, mai. curînd, Alexandru Callimachi. 

Vol. XXII. 9
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Lei. Bani 

72  —  Bacăii, 

2.135 30 Putna. 

999 9o Tecuă. 

Io — tijă, 

oo — Tutova. 

311 SI Fălciiă. 

“1.000 — Orhei. 

1.070 — Cernăuţi. 

449 108  Botoşeni. 

200 —. Cărligătura. 

"248 —  Vasluiti, dinii Martie, - - 
99 Cernăuţi, să d& dum. Com. Theodorachi. 
84  &-aii rămasii Cov|urluiulă ] şi s'aiă încărcată la Mar. 
64 polă Soroca, însă: 

957 82 polă plata pe 348ughi, 5 plojt[ronici). 
473 102_ „ bani zaharelii. 

1.430 64:'/, [cu cifre arabice]. 

— 1 bud. (şters: Lupul Nacu) a mie dintă (șters:. 
Aprilie) Mai. 

54 ai luatii Com. Theodor[achi] dină Aprilie ot 
Sucavă. 

30 pentru Ioniță Bosie, ce-mi era datorii 20 lei, 
levenţi ot Fălcii pe fănă, i 7 lei (lei) dină 
agilutorința] otă tărgulă Iași. 

10 polă,. 

Ce mi-ai dată. 
Bani. TI 

48 4 conace a Paşii t-ati trecută întă giosiă, ot 
Soroca, 

liafa beşliagăi de Soroca pe Aprilie &-amiă luatii 
cu pecete gospodă otii Costandină Andrieşă. 

liafa pisariului de Soroca pe Aprilie tijă. 
30 liude scutelni& Vor. Andronachi dină Aprilie. 
4 liude Tudosca, sora dum., dină Aprilie.
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1 30 1 liud. Lupuli: Nacu dini Aprike. 

100 —— pentru chereste otă Orheiii dinii Mai. . 

14 — 7 liude Stol. Costandinii' Doni& dină Aprilie]. 

1.215 73 &au trecutii zlotaşilorii dinti Aprilie. şi ai des- 

cărcati la Mai: o | 

„Lei. Bani. 

595 75 —  Niamţulă. 
87 65 polă Romanuli.. 

72 35 — Bacău. 

7 55 polă Putna. 

38 31 — Tutova. 

27 64 polă Vasluiul. 

283 56 poli Hărlău. 

21 26 -—  Boteşeni. | 

43 3 —  "Ţănutuli laşi (1.198,73 [cu ara- 

„_bice]). 

17 — —  Tărgulă lași. 

zoo  —  &-aii luati parte dini &fertulă lui Mai otii Tecut. 

so — să dă pecete gospodi Papa isprav|niculi] &-aă 

luată dinii Mai. otă Vasluiă. 

8 — 4 liude Lupulă Donit Med.?, i-amii dati-pecete 

gospodă osăbitii de acești bani. 

2.148 52 şi rămăni 6.312 lei, 78 poli. 

Socotiala cu Iordachi Cerchezii. 
  

Lei. Bani. 

io — 2 liude levenţi pe Aprilie otă Tecut. 

20 — 4 liude levenţi otă Fălciiă pe Martie. 

30 — 4 liude levenţi otii tamiă pe Aprilie. 

13 — 3 liude levenţi ot tamii pe Fevruarie, bezii unuli 

&-ati descărcat Vasile Purice, cu care să? în- 

carce pe Ioniţă Bosie. : 

! Rindul, şters. 

2 Pănă aici, şters. 

3 Tot așa.
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Arnăuţi otă Cernăuţi pe Aprilie. 

4 levenţi otă Hărlăi pe Aprilie. 

ună izvodiă de rămăşiţi de lefi otui Botăşeni. 

ună izvodă de rămăşiţi otă Tărguli laşi. 

4 liude levenţi otă Bot[ol]şeni pe Aprilie. 

LI Ce mi-au dati. 
  

  

Bani. 

- 
ŞI 

SI 

90 

73 

47 
3 

ce eram datori lui Toaderii Vărnavi, şi l-au 

plătită. | 
&-amă luată pecete gospodi lui Ioniţă Bosie pentru 

ună leventă otii Fălcii, pe Fevruarie, ce-lă 

plătise lui Purice. 
de la Niamţi, dinii 20 lei &-ati avută să ia pentru 

2 levenţi, bezi 10 lei să-i daii bani gata. 

şi rămănti datori 

362 lei, 32, şi l-amă încărcat la samă. 

Cu Gheorghe Carpu otă Vis[terie]. 
  

Cu ce să încarcă. 

7 cai turceşti oti Romani, dinti agiutorinţă, pe- 

cete gospodi. 

pecete gospodiă pentru Sava Căpt. &-aă luată dinti 

agiutorinţă otă Bacău. 

&-aii luată pecete gospodi, l-ami luati oti Şte- 

fani Burghele, şi m'aă rănduită să-i iaă ei dinii 

socotiala &-amii avută. 
1 liud. ală miei dinti agiutorinţă. 

i-am datii bani gata pentru liud. dum. din 
Aprilie. 

facă, 

răsurile mele de anu. 
ce m'aă încărcatii la Neculai Ilie, şi i-am plătitiă 

la samă. 

ce mi-ati trecuti la sama agiutorinţăi 
otu Tărguliă Iaşi.
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Cu ce mă încarcă. 
DI 

  

8 69 liud. me. (sic) otă Ţănutuli laşi. 

2 —- 1 liud. Gheorghe Carpu din Aprilie. 

— 67 &-aii trecuti dați mai multă dum. Vist. Chiriazi, 

şi m'aă rănduită să-i plătescu.. 

250 — ce are daţi înă cheresteoo Orheiului. 

261460 şi rămănă asupra mă 

116 lei, 43 bani. | 

23,30 pentru chirie orzului &-ati descărcat la sama agiu- 

torințăi care s'aii trimisă la Fălcii pentru Paşa. 

23 — ce-i sintii datoră dinti anulă trecuti. 

10 — una pecete gospodii pentru unii cală a lui Ma- 

nolachi văt[afi] de copii. 

ŞI 716 şi rămănă 47 bani să dă. 

Pecete gospodă &-amii luatii otii Pavli is| pravnicti]. 

1,330 40 izvodă cheltuiala Curţii pe lulie. 

150 — la 2 ogiacăauşi i la 4 emaci otii Benderu, Săpt. 29. 

20 —— la ună mărzacă &ati venitii cu mehtupii, Oc- 

tlomvrie] 8. - 

1.509 40 faci. | 

  

Cu ce i-amii plătită. 

1.500 —  &au luată bani cu văndoială otii Tecuă, însă: 

500 dină Martie. 

500 dină Aprilie. 

zoo din Mai... 

4 — ună pei gospodă, liafa la 2 calanarşi? pe 

Dechemvrie. 
A 

3 — ună pe&ă gospodii, liafa caretaşului gospodă pe 

Fevruarie. 

1.509 —  facti, şi rămăne să ia 40 bani 

q-leă (2), 22 poli, la Lupu, liude otă Cărligătura, şi Ag. 

1 Rindul acesta e şters. 
2 Canonarşi.
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Socotiala cu Costandin Feştilă. 

Ba». 

— ami avută să iai dinti izvoduli de 1.700 lei, 84 

bani, cheresteoa ce să plăteşte lăcuitoriloră 

otă Orheii, însă : 

250 dinti agiutorinţă ce m'aă îucărcatii Gheorghe. 

100 dinii &fertulă lui Martie, ce mai încărcatii 
Vasile Purice. 

100 din &fertulă lui Aprilie ce-la]mii descărcat 

ei pe Coce. 
100 dină &fertulii lui Mai ce l-ai încărcatui Lu- 

pulă Nacu. 

— 3 liud. scutelniculă Enachi Sava, din lulie. 
— 1 liud. ali miei dini lunie. 

30. i-amii datii bani gata. 

554 30 faci, 

Ley 

2 

10 

540 
582 

Lei 

400 

Ce mi-au dati: 

  

. Bani. 

— 1.Hud. Costandini Feştilă. 

—  liafa lui Costandinu treti Com[isii| pe Dechemvrie. 
— pentru cheltuiala cuhnii pe Aprilie. 

— şi rămăni 2 lei, 30 bani. 

Socotiala cu Dimitrachi Vărnavă, dinii &fertulă 

lui Aprilie. 

. Bant. 

— _— ce sau făcută rănduială dum. Velă Vist. la 

Bacău dină Aprilie. 
— — ce sati făcut rănduială tijă dum. la Hărlăi. 
70 polă ce ai rămasii rămăşiţă Ținutulii Cărligătura 

pentru satulii dum. Cucuteni, 
7o polă facă. 

a
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Ce mi-ai dati. 

havaetulă lui dum. Velă Vist. pentru &fertulă lui 

Aprilie, Aprilie 9. 
pe 112 cară năsipii, Noemvrie 2. 

măncare oameniloră &umaşi, Săptemvrie 1. 

7 potcoave i &ubote trămbacilorii gospodă de Paşti. 

Hrisoverghi Med., unii cattană, Ghenarie 17. 

ună &asă ce sai dată dum. Ibraimă-Agasă, Fe- 

vruarie 2. 

la Ibraimă-Efendi chiatăpă de Ţarigradi, Avgustuă. 

ubotile copiilorii dină casă &ai adusi table de 

agiutorinţă, Ghenarie 7. 

&ohodarii Mării Sale Paşii de Beligradă viindă 

pentru havală. 

liafa Gligore Balşii Armaş pe Noemvrie, Noem- 

vrie 30. 

Gheorghe Căntăreţul pe Noemvrie, Noemvrie 30. 

liafa lui Apostolă Vor. otă gospojda pe lunie, 

Iulie, Octomvrie. 

Let. Baul. 

500 — 

IA 15 

38 99 
42 — 
10 — 

ŢI — 

136 60 

78 20 

30 — 

IO — 

5 —— 

6 — 

996 _ 74 facă, socoteală încheiată. 

D... ot, Vist[ierie]. 

Socotiala cu Sandulă Bosie. 

1.443 9o mazilii, Fevruarie, Martie. 

1.093 7o ruptaşii, tijă. 

4.077 105 ruptele Visteriei, Fevruarie, Martie îi Ghenarie, 

Fevruarie, Martie. 

1.443 go  mazilii, Aprilie, Martie. 

1.093 70 ruptaşii, tijă. 

4.020 105 ruptele Visteriei, Aprilie, Mai. 

LII +30 Ungurenii otă Sutava, Ghenarie, Fevruarie, 

Martie. 

30 — Brandaburii ot Cernăuţi, Ghenarie, Fevruarie, 

Martie.
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414 30 

409 -— 
409  — 

1.568 103 

482 30 

326 — 
2 

II — 

4.020 105 

I44l 33 
1.093 70 

2.251 60 

III 30 
30 __—— 

26.199 63 

Left. Bant, 

II — 

133 .78 

29 69 

40 — 

50 — 

400 -— 
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streinii de Botoşeni, Fevruarie, Martie. 

tijă ei, Aprilie, Martie. 
tijă ei, pentru zahar€. 

satele cu testament otii Orheiii i otu Soroca, 

pe 3 luni: Ghenarie, Fevruarie, Martie. 

satele cu testamentă otii Cog. (sic), Ghenarie, 

Fevruarie, Martie. 

streinii de laşi, Martie, Aprilie. 

tijă ei, pentru zahare. 

dajd[ea]| lui 'Turculeţă oti Sfeti Gheorghe. 
ruptele Visteriei -pentru zahară. 
mazilii pentru zahare. 

ruptaşii Cămării pentru zahare. 

satele cu testamentă otii Orheiă i otii Soroca, 

oti Cog, pe Aprilie, Mai, lunie. 

Ungurenii oti Suavă, Aprilie, Mai, lunie. 

facu. 

Ce mi-ai dati. 
  

pentru Turculeţiă. | 
3 izvode de rădicătură a Căpt. de pie la 

menziluri. 
ai dată 3 izvoade de rădicătură la o samă de 

mazili i ruptaşi scăpătaţi. 
cheltuiala Med. Nicolai Căpt. de Greceni, fiind 

rănduită la hotărătulă Moldovei cu Bende- 
riulă, Aprilie 3o. 

oamenilorii de la olatulă Grecenilorii, pentru - 
chelt[uiala] &-au făcută cu menzilulă, dinti 
pricina ernii, fiindă mare, Aprilie 26. 

Greceniloră pentru menzilii, 4 &ferturi, adică : 
- Avgustă, Săptemvrie, Octomvrie, Noemvrie, 

- Dechemvrie, Ghenarie, Fevruarie, Martie, 
Aprilie, Mai, lunie, Iulie, 

Brandaburii otă Cernăuţi, Aprilie, Mai, lunie.: 
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lui Costandinii Căzană, ruptaşi, dajdlea] lui 

Fevruarie, Martie, fiindă morti. | 

lui Vasile Boldişarii, maz[ilă], morti, Aprilie, 

Mai i zaharei (sic). | - 

lui Aivasă Şchiopulă, ruptaşă, dajd[ea] lui Fe- 

vruarie, Martie. 

lui Ion sinii Gheorghe, maz[ilă] otă Suava, 

3 dăjd[i]: Fevruarie, Martie, Aprilie, Aprilie, 

Mai i zahlere). 

lui Gavrilaşă “Grosă, mazlilă], dajdlea] lui 

Aprilie, Mai îi zah[ere€]. 

lui Gheorghe Timofti dină streinii oti Gălaţi, 

Aprilie, Mai i zahlere]. 

lui Costandin Vrănăani, rupt|aşii], tijă. 

Hriste zătă lui Todiraşcu, diniă streinii otă Gă- . 

laţi, tijă. 
Armeniloră otă Romani, dini sfertul lui 

Aprilie, Mai. 

_ odae beilicului otă Tecuă, ună &tertii, pentru 

zahare. 

la 2 sate ot Soroca pentru zah[ere]. 

daruri la Cămănăriasa, Săptemvrie 1. 

meremetult tacămurilorii, Aprilie 1. 

cela ce saă dati Pah. Costachi, Aprilie 26. 

dariuri pis[ariului] Hatica (sic), Aprilie 1. 

înbrăcămintea boerinaşiloră Curţii de Paşti, 

Aprilie 1. 

chelt[uieli] mărunte a terzibaşlei] pe 2 luni, 

Fevruarie, Martie, Aprilie 1. 

înbrăcămintea oameniloră Mării Sale Beizadă 

de Paşti, Aprilie 1. 

înbrăcămintea tohodariloră de Paşti, Aprilie 1. 

înbrăcămintea Curţii, Aprilie TI. 

o blană samură doftorului, Aprilie 25. 

chelt[uiala] cuhnii dum. Vel Camaraşii pe 

Aprilie.
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240 — 
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310 — 
23 — 
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pentru un contăşii samurii patce ce saii în- 

brăcată pe Hat. Enăcachi, Aprilie 3o. 

daruri la naştere! lui Beizadă, Aprilie 1. 
cele ce sai dată la Nazări-Aga de la Brăila, 

Aprilie 1. 

darulu ce s'aii dată la Hotină-Paşasi, Aprilie 15. 

pentru meremetuli &ăsornicului, Martie 3o. 

milă la săraci, Martie. 

cele ce sai dată pentru baeramlăcă, Aprilie 1. 

cele ce sau datii la Ozubulii-Mutpa-Emini * şi 

„la muhurdariulă lui, Săptemvrie 20. 

cele ce sau dati la Velă Ciohodară, Octom- 
vrie 1. 

macatlăcuri, şi perini, şi perdele, Săptemvrie 30. 
cele ce s'ati dati la cununiia. lui Enachi treti- 

Logofătii, Octomvrie 31. 
cele: ce saă dată la nazirulă de Brăila, Oc- 

tomvrie 3. 
cele ce saă dată la cununie lui Costandiniă 3 

Logofăt, Săptemvrie 25. 
cele ce sai dati Soltanului pentru iarbăcu- 

rile (sic) alămului. 
Eauşului &-ati venită de la Hagi-Cilebonă (sic) 

„la Hotină şi la Benderii, Iulie 17. 
2, tahtale singiapi la Isacce-Cadisi2, Noemvrie 1. 
&auşului tai venită să ia pe Tunuzlui- -oglu, 

Noemvrie 25. 
să de Iordachi Cercheză pentru rămăşiţi dină - 

dăjd[i] &-a luată otă Sandu Bosie. 
facă, şi rămănt . 

3.886 lei, 117 bani. 

tavă, t-aii datii lipsă, cu cari m'aă scăzută 
la samă. 

1 Ziua de naştere. 

2 Mutpac-Emini, mai mare peste provisii, la Oceacov. 
3 Cadiul de Isaccea. 

să mai scad pentru 6 liude Ungureni otii Su- 

e
r
e
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3 —  rădicătură la o samă de mazili dină dajd[ea] 

lui Fevruarie, Martie. 

10 39 rădțicătură] la o samă de mazil dină dajd[ea] 

lui Aprilie, Mai. 

22.333 45 şi rămăntă 3.860 lei, 33 bani. 

274, 18 peă. neluate, cari ai sămne. 

111 14 polii ami lăsatii sămne (7) de pec la Logofătul 

Neculai. 

(Mai multe socoteli cu arabice; la una se spune: «bezii 

tărgulii laşi; tărgu Iaşi>.] 

Dină havaetuliă lui vit. Vist. 

Lei. Bani. 

8 63— Sucava. 

5 7o— Neamţii. 
2 34—  Vasluiă. 

13 102— Putna. 

3 102—  Sov. (2). 

toc. la Lupu Nacu. 

2 60— Fălciiui. 

7 116— Cernăuţi. 

3 87— Ţin. lași. 

2 60— Romani. 

6 60— Bacău. 

57 70— 

6 so— Teclucii]. 

10 111— Orhei. 

3 24— Soroca. 

5 311), Hărlăă. 

1 68— Cărligătura. 

— m2— 'Tărgulii laşi. 

2 54— Tutova. 

_2__23— Bot[o]şeni. 

32 73— . 

PERON ORDAIRRE
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UN CATASTIF DE VINĂRICIU OLTEAN (1818). 

  



UN CATASTIF DE VINĂRICIU OLTEAN (1818). 

  

Sudă Gorji, 1818. . 

Catastihă de vineri dă milele sfintei mănăstiri Vlahu-Sarai, 

-cumiă înluntru arată. 

Poporu Brătuia. 

Vedre. Părpăre. 

    

30— 1 loană vătăşălulă. 

16— 1 Stantuli Jirca. 

22— 1- loană Ciocăneli. 

36— 1 loan Chiriţă. 

EI 36— 1 lovanii Becheriu. 

5— 1 Staicu Jirca. 

I45— 6 

Poporu Răchita; 

12— 1 Radu uncheşuli. 

14q— 1 Mihai sină Lăudatulă, 

26— 2 

Poporu Rogojni. 

23— Dumitru Birg&anu. I 

30— 1 Pătru.Bălţatu. 

q2— 1 Vlăduţu. 

53-— 1  Căpitanu Gheorghe. 

150— 4 Ă
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22— 1 - Popa Alicsandru. 

22'|, 1 ipacii. 

24— 1 ipac. 

42-—- 1 loan Sărbulă. 

411], 1  Ştefanii Inpuşcatu. 

12— 1 ipacă. 

13— 1 ipacii. 
23— 1 Mihai Petco. 

21— 1 loaniţă. 

20— 1 Diiaconu loani. 

241— 10 

Poporu Părău. 

20-— 1 Alicsandru Diţă. 

20 1 Marica văduva. 

25-— 1 Beta Cumpănaşu. 
10-— 1 lanăşi Flocosulă. 

10-- 1  Costandinii Sănpătru. 

85— 5 | 

Poporu Pojogeni. 

281/, 1 Stana preoteasa. 

33t/. 1 Barbulu Naculii. 

23— 1 Popa loanti Ţondrea. 

85— 3 

Poporu Duţăştii. 

43— 1 Dumitru Gimbaşuliă, 
24—. 1 Popa Mitroi. 
42— 1  Barbulă giambaşuli. 

109— 3 

Poporul Surupaţi. 

30/a 1  Părvulă Murdariulă. 
29-— 1 luviţa Murdariulă, 

Poporu Vierşani. 
Vedre, Părpăre. * 
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Vedre. Părpăre. 

5— 1 Preda Neica. 

44|, 1 Stanăulă Frăţilă. 
11— 1 Pătru Murdariu. 

23-- 1  Diiaconu Costandin. 

241], 1  Gligorie Savulu. 

531], 1  Barbulii Benei. 

224— 8 

Poporu Turbaţi. 

14— Dinulă Mişculii. 1 

3— 1 Stanca Musculeasa. 

2-- 1 Costandin Musculescu. 

24 1 Gheorghe Holmii. 

45— 4 

  

Poporu Buzăştii. 

  

12-— 1  Alicsandru Belea. 

q-- 1 Radul Belea. 

3— 1  Nachie Belea. 

13-- 1 Stan Cotoraga. 

24-— 1 Pătru Cotoraga. 

13 1  Costandină Chimeni. 

2— 3 Staicu Cotoraga. 

28-— 1 Costandin Cotoraga. 

12 1 loană Băicilă. 
24 i Popa Costandin. 

135-— 10 

. Poporu Gruiii. 

22'], 1 Dumitru Văzoghe. 

251|, 1 „Dumitru Arşanu. 

41], 1 Preda Arşanu. 

m], 1 Nistor Arşanu. 

"221|, 1. Barbu Bărbulescu. . . 

1313 1 Costandin Arşanu. 

Vol. XXII. 19
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Vedre. Părpăre. 

45— 
II— 

10'j. 
18!/2 

I: 

I 

Y . 

1 

Sandu Văţoghe. 
Stană Stăncoi. 

Daicu (?) Văzoghe. 

Pătru Ciocănelă. 

  

181— 10 

25— 
„20 

8_— 

53— 

  

Poporu Vlădimiru. 

Alicsandru Creţoită. 

Dumitraşcu Negrulii. 

ipacii. 
Diiaconu - Paraschivu. 

Matei sin Mihai. 

Nicolae Gurgui. 

Costandin Catana. 

Gligoraşcu Poru. 
" Costandini Pi6u. 

Dinulă Ciofoi. 
Dinulă Gurgui. 

Poporu Hurezani. 

w
a
 = 

m 

1 

1 

I 

3 

Preda Amărăscu. 

Popa Pătru. 

" Staicu Cotela, 

Busuiocii. 

Popa Dumitru, | 

Mihai Catana Bănescu. 

Gheorghe sini Vasăle. 

Poporu Tăndăleştii. 

20-— 

3— 

I 

1 

lordache sină Popa. 

Mariia sini Radulă.
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Vedre. Părpăre: 

  

20— 1 Ioana sinii Vlăduţi. 

'10— 1 lie sină Amzuca. 
3-- 1 Matei sină Dinu. 

60o— 3 

Poporu Gălceştii. 

  

  

  

  

30—- 1 Pătru Băraga. 
26— 1  Diiaconu Matei. 

20-- 1 Mariia sină Dima. 

16— 1 preoteasa Călina. 

28-— r Popa Radu. 

120—- 5 

Poporu Negreni. . 

11— 1 Radu Guraniă. 

47-— 1 Mariia Gurănoe. 

20— 1 Dumitru Măndruţă. 

1o— 1 Neagoe. 

3— 1 Dumitru. 
26— 1 Popa Gheorghe. 
qo— 1 Popa Dinu. 

16-— 1  Bogoslovă. 

3—. 1 Gheorghe sinii Bogoslovi. 

30— 1 Popa Mihai. 

27-— 1 Popa Marină. 

240—- 11 

Poporu Scrada. 

31— 1" Diiaconu Păunii Crucieriă, 

30-—- 1 Popa Dinuli.. 

30— 1 Stanăulu Vamyvulii. 

9I— 3 

Poporu Popeşti. 

171 Dumitraşcu Mitrea. 

16-— 1 Diiaconu Dinuli. - 

33— 2 
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Poporu Răchita. 

Vedre. Părpăre. Ă - , 

26— 1 Popa Staiculii. 

27— 1 Popa Roşulu. 

S2— 2 

Poporu Licuricu. 

3— 1 Ioana sină Andrei. 

q—- 1 Dinulă Moşteanu. 

4— 1 loan siniă Dinulă. 

9— 1  Costandinii Oluluă. 

20*— 1 Popa loanii. 
10— 1. Bărbuică Uncheșu. 

10— 1 Popa Andronache. 
30— 1 Popa Drăghici. 
26— 1 Gheorghe Cizmaşulu. 

24-— 1 Staiculă sină Mihai. 

I 20--- Sandu Zăvoi. 

100-— 11 
  

N Poporu Glăvani. 

  

ş-— 1 Dumitru sin Gheorghe Glăvanu. 
26— 1 Neagoe Glăvanu. 
3— 1 Dumitru Glăvanu. 

12— 1 Popa Mihai. 

JOI 

Poporu Pojaru. 

15— 1 loanu Iuga. 
"9-1 Dumitru sinit Pătru. 
20-—- 1 Pătru Belega. 

30— 1 Badea Belega. 

20— 1 loană Călţună. 
I5— 1 Popa Alicsandru. 

16— 1 Radu Neacşulu. 
46— 1 Barbulu. 
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Vedre. Părpăre. 

  

20— 1  Diiaconu Dumitraşcu, 

30— 1 Popa Mihai. 
qo— 1 Dumitraşcu Stoenescu. 

25— "1  loanii Năvelcă. 

10o— 1 Radu Catana. 

10— 1 Dinu sin Băloai. 

15— 1 loan Achimi, 
18— 1 Stancu Curveanu. 

38—.1 ipaci. 

16— 1 Barbuli Făculă 
15— 1 Dumitraşcu Făulă. - 

3— 1 loani Făcu. 

7— 1 Barbuli Făsulu. 

I1-— 1 Diiaconu Dinuliă. - 
1o—- 1 Preda brati ego [=fratele lui]. 

445— 23 

Poporu Poiana. 

20— 1 loanică Avrămescu. 

„20— 1 Matei Epure. 

24— 1 Popa Gheorghe. 
16— 1 Popa Staiculă. 

80— 4 
| Poporu Alunu. 

8o— 1 Popa Anghelă. 
83— 1 Diiaconu Radu. 

18— 1 Popa Păun. 

17-— 1 Costandini Vălăanu. 

14— 1 Nicolae Burtea. 

17— 1 Băluţa Ciupertanca. 

61-- 1 diiaconu loanu Cărişanu. 

12-- 1 Pătru Voiculi. 

6— 1 ipac. 

20— 1 Diiaconu Băloi, 

Ț— 1 ipacă, 

200— 11



UN CATASFIF DE VINĂRICIU OLTPEAN 

Poporu Şitoia. 

„ Vedre. Părpăre. 

20— 1 Popa Dincă. 

15— 1 Popa Matei. 

2a1— 

175— 1 

„13— 

35— 2 

Poporu Bircii. 

23— 1 Niţă Corici. 

32a— 1 Gheorghe Milculi. 

3I— 1 lovană ali loani. 

II3— 3 

Poporu Ciocadea. 

10— 

10— 

loană Pupăză.. 
Gheorghe Asproiu. - 
Radul lui Dumitru. 

Ioan Contea. 

Uţă alt Ilincăi. 

1 

1 

13— 1 

1 

r 
17-— 1 Dumitrache ali Marii. 

1 

1 

1 
1 

o 

11— 

Costandin Flocosuliă. 

Dinuli Catrini. 

Dincă ală lui Gheorghe Mihuţi. 

Costandini Sămenu. 

5I— 

6-— 

21— 

Poporu Potovaliştea, 

14— 1- Stană Bolea. 

10— 1 Popa Dumitru. 

24-- 2 

Poporu_Zorileştii. 

16— 1 Diiaconu Mihalce. 

Poporu Pereştii. | 

20— 1 Dumitru sină Răduţi. 

11— 1  Cărstea otui Ciocadea. 
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Vede. Părpăre. 

22 — 1. Niţu sină Angheli. 

30-— 1 Stancu brat ego [=fratele lui]. 

28— 1 Gheorghe Gruia. 

34-- 1 Gligorie Bărăscu. 

20-—- 1 Pătru Bărăscu. 

165— 7 

Poporu Ponoarăle. 

16— 1 Anghel Ţicletu. 

13— 1 Costandin sină Nicolae. 

31— 2 | 

  

Poporu Bărzeiu. E 

  

13— 1 Matei sint Alicsandrulu, 

10o-— 1 Gheorghe Petecilă. 

23— 2 

Poporu Pinosa. 
Op 

13, 1 Dinuli Caraibişi. 

12— 1 ipaci. 

8— 1 ipaciă. 

71, 1 ipaci. 

3— 1 ipacă. 

Tla 1 ipacă. 

io— 1 Gheorghe Părvulescu. 

3=— 3 Diaconu Nicolae. 

21 1 Costandinii Brujanii. 

421, 1 Dumitru Grivei. 

12-— 1 Preda. 

3— 1 Dumitraşcu Grivei. 

3 1 Niţu Ghebani. 

qo— 1 Popa loană. 

g-— 1 Diiaconu Costandinii. 

g— 1 Nicola Brujani. 

14 1 Nicola Săpunariu, 
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Poporu Găleşoia. 

Vedre. Părpăre. 

_
 17— 

10— 
4— 

50— 
30— 
19— 
6— 

15— 
ap 

35— 
25— 
7— 

10— 

7 7!/a 

Ph 
10— 

10!/ 

5 | 
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Dumitrache Mogoş. 

ipacă. 

ipacu. , 

loani Motoi Slugeră. 

Părvulă sin loanti Mocoi. 

Diiaconu Stămatie. 

ipacu. 

Popa. Răducani. 

ipacii. 

loani Motoi. 

Vasăle Motoi. 

Radu zetă |=ginere] Vasăle. 

Gligore. 

Costandinii sini Vasăle. 

Diiaconu Dumitraşcu. 
Părvului Mo&oi. 

Gheorghe Peginginle]. 

Radu Trocani. 

Costandină Rovenţa. 

loani Rovenţa. 

ipacii. 

Gheorghe Rovenţa. 

Niţu Rovenţa. 

Vasăle Rovenţa. 
ipacii. 

Matei Pecingin[e]. 
Dumitraşcu Rovenţa. 

loanii Rovenţa. 

Dumitru Trocani. 

Dumitraşcu Trocană. 

“Părvu Trocanii. 

Vâsăle Pecingin[e]. 
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Poporu Teleştii. + 
Vedre. Părpăre. 

2— 

Gheorghe sin Costandină ali Popii. 

loan Frăţilă. 

ilinca Frăţiloia. 

loanii Croiculă. 

loani Mareşi. 

Dumitrache Mareşi. 

Matei Score. 

Vasăle lleanu. 

Dinu Caraibişi. 

Ghiţă 'Topală. 

Gligore Mairu. 

Mihăilă Tăfălogu. - 

Matei Sărăcilă. | 7 

Marica lui Trăilă. 

Ştefani Băldea. 

Manolache Cornoiiă. - 

Ştefani Crăeţi. 

Costandin. Cornoiti. 

Costandinii Neamţulă. 

Radu Lăzăroiii. 

  

Bălta. 

  

7— 1 Pătru Holtţeiii ]. 

1 Joan Stroe. 5— 

4q— 1 loan Alicsandru. 

17— 3 

Poporu Îzvarna. E 

  

“a— 1 Pătru Greere. 

2— 1 Gheorghe Gălcă. 

3— 1  Barbulă. 

3— 1 loan Filipu. 

— 4 lanăşi Bălotescu. 

se
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Vedre. bărpore. 

145 
26 

130 

241 

85 
85 

109 

224 

45 

135 
181 

183 

70 

53 
. 60 
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240 

9I 

33 
32 

160 

46 
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„ Poporu Costeni. 

Vedre; Părpăre. | 

3— 1 Mariia săraca. 

2-— 1 „Costandinii. 

3— 1  Udrişte. 

2— 1 Gheorghe Marică. 

3— 1 „Costandină Grindă. 

2— 1  Necolai Nanu. 

3-— 1 Laşco Grindu. 

SI 

Adunarea vedrelori i a părporiloriă. 
  

Brătuia. 

Răşina. | 

Rogojina. 

Vierşani. 

Părău. 

Pojogeni. 

Duţăştii. 

Surupaţi. 

Turbaţi. 

Buzăştii, 

Gruiu. * 

Vlădimiru. 

Hurezani. 

Busuiocii. 

Tăndăleştii. 

Gălceştii. 

Negureni. 

Scrada. 

Popeştii. 

Răchita. 

Licuriu. 

Glăvani. 

Pojaru,  
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Vedere. Părpore. 

__8o 4 Poiana. 

260 11 Alunulu. 

35 2 Şitoia. 

115 3 Bircii. 

173 10 Ciocadea. 

24 2 Pocovaliştea. 

16 1 Zorileştii. 

163 7 Pereştii. 

31 2  Ponoarăle. 

23 2. Bărzeiii. 

230 17 Pinosa. 

471 32 Găleşoia. 

100 20 Teleştii. 
. 

17 3 Bălta. 

14 3 lzvarna. 

18 7 Costeni. | 

4753 276 Adică vedre patru mii şapte sute cincizăci şi 

“ trei şi părpăre doă sute şaptezăci şi şasă 

are a lua sfinta mănăstire Vlahă-Sarai, de 

vadră pungi doi şi părporulii pă bâni doi- 

sprezăce. 

. 

'819, Fevr. 28. 

(Iscălitură neînţeleasă.] - 

Popoarăle ce nu s[ă] găsăscil întracestii judeţi i altele care 

sai găsitii date la alte mănăstiri, unde saă şi 

dati bani, cumă arată anume. 
  

Gărdanulu. 

Piscurile. 

Colţăştii. 
Bereştii. | - 

Saca. 

Săcurile. 

Văleni. 

Ciuperceni,
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Raci. . 

Văleştii. 

Cărmuneştii. 

Surani. 

Roşiia-de-josiă. 

Maicile. 

Comoneştii _ 

Voeteştiă date bisărici gospodti. 
Bumbeştii - 

Săcelulă, datii la sfănta mănăstire Bistriţa !. 

1 

1 Originalul în Biblioteca Aman din Craiova. 
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XIV. 

SCRISORI DOMNEȘTI CĂTRE BANII CRAIOVEI 

(1815 şi urm.). 

   



SCRISORI DOMNEŞTI CĂTRE - BANII CRAIOVEI 

(1815 şi urm.). | 
  

| 

[o loană Gheorghiu Caragea Voevod, bojiiă milostiiă 

gospodară zemli vlahiscoi. | 

Cinstitii şi credinăosii boierulti Domnii Mele, dumnleata | 

bivă Velă Post[elnică] Niculaie Scanavi, Caimacamule ali 

Craiovei, sănătate. | ” 

Neguţătorii ce săntii însărcinaţi cu răspunderea zahere- 

liloră la Diiă, viindu aici dină porunca Domnii Mele, li Saă 

theorisitii socotelile anului trecuti, şi, văzăndă Domniia Mea 

că sai purtată cu bună Orănduială, de aceia s'aii însărci- 

natii şi pă curgătorulă anii toti aceştiia, însă Dumitru 

Amană şi Cocea Niculaie, după cumă vei lua dumneata 

pliroforiie dină cartea Domnii Mele cea slobodă ce sai 

datii osebitii la măna lorii. Deci, iată, să trimiseră porun- 

cile Domnii Mele de orănduiaiiala untului de estimpi către 

dumnealor ispravnici aceloră cinci judeţe preste Oltă, 

care să pornească fără zăbavă, şi să îngrijeşti dumneata 

de a să face urmare întocmai. lară, pentru untulă ce ai 

datii, după trebuinţă, în anulă trecutii, numiții neguţători 

mai multă peste datoriia lori, adică doovăzeci şi doaoă de 

mii şi docă sute cinzeci ocă, după cumii pe largi să arată 

înă socoteala ce aă paradositii către Domniia Mea,— 

atastă sumă de untii aii numiții neguţători să-şi o pril- 

mească înti natură dină orănduiala de estimpi, din căş- 

tiulă primăverii, iconomisindă însă şi trebuinţa Diiului pe 

deplinii, şi pe socoteala ce vorii paradosi pă anulă acesta,
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după ce să va înplini toată orănduiala untului dinu judeţe, 

sau dină porunca Domnii Mele a li să ţine înă seamă suma 

ce să arată. . 

Şi fi dumneata sănătos. "815, Apr. 1. 

[Pe V-o:] Cinstită şi credintosi boeru Domnii Mele dum- 

nealui bivă Veli Post. Nicolaie Scanavi, Caimacamulu Cra- 
iovei, cu sănătate să să dea. 

Bivă Veli Paharnică. Untă, 

(Pecete ovală de ceară roşie, cu: lo Gr. Cr. Vv., 1812.) 

II. 

lo loană Gheorghiu Caragea Voevod, bojiii milostiiti 
gospodarii zemli vlahiscoi. 

Cinstită şi credintosti boerule Domnii Mele, dumn|eata | 
bivă Velă Dvornice Costandine Samurcaşii, vechilule ală 
Căimăcămii Craiovei, sănătate. 

Fiindcă neguţători ce săntiă însărcinaţi cu răspunderea 
zaherelelorii la Diiă, carii, după cererea şi rugătunea ce 
aă făcută Domnii Mele ca, cîndă va fi trebuinţă, să 
meargă la Diii pentru trebile ce urmează asupra meserii 
aceştiia, să li să dea cai dă poşte, tără plata ugiretului, 
cumă aseminea şi la Bucureşti să poruncește dumitali că, 
căndi să vor arăta numiții cu acesti feli dă cerere, să 
cercetezi şi, pliroforisindu-te că iai, cu adăvără, ai să 
meargă la Diiă sati aici la Bucureşti, pentru a&astă mai susii 
arătată trebuință, să li să dea cai dă poşte dupe la men- 
zilă-hanele îni socoteala inamuriloră domneşti. 

Şi fii sănătosă. 1816, Maiă 1. 
Velă Vist. 

[Pe V-o:] Cinstitului şi credin&osii boerului Domnii Mele 
dumnealui bivă Velă Dvornicului Costandină Samurcaşti, 
vechilului ali Căimăcămii Craiovei, cu sănătate să să dea. 

Bivii Velă Păharnică. Untă. 
Mai 3. 

Poruncă gospodă a să da poştă la neguţători untari. 
(Pecete neînţeleasă.) 
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III, 
x 

To loan Gheorghiu Caragea Voevodiă, bojiiă milostiiii 

gospodară zemli vlahiscoi. - _ 

Cinstitii şi credintosă boerule ali Domnii Mele dumneata 

bivă Veli Dvornice Costachi Samurcaşă, vechilule ală Căi- 

măcămii Craiovei, sănătate. 

Fiindcă neguţători ce săntii însărcinați cu -răspunderea 

zaherelilorii la Diiă aă să-şi orănduiască într'adinsă omulă 

loră acold asupra priimirei zahereliloră, carele are să pri- 

mească şi bani ce să dai de la Diiui, pentru plata acestori 

zăherele, să porunceşte dumitali să îngrijăşti ca, dă acumii 

înnainte, nici capichehaiaoa dă acold, nici altii nimeni să nu 

să mâi amestice la priimirea banilorii, ci însuşi numitul 

neguţătorii să şi-i priimească, ca să nu mai rămăie între 

dănşii euvăntă dă pricinuire. - 

Și fii sănătosii. o 1816, Mai 1. 

| „Velă Vist, 

[Pe V-o:] Cinstitului şi credintosii boerului Domnii Mele 

dumnealui bivă Velă Dvornici Costachi Samurcaşi, vechi- 

lului ală Căimăcămii Craiovei, cu sănătate șă să dea. 

Bivă Velă Păharnici. .. . | * Untiă, 

Mai 3. 

Poruncă gospodă pentru neguţători untari ca să-şi orăn- 

duiască omulti lori pentru priimirea zaherelle Jloriă Diiului. 

.(Pecetea: ştiută.) 

IV. 

lo loană Gheorghiu Caragea Voevodi i gospodari zemli 

vlahiscoie. o " 

Cinstită şi credinzosti boerule ală Domnii Mele, dumneata 

bivă Vel Spatarii Costache Suţu, Caiinacamule ali Cra- 

iovei, sănătate. 

Dumitru Amanti, neguţătorulii, viindii aică, după porunca 

Vot. XSUL. il



162 SCRISORI. DOMNEȘTI CĂTRE BANII CRAIOVEI 

Domnii Mele ce ami fostă datiă, aă adusă înpreună şi toate 

socotelile untului următorului leată care aii priimită dă la 

acele cinci judeţe, după orănduiala ce s'aă fosti făcută pentru 

cetatea Diiului, care s'aii theorisitii dă cătră Domniia Mea, 

şi ai rămasă numitulă neguțătoră exoflisitii după socoteala 

ce ai paradosită. Ci dară, fiindcă să întoarce înnapoi spre 

a-şi urmă datoriia slujbii sale, înpreună cu tovarăşii săi, 

pănă la înplinirea anului, adecă la leată 1817, Apr. 6, vei 

şti dumneata că numiții ai să răspunză untul celă orăn- 

duiti la Diiă, întocmai după urmarea ce ai fostă pănă 
acumi, pănă la înplinirea sorocului, fără nicio pricinuire, 

Şi poruncimă dumitali ca să îngrijăşti osebiti şi 'dumneata 

pentru acasta, spre a să trimite la numita cetate orănduiala 

untului înă vreme pă dăplini, ca să nu să întămple cusuri. 

Şi cartea atasta a Domnii Mele, după ce o vei ceti, să o 

dai a fi înă păstrare la numiții neguţători, spre dovadă că 

sai exoflisitii. 

Şi fii dumneata sănătos. 1816, Noemvr. 20. 

[Pe V-o:] | Vel Vist. 

Cânstită şi credintosti boerului Domnii Mele, dumnealui 

bivii Velii Spatară Costache Suţu, Caimacamu Craiovei, cu 
sănătate să să dea. 

(Însemnare grecească a luă Aman.) 

(Pecetea, ştiută.) 

V. 

lo loanii Gheorghiu Caragea Voevodă i gospodară zemli 
vlahiscoe. ă | 

Cinstită şi credinăosii boerule ali Domnii Mele, dumneata 
bivă Veli Spatharii Constandine Suţlu], Caimacamule ală 
Craiovei, sănătate, 

Pentru neguţătorii ce sîntă însărcinaţi cu răspunderea za- 
hereliloră la Diiă, fiindcă ai să-şi orînduiască într'adinsu 
omul lor acol6, asupra priimiriă zaherelilori, carele are să 
priimească şi banii ce să daă de la Diii pentru plata aces-
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toră zaherele, să porunceşte dumitali să îngrijăşti ca mici 

capuchehaiaoa de acolă, nici altă nimini, cu niciunii cuvîntul 

sati -pricinuire, să nu să amestece la priimirea baniloriă, ci 

însuşi numitu neguţătoru să şi-i priimească, ca să nu rămiie 

între. dănşii cuvîntii de pricinuire. 

Şi fii dumneata sănătos, 1817, Martă 31. 

| Velăi Vist. 

|Pe V-o:]. Cinstitului şi credintosă boeriă ali Domnii 

Mele, dumnealui bivă Veli Spathară Constandină Suţ|u], 

Caimacamulu Craiovii, cu sănătate să să dea. 

Bivă. Veli Păharnicu. i Zaherelile Diiului. 

(Pecetea ştiută.) 

VI. 7 
) - 

lo loanii Gheorghiu Caragea Voevodii i gospodari zemli 

vlahiscoie. | 

Cinstitti şi credintosă boerule ală Domnii Mele, dumneata 

bivă Velă ' Spătharii Constandine Suţu, Caimacamule ali 

Craiovei, sănătate. | 

Pentru neguţătorii ce săntă însărcinați cu răspunderea 

zahereliloră la Diiă, căndă va fi trebuinţă să meargă ori 

"Ja Diiă, saă să viie aici pentru trebile ce urmează asupra 

meserii ăteştiia, poruncimiă dumitali să cercetezi şi, pliro- 

forisindu-te că, întru âdevări, ati să meargă la Diii, sau 

aici la Bucureşti, pentru această mai sus arătată trebuinţă, 

să li să dea cai de poşte, după la menzilă-hanale, înă so- 

coteala inamuriloră domneşti. | | 

Şi fii sănătosii. 1817, Marti 31. 

[Pe V-o:] Vel Vist. 

Cinstită şi credintosă boerului ală Domnii Mele, dum- 

nealui bivă Velă Spatharu Constandinii Suţ[u]|, Caimacamuliă 

Crâiovii, cu sănătate să să dea. 

Bivă Velu Paharnici. Zahlerelile] Dliiululi. 

(Pecetea ştiută.)
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VII. 

lo Alecsandru Nicolau Suţulii Voevodii i gospodarii zemli 

vlahiscoie. | | 

Cinstită, credin&osă boerule alii Domnii Mele, dumneata 

bivii Velă Spăthară lorgache Suţe, Caimacamule ali Cra- 

iovi, sănătate. 

Fiindcă asupra zaherelilori Diiului pă următorulă ani 

ami. orănduiti Domniia Mea totă pă dumnealui Serdarulă 

Dumitru Aman, ca unulă ce saii purtati cu bună orăn- 

duială la această treabă, iată, poruncimi dumitale: ca întru 

toate să să facă urmare după osebită cartea Domnii Mele 

ce i sai datii la măna sa, slobodă, şi înplinirea untului din- 

tracele cinci judeţe este să să facă după poruncile Domnii 

Mele ce să trimiseră către dumnealoriă ispravnicii, care nu- 

mai decătii să să trimiţă, îngrijindui ca înpotrivă catahrisisti 

să nu să facă, şi la priimirea banilorii de la Diiă nu are 

a să amesteca nimeni, fără numai numitulă epistatu, sau 

omului săi ce-lă va orăndui acolo, şi să i să dea şi men- 

ziluri-inamă oricăndă va avea trebuință a trimite aici sati 

la Diiă pentru trebile untului, după cumi ai curs obiceiil 

pănă acum. | 

Şi fii sănătosă. 1820, Apr. 1. 

[Pe V-o:] Vel . Vist. 

Cinstitii şi credinosiă. boerului Domnii Mele, dumnealui 

bivii Velă Spăthară Iorgache Suţuli, Caimacamu Craiovii, 
- cu sănătate să să dea, 

Bivă Velă Păharnică. Untu, 

(Pecetea domnească, ovală, de ceară roşie, ştearsă.) 

In legătură cu aceste porunci privitoare la furnisorul 

cu unt al Vidinului sînt şi următoarele patru scrisori 

către Aman, păstrate şi ele în Museul craiovean cu 
acelaşi nume: 
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1. Cinstite dumneata bivă Velă Sărdari Dimitriie Amane, 

ce eşti însărcinatu cu răspunderea untului la cetatea Diiului. 

Dumnealorii boieri ispravnici otii sudu Vălcea, prină în- 

ştiințare de la 20 ale următoari către Visteriie, arată că 

lăcuitorii acelui judeţii să află cu totulă înii lipsă de unti, 

neavăndii mijlocu a răspunde datoriia orănduieli întt natură, 

cerăndii a să înplini întăi bani. Şi, fiindcă această cerere ur- 

mează a fi mai înlesnitoare spre înplinirea şi întămpinarea 

trebuinţei de untă la serhatulii Diiului, căci cu bani ce să 

vorii înplini dă la lăcuitori să poate găsi a să cumpăra 

untă de acoleă, dinii Craiova, şi nu să pricinuieşte zăbavă 

şi zăticnire trebuinţei, apoi- şi rămăşiţurile pă la lăcuitori 

judeţului zăticnite cu înplinirea nu potă rămănea, fiindu întăi 

bani, cu toate acestea îţi scriem ca, după legătura ce ai 

datu aici, adică pentru jumătate suma orănduieli, să o prii- 

meşti înii natură şi jumătate înă bani, cu prețu ocaoa de 

untă potr[onic]i doi. Să iconomisești a fi următorii, corispon- 

darisindu-te -adesea cu dumnealor boierii ispravnici ai nu- 

mitului judeţu, şi după cumi va fi mai bine, să să urmeze. 

Atăta numai: să îngrijăşti ca şi trebuința răspunderi untului 

la sarhatu Diiului- să să urmeze la soroacele cele orănduite, 

fără de cusurii şi fără de nicio zăticnire, şi lăcuitori să nu 

cerce discolii zadarnice. 

Sintă 818, Mai 27. 

ală dumitale gata: 

Veli, Vist. 

[Pe V-o:] Cinstitului dumnealui bivă Velă Sărdarii Du- 

mitru Amani, ce este însărcinată cu răspunderea untului 

la 'serhatulă Diiului, cu fericită sănătate să să dea. 

(Închisă cu bulină.) 

2. Cu frăţească dragoste mă închinti dumitale. 

Doritoră fiindă, nu lipsiiă a cerceta starea şi întregimea 

fericitei dumitale sănătăţi, ca. pă deplinii vestindu-mi-să, să 

mă bucuru,
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După aceasta, înştiinţezii pi dumneata, fiindcă mai în 

trecutele zile ami fostă -priimită o scrisoare a dumitale, - 

trimisă prin dumnealui chiră Ianache Stoechiu, prină care, 

mai întăi, mi să vesteă fericirea sănătăţi dumneavoastră, 

şi foarte m'ami bucuratu. Ami văzută şi celelalte ce mi 

să scriia de către dumneata, dară răspuns namă putută 

face, dină pricină că mamă aflati bolnavă. Şi mă rogi să 

mă erţi şi să nu socoteşti altele, căci eii toti acela săntil 

şi nu m'ami schimbatii, şi dragostea ce ati fostii între noi 

să va urmă pănă înii sfărşitii nezmintită. De aceia te rogi 

întru asemenea să. te aflu apururea, şi pentru verice să-mi 

scrii tără teclifă, şi mai vărtosă fericita dumneavoastră pe- 

trecere să-mi vesteşti totdeauna, că aceasta îmi va fi cea 

mai răcoroasă doftorie sufletului miei. 

Te rogii pentru socoteala cărţiloră, care este ştiută du- 

mitale, să porunceşti la Costache, iubită fiul dumitale, sai 

la cine va fi fostii însărcinată cu darea acelorii cărți, ca să 

să tacă şi să mi să trimiţă, d'inpreună şi cu -cusuruli ce 

va fi de bani, şi, cu celă mai întăi ocazionă, să mi să 

„trimiţă. 

Învrednicindu-mă a mă înpărtăşi şi frăţescului dumitale 

răspunsu, sănti "824, lulie 30. 

ală dumitale ca uni frate 
Şi 

slugă: 

Scărlati, ('ciminară. 
Ilapazad, Xp. Sep. 

apoorălere vă Gexipouev ! - 7 

xai moro mb 7roholipihbrov (2), | | 

moi vă Băv „pe |=te rog pe dumneata, Serdare, orîn- 

duiește să scăpăm de acest lucru faimos, şi nu-mi trebuie]. 

(Pe V-o:] "Ap. voit Xmaphănoc. 

Cinstitului, mie ca uni frate, dumnealui bivăi Velui Săr- 

dară Dimitrie Amani, cu frățească dragoste să să dea. _ 

3. Cu frățească dragoste mă închină dumitale, - arhonă 
Medelniceri Băltene. 
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Ştiută facă dumitale că în leată '820 ami fostă tri- 

mesă la dumnealui fratile Sărdaru Dimitrie Amani otiă 

Craiova 65 cărți domneşti de neguţătoriia capanului, adecă 

boi, vaci, capre, unt şi miere, poftindu-lă ca să mi le pe- 

treacă pă la neguțători dină părţile locului. Şi, într'aceliă 

leată, amă mersu şi ei la Craiova, înă luna lui Mai, și, 

între altele, mi-ati spusă şi pentru aceste cărți, că au datu 

dintrănsele, dară nu toate, şi că mai este vreme de a le 

putea petrece. şi, la urmă, spre sfărşitulă anului, îmi va 

trimite socoteala de dănsăle, şi cu bani avaetului lori în- 

preună. 

- Prelungirea ai fostă într'acestă chipi, şi iarna au dati 

apostasiia !. At rămasti socotelile noastre batalisite. Şi, la 

desfacerea ce ami avut acumă cu dumnealui pentru al- 

tele, pentru socoteala acestori cărți mi-ati arătată că le-ari 

fi avutii date la dumneata a le petrece şi că bani aceştii 

socoteli să-i caute la dumnealui. Ci, ştiindu-lă şi pă dum- 

nealui, precumi şi pă dumneata, ami crezuti. 

Ci te rogi, frate, să-mi trimiţi aceşti bani pă -arătatele 

cărți, de săntă la dumneata, sai scrie-mi pricina lori cumă 

curge, de este pricină, că destulă este vremea de căndi 

aşteptiu. "824, Septvr. 19. 

Sănti 
alu dumitale ca ună frate, 

slugă: 

„_* Searlată  Căminarii. 

Mă rogă să ami, frate, răspunsii cu pliroforie,. curatiă. 

Sărută cinstita mîna dumitale. 

Răă ai arătatii dumnealui Sărdarulă că bani săntă asu- 

pră-mi dină aceste porunci. 

Pricina. fiind întracestaşiă chipii, răposatulă chirii Mihale 

Coca, pe la sfărşitulă lui Septemvrie, leati '820, mamii 

pomenitii că vine cu cîteva cărți gospodi de ale capanului, 

ce nu le putusă desface, rugăndu-mă ca, de voi putia, să 

i Mişcarea de la 1821, -
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le desfacă pentru hatirulă dumitale. Pentru a cărora des- 

facere mami silită îndestuli, şi, fiindă vremia trecută, nu 

ami pututii desface niciuna. lară şi răposatulă, peste cîtăva 

vreme, ai venitii şi li-aă luată toate, zicîndu-mi că voeşte să 

Je triimiţii la dumneata. Ce va fi făcuti, nu ştiu, iară asu- 

pră-mi nici bani ai rămas, nici vre-o acestii felii de carte. 

Şi de ştiinţa ce ami nu lipsescii a face arătată dumitale. 

Săntă 
ală dumitale 

plecati : | 

Gr. Post. Bălteanu. 

larăi suma cărţiloră nu voescă să-mi vatămi sufletulu, 

căci nu ţiă minte bine. Darii, prină părere, socotescii că 

voră fi fostă ca optsprezăce, multă doăzăci. Ci dumneata 

îți vei căuta unde sau datu. 

4. Cu frăţească dragoste mă închină dumitale. 

Mai întăiă de toate, doritoră aflăndu-mă pentru întregi- 

mea fericitei dumneavoastră sănătăţi, şi acumi nu lipsii 

a cerceta, ca, pă deplină vestindu-mi-să, să mă bucuri. 

Slavă Înpăratului cerescu că şi noi ne aflămă umbriţi! 
După aceasta, înștiințezu pă dumneata că, aici aflăndu:să 

venită dumnealui Medel[nicerul | Grigoraşco Bălteanu pentru 

osibite trebile dumisale ce va fi avută, şi; luîndă de ştire 

unde-i este conacu, i-am scrisă ună pitacă pentru pricina 

cărţiloră domneşti dină leată '820, carele trimesesămi 

dumitale a să înpărți pă la neguţători, şi, în cea dinti 

urmă, mi-ai arătată că s'ară fi fosti datii dumnealui a le 

desface şi că asupra dumnealui ari fi fostă şi rămasă bani, 

cerăndă a mi-i răspunde. Înă dosulă căruia pitacă îmi face 

răspunsă că nici bani, nici carte nu ară fi asupra dum- 

nealui, după cumi vei vedea chiiară pitaculi miei şi în 
dosti răspunsulii dumnealui, pă care îlă trimesăi dumitale 
embereclisitii cu aceasta. Ci te rogi, frate, cercetează-foarte 
cu amăruntulă socotelile şi hărtiile dumitale dintr'acelă leati, 
cercetează şi pă ale răposatului. Gocăi, la a căruia mănă  
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d 

zice dumnealui Medelniceruli că le-ai văzută, şi desfă-mă 

şi de această socoteală căti să va putea de curăndiă, şi, ori, 

cărţile în fiinţă trimite-mi-le, dacă nu s'aii datii, ori bani,-— 

că socotescă că este destulă vremea ce ami aşteptati, şi 

nu este bine cu unii aşa lucru. să stămi încurcaţi atăta 

vreme, ci mă rogii să ami frăţesci răspunsii. 

Cu această trebşoară săvărşită, sănti 

ali dumitali ca unii frate, 
slugă : 

SI . Scarlat, Căminaru. 

Med vă 5 drd sac ării piy (sic) du ropa 

wta mh&oy Motor îm sivat îmdvo sin năv Ilzhmâyoy, [= Te rog 

să am a dumitale... pentru că azi nu mai rămîne vorbă că 

sînt sus, la Bălteanu.] 

[Pe V-o:] 205 ăpy. Kappa Suaphăno» [= a dumisale Ca- 

_minarului Scarlatii ]. 

Cinstitului mie ca ună frate, dumnealui biviă Velii Sărdară 

Dimitrie Amani, cu frățească dragoste să să dea. 

Porunci şi- recunoașteri în aceiaşi chestie a furni- 

turii cu unt a Vidinului urmează: 

1. De la Căimăcămiia Craiovi. 

- Cinstite dumneată bivii Velu Sărdară Dimitrie Amaniă, 

fiindcă să face cerere la Dii pentru teferici de patru sute ocă 

untă, scriemiă dumitali ca, fără dă zăbavă, să porneşti acastă 

sumă dă untă la cetatea Diiului, şi, cu pitaculu aresta, să 

va ţinea în seamă la domneasca Visterie, bezi plata ce 

să va da pentru untulă acesta de la Dii. | 
"818, Avg. 27. 

Luca Ar. „ , 

“no serpandotz, îmdbec [= adecă 400 de ocă]. 

2. Milostiiti bojiiii 10 Alexandru Niculaii Suţulă Voevodii 

i gospodară davată gospodstvami.
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Fiindcă, dinti cercetările ce ami făcut Domniia. Mea, 

ne-amii pliroforisitui şi ne-amiă încredințată că Sărdarulă Du- 

mitru Amană s'aii.purtată cu bună orănduială pănă acumă 

asupra zahereliloră de unt, miere şi sei ce este țara Domnii 

Mele îndatorată, dină vechime, prină prea-înnalte înpărăteşti 

fermanuri, a răspunde la cetatea Diiului, şi - şa păziti da- 

toria sa fără dă cusurii, atăti la priimirea zahereliloră, cătă 

şi la răspundere, —dă aceia, iată, printr'această domnească . 

a noastră carte, orănduimi totii pă mai susă numitul asu- 

pra aceştii trebi într'acestă curgătoră an, ca unulii ce sai 

arătată cu slujbă dreaptă şi mulţumita lăcuitoriloră, după 

cumiă întocmai este răvna şi voinţa Domnii Mele. Deci să. 

aibă a urmă, atătii la priimire, căt şi la răspundere, în- 

tocmai după cumă mai jos să arată, 
Adică: întăiii, pentru orănduiala untului să i să dea ose- 

bite poruncile Domnii Mele dă la domneasca noastră Visterie 

către dumnealoră ispravnicii dă la judeţele ot prez [=de 

peste] Oltii, ca să teslimatisească untulă pă la magazii, însă 

suma jumătate pănă la 15 ale lunii. lui luniie, şi ceilaltă ju- 

mătate pănă la 15 ale lunii lui Septemvrie ; care unti să aibă 

a-lă plăti lăcuitoriloră cu bani gata peşini, căte parale opt- 

sprezece ocaoa. ȘI, aşa, prină ştirea şi povaţa dumnealui 

cinstită şi credintosă boerulă Domnii Mele Caimacamulă 

Craiovei, să aibă a-lă răspunde la Diiă, iconomisindă toată 
trebuința Diiului dă peste ană şi îngrijindi a avea untă 

înti toată vremea sumă gata îndăstulă, fără nicio pricinuire, 

ca să nu să întămple lipsă la numita cetate. Iară, după 

înplinire, să aibă a paradosi Stăpănirii socoteală dă toată 

suma untului ce va priimi dinu judeţe şi dă suina ce va 
da la Diiă. . 

Iară numitului, pentru asa osteneală i pentru scăzămăn- 
tulă untului, îi hărăzimă Domniia Mea voie şi slobozeniie 
ca să ia încărcătură pă seama sa la zece ocă una, la prii- 
mirea untului ce va face dină judeţe. Cumiă şi dină banii 
ce va priimi pentru plata untului, să poprească căte parale 
dooăsprezece la ocă pă toată suma priimiriă ce va face, beză 
parale optsprezece ce să plătesc la lăcuitori, ca să fie 
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pentru obi&nuitele cheltueli ce să urmează, adică sămbriile 

magazierilorii duprină judeţe i a magazierului de la Diiiă, 

cumpărătoarea tulumurilorii, plata chirii de la Craiova pănă 

la Diii, şi alte căte săntă trebuinsoase. Iarii, la sfărșit, să 

paradosească socoteală, atătii de priimire şi de daturile un- 

tului, cătă şi a banilori, că să să vază de către Domniia Mea. 

Pentru magazierii ce-i va orăndui prin judeţe, să aibă a 

îi numitulă răspunzitoră, ca să.nu facă vre o asuprire lă- 

cuitoriloră la priimirea untului mai multă peste porunca 

Domnii Mele, măcarii ună dramă, nică să să îndrăznească 

a lua de la lăcuitori vre-uni: bani: cu numire dă parale dă 

răvaşii, şi untulă să nu fiie volnici a-l căntări cu alte can- 

- tară decătă numai cu cantarăle cele făcute aiară dă aici 

şi pecetluite de la Visteria Domnii Mele. 

Şi, căndă va fi a să rădica untulă duprin judeţe ca să 

să aducă la magazia Craiovei, printi poruncile Domnii Mele 

să să dea cară dină judeţe fără plată dă chirie, precum 

ai fosti obi&nuitiă şi dină vechime. Iaru, căndiă să va porni 

de la Craiova la Diiă, să aibă a plăti chiriie la satele diniă 

sud Doljă ce mai josti să arată, care săntă orănduite dini 

vechime pentru căratulă zahereliloră Diiului, însă vara câte 

taleri unulă la suta de ocă, şi iarna căte taleri unulă şi 

jumătate,— care acele sate să fie scutite dă podvezi şi an- 

garii, ca.să poată întămpina sarcina aceştii trebuințe șa să 

afla gata totdeauna cu carăle lori, înă orice vreme va fi 

trebuinţă, şi să aibă a întra într'această sarcină şi povară, 

nu numai birnicii, ci şi scutelnicii şi posluşnicii căți să vorii 

“afla şăzători într'aceste sate. _ 

lar, pentru seă şi miere, să aibă a strănge analoghie 

de la neguţătorii craioveni dintracele cinci judeţe otă prezi 

Oltă, şi să întămpine toată trebuinţa Diiului, ferindu-să a 

nu face cea mai mică asuprire neguţătoriloră, cărora să 

aibă “a le plăti bani pentru plata seului şi a mierii, după 

cumă să voră lua de la Diiă, însă peziă cheltuielile cele 

obitnuite şi ştiute neguțătorilori. + , 

„.* Asemenea şi pentru căntăritulă acestori zaherele să nu
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aibă a .plăti niciună banii cantaragiilor craioveni, precumii 

saă urmată obiceiu dină vechime. 

lară, pentru a să putea: înplini suma trebuinţii seului la 

Dii, să nu fie volnici nimeni a trece capre Oltulă din- 

coace, nici la alte părţi, ci să aibă a le tăia la zalhanalele 

de acold, ca să-şi răspunză analoghiia Diiului. 

Drepti aceia, poruncimă dum[itale), mai susă numitule, 

ca, cu această orănduială urmăndă asupra străngerii și răs- 

punderii zahereliloră acestora la Diiă, să îngrijeşti a nu 

să face cusuri. “ 

Pentru care poruncimă Domniia Mea a să da toti cu- 

viintosulii ajutoră şi de către dumnealui cinstită şi credin- 

&osti boeruli Domnii Mele Caimacamulă Craiovei. 

| saami recehă gospodstvami. 1819, Marti zi. 

| Monogramă cu roş.] . 

| (Pecete domnească cu: lo Al. Ni. Su. 181[8].) 

Bivu Velă Paharnici 7. 
Velă Vist. 

+ Prea-cinstite dumneata biviă Velă Hatmaniă. 

Cu plăcătună arătă dumitale pentru ună. lanache Pro- 

copiu, omului lui lanache Mimi, ce acumii să află aici, că, 

la leată '821, căndi atunci mă afiamă însărcinat cu 

untulă Vidinului, aii veniti aici cu mumbăşirii domnescă, 

cu porunca şi cu o scrisoară a dumnealui Postelnicului Ia- 

covache hizu şi deosăbită cu volnicie domnească ca să 

teslimatisescă la numituli de mai susă lanache Procopiu 

o suma de untă şi să iati adăvărinţa de priimire, care adă- 

vărinţa să să trimița la dumnealui Postelnicu Rizu, ca să 

să priimească bani untului în putira adăvărinţi de la la- 

nache Mimi, cumpărătorulă acelui untă. Şi, fiindcă atunci 
să spărgăluisă Craiova, ai datii scrisoarea dumnealui Pos- 
telnicului la omulă mieă, Mihai Coca, ce acumii este morti, 
şi, făcîndă urmare întocmai după coprindera scrisori, aă 
teslimatisită suma untului la mai susă numitulă lanache 

1 Tocmai aşa e altă poruncă din 1ziă April 1820. 
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Procopiu, şi adăvătinţa de priimirea untului aă dati Ia- 

nache Procopiu la mumbaşirulă domnescu. Şi e, unde mă 

cineamiă ! răfuită la leată '825, fiindă la Bucureşti, mamii 

pomănită că mă cheamă la judecată Deparmăntului? de 

Străini, fiindcă atunci Luminațiia Sa Doamna Efrosina a 

Suţului, prănti dumnealui baronulii Meidani, fâta cerără de 

bani prănă judecată de la numitulă lanache Mimi, saă de la 

dumnealui Căminarulă Scărlată, fiindă chezaşti pentru Mimi, 

ca să dai curată pliroforie de şțiința, ce ami pentru acestui 

"untă. Şi, atăta lanache Mimi, căt şi Căminarulii Scărlati, 

să înpotrivă, cu cuvăntă ca se li să dia mai întăii ata 

adăvărinţa a numitului Ianache Procopiu, şi atunci vor 

plăti bani untului. Căci numiţi cu viclănie ai arătată la 

judecată că acesti lanache Procopiu aă fosti omii ali 

unui H(agi)-Iminu Capanlău de la Ciarăgradă şi iu să află 

aici, şi că, avănd adăvărinţa lui, nu putea să apuce pă 

acel Capanlăă ca să-şi priimească bani şi Mimi. Ne-au 

îndatorat judecată, sati să daă adăvărinţa a lui lanache 

Procopiu, sai să plătăscu bani, după cumii copie de ana- 

foră a Departamăntului de Străini vă da mai curată pliro- 

forie. Şi, fiindcă aa judecată ne-ai luatii sfărşită încă pănă 

acum, de aceia mă rogă dumitale, fiindcă acelii lanache 

Procopiu, priimitorul untului, să află acumii aici, să fimă 

orănduiți unde să va cuveni, ca săsă îndatorească a-mi da 

o adăvărința că ati priimit-o. Şi, fiind povăciuită atătiă de 

cătră lanache Mimi, cătă şi de cătră chezaşultă lui, fiindcă 

voră să mistuiască bani Luminacii Sale Doamnei Efrosini, 

nu va să da altă adăvărinţa de priimiră; ca să pătimescu 

e, fără a fi vinovatii întru nimicu. 

Şi cumă va fi milea dumitale. 

Prea-plecată slugă: 
Dumitrie Amană, bio Veli Sărdară. 

Costandini Ghica biv Veli Hatmanii, Caimacamulă 

Craiovi. 

1 Ţineam,. 

2 Departamentului. 

e
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Dumneata, vătaşe, pă amăndoaă părţile să-i înfăţişezi la 

Dipartamentu de patru, ca să cerceteze pricina, şi cu ana- 

foră să ne arăţi. 
5 - 1828, Iuli 24.. 

(Pecete neagră cu fum, cu:. * Costandin Ghica Hatmani, 

o Cali]lm. Craiovi. 

„.. Velă Medelniceră. 
, Bivă Velă Vist. Sa 

- Între hiîrtiile lui Amun se găsesc, alături cu soco- 

teala de vinăricii tipărită mai sus, şi aceste privilegii 

pentru vinăriciul mănăstirilor greceşti Vlah-Saraiă din 

Constantinopol şi Megaspileon din Morta. 

Milostiiii bojiii Io loanii Gheorghe Carageă Voevodii i 

gospodarii zemli vlahiscoie. | , 

Fiindcă sfănta mănăstire Vlahi-Saraiă de la Ţarigradă, 

prin hrisoavele fraţiloră Domni de mai nainte, care sati 

înnoită şi de Domniia Mea, are milă dă vinărit la sudu 
Gorji: din popoarăle acestea, însă: Brătuia, Răşina, Rogo- 
jina, Vieroşanii, Părăulă, Comăneştii, Pojoceni, Doţeştii, 
Văteştii, Găldanuli, Sesulă, Surpaţii, Turbaţii, Buzăştii, 
Gruiuli, dină plasa Gilortului; Vladimirulă, Hurezenii, de 
la Amaradiia; Piscoiulă, Busuioceni, Colţeştii, Tă[n ]dăleştii, 
Gălceştii, Negreni, dină plasa Amăradii-de-susă ; Scrada, 
Bereştii, Popeştii, Răchita, Seaca, Licuritulă, Glăvanii, Po- 
jarulă, Poiana, Seturile, Alunuliă, Roşiia-dă-josti, Şătoaia, 
Văleni, Berceni, Ciocada, Potovaliştea, Zorileştii, Pereştii, 
Ponoarăle, Ciupercenii, Bumbeştii, Bărzoiulă, totă dină plasa 
Amărăzii ; luracii, Dealulă-Văleştii, Cormăneştii, Picoasa, 
Pleşoia, Teleştii, Dealulă-Maiciloră, Dealulii-Suranii, Balta, 
Izvorna, Dealuli-Costeni, Dealulă-Colţeştii, dină plasa Tis- 
mani. Şi la sudă Romănaţi dină "popoarăle acestea, însă : 
Dobrosloveni, Fălcoiulii, Brăncoveni, Vălenii, Baculă sa 
Balsuli, Braneţulă, Prăşcoveni, Dobrunulă, Roşienii, Oşica- 
de-susti i de josii, Coşovenii, Viişoara, Popănzăleştii, Preajba, 
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Apele-Vii, Ghizdăveţii, Mărșanii i Galeştii, Sorenii, Părsco- 

vulii, Dobruleştii, Zvorca, Amărăştii-de-susă i de josă, Ce- 

leiulă, Bobiculă, Studina, Redea, Gărbovuiii, Verdea; acestea 

aă căte dot bani dă vadră şi părpărulă. Cumii şi dină po- 

poruli Leulă, Bărbiceştii sai Bobiceştii, Grăjdineştii sait 

Grindineșştii, Măgura-Găunoasă sai Ghinoasa, Măgura-Veche, 

Poenile, Gavrileştii, Racoviţa, Izlazulă-Verdea, Fundulegulii, 

Moldoveni, Țănţăreni ;. acestea ai căte trei bani dă vadră, 

fiindcă ceilanţi căte doi bani dă vadră şi părpăruli sati 

"încărcată la altă mănăstire ; . 

S'aă dată atastă carte a Domnii Mele după coprinderea 

hrisoaveloră la măna... (alb), ce s'a orănduită dinti partea epi- 

tropiloră aceştii mănăstiri, ca, precumă ai luatii mai na- 

inte vinări&u, să ia şi acumiă, şi, după cuprinderea pontu- 

riloră vinăritului dă estimpu urmăndiă,  măsurătoarea să să 

facă dă vinăricerii domneşti, darui să umble orănduituliă 

înpreună cu vinăricerii domneşti, la scrisă, la măsuratii i 

la luatulă baniloră, şi partea dă bani să o ia orănduitulă 

atasta pă dăplini şi, d'inpreună cu catastihii iscălită şi dă 

vinăriceri, să-i aducă la epitropi mănăstirii, făr' de a opri 

cevaşă ori cu nume de zetuială, sai cheltueli pentru ei, făr' 

dă numai ză&uiala cutii podurilori să o plătească. De care 

poruncimiă la toți căţi să cuvine întocmai să fiţi următori. 

| saamă recehi. gospodstvami. 
1818, Septemvrie 3. 

(Monogramă cu roşu.) 
, 

(Pecete domnească.) 

După condică. 
Velă Logofăt. 

Răducanu Sărdaru. 

Milostiii bojiiă lo loant Gheorghiu Caragea Voevodii 

i gospodari zemli vlahiscoie. Ei oreia. print 

Fiindcă sfănta mănăstire Megaspileonu de la N oreia, prinii 

hrisoavele trațiloră Domni de mai nainte, care sai înnoit
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şi de Domniia Mea, are milă dă vinăriă la sudă Vălcea 

căte cinci bani de vadră, care popoară săntu acestea, adică : 

plasa Oltului-dă-susă i dă josii: Ursoaia, Malulă, Stăneştii, 

Istavulă, Dealuliă-Banului, Dobruşani, căte vii nu sănti po 

moşăia schitului episcopii, Măgureni; Stărleni, Butari, Di- 

deşti, Cosiceni, Glavii, Amărăştii, Palanga, Scundulii, Ză- 

videni, căte vii nu săntă pă. moşăia episcopii, Orleştii ; Jiş- 

căliia, loneştii, Minculi (sic). Şi dinu plasa Oltețului: Igoiulii, 

Turceştii, Bărbeştii, Colteştii, Slăveştii, Sineşti i Creuţa, Go- 

eşti, Roşiia, Zgăbila, Grădiştea, Obitu, La Viia, Ciorteştii, 

Vălenii, Săştoara, Crăpăturile, Şărbăneştii, Ţitoiu, Contea, 

Pleşoiu, Văsilaţii, Cărloganii, Poenari, Ghioroiulă, Horăştiia, 

Goruleni, Oculeșştii, Diiculeştii, Uşurei. Şi dină plaiu Hu- 

rezului: Armăşăştii, Stroeşti, Slătioara, Greci, Socaţii, Săr- 

peştii, Bereştii, Alinteştii, Corşărulă, Peticei, Bădeșştii, Otă- 

şani, Mateeşti, Cărstăneştii. Şi din plasa Cernii : Mădularii, 

Valea-Mare, Botăşani!, Rusăneștii, Mărginenii, Drăganulii, 

Ciăuleştii, Dozăştii, Mătuca, Văruleni, Zăvoeni, Nisipeni, 

Dejiiulă, Borcăneştii, Stăneştii, Ciumaţii, Cermegeșştii, Lipoşiia, 

Bereşti, Zărăneşti, Şărbăneştii, Ulmetulă, Bălteni, Bojugeni, 

Cireşulă. Iară dină plasa Otăsăului: Frăţeştii, Ciorăștii, 

Urşii, Foleştii, Dumbrăveştii, Foleşti-dă-susii, Mănăileştii, 

Şărbăneştii, Păuşăştii, Bărlogulii, Stoeneştii, Buneșştii. Iară 

dinti plasa Rămnecului: Vlădeştii, Arhangheluli, Buda, Băr- 

seştii. Şi dină plaiu Cozii: Tomşani, Olăneşti, Cheia. 

Dintraceste popoară ce să numescă mai susă, din toate 

să ia sfănta mănăstire vinărită deplină, de vadră căte cinci 

bani, şi părpărulă după obiceiă, atătă dină viile ce să află 

acumi sădite, cătă şi dină cele ce într'aceste popoară după 
vremi să vori mai sădi, 

Ami datii Domniia Mea această carte la măna... (alb) ce 

sati orănduită din partea numitei mănăstiri, ca, după pon- 

turile vinăritului dă estimpă urmăndiă, măsurătoarea să să 

facă de vinăriceri domneşti, dar să umble orănduitulă în- 

preună cu vinăriceri domneşti la scrisii, la măsurată şi la 

luoatulu baniloră, şi, făcăndă doocă catastişe aseminea, is- 

călite şi dă vinăriceri domneşti şi dă omulă mănăstirii, 
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partea de bani a mănăstirii să o ia orănduitulă acesta pă 

deplinii şi, dinpreună cu catastihulă, să-i aducă la epitropi 

mănăstirii. Dină care bani numai zetuiala cutii podurilori 

are să o dea, iară altii nimică să nu să oprească, nici cu 

nume de zecuială, sai cheltuială pentru ei, -ci toţi bani 

dăplină îndată să să, dea. la orănduitulă mănăstirii. 

| saamă recehii gospodstvami. 
1818, Septemvrie 4. 

(Monogramă cu roşu.) 

(Aceiaşi pecete.) 
Veli Logofătii. 

Dupe condică. 
Răducanu Sărdaru. 

- 

Aman avu a face şi cu arenda vămilor, cum se vede 

din această socoteală, pe care o traducem din gre- 

ceşte: 
Vînzarea vămilor, 1817. 

  

Lei. 
, 

13.000 Focşani. 

13.310 Buzău. 

13.050  "PfodtEw. 

49.000 Ploieşti. * 

63.000 Văleni. 

44.000 Câmpina. 

16.000 Dragoslavele. . „. 

232.975. 

18.000 Slatina. 

37.000 “Teleorman-Vlaşca. 

16.230 . Ialomița. 

“12610 Gherghița. 

12.000. Urziceni 

4.820 Fumăritul Bucureştilor. 

3.910  Şfertul. 

2.700 Fumăritul. £ 

340.405 
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64.000 7b dha6pl. 
120.000  Carvasaraua, 

200.000 1OTEpĂLva,, 

748.405 
„24.000 04 'Zthay... and ră pa 

pac. , 

724.465 . . 

Un întreg caiet cuprinde apoi, în aceiași limbă, «Ca- 

tastihul creditorilor vămii Craiovei pe 1817». 

Se păstrează şi socoteala carvasaralei pe acelaşi an 

(o singură foaie grecească). 

În seama carvasaralei se dat, în 1818 şi 1820, aceste 

două sineturi de negustori: 

A. 

933, adică taleri noau sute treizăci şi trei, mami înprumu- 

tată de la cinstita Car[valsaraua Craiovei, cu sorocii 

de acumii pănă la Sfeti Nicolae, însă cu dobănda 

loră, la pungă pot[ronici] cinci. Şi, pentru mai bună 

siguranţiia cinstitei Carvasarali, pună și amanetă pră- 

văliia mea şi casa, ca, la numituli sorocuă, de nu 

voi plăti bani, cu dobănda lori, cumit mai susi -arătă, 

are voe Carvasaraoa să le vănză, să-şi ia bani. 

Şi, pentru mai adevărata credinţă, m'ami iscălită 

mai jos, ca să [să] crează. | 
1818, lune 3, Craiova. 

Matei Maliu, platnicii, şi adeverezii. 

Marco, martorii. Radu Şătrarii, martură. 

Şi ami scrisă eu, celă mai josă iscălită, cu zisa mai sustă 

numitului, şi săntii şi martură. 

B. 

Incredinţezii cu acesti zapisă alu mieă la măna dum- 
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nealui bivă Velă Sărdaru Dimitrie Aman precumi să să 

ştie că, fiindu-i eii datorii taleri 1.050, adică una mie cinci- 

zeci, dinii nişte marfă .şi, neavîndi banii ca să-i răspunzi, 

dumnealui acumiă, înă puterea zapisului ce l-ai avutii mai 

înnainte de la mine, ami fostii pusi de dumnealui la popreala 

cinstitei Căimăcămii a-i împlini banii, şi, altii mijlocă neavîndă 

ca să-i plătescii aceşti bani, după .rugăzunea ce ami făcutii 

ca să mă mai lăstuiască, mi i-ati mai lungită soroculu de 

ună anii de zile. Şi, pentru mai bună siguranţie, ami pusii 

şi amanet doă vii ale mele, dină Dealulii-Calului, și uni 

locă de prăvălie, ce-li ami lîngă Costandin Căldăraru. 

Însă şi cît vină voit face dintr'aceste vii ale mele, pînă la 

numitulă sorocă, să fiii datori ca să-lă vîndii şi, oricîţi bani 

va eşi, să-i da dumnealui, ca să mă scază dintr'această 

datorie. Şi, cîndă nu să va împlini suma baniloră de mai 

susii pină la sorocă, totă înă diiastima aceasta să-mi vînză 

acesti loci de prăvălie, şi, iară, cîţi bani vorii eşi, totii 

dumnealui să-i priimească. Şi, cîndă nici cu aceasta nu să 

va împlini suma baniloră de mai susă, atunci să-rii vînză 

şi acele vii, ca să să împlinească suma de mai sustii: pînă 

la numitul sorocii să ami a-l siguripsi de toți banii aceia, 

fără de cîtuşi de puţinii cusurii, cumă mai susii mă legi. 

Şi. banii să meargă fără dobindă, după învoiala ce ami 

făcută cu dumnealui, pînă la sorocii. Cumi şi zapisulti celă 

dintii, pentru mai buna întemeere ce cuprinde într'însulă, 

iară amanet, o prăvălie a mumă-mea, l-aă poprită dum- 

nealui,. ca, la soroculti ce mi-ami pusă, răspunzîndă toți 

banii, atunci să aibă dumnealui a mi-lă da şi, înpreună cu 

acesta, să mi să spargă: a 

Şi, pentru mai bună încredințare, mami iscălită însumi 

cu mîna mea, ca să să crează. Ia 
1820, lulie 3. 

„Eu Matei Malu, pla[t]nică. 

De la Departamentul de patru. . 

ndă înnaintea noastră Mateiu sin 
Cu acestii zapis vii 

şi cetindu-i-să coprinderea 
Malciulă, celui dină dosi iscăliti,
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întru auzul lui, ati arătatii şi însuşi înnaintea judecății că 

taleri 1.050, ce să arată într'acesti zapisă, este cu adevă- 

ratii datori la dumnealui Sărdaruli Dumitruli Amanii, şi, 

pentru aceia, i-ai dată amanetă, spre siguranţiie, loculii dă 

prăvăliie de aici, dină Craiova, ce este lăngă Costandin 

Căldărarulă, şi dooă vii, dinii Dealuli-Calului, însă una ce 

este alături cu viia lui lonă Golumbeanuli şi ceialaltă ală- 

turea cu viia lui Firică, bratii Apostolă. Pentru care loci 

şi vii, arătăndu-ne şi loana, muma numitului Malciuli, că, 

cu adevărată, sîntă ale lui, rămase clironomiie de la tată- 

săi, de aceia, după rugăciunea ce ne-ati făcutii numitul 

Malciu, înpreună cu mumă-sa, sai adeveritii şi de către 

noi, ca să-şi aibă zapisuli acesta urmarea lui întocmai. 

'820, Iulie 4. 
(Două iscălituri.) 

Pro&ti bivii Velui Vistieri. 

Socoteala vămilor pe 1817 se înfăţişează aşa (tra- 

ducere şi resumat din greceşte): 

Cu Dumnezei Sfîntul. 

Carvasaraua Craiovei. 

Dumnealui Serdarul Dimitrie Aman. 

Să dea: , Lei. Bani. 

lanuar. Cumpărătura vămilor . . ... 200.000 — 
«  Cheltuiala actelor, cu ruşfeturile ces'aă 

dat la Bucureşti. . . . , . . 13.500 — 
«  Cumpărătura rămăşiţei lui 1816, care 

aă întrat în iratul anului 1817. . "4.500 — 
Cheltuiala lefii şi havaeturile carvasa- 

nalei după catastin . ., . .., 33.037 . 60 
Cît am măsurat prin mîna dumisale 

Serdarului D. Aman „251.637 60 
După adeverinţă . Pa „83.281 96 
Capitalele pe lunile Ianuar şi F ebruar. "35.166 81 
ară md Sepopotăy a. 232 117 

352.152 33 
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Să iea: Cit a venit în luna aceia. 
. Lei.  Parale. 

lanuar .. . . . . . "14201 54 

Februar . ., . . . + 14811 30 

*Mart , . „0. 7 42.099 105 

April . . . . „ . „ 28.213 60 

Mai . . . , .  . 21.458 108 

lunie . . . ... . . 24189 27 
lulie . . . .„ .. 3 „ 15.788 105 

August . . . . . . 21170 117 

Septembre . . . . . 16.869 108 
Octombre . ; . . . 16.175 48 

Novembre . . . . . 21.939 117 

Deceinbre . . , . . 60.000 33 

296.985 72 
"818, 3o April. 

Cu Dumnezei Stîntul, 

Socoteală de obşte a vămii Craiovei. 

Cite ai întrat în această lună: 

lanuar . . . . . . 14201 SI 

Februar . . . . . . 14811 30 

[Urmează ca mai sus.] 
296.985 72 

Lei, Bani. 

Cumpărătura vămilor . 200.000 — 

Cheltuielile actelor cu ruşfeturile 13.300 _ — 

Cumpărătura, rămăşiţei pe 1816, la 1817 . 4.500 — 

Cheltuiala lefilor şi havaeturilor Carvasaralei 33.637 60 

Câştigul ce l-a trimes darnicul Dumnezei după 

saldo din faţă _45:348__12 

296.985 72 
7 

Urmează împărţirea între părtaşi, după suma cu care 

a contribuit fiecare (Polizachi Stolnicul, Păharnicul Scar- 

lat, Serdarul .D. Aman, Şătrarul Ştefan Deşliu, Me-
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delnicerul Iordachi, Vistierul Anastase, Polcovnicul D.: 

Zahareanu, Şerban Papadopol). 

Cu privire la alt sinet face mărturie, la 1-iii Mai 
1817, Răducanu Filitis, ca vătaf al Căimăcămiei Cra- 

iovei (zapă re Baraotac mie vru» Kaipawapiae  Kpo- 

“po5ac). 

Printr'un înscris grecesc din 1817, Aman arată că 

a luat pe acel an văile Craiovei «prin mijlocirea 

dumisale Stolnicului Polizachi, de la Banul Craiovei», 

care arendase toate vămile. Suma arendării e de 

190.000 de lei. 

Intre hirtiile de afaceri ale lui Aman găsim, în 

sfirşit, această însemnare romănească a veniturilor de 

vinăriciă pe care le culegeaii deosebite mănăstiri: 

Mărcuţa are milă doi bani la vadră și părporulă. * 

Spitalul Iubirii-de-Oameni! are la vadră o pară dă la 
toți căţi are şi Mărcuţa. 

Mitropoliia are la Orniţă, înă toată moşiia mănăstirii, la 

vadră cinci bani şi părporu. 

Tismana are, la moşiile sale, milă la vadră doi bani şi 

părporu. 

Govora, asemenea, la moşiile sale. 

Coziia, asemenea. 

- 

Din 1820 avem şi această poruncă în greceşte: 

"loăyyne "Ahstovâpna Sortare Bos efdae, 2hso 0 adltvege vai 
ev Tăs1je Orrpofhar pie, 

î Tipuorare vai eyevenrars îmErspe TpOODNEBOATE Xp. TD 
Meyz-llosrehyze "low Azihrac Kotumrine Kpamobae, ete 
Bpaitvoy Sv edrpeţin, "Frestdj oi pară niv apontahsinav pbljevriziiv 
pac îrponra'țiv “hlisv &vradba î (p&repoc Sepăăprje "Anna, Gwy- 

1 „Filantropia“ din București. 
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eaupEpov nai năy Xogapiaap.ov rod Grâvwwo5 Govrbpo5, dv meptEopav 

„Amd ră mrâoe meparvă maia tă Thy Wp8iaY Tod TpEyovroc 

poi AA ră Tpăe TON 'fjp.STSpobG dp. OTV RODG TpOGTINEVTA 

adevuză pac “pina, 276 Emetâij Efjeopidm 2ap "1p.v 0 XoVa- 

uaoue, ur atophqoev d finete, lâo Sroorpărerat mâmâs dd vă 

îacdontion rd Eprov rod aa vă mţabij eic Brăby ră ătoptopEvav 

fnbwnpow doc tije ănorhnpbseoe tab hewoopEyo» Vp6Y0» 70) au 

aatob, Maprion hăTI6, ărapahhdmoe ară Ti) varorriy pac. Îlpoc- 

rârrouev wo. ri) ebfevela Tric Vă 2vvoraniț, vă vă. orahObY ră. piara 

105 Boorbpo» 97. Ev 4up îi vă vă, îjBehev ămovhonfitio, Eee 

sic Br5bw. To 52 2apâv pac pBevarady pipa, 7 0 dyavosf)i, 

aapă rije ebvevetac rr, vă doi) ec: weipac rob pinievoc mpăc 

amd rod, ri BE0PIj5E TăY hOVApLaGp.6V 705: Tă 3 Em ris 

ziev Beobsv mhstoro user Sfjpeţic. 
e ao, Xer. term. 

"[V-o:] Mee Brortdpiric. 

To rută 4 eDfeyesrâr Îerăpip  TpOSPhEBTĂT» Ăpyowr! 

pb  Mosrehyio, "low Aire, Kipur] K papa, 

ebroyâe. 

[Adaus, iute:] A% 7y Sepărpnv 205 AO pa pit459.05 10 1820 Er0vs, 

(Pecetea ştiută.) 

lo Alexandru Suţu Voevod, cu mila lui Dumnezeii Domn 

şi stăpiînitor a toată TŢara-Romănească. 

+ Prea-cinstite şi de bun neam al nostru prea-iubit boier, 

biv Vel Postelnic loan Depalta, Caimacam al Craiovei, să 

fii sănătos cu fericire. De ovare ce şi după porunca împă- 

rătească trimeasă nouă a venit aici al nostru Serdar Aman, 

aducînd cu sine şi socoteala untului Vidinului, pe care l-a 

luat de la judeţele acelea de dincolo pentru nevoia anului 

curgător, după scrisorile noastre domnești orînduite către 

dumnealor ispravnicii noştri ; şi, de oare ce sa cercetat de 

noi socoteala, şi s'a achitat numitul, iată se întoarce acolo 

ca să urmeze lucrul săă şi să răspundă la Vidin untul orîn- 

duit pănă la împlinirea anului viitor 1820, Mart în 31, ne- 

apărat, după porunca poasțră.— îți orînduim şi dumitale să
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te îngrijeşti : a se trimete cîştiurile untului întreg la timp, 

ca să nu urmeze lipsă la Vidin. lar scrisoarea mea dom- 

nească de faţă, dacă se va ceti de dumneata, să se dea în 

mînile numitului pentru arătarea lui că a plătit deplin so- 

coteala lui. lar anii dumitale să fie de la Dumnezeii foarte 

mulţi cu fericire. 1820, Septembre 17. 

[V-o:] „+ Marele-Vistier. 

Prea-cinstitului şi de neam, prea-iubitului nostru boier, 

biv Vel Postelnic loan Depalta, Caimacam al Craiovei, cu 

fericire. 

Pentru socoteala pe anul 1820 a Serdarului. 

VIII. 

A se adăugi la cele de mai sus şi aceasta: 

lo loan Gheorghiu Caragea Voevodi, bojiiă milostiii i 

gospodari zemli vlahiscoi. 

Cinstită şi credintosă boerulti Domnii Mele, dumneata 

bivă Velă Postelnici Nicolaie Scanavi, Caimacamule ală 

» Craiovii, sănătate. 

Neguţitorii ce sănti însărcinaţi cu răspunderea zahereli- 

loră la Diiiă, viindă aici dină porunca Domnii Mele, li sat 

theorisită socotelile anului trecuti, şi, văzăndi Domniia Mea - 

_că sai purtati cu bună orănduială, de aceia sai însărci- 

nată şi pă curgătorulă ani totă aceştiia, însă Dumitru 

Amani şi Cocea Niculaie, după cumii vei lua dumneata 

pliroforiie din cartea Domnii Mele cea slobodă ce sati 
dată osebiti la măna loră. Deci, iată, să trimiseră porun- 

cile Domnii Mele de orănduiala untului de estimpă către 

dumnealorii ispravnici acelorii cinci județe preză Olti, 

care să să pornească fără zăbavă, şi să îngrijeşti dumneata 
de a să face urmare întocmai. Iară, pentru untulă ce ai 
dati, după trebuinţă, înă anulă trecută, numiții neguţitori 

mai multă peste datoriia loriă, adică dooăzeci şi dooă de mii 
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şi dooă sute cinzeci ocă, după cumi pe largi să arată int 

socoteala ce au paradositu către Domniia Mea, acastă sumă 

de unti ati numiții neguţitori să şi-o priimească în natură 
din orănduiala de estimpii, dină căştiulă primăverii, ico- 

nomisindi însă şi trebuinţa Diiului pe deplină, şi, la soco- 

teala ce vei paradosi pă anulă acesta, după ce să va în- 

plini toată orănduiala untului dină. judeţe, sai dati po- 

runca Domnii Mele a li să ţinea înă seamă suma ce să arată. 

Şi fi dumneata sănătosi. 
| 915, Apr. 1. 

[Pe V-o:] | Velii Vist. 
Cinstitii şi credinăost boeru Domnii Mele, dumnealui bivă 

Velă Postelnicii Nicolaie Scanavi, Caimacamuli Craiovei, 

cu sănătate să să dea. | 

Bivă Velu Paharnicu. , Untă. 

(Pecetea cunoscută.)



Pi 

ADAUS.-: 

N 

Procesul lui Aman scoate la iveală, în cartea Di- 

vanului de judecată către Domn, aceste acte: 

Copiie întocmai. - 

Prea-Înnălțate Doamne, 

Dină luminată porunca „Mării Tale, dumnealui Velu Hat- 

manti ală Divanului, prină zapciu vătafă de păhărnicei, ai 

înfăţişată la Logofeţiia Străineloră Pricini pe chiră Ştefanti 

Meidani Suditulă cc., prină vechilul dumnealui, Sărdarulii 

Hristodorii, cu jălba ce ai dati pentru dumnealui bivă Velu 

Căminaru Scarlată Stoenesculă, prină care arată că, avăndă 

să in o sumă de bani de la Luminăţiia Sa Doamna Efrosina 

Calimahi, îlă orăndueşte prină cartea de epitropiie a Lu- 

minăţii Sale ca să priimească de la dumnealui Căminarulii 

taleri 15.750 dină madeaoa untului de Vidin, precumii să 

cuprinde înă cheari înscrisurile numitului Căminari. Pe care 

bani cerăndu-i înti multe rănduri, să înpotriveşte a îi plăti. 

Şi, fiindcă printr'acestii epitropiconă Luminăţiia Sa Doamna 

îlă orăndueşte şi vechilă, ca, de va fi trebuinţă, să să şi 

judece,— de aceia face cerere ca să să orănduiască unde să - 

va cuveni spre a să dovedi şi a să hotără de cere arătaţi 

bani după dreptate de la dumnealui Căminaruli, şi către 

atasta să îi să facă şi înplinire, — arătăndu-ne de văzumi 

mai întăi acelă epitropiconii suptui iscălitura Luminăţii Sale 

Doamnii, scrisă de la trecutuli Maiii 15, coprinzători că, 

avăndiă să ia Luminăţiia Sa taleri 15.750 de la lanache 
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Mimi înă chizăşiia numitului Căminară Stoenescu, după 
înscrisurile ce are, asemenea avănd şi o socoteală cu Jă- 

luitorul Meidaniă, îlă orăndueşte epitropi cu deplină putere 
dinti partea Luminăţii Sale, ca, înti puterea acestui epitro- 

piconă, să facă toate mijloacele şi să înplinească arătaţi 

bani. larii, către asasta, pentru arătaţi bani ce-i cere de la 

dumnealui Căminarulă, ne arată aceste engrafe: 

Leati '821, Fevr. 8. Carte de sămforiie, supt iscăli- 

tura lui lanache Nicolau Mimi, şi dedesuptulii aceştii iscă- 

lituri iscălită şi dumnealui Căminarulă Scărlatiă, chezaşi şi 

platniciă, coprinzătoare că să făgădueşte printr'acesta celu. 

iscălităi cumă că, mergăndă lanache Procopiu, omul lui 

Hagi-lmini capanlău, la Craiova ca să rădice de la Sărda- 

rulă Amaniă o sumă de untii, pentru căte mii oc[ale] va ră- 

dica şi va da tescherea, înfăţişindu-i-să teschereaoa lui aici 

„către însuşi după zile treizăci şi una, este chezași şi plat- 

nică să răspunză plata, căte parale patruzăci şi cinci ocaoa, 

pentru căte ocale va coprinde teschereaoa numitului lanache 

că aă priimită. | | 

Leatiă '821, Fevr. 18. Înştiinţare a unui Mihale Coca, ce, 

după arătarea Sărdarului Dimitriie- Amanii, fiindă faţă, că 

a fostii omul săi şi l-ati avutii orănduită în locui la 

magaziia untului, scrisă către dumnealui Postelniculă laco- 

vache Rizulii, coprinzătoare că, după porunca dumnealui 

ce sai trimisii către Sărdariă ca să teslimatisească 14.000 

ocă untă la orănduitulti mumbaşirii, înă lipsa Sărdarului, 

Sai dusă cu mumbaşiru la dumnealui Postelniculă Cai- 

macamulă Craiovei, şi i-ai dati toată măna de ajutoră 

pentru rădicarea untului, carele şi sai încărcată pentru 

Izlază, după porunca dumnealci. 

Leati '821, Fevr. 18. Înştiinţare a unui Petre mumba- 

şiră, asemenea scrisă către dumnealui Postelniculii Iaco» 

vache Rizulă, după arătarea vechilului, coprinzătoare” că, 

fiindă orănduită asupra vadelii untului, şi mergăndă la 

dumnealui Postelniculă şi Caimacamulti Craiovei cu cărţile 

dumnealui, i-ati dată toată măna de ajutor spre rădicarea 

untului, înă scurtă, la toate, şi că 14.000 ocă unti l-ai în-
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cărcatiă pentru Izlaziă, întocmai după poruncă, şi pleacă şi 

elă la Izlază înpreună, ca să-lă teslimatisească la numituliă 

capanlăi. . 

Leată '821, lunie 23. Răvaşă alti dumnealui bivii Veli 

Agă Alecsandru Vilară, ce îl scriie către Sărdarulă [Di|- 

mitriie Amaniă, coprinzătoră că să-l înştiințăze de s'a ră- 

dicată de la magaziia Craiovei acele 14.000 ocă untii ce 

ati fostii rămasii pentru trebuința primăvări de către orăn- 

duitulă omii ală lui Mimi, carele ai mersă să-l arădice 

cu scrisoarea dumnealui Postelnicului lacovache. Fiindcă, 

întrebăndu-să numitulă Mimi, aă răspuns că nu are înu 

ştire de s'aii rădicatii. Înă care răvaşă, mai la vale, totii 

la acelă leată, luniie 24, răspunde în scrisă numitul Săr- 

dară Amani că, după porunca dumnealui Postelnicului, 

sai teslimatisită pe la 20 ale. luni Fevruară la omulă lui 

Mimi peste 14.000 ocă untii de omuliă săi ce sai aflati 

la Craiova şi că pentru teşcherelele acestui teslimatii nu 

ştiie unde să află, fiindcă omulă săii lipseşte la Vidină, iară 

că l-aii rădicati untul de la Craiova nu este nicio îndoială. 

Leată '821, Noemvrie 15. Scrisoare a dumnealui Cămi- 

narului Scarlatii Stoenescu, prină care răspunde dumnealui 

Spătarului Ianculă Racoviţă că ai priimită pitaculă dum- 

nealui şi ai văzutii cele scrise, la care şi răspunde că de- 

ocamdată nu este destoinică să facă săvărşirea, fiindcă Mimi 

să află acolo şi că aici dintr'ai săi nu sănti; de aceia şi nu 

rămăne altă decătii, înti vreme de liniştire, să îngrijască 

spre înplinirea datorii sale, față fiindă şi părătulă Căminari, 

Atătă căt, printr'un tecriră ce aă datii la judecată, cătii şi 

prin grai, răspunsă că acesti untă mai fostii numai 14.000 

ocă, ci 26.000 ocă, şi s'aii vănduti printi docă simfonii întăi 

scrisă, iară nu numai print una,—după cumi ai arătatii şi priniă 

jalba ce ai dati la leatii '822, Dechemvrie, prină care îşi aneri- 

riseşte iscăliturile chizăşii, şi pe care de silă şi de frica dum- 

nealui Postelnicului Iacovache Rizulă le-ai dată. După cumi 

să şi dovedește dinti cea d'intăiă siimfoniie, că, viindiă teş- 

chereoa de priimirea untului celui diintăii la dumnealui 

Postelniculă, aă chemată pă Mimi şi l-ai pusi de aii tre- 
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cutii în dosulă simfonii suma ocaleloriă şi bani, şi sati is- 
călită singură răspunzători la sorocă de 31 de zile şi, apoi, 

chemăndu-lă şi pă însuşi a să iscăli, nu sat supusi, pentru 
că atunci i să tăese puterea dumnealui Postelnicului. Încă 

aii arătată şi dumnealoră boerilori caimacami pentru aasta, 
şi dumnealoră aă zisti că, de nu voeşte, nu poate a-lă sili 

ca să să iscălească. Pentru aceia dumnealui Postelniculiă, 

văzăndă atastă urmare a sa, să cunoaşte că ati ţinutii celt 

de alii doilea engrafi, cu care să arată acumi jăluitoruli, 

fără a trece suma ocaleloriă înii dos şi a banilorii, precumiă 

sai urmată la celă d'intăiă engrafi, cu socoteală ca să aibă 

locă iscălitura! chizăşii sale, ce este într'ănsa. Ci, fiindcă 

după orănduiala pravilii şaă anerisită înit vreme iscăliturile 

chizăşii sale, fără a trece soroculii celt orănduiti, acumii 

rămăne Mimi ca să-şi desfacă datoriia lui, după cuprinderea 

simfonii ce are în 'scristi, căci, după cumiă zice, ai iscălitii 

de silă şi de frică, fiind atunci dumnealui Postelnică-Mare, 

şi putea să-i facă orice răă arii fi vrută, după puterea ce 

avea. , 

Iarii, pentru cartea ce ai scris-o către dumnealui Spat|a- 

rul] Racoviţă, totii pentru aăastă pricină, arată că şi. pă 

aceia at scris-o de frică, că era vremea turburată, şi, de 

nu ară fi urmată aşa, putea să-i triimiță iscălitura chizăşii 

sale prină mijlocire către Măriia Sa Paşa, ce era atunci 

aici, şi să pătimească mai răi,— arătăndu-ne părătuli Cămi- 

nară de văzumă şi acea jalbă ce aă dată Mării Tale, la 

leată 822, Dechemvrie 12, avăndă coprindere întocmai - 

“precumă arată şi părătulă Căminară prină tacrirulă săi, 

înti dosulă căriia jălbi văzurămiă coprinzăndu-să în buiură- 

dizma ce saă dati, că atunci, nefiindii părătuli aici, adecă 

"dumnealui Postelniculă Rizulă, nu are cu cine să i să cer- 

ceteze pricina prină judecată. Ci rămăne ca, căndi i să va 

arăta ori însuşi părătulă, sai vre-unii vechilă alii săti, fă: 

căndă cerere după coprinderea aceloriă zapise, atunci să să 

orănduiască în cercetare de juldelcată pricina ce o arată 

printracele jalbe. Iară lanache Mimi, fiindă şi el faţă, 

sămfoniia de mai sus arătată, ce este suptii iscălitura sa,
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nu o tăgădui, mărturisindă însuşi eli că sai pusă chezași 

şi platnică, şi că, după acea simfoniie, ati fosti şi este ur- 

mătorii întocmai, fără de nicio osebire; atăt numai: să i să 

dea teşchereaoa lui lanache Procopiu, omul lui Hagi-lmini 

capanlău, după cumă să coprinde într'acea, simfoniie, şi va 

răspunde, precumii este legatii; cu oricăți bani vorii face 

la soroculiă. simfonii de zile 31, ca şi elit după aceia să aibă 

cu ce să apuce pă numitulă capanlăă a îi plăti. Fiindcă, 

neavăndii acestii felă de teşcherea, nu poate să ceară de 

la numitul capanlăă plata acestorii bani, ce va. răspunde 

dreptii untulă acesta,—arătăndă şi Mimi că au fostă toată 

suma untului de la Craiova ocă 26.000, şi că aii datii dooă 

asemenea înscrisă simfonii, dină care la una ne-ai şi venită 

teşchereaoa de cătă untă sati teslimatisită la omul ca- 

panlăului ce să arată mai susi, şi că, primind-o, ati şi is- 

călităi înă dosulă acelii simfonii pentru suma baniloră ce 

ai rămasti să răspunză pă seama ocaleloră untului, şi este. 

datori a-i plăti, şi că, de voeşte judecata a să pliroforisi, 

să cheme pe chiră Zisuli Carapani, fiindcă la dănsulă să 

află acumă acea d'intăiii scrisă simfoniie, după care i-ai și 

cerutti banii, şi să-lă îndatoreze ca să o arate, şi atunci să 

va dovedi că arătarea sa este adevărată şi netăinuitii ni-- 

mică din ființa adevărului. Şi, înă scurti, de toate să-i dea 

teşchereoa lui Ianache Procopiu, şi plăteşte bani după co- 

prinderea teşchereli; fiindcă aşa să leagă printi c hizăşiia sa, 

ca, după ce îi'va înfăţişa teşchereoa numitului lanache, 

atunci să răspunză bani ce vori face pă suma ocalelorii 

ce să va fi priimită.. lar, fără a nu-i da teşchereaoa aceia, 

du plăteşte niciună bani, ca să poată şi el, mai înii urmă, 

precumiă zice, să apuce pă capanlău turcă să-i plătească 

bani. | 

Asemenea mai arată numitulti Mimi că aă avută numi- 

tulă lanache Procopiu i uni altă Turcă, toti omă ali 

acestui capanlăi, Hagi-lminiă, ce aă mersi înpreună cu elă 

ca să priimească untui şi ordinii de la dănsulă ca, după ce 

îl va rădica untulă, să-lă treacă cu numele săi prină Ţara 
Turceassă şi, ducăndu-lii la Ţarigradiă, să-li dea în prii-: 
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Pi - - 

mirea cumnată-săă, Jordache Dimitriu, ce să afla cu lăcu- 

ința acolo, ca şi acelă Iordache, priimindu-lă, să-l tesli- 

matisească lui Hagi-lmint capanlău. Dariă, mai înti urmă, 

a auziti că unii altă untă, ce să (șters: mai) trimisese mai 

nainte, îndată ce aii sosită la schela Ţarigradului, totii sati 

rădicată şi s'au făcut zapti de capanu de acolo, şi poate: 

şi acelă untă ce sai trimisi în urma aceluia, să să fi 

făcută zaptii totă cu acelaşi chipii de capaniă. 

După ali cărora răspuns ce aă dată, făcăndi trebuinţă 

a întreba şi pă Sărdarulii Dimitriie Amani, magazierulă 

untului otii Craiova de atunci, spre a ne pliroforisi înă ce 

chipi saă rădicată acel unti de la magaziia Craiovii şi 

de cine sati triimisă, aflăndu-să aici, l-am adusă înnaintea 

noastră, şi, întrebăndu-să faţă cu mai susii arătatele prigo- 

toare părți, ne-au răspunsă că toti răspunsul săi este toti 

acela ce l-ai dati şi întăi scrisă dumnealui bivă Velă Agă 

Alecsandru Vilară, care să arată mai sus, şi că într'acea 

vre|me]), dină pricina trecutei răzvrătiri, fugindii de la Cra- 

iova, at lăsatii înă loculă săi pă mai susă pomenitulă Mi- 

hale Coca, omulti săti, carele şai şi dată obştesculii sfăr- 

şită, de este vreme... (loc alb). Dari are deplină ştiinţă că 

untul l-aă priimită omulii lui Mimi ce ai fostă triimisă 

numai pentru acesta; precumi şi pentru teşcherelele de 

priimirea untului, zisă că nu ştiie unde să află, dari poate - 

să le fi triimisă omului săii, Mihale Coca, după orănduială, 

iotă la dumnealui Postelniculiă Rizuli, de unde sai şi ară» 

tată scrisorile de mai susă: una a lui Petre mumbaşirii şi. 

ceilaltă a omului săiă, Mihale Coca. 

Iară Sărdarului Hristodor, vechilulă jăluitorului Maitani, 

auzindă arătarea mai sus numiţiloră, ai zisă că nu mai : 

înti vreme ce cheară dină arătarea 
încape altă dovadă, 

ă dină 

i untă sai teslimatisiti fără în- 
lori să dovedeşte că acest . 

doială-la omul lui Mimi, şi, după dreptate, să cuvine cu 

a să îndatora dumnealui Căminaruli Scarlati, ca ună che- 

zaşi, a plăti preţulii untului după înscrisa chizăşiie a dum- 

nealui de mai susii arătată, neajutorăndu-să întru nimici. 

Că, mai nainte, pănă a nu trece soroculi paragrafi, după
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pravilă, şaă catigorisită iscălitura. Pentru că atasta nu-şii 

are locul săă, căndă şi alt doilea o ai mai întemeiatii şi 

cu scrisoarea ce aă scris-o către dumnealui Spătarulii Ra- 

coviţă, | 

Dari judecata, vrăndi a lua pliroforiie şi de la dumnealui 

pbivă Velă Agă Alecsandru Vilară de ştiinţa ce are şi dum- 

nealui pentru teslimatuli acestui untă, amă făcută între- 

bare, şi dumnealui ne-aii arătatii că, pentru aceste 14.000 

ocă untă, ştiie că, după moartea răposatului Domni Alec- 

sandru-Vodă Suţulă, prină mai susă arătata simfoniie şi 

chizăşiie, sau făcută tocmeală a priimi Mimi acestă unti, 

cu preţu ce să coprinde într'atastă simfoniie, şi a plăti şi 

bani căţi va face, şi, după venirea dumnealui aici dinu Bra- 

şovă, chemăndu-lă la dumnealui acasă, l-ai întrebată; şi 

nai tăgăduitii, arătăndii .că l-ati priimită. Asemenea şi 

pentru bani, au zisă că nu are deocamdată de unde să-i 

plătească, ci să fiie adăstare pănă îi va veni de la 'Ţari- 

'gradă nişte bani ce are acolo, şi atunci îi va plăti negre- 

şitii. Ali căruia răspunsă arătăndu-lă lui Mimi, deocamdată 

ai tăgăduitii că nici la dumnealui Aga acasă nu ai mersii, 

de căndă ai venită dumnealui dină Braşovă aici, şi nici 

că ati dată acestă felii de făgăduială pentru bani, că va 

răspunde dinti bani ce are să-i viie de la Ţarigradi. larii, 

mai pă urmă, să întoarce, zicăndi că, fiindii vreme trecută 

la mijloc, ai uitati; dară şati adusă aminte că l-ati che- 

mată dumnealui Aga acasă şi l-ai întrebată numai atăti: 

pentru untii, de l-ai priimită, şi elă, socotindă că-lă întreabă 

pentru untulii dinti ceailaltă simfoniie şi chizăşiie, ce îi şi 

„venise teşchereaoa, fiindu-i dată printi dumnealui Postelni- 

culă lacovache Rizulă, şi că aă fosti iscălită înă dosul acei 

simfoniie, ca să răspunză bani după suma ocalelor ce era scrise 

înii teşcherea, i-aă arătată dumnealui Aga curati, chearii 

pentru aceste 14.000 ocă untii după ali doilea simfoniie, 

de l-aii primită, fiindcă încă de atunci îi da răspunsuli ce 
să cuvenea, adecă că nică teşchereaoa i sai adusti, şi nici 

că ai scrisă înă dosulă simfonii aceştiia, după orănduială, 

că plăteşte bani. 
. 
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Deci, coprinzindu-să înă mai sus arătata simfoniie de 

chizăşiie a lui lanache Mimi că, înfăţişindu-să teşchereaoa 

lui Ianache Procopiu, omulă lui Hagi-lmină capanlău, după 

zile 31, este chezaşi şi platnică, să răspunză plata, căte pa- 

rale 45 oca, pentru căte ocale va coprinde teşchereao nu- 

mitului lanache că at priimiti, şi, acea teşcherea neînfăţi- 

şindu»i-să lui Mimi, nu poate jăluitoru Meidani să apuce 

pă Mimi ca să-i plătească preţulii acestorii 14.000 ocă until 

pănă a nu-i înfățişa acea teşcherea, pentru că numai atunci 

este datoră Mimi, după legătura chizăşii lui, să răspunză 

prețulă aceloră ocale ce să vori coprinde într'acea teş- 

chera (sic), după ce îi va. [fi] înfăţişală. Și Mimi, cu drepti 

cuvăntiă, sai înpotrivită la cererea jăluitorului, fiindcă şi 

elii, după aceiaşi teşcherea, âre a să acrichisi (sic) pentru 

aceşti bani cu numitulă capanlăi. 

Dară, de vreme ce cheari într'atastă simfoniie de chi- 

zăşiie să coprinde că, mergăndi numitul lanache Procopiu, 

omulă lui Hagi-Imini capanlău, la Craiova ca să rădice 

de la Sărdlarulti| Amaniă o sumă de untă, asemenea co- 

prinzăndu-să şi înă mai susii arătatele înştiinţări, însă întă 

a lui Petre mumbaşiruli că sai încărcatii 14.000 ocă şi 

sati pornită la Izlazi, cumă şi într'a lui Mihale Coca, omulii 

- Sărdarului Amană, ca să teslimatisească acelui untii, ocă 

14.000, orănduitului mumbaşiră, şi că, încărcăndu-să, -sai 

şi porniti la Izlazi;; 

"Precumă şi întă răspunsul ce au datiă Sărdarulă Dimitrie 

Aman magaziiarulă către dumnealui bivi Vel Agă Alec- 

sandru Vilară la întrebarea ce i-au. făcută, că aceste. 14.000 

ocă untă sau teslimatisitii la omul lui Mimi şi că sati 

rădicată de la Craiova, nu este îndoială, să dovedeşte că 

acelă untă, cu adevărată, sai teslimatisită la omuli nu- 

„mitului capanlăă, lanache Procopiu, de către Mihale Coca, 

omul Sărdarului Amană; asemenea nu este îndoială că, 

teslimatisindi untul, ai şi priimită Mihale Coca teşcherea 

de la numitulă lanache ; Pi 

Darii, fiindcă acea tescherea lipseşte, cumii si lanache 

Mimi pricinueşte că nu plăteşte bani pănă nu 1 să va Im 
. 13 
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făţişa acea teşcherea a lui Ianache Procopiu, datorii este 

cheară Sărdarulii Amană să răspunză înă loculă omului 

săi, Mihale Coca, ce l-ai avută orănduitii la magaziie, fără 

a să ajutora întru nimică cu acelă răspunsă ce ai dati 

către dumnealui Aga Vilară că acestă omii alu săă să află 

la Vidină, şi, pentru teşcherelele... (loc gol), nu ştiie unde 

să află, pentru că, acel Mihale Coca fiinqi fosti orănduitii, 

de însuşi a Sărdaruiui datoriie era ca să îngrijască, pănă 

a nu muri, să fi cerută de la dănsulii acea teşcherea a 

priimitorului Ianache Procopiu, ca să să apere căndii i să 

va, face cerere ; - : 

De aceia şi găsimă cu cale ca numitulă Sărdarii Dimitriie 

Amană, ori să dea acea teşcherea a lui lanache Procopiu, 

de untulă ce ai priimitii de la Mihale Coca, şi să rămăie 
apărati, ca, după aceia, să să apuce şi lanache Mimi să 

plătească taleri 15.750, preţu a 14.000 ocă untă, sai, ne- 

dăndiă Sărdarulti Amanii acea teşcherea a lui lanache Pro- 

copiu, atunci rămăne datori ca însuşi numitul Sărdari să 

plătească aceşti bani jăluitorului Meitani, fără altă cuvănti 

de pricinuire. 

Iară, pentru cererea ce face dumnealui Căminarulă Scar- 

latii, ca să rămăie apărati de chizăşiia sa, fiindcă şau ane- 

risită iscălitura prină jalbă dată către Stăpănire pănă anu 

trece soroculii paragrafii, după pravilă ; 

La aceste făcăndii judecătorului cercetare, zicemu că este 

adevărată arătarea numitului Căminară, pentru că, într'acea 

vreme căndui să vede iscălită aastă chizăşiie de numitul 

Căminară, atunci dumnealui Postelniculu Rizulă să afla înii 

puterile dumisale, şi este de crezutii că s'ati silită Cămina- 

rulă, căci, de n'arii fi fostii precumă arată Căminaruli, nu 

era a-şi anerisi iscălitura sa îndată ce s'au liniştitii vremea. 

Dară, de să va socoti că cu ală doilea scrisoare ce ai 

scris-o Căminarulti către dumnealui Spătaruli lanculă Ra- 
coviţă, mai înti urmă, aă mai întemeiat chizăşiia sa d'in- 

tăi, cu acasta nu să învinovățeşte dumnealui Căminaruliă 

întru nimicii, pentru că şi acea scrisoare ai fostă ună mij- 

loci ca să rămăie nesupărată pănă să va linişti vremea. 
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De aceia, fiindcă, după cumu arătămu mai sus, au is- 

călită de silă numitul Căminară acea chizăşiie şi aă şi fă- 

cutii îndată pără de defăimare asupra iscăliturii sale, după 
pravilă nu poate a-şi avea iscălitura atasta tăriie, ci rămăne 

ca o hărtiie albă, cumiă şi dumnealui Căminaruli apăratii 

de acastă chizășiie. 
lariă cea desăvărşită rămăne a să da de către Măriia Ta. 

'825, Săptemvrie 24. 

Mihalache Cornescu Vel Logojătii. : 

Această copiie de anaforă a Depertamentului Logofeţii 

Priciniloră Streine fiindă scoasă, dinti cuvăntii înti cuvăntii, 

întocmai după cea adevărată, spre a fi crezută sau ade- 

verită şi de către noi. 

Hr. Vg. Medelniceră, Logotătii Hatm[ăniei). 

'825, Octomv. 18. 

Trecuti la condică,
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O HOTÂĂRNICIE GORJEANĂ. 

Dinii porunca cinstitei prezedenţii a judeţului Dolju, secsiia 

întăiă, de la 23 ale trecutei luni Fevr|uarie], după jalba cu 

No. 208, ce ati dată d. Manolache Poenaru, făcăndu ară- 

tare că la hotărniciia ce să face moşii Filiiaşu i să cotroape 

ună codru de locă dini moşiia sa Meteu, cumii şi de către 

moșneni hodoleni iarăşi să cunoaşte cotrupită cu o sumă 

de locă, fiindă et orănduită ca, mergăndi înii faţa locului, 

unde să fie toţi vecini. rezaşi, cumiă şi alţi oameni cu şti- 

inţă de toate semnele şi hotaru de prigonire, să facii urmare 

întocmai, după povaţa prăvili; 

Deci, următorii şi supusă fiindă cinstitei porunci, ami 

mersi înă faţa locului, mai întăi la locu de prigonirea ce 

are cu moşneni hodoleni, unde, faţă fiindă atătui Poenaru, 

cătă şi moşneni, şi, după ce mami pliroforisită mai întăi 

de cursulti numitei moşii Meteu şi locu de prigonire, apoi 

le-ami cerută sineturile ce voriă avea şi o parte şi alta. 

Dete de faţă, mai întăi, Poenaru, unii zapisă cu leatulii 

1776, de ani 57, şi iscălită de Costandinii îi Nicolae şi Pătru 

Brădeşti, ce-lă dă la măna lui Băluță Brădescuiui, moşuli 

Poenarului, cu coprindere că pentru partea lorii de moşie 

din Meteii, însă dină Podu-Purcarului la deal, ce o cum-. 

părasă tatăl numiţiloră de la tatălă pomenitului Băluţă, 

sculăndu-să atunci aă răscumpărat-o de la ei ca unii că- 

minii părintescu, răspunzăndu-le bani ce'să coprindi în 

zapis. Iară căți stănjini este toată ata parte, şi de ai avuti 

niscarva semne, de ocolulă ei nu vorbeşte, —- şi nici altui 

sinetă nu mai avu. |
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După acasta, deteră şi moșneni hoduleni:o carte a patru 

boeri hotarnici, dinu leatulii 7243 [|1734-5], de ani 98, cu 

coprindere că, luaţi fiindiui de Radulă Brăiloii Dvornicu i 

loani Logofătu Potbănicanu şi de alți moşneni hodoleni, 

le-ai alesi partea tieşcăruia îni hotarulu Hodoleni, precumii 

să văzu şi înă osăbită copie, ce mai arătară, scoasă după 

ea, adevărată foe de înpărțala stănjinilor, şi adeverită totii 

de acei -patru boeri, dar însă coprinzătoare numai dinii 

Hamăradie, capulă de spre Răsăritii ală hotarului Hoduoleni, 

spre Apusă, pănă înii faţa văi Ruşeţului; iar dină Ruşeţi, 

de unde să începe prigonirea cu Poenaru, şi pănă înă apa 

Almăjălului, pănă unde acumiă le este stăpănirea, şi pănă 

unde să săvărşeșşte şi prigonirea cu Poenaru, nu vorbeşte 

nimici de ai mai avutii moşie şi din Ruşeţi spre Apusii, 

pănă înii apa Almăjălului, sai nu, şi pentru care pricină 
nu S'aii trasă, şi nici alte sineturi nu mai avură. : 

- Aşa dar, din toate mai susti numitele sineturi, atătii ali 

Poenarului, căt şi ale moşnenilor hodoleni, neputăndă în- 

ţălege nimici, fiindă cu totuli întunecate la prigonirea ce 

ai între dănşi, amiă făcută cerere Poenarului ca să dove- 

dească prină mărturii semnele vechii stăpăniri pă unde ai 
fosti, spre a putea şi ei a îndrepta. Şi adusă căţiva lăcui- 
tori dină Meteii, oameni bătrăni, de la o sută de ani la 

„vale, şi cu ştiinţă de toate semnele hotarului, pă a cărora 
arătare nerămăindă mulţumiţi moşneni hodoleni, de 'sineşi 
ati căzută la păăuire, învoindu-să cu Poenaru prină osăbite 
înscrisuri, ce sai dată la măinile amăndulora părților, cu 
coprindere că la prigonirea ce aă pentru hotarulă : dintre 
moşiia Metei şi dintre Hodoleni, la capulă acestor doaă 
moşii, de spre Apusi, ca să lipsască jurămăntulă de la 
mijlocii şi cheltuielile prină judecăţi, sai învoită între dănşii 

într'acestaşi chipă, adecă : fiindcă at între aceste doaă moşii 
doaă semne netăgăduite, însă loculii pietri ce este la obărşiia 
Almăjălului şi vălceoa Săcşoarei, care este înă faţa Ruşe- 
ţului, pănă unde s'a şi trasă. moşiia Hodoleni, să să tragă 
printr'aceste doaă semne linie dreaptă, pănă înă matca Al- 
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măjălului, şi, acolo unde va veni dreptului, adecă unde va. 

tăia liniia, acolo Să să pue piiatră despărțitoare într'aceste 

doaă moşii. Şi să nu maj aibă a mai pricinui, cu. niciuniă 

felii de cuvănti, nici o parte, nici alta, pă dreptate, să nu 

mai lie ascultati. | 

Drepţă aceia, după învoiala amăndulora “părților, ami 

trasti linie dreaptă, începăndi dină loculii pietri de la obăr- 

şiia Almăjălului, ce este la capulă moşii Poenarului, de spre 

Răsărită, drepti pă mijlocu văi Săcşoarei, pănă în. podu 

ce este peste părăi şi înă gura acei vălcele ; de aci dreptu 

înă deală, pă Botu-Piscului şi pă di la dealu de bordeiu 

Nicoli; de aci, iarăşi, drepti îni dealii şi peste culme, pănă 

înă muchea văi Zăicoia, şi dini muche drepti înă vale şi 

pă lăngă coada de la vale a lacului dină Zăicoia; de aci, 

peste matca văi şi peste dealu Colcovanu, dreptii înti matca 

văi Colcovanului; de aci, peste dealu Almăjălului, dreptu 

înă vale, înii matca Almăjălului, unde urmează a să pune 

piiatră despărțitoare” între aceste doaă moşii, după învoiala 

ce a făcută între dănşi, —că pănă aici să sfărşeşte atăti 

hotaru moşneniloră hodoleni, cătu şi prigonirea dintre. dănşi 

cu Poenaru. lar hotarulă moşii Poenarului dină semnulii 

acesta apucă pă matca Almăjălului, la vale şi spre Miazăzi, 

pănă înti dreptulă văi Ibrului; şi de aci, pă matca văi, înti 

deală şi spre Apusii, pănă în deală, înă drumu bătrănii 

după culme, unde să înjugă înă capi cu hotaru moşii Fi- 

liiaşu şi unde iarăşi, prini jalbă, arată că să calcă de Fi- 

liiaşi acumii, la hotărniciia ce i să face. | 

Pentru care pricină, înpreunăndi pă Poenaru cu dum- 

nealui Tache Filişanu, fu şi vechilu dumineaei cocoanei 

Aniţăi Filişancăi, şi făcăndu-i cunoscută jalba Poenarului, 

răspunsă dumnealui că ră şi făr' de cale pomeneşte în 

jalbă şi pentru dumnealor, că, şi de saii rădicati măege! 

de hotarnicu dumnealor înprejurulă moşii Poenarului şi înăi 

ciuhă) cind sînt făcute dintr'un 

mejdină. „Hotarul“ desparte 

D. N. Ciotori). 

1 Semne. Se mai zice şi: ciuhe (sing. 

şomoiag în virf de băț. Hotarul se numeşte : 

numai satele, nu şi moşiile (comunicaţie a d-lui
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dreptulă acelui locă, sai rădicată numai pentru deslușirea 

hotarnicului dumnealor, dar nu cu vre-unii cugetă a-i face 

vre o călcare moşii, precumii zice. 
Aşa dar, pă temeiul acestui răspunsii, ce prin grai l-au 

dati, rămăne Poenaru nebăntuită, urmăndă cu stăpănirea 

ca şi pănă acumi. | , 
lară de urmarea ce ami făcuti cu învoirea a toate păr- 

țile, amă dati atastă carte la măna Poenarului. 

1833, lulie 16. 

Manolache Pîriianu, bivă vt. Logofătii, hotarnică. | 

[Pe V-o:] Moşneni hodoleni cu Manolache Poenaru pentru 

călcare de moşie. 
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NEŞTE DE LA ÎNCEPUTUL VEACULUI 

"AL XVll-lea. 

IL. 

- To Mironă Barnovschi Moghila Voevodii, bojiitt milos- 

tiiă gospodari zemli moldavscoi. 

Adecă aii avutii dzi naintea noastră. Ifrimi Medrea, cu 

Penteleiti dinu Hrăliceni şi cu Zahariia dinti Zbereşti printr'o 

parte de ocină dinii sati dinii Mogoşeșşti, dintr'a treia parte 

de sată a opta parte, de partea Vrănceaniloră, cu vadu de 

moară; deci le-ai fostă dzua în dzua de Sfeti Vasilie să 

vie Penteleiă şi Zahariia să fie de față naintea noastră, şi 

cu oameni buni să giure cumi nare Ifrimi moşie acolo. 

Deci, căndi aii fostă dzua, ei mată venită la dzi, ce a ră- 

masă dinu dzi și dinti leage. Iară Ifrimu, elă ai veniti la 

dzi, şi ai aşteptatii preste dzi 4 săptămăni preste dzi, şi 

Saii direptatii, şi şai pusi herăia. Deci, de acmu nainte, 

Ifrimă să aibă a-şi ţinea moșiiia, cumii mai susti scrie, cu 

totii venitul, iară Penteleiă și Zahariia să n'aibă a mai pără, 

nice a dobăndi înă veaci; iară, să vorii avea Penteleii cu 

Zahariia născari direasă pre acea ocină, să nu să creadză. 

Altă nime să n'aibă a să amesteca preste cartea Domnii 

Meale. 
(Data ruptă.) 

+ Gospodinii re&. (Pecetea ruptă.) 

Dumitraşco Ştefan Vel L.ogofătii. 

(Pe V-o:].Pre satii pre Mogoşești. 

+ Xopo Moyostart, Tep. Mniorpirsi (contemporan).
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IL. 

; Adecă evii Orheianulti şi cu a m& femei, cu Odochiia, 
cu fata lui Ghiorghie de Mogoşeşti, evă martorisescu, cu 
cestu zapisă ală nostru, cumă ami vinitiă noi, de bună voia 
nostră, la Isacii de Sinihăă, de nime nevoiti, şi i-amă văn- 
dută denă giumătate de satii a treia parte, den giumătate 
de satii denti giosă, ce me-amă cumpărătura, cu femeia mt 
Odochiia de preună. Deci ne amă tocmitti şi ne avi platiti 
deplină Isacă întro măna nostră. deplină, şi. avi dati șep- 
tedze€ de lei bătuţi, bani gata. Deci, înă cestă tocmalla a 
nostră avi fostă Pătraşco de Lucoviţe, şi Anghelă de Mar- 
murinți ce avă fostă staroste la Cernovţii, şi lonaşco Herţe, 
şi Dumitru Lehecinscăii, şi Vasilie Lehecinscăii, şi Andreiaşi 
Talpă de Stroeşti, şi Lupulă Stroesculă de Stroeșşti, şi Păn- 
telei Barnovschie de Beceşti, şi Dumitru Barbovschie. otii 
Beceşti. Deci, ca să aibă a-şi face şi direse domneşti, cumii 
mai susă scriemi, şi tr'aestă tocmală ca să n'aibă nime-a 
se amesteca deni fraţii noştri, nici de .ominii: noştri, ca să 
se ştie. Sa Av[gusti] 28. 
Andreiași Talpa, evă Ionașco Mironesculiă pisahi zapisi, 

Dumitru Lehacinschi, “Vasilie Orheianu (și îndreptat), Popa 
Sava otă Sinihăă. - ! 

[Pe V-o:] + pre Mogoşeşti. 

MU. 

lo Moisi Moghila Voevod, bojiiă milostiită gospodarii zemli moldavscoi, 
Adeci aă venită înnaintea noastri sluga Domniei Meajle| Orheianuliă şi cu fămeaia lui, Udochiia, de (ni)nimene ne- voiţi şi de nimene înpresurați, ce de loră bună voe, şi şaii văndută a loră dreapti ocin şi cumpărătură dină sati din Mogoşeşti, a treia parte dină giumătate de sată dintraceli satu, partea de giosti, agasta parte o ai văndutiă sluvei noastre, lui Isacă de Sinehăi, dereptu 70 de lei bătuţi, Deci sluga noastri Isacă sai sculată de ai plătitii acei bani ce
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mai sus scrie, deplină, întru mănule slugei noastre, lui 

Orheian|ulă], şi fămeii lui, Udochie. Deci noi, vădzindu a 
loră de bună voe tocmală şi deplină plati, noi înci le-amiă 
dati şi le-amu întărit să hie lui Isacă dreaapti moşie şi 

cumpirătură, cu totă venitulii cătii să va aleage pre acea 
a triia parte dini giumătate de sații, partea dină giosuă, 

pre unde va hi ţinută sluga noastri Orheianulii, toati acea 
parte să aibă a ţinea sluga noastri Isacti şi oamenii săi, şi 

săminţie lui, neurniţi să hie mai dănioră înti veaci prespre 

cartea Domniei Meale. (Formula slavonă de încheiere, ruptă.) 

| (Pecetea inică, ruptă.) 

Gospodină velealii. | 
- "U lasă, let 7142[1633], Sept. 2 dni. 

- Ghianghea Veli Logofătă u&. i iscală. 

[Pe V-o:] Ispisoci di la Movila-Vodă. 

IV. 

lo Vasilie Voevodiă, bojiii milostiiă gospodarii zemli mol- 

davscoi. . 

Scrie Domniia Mea la sluga nostră, la Isacti de Sinihăii. 

Dămu-ţi ştire, deaca vei vedă cartea Domniei Meale, iartă 

tu să mergi la sată la Mohoșeşti şi să aibi a alege o partea 

de ocină dină sati dinii Mogoşăşti, partea Mărencăi, dinii 

vatra satului, şi din cămpu, şi dinti țarină, și dinu fănaţi, 

şi dină pomi şi dină totii venitul ce va hi pre partea Mă- 

rencăi, şi, cine va hi arată saă va hi cosită pre ada partea, 

să aibi a lua a dzeace dinii păine, şi dină fănă, şi dinti 

toti venitul ce va hi. (Formula slavonă de încheiere.) 

Samă gospodinii velială. 

A P U Iasti, vl. 7149 [1640], Oct. 3. 

(Pecete rotundă cu chinovar.) 

Gavrilă Mătieşi Veli Logofătu.  lonaşco. 

[Pe V-o:] Carti di la Vasilie-Vodă. 

(Notiţă >De iti t|iloriă |. (Notiţă veche :) De hotaritii Mogoşeş Lilorii ] Veni Logat.
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V. 

lo Vasilie Voevodă, bojiiă milostiiă gospodarii zemli mol- 
davscoi. 

Scriemii Domniia Mea la slugile nostre, la Andriiaşă Talpă 
şi la Ionaşco Brăndzanulă. Dămu-vă ştire, deaca veţi vedea 
cartea Domniei Meale, iară: voi să mergeţi la satii la Mo- 
goşeşti, să străngeţi oameni buni bătrăni şi dină pregiuri 
meagiiaşi, şi să socotiți cum veţi afla mai cu direptulii, 
să aleageţi toată cumpărătura slugii nostre lui Isacă Căpi- 
tanulii, care ai cumpărată de la fitorii Gorgăi Cazaculii 
şi Mihaşco şi alți frați a lui, toţi fitorii Gorgăi, toată par- 
tea lori, moşie şi cumpărătură, ce: să va aleage, şi de la 
unchiul loră Zahariia, fratele Gorgăi, ce va hi partea lui 
de moşie, şi o jireabie de la Chireana, fata lui Ghiorghie, 
şi de la bărbatulă ei, Gavrea, ce aă avută tată-săii Gheor- 
ghie cumpărătură de la Filcia dea Năhoreani, aşijdirea de 
la Pătraşco şi de la Toaderiă, fisorii lui Goianii, dină giu- 
mătaate de acelă sati, dinii giosii, dină partea de mijloti, 
din a treaia partea a patra partea. Toate aceste părţi să le 
aleageţi pre direasele lui Isacă, dină vatra satului, şi dină 
cămpu, şi dină pomeate, şi dinti hălăşteaie, şi din totii 
loculă de sprea altea părţi, şi, deaca veţi aleage, să puneţi 

| stălpi, şi, ce va hi cositi şi arati pre partea lui Isac, să-şi 
& a dzeac[e|; şi înă ce chipă veţi afla acolo mai cu direa- 
ptulă, să faceţi şi o Scrisoare, să ne dați ştire. (Formula 
slavonă de încheiere.) | 

Saamii gospodină velială. 
U last, vl. 7150 [1641], msța Sept. 4. 

| (Pecete cu chinovar.). | 
Gavrilii Matieş Velă Logofătii, + lonaşco, 

IPe V-o:| De hotarită Mogoşeşti, la Talpă. 

VI. 

, Adecă ai veniti Marena, fata Petricăi, nepoata lui Toa- eră ŞI Anuşcăi: însămi pre mine zăpisuiescu cu cesti za- pisu ală miei, cummiă ami venită înnaintea dumisale Vor-
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nicului Gavrilaşi, &-ai fostii Vornicii-Mare, şi, de bună voia 

mea, ni€ de nime înpresurată, nic asuprită, ce de bună voia 

mea, socotit-amă să-mi facă paminte şi pomană pre urmă, 

şamiă iubită, şami luată, să-mi hie pomană, pre Rocsanda, 

fiia dumiisale lui Gavrilaşiă, ai fostii Vornicii-Mare, şi a 
giupăneasei dumisale, şi-i i-am dată cu mare blăstămi ocina 

mea, cătu e partea mea, ce iaste înti satii [înu Mogoşe |şti, 
cătă [mi] să va aleagia partea mea. lar alți fraţi, şi ne- 

poți, şi rude, căţi săntu ai miei, să n'aibă acolea amestecă, 

căce că ne săntu înpărţite. Dreptă aceaia să să ştie. Şi 'n- 

traceaia tocmală ai fostă luraşco Zataveţschii, şi Dinga 
Vascouschi, i Pisoţchii &-au fostii Armaş, şi Leuco vătămană 

otii Cernauca, şi lonaşco de Iaşi, şi alţi mulţi oameni buni 

bătrăni, megiiaşi. : 

Şi ei, Dumitraşco Mihulă, ami scrisă. - 

larii, pre mai mare credinţă, ne-ami pusi şi peceţile 

cătră cestă zapisă. ali miei, să se ştie. 

U Cernauca, Fevr. 6. 

|Iscăliturile lui Leuco (£) şi luraşco ; o mică pecete cu fum.] 

[Pe V-o :| Mogoşeşti. 

Vol. XXII,
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TESTAMENTUL UNUI CĂLUGĂR 
DE LA ÎNCEPUTUL VEACULUI AL XIX-lea. 

De vreme ce toată oamenire iaste supusă desfacerii, şi 

acei trupeşti stricăciuni, şi dupre urmare, niciunti omii poate 

scăpa de moarte, dupre dumnăzeiasca hotărîre, caria, dinu 

începută, pentru greşala neascultării omului, s'a datii firii 

omeneşti, zicîndă : <Pămîntă eşti şi înti pămîntă te vei în- 

toarce», - pentru aceia şi ei, smerituli între monahi, Savva 

Holbaniă, carele înă stare mirănii mele mamă numiti Ste- 

fană Holbană bivă Veli Clucerii, ca ună fiiii ali oameniril, 

cunoscîndă că netrecută îmi iaste a&astă datorie a desfacerii 

şi neştiindă cîtă de puțăni cîndă îmi va sosi casuli ca să 

o plătescă firii, ca ună miluită de Dumnăzei a fi hristianii 

adevărată, crezîndi întru unulă Dumnăzeii, în Tatălă, Fi- 

iulă şi Sfintulă Duhi, Treime c& de o fiinţă şi nedesprțită, 

înă sfinta sobornisască şi apostoliască Beserică, aşteptîndu 

cu mare nădejde învieria morţilori şi viaţa vecului ce va 

să fie; 

Amă soco 
simţirile întregi şi 

urmă diată, ca, din 

Dumnăzei şi prini 

li-amă căştigatu, să nu- 

întru adastă viaţă vremelnică şi 

tosă după moarte me să-mi rămîe pomeni 

pricinviască mîntuire veănică sufletului miei, iară celoră de 

ună niami cu mine îndemnii: întăi lucrare fapteloră bune și 

o cucernică pildă. Și, pentru că eii viaţa m ami petrecuti 

tită de bună voae mă, fiind sănătosti, cu toate 

de nimene silită, a-mi face aăastă de pre 

ă averile mele pre care mi li-aii dati 

multe ostenele şi sudori înă viaţa me 

mi fe îndulcire şi folosinţa numai 

stricătoasă, ce mai văr- 

re, caria să-mi
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singuratică, neavindă însoţire ca să nască fii carii să-mi moş 
teniască averia după săvărşire me dinii viață, pentru aăasta, 

cu agiutorulă lui Dumnăzei, ami zidită o monastire întru 

cinste şi prăznuire Naşterii Prea-Sfintei de Dumnăzeii Năs- 

cătoarei şi pururea Fegoarei Mariei, pe moşiia m& Mogo- 

şăştii de la acestă Ţinuti ali Herţii, cumpărată pe drepți 

banii miei, pe care monastire, înpodobindu-o cu toată sfin- 

țita cuviință, ami hotărîtă să rămie monastire pentru pe-. 

trecere de părinți călugări şi. întru toată duhovnitasca rîn- 
duială, carii să fie îndatoriţi de obştie a săvărşi întăi toate 
zilile înă sfintulă acesta lăcașă dumnăzeiasca Liturghie şi 
toată ceialaltă pravilă, după monastiresculă tipicii; căriia 
monastiri, pentru a sale trebuintoasele cheltueli înlăuntru 
şi pre dint afară, pe vreme viitoare, şi pentru îndămănatică 
petrecere a părinţiloră slujitori, afierosescti prină aăastă ade- 
vărată a me diată următoarele averi: 

a) Moşiia Mogoşăştii, pre care stă zidită monastire, cu 
sati întregii, cu lăcuitori, cu casă şi pivniţă de piatră, cu 
chilii pentru -părinți, cu zidă înpregiurulă loră, cu vie, cu 
doi mori, cu heleştei, cu cîmp, cu pădure, cu toate cele 
ce să află pre dînsa şi cu totă venitul «i. Şi 

2) Cinci părți dină toti trupulă moşii Pilipăuţii, care 
umblă înă şasă părţi, totă de la acesti TŢinută a Herţii, 
cu lăcuitori, 'cu doi beserici, cu doi mori, cu cîmpă, cu 
pădure, cu totii: venitulă ei şi cu vărsături de Prută, care - 
ŞI acasta iaste cumpărată pe drepţi banii miei. 

9) Giumătate sati dină totu satul dină Hilişăă şi a dot- 
Sprezece parte, iarăşi dină totă trupul Hilişăului, de la 
Ținutul Dorohoiului, cu casă, cu doi mori, cu ună pogonii vie, cu parte dinti ezeri, cu cîmp, cu pădure şi cu toti 
venitul, şi asasta fiind cumpărată pe drepţi banii miei. 

d) Trei părți şi a zece parte din întriaga moşie Sini- hăulă, de la Ţinutulă Herţii, cu sată, cu beserică, casă .cu . pivniţă de piatră, cu una moară cu doî pietre. întă părăulă |. Molniţa, cu cîmpă, cu pădure (cu bălți de peşte: șters) şi cu x rai i - . Vărsături dină Prută, — care moșie. o amii cumpărată:pe drepţi banii miei de la pre-iubitulă miei frate, răposatulii
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Banul Ilie, după cumi pre largă adeveriază diata ce s'a 

făcută la anii 1824, Fevrluarie] 20, întru care iaste iscăliti 
răposatulii fratele miei, Banuli [lie, cuprinzătoare că ară- 

tatele părți: dină moșşiia Sinihăulu să le stăpiniască dum- 

nealui pe vremia vieţii sale, luîndu-şi toate veniturile, ne- 

supăratii. de nime, iară, după săvărşire sa, să rămie totu a 

sfintei monastiri; pe lingă care diată mai încredințază încă 

şi mai multi lămureşte pe adevără hrisovulă dinii anii 

1825, Septv. 30, urmată pe cercetările săvărşite înui Divanti 

prină dumnealoră veliţii boeri, carele hrisovii; afară de ce- 

lelalte -cuvinte, pomeneşte şi mărturiia duhovnicului, din 7 

a lunei Septv. acelueşi ană, încredințată fiind şi de Preo- 

sfinţitulii părintele Mitropolit. Asămene arată că răposatulu 

fratele miei, Banu lie, la săvărşire vieţii sale, sai răză- 

mată totă pe atastă diată de la *824,. Fevr. 20, întru care 

să vede iscăliti, statornicindă pre dînsa toată buna credinţă 

şi întemeiare întru cele ce să atingi de numita moşii Sini- 

hăul, ca o avere cumpărată pe drepți banii miei de la 

dumnealui. 

e) Amă mai dati acestei sfintei monastiri şi alte mişcă- * 

toare şi nemişcătoare averi, după cumă pre largu să arată 

întru atastă condică, la rîndulă săi, cu izvodii anume, suptii 

iscălitura me. - 

Toate aceste mai de susă arătatile averi, cumiă şi acele 

prin izvodi la rîndulă lorii însămnate, fără nicio pricină 

fiindă şi cu adevărat drepte ale mele, cu c& desăvărşitit 

sulletiasca m& voinţă, întru statornică hotărire şi fără pri- 

hănire cunoştinţei mele, le afierosescii şi le facă danie sfintei 

mai de susă arătatei monastiri, cu care afierosire şi diată, 

cu nesupărare de nimene întru câtă de puţănă, să-şi stăpi- 

niască sfinta monastire arătata avere de a purure şi inu 

veci. 

Sfănta atastă monastire, pentru ca să-şi păzască întru 

sine, atitii îndeplinita stare averiloră sale, cumii şi buna 

petrecere a părinţilorii călugări şi că desăvărşită de obştie 

şi înă toate zilile dumnăzeiasca pravilă, cu toate averile ei,
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dinti lăuntru şi dină afară, o închină şi o afierosescă, cu 
acastă a me diată, sfintei Mitropolii Moldavviei, ca unei 
maice a tuturorii monastiriloră. şi beserecilor diniă acastă 
țară, avîndu ce desăvărşită purtare de grijă a o cărmui cu 
toată buna cuviință, dupre rînduiala ce să păzeşte pe la 
monastirile cele regulate cu părinți călugări. 

Drepti aceia, datoare va fi sfinta Mitropolie a rîndui 
izumeni dină părinţii soborului acestieşi monastiri, carele 
să va socoti şi de soboră, barbatii cu frica lui Dumnăzeii, 
înbunătăţită si ştiutoră de toată beseri€asca rînduială, cumii 
şi a petrecerii călugăreştii vieţi, şi numai cîndă nu să va 
găsi dină soboruliă monastirii, atunce va rîndui igumentă 
dină monastirile cele cu regulă de la munte, care să va 
socoti de cuviință, ca să fie chipă şi pildă fraţiloră întru 
toate faptile vieții monahiceşti. | 

Aşăzămîntulă şi rinduiala monastirii. să fie şi să urmeze 
întocmai şi pre deplină după besericescul ostaviă şi după 
cumiă cum să urmiază în sfintele monastiri Niamţuli şi 
Săcult, adecă: 

La toate împărăteştile praznice şi a prăznuirei sfinţiloră 
de preste anii, care prină aşăzămînturi sînttă rînduite, să se săvărşască privighiere, făcîndu-să şi toate cuviinăoasile co- livi, utrine, înti vremia ei; asămene şi &asurile, cu Litur- ghiia, înă vreme sa, cumă şi vecerniia, făcîndu-să şi eşirile litii înă pridvori pentru pomenire ctitoriloră, după utrine şi după vecernie în toațe zilile, iară Vineri sara panahidă cu colivă pentru ctitori, întocmai după rînduiala tipicului; şi atunce numai nu să voră săvărşi aceste, cînd voriă fi prăznuirile prazniciloră împărăteşti şi a Sfinţilor cu polieleii şi cu slavoslovii, întru care praznice să se săvărşască pa- naghie, cn colivă la trapeză, făcîndu-să şi toată cuviinăoasa mîngăere la trapeză părinţiloră. 

Int vreme şi zioa praznicului sântei monastiri, după ce de toată noapte cu soboră Privighiere, va avă ce desăvăr- şită îngrijare rînduitulă "Sumeni ca nu numai pentru rîn- duiala şi mîngăeria Părinţiloră la trapeză după orînduire Hpicului poate să se facă, ce şi pentru toţi câți vori fi adu-
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naţi la prazniculii monastirii, cu desăvărşită mulţimire să 
se pliniască. lari,-a doi zi după praznicului monastirii, cu 

soboră slujindă şi, asămene cu soborii, panahidă pentru 
ctitori făcîndu-să, iarăşi la trapeză să se urmeze toată cu- 

viintoasa mîngăere părinţiloră, cumiă şi tuturoră celor ce 

vorii fi adunaţi pentru pomenire fericițilorii ctitori. 
Pre lîngă ceialaltă beseritască pravilă, după cumi mai 

susă sai arătat, să se săvărşască înii toate zilile preste 
anti, înă vreme proscomedii, acathistulă Maicei Domnului, 

cumă şi Duminica dimineaţă iarăşi să se săvărşască aca- 

thistul Domnului. Asămene, iarăşi, Duminică sara, după ve- 

cernie, să se săvărşască paraclisuli Maicei Domnului, după 

toată cuviinăoasa rînduială, însă întru acele zile cîndă nu 

sîntă privighieri. - 

Înă sfîntulă şi marele postii, înă toate zilile, să se săvăr- 

şască Liturghiia că mai nainte sfințită, afară de zilile acele 

întru care nici cumii nu să săvărşaşte atastă dumnăzeiască 

Liturghie, după a tipicului hotărire. 

În zioa săvărşirii mele dintru atastă vremelnică viaţă, 

cumii şi la 26 Martă, zioa întru care sai săvărşitu pre- 

iubitulii mieă frate, Banuliă lie, în totă anulă să se să- 

vărşască sfinta Liturghie şi panahidă cu sobori, şi la tra- 

peză mîngăere părinţilor şi la toţi cei ce să vori aduna. 

Iară, întămplîndu-să a fi înu zilile sfîntului marelui Postii, 

să se facă panahidă îniă doi Sămbete, cîndă va socoti igu- 

menuli rînduită, întru pomenire m& şi a fratelui miei. 

După proestosulii monastirii, totdeuna să se păzască ai 

cinci ieromonahi, dină carii doi să fie duhovnici, şi osăbitii 

doi .ierodiaconi şi doi paraeelisiarhi. ară mai puţini slujă- 

tori sintului oltariă de cumi aceştie să nu fie, şi la strane 

cîntăreţi şi ceteţi ciţi va cere trebuința. Aşijdere şi părinţi 

călugări cîți să voră pută ține, după venitulu ce va ave 

sfînta monastire, şi a cărora numărulă să nu fie mai puțănu 

înpreună cu slujătorii sfîntului oltară 
de doizeci, pentru ca, aru 

de treizeci părinți 
şi a straneloră, să se alcătuiască soboriă 

(No. 30). 
| 

Va avă purtare de grijă rinduitulă proestosu a pune 1Co-
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nomi şi dicheă, atită pentru slujbile cele dinii lăuntru, câtă 
şi pentru ucele dinu afară,. făcîndu-să toate cu ce mai bună 
cuviință şi după Dumnăzeă, nu numai întru buna petrecere 
a părinţiloră înlăuntrulă monastirii, ce şi pentru strîngeria 
venituriloră şi a lucruriloră pe dină afară, pentru mulțimire 
şi înbrăcămintia părinţiloră şi pentru a tuturoră lucrurilorii 
celori de trebuinţă înă monastire şi pe dină afară. Care 
uceste toate să se urmeze şi să se facă după orînduiala 
sântelorii monastiri Niamţulă şi Săculi. | 

De acasta, pe lîngă celelalte de lipsă lucruri, va purta 
yrijă proestosulă a să ala în siinta beserică nelipsitii tă- 
clioare de tară, ce să zici butucei, şi alte lumănări mici 
de tară, pentru cetire, — însă făclioarile să fe de cincizeci 
dramuri una, şi totii de atastă mărime, alțe mai supțiri şi 
mai lungi, care să fie pentru sfeşnicile cele mari şi pentru 
policandru, şi, iarăşi, pentru sfeşnicile cele mai mici, la 
acathisturi, văhoduri şi litii, cumă și înă pridvorulă bese- 

” ricii. lară de ală doile triaptă lumănără să fie căte doizeri 
|și] cinci dramuri una, pentru serafimiă, sfîntulă pristolă şi 
sfîntulă jărtvelniciă, care să se aprinză înă Duminici, praz- 
nice şi înă sărbători mari, nesmintită, după a tipicului ho- 
tărire; însă înă sărbători mici să se aprinză căte una înă 
sfeșnicile cele mari, și, iarăşi, înă zile de rîndu, să se aprinză 
numai butucei, la patru icoane împărăteşti şi la iconostasi, 
şi cătră aceste căte o candilă. Care aceste lumănări să 
voră face de doi ori pe fieştecarele ani, şi anume căte 
cincizeci |şi] patru ocă la giumătate de ani. 

Afară de aceste, să voră aprinde toate candelile: dinti 
sfinta beserică înă Duminici şi în zilile prazniciloră, cîtă 
ŞI înă sărbători mari şi mici, de la polonoşniță şi pănă la 
sfărşitulă sfintei Liturghii, neapărată şi fără smintială, iară înă zile de rîndă să va aprinde căte una (precumiă şi mai 
susă sau arătatii: șters), atît unde sîntă :căte trei candile, citi şi unde iaste căte una, înlăuntrul besericii şi în prid- voră, de la începutul (sters : besericii) şi pănă la eşire, după 
sfinta Liturghie; însă trei candile, şi anume: la iconostasă, 
la icoana hramului şi la sfintult pristolă, să fie aprinse de
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a purure, fără curmare, zioa şi noapte, înii toată vreme, 

fără. osăbire, şi osăbită alte doi candile dinti (șters: chiliia) 

casa ivumeniască, care sîntii trecute şi înti izvodulii condicei 

acestii la rînduli lori, să se pue la mormîntulă mieii şi a 

fratelui miei, răposatulii Banulă Ilie (de-i voiă aduce oa- 

sele aice), care să fie şi aceste, iarăşi, aprinse, de la înce- 

putulă rugăciunei şi pănă la sfărşiti, înui toate zilele, fără 

- osăbire. 

Moşiia Mogoşăştii să nu să vănză înă orîndă, ce să ră- 

mie pentru gospodăriia şi iconomiia sfintei monastiri, avindă 

buna chipzuire şi purtare de grijă însuşi rînduitulă igumeni, 

prină dichet şi prini oamenii rînduiţi a strînge rodurile şi 

veniturile ei, cu toată buna şilinţă şi luare aminte. lară 

moşiile Pilipăuţii, Hilişăulă şi Sinihăulă să se dei înti orîndă 

prină mezată, înă sfinta Mitropolie, după socotința sfintei 

Mitropolii, şi nu pe mai mulţi, decumiă totă cîte pe trei 

ani, a cărora contracturile să fie întărite şi de sfinta Mi- 

tropolie. - - 

Toate veniturile ale acestori numite moşii rinduitulti 

igumenă strîngîndu-le, le va urmă înti trebuinţile sfintei 

monastiri, a părinţiloră şi a celorii dinu afară lucruri, cu 

bună chipzuire şi rînduială, după cumii şi mai susă sau 

arătată, şi pe fieştecare ani, la vremia cuviintoasă, să-și. 

închei sama de toate veniturile şi cheltuelile la sfinta Mi- 

tropolie, cîndu, atunce, la fieştecare încheiare a sămii sale, 

datori să fie proestosuli a înfăţoşa sfintei Mitropolii ade- 

verinţă, iscălită de toti soborul, precumă n'a rămasi 

nici sfănta beserică lenevită şi lipsită de acele însămnate 

spre păzire bunei sale orîndueli, şi nici vre unulă dinu pă- 

tinți neînpărtăşitii de ace cuviinăoasă purtare de grijă ce 

fieştecărue să cade a o avt, cîndii numai așa sfinta Mitro- 

polie îi va. ţine înă samă izvoadele ce va înfăţoşa. 

Dintru aceste venituri a monastirii îşi va trage sfinta 

Mitropolie, pe fieştecarele ană, totdeuna şi neschimbată, 

căte una mie cinci sute lei (No. 1.500), cumă şi stînta mo- 

nastire Niamţului căte cinci sute lei (No. 500), şi, iarăşi,
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una sută lei (No. 250) îşi va trage pe totii anulu beserica 

ce să zice a Banului, dinii oraşulă Eşii, unde iaste îngro- 
pată trupului răposatului fratelui miei, Banulu Ilie, care 
acastă sumă o va trage. numita sfînta beserică de a purure, 
şi înă urma mutării oaseloră pomenitului mie frate la 
acastă monastire, întocmai după orînduelile înă scrisii ce 
amă închinată la aceste trei locuri, a cărora copiile trecute 
să află îni acastă condică, la rîndulă lori. Şi, osăbită, patru 
sute lei (No. 400)' să se dei la doi copile sarace, adecă căte 

„doi sute lei la fieşteuna. Însă aceste să vor urmă după 
moarte me, puindu-să numele miei, a părinţiloră şi a fra- 
țilorii, miei înă ctitoreştile pomelnice, atită  înti sfinta Mi- 
tropolie şi înă sfintele monastiri Niamţulii şi Săculi, cumii 
şi înă beserica Banului, carele pomelnică, cu numirile cer- 
şute de mine, să află, iarăşi, trecuti întru a&astă condică. 
la rîndulă săi, 

Dacă cindva sarii întămpla (de care Dumnăzeii să fe- 
riască) a să lua averile monastirești şi ale sfintelorii Scaune 
de cătră vre-o politicască Stăpinire, atunce toate aceste de 
mine afierosite sfintei monastiri, cumiă şi acele ce să vori 
mai adaoge pănă atunce, să se întoarcă la niamurile mele, 
adecă la nepotulă miei Mihalache Holbanu bivă Vel Ca- 
minarii, şi la moştenitorii acestue, carii să fie îndatoriţi a 
urmă şi a da toate acele ce rînduescă ei chiar prină 
acastă a m& diată, atît adecă înă dare de bani la sfinta 
Mitropolie, la monastire Niamţului şi la beserica Banului, 
cumi şi pentru toată buna orînduială sfintei acestei monastiri, 
cu părinții trebuintoşi şi cu toate ctitoreştile pomeniri, după 
cumă mai susă ami arătat anume şi după cumii staria 
vremiloriă spre acelă mai adevărat folosă va erta, înui 
chipă de a nu să strămuta buna rînduială şi duhovnitasca 
cuviință, care trebue a să păstra înti sfintele lăcașuri ; 
cîndă la de aşa întămplare aciia numai dină niamurile 
mele carii voră fi purtători de grijă sfintei monastiri, voră 
ține numire de epitropi, şi pentru acestă cuvîntii îşi vori și 
trage spre a lorii particularnică folos acelu măsurat nu:
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mai prisosii pe carele vori put& îngădui trebuinţile sfintei 
monastiri, necutezîndă a să înplînta îni .veniturile sfintei 

monastiri şi a să înpărtăşi de iale cu mai multă parte şi 

fără cuviinţă, cîtă să se înpărtășască urîtoriului de Dum- 
năzei pacatiip zici a căştigului celui răi, şi a să face asă- 

mene schimbătorilori celorii ce neguţitorescă cele sfinte şi 

afierosite lui Dumnăzei, cu care, prin defăimare şi tără 

sfiire, facă casa lui Dumnăzeii unialtă spre nedriaptă în- 

bogăţire. - a 
-Sarandarile, cumii şi alte cetiri, să fie a părințilorii slu- 

jitori, însă, făcîndu-să cutie, să se strîngă la ună locă, fiindii 

cutiia pecetluită cu pecetia monastirii. şi, la şasă luni, des- 

pecetluindu-o rînduituliă igumenii, înpreună cu doi părinți, 
cei mai aleşi a soborului, să se înpărțască după cuviinţă şi 

după cumi să va cădă fieştecărue, luîndu-şi parte şi igu- 

menulii. ” 
Nici stînta Mitropolie, nici igumenulii ce va fi rînduiti, 

şi nici acei carii, dinii niamurile mele, după întămplaria 

mai susă arătată, sară alege şi ari rămînă cîndva epitropi 

sfintei monastiri, să nu fie volnici a îndatori pe atastă mo- 

nastire. Iarii, de va urmă vre-o nevoae sati vre-o Înpovo- 

rată dare de bani de obştie de la sfintele monastiri, atunce 

sfinta Mitropolie singură va vinde moşiile, şi pe patru sati 

cinci ani, “uni preţă mai eftenă, şi, luîndă banii peşănii, 

va întimpina greotatia, iară igumenuli să nu aibă voae a 

_săvărşi aasta suptă niciunti feliă de cuvîntă. 

La sfărşitulă vieţii mele să mi să facă cuviintoasa: grijă 

şi îngropare cu arhierei, căruia să se dei cinci sute lei 

(No. 500) pentru ostenială, dîndu-să îndată şi cincizeci (No 

30) sarandare pe la besericile dină Ținutulă acesta a Ilerţei 

_şi pe la unile de prină pregiură, făcîndu-mi-se şi mesile 

cuviinăoase, cu toată îndestulare, atită părinţiloră la tra- 

peză, cumiă şi aceloră pe dină afară mireni, carii să vori 

aduna. arii, apoi, peste anii, săvărşîndu-să totii cu soborii 

slujbile cele pentru sufletuli mie, întt zilele cuviintoase, 

iarăşi să se facă mese, cu îndestulare şi cu toată buna cu-
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una sută lei (No. 250) îşi va trage pe toti anul beserica 

ce să zice a Banului, dină oraşulă Eşii, unde iaste îngro- 

pati trupulă răposatului fratelui miei, Banulii lie, care 
a€astă sumă o va trage. numita sfinta beserică de a purure, 

şi înă urma mutării oaseloră pomenitului miei frate la 

acastă monastire, întocmai după orînduelile înă scrisii ce 

ami închinati la aceste trei locuri, a cărora copiile trecute 

să află înu acastă condică, la rîndulă loră. Şi, osăbitii, patru 

sute lei (No. 400)'să se dei la doi copile sarace, adecă căte 

„doi sute lei la fieşteuna. Însă aceste să vor urmă după 

moarte me, puindu-să numele miei, a părinţiloră şi a fra- 

țiloră, miei în ctitoreştile pomelnice, atită înă sfinta Mi- 

tropolie şi în sfintele monastiri Niamţuliă şi Săculii, cumii 

şi înă beserica Banului, carele pomelnică, cu numirile cer- 
şute de mine, să află, iarăşi, trecutii întru a&astă condică, 
la rîndul săă. 

Dacă cîndva s'ară întămpla (de care Dumnăzeii să fe- 
riască) a să lua averile monastireşti şi ale sfintelori Scaune 
de cătră vre-o politizască Stăpinire, atunce toate aceste de 
mine afierosite sfintei monastiri, cum şi acele ce să vorii 
mai adaoge pănă atunce, să se întoarcă la niamurile mele, 
adecă la nepotulă miei Mihalache Holbaniă bivă Vel Ca- 
minară, şi la moştenitorii acestue, carii să fie îndatoriţi a 
urmă şi a da toate acele ce rînduescă eă chiară prinii 
acastă a mă diată, atît adecă înă dare de bani la sfinta 
Mitropolie, la monastire Niamţului și la beserica Banului, 
cumii şi pentru toată buna orînduială sfintei acestei monastiri, 
cu părinţii trebuintoşi şi cu toate ctitoreştile pomeniri, după 
cumii mai susi amii arătati anume şi după cumiă staria 
vremiloră spre aceli mai adevăratu folosi va erta, în 
chipă de a nu să strămuta buna rînduială şi duhovnitasca 
cuviinţă, care trebue a să păstra înă sfintele lăcașuri; 
cîindă la de aşa întămplare aciia numai dină niamurile 
mele carii voră fi purtători de grijă sfintei monastiri, vori 
ține numire de epitropi, şi pentru acestă cuvîntă îşi vorii Şi 
trage spre a lori particularnică folosă acel măsurată nu-
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mai prisosii pe carele voră put& îngădui trebuinţile sfintei 

monastiri, necutezîndă a să înplînta înt veniturile sfintei 
monastiri şi a să înpărtăşi de iale cu mai multă parte şi 

fără cuviinţă, cîtii să se înpărtăşască uritoriului de Dum- 

năzeii pacatiăz zicii a căştigului celui răi, şi a să face asă- 
mene schimbătorilorii celorii ce neguţitorescti cele sfinte şi 

afierosite lui Dumnăzei, cu care, prinii defăimare şi fără 

sfiire, faci casa lui Dumnăzei unialtă spre nedriaptă în- 

bogățire. | 

Sarandarile, cuinii şi alte cetiri, şă fie a părinţilorii slu- 
jitori, însă, făcîndu-să cutie, să se strîngă la unti loci, fiindii 
cutiia pecetluită cu pecetia monastirii. şi, la şasă luni, des- 

pecetluindu-o rînduituli igumenii, înpreună cu doi părinți, 
cei mai aleşi a soborului, să se înpărţască după cuviință şi 

după cumii să va căde fieştecărue, luîndu-și parte şi igu- 

menulii. ” 
Nici stînta Mitropolie, nici igumenulă ce va fi rînduitii, 

şi nici acei carii, dinti niamurile mele, după întămplaria 

mai susă arătată, sarii alege şi ari rămîne cîndva epitropi 

sfintei monastiri, să nu fie volnici a îndatori pe a&astă mo- 

nastire. Iară, de va urmă vre-o nevoae sati vre-o înpovo- 

rată dare de bani de obştie de la sfintele monastiri, atunce 

sfinta Mitropolie singură va vinde moșiile, şi pe patru sati 

cinci ani, ună preţi mai eftenă, şi, luîndă banii peşănii, 

va întimpina greotatia, iară igumenulă să nu aibă voae a 

_săvărşi atasta suptă niciunii feliă de cuvîntiă. ” 

La sfărşitulă vieţii mele să mi să facă cuviintoasa: grijă 

şi îngropare cu arhierei, căruia să se dei cinci sute lei 

(No. 300) pentru ostenială, dîndu-să îndată: şi cincizeci (No 

50) sarandare pe la besericile dinti Ţinutulă acesta a llerţei 

_şi pe la unile de prin pregiură, făcîndu-mi-se şi mesile 

cuviinăoase, cu toată îndestulare, atită părinţiloră la tra- 

peză, cumii şi aceloră pe dină afară mireni, carii să vorti 

aduna. ară, apoi, peste anii, săvărşîndu-să toti cu soborti 

slujbile cele pentru sufletulă miei, înă zilele cuviintoase, 

iarăşi să se facă mese, cu îndestulare şi cu toată buna cu-
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viinţă, atită părinţilorii la trapeză, cum şi mirenilorii ce 

voră fi adunaţi, pentru care sfinta Mitropolie va avă bu- 

nătate a purta grijă şi a pune la cale. | 

La 7 ani după răposare me, cu voaia 'şi blagosloveniia 

Preosfinţitului Mitropolitiă, să mi să facă dezgropare şi dez- 

legare prină arhierei, cu soboriă, slujindu-să şi făcîndu-să 

iarăşi masă, cu toată îndestulare, nu numai :părinţiloriă la 

trapeză, ce şi tuturoră mireniloră carii să voră aduna, să- 

vărşindu-să dezgroparia atasta după toată cuviinţa şi în- 

părţîndu-să alte cincizeci (No. 50) sarandare pentru mîn- 

tuire sufletului miei, căruia arhierei să se dei cinci sute 

(No. 500) lei pentru ostenială. 
Beserica de lemnu ce iaste veche la Mogoşăşti, să se pă- 

zască a nu să strica, ce să se meremetisască, sati să se şi 
prefacă, cîndă va cere trebuinţa, dină averile sfintei mo- 
nastiri, şi să fie înă veci beserică de mirii, după cumii iaste 
şi acumă, pentru trebuinţile hristianiloră dină numitul 
sati, dîndu-i-să agiutoră la cele de lipsă cheltueli, toti de 
la sfinta monastire. 

Bolniţă pentru părinţii ce voră fi bolnavi, cumtă şi pentru 
alți străini, de nu să va săvărşi înă vreme câtă et voit 
trăi, după a me răposare negreşită să se facă, după cuvi- 
inţă ce va socoti Preosfinţitult Mitropolită şi 'rînduituli 
igumeni, înpreună. cu soboruliă părinţilor. Şi pentru bolnavi 
să se facă deosăbită căutare şi mîngăere, cu toată grija şi 
rînduiala, ţiindu-să şi ună doftorii, cu o spițărie de casă, 
a căriia păstrare nu va pricinui simţitoare cheltuială sfintei 
monastiri. - 

Poartă şi clopotniţă de piatră pe poartă, cu materiile ce 
sintiă strînse de mine, iarăşi să se facă, dacă eă însumi nu 
voii apuca a o săvărşi, ! 

Afară de toate cîte prină aăastă a mă diată amă însăm- 
natii, atitii pentru păzire aceloră de cuviință pliniră, care 
privesc cu desăvărşire şi la buna orîndpială a sfintei mo- 
nastiri şi la dările ce ami aşăzată pre totă anulă, cîtă şi 
pentru uneltire, chipulă păstrării şi întrebuințare averilori 
ei, mai rînduescii încă una Şi singură dare, care urmiază
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a să plăti numai odâtă, la săvărşire vieţii mele, şi care, 

privindi la mulțimire şi mîngăere aceloră dinti frații miei 

şi surori rămaşii urmaşi, liagă întru sine datoriia rudenii 

cei trupeşti. Drept aceia, sfinta Mitropolie va ave bună- 

tate de a aduce întru înplinire a&astă a me hotărîre, după 

izvodulă ce iaste trecută înti aăastă condică, întru care iz- 

vodii anume să arată la cine şi cîtii ami lăsatii şpre a să da. 

După aceste toate facti ştiută şi aăasta că, întru că d'in- 
tăiă a me diată, ce făcusămii la anii 1825, Septv. 10, amii 

fostii rînduitii ca dinti acele trei părți şi a zece parte dinti 

moşiia Sinihăă de la Ținutulti acesta a Herţii să fie a ne- 

potului mieti Dimitrie Holbani“bivă Veli Banii, o a treia 

parte şi a zece parte, rînduindu-lii şi epitropi asupra sfintei 

monastiri şi purtătoriă de grijă asupra tuturorii ponturiloriă 

ce hotărîsămii prină diată, după povăţuire şi blagoșloveniia 

sfintei Mitropolii, — pentru care moşie deosăbită diată sati 

dati la mîna sa. Dară, de vreme că pe nepotulă miei Di- 

mitri, încă trăindă ei, cu totulă l-am văzută depărtată şi 

fără nicio râvnă, atîtă pentru părinţii săi, cumă şi pentru 

noi, moşii dumisale, căci, întăiă, la o pricină de giudecată 

cu nepoată-mă, Caminăriasa Elenco Rasti, pentru moştenire 

ce aă cerutii de la casa părintelui mieă, Pitarulă Ilie Hol: 

bani, s'aă luată numai de la mine o a: şasă parte din 

moşiia Pilipăuţii şi saă dată numitei nepoatei mele, care 

să cuvint a să lua de la cinci fraţi ce ami fostii noi, adecă 

Pah|arniculă| Vasili, părintele duimisale Banuli  Theodorii, 

Stolnicu Andrei, Banulă Ilie şi ei, Savva monahuli, nu- 

mindu-mă mai nainte de călugărie Clucerulă Stefani, şi la 

aăasta nepotulă miei, nu numai că nu sai îngrijatii nici 

cîtă de puţănă, acela la carele eii ami avută toată nădejde 

pentru apărare dreptului mieă dară încă, ca ună interesatii, 

ca să nu dei parte ce să cuvine de la casa părintelui du- 

misale, a Pah[arnicului] Vasili, ai fostă îndemnătoriu şi 

înpreună-lucrătoriă, făcîndu-să şi o anaforă numai pe mine 

şi pe fratele mieti, răposatul Banului Theodori, ca. să plă- 

timă şasăzeci mii lei, venitulă ce sară fi luată de „pe ace 

a şasă parte, cîndă dumnealui înă Eşi atunce aflindu-să,
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de şi, spre apărare sa, înii urmă, zică că n'a ştiuti de 
ace anaforă, dară, fiindă şi dumnealui o mădulare a acei 
pricini, nu sai putută a nu şti; iară, dacă şi nu arii fi 
ştiut, apoi, iată, nu sati îngrijată pentru a nu să face act 
anatoră, cu aşa mare năpăstuire, numai pe mine şi pe fia- 
tele miei, —dreptii aceia, văzută fiindu-i întru atasta şi ştiinţa 
şi ace fără de îndoială viclenire a credinţei sale cătră mine 
şi cătră dreptate, înprotiva căriia aă uneltită,: numai ca 
unii interesat, spre a nu da dină parte sa analogonă cu- 
viincosiă, ati şi tăcută încă, lăsîndu-mă răzămată numai pe 
amăgitoarile măguliri, pănă cîndă, la Maiiă 10, ati veniti 
Comisulă Vasili Codrescu, ispravnică de aprozi, şi a Vor- 
niciei de obştie, ca să înpliniască arătaţii şasăzeci mii lei 
de la mine şi de la fratele miei, carele zapciă a şăzutii 
cu doi aprozi trei luni de zile spre înplinire baniloră, fă- 
cîndu-mi înă toate zilile nesuferite supărări şi gălcevi, în- 
vățindii pe aprodă să se ţie de mine şi să zapciuiască de 
bani, pănă cîndă şi la beserică, mergîndi, cu defăimări şi 
cu ocări mă sili, şi nepotul mieă la a&asta nu poate să 
zică că n'aă ştiută, cîndi tuturortă ştiută aă fosti, atitii la 
Eși, cîtă şi pe afară la țară ; şi, înă a&astă asupritoare în- 
pregiurare, nu saă îndemnată nici de mulţimitoare cunoş- 
tință cătră făcătorii săi de bine, nici de datoriia legiuită a 
rudirii, să vie înacară spre mîngăere mă şi a fratelui miei, de la carii aă trasă părintiască agiutorință şi ocrotire, dîn- du-ne şi vre-o idei de acele ce sat lucrată; și, dacă cu 
alta nu ară fi putut da agiutoră, apoi macar cu a noastre amaneturi să fie alergati, cu care, pănă la o vreme găsîndii 
bani cu înprumutare, ară fi putută a ne scăpa de act sil- nică nevoae şi supărare, care înă viața m& nu mi s'a în- tâmplatiă, şi ară fi oprită cu aăasta şi ace simţitoare pă- gubire care amă ispitită din acă fără de greș vînzare a producturiloră ce ami avută strînse. Ală doile, încă amii văzut 9 mare neîngrijire şi nebăgare de samă de cătră nepotului miei, Banulă Dimitrii, şi pentru fratele miei, Ba- 
nulă Theodori, carele să răzăma, ca şi mine, întru acele nădejdi, că îl va căuta la boale şi îlă va sprijini la nevoi
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ca pe unulă ce dinti copilărie l-ai. miluitii şi i-ai făcutiă 

danie ace mai bună moşie dinu cele ce at avută; iară 

dumnealui, după ce aii apucatiui daniia la mînă, n'aii avutii 
grijă nici milostivire de a-li sluji şi a-lă căuta la boală, 
pentru că, bolnăvindu-să la Octv., ai zăcută totă postulii 

Creciunului, şi, întt urmă, bolnăvindu-să şi cumnată-mE, 

Paharnicasa Ecaterina, maica dumisale, asămene nicio da- 
torie fiiască și purtare de grijă n'ai avutii; şi, aşa, bolnavi 

amândoi în casă fiindă, pe nime mai cu durere în casă 
să-i caute n'aii avută, rămîindă pe mînile slugiloră, şi dum- 

[nealui] nepotulă n'a avutii durere și dorinţa sa ct fiască, 

a veni şi a-i căuta, pănă cîndă cumnată-mE sati şi săvăr- 

şită, nefiind niciunulă dină fii dumisale. La care fratele 
miei Banului Theodoră, încă bolnavii fiind şi văzîndă pe 

moartă înă casă, nefiindă nimene să caute pentru acele de 

trebuinţă, sai sculatii dinii patulă durerii şi să  nevot cu 

întimpinare aceloră spre îngropare, carele, din ace oste- 

nială, răcindă, l-aă întărită boala şi aă zăcutii pănă după 

Paşti, cînd sai şi săvărşită. Şi, aşa, nepotulă mieti Banulă 

Dimitrie nici la moarte maică-sa, nici la moarte unchiului 

său n'a fost! 

Aceste darii eii văzindu-le, mi-ati lipsită nădejdile ce 

l-am avutii asupra dumisale nepotului miei Dimitrie, că, 

adecă, îlă voiă avă razămi înti viață şi cu osîrdnică cău- 

tare după moarte, cumii şi epitropiia sfintei monastiri cu 

silință şi cu frica lui Dumnăzei o va plini, 

Pentru aceia, ca de la ună nemulţimitori, ami luată act 

a treia parte şi a zece parte dinti moşiia Sinihăulă, pe care 

am fostă făcutii dumisale danie. Şi acumii, iată, şi pre acele 

mai sustii zise părţi le dati acestei sfinte monăstiri, înpreună 

cu toate celelalte averi. Cumii şi epitropă sfintei monastiri 

dumnealui nepotul miei să nu fie, şi întru nimică să nu 

să amestice, nici la moşiile sfintei monastiri, nici la alte 

orăcare averi dină lăuntrulă saă dinii afară, nică, iarăşi, 

la săvărşire m&, să nusă amestece în- 

Si diata ce amii făcutii pe ace a treia 

a ă rămie răsufiată şi ca 

pentru grijile mele, 

tru cîtă de puţini. 

parte şi a zece parte dină Sinihăti s 

5 
Vol, XXII, t
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o hărtie albă, nepriimită şi neţinută înă samă la niciuni 

feliă de giudecătorie şi nici într'o vreme,—- pentru a căriia 

mai cu de adinsulă oborîre pună şi blăstămii, după darulii 

celă de la Mîntuitorulă şi adevăratul Dumnăzeulă nostru 

Isus Hristosă, şi cu dreptatia deplinei stăpîniri pe adevă- 

ratele averile mele, ce li-amă agonisitii ei însumi, ca, de 

să va ispiti cineva a face vre-o cerire cu ace diată ce iaste 

la dumnealui nepotulă mieii, sa însuşi, sati dinti moşteni- 

torii săi, oră de va voi să se amestece la epitropiia sfintei 

monastiri, saii să se atingă cît de puţănă de orînduelile 

şi uneltire averilor ei, să dei samă, înă zioa giudecăţii, 

înnainte nefățarnicului Giudecătoriii, şi să aibă blăstămele 

a trei sute optsprezece purtători de Dumnăzeii părinți de 

la soborulu întăită. . 

Dreptă aceia, atastă a mt diată voescă să aibă tărie şi 
lucrare sa întocmai şi întru toate, şi oriice giudecătorie şi 
Stăpănire să-i fie apărătoare şi îndreptătoare la hotăririle 
întru ia, cu toată deplinire şi pră-desăvărşită, atîrnîndu-să 

ale ei dreptăţi, păstrare şi urmare aceloră orînduite de 
cătră sfinta Mitropolie, cumii şi mai susă hotărescii. Iară 

diata săvărşită mai nainte, la anii 182..., de şi întărită să 

vede, atît de sfinta Mitropolie, cumii şi de cătră cinstituli 

Divani, însă fiindcă, pe de o parte, îndeplinire acelorii 

adevărate aşăzămînturi ce să cuvină unei bine-întocmite 

monastiri, precumii acele căte să cuprindă în besericesculii 

ostavă, nu sînt întru ia însămnate, şi, pe de altă parte, 

mesteșugitile înpleteciri cu care ai neguţitorită suptii fă. 

ţărie numitulă miei nepotă Banulă Dimitrie Holbană spre 
scăderia acestei monastiri, prinii luare a şasă parte dinii 

Pilipăuţă şi prină plătire unei însămnate some de bani, care 
Şi aceia, din vînzare fără de preţă a producturiloră, ai 
sporită mai multii încă păgubirile ei, afară de nesuferitile 

supărări ce ami ispitită, care toate aceste pănă acumit 

nau fostă descoperite ; 

ucrăre, intră i eo eat pe toată vreme de orice închipulri



  

TESTAMENTUL UNUI CĂLUGĂR 227 

ei îndreptătoare şi apărătoare, şi numai acastă săngură 

diată de acumii va ave lucrare sa şi toată tăriia, precumiă 

şi mai susii însămneză, ca una ce iaste ac de pre urmă 

săvărşită, cu toată buna m& voinţă şi cunoştinţa întru în- 

tregile mele simţiri. Şi dară oricine să va ispiti a o urmă 

saă macară a o prihăni, saii, întăi sfărşitii, a strămuta ceva 

dintru ia, spre ali săii răă căştigă şi lăcomie de avere, 

saă spre ademenită părere, întrebuințindă act avere la alte 

interesuri, care nu voră fi chiarit a sfintei acestei monastiri, 

să dei sama înnainte giudecăţii nefățarnicului Giudecătorii 

şi să aibă blăstămele a trei sute optsprezece purtători de 

Dumnăzeă părinţi a soborului celui întăiă. Care atastă 

sfințită închizășluire cu plinire hotărîrilorii mele, pe lingă 

blăstămulă ce puni, protestuesciă şi cu numele Împăratului ! 

care, dină alegere dumnăzăeştii Pronii, va A -stăpînitorii 

acestui pămîntii, ală acelue ce iaste datoră a da samă în-. 

nainte Scaunului măririi pentru păzire şi apărare dreptăţi- 

loră a supuşiloră săi, ca nici odineoară nimică să se stră- 

mute dinti atastă a me adevărată diată, întru care ami 

iscălită cu a m& mînă însămi, puindă şi pecete mă, și întru 

care a iscălitii şi alte cinstite şi vrednice de credinţă feţe. 

1 Al Rusiei. E deci din vremea ocupaţiei 1806-12
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DIN VEACURILE AL XVII-LEA ŞI AL XVII-LEA 
— Cărţi domneşti şi zapise — 

  

L 

laşi, 1-iă Februar 7126 (1618). Radu-Vodă. pentru. Efrim, 

ce-şi are moşia la Mogoşeşti. Ghianghea Vel Logofăt. Băr- 

natii. — Pecete roşie, ruptă. - 

II. 

laşi, 4 Maii 7150 (1042). Vasilie-Vodă către Andrieş 

Talpă şi lonaşco Brînzanul, pentru alegerea la Mogoşeşti 

a cumpărăturii de la fiii lui Gheorghe Cazacul şi Mihăi- 

laşco ş, a. - - Traducere modernă. 

III. 

laşi, 3 August 7151 (1643). Vaşilie-Vodă, pentru Dumi- 

traşco Îlspuu, Toader Rugină, Ştefan Rugină, în ceartă cu 

Onciul biv pîrcălab pentru <o bucată (BSkars) de hotar» ce 

fusese de ocolul Dorohoiului, din hotarul satului Şendriceani. 

— Slavon. — Toderaşco Vel Logofăt. lanachi scrie. — Pe- 

- cete de ceară, ruptă. 

IV. 

laşi, 20 lunie 7157 (1049). Vasilie-Vodă către «slugile 

noastre, starostii de Cernăuţi», pentru ca să aleagă la Mo- 

goşeşti moşia lui Gavrilaş fost Mare-Logofăt : «Şi părţile a 

Chirăt de Sutavă», «înti vatră şi la cămpu şi dină totă 

veanituli». — Pecete cu chinovar.
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V. 
[C. 1650.] 

+ Eu, Anna Gorgoe, scrimii şi mărtorosimii cu casta scri- 

sore a mea, așijidirea şi eii Căzaculi, figorulii Annei Gor- 
goi, şi Mihaşco, gineare-săi, mărtofrijsămi toţi, cu tastă 
scriisore nostră, cumi amii vănduti partea nostră şi moşie 
deant satii, den Mogoşeştii, ajijdeare dea spre alții frați ai 
n| oştrii, ajijdeare şi culmlpărătură denă partea] Cosmei, 
ce aii cumpăratii Gorga, tatulă nostru, şi ami luată şe- 
seasăspredzece lei bătuţi.dea omi, ageastea părţii ce mai 
susă scriiemii. lară giupănulă Isac să nea mai dea ban[i] 
de să v[a] mai vinii. A(şiJjde[rea]| şi deană fraţii noştrii să 
n'aibă nime a întorce, nice dea ruda nostră, ce să hiie lui 
Isacti diraptă cunpărătură şi moşie, însă cu totă vinitulă, 
denti că[mlpă şi deani vatră satului, şi cu locă dea moră, 
şi cu pomeatea, şi cu pădure, deni totii ce să va [a]lege. 
Insă, dacă vomi socotii acele părţii ce mai susii scriiemi, 
să-i facemii altă scrisore, iară lisacii să aibă a face deresă 
domneşti. Şi "mii tocmala nostră ai fostu popa Sava denă 
Sinihovă, şi Dumitru Lehacinschii, şi Vasilie, fratea-sei. Şi 
eă, Istrătulată, amii scrisă cu măna mea, ca să [să] ştie. 

Az Strătulată iscal. 

[Pe V-o:] Şi mai dată 100 lei Şi zloți; amuă plătitii pre- 
țulă Căzaculă 18 potronici (2). 

Pre Mogoşeşti. 
De la Gorgoe pe Mogoşeşti. 

VI. 

- Noi Vasilie Voevoda, bojiii milostiit gospodarii zemli 
moldavscoi. 

Soriemii Domniia Mea la sluga Domniei Meale, la Stroes- 
culă. Dămu-ţi ştire, deacă vei vedea cartea Domniei Meale, iară tu să mergi la sătă la Mogoşeşti, să alegi neşte părți de ocină dintr'acelă safii, &aă cumpărată dumnealui Lo-
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gofătulăi Gavrilaşii de la luraşco Dratiă ! şi de la alţi oameni 

de acole, precuinii scrii dreasăle dumisale, să alegi de spre 
alți răzeşi dinu vatra satului, şi dină țarină, şi dinu fânaţă, 

şi dină totă loculii ce să va alegea pre acele cumpărături 
&-aii cumpărată dumnealui, şi să le dai pre măna dumisale. 

Acasta scriemii Domniia Mea. 

Saami gospodini vellealu. 
U Suclavă), lt. 7138 [1650], lunie 11. 

- 

(Pecetea domnească, mare, cu chinovar.) 

(Pe V-o:| : Cartea Mogoşeştiloră dea hotărătii' otii vo- 

losti Cernăuţi. 

VII. | ! 

+ Eto ază Gligorie şi Andreai, Vornicii de -Dorohoiv, 

mărtorosimi cu acestu zapisă al nostru cumiă ai vilni]tă 

dinnainte nostră Mitrofii Ciursăhăidacă, dinti satu dină Şen- 

dreani, şi ai zălojiti a sa direaptă oacină şi moşie dinu 

satu dinii Voscouţi, dină Țănutulii Dorohoiului, dină a patra 

parte di sati giumătate, parte dină sus, şi deani a patra 

parte dea, satu dină Şendreani a treaia parte, parte dină 

giosii, şi deană a patra parte di satu dină Dumeani a treaia 

parte, parte dea mijlocii, şi den a treaia parte di satui 

dinti Costiceni a treaia parte, parte [dină] mijlocii, a Gher- 

mănesei, şi o ati zălojitu acele părți dea ocină lui Preacopie, 

ficorulă lui Moiseiă dinti Dersca, cu totu vinitulă, cu vatra 

satului, cu pomănturi, cu fănaţi, cu bălți, cu vaduri dea 

moară, cu pomeate, şi o au zălojitiă pentru treaidzet dea 

stupi matce ce ai furatu şi pentru optu lei ce ai datu globă 

[pentru] dinsulii la noi. Deaă nimea să n'aibă [treabă cul 

acele părţi di oacină, dinii ruda lui, sati dină nepoţii lu ir 

Preacopie. lari cine să va afla, dină rudenie lu, Să răi 

cumpere, 'să dea lui Preacopie ce mai susi scriemi, s upii 

1 Numele e adaus, cu O cerneală mai ştearsă.
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şi banii, el să-şi ţie oacina; iarii, dea nu o va răscumpăra 
pănă în Paşti ..., oacina să fie piitoare la Preacopie îni 

ve&. Şi 'nii tocmala -aGasta ai fostu șoltuzulă cu 12 păr- 

gari din tărgu dină Dorohoi, şi at fostu popa Gheor- 

ghiţă de acole, şi Darie diiaconulă de-acole, şi Gavrilaşii 

Ciornohuzii dea acol, şi Romani dea acolă, Gligoraşii sănii 

Popei, şi Ştefan şi“Bejani Romăşceştii dea acolă, şi Hriăcă 

de acole, şi Mănăilă temniceri, şi Nicolai sănii popei Cor- 

nei, şi Ile Părgaveţi dină sată dină Borişcouţi, şi Vlasii dea 
acole, şi alţi oamini buni, şi bătrăni şi tineri, de la tărgu și 
de la sate: De& noi încă, deaca ami vădzutu a loră dea 
bună voe tocmală dea ace[le| părţi dea oacină ce aii datu 
Mitrofi lui Preacopie pentru acei stupi ce mai susă scriemă, 
şi pentru optii lei ce ai datu globă la noi, iarii noi încă 
ne-am pusi... (vupt) iscăliturile (şi pecetea] tărgului, ca să 
fie dea credinţă. Şi aă fostă înă dzilele lui Gheorghie Şte- 
fani Voevodi. 

Ilne. Ss [=scris la] Dorohoi, vit. 7162 [1654], Av[gustă] 1 2 

Andreai Vorniciă. Căzaculă Şăltuzuli. 
.„. ca iscali. 

(Pecete cu fum a Dorohoiului.) 

[Semne de degete:] Popa Gheorghiţă,  Ştefanii, Bejanii 
Romăşceștii, Gavrilaşă Ciornohuză, Grigoraşii să|nui | Po- 
pei, Mănăilă, Ile Părgaveţii, Vlasii, Romanii, Nicolai, Darie 
diiaconuli, Oleşca Hri&ca. 

[Pe V-o:] Zapisă de moşia Şendreni, Costiceni. 

- 

VIII. 

laşi, 4 Februar 7171 (1663). Evstratie Dabija-Vodă «la slugile noastre, la Savin, staroste de Cernăuti şi la Ne- culai Murgulețu», pentru ca să aleagii «la Mogoşeşti, ce sintu la Tinutul Cernăuţiloră», părţile cumpărate de «Iordachi Spătariulii-celii- Mare», puindu-se <seamne şi pietria de spre alţi răziaşi». 
Răcoviţă Vel Logofăt.— Savin scrie. — Pecete cu chinovar.
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IX. 

' + lo Duca Voevoda, bojiiă milostiiii gospodari zemli 

moldavscoi. Scriemiă Domnia Mea la boiarinulu nostru, la 

Ghiorghie Şepteliă, c-ai fostă Logofătu. 

Dămu-ţi ştire pentru o pări ce ati Paholceştii cu boiarinultă 

nostru, cu Paladie Stolniculă, pentru giumătate de sată de 

„ Călineşti, ce dzicui Paholceştii c'aă ţinută ei cu Tăutulă Lo- 

gofătu, iară Paladie Stolniculă ai răspunsu înnaintea Domnii 

Meale cumă aii ţinută Paholceştii mai de demulti numai a 

opta parte dintr'acelă satu dină Călinești. Dec ţi s'a fosti 

mai scrisă dumitaale ca să le socoteşti acolo, și sait fostu 

strănsu şi oameni să giure, şi ai scrisii dumneataa şi o măr- 

turie aici precumi s'ati fostu strănsu oameni să giure, şi 

încă n'aă giuratii, nică li sai alesii locurile. 

De& iată că de iznoavă scriemi dumitaale să mergi acolo 

la Călineşti, să socoteşti iarăşi, cu oameni buni, şi să aducă 

Paholceştii acei giurători, şi să aleagă Paladie- Postelniculi 

12 oameni şi Paholceştii iarăşi 12 oameni ; însă să nu hie 

oameni proşti, să nu dzică cat audzitii, ce numai carii vorii 

voră şti bine cu sufletele loră cai ţinută Pahoiceştii cu 

Tăutul Logofătu: aşea să giure acei 24 de oameni buni, 

Des, precumă vorii giura şi să va afla caii ținută ei giu- 

mătate de sati, aşea să fat o mărturie de acolo, să ne dai 

ştire aicea. lari, de nu vori întra la giurămăntu oamenii, 

şi să va afla c'aii ținutii ei a opta parte, cumiă dzice Pala- 

die, iarăşi să ne dai ştire. (Formulele slavone.) 

U lasi, i. 7177 [1669], Lulie 21. 

(Pecete domnească cu, chinovar.) 

- Dzua... iastea Sep. 14. 

(Numele Logofătului şi pisarului, rupte.) 

X. 

Adică eă, Vasilie snii Rohoji, nepotul lui Văscanii, stră- 

năpotulă Ştefcăi otă Mogoşeşti, otii ylosti cernovschii, scriu
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şi mărtorosescă, cu acesti adivăratu zapis al mia, de 

nime nesilită, nici asuprită, ce de a me bună voe, ami 

vîndută dumisali Nacului, fiorul lui Isacii dinu Sinihăi, 

şi giupînesăi dumisale Elenei, şi cuconiloriă dumisale, a.mă 

diriaptă moşie dinu sată din - Mogoşeşti, dini doi jirebii 

ce ami eu cu Petre, văru-miaii, Caniuca, amii vinduti du- 

misali o jirebie. Aşijdirea €-aui mai fostii văndutii o jirebie 

lui Anghelă dină Mamurinţi, amu răscumpărat-o eă prea 

a mia diriaptă muncă, şi ami priimită et prea giumătate 

dintr'ata jirebie răscumpărătură pe văru-miai,.pe Petre Ca- 

niuca, şi amii vîndutii dumisale Nacului dinu &a giumătate 

de jirebie ce mai sustii scrie, trei părţi, ce mi-i răscumpără- 

tură, să-i fie dumisalea diriaptă moșie. Aşijdirea pe scrisorea 

ce mi-ai alesii Simionă Barbovschii dini Beceşti cu carte 

domniască şi cu răzeşi dină sată de acolo, carea spune înti 
mărtorie de la Simion Barbovschii, ce-i este dată dumisale 
mărtorie de la Simionii Barbovschii înă mîna dumisale Na- . 
cului. Şi pe a&astă. moşie carea mai susti scrie mi-ati făcută 
dumnialui plată. E 

Şi la acasta tocmală sati prilejită toti săborulă de la 
sv[ă |nta m[ă]n(ăjstirea de la Solca, şi Apostolă dini Bălileşti, 
şi lonaşco Talpă otă tamă, şi Vasilie zetă Antiohă otii Be- 
ceşti, şi Gligoraşii sinti Coste otii Sinihăi, şi Ştefani Rugină 
Velii Şetrară. ot Şeleşei, şi mulţi omeni sat tîmplati în- 
tr'aiasta tocmală. - 

Şi ei, loristi călugărulă de la svănta mănăstire de la 
Dragomirna, am scrisii zapisulă 1, 

Insă cumpărătura aeştii moşii ce o amii vindută, ce mai 
susă scrie, ce i să va alege vinitulă dină cînpă, şi dină 
selişte, şi dină pămetea, şi dinti părăă, şi dintr'alte vinituri 
ce va fi parte aceştii moşii carea mai susă scrie. i 

Şi, prea mai marea credința, mi-ami pusi iscălitura, să 
să ştie, şi pecete de la svănta mănăstire de la Solca, şi 

1 Foarte frumoasă scrisoare.
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noi toți carii sintemă mai susă scrisii ni-amu îscălită, să 

să ştie. : Vito 7183 [1675], msţă Iunie 4 dnă. 

Paleţiă (sic). [Semn de deget:] Vasilie Rohojă. , î. 

(Pecete cu fum: «Pecat s|velti monastir Solica».) _ 

Azi lonaşco Talpă:iscaliă, 

|Pe V-o:] Mogoşeştii. 

XI. 

+ lo Antiohă Costantină Voevodii, bojiiă milostiiii gos- 

podară zemli moldavscoi. 

Adecă sai părită de faţă înnainte Domniei Miale şi a 

totă Sfatulă nostru lonii Ciomărtani şi 'Toadiară ftorii 

Armaşii, gineri lui Ciocărlie, cu Toaderă Dămiani şi Şte- 

fani Volcinschii, gineri lui lonă Stroiascului &-aă fostii Jic- 

niciară, pentru ună vadi de moară dinti satii dinii Stro- 

iaşti, în parte de susă, la Ţinutulă Cernăuţilorii, undia 

Şaii făcută moară cu cheltuiala lui 'Toadiari Dămiianii, 

ginerile Stroiascului, — zicăndu Ion Ciomărtanii și Toadiariă 

ftori Armaş precumii acolo mai fostii vadă de moară 

unde ati făcutii Toadiarii Dămiiană moara, şi a dată samă 

că li-ai luatii apa dini matca părăului Stroiaştiloriă, a va- 

dului loră, şi le iast de stricăciuni. Iară Toadiară Dămi- 

iană aă dată samă că acia moară iaste făcută înă parte 

moşii bătrănului Stroiascului, a socru-săă, şi sintu şi malu- 

rile a părăului de înbe părţile totii la parte Stroiasculul ; 

iară lonă Ciomărtaniă și Toadiară ftori Armaşi nai nicia 

o triabă acolo, căci parte loră iaste stălpită şi aliasă de 

cătră Ciocărlie Vorniculi, socrulă lui lonă Ciomărtană şi 

a lui Toadiară Armaşulu. Deci, dzicăndă gineri Stroiascului 

cumi după stălpitulă satului ati ținutii moară acolo Şi so- 

crulă Joră, loniă Stroiasculiă, pănă la Înpărăţiia !, deci Dom- 

niia Mea aşea i-amil giudecată ca să margă ei cu toţii la cin- 

stiti şi credintosti poiarinulă nostru, dumnealui lonii Neculcia 

1 Venirea Sultanului în Moldova la 1672.
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Velă Spătar, fiindă cu slujbă la acială Ţinuti, ca să le ia 

sama vaduriloră, de preună cu oameni buni, megiiaşi, şi, 

de să va afla că iaste moara înă parte Stroiascului şi n'a 

hi făcăndu nicia o stricăciuni vadurilori lui Ciocărlie, să-şi 

ţie Toadiari Dămiianăi moara, pecumi a făcut-o, şi ei să-şi 

facă mori înă stălpulii lorii, unde li-a hi voia; iară, de va 

hi făcăndu vro stricăciuni vadurilori lui Ciocărlie, atuncia 

să aibă a-şi rădica şi Toadiari Dămiiani moara, însă după 

aleageri, preacumă va afla mai cu mare dreptate dumnealui 

Vel Spătară. 

Întru aceaia şi dumneata, Spătare, venindu aceşti oamini 

cu carte Domniei Miale, să mergi dumneata la satii la 
Stroiaşti şi să socotiaşti cu mare dreptate, precumi scriemi 

mai susă, şi, preacumii vei afla dumneata mai dreptu, să 

le faci şi o mărturiia încredinţată, la măna cui sari veni, 

înpreună cu peciaţile altoră răziaşi şi megiiaşi de acolo, 
ca, de sară mai tragea la vr'o pără, să avămiă ştirea. 

U lasă, It. 7214 [1706], Mai 16. 

(Pecete domnească mare, cu chinovar.) 

Nicolai Costini Vel Vornică înă Divană, 
nefiiindă V|ejlă Logo Jfăti. 

[Pe V-o:] Carăte morii de Stroieştii. 

Cărţile lui Ştefanii Volcinschii. 

XII. 

lo Nicolae Alecsandru Voevodiă, bojiită milostiiti gospo- 
dară zemli moldavscoi. Ă 

Scriemii Domnie Mea la. boiarii noştri, dumnialoră sta- 
rostile de Cernăuţi. 
_Facemii ştire că s'aii jeluită Domnii Meale Arsănie Ba- o 1 . a - . > gura Căpitanulă, dzicăndu că are a trie parte de sati de ? o y i ] N ogoşăşti, partia de giosiă, la Cernăuţi, precum ni-ată arit- cati şi carte de oprială de la Mihai-Vodă pe ata partea e , a . . ocină, şi ni-aii arătată ŞI uni izvodii de cătva fănui &-aii
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făcută unii şi alţii pe ocina lui, anii şi estimpu, şi nu voră 

să-i de de a dzece. 

Pentru aceia, iată că vă scriemii, dacă veţi vidă carte 

Domnii Meale, să-i chemaţi de faţă şi să luaţi sama foarte 

cu dreptate, şi, de să va afla că este a Bagiurii moşii, şi 

acie t-aii făcută fănii pe ata a trie partea nai triabă în- 

trata parte, să pliniţi de a dzece din totă fănulă, şi de anii, 

şi de estimpu; iară, de-oră ave a răspunde într'altii chip, şi 

neputăndu-i aşădza acolo, să le daţi dzi cu mărturie, să vie de 

față la Divanii, şi să-şi aducă şi dresăle. 

Acasta scriemi. - | 

U lasă, It. 7218 [1710], Fevr. 4- 

(Pecetea domnească, mare, cu chinovar.) 

Ioniţei Buhuşi I'elă Logofitii ucilă. 

[Pe V-o:] Zapisti di la Andrei Pisară Daşchevici otiă 

Cernăuţi pentru Mogoşeşti. : 

Carţi gospodii !. 

XIII. 

lo Mihai Răcoviţă Voevodi, bojiiti milostiiti gospodarii 

zemli moldavscoi. 

Scriemă Domniia Mea la credintosii boeriulă nostru Lu- 

pulă bivă Velă Vistiarnică i staroste de Cernăuţi şi la Va- 

silie Ropăanulă Velă Căpitanii, sănătate. _ 

Facemiă ştire dumilori voastre că aicia, la Domnia Mea, 

Sai jăluită Toaderă Armaşulă pe 'Tudoră, cumnatulii lui 

Toadiriă, dzicăndu 'Toadirii că ai cădzutii Tudorii la o 

blăstămătie dei măncată nişte bani a Arapului Postealni- | 

cul şi, pentru acei bani, l-aă prinsu Arapulii pe Tuduriă 

şi l-aă închisă înă temniţă, pentru bani, și, fiindăi Tudorii 

ginere Ciocărlioae, paă vrută si-li lase la închisoare, şi 

i-ai dati Arapului pentru acei bani satul Stroeşti, partia 

ci, iară Toadiri Armaşuliă, fiindu-i giniri Ciocărlioai, nau 

1 Pentru Daşchevici, V. Vol. XIV, p. 13 şi uim.
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vrută să-lă lasle| pe moşie pe Arapulă, şi cu Divani i-ai 

dati bani Arapului şi i-a luati moşiia dinti măna Arapului, 

şi i-ai făcută şi zapisă lui Toadiră pe moşiia Stroeşti. Acmi 
Tudoră şiade pe moşie şi o zătuiaște eli. 

De& dumneavoastră să-i chemaţi de faţă şi să le luaţi 

_sama cu dreptate şi pe zapisulii ce are Toadiri Armașuli, 
și, de-a hi așşia pecumii ai jăluită Toadirii, să scoateţi pe 
Tudură di pe moşiia Stroești şi să-i pliniți lui. Toadiră şi 
dea a zeacia ci-arii hi luată Tudoră cătă ată şedzutii pe moşie, 

Aşijdearia mai jălui 'Toadirii Armaşulii pe “Tuduriă că i-aii 
prăpădită şună boi lui Toadirii, fără nicio triabă. Dec, de-a 
hi cumiă aă jăluită, să-i pliniţi boulă. 

Şi să mai jălui Toadiră iară pe Tudoră că i-ati măncatii 
II clăi de grăi de la casa lui. De& iarii să-i socotiți cu 
dreptate şi, ci-aţi afla mai dreptu, să-i pliniți dumneavoastră 
şi să-i aşădzaţi pecumiă a hi mai cu dreptuliă, şi să faceți şi 
mărturie la măna cui sară veni, ca, de sarii trage la Di- 
vant, să avemi ştire. 
 Atasta scriemii, 

U lasi, 7226 |1718], Dechemvrie 20. 

(Pecetea domnească, maăre, .cu chinovar.) 

Veli Logofătii ucilă. 

XIV. 

Adecă ei, Vasilie Volcenschie, şi cu soțulti mei Catrina, 
fata Nacului de Sinihăti, de nime siliți, nici asupriţi, ce de a nostră bună voe, amii vănduti a nostră driaptă ocină şi moşie, a trie parte din totii satul 
la Tinutulă Cernăuţului, dumisale lui Iordache Cantacuzino 
biv Vel Medeiniceriă, dreptă patrudzeci de lei, bani vechi, 
şi deplinii plata mi-amiă luată în mănule mele. Deci, pentru acastă a trie parte ce ami văndutiă dumisali Medelnice- riului, de arii eşi cineva cu vr'o găltavă, să aibii ei a trage toată păra şi gălcava, pentru atastă a trie parte ci amii văndută dină Mogoşeşti, şi, de sară tămplă dină măna du- 

ă, dină Mogoşeşti, ce este
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misale să lipsască a&astă a trie parte dini Mogoşeşti care 
ami vănduti dumisale, să aibu 'a-i da moşie dreptă moşie, 

„aşă mi-i tocmala cu dumnealui. Deci acastă a trie parte” 
dină Mogoșeşti, &-amii văndutii(dutii) ca să fie a dumisale 
şi a giupănesii dumisale moşie neclătită înt. veci, să aibă 
dumnealui a-şi face şi drese domneşti. 

Și, pentru mai mare credinţa, ami şi iscălită. 
- Lt. 7232 [1723], Sep. 1. 
Ază Vasilie Volcinschii iscală. 
Catrina, fata Nacului de Sănehăiă. 

Şi ei, Popa Pavălă, ami scrisă zapisulă, 

Ermonahii Ifrim, martoră. 

[Pe V-o:] Zapisă pe a trie parte dinti totă satulă dină 
Mogoşeşti, ce amă cumpărată de la Vasili Volcinschie. 

XV. 

lo Grigorie Ghica Voevoda, bojiiă milostiiă gospodarii 

zemli moldavscoi. 
Facemiă ştirea, cu a&asti carte a Domnii Mele, tuturorii 

cui sî cade a şti, pentru satul Broscîuţii, ce-i pe apa Jijii, 

la Ţinutulă [Dorohoiului], care satu aă fostu dreptu a 
(le alb) Ruginoae, giupîniasa lui Pavălă Rugină &-au fostu 

Comisă, şi, în vreme cîndu ai vinitii Moscalii asupra 'pu- 

terniciă Înpăriţiă, atunce şi Rugini, inpreaună cu giupăniasa 

lui, aă lipsitu de aice dină ţară şi sai dusă cu  Moscalil, 

iară aice, înă urma loră, rîmăindiă datori la unii şi alţi, 

precumă Rugină, aşia şi Ruginoae, cu osibită datorie unulă 

dz altulă, căce ei ni& ficori înpreună nau avută, — ce întăi 

Ruginoae, fiind datoarea cu 120 lei la Sandulii neguţito- 

riulă, cu zapis, osibită datoriia ei, și scriindiă zapisulă cumii, 

de n'ară da banii, să fie volnică Sandulă a popri dină mo | 
şiile ei care i-ari plăcă, şi ia, neplătindu banii pănă au ostu 

înă țari, rămas-aă lucrulă si-ști pliniască Sandulu datoria 

din moşiile Ruginoae. Şi moşiile Ruginoae aceste înndu : 

. 
16 Vul. XXII.
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Broscăuţii, satu întreg, şi giumătate de satu de Vijniţe, la 
Cernăuţi. Deci şi răpoosatulii părintele Calistru, proini 
episcopă la Radauţi (sic), avăndă şi Sfinţiia Sa multă datoriia 

osibită la Rugină. Com[isă], cu giudecata Domnii Salle] lui 
Mihai-Vod[ă] şi cu ispisocă de la Domniia Sa, au popritii 
toate moşiile lui Rugini pentru acia datoriia, şi, cu moşiile 

lui Rugină, au fostu popritii şi moşiile Ruginoae aceste de 

mai susă pomenite. lară, mai pe urmă, răspundzindi San- 

dulă neguţitoriuli pentru moşiile Ruginoae, că sintu mai 

de nainte vreme zălojite la dănsulă, şi vădzindă şi răpoo- 

satulă părintel[e] Calistru zapisulă Ruginoae la măna San- 

dului, s'ati tocmită cu Sandulă, şa plătită Sfinţiia Sa și 

datoriia Ruginoae, acia 120 lei, şaă rămasă şi moşiile Ru- 
ginoae la stăpănire Sfinţii Sale , 

Iară acmu, înti Domniia noastră, sculăndu-să Mihai zetii 
Predi Stolniculă, şi răspundzindă la Divană că i să mai 
cade lui a întoarce banii episcopii Radauţiloră, şi să ţie eli 
moşiile Ruginoae, fiindă elă mai aproape niami Ruginoae, 
-— adecă fămeia lui iaste nepoată Ruginoae —, stătut-aii la 
giudecată cu cinstiti părintel[e] şi rugătoriulă nostru Sfin- 
țiia Sa chiră Antonie Mitropolitulă, fiindă Sfinţiia Sa vechi- 
lulii Radauţiloră, şi arătăndă Sfinţiia Sa că, osîbită de dato- 
riia Sandului &-aă plătită părintelei (sic) Calistru, acelti satu 
Broscăuţii ari fi dată daniia de Ruginoae, cu zapisă, şi la 
m([ă ]nîstire Suceviţa, care moşii a Suceviţii sintu iarîşi înă 
sama Sfinţii Sale, şi acia daniia de acold de la Moscu âi 
făcut-o Ruginoae şaă trimisă zapisult aice,— de care lucru,. 
cu giudecata Domnii Mele Şa toti Sfatulă nostru, aşia s'ati 
alesii: daniia Ruginoae în sam[ă] sî nu să ţie, că, şiadzindă 
ia întraltă țară, nu-i volnică si facă danii pe moşiile deni 
Moldova !, şi, dinii vreme că şi Mihai zetă Predi ai prii- 
mită si întoarcă elă acia 120 lei, datoriia Ruginoae, şi să 
i să de una dintii moşiile Ruginoae, gium[ăltate: de satu de 
Vijniţi, pentru acei bani, — Domniia Mea i-amă datu acia 

1 Interesantă afirmaţie de dre | 
Pentru fuga lui Pavel Rugină 1 
leşti, v. Neculce, p. 332. 

pt, care aici se întilneşte singura dată. — 
a Ruși după înfringerea acestora la Stăni-
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moşiia : plătind datoriia, să ţiia moşiia, împreuni şi cu alte 

rude ce voră întoarce dină bani. ari șatulă Broscăuţii, ne- 

avănd alte pricini, cu driapti cale sai luată înă sam[a] 
gospodă, fiindă stăpîna satului lipsită de aice dină ţară, 

înpreună cu bărbatuli ei, ducăndu-să cu Moscalii înă țara 

loră, dină vreme ce mai susăi amă pomeniti. Și, întru 

aceia, iarîşă mamă milostivită Domniia ME şi, dină osibiti 

mila a noastră, ami datu şi amă miluită cu acestu satu 

Broscăuţii, cu morile ce sintu acold, pre cinstită şi credin- 

zosă boiariulă nostru dumnelui Sanduli Sturdze Veli Vis- 

t|ieriă]!, pentru a dumisale driaptă şi cu credinţă slujbi ce 

ai slujitu Domnii Mele] şi țărăi cu dreptate. Și, fiindi şi 

giupîniasa dumisal[e] niamu cu Ruginoae, i-amt datu dumisale 

miluire acestu satu, ca să-i fiia dumisale acelă satu Bros- 

căuţii, cu morile de acolo, driaptă ocină şi moşiia şi uricti 

de miluire, cu totă hotarul şi cu totii venitulă, neclătitii, 

neruşiită, stătitoriă în veci. Așijdire şi după. a noastri 

viiaţă şi Domniia, îni urma noastri, pre cine Duma e ]dzâu 

va alege a fi Domnu întratasti țari a Moldovii, ori din 

fii noştri, sat “intr'altu niamii, poftimă ca si nu strice da- 

niia şi miluire noastriî, precumiă ni€ noi n'ami stricati da- 

niile şi miluirile altor răpoosaţi Domni t-aă fostu ma- 

inte de noi, ce mai vărtosi sî aibîi a dă şi a întări şi a 

milui pentru a sa ve&nica pomenire, şi nime altulă si nu 

să amestece peste atastă carte a Domnii Mele. 

U Iasi, vleto 7238 [1730], Marlu 2, 

Noi Grigorie Ghica Voevoda. 

(Pecete octogonală mică, cu chinovar.) 

| | Vasili Cămăraşii 

de izvoade. 

|Pe V-o, de mîna lui Vasile :], Ispisocă 'de la Măriia Sa, 

Grigorie-Vod[ă] pe sată pe Broscăuţi. 

I Rudă de aproape a Domnului.
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XVI. 

Noi Grigorii Alecsandru Ghica Voevoda, bojiiii milostiiă 
gospcdarii zemli moldavscoi. 

Credinăosă boeriului nostru Gheorghii bivă Veliă Sulgerii, 
vechilă stărostii de Cernăuţi. 

Îţi facemii ştire că aice ni-aă Jăluiti Ilii Holbană, mazilă . 
ot Cernăuţi, asupra lui Gligorașă Volcinschii, totă de acolo, 
arătăndu că, după alte multe giudecăţi c-ati avută la Di- 
vană înti trecuţii ani, l-aă totă rămasă pe Volcinschii, după 
cum pe largu arată carte de giudecată şi ispisoculă Dom- 
nii Sale loană Theodoră Voevoda pentru moşie Stroeştii, 
şi atunce, la Divană, i sai luată şi scri(se)le lui Volcins- 
chii de-a mănă, aflăndu-lă Divanulă că înblă răi, şi că pentru 
moşie Stroeșştii giumătate de sati, după giudecăţile &-ati 
avută, şo stăpăneşte cu pace, dară pentru scrisorile ce i 
Sari fi luati, cu Divană, acumiă Volcenschii le ară fi cerăndi 
la Holbană. Şi l-ai trasă la giudecată şi înnainte dum., ce- răndă scrisorile, şi Holbană arătăndiă şi cu giurămăntiă în- nainte dum. că scrisorile nu săntă la dănsulă, şi Holbaniă cerăndu-şi dresele, sari fi încredinţată cu giurămăntă în- nainte dum. că nu săntiă scrisorile la elă. Şi Volcenschii nu Sati ținutiă odihnită, şi, cerăndu-să la Divan, li-ami dată mărturie, şi li-amii pusă dzi să vie la Divană de Sveti Du- mMitrii, Şi Holbaniă la dzi ati venită Şaii şedzută 40 zile, şi Volcinschii n'aă vinit. Care i Sati cercetati mărturie şi de dum. Veliă Logofătii, şi s'au cunoscutii că Volcenschii răă să” acolisăşte de dănsulă, şi i sai datu şi carte gospodiă de apărare la mănă şi de stăpănitii moşie. Dară, pentru cheltuiala c-aă făcută acumi dină pricina lui Volcenschii, cerându-şi dreptate, iată că-ți scriemă dum. să aduci faţă pe Gligoraşi Volcenschii şi să-i [ier] sama, ŞI, ce s'a dovidi cat cheltuită Holbană acumiă din pricina lui Volcenschii, pără la celă puţină să-i plinești de la Volcenschii, şi să-l odihnești, mai multă să nu fie supărat de cătră Volcenschii,
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dăndu-i şi mărturie dum. ca să fii înă pace de cătră Vol- 

censchii. Şi carte a&asta să ste la măna lui Holbanii. 

Acasta scriem. Letă 1765, Oct. 30. 

(Pecete mică octogonală, cu chinovar,) 

Prociti Velu Logofătii, 

XVII. 

Pe lîngă alte vinzări şi cumpărări la Mogoşesti, mai 
însemnăm : 

Aceia din Suceava, 253 lulie 7149 (1641), prin care «Toa- 
der Goiani şi Pătraşco, fetorii lui Goianii şiali Magdăi, 
dănă Ţinutul Sotavei», daă partea lor, «dă pre îma nos- 
tră, dăsprea Magda» lui «sacii căpitanulă dă Sănăhăvă», 
pentru 18 «lei bătuţi». Marturi: «Coste dă Lucavăţă şi Mi- 

ronă dă Carabciuvii (Carapciă) şi Ghiorghie dă acolo şi 

Zahariia dă Mogoşeşti şi fecoru-seii Gligorie şi Sava dă 

lugeşti şi Păntelei Barbovschi dă. Beceşti şi Vasilie dă Go- 

dineşti». 

Aceia din 7153 (1644-5), prin care «Zahariia fecoruli Ştefei 

vătavului şi cu fămeaia mea, cu Irina», vînd moştenirea lui 

Ştefa, care avea act de la Ieremia Movilă, cu parte «den 

stălpulă Măndrei» şi cu moara lui Gavrilaş Vornicul «şi 

giupăneasei dumisale Sărbăcăi», pentru 150 de «taleri de 

argintu>. Marturi: «Isacă de Sănehăi şi Păntelei Barbov- 

schii şi Dumitru Barbovschii şi Dumitru L.ehacenschii şi 

Vasilie Lehacenschii şi Dumitrașco den Zăstavna și lo- 

naşco de Sănăhăii şi Lupulă Stroesculă şi Vrabie denu 

Mamurinţi şi Păntea de acolo şi Gavrilă croitoriulă denii 

lași şi Chira deni Su&ava». 

Acela, din 3 Mart 7157 (1649), prin care « Vasălca, fata 

Măricuţei, neapota lui Giamănă dăni Lucaviţă», vinde partea 

sa lui Gavrilaş fost Mare-Logofăt, pe 20 de lei. Marturi: 

«popa Văsiiană dăniă lucşeni şi popa Toadeari dănti Hotini 

şi Costea Vrăntanulă şi Nistoră dascaluli». Scrie «llie 

Droia>. . 

Actul din laşi, 12 Decembre 7216 (1708), prin care Mihai 

Racoviţă întăreşte lui « Arsănie neputuliă Gavii 9)» a treia 

parte din Mogoşeşti, cu cartea lui Vasile-Vodă.
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XVIII. 

În cearta răzăşilor pentru partea lor din Mogoşeşti 
Grigore Alexandru Ghica iea această măsură la 1776: 

Noi Grigorie Alexandru Ghica Voevoda, bojiiă milostiită 

gospodari zemli moldavscoi. , 

Scriemă Domnie Mea la boeriulă nostru Dumitraşcu Pot- 
logii Sulgeră Îți facemiă ştiri că aicea la Divanulii Domnii . 
Mele s'au giudecatii Marie şi cu Ionii Popăsculi pentru o parte 
dinti moşie Mogoșeştii otă - Ținutului Cernăuţului, ce trage 
“Toni Popăsculă să &; cari aă fosti a socrului săă Ionii Vladu. 
Care parti dinti Mogoșeşti, atătii cu giudecata starostilui 
c-aii fostii la Cernăuţi, dum. Imbo Pah. şi Ilii Heresculă, 
cătă şi după giudecata Divanului Domnii Mele, aă rămasti 
să o stăpăniască Marie şi Andronicti, pentru părţile dină 
Cincăi &-aii avutii Marie şi Andronicii, cari li-aă văndută 
Ion Vladi, socrulti acestui Ionii Popăsc|ulă |, lui Ştefană 
Tabără, Vornicu de Poartă, neavăndi nicio triabă. Însă Marie 
şi Andronică să stăpăniască parte dinti Mogoşeșşti a lui Ionii 
Vladă numai pără căndă Ionii Popăsculă le va întoarce 
părțile lorii dină Cincăă, &aui văndută socrulă său, Ion 
Vladă ; şi, căndi le va întoarce lonii Popăsculii părţile dină 
Cincăiă, atunci să aibă Marie ȘI Andronică a-i întoarce lui - 
lonă Popăsculi parte dină Mogoşeşti a socrului săi, lui 
lonă Vladi; şi de acold înnainte nu să voră mai amesteca 
Marie şi Andronică la parte din Mogoşeşti a lui Ionii 
Vladi. Cumi şi pentru o moară ce are. Toaderă Popăsculi 
înti Mogoşeşti, făcută pe parte lui lonă Vladă, iarăşi sa 
hotărătii să aibă a da Toaderă Popăsc[ulii] căte doi lei pe 
ană bezmănă Marii şi lui Andronic, pănă căndă le va în- 
toarce lonă Popăsc[ulă] părțile cele dreptă a loră dinti 
Cincăiă, şi apoi Marie şi Andronică nu să vori mai ames- 
teca a lua bezmănă pe moara acasta, ce va rămăne să s[ă] 
urmeze de cătră Toaderă Popăsculă precumă să va pute 
aseza cu acei a cărora va rămăn& moşie pe care este fă- 
cută moara lui, 

De&, de vreme ce Ion Popăsculi aă rămasă ca să-şi cauti 

.
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pricina cu fi&orii lui Tabără Vor[nici] de Poartă pentru 

părţile din Cincăi ce i-aă vănduti lui Tabără Ionii Vladi, 

socrulă acestuia, neavăndă niso triabă,— iată, scriemii du- 

mitali să înştiinţăzi pe fizorii lui Tabără ca să vii acole la 

dumnata, şi, fiindii faţi şi aceştie, să-i giudeci cu bună drep- 

tati, şi, precumă le vei hotără pricina, să dai şi mărturie la 

parte ce s'a cădea, ca, de nu s'orii odihni vre-o parte, şară 

vre să mai jăluiască, să avemiă ştiri. ari, căndi fitorii lui 

Tabără, aflăndu-să.înti Cordon, nu voră veni acole ca să 

cauţi pricina loră, atunci lonă Popăsculă va merge la Cer- 

năuți de-şi va căuta pricina cu dănşii. 

Acasta scriemi. 1776, Martie 18. 
e 

(Pecetea domnească, ovală, cu chinovar.) 

Procitii Velă Logofătii. 

Sai trecută la condica Divanului. 

XIX. 

O nouă hotărîre domnească intervine în anul ur- 

mător : Pi 

Copie vidimata. NE 

Noi Grigorie Alexandru Ghica Voevodii, bojiii milostiiă 

gospodară zemli moldavscoi. 

Cetindu-să anafurao atasta şi scoțăndu-să şi la Divanii 

înnainte Domnii Mele şi şi a totă Sfatulă noastru, atăti 

pi Marie, cătă şi pi loani Popăscu, ginire lui lonă Vladi, 

Toaderă i Filepii Gora, şi, după cercetare cu amăruntuli 

ce sai tăcută aceştii pricinii di moşii, aşă sai aflată: că 

dumuealoră veliţii boeri cu cale şi cu dreptate ai giudicati, 

darii lonă Popăscu, ginire lui loni Vladă, toti neodihnin- 

„du-să, saă rugati de i sai pusă sorocii pănă la Sfetei 

Ghiorghii, ca să mergă la Cernăuţi să-şi caute pricină cu 

fiăorii lui Tabora, şi, di va put& scote părțăle dină Cincău 

a lui Andronică şi aceştie Marii, care le'ă văndutii socrulă 

săi lonă Vladă, neavăndu triabă, să aibă a le dă Marii şi
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lui Androneci înnapoi, şi elă să-şi. ei ace a trie parte din 
Mogoşăşti ce a fostii a socrului săă lonă Vladă ca stăpă- 
nire a sa. Deci Domnie M& nu nemă grăbită atunci a. în- 
tării anaforao at&asta, ce, după cerire lui lonii Popăscu, i stati 
pusi acestii sorocii, dăndu-i-să la măna şi carte cătră Stol- 
nicu Dumitraşcu Potlogi pentru pricină atasta. Și iată so- 
rocul ati trecută, şi lonă Popăscu n'a mai întorsu părţăle 
dină Cincăă Marii şi lui Andronecă. Pentru acea Domnie 
'M8 încă asemine hotărămii şi întărimiă că, după giudicata 
dumilorsale velițilorii boeri, aşt să să urmeză deplin cumii 
să arată mai giosiă, şi Andronecă şi Marie, osăbiti de doi 
părți ce săntă a lori, să aibă a țăn€ şi pe atasta a trie 
parte ce ai fostii a lui Ion Vladă, pănă căndă va răs- cumpăra lonă Popăscu părțăle din Cincăă ce au văndutii 
socru-săti, şi, răscumpărăndu-le, şi dăndu-le la măna lui Andronecă şi a Marii, atunci va întra şi lonă Popăscu stăpănitori înti Mogoşăşti pe a trie parte a socrului săi Ion Vladă. 

Intărimă şi cu a noastră domniască pecete şi iscălitura. 

1777 Apr. 5. G'rigorii Ghica Vo. 
Procit trete Logof. 

Pr&-Innălţate Domne. Dini luminată poronca „Mării Tale, ami luati sama întă! Marie şi lonă Popăsculiă, ginire lui lonă Vladă din Cernăuţi, i 'Toaderă Hilipă Gora, toate aceştie din Cernăuţi, a cărora pricină întru acestă chipă este. Adică Marie şi Androneci, nepoți dină doi frați a lui lonă Vladă, după multă giudicăți ce aă avută la starostii dină Cernăuţi întru aceşti ani, întru ce mai de pe urmă carte de giudicată, ce iaste dinti veletuă 1773, lulie 8, &-aii aratati Marie de la Pah[arniculă] Inbo și de la Ilie Heres- culi, starostii de Cernăuţi, arată cumă că lonă Popăscu, ginire lui Ion Vladă, unchiulă aceștii Marii, trage ca să ia parte denă moşiia Mogoşăşti ce este înă TȚănujtu JI Cer- năuţului, de pe uni Ursulă, cu chipă cumiă că acelă Ursul 
1 Între,
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arii îi datii o danie fimei lui, feti lui lonă Vladi. Şi arată 

starostii cumă că di la acelăi Ursuli nicio danie nu sai 

aflată şi că, la căte giudicăţi.aii avuti acelă Ionă Popăs- 

culii mai înnainte, nimine di ace danie n'ai pomenită, şi 

cu giudicată starostii ca să nu mai aibă a trage Ionii Po- 

păsculi moşiia dină parte Ursului. Carile Ursulă, di căndu 

(sic) el totii unti neani cu lonă Vladi, ai rămas parte lui 

la lonti Viadiă, adiverindu-să starostii de la însuşi lont ;Vladiă 
bătrănuli cumii că satulii Mogoşăşti îmblă înu trii părți, 
dintre care părți una este călugăriască, iarii-2 părți au ră- 

masi : una lui lonă Vladiă şi alta Ursului. Şi aceste 2 părți 

saă făcutii totii una; pe care întră trii fraţi, adică o parte 

lonă Vladă, o parte Andronecii, nepotă de sora lui lonă 

Vladă, şi ală triile parte Marie, nepoată de sor[ă] lui Ionii 

" Vladi. Şi atătă acelă lonă Popăsculti, cu ace danie ce zice 

că-i este dată de la Ursului, cătă şi unui Filepi Gora, ce 

este faţă, care şi acesta îmblă cu unii tărfălogă de la uni 

Ilie Blenculi, că ară fi şi el neam şi ară avă şi ela trie 

parte înii Mogoşăşti, ai rămasă de la giudicată starostiloră, 

îmbla ră şi fără cale; dovedindu-să aceste [pentru] Filepă 

Gora dintru anaforă a Divanului, după cumi arată starostii 

cumă că ară fi fostii şi vecină,—care anaforă să află la măna 

Căpt. Ionică Strişcă. Dăci, după carte starostiloră, aşă s'au 

doveditii şi aşă ai giudicati: 2 părți -dinii Mogoşăşti să le 

stăpăniască Andronică şi cu Marie, nepoţii lui lonă Vladi, 

fiindă a loră drepte, cumă şi a trie parte din Mogoșăşti, 

ce rămăsesă driaptă a lui lonă Vladi, şi aceia încă o dai 

lui Andronect şi Marii pentru părțăle dinu Cincăă, ce ati 

fostă a lui Androneci şi Marii, şi loni Vladi, neavăndu 

triabă cu acele părți din Cincăă, sau sculată şi le'ă văn-, 

dută unui Ştefanii Tabăra Vornică de Portă. 

Pre-Înnaltate Domne. După cercetare noastră, ami aflati 

giudicată dumisale starostălorii de Cernăuţi făcută cu drep- 

tate, şi noi asemine ami giudicati : adică o parte dini 

Mogoşăşti să s[ă] stăpăniască di Androneci, alti doele parte 

să să stăpăniască di Marie aăastă ce este față, cumii şi ace 

a trie parte denă Mogoşăşti, iarăşi, să s[ă) stăpăniască di
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Andronecă şi di Marie, pentru parte din Cincăă ce ai 
vănduti loni Vladi, unchiul loră, pe care n'aă avută 
triabă, pănă căndă va răscumpăra lonti Popăsculiă, ginirile 
lui Ionii Vladi, parte dinti Cincăi &-aii văndut-o socru-săii, 
şi, răscumpărăndu-o şi dăndu-o la măna lui Androneci şi 
a Marii, atunci va întra şi elă stăpănitori în Mogoşăşti pe 
a trie parte a socrului săi. larii c& disăvărşătă hotărăre 
rămăne după cumi a da înnaltă înțălepăune Mării Tale. 
- A Înnălțămi Tale plecate slugi. 1777, Martie 12. 

Vasăle Razu Velă Logofătă, Dimitrachi Sturza Velă Vor- 
nică, Costandină Rusetii Velă Vornică, loan Canta Velă 
Vornic, Costandini Paladii Velă Spatarii, Iordachi Velă - 
Cluceru. 

Sai trecută la condica Divanului c& de anaforale, de: 
Ioniţă Pascalii, condicarii. 

O hotărîre definitivă fu luată numai în 1814. 

XX. 

În 1721 avea proprietate la Mogoşeşti şi Ileana Can- 
tacuzino, văduva lui Iordachi: 

+ lo Mihai Răcoviţă Voevoda, bojiiă milostiiă gospodari 
zemli moldavscoi, o 

Scriemă Domnie Mea la creadintosă boiarinulă nostru 
dumnealui Dumitru Macrii bivă Velă Bani, starostele de 
Cernăuţi. Facemă ştire dumitali că aicia ne arată dumneaci 

“lliana, giupăniasa răpoosatului Iordachi Cantacozino tau 
fostu Stolnicii-Mare, nişte zapise şi drease de nişte părți 
de ocinî de la satii de la Mogoşăști, ce iaste la Ținutulă 
Cernăuţiloriă, şi, fiindiă şi iastă vreame tulburată de căţiva 
ani, nai mai putut să şi lea aleagă dă spre alţi răziaşi. De 
care lucru scriemă dumitali, viindu-ţi cartea Domnii Meale, 
iară dumneata să te scoli şi să miargi singură acolo la &a 
sălişte şi să străngi oamini buni, din susă şi dini giosă,
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megiiaşi şi răziaşi, căi sori afla, şi, pe. zapise şi driase ce 

area dumneaei, să-i aleagi toate părţile căte arii fi avăndi, 

-—macari că dumneaei ni-ai arătatii ună izvodă de 7 zapise 

cumpărătură totii într'acelii sati, şi zisă că s'aii răsăritii, nu 

le poate afia. Ce aciale să s[ă] lase, numai dumneata, pe cătii 

ară fi faţă, pe atăta să-i hotărăşti dumneata, şi, atuncia căndi- 

li-ară afla, şa hotără și acialea. Şi, aşia pecumi vei hotără 

dumneta, să pui şi pietrea, şi să fa& şi mărturii dină semne 

înă semne, să o dai la mănule dumisali, să o aducă aicia, 

ca să i să facă şi de la Domnie Mea întăritură.. 

Acasta scriemii. ” 
U Jasă, ltă 7229 [1721], lulie 13. 

(Pecete rotundă, mare, cu chinovar.) 

Joană Cantacuzino Veli Spat., netămplăndu-să Vel Logofătu. 

[Pe V-o, noă:] Antohi Luţă. 

-Încă în 1704 Matei Costachi, fratele Mitropolitului 

Veniamin, îşi avea partea de moşie, de la bunică, 

Ilinca Cantacuzino, Cantacuzină fiind şi mama Cos- 

tăcheştilor: 

Noi Mihail Constandini Suţu Voevoda, cu mila lui 

Dumnezeti Domni ţării Moldaviei. 

Domnii Mele prină jalobă ni-aă arătată credintosii boe- 

riuli nostru dumnealui Matei Costache bivii Velă Pah[ar- 

nici] cumă că moșie Mogoşăştii de la 'Țănutulu Herţii ară 

fi a dumisali, cu scrisori; pe carea moşie o trage de pe 

moaşa dum[isali Băniasa llinca Cantacuzeni, şi acumii de 

vre o cătăva vremi numita moşie sari fi stăpănindi de 

cătră alţii, fără nico dreptate. Pentru carea ai făcuti cererea 

djumneaji[ui] Pah. ca să aibă giudecată la Divană cu acie. 

Dreptă aceia, prin aciastă cartea a Domnii Mele să pune 

sorocii acelor ce stăpănescii numita moşie Mogoşiştii, ca 

la doizăci şi cinci zile a aceştii curgătoarea luni Fevruară 

negreaşitii să să afle la Divani, cu scrisori dovezi ce voră 

fi avăndă, ca să răspundă la pricina arătată. Căci, neviindiă



252 , DOCUMENTE DOROHOLENE 

la soroculă ce li să pune, vorii fi aduşi cu zapciă şi vorii 
da şi cobote. - 

Aciasta poroncimă. 

(Pecete ovală, cu chinovar: 

«lo Mh. Cst. St. Vv. 1793>.) 

Prosti Veli Logftă, . 

1704, Fev. 6. 

[Pe V-o:] Trecutiă înă condică. 

Prâ-Înălţate şi şi multă milostivi Doamni, 
După jaloba ce ami datii Înnălţămii Tali pentru ; moşie 

Mogoşăştii di la Ţănutulă Herţăi, ce o tragă di pi moaşă-m& 
Băneasă Ilinca Cantacuzăni, cu scrisori, şi s'aă făcută carte 
gospodă cătră acei ce o stăpănescu, ca să''vii la luminati 
“Divanul Mării Tale să mă giudecă, şi, după înştiiriţareice 
ami luată, numita moşăe să stăpăneşti di cătră direxiia 
Sfăntului Ilie dină Bucovina, şi, fiindcă derecturu” să află 
aice îhă Eşi pentru o giudecată ce are pentru moşie Ibă- 
neștii şi Ştubeenii, mă rog Înnălţămii Tale să fiă rănduită 
să mă giudică, ca să-mi iasă dreptate. Şi mare pomană a - 
î Innălţămii Tale. 

A Înnălțămii Tale 
- plr]&-plecată slugă: 

Matei Costache Pah/arnică]. 
Dum. Vel Vornic za aprozi, să să cercetezi pricina aceasta de cătră dumnealoră veliţii boeri. A. Doni& Med[el- nicertă ]. | '094, Fev. 26. 

XXI. 

Ca proprietari la Mogoşeşti, pe locul lui Caniuca, apare încă din 1718 familia Volcinschi, cum sa văzut mai sus: 

î_ Noi Mihai Răcoviţă Voevoda, bojiii milostiiă gospo- dară zemli moldavscoi, i
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Scriemă Domniia Mea la boiariulă nostru dumnealui Lu- 

pulă bivă Velă Vist[ierii], staroste de Cernăuţi. Facemti 

ştire că aicia la Domniia Mea jălui Ghiorghiţă Brahă pe 

Vasilie Volcenschie, zicăndă Ghiorghiţă Brahă că, avănd 

elă o parte de moşie, carii iaste de cumpărături de la 

Peatria Caniuca, înă sălişte înii Mogoşăşti, pecumii vă- 

dzumă şi zapisuli de la Caniuca şi carte de luati de a 

dziaci pe acia moşie de la Neculai-Vodi, iarii acmu dzise 

Ghiorghiţă Brahă cumii să scoală Vasilie Volcenschie şi va 

să-lă scoaţă dinti moşie afarî. Deci să-i chemi dumneata faţă 

şi s[ă] le iai sama foarte cu dreptate, şi, de va avia Vol- 

censchie nescare zapise scriindu pe acia parte de moşie, 

elă va ţinia moşie. iarii, de nu va avia zapise ca cealia 

va lipsi din moşie şi-şi va ținea Ghiorghiţă Brahă moşie” 

pe zapisuliă lui de cumpărătură. Şi, pecumi ară fi mai cu 

dreptul, aşea să-i aşădză dumneta acolo. ară, neputăndu-să 

aşădza, şi starii trage aici la Divan, să li dai dzi să vie de 

față, şi cu o mărturie, pe poviaste loră, viindă aicia la Di- 

vană, să avămii ştire. 
U lasă, It. 7225 [1717], lulie 24. 

(Pecete mare, rotundă, cu chinovar.) 

Veli Logjtii ulii. 

Toaderi Orheianuliă. 

|Pe V-o:] Moguş(e]gtii. 

lordachi Cantacuzino, care moştenise Mogoşeştii de 

la omonimul ce o adăugise 1a întinsele lui moşii, dă- 

duse această moşie de zestre lui Vasile Costachi. Acesta 

o făcu danie mănăstirii Horecea din margenea Cer- 

năuţilor. La 1778 egumenul se plînge că vecinii s'aii 

aşezat la Mogoşeşti, şi Domnul iea o hotărîre : 

Noi Constandină Dimitrie Muruzii Voevoda, bojiiii mi- 

Jostiiti gospodară zemli moldavscoi. 

Să face ştire cu a&astă carte a Domnii Meale că la ve- 

letii 1777, înii vreame Domnii răposatului Grigorie Alexan- 

dru Ghica Voevoda, dăndi jalobă atunce rugătoriulii nostru
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Artimoni, igumenulă mănăstirii Horecii de la Țănutulă 
Cernăuţului, pentru satul Mogoşeştii, totii de la acelă ȚȚă- 
nută, carele iaste dată danie mănăstirii de la raposatulii 
Banulă Vasilie Costache, cu scrisoare dir.ă leti 7269 [1761], 
Mai 28; ce l-ai avuti şi Banulă Vasilie Costache de zestre 
de la socrulă săă,. Spat. Iordache Cantacozind Păşcanu, cu 
toate scrisorile ceale vechi; şi, pentru că moşiia atasta de 
la o samă de vreame să afla înpresurată de alţii, cerşindi 
numitulă igum[enă] dreptate, sati fosti rănduitii, cu carte 
gospodă, la Stol[niculă] Dumitraşcu Potlogi, ca s[ă] facă 
cercetare moșiii aceştie, atăt dupi scrisorile mănță stirii, 
cătă şi a celori de spre carii să afla moşiia înpresurață,. 
Care numită boeri, după cercetare ai făcută prină măr- 
turiia sa, au înştiinţată că la sată la Mogoşești „pe alţi ră- 
zeşi nai găsitii, fără numai pe o Marie Soroceniţa, ce să 
află înă Cordoni, şi pe unii Andronecă. Pe care numită fe- Ă 
meae, prină ştire dregătoriului de la Cernăuţi, arată Stol. 
Potlogă că ai adus-o de față înnainte sa, să răspundă cu 
ce stăpănește în satulă Mogoşeştii. Şi la dănsa alte scri- 
sori vechi nu s'aii găsită, fără numai o carte de giudecată: 
de la dum. Banul Gheorghie Sturze, dină vreame ai 
fostă stată la Cernăuţi, &-aă avută ia giudecată cu niamu- 
rile ei; de care giudecată igumenulă de Horecia nicio ştire 
n'a avută, nici a fostă faţă. Şi, după cumiă ai dată samă 
Soroceniţa, i-aă cursu giudecata, şi, cu acea carte de giu- decată viindă: la Eşă cu niamurile' ei, i s'aă întărită giude- „cata şi cu anaforă, întru care Sau fosti hotărătă dinti sa- tulă Mogoşeştii dooî părţi să ție Soroceniţa cu Andronică Și a trie parte numai să ție mănăstirea Horecia, şi cumiă că cu ace giudecată sai întunecată dreptate mănăstirii, fiindcă scrisorile mănlă stirii mai totă satulă încheae. Şi Soroceniţa, văzindă că scrisorile măn[ăjstirii sintii bune, altă pricină nai mai pusi, ce numai a zisă că are şi ia 
scrisori vechi, şi, ca să prelungiască giudecata, şaă pusii vadea că va veni cu scrisorile, şi la vadea n'aii venită. ȘI, aşi, ia fiindă înă Cordon, pe dănsa la giudecată n'a putut-o aduce, şi igum[enulă) încă n'aă putută să între la
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stăpănire moşiii, fiindă la măna ei anaforă întărită de ră- 

posatulii Domnu. | 
După atasta, înii multe rănduri acea Soroceniţă, fiindă 

cerşută la giudecată de numitulă igumenii, şi ia totii prici- 

nuindă ca să nu iasă la giudecată, ai făcută vechili dină 

parte ei pe ună lonă Popăsculti şi pe Toaderiă, fegorii lui 

lonă Popăsculă, dinu Mogoşeşti, însuși pe acei de la cării 

luase ia acele doo părți dină moşie Mogoşeştii cu giude- 

cata Banului Gheorghie Sturze şi cu anaforaoa de susă- 

pomenită. Carii numiţi oameni, înă anuli acesta, la trecuta 

luna lui Fevruarie, înpreună cu vechilulă igumenului de 

Horece, dicheulă Theofilactă, viindă aice de ai stătută de 

faţă la Divanii înnainte dumilorsale veliţiloră boeri şi ară- 

tăndă ei la giudecată cumii că acele dooi părți dină moşiia 

Mogoşeştii arii fi a loră drepte baştine părinţeşti, dină scri- 

sori &-aă arătată ei na eşită niciună adevări, nici sati 

cunoscută să aibă vre o dreptate. larii dinii scrisorile mă- 

n[ălstirii sau afată că puţină nu să cuprinde totă satulă ; 

"care şi asupra acei rămăşiţe de locă ai arătatii vechiluli 

măn[ă stirii alte zapise, care răspundă pe părți cătă să vori 

alege. Şi a&asta numai aii dată pricină de n'aii făcutii giu- 

decata curmare, ce s'aii rănduitii cu carte Domnii Meale 

iarăşi la Stol. Potlogi şi la ispravniculi de Cernăuţi ca să 

cerceteze să afle cu dovadă îni căți bătrăni ai îmblati 

totă satul acesta şi, pe urmă, după scrisorile măn[ăjstiriă, 

"pe cătă parte voră cuprinde, să o aliagă şi să o hotărască, 

şi, de va mai rămăne loci necuprinsu înă scrisorile mă- 

n[ăjstirii, cine va scoate pe urmă dovadă asupra acelui 

Jociă, acela să-lă stăpăniască. 

Acumă dară, de iznoavă viindi aice şi o parte şi alta, şi 

iarăşă eşindă înnainte dumnealori. veliţiloră boeri la Di- 

vană, după atastă de acumii: mai de pe urmă şi cu amă- 

runtulă cercetare ce s'aii făcutii, dreptate mănlăjstirii Llo- 

recii sai luminată şi pe oamenii aceştie s'aii dovedită că 

ai fostii acolisitori. | 

Întăi, dină mărturiia Stol. Potlogă şi a Pit. Costache is- 

pravniculă de Cernăuţi, dinii 29 a trecutei lunii lui lunie,
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care arată că oamenii aceştie nicio dovadă, cu scrisori sati 
cu marturi, la zisele loră nu sai aflată, fără numai zise 
dină gură. Iară, după scrisorile măn[ă ]stirii, făcăndu-să sa- tulă înv trii părți, adică 60 Jiribil, s'aă cuprinsu SI polă jirebii şi ati rămasă 8 poli jirebii deosebitiă asupra  altoriă 5- zapise ce scriii vănzare pe părţi din Mogoşeşti, cztii sară alege. Precumă şi asupra răspunsului acestoră oameni, pentru stăpănire veche, arată numiții boeri că, întrebăndă: pe toţi megieșii, aă eşiti numai ună lie Holbaniă, mazilă, şi aă zisă că de 40 ani i-ară [fi] apucat pe aceştie stăpă- nindă înă Mogoşești, care numai la mărturie unui omi nu poate să ste nicio giudecată. 
Ală doile, că aice la Divaniă, întrebaţi fiind ei de mai au niscai dovezi sa marturi, ai mai scosi înnainte dum[nealuli Velă Logftă martură dină parte loră pe ună Ionii Brahă, mazili, de la Cernăuţi, pre carele întrebăndu-lă dum. Velă Logftii înă ce chipii ştie pricina aceșştii moşii, şi de cine ştie că sau stăpănită, elă întăi au arătată. că pe aceşte şi pe părinţii loră i-au apucat stăpănindii şi dejmuindiă. Iară, la urmă, zicăndu-i dum. Velă Logftă de poate elă să încre- dinţeze cu giurămăntă de ştie că aă stăpănitu aceştie şi părinţii loră, cu stăpănire întriagă şi nesmintită, şi cumtă 

x întorsu cuvăntulă într'altiă Cchipă, zicăndii cumi că ştie că acastă moşiia să stăpăniiă într'o vreme şi de Păşcanuli, însă mai de multe ori să afla pustie şi necăutată de spre Păşcanuliă, ȘI Oamenii aceştie, cumiă şi părinţii loră, fiindcă să afla acolă aproape megiiaşi, căndă ex vede că de spre Păşcanulă nu să :caută moşiia, atunce Săsie şi ei vreme de să întinde cu stăpănire Şi &-0 pută apuca de pe moşiia. larii că ară f avută ei vr'o dreptate asupra moşiei, ai zisti 
m|isalji Velă Logftii s'a întămplatiă faţă Irimie, igumenulă de Dancu, şi dum. Iordache Velă Cluceră. Ală triile, că, după mărturie luy Brahă, mai întrebăndu-i dum. Veltă Logftii ce mai aă mai multă a răspunde, ei ati!
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rămasă făr' de 'răspunsu. Apoi singuri, pe urmă, ai arătatii 

adevărulă înnainte dum[isal|i Velă Logftă, cumă că ei alte 
dovezi nu mai ati, ni& moşie întăi Mogoşeşti nu au, ce cu 

strămbătate s'a acolisitii păn” acmu de moşiia măn[ă stirii, 

cumi pre largu arată și scrisoare loră c-ati dată la măna 

igumenului mănăstirii Horecei, care iaste încredințată şi 

cu iscăliturile a dumlisal]i Velă Logftă şi a dumlisalji loniţă 

Cant. Veliă Vor[nică) şi alţii cine sai mai întămplati. 

Şi, la urmă, aă căzută ei cu rugăminte cătră dicheulă mă- 

năstirii pentru o morişcă c-aii fosti făcut-o ei înii părăuli 

Mogoşeştiloriă, fiindă făcută cu a lorii ostenială, să i-o lasă 

lor, să le fie pentru hrana caselor loră, să nu o dea la 

alţii streini, iară adetiulă morii dină ani înt anti să-lă dea 

ei la măn[ăjstire, tocma ca şi unii din streini. 

Osebită că, şi pentru ce pricină s'aă îndemnatii ei de ati 

trasă giudecată cu măn[ălstire Horece, ai arătatii zicăndu + 

cumă că acea Soroceniță care de la dănşii luase acele 2 

părți de moşie dină Mogoşeşti cu giudecata Banului Gheor- 

ghie Sturze pentru o parte a ei de moşiia &-aii avutii în 

Cincovi şi aceştie i-ai fostii văndut-o, cumiă că ei de atunce 

ai ştiută că nu li să ia driaptă moşiia lori, căci moşie era a 

mănță stirii, iară nu a loră, şi, pentru că-i lipsise pe dănşii 

Sorocenița din stăpănire Mogoşeştiloră, nu ave ei nicio 

părere de răi. Acmu, după ce Soroceniţa s'aii strămtoritii 

de cătră măn[ăjstire, văzindu ia că scrisorile măn[ă |stirii 

sănti bune şi numai cu anaforava aceaia ce ave ia nu pute 

să ste înpotriva serisoriloră măn[ăjstirii, i-aă făcutii pe dănşii 

vechili, să stă la giudecată cu igumenuli, făgăduindu-le că, 

de vorii isprăvi ca să ia moşie, îi va priimi să stăpăniască 

cu dănsa frăţeşte, atătă pe parte ei, cătii şi pe parte acelui 

Andronică, fiindă mortu. Şi, aşă, cu acesti chip, saă scu- 

lată ei de ai trasă giudecată cu măn[ăjstire, după îndem- 

nulă şi făgăduiala Soroceniţii. Şi, după acastă mărturiia a 

loră, ai căzutii şi Sorocenița din toată dreptate ei, şi carte 

de giudecată de la Banulă Gheorghie Sturze, cumii şi ana- 

foraoa t-ai fosti la măna ei, ai rămasă fără lucrare, şi, 

Vol. SSI. 
i
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oricănd şi la a cui mănă sari ivi vre odată, înă samă să 
nu să ţie. - 

Deci dari, văzindi Domniia Mea cumă că toate umble- 

tele acestori oameni dintru începută aă fostii cu viclăşugii 

păn' acumi &-ai venitii însuşi ei la adevără, după drep- 
tate măn[ă stirii Horecei ce sat luminată acumă,— pentru 
aceae iată dară, prini carte a&asta a Domnii Meale, dăm 
şi întărimă sfintei măn[ălstiri Horecei pe numita moşie Mo- 
goşeştii, să aibă a o stăpăni după scrisorile ce are şi după 
drepte! hotarăle ei, cu toti venitulă dină totă locului, ca pe 
a sa driaptă ocină, înă veci, cu pace şi fără nicio supărare, 

„şi cartea asasta a Domnii Meale să-i fie întăritură stator- 
nică şi neclintită nici odinioară, întru care saă pusă a noas- 
tră domniască iscălitură şi pecete. 1778, Iulie. 14. 

Io Costandină, Dimitrie Voevodii. 

(Pecete rotundă, cu chinovar.) 

Pro&tă Velă Logftă. 

Sau trecută la condica Divanului 

de Iloniţe condicară. 

XXII. 

„Incă de la 6 Octombre 7262 [1753) Gligoraş Vol- 
cinschie se judecă la Domnie cu «Ilie Holbană mazilii 
de la 'Ținutulă Cernăului». Fiecare avea cite jumătate 
din satul Stroieşti, «pe apa Prutului». «Care moşie», 
zicea Holban, «este şi hotărătă prină mijloc în doi, 
de moşii loră». Se plingea acelaşi că vecinul îi «întră 
înă parte». Domnul, Mateiă Ghica, porunceşte să fie 
sorocit Volcinschie «cu scrisori şi hotarnica veche» : altfel, «i s'a trimete unti gospodu şi-li va aduce cu 
cibote»>. 

Peste citeva luni, V olcinschie, simțindu-se împresurat 
de răzăşii de la Lehăceni, se plinge Domnului, care dă această delegaţie : 

a .y . ...9 . .u v lo Mateiă Ghica Voevoda, bojiiă milostiiă gospodari 
zemli moldavscoi. 

Scriemă Domnie M& la cinstită părintele şi rugătoriuli 
nostru chirio chiră Dosofteiu, episcopulă de Rădăuţi, i la
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credinăosă -boeriulă Domnii Mele Ghiorghii bivă Velă Ar- 

maşii, starostele de Cernăuţi, săn[ă tate. Vă facemi Domniia 

ME înă ştire că aice ni-ai dati jalobă Gligoraşă Volcinschii, 

mazilă de acolo, de la acelii Ţănutiă ali Cernăuţiloră, asupra 

unui Ilie Holbaniă, totă de acolo, zicăndă că, avăndu elă 

gium[ăltate “de satu de Stroeşti, parte de susă, ce esti pe 

apa Prutului, într'acelii 'Țănutu a Cernăuţului, care moşii 

se hotărăşte dinii susă cu Lehăcenii şi pe din giosă cu 

Noosăliţa, ce esti de raeoa Hotinului, pe care moşii a 

arătatu Gligoraşă Volcinschi şi o hotarnică vechi. dină ve- 

letă 7177 [1669], Av[gustă] 23, după cumii dove[de |şte și 

ispisoculi ce ari la măn[ă| pe ac& hotarnică de la răposa- 

tul Ilieşii Alexandru-Vod[ă), ce scrii că ai hotărătii ace 

gium[ăltate de satu de Stroeșşti, parte de susă, unii Pătraşcu 

Comisii, ce aii fostă Logfti, şi acmu are mare înpresurari 

pe dină susă, de cătră rezeşii de Lehăceni, şi pe dini giosă, 

de cătră Ilie Holbanii, şi, dăndă elă jalobă la Domnie Sa Cos- 

tantină-Vodă Răcoviţă, i s'aii dati carte gospodiă la Vasilachi 

Crupenschi, ce aă fosti staroste la Cernăuţi, şi la Stroescu 

Comisă şi la Manole Căpţi]t[ană], ca să meargă şi să în- 

drepteze hotarăle acestui gium[ă tate de satu ce sai zis 

mai susă, după hotarnica că vechi, după cumiă aă stăpănită 

moşii şi părinţăi lori. Şi, mergăndă să caute hotarăle sa- 

tului, i-ai făcutii mari strămbătate, dizgropăndi unii hotarit 

ce esti scrisă întăiii înă hotarnică, care arată că caută 

dreptii la Pruti, şi ai sucit-o di o palmă şi dooi degite în 

susă, înă hotarulii lui, mutănd-o şi de o şcheopă înnainte ; 

care i-ai cuprinsu loculă păn' aproapi de casa lui, şi aiă 

mai pusii şi.alte dooi petri hotară. Şi, mai dăndă el ja- 

lobă, pentru strămbătate ce i saă făcută, iară la Domnie Sa 

Costantină-Vod[ă] Racoviţă, i sai fostă dati altă carte la 

dum. Jit. lonă Iamandi ca să meargă să cerceteze şi să. 

îndrepteze hotarăle acii moşii, şi, neputăndă mergi la ace 

vrem[e], ai rămasă toti înpresuratu. Şi, mai venindă de 

iznoavă, ai mai datii jalobă şi Domnii Mele, şi iară i sau 

dati carte Domnii Mele la Jăt. Ionii Iamandi, scriind nu- 

mai să meargă să-i îndrepteze hotarăle, şi din sus şi din
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giosă, acei moşii. Şi, mergăndii, n'aii stătută să-lă îndrep- 
teze, ce mai vărtosu au întărită mărturie lui Crupenschi. 
De care să plăngi de mare strămbătate şi înpresurari ce 
i-ai făcută, luîndu-i şi cheltuială trei galbeni ungurești, 
cerşindă dreptate de la Domniia M8, într'acista chipă: zi- 
cănd că esti ună Ciomărtană călugără şi unii Neculai” 
Holbanti, carei zise că aceştiia ai stăpănită acă MoOșii 40 şi 
mai bini de ani şi ştiă (to)toate hotarăle acelui satu, şi 
din susă şi din giosă, şi, de voră giura aceştiia cumii că-i 
bună ace hotărătură, şi dină susă şi din giosă, elă încă 
să va priimi şi va fi odihniti după giurămăntuli loră. 

Pentru care iată că scriemă Sfinţăi Tale, luînd carte 
Domnii Mele, să vă adunaţi la ună locă cu starostele: 
şi să trimiteţi să aducă pe Ilie Holbană, şi pe rezeşii de 
Lehăceni, şi pe acel Ciomărtană călugărului, şi pe Neculaiă 
Holbană, şi, aşă, fiinaă cu toțăi de față, să le luaţi sama 
foarte cu amăruntulii şi cu bunlă] drepțate pe scrisori cine 
ce va arăta, şi pe mărturii a oameni buni, de credinţă, care 
voriă fi știindă dină vechii cumă ai înblată hotarăle acelui 
satu, dăndu-le întăiă blăstămulă Sfințăi - Tale, cărora voriă 
şti adevără şi nu voră mărturisă. Şi, de să voră îndrepta 
hotarăle satului după cumă aă îmblată mai d'inainte şi ati 
avută strămbătate de spre acelt Ilie Holbană, cumiă şi de 
rezeşii de Lehăceni, atunci să-i apucaţi şi să-i pliniţiă toată 
cheltuiala cătă să va dovedi că au cheltuiti Gligoraşiă Vol- 
censchi; iară, [ne]putăndu-să îndrepta nici întruni chipă dină 
scrisori sai dină mărturii, atunci să rănduiţi pe aceşti de 
mai susă arătaţi cari îi ceri elă giurători, să giure, şi după 
giurămăntuli lori va rămănă& şi jăluitoriulii acesta de a 
stăpăni, şi, după cumii să va alege giudecata, după drep- 
tate şi după hotărăre să daţi şi carte de giudecată. Iară, 
neodihnindu-să vre o parte după giudecata şi aşezare ce veţi face, să le daţi zi de sorocă, şi să vii de faţă la Divan. 

Actasta scriemi, Lt 7263 [1765], Maiă 20. 
(Pecete mare, rotundă, cu chinovar : «lo Matei Ghica Voe- vod, bojieiă milostiiă gospodari zemli moldavscoi, 17535.) 

Veli Logytii. .
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Procesul cu Holban urmă însă, şi Volcinschie pierdea. 
EI, îndărătnicindu-se a face plingeri, loan-Vodă Calli- 
machi găsi cu, cale a-i aplica o pedeapsă puţin obiş- 
nuită : „surgunirea la casa li“, 

+ Noi loană Theodorii Voevoda, bojiiii milostiii gospo- 
darii zemli moldavscoi. 

Credintosii boeriulă Domnii Meli dum[neata] Enăcachi 

bivă Velui Pah[arnică], staroste de Cernăuţi, îţi facemi 
ştirea pentru multă pără şi giudecată &-ati avuti Ilie Hol- 

banii, mazili, şi cu Gligoraşcu Volcinschii de acolă, pentru 

pricina moşii Stroeştii ot Cernăuţi, cari, după toati giude- 
căile, sai fosti toti dati rămasti pi Gligoraşcu Volcin- 

schii, şi, neodihnindu-să cu atăte giudecăţi, zicăndiă că ari 

oareacari strămbătati, s'a cercetati dintru 'ntăii înnainte 

Domnii Meli şi a toti Sfatului nostru toată pricina ace 

moşii şi, aflăndu-să că n'ari nicio dreptate la jaloba lui, s'aă 

dati rămasă dină toată giudecata, poroncindă de saă şi 

surgunită la casa lui. Ci darii iată că-ți scriemi, ci sa do- 
vedi cu dreptati cheltuiala lui Ilii Holbanu şi ciubotile &-aii 

dati omului grospodi, să înplineşti de la Gligoraşcu Vol- 

cinschii, oră cu ce'i găsi la casa lui, şi să-l odihneşti cu 
dreptate acolo. Într'altă chipă să nu fii, — că așă este po- 

ronca Domnii Meli. 7268 [1760], lul. 1. 

(Pecetea octogonală, cu chinovar.) 

Prociti Velă Logfti. 

Volcinschie aștepta numai împrejurări nouă pentru 
a începe iarăşi cu pirile. Crezu că va îi ascultat mai 
bine de către Grigore Alexandru-Vodă Ghica, a cărui 
dreptate era vestită. Se plinse înnaintea lui că vecinul 
i-a «sucit o piiatră hotară». | 

Ghica nu fu însă mai răbdător decît înnaintaşul săii 
loan Callimachi. El hotărî ca, adeverindu-se această 

„ <sucire», vinovatul să capete «100 de bețe»; dar, în 
casul contrar, şi beţele şi cheltuiala să cadă asupra 
lut Volcinschie, care sar fi <acolisit răi» de vechiul 
săă protivnic:
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1 Noi Grigorie Alexandru Ghica Voevoda, bojiiă milos- 

tiiă gospodară zemli moldavscoi. 

Credinsosă boeriulă Domnii Meli, dum. Ghiorghi bivii 

Velă Sulgerii, starosti de Cernăuţi, i boerii noştri Ştefanii 

Tabără Vorlnică| de Poartă, i Căpit. loniţi Beldimani, i 

Căpit. Dumitraşcu Potlogi, vă facemi ştirea că Domnii 

Meli aă jăluită Ilii Holbană, mazili, de acol6, de; la, Cer- 

năuţi, asupra lui Grigoraş Volcenschii, iarăşi de acolb, 

pentru moşiia Stroeştii de la Ţinutulă Cernăuţului, pentru 

că, zicăndi Grigoraşă Volcinschii cumi că Ilii Holbanu ari 

fi sucitu o piiatră hotară dină mijloculă moşii ce esti di 

spre Prută, şi, cu ace piiatră c-ară fi sucit-o Ilii Holbani, 

ară fi luîndă Holbană cătăva moşiia din parte lui Vol- 

cinschii, şi, avăndii ei giudecăţi mai înnainte la Divani şi 

la alți Domni, totii pe Volcenschii l-aă datu rămasă. Cari 

şi astă iarnă, la luna lui Fev[ruarie|, aă fostă datu jalbă şi 

Domnii Meli Volcenschii, totă pentru atastă pricină, şi, 

orănduindu-i Domnie ME la dum. veliţii boeri, dum. boerii. 

de aice nu li-aă pututii hotără giudecata, şi, cu carte Domnii 

Meli, i-amiă trimisă acolă la dum. starosti, ca să orăndueşti 

dum. 3, 4 mazili, oameni de credinţă, cu frica lui Dumnedzăi, 

să margă acolă, şi alti scrisori să nu cauti, făr' de cătu 

numai suretuli di pe ispisoculii lui llieșă Alexandru-Vodă, 

întăiu acela să-lă cauti, că€ acolo arată toati semnile moşii, 

carile cătă parte are, şi care piiatră în ce locu esti, şi în- 

cotro caută, şi după acelă ispisocu să urmezi, şi, dovedin-. 

du-să că ari fi ace piiatră sucită, să pui pe Holbană să-i 
dai 100 de bețe, şi să de şi cheltuiala lui Volcenschii &-aii 
cheltuitu ; iară, nefiindă piiatra sucită şi sară fi acolisindă 
Volcenschii răă de Holbanu, să pui pe Volcenschii şi să-i 
dai 100 bețe, şi să de și toată cheltuiala lui Holbanu, ce s'a 
dovedi c'aă cheltuitu, cumiă li scriia şi zapisăle, pentru ca 
să să părăsască de a mai jălui răă și făr' de cale, să ia 

sfărşitu pricina, - ŞI nici pănă acum n'aă luatu curmare. 

Pentru aceia, iată că acumii vă scriemi, văzindu carte 
Domnii Meli, negreşitu să mergi acolo la starea locului 

moşii, la acelă hotari, să faceţi cercetare cu amăruntuli,
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înă frica lui Dumnedzăi, cu dreptate, şi care parte s'a: do- 
vedi c'ai înblată răă și fără cale, dum[neata], staroste, vii 
urmă după cumi arată mai susă şi după zapisăle loră; şi 

înă scurtu să avemiă ştirea cumu au luatu sfărşitu acastă 

pricină, iară să nu mai fiia altă lungirea. - 

Aasta scriemu. 1765, Sept. 19. 

(Pecete octogonală, mică, cu chinovar, din 1764-) 

Prociti Velu Logftiă. 

XXIII, 

Stăpînirea călugărilor nu fu îndelungată. La 1798, 
20 Mart, stăpîn era, cum am văzut, la Mogoşeşti, cu- 
prinşi de la 1775 în Ţinutul Herţei, Mateiă Costachi 
Păharnic, care, <avăndă trebuință de bani», scotea 
moşia «la sultană-mezată înii vănzare de istovi, printi 
țidulă domniască», «satul întregii, cu lăcuinţă de oa- 
meni şi cu mori», în lungime de 1.700 stînjeni dom- 
neşti şi lățime de 1227». După strigare de cinci luni 
ce sat strigată, atătă pe toate uliţile oraşului Eşii, 
cătă şi înă Divanulă domnesc», «se face hareciti întăi 
Divan asupra» biv Vel Clucerului Ștefan Holban, care 
oferise 14.050 de lei (10 August), Cartea domnească 
se dă la 25 Octombre, şi ea constată şi vînzarea, în 
aceleaşi condiţii, pentru aceleaşi «necontenite supărări 
de spre creditori», a Văscăuţilor din Ţinutul Soroca. 

Peste vre-o zece ani nişte răzeşi bucovineni cer 
însă moşia : 

De la Divanul Cnejii Moldavvii, 

cătră cinst. dumnealui Cluceri Ştefanui Holbanu. 

Pentru moşiia Mogoşăştii de la Ţinutul Ilerţii, cari ai 

cumpărat-o dum. de la răpoosatulii Post. Mateiii Costachi, 

asupra căriia moşii încă de la anu 1805 aă pornitii aice Ja- 

lobă doi lăcuitori dină Bucovina, anumi lanachi Istrătuţă 

şi Gheorghii Părnagiă, cu arătare că numita moşie, fiind 

driaptă a lorii cu scrisori, cu nedreptati sarii fi văndutuă 

de cătră răpoosatulă boeriii şi, fiindi trebuinţă a să încre- 

dința giudecata dină scrisorile ce ţi sai dată de cătră 

vănzătorii, de aă fostii moşiia driaptă a sa, saă ba, atunce
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după aceli d'intăi jalobi a numiţiloră sudiţi s'a scrisii carte 

Departamentului Priciniloră Streine cătră ispravnici Herţii 

ca să trimată aice copii încredințate de pe toate scrisorile 
ce vei fi avăndu luate de la răposatuli Post. Matei asupra 

moşii aceştiia. După care, făcăndu-să urmare, sai trimisă 

la Departamentii căteva c&pii; cărora făcăndu-li să acumi 

cercetare, sai văzută că sintă arătătoare numai de pe 
nişte scrisori noă, următoare dină Domnie răpousatului 
Domnu Mihai Suţulă Voivodă şi încoace, iară de pe* alte 
scrisori, vechi, nicio copii nu s'a văzută. Dină cari aceste 
scrisori giudecata nu sai pututi încredința desăvărşitii 
cumiă că numita moşii ară fi fostă driaptă a răposatului 
boeriă, şi, fiindcă, atăti dină zapisulii săă ce ți l-a datu de 
vănzare, arată că, înpreună cu scrisorile noă, țari fi dată 
şi scrisori vechi, cumiă şi dumnealui Vorniculă Şărbanu 
Negeli arată că trebui să fii scrisori vechi date de cătră 
răpousatulii fratele dumisali, avăndă moşiia a&asta de baş- 
tină,— spre descoperire adevărului, ţi s'au trimisă carte de 
blăstămiă ca să arăţi toati scrisorile. Și ţi să scrii să mergi 
la isprăvnicie Ţinutului, unde vei f chemată, după osăbită 
carte ce li va scrisă, şi, acols, ascultăndă carte de blăs- 
tămă, să arăţi toate scrisorile, vechi şi noă, ce vei fi avăndi 
asupra moşii aceştiia. De pe care scoțăndu-să asămine c&pii, 
să să] trimată aice, ca, prin cercetare giudecăţii, să s[ă] 
facă punere la cale după dreptate, fără a să asupri vre o 
parte. | 1809, Ghenari 17. 

Balşu Logjt., Iordachi Ioset Vist., Sturza Vornic, ... Post. 
|Pe V-o:| De la Divanulă Cnejii Moldovvei cătră cinst, 

dumnealui Cluceră Ştefanii Holbanti. 

XĂIV, 

O danie a lui Constantin Neniul, 

„Ga soţ al Agnesei Kâlnoky, ca epitrop al fiului ei, 
; din care se trag represintanţii mai noi, aşa de cunos-
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cuţi, ai acestei familii! „e cunoscut boierul Constantin 

Neniul. El se înfăţişează în actul ce urmează ca pro- 

prietar la Preuteşti din județul Dorohoiă : 

Costandin Costinu Neaniulti bivă Veli Pahlarnici]| î 

ştiințăzu cu aGastă adeavărată scrisoare a me la mana 

dumisale nepoatei mele Saftii, fiicei surorii mele Ancuţii, 

că, neavăndu ei îii dină trupul miei, mami îndurată şi 

amă datu danie giumătate de satu de Preuteşti, ce săntu 

la Ţinutulă Neamţului, pe apa Moldovii, neapoatei mele 

Saftii, cu vecini şi cu totu vinitulă dină totu loculă. Care 

acestă sată de mai susă numiti îmi este şi mie de la 

părinţii miei, ce mi sai viniti în parte me. Deci, dupe 

cumi celoralalți nepoți amă făcută parte din moşăi, ami 

făcut şi nepoatei Saftii parte adastă giumătate de satui de 

Preuteşti, iară pe giumătate de satu de Preuteaşti amu 

văndut-o iarii dumisale nepoatei Saftii, drepti (loc alb) lei, 

cu vecini cu totă, ca să-i fie dumisale şi cuconilorii dumi- 

sale moşăe stătătoare înă veci. 

Şi, pentru credinţa, ami iscălitii mai giosi. 

Vleată 7251 [1743], 

Mai 12. 

Costandină Costină Neaniulă bivă Vel Pal. vănzătoriii. 

(Pecete cu o treflă şi C. N,, litere latine.) 

Vasile Buhăescu Veli Pit., martoră]. 

Şteianu ot Vistlierie). 

[Pe V-o:] Zapisulă de la dumnealui Pah. Costină pe sa- 

tulă Preuteştii. 

1 îtoria literaturii romine în secolul ul VĂILI-lea, Tabla, pp. 49-50.
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|. 

Cinstite, pră-iubite şi dinii totii sufletul dorite părinte, 

dumnata nenu, cu căzută plecătune închinăndu-mă, sărut 

cinstită măna dumitale. 
Cu căzuta scrisore m& cătră dumna[ta] nu este di alta, 

fără dicătii întăi cerceteză pentru bună şi fericită sănătate 

dumilorvoastre: aflăndă că să află întregă, bucurăndu-mă, 

să dai laude pre atotăputerniculi milostivulă Dumnezei; 

dintru a cărue milă şi dară şi pentru mine luandi ostenelă 

a întreba, viţi şti că, din] mila Sfinţii Sale, mă aflu să- 

nătosiă. Ală doile, vii şti că, văzăndit vremile într'acesta 

chipă asupra ostiloriă, di sai dati Su&ava şi Cernăuţii pre- 

puternicii Înpărăţii Nemţulu[i], socotindu-mă că înă altă 

chipă nu să put& ca să vă slujescii, după datori[a] fiască, 

m'am socotiti, prină mijlocire boeriloriă și a prietiniloră, di 

amii luată carte di la pre-înnă[IJțatulă FElciti! din Ţarigradi 

cătră pr&-înnălțaţii ghenarari cari săntă orănduiţi stăpănitori 

locuriloră, la cari înă carte scrii să avemii milă, căutare 

de spre căpeteniile loră, pentru hatăruli Elciului (şters). 

Afară dintru a%asta, neno, vii şti că pr&-înnălţatulă Elciii, 

pentru hatărulii stăpănu-mei, afară dină carte acasta ati 

scrisă şi înnuntru la Beci: anume Ilie Holbană, mazili 

dină Ţinutulă Cernăuţului, dină satulă Buda, cu alte moşii 

' Ambasador: Thugut, ministru austriac la Constantinopol.
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Si chivirnisele, să aibă căutare; la atasta este ca să le. vii 
și poroncă ghinaralului, di la Beci. La care, pără a veni po- 
ronca di la Beci, dumnata, nenu, te scolă cu carte Elciului 
di preună şi mergi la ghenarară şi, după obiceiulă loră, să 
dai carte şi să te rogi ca să avemi milă. Mai întă scurti, 
după cumă ei socoti dumnata mai bine. Fiindtică eu nu 
ştii ce orănduele s'aă făcută acuma la dinşii, ca să ştiu 
anume, iară dumnata, după cumt ei socoti mai bine, cere 
ună lucru ca să ne rămăi vecinică. Și mă rog să ai[b] răspuns 
căt pentru trebuinţa aăasta, pre largă, âtăata şi pentru 
alte trebuință, care vamă scrisă înnainte vreme. Atasta, și 
să fiți dumnavostră sănătos. 

| Constantinopol], 1775, Octovrii 25 zile. 
A dum. pră-plecati fii: 

Gheorghi Holban. 
Frăţiorilori şi soriori cu dulce sărută ochişori. 

II. 

Cinstită şi ală mieă multă şi prea-iubit dorită părinte, 
dumneata, nene lie, cu multă şi căzută plecătune închi- năndu-mă, sărută cinstită şi părințească măna dumitale. Cinstită şi mie multă şi dintru totă adănculă inimii do- rită părinţească. scrisoarea dumitale ce o al. trimisti către chiră Vasile, fiindă scrisă de la Mai 15, ne-ati venită, şi cu: plec[ăciune] fiască o ami priimită, şi toate ceale de dum- neata scrise şi lui chiră Vasile trimise şi pohtite le-amii pliroforisită cu înțelegerea ; la care păntr'acestea văzul că Şi întregimea doritei stării bătrăneţeloră dumitale să află cu toti pă deplină: foarte m'amiă bucurată, lăudăndii şi proslăvindă numele Celui în Troiță proslăvită, ca dintr'a căruia nemărgenită mila Sfinţii Sale mă aflu şi eu sănătosă aicea lăngă cinst. cucont Mihalachi, după cumă amă scristi dumitale. i 
Ală doilea, nene, nu întreba la cătă bucurie şi deşchidere a inimii meale mă află cu luarea aceștii cărţi. ce scrii la
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chir Vasile Lăcusteanu pentru mine, ca să te înştiinţeziă 

unde mă aflu, atătă şi pentru petrecerea şi chiverniseala mea. 

Eă, după cumiă ami mai scrisă dumitale mai înă trecutele 

zile, şi iată că şi acumii iarăşi te înştiințeză cumi că, cu 

mila lui Dumnezeă, amă venită iarăşi. suptă epicratia cea 

stăpănească şi mă aflu slujindti înti zi şi înă noapte ca să-mi 

căştigii cinstea şi procăpseaala de către mila dumnealorii, 

fiindcă nu amii avuti parte ca să trăiască răposată frate- 

mieă:, de a mă chirverni altăfelu şi într'altă cinste; ce să faci? 

Să mulţămesciă lui Dumnezeă,. să trăiască dumnealor cin- 

stiţii stăpăni, amă nădejde pre Maica Preacurata de a mă 

chivernisi, după proeresulă ce-lă arată şi-lă are către mine; 

numai milostivulti Împărată cerescă să mă învrednicească 

şi să-mi dăruiască viiață îndelungată şi săn[ă]tate întreaagă, 

să potti să le slujescii. 

Ală treilea, ami văzută şi pohtirea ce o arăţi către chiră 

Vasile ca să facă osteneaală a să întălni cu chirii State, 

D'inpreună cu dumnealui ami mersu şi eiă, şi le-ami întăl- 

nită, şi amă făcutii căzuta cunoștință şi prieteşugu cu dum- 

nealui, la odaia dumnealui, şi, întăi credinţă, neno, din cuvin- 

tele şi arătările ce mi-aă spusă pentru dumneata şi pentru 

iubiţi frați, întăi că, cu mila lui Dumnezeii, vă aflaţi cu toți 

săn[ăltoşi, ală doilea, în petrecere bună şi înă cheverni- 

seaala casei,-— la atasta, auzindă şi înţelegăndii, foarte m'am 

bucurată; dinti multa întristă&une şi măhnicune ce o avemii 

pentru dumv., acumiă sau întorsu spre bucurie şi spre 

mulţămire dumnezeiască, şi apururea săntă rugători către 

milostivulă Dumnezeii ca totii azastă milă şi bucurie să o 

aveţi |de) către Împăratulă ceresc. 

Nene, m'amă 'pliroforisitii de toate dină spusele lui chirii 

State neg[u |țători, la care l-amă rugatii ca să-ți adevereze 

şi pentru petrecerea mea aicea înă Țarigrad, cumii şi în 

ce chip, fiindcă nu ami putut să-ţi serii. Numai mă rogi 

dumțitali] să-mi scrii pă largi şi a mi da răspunsul, atătă 

la atastă carte, cătti şi la ceelaltă care ţe-amiă trimisă mai 

! Gheorghe.
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îniă trecutele zile, de toate. Pentru nora dumitale Marghioara, 
vei şti că să află săn[ăjtoasă, şi copila; întru care cu ple- 
cătune să închină, sărută cinstită măna dumitale şi să roagă 
a nu fi dată uitării de către dum[nealu li. Pentru lucrurile ce 
ai rămasii de la frate-mieă, în credință dumnezeiască, nene, 
nu m'amiă atinsu de nimica, zicăndă unii şi alţi cumă nu 
mi să cade a lua parte, şi ami lăsată ; şi eă nu mai supărtă 
pă niminea, 1779, lulie 3. 

Acasta, şi rămănă 
ali dumlitalji fiii: 

Andviezi Holană. 

[De mîna lui Andrei:] Am trămesă si ună cheptene de 
bihamă (sic), pre bun, Şi o urechelniţă, cumiă şi şi O ure- 
chelniță bade lu[i] Vasile, cu chirii State, 

Şi Gheorghe Buzdugană să închină cu sănătate, şi să 
roagă ca să scrieți vre o carte. 

Neneo, eă Pam scris şi creceşte, toti ca să te bucur 
pentru slova care facu greceste : [Salută pe Ilieş şi chir 
Ştefanachi „va 7pehlobya uă rijy vAllsty "oanpiizoy prus iara zai Torăhvijta“: «ca să mă îndeletnicese cu învăţarea literelor 
greceşti şi moldovenești» ]. 

Şi ei, ca ună fiii ală dumitale, Vasile Lăcusteanu, cu plecătune mă închină dumitale, şi cele ce miei scrisă, toate le-amii pliroforisitii. May întăi m'ami bucurată pentru în- tregimea stării sănătăţilori bătrăneții dumitale, care şi de acumi înnainte totă la a&astă stare a sănătăţii să te pă- zească milostivuli Dumnezeiă, Ală doilea, iată că făcui răs- punsuli dumlitalji, de spre partea lui Andreiaşă, de toate cele ce-mi scriei şi mă pohtei. Atătă te înștiințezi și de spre partea dumnealui coconului, fiindcă i-ami arătată halulă neputinții bătrăneţiloră dum[ital]i, şi te-ai căită prea multă, zicândti că acumiă nu să poate, numai să maiaibi îngădu- iată, ŞI are de orija dumitale. Măcară că eti te-ami mai înştiinţată Odată, căndă me” trimest răspunsă pentru luarea cărţiloră, de moartea răposatului şi văzu că acum îmi serii
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că nu s'a priimită de către dumneata : păsemne ati căzutii 
la măini streine. 

Jupăne Ilie, pentru, Andreiaşă să nu-ţi fie întăi grije, fiindcă 

să poartă bine şi cu cinste către toţi, atăt către stăpănii, 
cătti şi către toţi capioldași, şi are semne de procopseală, 

şi eă îli ami întocmai] ca uni frate. După cum mă avea 

răposatul, aşa îlii amiă şi eă pă Andreiaşti. După plec icunea 

ce o are, toţi îl iubescii; numai să te rogi milostivului 

Dumnezeă de a-lă învrednici cu viață şi cu sănătate să 

poată să slujască. 
Atasta, şi fii dumneata sănătosti. 

Şi rămănii 
alti dumitali ca unui fiu: 

Vasile Lăcusteanu. 

TUI. | 

Cinstită şi ali meă părinte, dum. neni socre Ilie Holbanti, 

cu multă plecă&une închinăndu-mă, sărută cinstită măna 

dumitale, şi rogă pre milostivulă Dumnezei ca slă] afle 

scrisore me pre dumnata întru întriagă şi ferecită sănlă Jtate. 

Alta, pentru noi de vii osteni dum. a întreba, vii şti. dum- 

nata că, dină mila lui Dumnezău, ne atlămi sănlăjtoşi. 

lată că şi eă, vlii|ndu asară acasă, amă găsitii unii cinstiti 

răvaşii, carile aşă samănă să fie de spre parte dumitale, 

dară nu-i iscăliti de nims, întru care ne scrii dum, ca să mer- 

gimă la dumnata să ne dai să scrisorile de o a patra parte 

de Stroeşti, ce esti aice înă Bucovina Dari vii şti dum., 

neni, că eă ami fostii dusi de căteva dzile cu giurămăntu- 

rile oaminiloră penii sati şi asată amii vinită şi amă găsitii 

multă păgubire, şi înă fănt, şi în păne, şi mai ami trii, 

patru dzile, să-mi mai caută căte de ceva, şi apoi să mărg 

la Cernăuţă, şi, cătă a fi zăbava, nu ştii, şi namiă vremi 

să mergi pe la dum. Numai de va fi dumitale cu putinţă, 

să-mi trimeţi scrisorile la Cernăuţi, şi, cine a vini, să ştie și 

sămnile moşii şi ce aruncă pe ană,—că pote să ne aşedză 

biră pe vinituli moșiilorii, şi, pe mine de morii întreba, nu 

vol. XXI. 13
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su şti ce oi spune. Şi apoi de la Cernăuţii potă să mă slo- bodă şi la Stroeşti. | 
Și, cu aăasta, rămăi alt dumitale plecati fiti şi ginire, 

Vasilie Mărzea (2). Săpltemvrie] 24. 
Şi cumnatului Vasile, şi cumnatului Todiră şi lui Ştefă- nică şi lui Ilieşi ne închimăm ă (sis) cu frăţasca dragoste şi ferecită săn[ă Jtati. 

| [Pe margenea paginii întăiă :] Şi Smăranda, cu plecăzune închinăndu-să, slăJrută cinstită măna dum. [Pe V-o:] Întru cinstită măna dum|ijsale nenii socrului lie Holbanu, cu multă plecă&une şi cu săn[ătate să să dă, 

IV. 

Cinstită pră-iubita mea şi dorită sor[ă), dum[neata] Mario Post., cu multă dragoste frăţasca şi cu fericită săn[ă Jtatea "mă închinti dumitalea. 
Dorită frăţască scrisoare dum. cu multă bucurie amă luată şi pentru întriagă săn|? Jtate dum. foarte m'amiă bucurată, şi amă dată laudă milostivului Dumnezeă, dintru ală cărue milă păn' la &asulă acesta săn[ăJtosă mă aflu. Ciale ce-mi scrii dum. şi mă pofteşti ca să tărguescu dum., bucurosă cramiă ca să poă face slujbă dum., fiindu deprinsu streini- loră şi altora a sluji; dară sau prilejită şi venire lui Ioniţă ! tocma înă vreme căndii înă toate ai fostii lipsă, nefiindă corăbii la Galaţi. Şi l-ami opriti aice, de ai stătută aice căteva zile, fără de voe lui, cu nădejde că vori veni co- Tăbii; şi nu amă avută norocii ca să mă poăti învrednici să slujăscă dum. Deci acastă dată mă rogi, Mărioară, să mă crezi; iară, di cătră toamnă, ori cu ce chipă, faceţi dum 

mes dum. De la Ioniţă nu ami luatii ni&ună bani, nea- văndă pe ce-i da, ŞI, iată, trimisăii dumitale o chilă poli Orezu, şi dum. mamei asemene o chilă, şi lelir Paraschivei 
1! La Constantinopol, de sigur.
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o -chilă, şi pentru Ioniţă rimăne o chilă. Acestă peşcheşt 

amii pututii trimete dumv. aastă dată, şi mă rogă să prii- 
miţi, şi altă dată voi pute sluji dumv. 

Mărioară, €ale ce sati prilejiti dum,, le ştimi di atunci, 
şi altă nu putemii zice fără : lăudată să fie numele lui Dum- 
nezăă ! Cu Gavrilă, fi&oruli dum., nu amă scristi dum. de 

la Eşă, fiindcă ai purcesi fără ştire mea, după ce şaii 

pierdută calul ; iară altăceva la mijloc nu este, nic ati 
fostii întru adevără. Pentru Molniţă, îmi spusă loniţă o 

vorbă, că i-ai fi zisă dum. să mi le zică. Ce să zici şi e? 

Oricine dinti streini ari întra în Molniţă cu hotărăre de 

judecată, atunci eşti dum. volnică să plăteşti acei bani, căţi 

sară face, şi să-lă scoţi dinti moşie, —- măcarii oricine să 

fie. arii, căndă veți socoti dumv., ca să nu rămă[e] lucru 

pe la judecată pentru oareșcare necinste noastră, şi vei voi, 

şi va da măna dum. ca să plăteşti datorie ce să vorii face, 

să poate a lua uni zapisă de la Grigore, iscăliti, întru 
care să scrie că l-ai înprumutată cu atăţi bani, cu dobănda 
loră, şi dum. să ţii moşie cu tocmala ce ai fat[e|] cu Gri- 

gore pe anii, pănă căndi vor eşi banii; însă pentru frăţie, 
şi fără dobăndă, căndii va da măna dum. Şi, înii zapisă 

de să vor iscăli toţi fraţi, cum şi dum. mama, atunci să 

să facă, iară nu amintire, 

Di spre mini este iscălită. Şi bini ară fi să nu între moşie 

înă măna Jidoviloră, că, dobănzi piste dobănzi, să va pră- 
pădi moşie. Iară, căndi nu a dă măna dum. să o scoţi, de 
vor ţine-o şi Jidovii, banii să nu înble cu dobăndă, toti 

a fi cumiă a fi, iarti cu dobănda sai prăpăditii moşie! 

Să miluiască Dumnezăi si ne vedemu sănătoşi. 

Alu dum. iubită frate: Av|gusjti 25. 
Jevdachi (iafeneu (7) Post 

Albiile nu s'aii văndută, şi aă rămasă asupra mea. 

Dumisali mamii, cu plecăciuni închinăndu-mă, sărută cinst. 
măna dum.; copiiloră norocită creştere li rogii de la Dumnezăti. 

|Pe V-o:| Cinstitei, pre-iubitei mele sori, dum. Post|elhi- 
cesei] Marie Ghergheloai, cu frățasca dragoste şi cu feri- 

cită sănătate să să dea,
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V. 

Cinst. şi ali mei ca unii frate, dum. cucoani Vasile. 
Cu frățăscă răvaşulă meă de altă nu iaste cătră dum., 

făr' decătii, întăi, cerceteză pentru întregime săn[ăjtăţi 
dum., că, aflăndu-să deplină, deplinii foarte să mă bucuri. 
Alu doile, făcăndii dum. cercetari a şşti. Pentru mini, vii 
şti dum. că mă afu camă bolnavă, căci mă pornisimi la 
Eşi, şi ami mersii păn” la Botuşeni şi, din pricina calii, 
şi fiindcă m'amiă bolnăvită, mamă întorsă înnapoi Dummi- 
nică sara, şi iara ca să mă pornescă înă susă de astăz, 
Luni, şi, fiindă bolnavă şi cai camă slabi, nu m'amii ispitită 
a purcede. Și av&m treb[i] la Molniţă, iară &a mat mari 
tre[a)blă] avem ca să mă întălnescă cu dum. Și iată că 
înnadinsă amiă trimesă la dum., de nu ţi-i fi schinbati vorba 
&-a fostă între noi, poftescă şi mă rogă ca să faci osti- 
ne[a]l|ă] să vii păn” la mini, la Călineşti, căc, de a fi Pro- 
niie lui Dumnezăiă, ca să să săvărşască vorba c-ai fosti între 
noi. Şi n'așă face supărari dum. a te pofti la atasta vremi, 
fiindă cale înprotiv[ă], dară iaste- ună lucru să lipsască 
dină măna me. Şi, de a fi găndulă dum. dup[ă] cumă îţi arătă mai susă, apoi ami datorii să te înştiințeză şi pe dum., şi poftesciă ca să aibă Tăspunsă de la dum. Iară căndă pa dă măna dum. ca să vii, poftescii ca să aibi răspunsă că nu poţi ca [să] vii aice la Călineşti. Eă, cu toată supărare, oi vini Mercuri sai Gioi la Molniţă, iară, de ţii fi schimbată Sănduliă . într'altă chip, poftescii să-m[i] arăţi prin răvaşuă, căă bade Gheorghii de giomătate de ani de căndă să găteşti să vii la Herţa, şi totă de Luni şi de Mercuri să Săteşti, şi nu mai purcedi, Şi acmu să află la Brăești, şi amă vinită şi eă de la Botşeni pi la Brăeşti, ŞI m'ami sfătuită şi cu dumnealui, şi ai zisă că este bini să te înştiințăză şi pe. dum. Că iaste acaretă şi, de a. fi de la Dumnezăă să se înplinescă vorba nostră, decătă să întri înă măna altora, mai bine să între înă măna durmlisali. Şi, de a fi dragoste dum. ca să vii aice la mini, la Călinești, pofteslcii) pe Marţi să te afli nigreşită aice la mini, căăi
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Miercuri ami să dai ună răspunsă într'altă loc (șters). pentru 
pricina care îţi ar[ăltii dum. Şi, păn' ci nu voi lua răspunsu 

de la dum., nu potă ca să daii răspunsă altora, 

Şi, cu acasta, sintă - 1786, Mai 8. 

a dum. ca o sor[ă]: 
Marie Ghe[r]gheloi Post. 

Pentru calulă &a ai dati bade Gheorghe Petrii fecorului 

de la Bucureşti, ce aă mersă la dumv., de nu ii fi trimeşii, 

li da dum. înă măna trimisului mei, că păn' Dumli]nică 

pe ameziză nu mersăsă calu. 

VI, 

Cinstită iubită alti mei fi, giner[e] Vasile, cu părințască 

dragoste mă închină dum. 

Na-ţi, ginere, pe lonă Ţăganulii, d'inpreună cu femei ŞI 

cu trii copii. Vi i-amă trimesă ca să vă fie robi dum[neaj- 

vos[tră] înă veci, şi rogă pre milostivulti Dumnezeu să trăiţi 

şi să ajungeţi să daţi şi dum(nea]vos[tră] zestre. 

Ginere, îmi scrii dum. cumiă că de-m[i] este cu voe ; vei 

şti dum. cumiă că cu toată voia îm[i] iaste, căci datorie ce 

părinţască ce o amiă ca să o înplinescă de pe izvodă ce: 

ami dată eti dum., afară ce ai adaosă răpoasatu fratele 

mieă. Căci eă la acele atunce amă răspunsă că nu-m[i] dă 

măna să răspundu. Vasile, fătulă miei, Ţigani ami dată 

mai multe suflete de căţi îsii puşi înă izvodii, dară poftescii 

priimeşte pentru cele ce nu s'aii înplinită, ce săntă puse 

în izvodă de mine (șterse două rînduri: Vasile, îmi scrii 

dum. cumă ci nu eşti bucurosii ca să auzi...), şi, de va şi 

mai fi cusur, de nu va fi înplinită izvodu, va înplini, dragu 

mamii, Dumnezei, că are multu. Căci, căndu amii făcutii 

izvodu, nădăjduiamiu că avemiă cele acaretur|i] de mori, Şi 

socotemii că ii înplini toate de pe cinste mă, cumi li-amii 

pusi înti izvodiă. Dar ami ce să facii, dacă mi i-au stătutii 

norocu înprotivă ? Nădăjduescii, fătu-mieii, că mi-i crede, 

că dum. îmi ştii halu neputinții mele. Că îmi scrii dum. că
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nu eşti bucurosi ca să auzi de la mine cătii de puţină ba- 
nat; asemene şi eă de la dum|neata |. Căci, de pe cumu 
amă mai arătată dum[italle, că nădejde me ce mai multă 
la înțeleptune dumitale) este, şi fire Catrini. Și aşa nădăj- 
duescti, cumă ami cunoscutii că nu VOI (sic), osebită de maica 
dum. ce ti-ai născută, că ŞI inima me este asupra dum. ca 
însuşi a maicii dum. 

Şi, cu acasta, să miluiască milostivulăi Dumnezeii să ne 
vedem sănătoşi. Și săntii a dum, maică, 

1789, Martii 29, Marie (ihe[r Igheloi. 

VII. 

Cu plecătune mă închină dumitale, bădiţă Vasăle. 
Veţi] şti dum. că astăzi, Noemv. 9, ami purces şi ei, cu agiutorulă lui Dumnez|eă], la Eşă, şi mă rogă, bădiţă, să-mi scrii mai adese. lată că trimisăiă dumjita Je şi unt sănetii de 110 lei, ce ai priimitii de la Manole, cu care Manole s'ai şi scăzută la sama lui ca ai dati, lară la so- coteala ce ati fostii între NOI, şi după izvodlul dumitale ce mi l-ai dati, nu săntă arătați nicăiri aceşti bani, — de care eti nu ştii ce greşală sai făcutii. Şi mă rogi să aibu răspunsu. Cuconit Catrinuţei mă închină cu plecăcune, şi cuconaşiloră le rogi de la Dumnezleii] înnorucită creştere. Bădiţă Vasăle, după casăle ce ami făcută, şi săntă mul- țămită, me-ai rămasă acestu cusuri: 24 de s[c]aune şi 2 mese bune, sigurea, cumiă şi 2 beşahtale, ca a dum[italle, ce ami văzutii la Herţa. Şi, după cumiă amă rugată pe bădița Toderă, întocmaştă rogi şi pe dum|neata] ca să po- runceşti stolerului se mi să ă , N 

Si Stă mi să facă, 99, Noemvy. 8. 

ală dumlita Jle 

iubită 
şi mai mică 

fratele dum[ita le : 
Andrei Holbanii.
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Arhoni Crucerului, fratelui Ştefănachi, căti şi dum|isa le 
arhonăj Crucerului Iliie, mă închină cu [oJsăbită frăţască 
dragoste, şi.poftescii ca, găsind cazione, să nu mă dei uitări: 

[Pe V-o:] Prea mă rogi, bădiţă Vasile, nu uita a scrie 
pentru, ceasornicu şi colanul; ce va fi, sa da. Mă rogi fii 

silitori şi scrie. | 

[Adresa :] Cinst. mai mari frati, dumli]sale bădiţii lui 
Vasile Med&. Holbanii, otă Buda, cu plecătune. 

VIII. 

Cu plecă&une mă închină dumitale bădiță Vasile i du- 
mlita]le bădiță Theodore. 

Întăi cerceteză pentru cinst. sănătate dumilorvoastre, aflăn- 
du-o, să mă bucur. Ali doila, şi noi ne aflămiă sănătoşi, 

slava lui Dumnezeii. Ciumă la Ghieşi ! mergi spre adaogire, 
şi pe afară la sati s'a întinsă; numai Dumnezei să ne pă- 

zască cu mila Sa cea bogată! Pentru părţile de acolo, nu 

ştiă cum sintă. Pentru ceaasornicu, mă rogii ce sivirşire a 

luati. Chitu şi pentru sfinta mănăstire, findu dum. is|pravnică] 
acolo, cu chelțuială care să va da de cătră mine; numai 

să pui dum. să să acopire, şi a fi şi pomană dum. Pentru 

Ţigancă, pără acu nemică, findcă unblă fugare. Şi, de toamnă, 

vindă i banii şi ceruta scrisoare, Aice altă nemică, sănătate. 

Socrul miei să închină dumv. tuturorii cu părinţasca dra- 
goste. Măriuţa, cumi iei, ne închinămi dumnei cucoanii 

Catrinuţii, și cuconaşilor le sărutăm ochișorii, şi creştire în- 

norocită să le dăruiască Dumnezei. 

Și sintă sluga şi iubiti tratile dum. 
Andrei Holbană Stolnici. 

Dumisale Clucerului Ştefănachi i dum(nea]lui Clucearului 
lie, depreaună cu Măriuţa, ne închinămi cu frățască dra- 

_goste].: 
[Pe V-o:] Cinst. ali mieă mai mari frati, dum[neajlui 

arh[onă] Medă. Vasili Holbană şi is[pravnică] Ținutului 

“Herţii, cu plecă&une să să dă. 

1 Grec.: Tiudo, laşi.
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lĂ. 

Cu plecăcuni sărutii cinst. măna dumvs. 
Nimică n'ami să vă scrii, fără numai a lăuda numile lui 

Dumnezăă, că sai făcută milă cu copii şi cu fimee mt şi 
apoi şi cu mini, păcătosulă, fiindcă mă hotără[sem | mai multă 
de săvărşire decătii de viiaţă. 36 de zile sănti şi mai multă 
de căndii mă aflu eă întă pati, şi în toati zilele cu doftorii 
și doftori, căti doao ori pe zi, fiindcă trupulă îmi era plină 
de răutati: lungoari, cu răcală, cu alte multe amestecături 

„Şi răutăţi. Fedeoa şi răsolulă aă odrăslită înă mini. Întru 
pricina ştiută, în pati findă, amă făcută şi desăvărşită 
tahminu cherestelii. La Ținutulă dumita Jli nu-si; numai 
le'i dă cară pentru năsăpi, cărămidă, ce a vre să cari. Cu 
toati aceste, bădiță, ţi-a veni şi o carte domnescă pentru 
abanosii, ce este trebuintosă la Tarigradă. Bădiţă Vasăle, 
pre mă rogi pentru acel 'Gasorneciă : pentru zăci lei, triizăci ' de lei, să prăpădescii o sută doizăci di lei?! Mă rogi să fie dragoste dum[ita)li mai înherbăntată şi, aşa, va lua săvăr- şitii treaba. La cari poftescti şi răspuns, că numai decătă trebuința cere să aibu casornică, Bădiţă lui Toadiri i fratelui lui Ştefănachi, mă închinu cu iubită frățască dragoste. Ei, prenii mila lui Dumnezăă, mă afu mai binişoriă, şi să mă păzască întocmai ȘI înă spre mai bini! Pentru treba mt, boalile aceste aceste m'aă zăticnită ; cu toati aceste, pentru cumiă săntă, trebile lemiă legati pre bini din pată, preni arătare gretască pentru multe, multe chipuri, ca să nu ştiia Visteriulă. Şi numat izvoduli de lemnu sai făcutii moldo- vinescă, şi unulă grecescti, ca să ste la Vodă. Cu mare. sălință mamă trasă dă dă-ori pără la cămăraşșulă, şi cu hotărări vă scriă, nu înă spre laudă: cumă le zici, aşa ră- măne. Fiindcă aă cunoscută cuvinte. întregi, s'au luată cu Iubiri pentru toati cele arătati şi adevărati, şi săntă toată „„ Putere trebii aceştiia. Samuriă ai luată, bădiţi Vasăle? Nu me'i scrisiă, şi poftescuă să-mi scrii, Pentru acei bani mă rogi dum. să dai căti ună le[ii] la trei bisărici ci avemă: de cu sară uni paraclisă şi 4 lumănăreli, şi apoi să s|ă]
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străngă ipsoma aceia şi să mi să trimată. Mă rogi, scrie- 
ță-mi mai adesi. Panţiri vinu: poate să vă ia panţiruli pănă 

aice. Di la frăţioruli Ștefănachi nicio carte n'ami luati. 

Şi săntt | 
a dumvs. iubitii frate 

i slugă: 
Avpstac Holbană, Stolnici, 

3o lei pentru samuri mă rogu să să trimată. 

Să nu fi fostii bolnavă (apoi cuvinte șterse), fără de nicio 
pară, şi poati de multii vaşă ci văzutii, Este într'o lesnire, 

cumiă iera şi ia|s]ti pentru o poştă fără părale. 
Mamii Mariiă, socrii dumlita le, şi şi ibită amorului miei, 

depreună cu Mariuţa, închinăndu-ne cu plecăsune, sărutămiă 
părinţa[sca] mina dura|i sale. 

Arhloni]| Jicnicerului, depreună |cuj. Măriuţa, ne închi- 

nămă cu i|uJbită frațasca dragojslte. 

|Pe margenea îilei întăii:| Eu totă înti patii, şi doftorii 

, totă eă, şi doftorulă toti vine ;. darii eii nădăjduesci spre 

bini, ca să nu mă întoarcă, fiindcă săntii numai chipului 

de ormii. 

. [Pe V-o:] Cinst. mai mare frate, dum[ijale. bădiţii” lui 

Vasile Holbani şi is|pravnicii] de Ţinutuli Herţi, cu ple- 

' căci[une]. 

X, 

Adeverezi cu acesti încredinţată zapis a mieii ca, dinti 

toată socoteala ce ami avuti cu bădița Vasili i băda (sic) Theo- 
dor, n|e-am răfuită de tuată socoteala, cumi periusii, chit şi 

a lucrilor miele ce am avutii la dumnalor, atitti şi a banilor 

şi a venitului moşii Vlădeni. lar 'stupii ce am avuti la bă- 

- diţa Theodor i-am vindută dumisale. Şi, fiindcă act, la ră- 

fuiala ce ai fostii între noi, a mai rămas iei trepti dator 

dumisale 1.200 lei bădiţii lui Vasile, şi 2.000 lei bădiţii lui 

Theodor, la cari bani să alijbu a dă dumisali cu vade pără 

la Sinchetru, şi, pentru proţentulii lor, di zeci în spre zece
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am să-i plătescu,. La cari, pentru mai mare încredințare, am scrisă cu mina mie ŞI m'ami şi iscălitii. 
| 

1799, Noeemvrie ş. - Andrei Holbanii Stolnici. 

Și am pusă amanetiă parte mit de moşie ce am de paş: tină, Vlădenii, otă Tinutul Sucevii. 
N 

Bani ce sai luatii dintru acestă zapis dină datorie răpău- satului fratelui nostru Andrei, însă : 
Lei. Parale. 

37 — Sati luată de la Manoli, argintă, di pe uni za- pisi ce aă fostii datori Turetceni i Marculă; 1801, Ghenară Io. 
I7  — 0 vacă de la Romani, cu părulă negru, ce ai înplinită nemesniculi; Fevr. 8. 19. >>  lonă Pachircu, tijă înplinită o vacă; Fevr. 8, 17 —  Mihalachi Bursuct tijă înplinită o vacă; Fevr. 8. 25 ovacăcuvițălăa lui Lăzurcă, tijă înplinită; Fevr. 3. 22 -- 0 vacă a lui Tănasă Bulbii, tijă înplinită ; Fevr. 8. II -— o giuncăa lui Andrei Agachi, tijt înplinită ; Fevr. 8. 10 == ună giuncană vănătă a lui Hriţcu. 9 — ai dati Mihalachi Bursucii dină 22 lei şi 3o pa- rale ce sintă rămăşiţă totă dintru acesti za- pis, de mai susii arătaţi oameni; Fevr. 8. 40 -- ai dată vatatultă Manoli dinu cumpărătura moşii, 10 — tijă aă dată Mihalachi Bursucti, totii din zapisi, bezi 3 lei ce s'a ertată ; rumpăndu-să: şi za- pisulă, s'aă dati la Manoli; Apr. 28. 220 20 pă una sută şapte coreţi di păpuşoi ce ai eşiti din Vlădeni; May 27. 70  —— ati dată Manoli dină venitul tărgului ; Septv. 15. I81 20 pe dot sute doozăci dimerlii, tijă păpuşoi, ce s'aă văndută de la Vlădeni, căti. 34 par[ale], dină cari să scadi căte o pără chirie; luni 7. 30 — amă luati di la Manoli dintă cumpărătura moşii; Fevr. 28. 

-
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60. — tijă amu luatu de la Manoli, totii dinii venituliă 
_tărgului; Fevr. 28. | 

22 lo sai luati dela Ştefan Calcăntrauriă ce ai cum- 

părată moșăi Vlădeni şi Sănăuţii, afară dintru 
106 lei şi 3o par[ale]| ce aii luată Manoli, ar- 

gintă, să scoată unu zapisi a cumnatei Mă- 
riuței, de la chirii, leatii '802; Septv. 7. 

377 tijă amu luată de la Manoli, argintă, de venitu 

moşii de ia Vlădeni; Septv. 21. 

949 17 Adică optu sute patruzăci noi lei şi şaptesprăzăci 
par[ale) faci, luaţi. 

XI. 

Hrlisto]să anestii! 
Sfănta Învieri să vă fii dumv. de bucurii şi de săn(ăjtate, 

spre încungiurare a mulţi ani. [Frăţască scrisoare-mi de altă 
nu este cătră dum. lată triimesăi acesti Ţiganu, dintru 
Țiganca lui Vasăli Bărcilă, cari ari şi doi copii făcuţi cu 

dănsului. Măcară că ei ami răvaşulti dumlitalji, îni carele 
îmi scrii că Țiganca nu este a dumlitalli, darii ei săntii 

mai bucurosă să fi a dumlitalji, că a m& cumi că nu-i, nu-i, 

şi, fiindă a dumlital]i, dum. nu-i despărţi-o, fiindcă au tăcută 
şi doi copii. Ci pohtesci pe dum. de Țiganca Țiganului, ca 
să trăiască ca Ţiganuli, şi, fiindă Țiganca a dumlital]i, noi 

ne vomii învoi. 
Şi, cu aciasta, sănti 

ală dumitale ca unii frate i 
| gata slugă: 

20 Apr. 1800. Vasile Buene. 

[Pe V-o:] Cinst. ală mieă ca unt frate, dum[;]sale Vasilii 

Holbanu bivi Velă Med., cu frăţască dragoste. 

XII. 

Cu frăţască dragoste mă închinti dumlital|i, arh|oni] Pah,. 

Vasăle Holbani.
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Viindi şi e acumă de afară, ami aflatii şi ami priimită 
doaî scrisori: una de la dum[nelta şi alta de la dum[nea- 
luji Cluc[eriuli] Ilie, fratele dumitale (cărue mă închină cu frăţască dragoste). Şi, mai întăi, pentru pr&-deplină între- 
gime săn[ă Jtăţii dumv , foarte m'amiă bucurati, şi, celi scrisă, 
pentru că, după pofta ce ami făcută dumv., aţi gătită: 4.000 galbeni olandeji, ca să-mi împrumutaţi la trebuinţa ce" avemi, pre largă ami înțălesă. Pentru care foarte mulţă- mimi dragostii dum., rămăindu îndatoriţi, şi, fiindcă gal- benii neapărată ne sintă trebuitori, şi-i vomi lua fără smin- tială, poftescu să-i ţineţi gata, căci într'aceste zile facemi gătire a porni la Liovă pe dum[nealuji Sardarulă Costini Carp ; carile va veni pe acolo pe la dumv. de va priimi galbinii, şi cu dumnealut vomă triimite, precumiă scrii dum- neata, zapisă de înprumutare de la noi, şi cu bună săgu- ranție puindă şi amaneti dinu moşiile noastre. Şi, pentru dragoste ce aţi arătată la acasta, îndatoriţi fiind, vomă sluji şi noi la celi care veţi av& trebuință şi va fi prin putinţa noastră, 

1804, Mai 11. Fiindă | 
a dumlitalji ca unii frate 

i gata slugă: 
Pan. Co... Sardarii. 

Banii aceştie noi i-amă trecută la izvodulii de banii ce avemi a triimite, ca cumiă i-amă avă gata înu sipetii, şi namii mai triimesă se-i mai aducemă pe aice pentru că toti întă parte aceia avem să-i triimitemă. Deci, nu-mi rămăne căt de puţină îndoială, ce săntă pre-bine încre- dinţată că să voră afa la: trecire dumlisal)i Sard|ariului] Costină, 
o 

XIII, 

Cu plecăciune şi frățască dragoste mă închină dumnea- voastră. 
i Vederatu cunosc: că înpotrivirile unei atăta de măgu- letore fericiri pentru mine să nască şi să urmiază numai
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pentru ca să mă măhnescii mai multă că nu săntu slobodu 

a face la ună asămine lucru cee ce inima meE din totii 

adăncul ei doreşte. 
* Mă aflu robu interesului politicescii ce-lă amă, şi poate 
mai multă decătu fieştecine. Bărbaţi şi părinţi sănteţu, şi 

mă judecaţi. 
Şi, de vă rămăne vre o îndoială înă curăţenie inimii 

mele pentru acastă unire, vă încredinţăzu că pre multi 

greşiţi, şi ei vă supără a dă numai o iscălitură pentru 
mine, şi neceunii bană monedă, pentru ca să mă agiutați. 

Slavă lui Dumnezăă, stare m& vă este ştiută dum[|nea]- 
voastră, şi, de nuamiă astăzu, măne negreşitiă trebue să-mi 

"fe înă mănă. Şi vă mai îndoiţi a veni să daţi sfărşitu 
unui lucru ce-lii socotesc că nu puteţi a fistăpănia nu-li 

face, căci, după a me fierbinte dorinţă şi adevarată cre- 

dinţă, nu veţi pute dumneavoastră preface acee ce Dum- 

nezăi a vra? Mă rogu, ertaţi-mă de îndrăznială a vă arăta 

adevărulă greutăţii dumneavoastre, şi nu mă învinovățiți 

pentru a mă ilicrinie!; că, de arti suferi pricina politică 

prelungiri, eă aşi fi începutu a o arăta. 

Bine voiţi, bine să fiți; moşeni voiţi, moşeni să fiți, — nu- 

mai veniţi şi mă puneţi înii sănulu acee nădejdi ce sai 

născută cu deplină credinţă a unui pră-fericite uniri, cum 

mai înă grabă. Altă răspunsu dela dumneavoastră nu mai 

aşteptii înscrisu. Şi 
săntu a dumneavoastră 

mai mică şi 

1811, Ghenară 19 v.s.2 ca uni frate și slugă: 

Ionă Canand Cam/[inară/. 

P. S. Tatălă mei?, văzăndu că trăescii norocită cu fiica 

dv., a pute să adiaforisască! de orice pe: urmă ; numai 

1 Grec.: sinceritate. 

2 Aceste inițiale, cu litere latine. loan Cananăă învățase la Berlin. 

ol. XXI. 

3 Serban Cananăi. 

4 Să se desintereseze. 

Vezi
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acumiă trebue cu toţii să-lă iconomisămii, căce la pricina aciasta săntu sănguri. Şi alergaţi cu ună ciasă mai înna- inte de m'ajutaţi, pără este vreme. 

[Pe V-o:] Cinst. ală met mai mare ca ună părinte, du- m|isa Jle arh[onii] Paharnicti Vasăle Holbană, şi ca ună frate dumisa)le arh[onă] Cluceră Ilie Holbană, cu multă plecăsune şi frățască dragoste. ” 
La Vlădeni. 

(Pecete de ceară Toşie cu inscripţia latină: |, Canano.) 

XIV. 

Cu multă plecăciune mă închină dumitale, arh[onă] Pa- harnici şi arh[onă] Cluceri Ilie. | O trecută trii zăle de căndu aşteptu răspunsu dumv. după purcedere. dum isa Jle Vist. Dămiană ca să vină ; tăcere însă următoare mă măhnește 'pără la sufletu. Întru toate credu că sănteţi încredințaţi de adevaratele urmări ce li-amu păzitu înti pricina unirii şi a fericirii mele cu fiica dumi- tale. Deci de ce păzăţi mai multă îndoială care aţi avut-o din ciasulă ce amă fostă la dumv. > Că, de'ţi fi venită în- dată cu mine aice, astăzu ari fi şi luatu, stărşitu norocitu aciastă dorită însoţire. S'o amestecată vorbe în mijlocu, cu întărziere dum[nea voastre, ŞI pentru aciasta. aceste... (sic). l-amiă zisu Şi S'aă încredințatu dum, Vist. de toate. Şi, cătu pentru tatălă meă, vă arătă că să află în dou părțu de 

ce mă voi întoarce de la dumv. cu toavarăşulă fericire mele. Deci ce mai rămăne ? Ce tăcere Păziţi ? Ce îndoială maj aveţi Cătu pentru interesurile clironomiei mele, că nu să vori sininti (făcăndu aciasta), mă giuru pe însuşi viaţa Marghioliţăi, ce 0 socotesc maj scumpă decătă a mă, Fă ştiă interesurile şi giudecu pasurile mai 'bini decătă
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v fieştecine. Aşteptii cu cătă să poate mai în grabu răspunsu 
că mă aşteptaţi cu bucurie. Şi 

săntu a dumv, - 
plecati fiiă şi 

28 Ghenariă slugă: 
811. 1. Can[ans] Caminavu. 

[Pe V-o:] Cinst. ali meă pră-iubitii ca ună frate, dumţi- 

sajle arh[oni] Cluceră lie Holbanu, cu multă frățască dra- 

goste. La Herţa. 
(Aceiași pecete.) , 

XV. 

Cu multă plecăciuni mă închinii şi sărută măna dumv. 
Cinstitei scrisorii dumitali dinti Ghenarii 30 mă norocesctă 

a răspunde că, cu agiutoriulă lui Dumnezăi, aii luati stir- 

şitii greutăţile şi înpotrivirile neprietenilorii. Cu asasta în- 

ştiințăză pe dum., cu mare bucuriia sufletului mei, că tată- 

mei aă priimită, şi-mi dă toată blagosloveniia, nemai rămi- 
indă dumitali altă deciti că, înă ciasulă ce-i priimi scri- 
soaria, să te scoli şi să vii, măcară că miine te va întîm- 

pina însuşi scrisoaria dumisale Şi sînt 

ali dumlita]li mai micii 1811, Fevr. 1. 
ca ună fiiă sara, 

şi slugă : 

Ioanii Can[ani] Caminarii. 

Tuturori ai dumitale cu cele mai adevarate datorii dinti 

parte me mă rogii să-i întămpini. 

[Pe V-o:] Cinst. ală mei ca ună părinte, dumisale arhoni 

Paharnici Vasile Holban, cu plecăciuni. . 

(Aceiaşi pecete.) 

XVI. 

Cu plecăciuni mă închină dumlita li, moș Ilie. 
“Toate chipurile ce sati putută ami făcutii, şi bani ami
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găsită, însă la stîrşitulă lunii aceștiia. Apoi giudecă părere me de răi că țamii pricinuită într'atăta supărare, încită înă britce. jidoveşti să te brimbli (sic) pe la nişte figuri ca cucoana Mariia Joroae, ba încă so priveşti şi bindă tiutunti! Mă rogi, moşule, nu bănui, părintele mei, şi pri- meşte ostenială a dă acestă pitacă dumisale Stolnicului Mihalachi în pricina cusurului baniloră ; de la cari aducin- du-mi dumnealui însămnare, fără smintială voiă răspunde banii la 15 a luni viitoare, E au trebuiti să mă pornescii la Budești, peniru că ami înştiinţare că stat de mă aş- tiaptă negustori de fină. Și milostivulă Dumnezăă să te poarte înii toate cele de fericire. 
Şi sîntă 

"1811, Noenwr, 2, ală dumitale mat mică 
ca ună trate: 

Joan Cau[ano | Cam, inară]. 
Cărţile aceste, ce li-ami lăsată deşchisă ca să le ceteşii, pecetluindu le, să le dat la locurile ce scrii. 

XVII 
Cu plicăcuni mă închină dumitale, cucoane Ilii. Mai întăi nu lipsăscii a înştiința pe dum. pentru pricina Moşii Stroeşti, căci numai 2 Jidov[i] aă vinită la mine, şi le-amă spusii cu ce preț ai lăsatti dum, ŞI, iară, că a triia parte din giumătate de sati lipsăşte, cu totă vinitulă ei. ȘI ei mai multă decătă 1.500 lei nau vrută să dei. Deci, fiindiă că-i aci, încă toti hu-să pusă la cale trebile, şi îl totă „calabalăcă, Deci, pentru ca slă] lipsască aceste supărări, pără s'orti pune la cale], eă oi luoa şi moșiia dum., dacă voeşti dum., cu acestă prețiă : 1.700 lei, Şi bani să-i daă înti trii vadele, după cumiă s'aă obicinuită întăi toată raiaoa; căci toati moşiile ai scăzută înă giumătate preţiă, și sănti cu alti vinituri şi altă felii de hotăr; şi aceia numai pe unt ani să mi-o dai. Măcarii că ai tăcută pe dum. Iordachi Dumitriu vichilă, dară pără acu nicio punere la cale n'aă făcută, şi
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orănda stă baltă. Şi iară înştiințăză pe dumn. că țărani cei 
mai mulță <ăntă cu fănațuri pe ace pârte ce o ami et, şi, 

dacă ne omi deosăbi ţărani, apoi ei la acii ci nu sori 
vini pi parte mă, nu le voi da fănaţii, şi ei oră fi săliți a-mi 

plăti cu bani, şi acii bani şoră țăn€ înă samă la adetiă şi, 

orice cumpărători a fi, totu îi av& vorbă dum. cu dăn- 

sul. Deosăbiti, poftescă ca să fii dragoste dum. a-mi dă 
răspunsi, ca să să ştii la ce cale să să pui. Şi, iar, amiă 

auziti că dum. vinză atastă moşii di veci ; poftescă să ştiti : 
adivăratii esti? Şi săntă | 

ali dum. 
Stroeşti, la 26 Apr. '813. - slugă: 

Vasile Gherghelu. 

(Pe V-o:] Cinstitiă mie mai mare; dum[isa li cuconu Ilii 

Holbani Velă Cluceriă, cu plecăcuni. La Sănihăi. 

(Pecete roşie cu iniţiale latine; ruptă.) 

i XVIII. 

Hristosă aneşti. 
Cu frățască dragosti mă închină dum[ital ji, arhțonă] Pa- 

hlarnică |]. 
Mai întăii, dorită fiindă a şti pentru întregime fericitei 

dumv. sănătăţi, găsăndi ocazionii, nu lipsăscu a face cer- 

cetare. Ală doile, viindă acestii mă, anume Mihaiu, de 

acolo, dină satulă miei Molniţa, mii-ai spusă că răzăşii de 

pe parte Ţăntenilori, acolo, di spre dănșii, la mijlocu moşii, 
Sati întinsă cu stăpănire, înpresurăndu-mi o bucată de locă, 

i, fiindcă eă săntă după cumă dumneta ştii, neavăndă 

niciună chipă, amă năzuitii la dragoste dumitali, şi mă rogi, 

arhonă Paharnice, fără a ti supăra, într'o zi, căndă vei so- 

coti, trecăndii pe acolă, să poronceşti oameniloră de pe 

moşie me ca să-ţă arăti dumitali acel. loci de pricini, şi, 

văzăndui că cu nedreptate mă înpresoară, să poronceşti 

răzăşiloră ca să nu trecă piste hotarăle ce săntii puse de 

răposatulă Căminariă loană Sturza, .şi ei, de ai ceva piste 

Yol, XXII, . 19
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ac& hotărătură mai multi a răspunde, să să caute cu giu- 
decată, iară nu ei, întăi tărie lori, să-mi între înă moșii;, 
apoi, pe urmă, ori ave a răspunde. Să'-ţă va rămănă şi 
dumitali o' pomană pentru agiutoriulă ce mi-i da la aciastă 
pricină. Ă 

- Și rămăi a dumitali 1813, Mai 9. 
N ca o sor[ă] şi...: 

Frăsiniţa Caracașă. 

Dumisale cucoanii Catrinii mă închină cu plecăcuni. Du- 
misali cuconului Dimitrachi cu frăţască dragosti. 

[Pe V-o:] Cinst. al mieă ca uni trati, dumisali Vasăli 
Holbană Velă Pah., cu frățască dragosti. La Buda. 
(Pecete de ceară roşie, cu o inimă aprinsă, doi: porumbei 

Şi O cruce, patru iniţiale neînţelese.) - 

XIX. 

Cu plecătune sărută cinstita măna dumlita]le, moşii Ilii 
Holbani. 

Mă rogi dumitale, după vorba ce amiă avută cu dum- 
neata, iată că amii triimesi la dum. „pe acestă omu alu 
mei, ca să binivoeşti a-mi faci bini cu cin” sute lei, şi să- 
netu ami trimesă dumitali cănd cu Sardaru amă aşezată, ŞI i-am dată ceila[l]ți ban[i), şi acmu ai ramasti: să-i daii şi rămăşiţa. “ 

Şi săntă ” Noe[m|v. 8. 
[a] dumitali mai mică Şi plecati: 

Gheorghi Seutueu (2). 
Bălăşica să închină cu plecăcune și sărută cinstita măna dumitali. - 

„po umnilorsali boerălori i dumisali cuconi' Catrini mă în- chină, d'inpreună cu Bălăşica, cu multă plecă&une, săru- tăndu cinst. măna dumilorsali cu plecăăune. 

Şi.
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[Pe V-o:] Întru” cinst. măna  dumisali “Clucerului Ii Hol- 
banu cu plecătune să să dă. 

Ghiorghii Seuctuci (7), - 

pr XX. 

Cătri cinst. dumnealui arhoni Paharnicii Vasile Holban. 
Aă „venită la laşi dumnei Păhărniceasa, soțiia dumitale, 

şi aă vorovită cu mine pentru voinţa dumv. asupra unirii . 

prinii căsătorie dumnealui Sandulache Stamatini cu ală 
doilea fiică a dumv., şi mamă bucurati. 

Sai întocmită întru acasta şi voința me: blagosloveniia 
milostivului Dumnezăă numai să fie. 

De vreme dară ce dumv. cu copila nu puteţi veni la laşi 
spre legiuita cununie, care voimii a să săvîrşi de-cătră mine 

însumi, âpoi va veni Sandulache- acolo cătră sfărşitulă ur- 
mătoarilori Cîșlegi, şi să va face şi cununiia de cătră dum- 
neata, cu dumnei Păhărniceasa înpreună, dephini vechili 

dină partea m&. Atăta numai: -Sandulache să nu pr& ză- 
bovască multă, fiind trebuinţe, iară îngrijările mele sîntă 

acele părinteştă. . | Oct. 12, 
Ali dum. gata: | 1814. 

(Neînțeles.) aş. 

[Pe V-o:] Cătră cinst. dumnealui arhlonii] Pah. Vasile, 

Holban:. 

XXI. - 

Proschind arh[onă] Bane. 

Cutoana Mărioara Criste mi-aă dati săneţălele dumitali 

de a-i face hrisovă, poftindu-mă să triimeti la dumneta şi 

hotarnica în cari sănti cuprinse toate hărtiile dumisale şi 

toată mergire priciniloră; Priimeşte dară hotarnica şi bini- 

voeşte a săvărşi mai înă grabă întăritura, căci aşteaptă 
-, 

triimisulu calare, şi poftesci să amiă răspunsul de priimire 

hotarnicii. , lun 3. 

Gata fratele dumitali: 
i D.
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Plecătuni. 

Amă priimită hotarnica, şi voi face lucrare; iară omului 
dă-i drumu mai înnainte. Fiindă 

slugă: | 

Chirica Bani. 

XXII. 

E "Cu frăţască dragoste mă închină dumitale, arhoniă Pitariă. 
În ciasulii acesta ami. luată o scrisoare de la Comisie, 

dină Bocovina, care hotărăsc moşiile, şi mă chiiamă şi 
pe mine acold pentru parte dină Bocovina. Şi, fiindcă nu- 
mai decătă cere trebuihţa ca să slă] arăte la Comisie în- 
voiala ce este cu mănăstire 1 Dobrovăţu, pentru ca să iasă 
bucata aceia de supti înpresurare, pentru aceia dar dum- 
neata, de vei fi la Vlădeni, numai decătii, orice triabă vei 
ave, lasă, şi păr” măine să te afle cu scrisorile la Călinești, 
căci, după scrisoare ce amă priimit, scrii ca pe astăzi la 
amiazizi să mă aflu şi et acolo; şi eii ami alergat acolb, 
ca doarii voi pute să o oprescii păr' măine saă poimăne 
Comisie, ca să nu întăriască stăpănire, căci, apoi, va rămănt 
păr” în sfărşit aşa, şi atunce dumneata te vei păgubi. 

Pentru acasta dar pottesc : îndată răpezi şi €& scrisorili, şi vină la Călineşti, ca să slă] arăte învoiala la Comisăe. Și n'amii lipsit a înştiinţa, fiindă 
a dumitali ca ună frate: "819, Avgustii 1. 

Ștefanii Gherghel Câminari, 
- [Pe V-o:] Pentru parte dină Bucovina, dint Călineşti. 

XXII, 

Cu frăţască dragoste mă închină dumitali, arhoni Pitară. Inştiinţeză pi dumneata că eii, cu agiutoriulă lui Dum: | oa SI POS RR » . 
năzăi, mamă pornită la Eşi şi nădăjduescă că, cu ajutorulă 

1 înlocuit cuvîntul cu: moşie, -.



me
 

pr 
e
m
a
 ee
 

7 

SCRISORI MOLDOVENEŞTI PARTICULARE 29% 

lui Dumnezăă, voi săvărșşi trebuinţili meli bini, şi nădăjduescit 

că, de nu voi eşi Luni înnainte Mării Sali lui Vvodă, iartă 
Miercuri negreșită trebui să esi. Pentru aceia poftescii şi 
ei pi dumneata ca să trimiţ şi dumneata ună vechilă a 

dumitali cu bani acei ce ai a mi-i mai dă, pentru ca să 

plătescă şi ej telalului și- să-ţi scoti şi hrisovu, precumă 
ni iaste așăzare. Măcară că hrisovu dumisali Banu Ilie ati 

cerutii ca să să facă cu slove de aură, acela are osăbită 

cheltuială, şi, dacă dumneata vei voi a să face aşa, apoi 

acă cheltuială a aurului va fi a dumitali. Îndestulă că pof- 
tescă pi dumneata că îndată după mini să triimiţi vechilu 
dumitali, după mini la Eşă, căci eă nădăjduescă că multă 

zăbavă nu voi ave la Eşă, fiindcă amă luati înştiinţare că 
anaforaoa sai gătiti şi sau şi iscălită de boeri şi, îndată 
cumă voi mergi, mă voi înfățoşa şi înnainte Mării Sali lui 
Vvodă.. Şi, zăbavă: de va fi, mai multă numai pentru de [a] 

scoati hrisovuli dumitali. Pentru aceia poftesci ca vechilu 
dumitali să vii îndată după mini. 

Și săntă . i "820, Apr. 15. 
a dumitali ca ună frati, . - 

- slugă : . 

Stefană Gherghel Căminară. 

(Pe V-o:] Cinst. alti mieti ca unu frati, dumisale arhonă 
Pitară Theodoră Holbanii, cu frăţască dragoste. 

pi XXIV, 

Cu frăţască dragoste mă închină dum., arh. Caminară. 

De apurure doresc a mă pliroforisi pentru întregime 
sănătăţii dum., ca, aflăndu-să pre deplină, să mă bucuri. 

(Sters : Pentru în...) Bani di pi Costiceni, ce sănti rămășiță 

la dum., de la 1818 şi pără-la '821, Apr. 23, cătă va cuprinde 

pe a șesa parti (șters : dinti parti) pe aceşti trei ani, poftescă să 

dai dumisali ginirelui Dimitrachi Eni, şi de la anulă '821 Apr.23, 

apoi dumnealui ginirile Dimitrachi rămăni stăpăni pe parte 

dumisali, adică pe a şesa parte dină parte holbăniască, fără 

a' ni ames[tejca noi. Deci facă ştiută dum. ca cu dumnealui 

4
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să ti pui dum. la cali pentru parte dumitali, sati că-va 
rămănă slobodă şi să va puni dumnealui la cali Gumă va 

voi, ca cu dreptă lucru dumisali, (Sters : Pentru. cari “nu! 
lipsescă a faci ştiutii) dum., şi sănt: 

„ “(Veiscălit: Catinca Tiolban Păhirniceasa,). 

Cu părințască dragoste mă închinii dum(itale], ginire Di- 
mitrachi. “ 

De a purure doresc a mă plirotorisi pentru întregime 
sănătăţii dumitali, ca, aflăndu-să pre deplină, să mă bucurii, 

După a dumitale] cerire, iată triimetă scrisoari către dum- 
nealui' Caminarulii Todorachi Ciure pentru bani di pi Cos 
ticeni, parte dumlitale], pe trei ani, de la 23 Apr. '818 şi 
păr' la 23 Apr. '821, să-i dei dumlitale], şi de la 23 Apr. 
'821 să rămăe slobodă parte dumitale), şi dum. te vei puni 
la cali cumi îţi va da măna su lucru dum. “Şi scrisoare 
ami lăsat-o. deşchisă, ca să te pliroforiseşti dum. Iaru, pentru 
scrisore de la dumnei cumnata Măriuţa, socra dum., după 
cumii urmiază în alti pricini, asemine şi întru a&asta, după ce ami [dati] acei 450 lei dină poroncă, pentru cari nu 
cere trebuinţa a să triimeti mumbaşiră, apoi amă mai plă- 
titi şi 40 lei osteniala mumbaşirului şi so lei poşta. Aceşti 9o lei, ce ami dat digiaba, ai fostă înă locă de mulţămită 
dină parte dumisali cumnati . (şters : Măriuţi, precum) esti Ştiută. dumitali. Și săntă: '825, Ghenarii 20. 

(Neiscălit : Catinca Holban Păhăvniceasa..) 
| Asemine acestora ami triimistă ginirelui Dimitrachi, cătă: ŞI cătră dumnealui Caminaruliă Todorachi Ciure. 

Xxv. 
i .. _ Ă . u . / u y N Ş Cu părințască dragoste te sărutu,. iubitulă mei fi, Mi- hălache. ! 

In iastă sară amă priimitii scrisoare dumitale : şi, înţăle-. + > . . e y vu YI . . , 
găndi că ti afli sănătosi, ami mulțămită milostivului Dum- nezăi. Dumnalui Banulă Ilii ai fostii eri la mini Și me:
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zisă ca să-ţi trimăti şo de galbini. Eă, dacă aşă ave 50 
"di galbini, nu țaşiă scrii ca si ceri la Banului Stavără mă- 

cară 50 de lei să dei. Caută la Eşi, şi, dacă vei găsă la 
cineva, înprumută-te, și dă sănetu, şi mai pe urmă s'oră da, 

Ami văzutii şi cele ce-mi scrii pentru iarbă, cumă şi pentru 

Stavără. Dumnalui bădița Toadiri cu părinţască dragoste 

te sărută. Astăzi ami luată răvaşi di la nora Soltana,“şi 
să află sănătoasă. În Marţa trecută pamiă scrisii o scri- 
soare, cari sai trimisă cu genta, şi înnuntru era 0 scri- 

soari cariera să s[ă] trimată la Focşeri, şi nu-mi scrii de 

ai priimit-o, ori ba. Şi rogă pre milostivuli Dumnezăii a ti 
vede sănătosii. Astăzi mami înştiințati că dumnului (sic) 

ginirile Dumitrachi Eni să află la Eşi şi dumnalui încă este 
părtaşii, şi la dati, şi la Inatu. "824, Lulii 16. 

Şi săntii ală dumitale iubitori 

maică : 

E Catrina Hol/bană] Pah. 

XXVII, 

Ştiută st face prin aciasta că mai glosă iscălituli m'ami 
alcătuită cu dumnealui Cluceriuli Stefană Ilolbană spre a ră- 

dica plant tpograficescii unei bucăţi de moşii ce să numeşte 
Poenile lui Talpă, d'inpreună cu a 6 parte dină moşiia Pi- 

lipăuţii, precumi să află osăbită, înpreună şi capetele i 

mirginile tuturoră. moşiiloră ce să megieșăsci cu aceste; 

după care să facii şi hartă dumisale, arătătoare de toate 

semnele, cu scumpătate şi cuviintoasa deplinătate, lămu- 

rindă staria locului, fără căti de puţinii cusurii. Pentru care 

amii a priimi de la dumnealui 6oo lei, zici şasă sute lei, 

deplinii, la teslimarisiria hărţii. Cumă şi pentru aciastă hartă 

mă îndatorescii a răspunde că iaste bună şi fără greşală; 

căci, dinii potrivă dovedindu-să, apoi, cu a m& cheltuială, 

să tocmesci altă ingineri, ca să măsure de ală doile. Că- 

1 De şi nu e o scrisoare, se adauge pentru lămuririle din ea.
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riia urmări şi întocma păziri de a m& îndatorire urmiază 
a me -iscălitură. | 

| P. Asachi Caminari. 
1825, Apr. 13. E “ 

Lei 
4 

200  adecă doo sute sute lei ami priimită la taceria con- 
. tractului. P. Asachi Caminară. 

400  adecă patru sute lei tijă amă priimită. de la dum- 
nealui Clucerulă Stefani Holbaniă, cusurulă după 
cuprinderia acestui contractă, spre înpliniria somel. 
a şasă sute lei, după care, istovindu-să toată în- 
datoriria dină amăndoo părțile, ami lăsată acestă 
contractă la dumnealui Clucerulă, spre dovadă 
numai a înbunătăţirii planului de mine rădicată. 

- Petru Asachi Caminariă. 

7 

1825, Apr. 27. 

Ţintenii, 

[Pe V-o:] A Caminarului Asachi, 

XăVII. 

Cu. multă plecăciuni. închinăndu-mă, sărutii cinst. măna dumneavoastră, cc, C[atincă)] şi cc. Theodoră, 
Faci ştiuti dumilorvoastre pentru înpărţăre viteloră şi a păinii şi a altoră lucruri rămasă de la răposatulă Banu Ii Holbaniă, precumă sai înpărțătă şi ati venită căte zăci vite de cai la o parte, făcăndu-s[ă] înă şasă părți, dină care doao părţi, a dumisali Banului şi a dumitale, s'aă triimisă acasă la dumneta cu oaminii dumneavoastă. Precumii şi. vitele "albi sati venită de o parte căte.19 vite, boi, cu vaci, şi Sonetori, şi mănzaţi, care faci, pe 2 părți, 38 de vite, beză trii viței ce s'au dată; darii, fiindu că patru boi s'a furati, şi fiindă pricină cu dumnalui „Costachi Manu, s'ati scăzută căte ună boă de parte dinti aceste patru părţi a nostre, ȘI, pentru aciasta, s'a triimistă dumilorvostre 36 vite şi 3
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viţăi. Precumiă şi dinti mascuri sai venitii căte 13 pe 2 
părți, însă mari, cu mici. 

Păpuşoii sati venită căte 53 stănjini de coşeri la o parte, 

deci dumilorvostre, pe 2 părţi, faci 106 stănjini; dină care 
păpuşoi s'aă opritii la cotu Hotinului giumătati și la Curte 

* giumătate. Precumiă şi săcara, fundă 5 stoguri vechi, înii 

câre săntă 36 stănjăni, pe 2 părță să vină 18 stănțăni. 

Dumneta vei triimiti şi, după anologhie, vei luoa părțăle 

dumilorvostre. Iară, pentru pojăjăe casăi, fiindi poroncă a 

să rădica să să ducă la Herţa, amii stătută şi li-amă luată 
toate asupra mă, rămăindiă înti casă; pentru care dumne- 
vostră cumiă veţi socoti veţi pune la cale. 2 pluguri sai 

venită şi în parte dumv., şi cu greşală eri nu sai trii- 
misă, dară astăzi s'a triimisti înpreună cu vătavu dumitali. 

Şi săntă ali dumv. pre (Șlers.) | 
1825, Noem. 30. 

"825, „Și săntu 
Dechemv. 1. plecată slugă: 

Iordachi Herțani, Cluceră. 

Mă rogi de ertare că nami veniti eu sănguri. 

XXVII. 

Cu plecătune închinăndu-mă, sărută cinstită măna dumi- 

tale, cucone 'Loadere. 

Înă vreme ce aă fostă Caminarulă Manu alice, sai so- 

cotită cu părintele Sava pentru bani ce sau ficutii a-i da 

dină rămasăle piste dieată de la răpusatuli Pitariă. Sau 

făcută de fieştecare parte a s[ă] plăti dumisale Cam. Elencăi 

căte 225 lei, şi vine şi întt parte dumitale ca s[ă] dai 225 lei. 

Pentru care te rogi să-mi triimeţi acei bani, căci pe mini 

înă toate zilile mă supără dumnalui Vasăle Holban, ve- 

chilulă dumilorsale, care l-ai lăsat aice să priimască bani, 

după îndatorire ce m'ami îndatorită ca să plătesci, şi ei 

amă totii prelungit păr” acumă; iari acumi, dacă nu să 

voră plăti, ati zisă cu hotărăre că va scrii la Eşă să vii
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zapciu. Apoi aceşștie ati rămasii a s[ă| da după : însuşi ală 
dumitale iscălitură. Te rogă triimeti-, să nu mai fii atăta 
vorbă pentru aceşti bani. Deosăbită îmi scrii o carte. Vor- 
nicie de opştii pentru rămăşița de bani ce ai mai rămasă, 
parte 'dumitale, să mai dai spre înplinire sumei ce s'a ho- 

„tărătă a s|ă] plăti, parte dumitale. Să-mi facă ştiuti ce răs- 
punsu ami să dai şi în acei pricină. Iară, câtă pentru acei 
bani ce săntă a s[ă] ta (sic), 225 lei, parte dumitale, te 
rogi să mi-i triimeți, ca să-i dai eă unde 'sănti rănduită 
a-i da, căci, de căndu sai dusă Manu, săntă trecute 23 
zile, şi aă trecută vadeoa cari i-amă pusă. 

"826, Dechemvrie 1. Şi săntă alt 
i 

dumitale slugă : 

DN Jordachi. FHerțană Cluecră. - 
[Pe V-o:] Cinstită măna dumisale cs. Toaderă Holban 

bivă Vel Bani, cu -totă plecătune. 

XXIX. 

Cu mult: plecătuni închinăndu-mă, sărută cinstită măna dumitale, cuconă 'Todere. | 
Amă priimită răvaşulă dumitali ci-mi'scrii pentru 225 lei ce ai a da dumisale Caminăresii Elenca Rasti pentru avere mișcătoare rămasă piste diiata răpusatului Pitari Ilii' Hol- bani, că săntă bani gata, ŞI îmi scrii să triimetiă omuli - mei ca să-i priimască acei 225 lei. lată triimetă pe acesti. - licoră să priimască bani, pentru care te rogi să s|ă] dei înă măna acestue, ca să-i dau şi eă la locul cuvi[i ]ntosi, căci înă toate zilile săntă supărată de Vasălică Holbani, cerăndu mi bani, precumă ami mai scrisă dumitale. | 

'826, Dechemyvrie 6. Şi săntă ală Ă 
dumitale slugă : 

Iordachi Herţaniă Cluceră,
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XXX. - 

Arhoni Clucere. 
Bădiţa ămi serii că ai lasati la dumneata 400 lei, şi iată 

triimetă sănetu. Dumneata vei da bani în rnăna triimisului, 

de la care.vei priimi sănetulă. . 

| Slugă : | Mai 25. 

| “Holbanii Caminară. 

Plecătuni. 

Dumnealui Banu mai lăsată să dau dumitali patru sute 

lei, însă cu unii izvozălii de 59 lei, şas[ă] părale. Dumneata 

triimite-mi .sănetulii de patru sute lei, ş|i] eii voi răspunde 

cătră însămnărica dumitale cusuru păr la 400 lei. Dari 

triimetii dumitale şo copie de pe (de) însămnărică. 

Şi săntă ală dumitale slugă : 
Iovdachi Herțamni Cluceră. 

XĂXI. 

Cu trăţască dragoste ne închinămă dumitali, cucoană 

Mărioară. 
Răposatulii moșulă nostru Toaderii, prin diiata ce au 

făcutii la '823, Marti 3, lasă şi dumitali 500 Iei şi 50 matce 

stupi, cumii şi (șters) nepoatei Cleopatri, copilii dumitali, 

30 stupi. De a&asta înştiinţămă pe dumneata că pentru bani 

vei triimite să-i priimeşti de la dumnealui Caminarulă Mi- 

“halaghe, căci ai ramasă asupra mă. larii, pentru 100 stupi, 

30 ai dumitali şi so a Cleopatrii, vei triimite dumneata la 

Vlădeni, pe Jijie, să-i rădice, ca să te folosăşti şi cu rodulă 

loră. lară, neputăndă să-i rădici acumii, dumneata triimite 

omă săi priimască pe samă la Vlădeni, şi să stei acolo, 

plătindă haculă prisăcariloră şi purtăndiă grija ştiubeilorii, 

pără la toamnă, ce-i vei pută ridica, căci la noi ştiubei nu 

sintii. Şi pe săptămăna viitoare să, s(ă] afe omulă dumitali 

păr' la 18 aceştii luni, că vomi fi şi noi la Vlădeni, să-l. 

facemă teslimă, pentru ca să-i pue la cali. '827, Mai. 

[Pe V-o:] A stupilori,
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! XXXII. 

Cătră cinstită dum. boieri hotarnictă Căminară Mihalachi Holban. 
” 

Amiă priimitti scrisore dumitale d'inpreună şi carte cinst. judecătoricului Divană. Am văzută cele mi'i scrisă, pentru care răspundă dum. că nu mă cunoscă datori dea merge “să staă tiață la dispărţire ce are să să] facă, în vreme ci moşăie (șters: nu iaste) Vlădeni nu iaste a me, nici numai ieii nu „săntă clironomă răposatului frăţine-mei, nici vechilii „dină parte cumnati şi a suroriloră mele nu săntă, Căci, precumti amă scrisă dumv., că, de aști fi vechilă, trebuie să fii faţă la hotărăre, ci zice d. Vornică Neculai Dimachi că au luată. sfărşitii pricina. Că, precumă îmi scrieţi dumyv. acumă, că ori însumi să vii, saii vechilă să trimită, aşa ati trebuit şi atunce, ca ori vechilă dină parte nemu- riloră să fii, saă vre unulă dină noi, iară nu numai d. să fii la judecată, şi acu să iey moşăia. Pentru a&asta 'nu poti să viu, '828, luli 25, 

Cătră cinst. dumnaloră boieri hotarnici Căminară Miha- lachi Holbani. 
| | Ami priimită scrisore dumv,, d'inpreună şi carte cinst. Judecătorescului Divană, şi, văzăndii cele scrisă, răspundă dumv. că ieă nicio ştiinţă nu amă de judecata ci aă avutii d. Vorniculă Neculai Dimachi cu răposatulă frati-meiă. Şi, iarăşi, înă urma, căndă zici d. că a luată sfârşită pricina Prin întărituri Sospodă, n'a fostă nime vechilă din parte noastră, a frațiloră răposatului, precumiă nici din parte cumnati, ci singură d. sau înfățişatii cu scrisorile "MOȘII Vlădeni, care prină zapcii sat luată de la cumnată-mă; dină care scrisori ai Şi rupti doă, pentru care ieste şi adeverinţa cinst. Vornicii de Oraşă. 

. 

XXXIIL. 
Cu frățască dragostea mă închină dumitale, iubite cum- nate, cucoane Mihalachi, ”
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După cercetare doritei mie întregimea sănătăţii dumv. 

cumiă să păzăşti, ca să mă bucură şi să dati laudă ceres- 

cului Împăratii. 
Nu lipsescu a face ştiutui dumitale că et, aflăndu-mă toti 

înii valurile. giudicăţii pentru doi feti ţigance, anumi Ca- 

trina şi Dochița, care mi sai dăruită de cătră răposaţii 
socri mei şi care săntu trecuţi şi înii părţala frățască, pre- 

cumiă iaste ştiută dumitale; deci, la înfăţoşare ce amiă avutii 
înnainte Obşteştii Adunări, cerăndu-mi-să de tață şi înă or- 

ghinală aceiaşi înpărţală, după cumu te vei pliroforisi şi diniă 

însuşi carte alăturată aice, te rogi, iubite cumnate, urmiază 

binele acesta cătră mine şi, cumii poronceşte şi. Divanulă, 

profthimiseşte îndată cerşita înpărțală, triimețăndu-o dreptu 
la mine, ca să'o înfiţoşezi la giudicată ; şi, spre încredințare 

dumitale că nu să va prăpădi, va rămăne răvaşuli miei 
acesta de dovadă. Căci, dacă Ţigancile aceste nu vorii fi 
trecute la înpărţală, apoi atunce şi aceli doi Ţigance luate 
înă parte dumitale voră fi înă pericolonii de a să lua ca 

să s[ă] văndă înii socotiala creditoriloră. Şi, în scurtă, 

precumii vei socoti şi ştii pricina desfacerii şi a părţării 

acestorii Ţigance, înştiințază pe Divană, şi triimite dovadă 

adevărată, ca să nu rămăiii isterisitii de darul răposaţiloră 

socri miei. 

Și săntă | 1829, luli 19. 

a dumitale ca o soră Eşii. 
şi slugă. 

Dumisali cumnatei Sultanii cu frățască dragoste mi în- 

chină şi dulce o sărut, asămene şi pe cuconi. 

Eă cu înnadinsu fitoriă ami pornitii aasta, şi printr'ăn- 

sulă dumitale, fără prelungire mai multă de vadeoa însăm- 

nată prină carte Divanului, — şi foarte mă vei îndatori. 

XXĂIV. 

Cu multă plecă&uni închinăndu-mă, sărută cinst. măna 

Sfinţăi Tale, părinte Savo.



  

302» SCRISORI MOLDOVENEŞTI PARTPICULARE 

Amă priimită cinst. scrisoare Sfinţăi Tale, scri[indu-mi ce să faci sălință înă pricina străjeriloră, precumă şi pentru ca s[ă] margă vr'o căţăva dină fruntaşi să le voroveşti, Ei le amii pusi zapciii ca să-i pornească numai de cătii, şi nici cumă nu vor să margă. E& am silită cu toate chipurile, ca doară să va sfărşi acastă pricină. - 
Poate pe măine voi veni şi eă la Sfinţie Ta, dacă voi „pute scăpa. 
A Sfinţăi Tale 

pre-plecată 

slugă : 

Iordachi Herţană Clucevă. 
(Pecete din 1823.) 

[Pe V-o:] Întru cinst, măna Sfinţăi Sale părintelui Sava Holban, egumenuli sfintei mănăstiri Mogoşeștii, cu ple- cătune. 
! 

Scrisori P. Mitrol|polită] şi adeverinţilțe| d. Cluceri Her- țană de priimire săneturiloră de la P. Savva în plata banilor cătră Caminarulii Rasti,.. 
(ter - Adeverinţăle d. Cluceriă Herţană de priimire să- neturiloră) zapciului pentru bani d. Caminară Rasti de la P. Sineturi de bani a răposatului moşiă Ilii. | Di la Log. Alecu Stărce, | 

XXXV.
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înă trecută, poftesc să-mi trimiţi pi omulă acista. ŞI, di vii 

avă să mai faci vară, poftesc să ami cinstită răspunsul 

dum., că amiă dată poroncă că fără răvaşulă mei să nu 

lasi să faci var. | 

Şi, cu atasta, rămii 1836, Fevr. 7. 
a dum. smerită : 

Agathie Cut 

103 amii dati cu Neculai Sporhi. 

30 tijă ami dată printi pădurari. 

(Pe V-o:| Cinstită dumisale cc. Mihalachi Holbană, cu 

plecăciune. _ 

Maica Curtoie i-ami dată 105 lei (£). 

XXXVI. 

Cu frăţască dragoste mă închinti dumitale, arh. Caminariă” 

Amă priimită dorită mie scrisoarea dumitale, şi amii vă- 

zutii cele însămnate ; asupra cărie cu cinste răspundii că 

anaforaoa încă nu sau făcuti, dari m'ami întilnită cu 

dumnealui Cam[inaruli] Beldimană, şi amii vorovitii cele 

de cuviință a să face anatoraoca nu tocmâi după ace soco- 

tinţă încheetă de mai nainte. Darii apoi şi la întărire ana- 

foralil voi stărui cu toată silința a să apăra dreptăţile dumi- 

tale şi a monastirii. Mi-ai zisă cc. Tonică că i-ai fi făgăduit 

nişte orză, sai ovăsă, i altele; pentru cari urmiază a să şi 

aduci. Pentru iazul de la Epureni alăturezi scrisoare cătră 

Vorniculă Calimah. Cu dumnealui cc. Ştefănică nu m'ami 

pututii întîlni, grăbindu-să ficiorulă, şi, cu ali doile ocazioniă, 

te voiă înştiința mai cu lămurire despre toate. | 

Dumnealui Stolniculă Buradă încă nu Satu. înfățoşatii” înti 

pricina cu fiicele Paharnicului, darii câtii de înă grabă s: 

va isprăvi şi aciasta. 
A dumitale frate şi 

< 

slugă: | 

1836, Noemv. 7. Toaniă Casuli Spat. 

Eş.
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“Şaga Epureanului a catandisitii a fi înnadinsă. Preosvinţie 
Sa mi-ai zisă să-ţi scri să-i iconomisăşti vr'o treizăci gal- beni, şi să vorii trece înă cheltuelile monastirii. 

XXXVI. 

Cu frățască dragoste mă închintă dumitale, arhonă Ca- minariă. 
Primindă cu bucurie scrisoarea dumitale, am văzută cele însămnate. M'am măhnită tare multi de zaifliculă înii care te afli; milostivulă Dumnezet să-ți dăruiască întregimea sănătății. Ami aratată Înaltă Preosvinţii Sale cele propusă dină partea dumitali, şi s'aă hotărită a să rîndui acolea pe Sfinţie Sa protosinghelulă Veniamină, carele mai înnainte au fostă: protopopă la Botoşani, persoană cunoscută dumi- tale de bunile şi cinstitele purtări, atîtă înă cele besericeşti, cîtii şi întăi cele politiceșşti, şi care să fii încredințată că va aduce totă feliuli de mulțămire dumitali şi cari nu va ză- bovi a veni. Pentru catagrafiea ce ț'aii cerută păr. Venia- mină dichiulă şi păr. Visarioni, iaste aciasta a odoarălorii ŞI lucruriloră besericeşti, despre cari credă că dumneta vei fi avîndă condică, şi, cînd să va întîmplă să vii păr. Visarionă, le va vedă ŞI va iscăli că sîntă întocmai. Iar carte „pentru “mutarea satului, cu schimbare ministriloră, aă zăbovită a să face pănă acumi, dar să va trimite fără întărzieri, Ală- tureză aice scrisoare cătră păr. iconomii lonică ca să trii- mită balerca cu oloiă, Alăturezi şi copie de pe adresulii Divanului Tării-de-Susă, ce astăzi s'au priimită, dină care te vei plirotorisi întă Pricina vadelii pusă. Dumitale frate şi slugă : , 

'837, Fev. 28. | Ioană Spat. Eşi. îi 

XXXVIII. 

Cu plecăciune mă închintă dumitale, nănaşă Mihelachi:: lată, dinti poronca Cuconului, ci mi-ai poroncitiă întă ființa
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dumitale, triimită pe morari, înpreuni cu oameni, ca să 
tai lemne pentru moară la Sănihăă, după cumă însămneză 

mai giosă, — însă: 

1 talpă de 6 stănjini. 

1 talpă: 5 stănjini, 4 palmi. 
9 tălpi: 4 stănjini, 4 palmi. 

14 amnări. 

18 şaranpoi. 
3 grindei si lemne de patru roți, cătii ceri trebuinţa. 

Deosăbitii mai trebui lemnu de o roată de chivi (sic), şi 

trii ursoaici, trii scaune, trii praguri. 

Pentru cari dumneata vei da poroncă pădurariului ca si 

le arati undi voră fi copacii buni, ca să tai, să s[ă] facă 

lucru buni, Fiindu - 

ală dumitale 

. plecată 

'838, slugă: 

Săpt. 15. | Gheorghe. 

[Pe V-o:] Izvodu lemnului di la Sinihăă ci ami dati di 

moră. "838, 

XXXIX. 

Cu multă plecă&une mă închinii dumv., cucoani Mihalache. 

După cumiă dulce bunătate a dumv., năstăvindu-să Duhulă 

Sfăntii a agiuta o casă a mă atăta gră şi vrednică de agiu- 

tori, încătă nu potii a arăta toate înpregiurările, şi după 

cumiă dumv. aţi avută milostivire şi bunătate a-mi da şi O 

carte cătră dumnalui Spataru Enuţă, ca, prini dumnalui, 

să să pue înnainte Preosfinţitului Stăpăniă să fii milostivă 

a poronci ca din venitulă sfintei monastirii Mogoşeştii să 

mi să dei ună agiutoriă, ca să-mi potiă a-mi mărita 3 fete 

ce le ami înă casă, care stare a mă fiilijndu cu totu în- 

glosătă, nu săntă vrednici a le ţine înă casă, iară mai alesi 

găsindu-să oamini ca să le dai la casăle lori, n'amiă nicio 

închipuire,—eă de atunci m'aşi fi dusi la Eşti, după scrisoare 

dumv., ce mi-aţi dată dumv. cătră dumnelui Spatari Enuţă, 

Vol. XXII, 20
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dară, bolnăvindu-mă, aşa precumiă şi astăzi mă găsăscu — 

ceva acă,slavă lui Dumnezăă, îmi iaste mai spre bini.—n'ami 

putut eșă dină casă. Mă rogi, cucoane Mihalache, nu uita 

bunătate a dumv. ce mi-ați datii, căci alta nădejde, după 

Dumnezău, nu avemii decătă la mila a dumv Şi eă, piste 

o săptămăni, cumiă oi pute, moi duce și la Eşă, dacă oi: 

ave înnorocire a vă găsă şi pe dumv. la Eşă ca să mă plov]ă- 

ţuescii cumti să urmezi, - cu toati că ei cu plecătune rogi 

bunătate .a 'dumv., cocoani Mihalachi, și vi rogi ca pără la 

mergiri a mă să aveţi xorbă cu dumnalui Spatariu Enuţă 

în pricina cererii meli, aşa după cumă v'a lumină Dum- 

nezăiă, şi ei, îndată cumii mi-o vei triimete(?), dăndă Dum- 
nezăi să-mi fii- mai bini, m'oi repezi pără la Eşă.: 

Dină parte a me şi a soţii meli cu multă plecătune să- 
rutămiă mănele şi a dumisali cucoani Soltăniţii, rugăndu-o 
şi pe dumnaei ca să. fiţi dumv. întruni cugeti „căt sa pute 
a agiuta casa a me cu cătii v'a îndura milostivulă Dumnezăi 
pentru înnorocirile duduceloră şi a coconaşiloră dumv. 
Ami auziti din prietini, dină o samă care aă umblatii 

la Eși mai înnainte, că sară fi întălnită cu fraţii miei, darii 
mie mârtoră imi iaste unulă Dumnezăă că nami avutii 
ştiinţă de dănşii, că ei de mine să ferescu, umblă întru as- 
Cunsu-și pe mini mă încungiură, şi eă însumi nu voescu ca 
să aibu amestecare cu dănşii, că umbleteli şi pornirile loră 
săntă nebuneşti. Dară ei, cu mergire m& la Eşă, aj duce 
ŞI hărtiile ce ati fostă închipuit ei cu mini mai înnainte, şi 

Ea > . . > . _ s vu A : le voi arăta dumv. Şi dină parte a me oră rămăne şi răşu- 
flate. 

Rămăindu ală 

dumv. ca ună 
| frati i slugă . 

1838, Ghenari ro. a plecată: 
Ivo. . „Costachi Morhnă. 

[Pe V-o:] Cinst. şi mie ca ună frate, dumisale Camina- 
riului, cuconului Mihalache Holban, cu plecă&une. 

Domnu : Morţuniă. La Eşi.
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XL,. 

Cu frățască dragoste mă închină dumitale, iubiti frăţăore, 
Astăzi, în 8 a luni, amă primiti scrisore dumitale, de'n- 

preună cu banii: Mamă bucurati forti că vă aflaţi sănătosă, 

slavă milostivului Dumnăzăi. Pentru bani, forti mulţămăscu 
dumitali : tare multii bine me'ă prinsă, pentru că aci şi 
pensăe de la tote văduvile ai tăet-o pe giumătate, carile mii 

îmi daă numai 200-cinzăci lei pe lună. Ei, cu tote că scrimă 
că mă ducă la mănăsştire, dară necazurile şi nenorocirile - 

nu nai lăsatii să eşu -dinii Esi. Amă străgată şi ami 
plă[n lu, frăţăore, 2 săptămăni necontenitii, cu copii, înblăndiă 

pe la casăle acele ce ştitmă că mă agiută. Sat rădicată 
totă. boirime, denpreună cu Mitropolitu, şi aă vorbită lui 

Vodă. S'aă făcută mare huită șia zăsă Vodă: Vestiţi-i că 

greutate s'aii rădicată şi are să să bucure. Şi mâi înnai(n]te 

cu 0 ză aă trimesi pe Visternicu să-mi spui că-mi întăreşte 
anafora[uja, apoi, peste 2 zăle, aii zăsii Vodă Visternicului 

şi la cielanţi boeri să-mi caute să-mi ei casă cu chirii, şia 

plăti Vodă, Ati venită . Visternicu şi meă spusă, şi erăşă 
mamă supărati straşnicii, zăcă[n]du-i că acestă să înțălege 

o prelungire, şi nu-mi trebui să-mi ei casă, ci să-mi dei 

avere. Amă străgată, amă plănsă, pără mamă bolnăvită 

Apoi eră ati venită Visternicu şi me'ă spusă că ati veniti 

dezlegare de la Petreibucă ! înii favoru meii şi că-mi întă- 
reşte anaforau. Apoi, mai înii urmă, eră zăciă că n'aii veniti 

răspuln să. Acesti necazuri şi învăluiri îmi fâci, de nu ştiă 

ci să mai faci. Darii adivăru ești că ati venită răspuln]şă 

înă favor mei, dară vorii să mă năcăzască, că nu-i des- 
-tulă de c'ndă mă osăndescii, de 8 ani, şi aci erăsti stă 

pricina, şi Vodă găsăşte călenzuri şi nu întăreşte anaforao. 
Te rogu, fă bunătate şi porneşte rugăsune şi la Mogoşăşti 
şi la Buda să pomenescă numele acesște care trimetii po- 

melnicele, să să facă şi ză şi nopte, dorii s'a faci Dumnăzăti 

milă st scapu din osănda, acestă. M'amiă spărietă că o 

1 Petersburg.
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muri şi nu moi bucura. Viindiă ţaţaca Săftica, ai spusii 
țaţacăi Nastasăică[i] că ai zăsă dum. să spui epochimenului 
ştiutii să mergă la Botoşăni, şi eii să! zăsă, şi ati făgăduită 
că a merge la sfărşutu lunii negreşătă. 

Mitropolitu încă n'a vinită de la Nemţă. 
Călugăriţa s'aă dusă ; ai plănsă destulă, de i s'a înflată 

ochii, | | " 
Cumnăţăcăi mă închină cu multă dragosști frățască, pe 

Catincuţii (sic) dulci o sărută, precumiă şi pe cielanţi copii 
asămene. Copii mei sărută măna dumv. 

Rupe răvaşu. 
Rămăindu 

| a dumitali soră: 
8 Septemvri. Maria. 

Moş Mihălache, cu plecăciune mă închină dumitale. Mă- 
tuşăi sărută măna cu fiască plecăciune. Bine mergemii în 
cele ştiute 2. . 

[Pe V-o:] Cinst. iubită frate, dumisale cc. Mihălache 
Holban Spat., cu dulci înbrăţoşare $, 

1 „l-a şi, 
> De la fiul Şerban, probabil, 
3 E un răvaş al Mariei Cananăă, născută Holban, care după 1840 își apăra moştenirea soțului împotriva Agăi Ţigară, supus rusesc, care sechestrase moștenirea, Mitropolitul e Veniamin.
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Pentru moșşăia poli satu ce aă pusii soro-mE  Mariia la: 

izvod[uljă de zăstri dumisali Jitnicerului Vasili Holbanii, 

eşindii rea, adecă eşăndă de suptă stăpănire surorii meli, 

atunci neavăndă suro-mi moşii, ca să-li mulțămesci pe 

dumnealui, eă să fiă datorii a înplini moşii duimisali, din 

parte de moşii ce ami ei. Şi, înspre încredințarea, ami is- . 

călită. " 

E 1786, luli 1. 

Gheorghi Goroveiii Post. 

IL. 

Iubite frățăori, 

Amă primită cu mare bucurii răvașu dumitali, cari lamă | 

găsăti acasă căndă ami venită de la feredei. Mamu bu- 

curati că vă aflaţi sănătoşi. Ei ami venită bolnavă de.la 

feredei, numai pentru că venisă ghenararu Titovă! la Eşi. 

Era să mergu la mănăsştire Nemţului şi, auzăndii că ai 

venită Titovă, amii veniti la Eşti. Amii fosti cu toți copii 

la dănsu, amii plă[n]su destulă, ami străgatii, şi răspuln]su 

! Consul al Rusiei şi apoi ambasador la Constantinopol.
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. 

m'ei fostă acestă: să aşteptii pără a veni răspulnlş de la 
Petrezbucă. Şi, acolo, la dănsu, puțănii ai rămas de nu 
me'ă vinitii dănblă, şi plănsătele şi lacrimele copiiloră şi ale 
mele nu să mai potă spune, încătă s'aă apropietă să ne- 
bunescii. Nu mai potă răbda. Casa ai căzuti pe giumatate 
acu, pe ploile acesşte; le'mă pusi propele pe denuntru; 
bacdatio aă căzutii, şi dină odae ac& mare, şi din stocă, 
tocma de-asupra crevatului: de n'ară fi căzutii zoa, de arii 
fi fostă nopte,'acolo rămăn&mă mortă. Şi cărămizi şi scăn- 
duri aă căzută; s'a făcutii o bortă de să îngrozăşte cineva 
căndă să uită, şi înă odae ac& mars mai totă. Rusului 
acestue e-ii vorbiti Metropolitu, cu toţi boerii, şi lui Vodă 
asămene e-ii vorbiti, Dumenecă ci aă trecută, Mitropolitu, 
cu toţi boeri, şi totă aşa e-ui zăstă şi Vodă. 

Eă acu nu mai ami undi veţui. Casa spartă, de cheltuelă 
nu amiă, deznădă| jjduită, de ispra| vă], neavăndă ci să mai facă, 
me'miă luată lume înă capă, şi mă ducă Sănbătă de aici 
dină Eșu. Sănbătă, în 2 a lunii acesşte, mă ducu pi la 
Criveşti, la Dumitrachi Buhuşi, şi, de acolo, mă ducă la 
copile, la Giurgeni. Îmi scrii dum. că me“ tremesă Soo lei 
şi feoru e-i luată înnapoi. Te rogu, frăţăori, trimeti-mi una mii lei la Criveşti, la Dumitrachi Buhuși, că Duminică acă Ci vini m'a găsă la Criveşti ; pote şi Luni oi aştepta. Te rogu, tocmeşte unii omu, pe cine vei socoti, şi în trimeti una mii lei la Criveşti. Din banii ci (ci) mi-i dai şi pără 
acu, dinii 2 mii lei, amă spus Metropolitului să scrii dumi- tale, şi me'ă zăsă că nici nu-ă trebuință să-ţi mai scrii, că dum. cunoşti lipsa mă, şi să scriă et dumitale să-mi trimeţi banii acesti, că părintele zăc& că, de'ră ave, încă me'ră ma[i] da, şi au zăsă că, căndă 0i av& ocazionă să scrii dumitali, să mărgu 1» părintele, să-ți scrii şi părintele. Apoi acă, eri, sau pornită la mănăsştire Nemţului, nu-i aici, şi de acă nu ţa scrisă, Ei purcedu la drumă numai cu ună galbăni, ŞI din lefa copilelor le sănțiă datore cu trei suti cinzăci lei, Te rogu trimete-mi bani, macară o mii de lei, la Criveşti, ca să dai ŞI copileloră. Şi, de la Mitropolitu, cumă a vini, peste 7 zăli, oi trimiti dumitali răvaşii pentru amăndou
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miile «de lei. De cunva nu m'a găsă trimisu la Criveşti, 

dum. poronceşte să lasă banii la Dumitrachi Buhuși şi să 

primască adeveri[n]ţă, pentru că eti oi rugă pe Buhdşi să 

mi-i trimită unde oi fi. Dară, dacă-i ave bunatate să mi- 

trimeţi Sănbătă, ei pără Luni oi fi la Criveşti. Pe omu, şi 

chirie calului, și plata omului, oi plăti eii, numă, te rogi, 

trimeti-mi, nu mă lăsa fără cheltuelă. Cu lelița Nastasăica 

amă vorbită în pricina care îmi scrii dum. şi mei zăsă 

că epoch;menu ştiută i forte bucurosă să margă să să 

vadă, numai să ştii unde să vă găsască: dum. scrii-mi mii 

unde să vă găsască, şi ei oi scrii leliţă[i] Nastasăică[i] de 

la Criveşti cu omi înnadi[n]su, numai să-mi scrii undi şi 

cănd va găsă. Cumnatii cu multă frățască dragosşti mă 

„închină. Copii sărută mănile dumv. Pe copii dumv. dulci i 

sărut, | 

Şi sănti 
a dumitale soră : 

Avgustii 30. Maria. 

De nu cunva m'a găsi la Criveşti, să dei banii la Du- 

mitrachi Buhuşti: aşa să zici omului, te rogu. Și casa la 

Eşă, omenii, laşă! fără cheltuelă, numai cu 2 sorocoveţi. 

Canta să faci Logofătă-Mari, aci, de curăndă?. 

II, 

Cu frăţasca dragoste mă închină dumitali, arhonă Pah. 

Frăţască scrisoare dumitali cu dragoste amii luati, şi mai 

întăi pentru întregime senătăţii dumitali foarte m'amii bu- 

curatii. După a&asta, celi ci-mi scrii amă înţălesă, şi, căt 

pentru acei patru mii galbeni, cu care ni-ați înprumutatiă 

dumv., că sai dată deplinii la dumnealui Sardariă Cos- 

tină Carpă, amă luati şi de la dumnealui înştiinţare, şi 

foarte mulţămescă dumv., rămăindi şi ei îndatoritii a sluji 

1 „Las*. 

2 B aceiaşi Marie Cananăi în aceleași nevoi,



_814-.- N a ADAUSE     dumv. Şi să fiţi dumv. bine încredinţaţi că la înplinire % 
delii 'se voră dă banii dumv. negreșşitiă. Iară, pentru trebu- 
ința câre îmi scrii că aveţi şi dumv. interesă, aţi. datii- 
făgăduinţa că să va înplini cerere dumv., după chipuli“e cu 
care îmi scrii dum.,acasta nu o poti face, că |nu potă şti 
ce urmare se va păzi cu vănzare ce iaste se să facă, Şi nu 
stă acesti lucru numai la măna me, ce săntă alţii mai mari 
decătă mine. Darii, înă cătă îmi va fi la putinţe, se fi 
dumv. încredinţaţi că voiă fi sălitoriă a sluji dumvy. cu chi- 
puli ce să.va pute. - a 
„Scrisoare cătră dumnealui Pah. loană Tăutul amă i ti 

mis-o la Ţinutu -Orheiului, căci acold se află dusă, . pentru . 
hotărătulă unoră moşii. o să 

Ami înțălesă cele cuprinsă” priniă deosăbita insămnare, și şi 
acastă purtare de grijă o amii şi fără să-mi scrii dums.-- 

Şi rămăiu | „Mai 28, 
a dumitali ca ună frațe „1804, 

şi slugă: : 

Panaite  Cazimiră Sardara.. 

  

   

  

(Pecete mică de ceară roşie, cu: «Panaite Cazimir, 18003.) 
[Pe V-o:] Cinst. ali miei ca unt frati, dumisali: Vasăli Holbanu bivă Velă Pah., cu frăţască dragoste să s[ă] dă. - 

IV. 

Izvodi - 
de zestri ce ce dai fiicii meli, Marii, şi blagoslovenie de la 

Dumnezăă. şi de la noi. 
I icoană fericată cu argintă, Maica Domnului, să. fie. agiutoră vieţii loră, ii I candilă de argintă. 

a 50.000 lei, adică cincizăci de mii de lei, înă locul moşii. 2 ineli cu diiamanturi, - Da 
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6 farfurioari, cu I2 linguriţi arginti, pentru dulceți. 

1 tavlă de arginti, pentru feligeni. 

12 zarfuri argintă, cu feligenile lori. _. 
12 părechi cuţiti, linguri, furculiţi, de arginti, de Lipţica, 

pentru masă. 

1 lingură de torbă, de arginti. - 

2 solniţi, tijă. 

2 sfeşnice de arginti 

6 rănduri strai de modă. 

1 săpetă, 

I covori. | 
1 lighiană, cu -ibrică, de tumbacă. 
2 tingiră, cu căpacile lori. 
1 aşternutu. 

6 boccialăcuri. 

Io fețe de masă. 
6o şerveti. | 
12 prosoapi. i 

12 peşchiri de lănă; - 
4 rănduri feţe de perin[ă]. 

10 prostiri, Aa 

18 cevreli, bezi a boccialăcurilioră. y 

6 cămeşi bărbăteşti. 

_-3 brăneţe. Da 

ŞI alti pănzuri trebuintoasă, bărbătești şi fimieşti, 

= 

Acesti toati mai sus arătate le dămu 'fiicii noastri Mă- 

rioari şi ginirilui nostru. 

Cu bunăvoința şi primire noastră şi blagosslovenie de la 

milostivuli Dumnezăii. 

“Şi ami iscăliti: - 1811, Ghenari 21.: 

Vasile Holbană Pah.”. 

1-[.. foaia, de zestre a Mariey Cananăii, menită să ducă o viaţă asa 

de grea, şi de nenorocită.
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V. 

O iconă, chipulă Maicii Domnului, ferecată cu arginti, 
O candilă de arginţă. | 
Giumatate de sată, moşăia Molniţa, la Ţănutulă Herţil, 

cu sată, cu moră, pivă de sucmani în părău Molniţa, cu 
ratoşă la drumu celă mare, cu opt pogoni vii lucrători, 
cu cramă, cu toate ale ii. | 

O flore de diiamanti, de 2.000 mii lei. 
O păreche cercei de (şters: diiamantă) zmarandă, cu diia- 

mantă. 
Uni inelă cu diiamantii. 
Ună inelă cu zafiră. 
4 şăraguri mărgăriltari. 
1 tavă de arginti. 
6 fărfurioari. 

12 linguriţi. 
12 zarfuri, cu felegenile loriă. 
12 părechi cuțite, cu furculiţile şi cu lingurile loră. 

I lingură de &orbă. 
1 păreche solniți. 
2 sfeşnice. 

Toate aceste argintării de susă arătati săntă de Lipţica. 
8 rănduri strai de modă, 
4 bocăalicuri. 

12 cămeşi bărbătești. 
14 cămeşi de batistă şi de olandă. 
12 prosopi cusuti, 
8 prosopi necusuti, 

10 peşchiri de min[ă]. 
I0 feţi de mesă. 
Ună săpetă. 
60 şărvite. 
Uni așternută: saltă şi oghelă, cu trebuin&osili perini.
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Ună tacămiă de aşternutii, de agabanii. 
Doi intacuri (sic) de olandă. 

Uni tacămui de meleză. 
4 prostiri pănză de casă. 

I covori,. | 

1 lighenă, cu ibricu lui, galbenii. 

12 tingiri, cu capacile lori, şi alti mărunţuşuri trebuin&osă. 

6 săalaşă de Ţigani!. 

VI. 

Izvodă de celi ce să punii înii săpetă. 

O masă, cu 16 şărviti cu flori. 

6 mesă în 5 iţi. 

36 şărvite înă 5 iţi. 
12 şărveti înă doi iţi. 

6 prosoapi cusuti cu petială. 

6 prosoapi de obrazi. 

8 peşchire de mănă. 

Ună răndă feţă de perină, de tulpaniă, cu doi prostiri. 

Uni răndi feţă de perină, de olandă, cu o prostire tijă 

de olande. 

Doi rănduri feţă de perină, de melezi, cu 4 prostiri, tijă 

de meleziă. 
3 prostiri de pănză. 

3 cămeşi de helalie, bărbătești. 

3 cămeşi de pănză, tijă bărbătești. 

3 cămeşi de pănză de casă, fimeeșşti. 

3 părechi de izmeni, tijă fimeeşti. 

3 cămeşi de hasă. 

4 bohăalăcuri, cu toti tacămu. 

1 icoană cu poală. 

6. farfurioare, cu 12 linguriţi. 
3 

1 E de pe la 1821.
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12 zarfuri, o | 
1 tavă de argintă, 

“TI lingură de &orbă. ” 
1: părechi solniţi, tijă de arginti. 
2 sfeşnice. 

-I covoră, i 
o - 10 răndură de strae. | | ES „Aceste. stati pusă înă săpetă, şi amă priimită şi toăţi-ce- lelanti ce izvodu de zistri cuprindi, deplină. a Și, spre încredinţari dumisali, ami iscălită, : 

      
Joan Canano Caminară. ISrr, Fevr. 8. 

VII. 

Prinii scrisoare atasta: ce daă la măna dumis[ale] nenei socrului, dums- Pah. Vasili Holbană, cele ştiute, că Ia logodna: „ŞI cununia mă cu fiica dumisale şi „soţie mă Marghioara ami priimită prină buna învoire să iai zăstre doizăci. şi: cinci mii lei şi a patra parte din moșie Molniţa, de la 'Țănutu Herţiy, cu acareturile ce săntă pe dănsa, şi alte licruri, dupi cuprindere izvodului de zăstre, Deci, fiindcă ei amă fostă, silită, pentru trebuinţili meli; a lua o sumă de bani “ŞI a-mi plăti datoriili meli, m'amiă răfuită cu dumnealui hene socru, şi, dinti buna Priimire me şi a dumisali, mmi-aă dată încă 25.000 lei, adică doizăci şi cinci mir. lei, _făcăn- | __- du-să toată z“stre me cincizăci mii lej în nahtă. Pe' care . - priimindu-i toți în măna me, pentru că izvodulii de. zăstri - îmi arată o a patra Parte din moşie Molniţă, şi'eă amă luatii bani, facă încredințată că, de acumă înnainte, acă a patra parte de Molniţă rămăni iarăşă a dumisali suptă dreapta stăpăniri, neavăndiă ei niciuntă amestică-.saă- pre- tenție mai multă, ca unulă ce, prin cerere me, mi-am luatii zăstre me toată, rămăndă acastă scrisoare- întru în- tămpinare izvodului de zăstre. îi Sa Şi, spre încredințare, ami iscălită, * 1811, Oct. 27 r, Joanii Can/and] Caminarig. a 

s  
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“îndestulare, să-mi daţi jalobă Domniei Mele. 
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VL. - 

Noi, Scarlatii Alexandru Calimahii Vosvoda, cu mila lui 

Dumnezeii, Domnu Ţării Moldaviei. 

“Cătră. mazili, ruptaşi, vornicei şi cătră toți lăcuitorii de 

la Ţinutu Herţii. Vi să dă înă ştire că; socotindă Domn'e 

Mă, la Ţinutu acela, de la 1 Avgustii, vai rinduiti. isprav- 

nică pe dumnealui Caminară Mihalache Holbani, înă locul 

dumisali Pah. Stere,—cari, după poronca şi povăţuire Dom- 

piei Mele şi după legitura hrisovalui, săntă îndatoriţi a ave 

îngrijire pentru buna statornicte voastră, arătăndu-vă şi voi - 

cu toată supunire; iară, la asupririli ci nu veţi cunoaşte 

1818, luli 31. 

(Pecete octogonală, cu chinovar, din 1806.) 

„Vel Vist, 

TX. __ 

Cele ce aă rimasă în parte mă, Cluceri Stefani Holbani,- 

de la rzposatu tatălă mei, afară di cele 

| arătate prină diiată. 

Iei. Par 
190 — saă doi suti lei, pe nişti viti di cai, ce aă venit 

înă parte mă, cari viti li-ami văndută cu banii 

de mai susii .arătaţi. | 

43 — sati 30 lei, pe aceste lucruri ci li-amă luati cu preț 

hotărătă între noi, fraţii, fiindcă să pusăsi preții 

la toati lucrurile şi, cini ci ati voit, aceia ai luat. 

Adecă ună covoraşii mică?; una tăvăluță mică di 

fheră, di caf&, doi ibriceli di aramă, di cafe; zar- 

furi nu: ţină minti de amă luat, di nami luat, 

şi, de ot fi luat, de arginti n'a fostă ; o părechi 

di mătănuţă di chehrimbară; on stuchet, în 

ăă. V. vol. XVI,p. 42 şi urm. - 
1 E vorba tot de Maria Canan _ 

aică şi în urmare, În „Sau“ ete. eu 
2'% $ cu semn de scurtare şi 

'usesc lung.
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cari era o oglinjoră, cuţitaşă, farfig, condei di 
plumbi şi o cărticică di însămnat. 

120 — sa 130 lei, pe nișşti viti albi ci s'aă venită înti parte 
me, carile amă văndută cu preţulă arătat. 

30 — sati 35 lei, pe cinci-şasă stoguri de finti (sic) ci sau 
venit în parte mă, bejă ci ai măncat vitile albi şi 
vitile de cai“pără înă Postu-Mari, la înpărţire, 

Ca doîzăci dimirlii păpuşoi amii luat dină po- 
dulă casii, de i-amă dusă la Prutiă di sămănat, 
şi, fiindă sămănţa ră, n'a răsărit; bejă ce oi f 
"măncat înă doi ani ci ami săzută în casa pă- 
rinţască dină puţănă păni ci era, d'inpreună cu 
răposatu frati-met Ilii şi cu doi-trii oameni ce ami 
avută ei lăngă mini. 

15 — pe zăci stupi ci mi sai venit, cari i-amă văndută 
căti şaizăci părali stupu; doizăci sat triizăci 
maşcuri, cu mari, cu mică, s'aii văndută răposa- 
tului bidiţului Vasili, — dară cu Căţi bani s'a 
văndută, a&asta nu putemi şti, 

80 — sai o sută lei, ami luat dină banii unoriă fălci ci 
era la Pilipăuţi, pi la oameni; dară căţi bani ami 
scosii şi căţi aă fostă, nu poti şi ! ţină minti, căci 
prisosulă de la aceşti bani ce amii oprit l-amă 
dat fraţiloră mei, 

480 — adecă patru suti optuăzăci lei să facu, 

  

Cinzăci lei me-ati dat tatăl mei, să-mi cumpării onii cală, ca să fii şi la mini întocmai ca şi la ceialanţi frati vitile arătate prină diiată,—cari bani poati să fii arătaţi şi prină diiată. Şi asămine părţi credimi că aă luat şi ceia- lanţi fraţi ax nostrii, în lucruri şi înă bani; cari nu le pu- temi ţină minte toati, şi n'aă pututii să & unulă mai multă decăti altu. . 
Tri suti lei m'aă rănduit tatălă meă pe mine, Banulă Toaderii, ca si ei dinti una mii lei ci era la Gheorghi Ba- calu, pentru jidire bisericii de piatră ci amă făcută la Buda. 

1 „Săc,
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Doi suti le m'aă orănduit tatălă mei pe mini, Cluceră 
Ştefanii Holbani, ca să eă totă di la Gheorghi Bacalu din 

atasta una mii lei, ca să facă unt japlază la ună pomătiă 
ci-li făcusă dumnealui la poenile lui Talpă, şi, socotindă 
că n'ari fi di trebuinţă a să întrebuința aceşti bani la japlazii, 
i-amă dat la dumnealui bădița Toader di i-ai întrebuințatiă 
la biserica di piatră ci au făcut-o la Buda. Iiară cinci suti 
lei ci ati rămasă si (sic) cu puţini bani ci era întru o lădiți 

cu o scrisori, cari nu ști căți ai fostii, ai rămas la 
frații mei, dinti cari s'au făcută grijili răposatului: O butcă 

proastă, vechi, şi onii bucgialăcu ci l-ai dată dumneii Pă- 

hăr[nicesei], cumnata răposatului părintilui nostru: aceste 

sai dat surorii noastri. Şi asămine amă luat şi eă, Banulă 
Toaderi Holban, înă lucruri şi înti bani, iar înă oi, lucruri 

şi căţi bani şi vite, nu potii ţine minti. Și credemi (sic) că 
asămine ori fi luat şi fraţii nostrii că nară fi pututiă în- 

gădui unulă pe altulă să € mai multă. Şi aceste ne în- 

datorimă a le îndoi la fiișticari frati dină cari să-şi & dum- 
nealui parti, pentru ca să nu ni mai rămăi muşitjrare de 
cuget că ar fi întrecută la noi ceva mai multă, şi sară fi 

uitat, fiindă carti di blăstămi la mijlocu. 

Herţa, 1825, Aprilie 19, 

Teodori Holbană Bani. 
Ștefan Holbană Cluceri. 

XX, 

Celi ce saă mai adaosi sfinti bisărici, cari să să pui înă 

condicili şi dieţili bisăricii. — 1826, Apr. 

Moşie Sănihăi să să triacă înă diiată şi să să adaogă a 
să mai cumpăra pi totă anu 100 ocă €ară, findă că nu 

agiungi aceia cătă sai pusă şi cu cătă esi di la stupi. Să 

fii şi atastă moşii totă a [s)fintii bisărici. 

O cutii arginti, cari traci (sic) 83 dramuri, di sai pusi 

Svintili Taini, pără să va faci chivotiă. 

Uni poiasă di colană de aramă. 

Vol. XXIL. 21
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Uni pocrovăţă di ştofă di pusti pi ionostasă. 
O poli di icoană la strana igumeniască. 
(Șters: O cruciță mică, ferecată cu arginti, poleită c 

aură, pi iconostast.) 
O părechi troiță, ferecati cu argintă. 
(Șters: O cruci neferecată, iarăşi pi sfăntulă prestolii, fe 

recată cu arginti sadea). 
O Psaltiri, poleită cu aură, cu tocu ei. 
O Psaltiche. 
Uni Minie. 
Uni Acaftisteri. 
Ună aghezmătari. 
1 cevre pi iconostas, 
Altă cevre, căndă mergu cu icona Svăntului ce esti le trapeză. 
O cevră mari, cusută cu petială. 
Uniă şală bună, pi cari amt dati 50 olandeji. 
Ună inelă cu diiamantiă, pi cari am dată 40 olandeji, (Șters: O floare proastă di tărgă.) 
Cu acestea 3 condei de susă să înpodobeşte svănta icoană a Maicii Domnului la Buna-Vestiri şi Viniri spre Sămbătă la a cince săptămănă în postuliă mari, căndu să faci acafstituliă (sic) Maicii Domnului, 
(Șters: 1 cruciță neferecată.) 
2 căţui di alamă, di căţuită, 
2 anagnoșşti. 

20 ani aşternuturili casăloră şi toată pojăjie casăi, vasă di lemn şi di aramă ce vorii fi, 
I Liturghii mică, dată sfinti bisărici di părintili Doroftei duhovnicu di Niamţu. 
I Ftesaloniciă, dată di căpt. Apostolă Tăutulii, I cărticică: Căntarili lui Moisi (sic). 

Sava ermonahi, egumenă, svinti măntistipă Mogoșăşti. 
3 pocroveţi mici de ştofă. 
3 tomuri a Svăntului Efremi Sărulă, întăi, ali doile şi .ală triile, 

|



SCRISORI MOLDOVENEŞTI PARTICULARE 323 

2 Svăntulii Isacii şi Svăntulă loan Scărariuli. 

1 bogorodiăni, 
1 iconiță de tensuhi: Maica Domnului şi Înnălţare. 
(Șters: 1o Vieţi a Sfinţiloră pi 1o luni, beză ce li-aă 

adusi acumă di la Niamţu, beză 2 di mai înnainte.) 

1 Adunare înă scurtă a dumnezăeştiloriă dogmi. 

1 Checagrarionă. | 
1 Nevăzutii Război!. 
1. Prăvilioară, poliită cu aurii, ŞI cu tocu. 

1 carte: Cinci Sănţiri. 

1 faloni, de citi, pentru zăli. i) . 
proasti. 

1 stihari. 
3 manti pentru citeţi la strani. 

1 carte Ermologhioni. 

1 carte Tundirii. 
1 carte a Svăntului Doroftei. 
1 falonti de materii albă pentru Duminici. 
1 stihari diiaconesciă, asămene albu, pentru Duminici. 

I față de cită pe sf. pristolă, pentru toate zilile. 

1 iaţă, tijă, de matasă. 
1 perde de zile mari. 
1 tijă o cruci ferecată cu arginti, cu scauni. 

(Șters: 3 falonă buni, albu. ... . ) 

2 ună falonă şi stihari di urşenică mohorăti, închisă, 
pentru liturghiia ce mai înnainte svinţită în svăntul mari 

postă şi săptămăna patimiloriă. 

XI. 

Înă vremi Logofeţiei mele, fiindă eă orănduitii de 'cătră 
Mărie Sa Vodă a înpărţi la clironomii legiuiţi avere miş- 

cătoare a răpăusatului Banulă Ilii Holbani, pănă a nu să 

dispecetlui lada, şi pănă a nu începe mezatulă, ami dati 

poroncă, atătă cătră vechilii clironomilori, căti şi cătră 

omulă ce rănduisămi a fi epistată asupra vănzării lucru- 

1 Carte.
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riloră prină mezatii şi asupra celoralante ce era să să în- 
partă în natură, să nu îndrăzniască a răşlui sati a înpărtăşi 
pe clironomi cu celă mai mici lucru fără ştire şi orănduire 
me&. Acumă darii, înştiinţăndu-mă pentru lucruri de preţ, 700 
lei, ce pretindirisăşte Cluceriu Herţanu, zicăndă că aii apu- 
cati și aă dată clironomiloră morţunești dinii avere Tăpău- 
satului, după datorie mă, ami dati a&astă mărturie, că, ca 
un călcători poroncii Logofiţăii, urmiazi însuşă a le plăti 
de la săneşi acele şapte sute lei şi nu a le pretinderesă de 
la dumnei Caminariasa Elenco Rasti, cu pricinuire că săc- 
vestru numitei cucoani aă fosti mai pe urmă, adecă după 
dare lucrurilorii. Căci, de ară fi fostă aşa precumi zice, 
apoi, după a sa datorie, de atunce să fi arătatii Logofiţiei, 
pănă a nu să dosă Morţuneştii de aice cu trecire hotarului, 
căndă ară fi putut Stăpănire să-i îndatoriască a întoarce 
acele lucruri înnapoi. 

Ci dariă, spre ştiinţa adevărului, amiă dată mărturie 
acasta, supti iscălitura me, îni măna dumisali Cămină- 
resăi Elenco Rasti, spre a nu-şi perde dreptate ce are 
întru a€astă pricină. 1826, Săptemvrie 3. 

Balşă Logofătă. 

XII. 

Izvodiă | de acele ci aiă luatii bădița de la casa părințască, căndi 
ne'mii împărțiți. — 1827, Fev. 18. 

6 părechi tacămuri de masi, de arginti. 
1 lingură de torbă 
I farfurioră 
1 părechi solniţi de argintii. 
1 teasu 
1 covorui buni. 
1 săpetă. 
1 samur cu blană. 
1 cațaveică cacomi. 
9 bucăţi pănză de ini cu de cînepă.
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Vite. 
No. 
  

5 vaci, 

4 mănzaţi. 

2 gonitoare. 
2 gonitori. 

6 boi. 

19 
2 cai. 

Hamuri. 
Uni lighână, cu ibrică, de aramă. 
1 aşternută de odai de postavii roşii. 
1 saltă, cu 2 cultuci de cită şi alte mărunţuşuri, sau dusi 

la casăle dină Herţa. 
4 boi di a moşului Toaderă. 

7 vaci, ci iera la Vlădeni, le luatii făr” a să înpărţi. 

XIII. 

Izvodă | 

de lucrurile ce să află îni cămară, 

„Numări 

20 butelci, cu mare, cu mică; însă 15 cu sparturi, 5 de- 

şărte. 

14 garate. 
2 gărafe negre. 

13 păhară de vinu. 
2 păhară mari, totii de vinu. 

4 stecle de băută apă. 
4 chesăluţă, însă 3 cu căpaci. 

6 stecle cu căpace. 
2 păhară mari de rachiă. 

5 gavanoasă pline cu dulceţi. 

7 gavanoasă pline cu dulceți. 

3 gavanoasă cu dulceţi, începute. 

26 farfurii de masă.
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Etaculii. 

7 perini, pline cu buci, de părete. 
Unii măcată de postavă. 
Ună mindiră cu buci. 
Ună mindiră cu lănă, 
4 lăicere. 
Uni lăiceră mică. 
O blană de ursu, veche. 
2 perdele de postav. 
O lădiţă veche. 
O scoarță veche la femei înă casă, şi ună lăiceri vechiă, 

Ină şofrageriia. 
4 perini de părete cu buci şi proaste. 
2 lăicere vechi. i 
Uni dulapă. 
2 scoarță vechi. 
Ună lăiceră, un mindiră cu buci, o ladă de pusi oghea- lurile s'aă găsită înă casă la ce. Toaderiă. 

Înă casa unde şedă răpăusata. 
6 perini cu posta[ vă], pline cu buci. 
Uni măcată de postavă. 
2 mendiruri cu buci, 
3 perdele de postavii. 
6 scaune vechi. 
Uniă scrinti vechiă, 
O şcatulcă cu 3 şăpuri. 
O masă de lemnu, boită, 
3 ogheluri mari, unul mititelă, 
7 perini de culcatiă şi una mică, 
1 perină mare. 
Acastă scriere ami făcut-o et, cu zisa dumilorsale bo- iariloră, dupe răpăusare cc. Caterini, maica dumilorsa[le]; pentru care ami iscălită, 
'827, Martă 16. 

Ivan Iconomă. [Pe V-o:] Izvodă de lucrurile dinti casa Părinţască.
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XIV. 

Banii ce amă a lua de la casa răposatului 
| fratelui mei; 1828. 

Lei  Parale 

1.080 33 (șters) dinii 2.161 lei, 27 parale, ce ami chel- 
tuită pentru maică-mea, cu îngropare i sărin- 

dari şi pomenire, pără la ună ani. 
(1.251 19 dinti 2.562 lei, 39 parale, ce ami cheltuiti pen- 

tru răposatulii (șters) moşulii meă Toaderi la 
"semene. | 

661 — amiăplătită pentru răposatului dumi- 
sale Caminariului Rasti pi 

moşului "Toader. 

1.550 — totă Caminariului, pentru parte sa.| . 
163 31 ami plătită lui Dimitrachi Bordiianu, parte dinti 

banii ce-i era datorii răposatulă moşu Ilie. 

75  — dinti 150, ce ami plătită doftoriile pentru moşii 

Toaderi la spiţării. 

după adeve-. 
rința văriă (sic) 

ce ami. 

4-792 3 suma piste toti. 

200  — să scadi aceia ce ami găsiti la maică-mea dină 

6oo lei. 
5.092 3 xămănă să maieu încă, bezii dobănda, asemine 

şi de acumiă înnainte ce să va scoate de că- 

tră cinstitulă Divan să mi să de dină partia 

casii frățăne-meă pentru facirea pomenirilorii 
pără la ali 7-le ani, avăndă a să aduci şi 

arhiereu spre dizgropare. 
Mihai Holbană Caminarii. 

XV, 

Veniturile monastirei Mogoşăştii, pre căt să găsăsci 

astăzi. — 1835, Noemv. 

Vănzarea moşiei Sinihău, înă posăsie. pe anti galbeni 450 

Asăminea, Pilipăuţi . . eee. 750 

Asăminea, Hilişău . . . . . . o... . 416 

Asăminea, Epurenii . . . „a „000 

Vănzarea orânzii de la Mogoşăşti, pe ană lei 2000 58!/3 

facă 2.274"/a
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Producturi ce săntu adunate pe moşia Mogoşăștii. 

Trei stoguri grăă . . . . . . . . . clăt 310 
Uni stogi ovăsă ..,.. „230 

360 
Trei coşăre umplute cu păpuşoi din acestii ani, înă care 

sai pusti şi dejma de pe la lăcuitori, şi să socotescă mă- 
rimea lor 48 stănjini piste totă. 
_22 stoguri fănă. 

Celi ce sintu de făcut şi de meremetisit la monastiri, 
precumii şi altile. 

Clopodniţa să să facă dinii noi. 
Chilii iarăşi dină noă, precumii şi,la celi ce sintu, trebui 

să să mai facă căte o cămăruță din dosti, 
Bolniţa, iarăşi, dinti noă, 
Cişmă& înlăuntrulă, înă ogradă. 
Bisărică de peatră la Hilişăă, cu materiia ce iaste adu- 

nată şi cu ceia ce va mai trebui. 
Meremetulă casălor şi a celor dină cuprinsulă ogrăzii, 

precumi grajdiulă şi şura; nu mai puţină şi căteva odăi 
înă ogradă trebui să s[ă] facă. 

Satulă de lăngă mănăstiri să să muti la alti locă mai cu depărtari. | 
Trei suti oi să să cumperi. 

y Părinţii ce să găsăscă acum la mănăstiri. 0. 

  

I  p. Irinarh, duhovnici. 
I >» ieromonahulă Mironă. 
1 > Nicodimi, eclisiiarh,. 
I Dometiiani. 
I Ghenadi 

Y 
v
w
 

Victor ) bucătari, I 
1 > Chiriiacă, ceteți, 
1» Lustină, chelar. 
I > Visarionă. 
1 > lonichie. 
1___ Preotulă Gheorghi, tipicar, 
II
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Fraţi. 

x  Constandină | 

1 Ioan | 
1 Iordachi Dinti aceştie sintu ceteţi, agiutor la 
1  Aleco cuhnie şi o samă blanari şi potcapari. 

1 Neculai | 

1 Iordachi ]) 

Stupii ce sai pusi îni temnice. 
No.   
375 la Hilişăă 
152 la Simhăi  ! dinti cari 93 sai hrănit. 
60 la monastiri 
  

587 faci, bezii 226 ce ai murit, fiindcă la scriiri sati 

găsit sumă de 813. 

Vitile ce sintu. 
No. 

- 24 boi. | 

17 vaci, dinii cari 7 săntu cu viţăi si celelanti a făta. 

16 gonitori. 

4  gonitoari. 

1 buhai. 

__7__viţăi. 

69 facă, bezii 3o capite ce s'aii scăzut de la scriiri şi în- 

coace, adică: 

4 boi sau furat. 
2 vacă sai dat la schitulă Orăşănii. 

2 vaci saă dat de pomană la doi slugi a răp., 

irimie şi Ilie. 

22 capiti, mari şi mici, s'ai tăet la griji, de la 

îngropari şi pănă la 40 zile. 

  

30 
Cu 450 galbeni pe anii sai dat moşie Sinehăă în posăsie 

dumisali Banului Iordachi Chiriiacii, pe 3 ani, începător, 

de la Sfăntul Gheorghi viitor, încă trăindă părintele. Con-
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tract însă n'aă apucat ai să slobozi, ce numai zdelcă dină 
parte me, priimindi şi 100 galbeni arvonă. 

310 galbeni săntu să să ei de la Armanuli Marcu Cio- 
magi, fostulă posăsor di Epureni. 

XVI. 

Izvodă de căţi bani ai rămasă datori oamenii di pi popuşoii, 
” ci ai luată înă anul 1835. 

Lei. Părale, 1836, Fev. 26. 
Io — . Vasile Conovaru, pe popuşoi. , 
30 -- Toader Palaniţă, pe popuşoi. 
15 — Timofte Răileanu, pe popuşoi. 
26 —  Ionă Palaniţă. 

35 — Gheorghe Dohomaru, 
48 20 Ştefan a Nechitei, 
50  —  Toadiră Răileanu. 
30 __—_ Mihălachi Palaniţă. 

244 20 
42 20 Simioni Palaniţă. 
35 — Gheorghi Huşanu. 
67 20 Vasile Ungurenaşu. 

3 20 Aniţa lu Vasile Păduraru, 
67 — Andrii Vlase. 

7 —— ont sin Ştefană Rusu, 
25 — Grigori Jolnă. 
42 20  lrimiţa Părle. 
35 —  Tanasă Părle. 
25 —  Toadiră Bulhacii prisăcaru. 40 20 Petre Pomătaru. 
5 — Miron Antonică, 

13 30 Ion Toadiră Arici, 
19 __—_ Vasăle a Vasălcăi, 

663 30 

5 ——  Meriuţă Bălanti, 
58 20 Antonă Tofaniă,



35 
67 

136 

104 

44 
22 

1.145 

35 
12 

25 
25 
35 
30 
42 

1.355 

3 
I3 
72 

70 
53 
10 
10 

10 

1.630 

27 

I5 

37 

15 

35 

35 

16 

30 

34 
1.883 
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Mihălachi Clesi. 
Vasile Bălană. 

lonă Răileanu. 
Ion Arici. 
Ionii Conovaru, pi popuşoi. 

Toaderi Popătaru. 
Iftimi Saviucă. 
Iacobi Mancăşi. 

Simion Jolnă. 
Leonti Pomătaru. 

Aritoae vădana. 
Gligori a Tomii. 

Ionă Chiperu.. 
Andrii Dorohoieanu. 
Pricopi Bălană. 
Ionii Bălani, pi popuşoi. 

Toadirii Poşoci Burlacu, pi popuşoi. 

Vasile, fratele Saftei. 

Iacobă Covrigii. 

Ionii Grădinaru. 

Manoli Vieru. 

Moisoe vădana. 

Gheorghi Antonică. 

Ionii a lui lonă Rusu. 

Neculai Foculeţu. 

lonă Brai. 

Gheorghi Mihai. 
Tudosi a Vasălcăi. 

Toadiri Conovaru. 

Vasile Ungurenu. 

Alecţa Clisi. 

Acţiniia Pohribanca. 

Gligori a Nastasii. 

Neculai Căzacu.
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20 

25 
I5 
5 

10 

I5 
5 
5 

I5 
1.995 

10 

45 
38 

45 
38 

2.172 

40 

35 

25 

27 

12 

2.312 

67 
3 

3 
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Ştefană Stani. 

Ilii Pohribană. 

Ionă Ciobanu. 
Dumitrască a Vasilcăi, 
Vasăle a lui Dumitru Rusu. 
Toadiri Bile. 

Gafiia Gavriloai vădana. 
Vasilca Iacoboae vădaua. 
Neculai Cobani. 

lonă sin Gheorghi Pohribană, 
Toadiră Chiperi. 
Toadiră Gligoruţă. 
Vasile Vlasi. 
Maftei Tuni. 

Toadiră Ungurenaşu. 
Dumitrască Prisăcaru, 
Ionă Albu Prisăcaru, 
Adecţa Prisăcaru. 
Vasăle Ciuntu. 

Gorce cărămidaru, pi popuşoi şi pi pămăntulă 
ci ai luată. 

La cercetare ci să va face lăcuitorilori pentru aceasta datorii, cari vorii zice dinu lăcuitori că n'a luată atăta păne după cumă l-ami dată pini izvodă, e săntiă răspun- zători a vi-i a da d-sale şi zapisulă ce-lă ami de la dănşii. 
1836, April 1. Dumitrachi Theodoru,. 

[Pe V-o':] Hilişăă.
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Izvodă di cele ce ami dată pentru bisărică și altele. 

      

Lei. Părale. 

20 — 

20  — 

20 — 

20  — 

2 5 
17 — 

15 — 

2 — 

16 20 

132 15 
180 12 

28 — 

23 — 

50 — 

8o — 

493 37 
6o — 

24 15 

20 10 

Goo 22 

90 __— 
6go 22 

1836, Marti 15. 

ami dati preutului Ioană, leafa pi polă ani. 

amiă datii preutului Toadiriă, leafa pe polă ani. 

am dată dascalului Ananii, leafa-i pi polii ani. 

amă datii dascalului Iordachi, leafa pi polii ani. 

pi o litră tămăi, Optomvri 30, 1835. 

pi ceară, pi [o] ocă şi optzăci dramuri, Noemvri 3. 

ami dati preutesei preutului Vasile, leafa pentru 

făcutulă prescurilorii. 

o litră tămăi, Ghenari 29, 1836. 

ocă ceară tijii, Ghenari 29. 

amă dati lui Gavrilii Boghiţoai, ci aă căratii vară, 

pi 1.202 dimerlii de vară. 

amă dată vătavului. | 

amii dată vătavului Toadiră de aă dati pentru : 

tavale la stupi. 

amă dată la omeniiacei ce sa tocmită să facă 

şanțu, | 

amă dată la onă vărari, Pricopi Bolan. 

pi 2 fălci, 14 prăzuni, ci sai luată iarbă di la 

Pricopi Bălană înă vara 1834 veleatii. 

pi 65 prăzini di la Ionii Conovaru. 

pi 60 prăzini di la Prisăcaru. 

pi marfă ci s'aă luati din dugheană cu ţădulă. 

20 galbeni pi patru stoguri fănti ci saă luată pentru vi- 

tile părintelui. 

Cu acesti patruzăci galbini ci să cuprindă prin acesti 

izvodă, înă lei şi înii galbini, m'ami scăzută la dare căs- 

tului, la care adevereză cu a me iscălitură. 

1836, Aprilă 1, 

Dumitrachi 'Theodoru.
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234 
75 
  

309 
68  păpuşoi. 
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înă nahtiă. 

40  izvodă. 

“ Lei Parale. 

IO — 

ZO — 
I00 — 

68 20 

248 20 

Lei, Patrale. 

13 — 

SI — 
63 — 

JO — 
14 20 

146 12 

359 32 
248 20 

III 12 

I 20 

112 32 

417 

XVII. 

Ci ami priimită de la cc. Mihalachi. 

a 4 sorocoveţi, pentru morari, — întăi. 
pentru vezetei, înă doi galbeni, — a doile. 
pentru petrari, la pornire la Eşti, — a treile. 
de la cuconiţa în 2 galbeni, lipsi 60 păr. - a patrulia 
faci, de mine priimiţi, păr” la Oct. 26. 

" Anumi unde şi la ce amu dati, 

la loani Morariu, cu trei lei ce-a dati lui Ilie. la Grigori Vezeteu, pe trei luni polă şi mai bine. la loanu Vezeteu, pe poli an, păn” la Avgustă 
I0, anul '837. 

la chetrari, rînduri, rînduri. 
la botnariu jidovă, beză doau garboave ci ai dati 

Leiba. 
ci saă cheltuită în casi, după osebită izvodi 

ci arată înti dosă. 
facă toți banii cheltuiţi prină mine. 
să scad, carii i-amiă priimită, cumiă arată susă, să facă să-mi mai dă mii cc. Mihalachi. pe una mii cepoi (sic) dila o vădană, a Magdi (?) să facă, 

Lei. Parale. 

3 30 trei traiste pentru cai. 
2 

i 20 

patru peni di căpestri. 
şase stînjini di frînghie.



1 20 

5 2 

3 10 

3 30 

— 35 
2 — 

2 10 
2 30 

2 10 

22 — 

3 20 
3 — 

3 30 
2 20 

30 — 

5 — 

I 10 
4 — 

I9 20. 

18 — 

— 35 
140 12 
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ună conți hirtie p. Toaderi.. 
o săceală şi o perie di cai. 

curăţătu calului celui murgi. 

o frigari di cafe, 

o leică noau, 
o sită mistreață la prescurărie. 
doau &uri de ciuruiti grîu. 
o coasi,.cu cosăi cu totă, la grădină. 

33; 

potcovitu la trei cai ninainte (ic), cu o potcoavă 

noau, 
ună cîntari di 21 ocă şi o litră. 
o lăcată mari la beci. 
una ocă pukoasi de omoritii stupii. 

ună crîsnică mică, ci şede la vechitie (7). 

una sută usturoi mari di la Dorohoi. 

doau mii căpăţini usturoi di toamnă di la Cin) 

deşti. 

doau roati s'aii încălţatii, cu spiţi cu totii, la Hi- 

lişeă. 
polii sorocovăță cercuitu roateloriă. 

doi coţi di sumană pentru oloi la tiascu. 

dulapu, una gar[boavă] şi. doi soroc[oveţi] şi 2 

poluri la Ignată şi la tirgu. 

unii mascură di îngrășatii pe iarnă pentru casi. 

cinci dramuri chiperi amă cumpăratii de la Herţa. 

l-amă trecutii la condică. 

98



XXII, 

O MOŞIE A LUI CONSTANTIN-VODĂ BRÂNCO- 
VEANU: SADOVA. 

  

Nol, judecătorir, 
i Costandină Racoviceanu sină Costandină Racoviceanu ai avutii întrebăcune cu părintele egumenulii de la Sa- dova, chiră Varlamă, pentru uni vadă de moară, care vadi cu moara l-ai fostă dată de pomană răposatulă Barbulă Brăncoveanulă cu frate-săi răposatulă Costandinii-Vodă Brăncoveanulă, din boerie, încă fiindă Post, de răndiă, Badei Logt., strămoşului acestui Costandinii, cu carte de danie cu blestemii, și aă stăpăniti acel vadă împreună şi cu moara mai multă decătă 60 de ani, de la leatulii 7176 pănă în zilele Neamţiloră, cu pace, iară înă zilele Neamţilorii l-ai fost luată egumenulă Samoilti ce ai fostă la Sadova 

tirea Sadovei, dăndu-i moşiia ce avea acolo şi luîndă altă moşie a mănăstirii, ce să chiamă Nedeaia, şi aă arătată şi 

tăndă şi o carte de judecată a Administraţiei, cu care ai tostă luată aceli vadii. Dară, cetindu-să acelă hrisovă de schimbu, nu saă aflată și acelti vadă pomenitii. că l-arii fi dati înpreună cu moşiia, şi mai vărtosă că Racoviceanu
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ai stăpănită moara” înă urma schimbului cătă aiă trăită 

răposatulă Costandinii-Vodă și pănă în vreamea Neamţi- 

lori, precumă aă mărturisitii dum. Şărbaniă Fărcăşanu şi 

Diiculă Brătăşanu. Şi pă lăngă aceastea aă mai arătată Cos- 

tandină Racoviceanu şi o carte de judecată cu care s'au 

judecată înnaintea dum. Şărbani Bujoreanuli bivă Velă 

Vornică şi dum. Gligorie' Băleanuli bivii Vel Logt. de la 

leat 7227, de i sai datii aceli vadi să-l stăpănească. Aşăj- 

derea ati mai arătată şi o carte a răposatei Doamnei Ma- 

ricăi, cu care scriia egumenului Ghenadie ca să-i dea pace 

Racoviceanului să-şi stăpănească vaduli. Dintru care s'ati 

cunoscutii că ati luatii mănăstirea vadulă fără dreptate, 

dară, fiindă cartea Administraţie la măna egumenului, n'am 

pusă hotari, ce aii rămasă la buna socoteala prea-lumir.a- 

tului şi prea-înnălţatului nostru Domnu. 
Fev. 13 dni, 7253 [1745]. 

Acasta scriemii. 

Gavrilaşco biviă Velă Post. llăvovorac Tg peace Vp: 

Ledprpoc...y lanachi Veli Cluz. za ar[ie], Şărbanii Făr[călşa- 

nulă. . | 

[Vo] Cartea de judecată a dum. boiariloră judecători, . 

făcută la luna lui Fev. 13, 7253". 

1 Originalul la Museul Aman din Craiova,
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ACTE GORJENE (COLECŢIA TEODOR GIBESCU). 

La 25 Maiii 7283 (1775) un nenumit di zapis ginerelui 

«Petruli»> pentru o livadă: «dăn curmătura cărări dănii 

susii, acestă zevol tot la dală, şi o delniţă dă selişte, şi 

podulă dăni gura Latoriţă, şi prunii trei denă grădină». 

Marturi: Andrei Vegiu (?), Dumitru Dană, Dlujmitulă Vă- 

tăşesculă (scrie un preot). 

“La 1793 foaie de zestre dată de Stan fiicei Safirei: 

<O zeghe mică ma., o vacă... şi ună mănzată, o chelda 

(sic), locuri în Pitoia şi Veteşti, o luncă, o parte din munte».— 

"Urmează o vînzare de la «Stanca Vărvăroe» către un preot 

(7307: 1798-9): marturi din familia Vătăşescu, apoi Floria 

Gligoranii, Văsiiii, Chirca Muntianii (scrie iar un preot). 

La 11 Innie 1794, «Radu Mihăescu» vnde «lui Pătru 

sină popa Niculae» parte «de munte dină hotaru Voineasi», 

cu 18 taleri. Între marturi, Lazără Socolă (scrie preotul 

Stan). 

La 31 Mart 1800 (1820? aw ==), «Andrei sin Ionii Ciu- 

rescu> vinde «diiaconului Flori sini popa Gligore oti 

satu Bratovoeşti» parte de la <unicu mei Oprea Ciurescu» 

<dină muntele Groşetu», cumpărată de la Mihai Bolovan,— 

<acelă mertică de munte»,—pe 30 de taleri. 

«lară partea de prinsorea estite tal. 32, bani 6o (2), ce 

ai rămasii asupra merticului.» A vîndut de voie, «la ală 

meă păsii, întrebănă pe toți unchi mei și rudele, și nimenea
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“nu ne-ai datu bani la păsu»>. Marturi: popa Ioanii, Dascălu 
Socoliă, Ion Ciurescu, Vasăi Ciurescu, Oprea Călugărescu, 
Crăcunii Lungu (scrie Socol). 

7317 (1809), 20 April. «Popa Pătru otă Voineasca» dă zapis 
«dumnealui jupănului Gheorghiţă Miscurici otii Călimă- 
neşti» «că, lună ei bani de la dumnealui pă vite, şi neavănii 
vite să-i daă după obiceu dumnealui, i-amă dată tl. 10, 
adecă zece, dină plau Vineti, dintă partea mea, şi ună cal 
negru, şi că am fostă datori la dumnealui tl. şo, adecă 
cinză[ci], să-mi fie partea slobodă». . 

Marturi: «Mitu Predaniă, Onea Hăştişăscu, Pătru Şălaru, 
Gheorghe sinii Capotă, Ioniă Capotă, Mihailă Bratu, Andrei 

* Veştea [Vegea] (2).» 

La 20 August 7321 (1813) se vinde «plaulă Vineti ju- 
mătate»; «70 de lei prinsore, cu a&astă prinsore stănii fără 
dobăndă cătii va paşte pămăntu, şi, căn îi vor da banii, 
să ne fie pămăntu slobodă». Marturi : popa Pătru otă Voi- neasa. («Scrie Paraschiv Deaconu.>) 

„„7322 (1814), Mart 26. «Ei Pătru Șălariă cu soţiia mea Ma- riia», dă zapis «popi lui Pătru» pentru locul «<dină la făntăna dină plăişoră încoce, cătră iața de spre cestalaltă plăişoră, ŞI hotaru merge pă răzoru cu calulă, şi altă locă nu mai este la vale, decăti acesta ; şi l-amiă dati popi lui Pătru stătută, hohamnică, lux. şi copiiloră lui, pănă în veacă, şi cătii va trăi popa să aibă a ne pomeni pă noi şi şi neamu nostru; Şi l-ami dat de a noastră bună voe, nesiliţi de ni- minea, ca să avem pomenire, că din alte nu ne ajunge putearea ca să damii. Şi, căn sai făcutii acestii zapisii, au fostă şi nepotu nostru faţă, şi şi alţii omeni iară faţă, care să voră iscăli cu numele loră>. «on Mărdale, Niculae ală Chircă, Danii ală Chircă.> 
(Scrie <Paraschivă deaconu»). 

7326 (1818), 17 Ianuar. <Foe. de zestre de cele: ce amă
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să-i dai fiia-mea Smărandi, e, popa Pătru, dini înpreună 
cu soţiia mea, proteasa». 

«O vacă cu viţălă înti burtă, o junincă gonitore, o măn- 

zată de ună ană, şi dină cele mărunte ce să vor afla să 

le înpărţimă în doo, şi, dină cai, de vori avea epele mănii, 

să fie amăndoi al el, şi parte din munte, zece lei, şi mai 

săntă cinci ani pănă ori eşi, apoi de la cinci ani să-şi 

caute, şi dinti moşie, îni Vătăşeli, locă de o zi de arătură, 

şi şi cu livadea din prejură, dină stupi, unu toporă, căl- 

dare, sapă şi ii treisprăzece». 

Scrie «<Paraschivă deaconu». 

<Şi toti amă mai dati o pătură de coperită.> 

7329 (1820-1). «Mihai popa, lonă popa» dai zapis lui An- 

drei Vătăşescu că «ai primit bani pă delniţile dină lunca 

lui Dani, t. 5>. «Eu Florea ami lot (?) bani pă locu». 

La 30 Mart 1820 Andreisin Ion Ciurescu vinde «deaaco- 

nului Flori sină popa Gligore otii saiu Bratovoeşti» «parte 

de frăţie cumiă ai şi fraţi miei». Marturi <uniichi şi rudele». 

Scrie dascălul Socol, fratele vînzătorului. 

La 4 Octombre 1820, «diaconu Florea» scrie «Sivului» 

că i-a dat banii de datorie (martur şi popa Petru, «Nicu- 

lae dascăli»). 

În 1821 vînzare de «delniță dată de mătuşa Cernăzoe 

pe o jumătate de săridari». Pomenit Andrei Hăţă. (Mar- 

turi: popa Pătru, Tudorii Bolbonă, Andrei Veţea, Pătru 

Pilea). 

7329 (1821), lunie 7. «Popi Pătru» dă zapis ginerelui, «diia- 

conu Florea», şi «fie-mea Smăranda» că li dă «casa care ami 

şezută eă în îa..., fără pricină, şi ocina casii este care me-aii 

dat-o şi mie socru-mieiă: aceia este să o înparţă cu fii-mieă 

Solomonă, şi afară dintr'acastă moșiia pă une să găseşte, 

ori de zeste de la socru-mieă, ori camu cumiipăratii ei, 

pă une să va găsi, să se înpariăţă pă înti doo, la care să 

va arăta cu numele înii plăiișori locu de arătură cu — şi
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cu livadea şi dină preju[r]..., şi înă lunca lui Dani doo 
delniţi..., şi la cumnatu Florea Gligoraniă. Să hotăreşte di la 
deală cu a Vănguleştilori, dină susii cu a Ştepăneștiloră și 
la zăpodiia poeni o livade... Di la Radu Boca şi la muca 
dealului doo locuri, unu de doo zile şi unu de o zi, şi lo- 
curile sîntă di spre faţă. 

„ŞI în Vătăşelă şi parte dinti munte, locu l-amii avută 
datii de zestre... Şi aceşte locuri ce sintă arătate într'acestă 
zapisă sîntii înpărţite, să nu să mai înparţă cu fii-miei So- 
lomoni, că sintă împărţite de mine, față cu oameni care 
se vor iscăli cu numele loriă... l-ami datu acesti zapisi 
de bună voia mea şi cu a soţii mele. 

Şi, căndă să va apuca dechisă (sic) socru-miei de casă, 
să-i dai şi ei ajutorii». 

Marturi: « Tudoră Borbonă, Florea Gligorană, Andrei Tă- 
tăşescu, Ionii Vceţea, Pătru Simi, Măcenică Aldea, Stan 
Gaţu». Scrie «Paraschiv deaconu». 

La 7332 (1823-4), Florea sin Stan Gligoran dă zapis 
«popi lui Petro» pentru «delnița dină lu(njca lui Dani», în 
hotar cu Bărbuleţi şi popa Ion. «Că aa delniţă trage pănă 
în Lotru şi pănă în ostă pe hotaru veichi». (Scrie «Pa- 
raschivă deaconu».) 

7332 (1823), Septembre 8. «Onea Hăţăşi şi Niculae Chirca, 
dină înpreună cu soţia mea Sora», daă zapis «popi Flori» pentru «săliştea nostră ce o avemii, şi cu casă cu totii, şi cu pruni şi meri ce sintă, şi o amă văndutii cu partea ce o are şi frate-mieă Mitu, numai nu amii văndută partea ce o ai cumpărată di la Cernăzanu, şi o amă văndutii stătută, ho- hamnică, lui şi copiiloră lui şi nepoţiloră lui și căți Dumezei îl va dărui pănă în veacă, şi cu tocmeală bună, cu îl. 3s, adecă cinzăci şi cinci... Iară, neşezin[dii) popa la altă parte, no lăsămiă, ci să avemă ax da bani». Si Marturi: «Tudoră, Borbonă, Andrei Vătăşescu, Florea Gligorană, popla) Pătru, Scrie «Paraschivă deaconu»,



ACTE GORJENE (CULECŢIA TEODUR GIBESCU) 3tă 

7333 (1825). Vinzare de «casă şi cu ocina şi cu pomi şi 

cu ce să va afla afară dină obrije, stătută lui şi copiiloră 
lui şi nepoţiloră lui şi strănepoţiloră lui», pentru bani şi un 
«sărindari». <La moartea mea, să-mi facă tote cele care 

trebui.» «O *mi dati la vreme de nevoe, fiincă ajusesemii 

răti, nici de măcare naveamă ce mănca, că nave cine mă 

căuta»; nepotul mavea «nice o puritare de grije ... pîntru 

mine». - Ci 

7334 (1826), 20 Mart. «Mihai Popa, dinti înpreună cu gineri- 

miei Tudoriă, faţă Oprea Popa» (frate) daii zapis «părintelui 
popi Floare> pentru «săliştea nostră ce o avemi, cu casă 

şi cu pruni>, cu 40 de taleri. 

Marturi: «Florea Gligorană, Pătru Pilea, Florea Măr- 

dale, Pătru Simi, Gligore Popa fratele lori, înpreună cu 

gineri-mieă Ionă, loni Mărdale, Ilie ală lui Gorghe He- 

reşan ot satu Gribeşti». 

Scrie <Paraschivii deaconu»>. 

7334, 13 April. <Mihai popa, Oprea popa» daii zapis «la 

măna moşii popi Flori» pentru «delniţa din lunca lui Dani, 

care se hotăreşte pe dină jos cu a deaconul (Sic) şi pe 

de la deală să hotăreşte cu a Gligoranului, şi o ami văn- 

dutiă. stătută, hamnică lui şi copiiloră lui i nepoți, strănepoţi 

pănă înă veaciă, cu t. 14, adecă patrusprăzece». «Şi omeni 

martori, care mal josii să voră pune cu numele, şi păntru 

crediţă amti iscălită şi amă. pusă şi degetele în loci de 

pecete»: <Onta Ştepănescu, loniă Mărdale, Pătru Simi, 

Florea Gligorani, Tudori Ştepănescu». 

Scrie <Paraschivi deaconu». 

Şi preoţii pun degetul. 

7334, 235 April. «Andrei popa Dani, înpreună cu soţiia 

mea 'Tănăsiia şi cu copii nosştri>, dă zapis «popi Flori pen- 

tru «delniţa ce o avemi de moştenire, care delniţă- să ho- 

tăreşte cu a Haţăşeştiloră şi cu a Cernezoi»>, «să ne facă 

o sărăcustă».
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Martori: «Florea Mărdale, Costandin Dogariii, Gorghe 
Ţăranii». - 

Scrie «Paraschivă deaconu». 

— 25 lunie. «Florea Gligoraniă ..., dină înpreună cu 
maica-mea, Ana, şi cu surorile mele», dă zapisul «popi 
Flori» pentru «locu casi ali mele cu săliştea jumătate, dinii 
partea mea, afară de partea -ce o amă dată soru-mea Sam- 
firi; dară o parte rămăne a mia. Dară pruni, uni ce să 
află pe locii, unu este a popi, unu ali miei, şi şi ce vomii 
pune din într'acesta înnainte, totă aşa să facă ca şi cel 
bătrăni. Şi ne-ană tocmită cu tocmeală bună, cu tl. 6, adecă 
şase şi o amă dată stătută lui şi copiiloră lui şi căţă 
Dumezei îi va dărui». | 

Marturi: «Mihăilă Savu, Adami Vătăşescu, lală (!) dea- 
conu» (abia se pricepe ce scrie). 

Scrie <Paraschiviă deaconu». 

7334, I-iu Iulie. <Pătru Pilea> dă zapis că a primit de 
la «popa Florea şase ler pe delniţa di la Nicola Chirca, ce 
au fostii zălojită la mine, Pătru Pilea, şi zapisulă nu sai 
găsiti, ca să vedemi ce arată. zapisu, iară, fin mal 
multi, să fie popa datori îndoiţi ca să-i mai dea mie, lui 
Pătru Pilea, iară, fiin mai puţină dină şase lei, ană să-i dati 
eu îndoiţi popi, iară potrivindu-să asemenea, să fie popa stă- 
pinitori ... 

Scrie «Paraschivă deaconu». 

7335, 20 Septembre. <« Andrei Borbonă, dină înpreună cu 
soţiia mea Duţa şi şi cu copii noştri», dă zapis «părintelui 
popi Florea» pentru «partea nostră ce o avemiă în Tur- nurele, stătută, hoharnică, Sfinţii Sale şi la copii Sfinţii Sale și nepoți, strenepoţi şi căţi Dumnezei îi va dărui», cu 100 taleri <prețu moşii». 

Marturi: «Mihăilă Tambură», 
Scrie <Paraschivă' deaconu», 

7335, 23 Novembre, «Florea Gligorană» dă zapis «părin:
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telui popa Florea» pentru <un zapis ce l-ai fostă răscum- 

parată nepotu-mieă popa Florea dină Turnurele, aşa ne-amu 

legati cu zapisă unulu la măna altuia, ca să n'avemi pri- 
cină între noi, nici copii noştri, şi bani sintă o sută şi şai- 

zăci şi unu, la care peste toţi bani cu &ălilaltă zapisă sint 

trei sute şi dooză[&] şi doi lei cu înii zapisulii celălaltii». 

Scrie «Paraschivă deaconu». | 

7335, 20 Decembre. «Nicolae Chirca, dinti înpreună cu 

soţiia mea Sora», dă zapis «la măna nâşului popa Florea» 

pentru <o casă de spre socru-mieii cu partea de sălişte», 

cu 12 taleri. «Să stăpănească cu bună pace, nesupărată de 

cătră niminea, nici socru-miei nici niminea a-lă scote pe 

numitu popa». | 

Marturi: <Tănăsiia lu! Andrei popa». 

Scrie <Paraschivă deaconu». 

Se adauge că se vinde şi «o delniţă ce o ami avutii de 

la Cernăzoi -.., şi l-amă tocmit cu t. 8. 

1826, 12 April. Didi arătă că «acesta casă cu silişte care 

înă dosă arată de o amă cumpăratu de la ... Pripară, de 

stătută, ami văndut-o şi eă popi Flori, totă asemene după 

cumii înti zapis cuprinde». 

Martori: «Florea Mărdeali, Flore Gligorani, Petru ..., 

Paraschivi deaconu». 

(Scrie Papa.) 

1826, 13 April. «lonă logarinde, înpreună cu soţiia mea 

_ şi cu socru-mieii Gligore», dă zapis «jupănului Costandiniă 

Didi», pentru «casa, cu săliște şi cu pomi cu totă, în tal. 

34. o 
Martori : «Florea Mărdile, lonă popa, Onci Ştepănescu, 

Pătru Matiescu, Pătru Pitea, Florea Gligorant». 

Scrie «popa Florea». o - 

1829, 14 Maiii. «Gavrilă» dă zapisul «la măna Onci Şte- 

pănescu» că ci-a zălojită moşiia ce o amă curată eu cu 

palmele mele, o amă pusi zălogă “înă şase ani să nami



348 ACTE GuRJENE (COLECŢIA TEODOR GIBESCU) 

a-i da bani, pănă soră înplini ani, nici el să naibi a cere 
bani, şi elă me-aă dati tl. 11,60, adecă unsprăzece şi ju 
mătate, şi să aibă numitu a o stăpă[ni] fără nicto pricină 
de cătră niminea ... Iară, înplinindu-să ani, şi eu nu-l vol 
da bani, totii numitu să stăpănească pănă căn îl vol da 
bani, şi atuna să-mi fie moşiia slobodă. 

Eu, Gavriilă, ami zălojită.> : ' 
Martori: «popa Florea, Crăciun Dan». 
Scrie «Paraschiv deaconu». 

7338 (1829), 17 Novembre. «Nicolae Gligoranii şi cu so- 
ţiia mea Ileana» dă zapis «popi Flori» «că, avăndă noi pri- 
cină între noi, aşa să să ştie că ne-amii înpăcată înnaintea 
satului cu omeni de omenie, ca să ami a-l da popi Flori dinii 
ană înă ani, dină munte patru lei, dară el să-i ia di la 
Ungureni: eii să nu pui măna pe bani, şi a! socră-sa șase 
lei, care peste toti facii zece lei, totă numitu popa are 
să-i iă, ei să nu pui măna pe acei'zece lei, şi acel zece 
lei, cu venitu. loră, şi peîntru credinţă», etc. 

Marturi: «Andrei Vătăşescu, Pătru Pilea, Andrei Bor- 
bonă, Florea Hăţeşi, Adamiă Vătăşescu, Onăa Ştepănescu, 
lonă ală lordani, Dumitru Borbonă, Florea Mărdale, Pătru Simi». 

Scrie «Paraschivă deaconu». 

1830, 27 lulie. Diata. lui Andrei Borbone, «la vremea. de morte»: lasă «lui Gheorghie casa Şi ocina, care, şi mo- $a ce o are de la tasu, are să ostenească cumva în- Părţin fraţi Andrei şi Dumitru Capoteşti ; vite: o iapă şi o cărlană şi o vacă, şi unt toporă şi o sapă şi doo caldari —— acestea ce le-amiă găsitii la muma sa, toate să aibă a le stăpăni». Adauge «şi o pereche de călţurii, să o caute». Marturi: «Dumitru Borbonă, brat, Florea Mărdale, Pe- tru Mărdale». 
Scrie popa Florea. 

4 

_ 1834, 3 Iunie. “Dumitru Ştepănescu, de înpreună cu so- fa mea şi cu copii met», dă zapis «popi Flori» pentru 
-
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«unu locu di plăişoru, care locu să hotărăşte cu alu Sfiţi 

Sale, ce iaste cupăratu de la Brătuleşti, pe din dosu, însă 

di dolie pe rozolu de la vale, merge spre ameazi şi se ho- 

tărăşte cu a lui Petru Milea şi l-amu vădută stătutu pănă 

înu veacu, holamnucu». 
Marturi: «Florea sinu Tudoru Ştepănescu, de înupeună 

cu copilu meă Ionu» (vinde şi el), Dumitru Borbonă, Pă- 

tru Milea, Adamii Vătășescu, Florea Mărdale, Costadinu 

Dogaru, Dragomiru Goţa, Dinu Piţugou, Stanu Bratu». 

Scrie: « Marcu Tara». 

1834, lunie 13. Plecăăune,-părinte, sărută dreapta ca bla- 

goslovitoare. 
Mă rogi să dat înă ştire aleşiloră şi lăcuitorilorii păcumii 

ca să-mi trimiţă doi orţi de peşte în bani ori cumă va fi 

prețu, numai cerumiă şi să fie, că, fiindu acumă ei pănă 

la stăpănire, m'a îndaturată cu acastă treabă. Şi te rogu 

zi-ă şi lui cuscru lonă alu Iordan să-mi trimiţă şi elă baremi 

iară doi orţi, şi cumii va zice, aşa i-oi priimi. Darii mă rogi 

spune-i să nu aştepte necinste, că ei mami ruşinată de 

elă cu aşteptarea, dară acumiă văză că nu mă cunoşte; 

spune-i că totă ei săntu Neculae Dascălă la lif. (sic) Mălăe- 

niloră, îa[r] care nu-i place apa acasă, ei îlă scoţi la 

drumă să-i placă. 

Şi săntu ală Sfinţii Sale ca unii fiiă de bine voitoră : 

Nicolae Dascăli. 

Să-mi aducă vătăşălă, că iară pă elii trimiţi şi înscrisă. 

Te treazeşte: de atăte căte ...de capi, totii eii mami pe- 

depsitu, 

1836, 15 Iunie. «Popa Florea» arată pentru datoria de 

60 de lei «la dumnealui răposatulii Costandinii Didi»: i îl 

va-da «păn' la Sfăntu Ilie». 

(Scrie un altul.) - 

1836, 7 Novembre. <Gherghie sinii Andrei -Borbonă» dă 

zapis «perintelui popei Florii» pentru «moșia ce o ami
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rămasă de zestre dupe urma mumă-mea Duţi, dinti pla- 
işoră, înse doliia (sic) de din josii, pe rozoru lui lonă ală 
popi şi ha de supra şi dolia ha din gura plaişorului, şi 
le-am detăstută (sic) lui şi copiiloră lui pănă în veachi 
(sic), şi le*mi dati înă bani gata, înii lei 25, adecă doozeci 
ŞI cinci în capii». 

Marturi: <Dumitru Borbonă, Neculae Gligorani, Once 
Ștepănescu, Todoriă Ştepănescu, Văsii Veştmea, Florea 
Mărdale, Vasii Ploscariă, Dumitru sină Tudoriă Ştepănescu». 

(Altă scrisoare.) 

1839, 23 Octombre. «Ionii sină Andrei Vătăşescu» vinde, 
cu o rudă, «părintelui popi Florea» «doo delniţă dinti lunca 
lui Dani, stătută, hohamică, înă veacii»: «să să ştie preţulă 
căt este, însă o vacă cu mănazate (sic) după ia ..., şi în- 
trebăndă şi rudele mele». 

Marturi: «Dumitru Borbotă, Nicolae Gligorană, Florea 
Mărdale, On&a. Ştepănescu, Mihai Popa, Marcu Tara, Flo- 
rea Mardale, Niculae Gligoranu». 

Scrie «Florea Hăţi .. ». 

1840, 8 Iulie. <Dumitru Capotă şi cu soţiia meea» dă 
zapis «popi Flori» «că amu pusu unu peatecu de livade 
di plăişoru care iaste pe luca popi, şi acelu locu l-amu pusu zălogu pe lei 6,30, adecă şasă lei și părale treizeci ..., şi " hotaru pe dinu susu să hotăreaște cu Socolu», 

Martor: «Dumitru Borbonă». | 
Scrie: «Marcu Tara», 

1842, 2 Novembre. «Gheorghe Borbonă> dă zapis «dum- nealui Florea candidatul satulur nostru» 1, care ci-a făcut bine» cu 60 de lei, dînd în loc «o livadiie dină deal, de desupra piscului Stîni pănă ... şatu hăl mare, cu soroc de căsume () pănă întrună ană de zile, iară nerăspunzindă bani numită pănă la numitul soroc, atunci să fie livadiea stătută, hohamnică pănă în veac, nestrămutată, şi, de să 
1 Florea Ionescu,



ACTE GonJENE (coLe ţia tEobân critrscu) 35| 

va întîmpla vre-o judecată sai chelutuială, să fie tot de la 

mine», 
Marturi : «Dumitru Borbonă, Niculaie Gligoranii, Stanii 

Bratu, aleşi, Vasi Grigorie». <Şi pentru de a fi crezut s'a 
pusă şi pecetiia satului» (<jud. Vilcea,sat Voineasa, 1839»: 

căruţă cu doi cai; 1839). 
Scrie «Gheorghe Popescu, dascălu dină sălişte Logofi- 

tului», 

1844, 23 Iulie. <Dumitru Honţă, de înpreună cu soțiia 

mea Sarafima», dă zapis «taicălui nostru popa Florea că, 

<dîndu-mi carte şi cum înparte plugu jumătate, aşa dar 

amii rugati pă taica ali nostru prin bună învoirea noas- 

tră de mi i-ai dată locii înti lunca lui Danii, stînjini peste 

îndoire încă mai multă, ş' aşa ami făcutii casă pe acelă 

locii, osebită de foaia de zestre, şi, aşa făcîndu-ne cite ună 

scrisă unu la mîna altuea ca să nu mai avem prigonire 

între noi de acumii înnainte, că ne-amii învoiti, înse noi 

de acumiă înnainte nu mai sîntemă volnici a zice: aceia 

moşie este a noastră, ce este a taicălui nostru, cumiă înii 

susă s'arată». 

Marturi : «Dragomirii Goia, iei Dumitru Borboană, Oncia 

Ştepănescu, Toder Veştea, Dumitru Capotă, Andrei Po- 

“pescu, Nicolaie Gligoraşii, Stan Bratu, aleşi». 

Scrie Florea Ionescu. 

(Pecetea ştiută.)



XXIV. 

UN ACT DE LA MIRON COSTIN CA PIRCALAB 

AL HOTINULUI. 

Adecă ei, Mironi Costinii, părcălabuli de Hotinii şi cu 

giupăneasa mia lleana, fata răpăosatului Ionii-Vodî Mogbhila, 

dămă ştire cu atasti scrisoarea a noastri şi mărturisimu 

cumă, avănd noi multe trebi ale noastre, pentru treaba 

diriaselorii pre ocinele noastre şi a moşilorii noștri, fost-aă 

înă lucrul nostru acesta nevoitoră dumnialui fratele nos- 

tru Contişiă. Logofătulii, de ni-aă slujită în triaba noastri; 

pentru caria i sai cădzutiă dumisale plată buni pre obi- 

ceaiti. Deci şi noi, avăndu frăţie cu dumnealui, şi făcăndu-ne 

slujbă, mamă vrută să himi nemulțămitori, ce dină bună 

voia noastră i-amă dată dumisale şi i-amii dăruit, cu. 

toati voia noastri, ună sati anume Temerlianii ce iaste 

înă Ţinutul Fălciiulă, care ne iaste noao diriaptă moşie 

de pre unchiulă nostrn, răpăosatulă Balica Hatmanului. 

Acesta l-amii dati şi lamă dăruită cu toată voia noastri 

fratelui nostru ce mai sustii scriemă, lui Contăşă Logofătulă, 

ca să hie dumisale şi giupiniasei dumisale şi cuconiloră 

dumilorsale şi nepoțiloră şi strenepoțţilorii şi a toati ruda 

ală dumiloră sale diriaptă ocini şi moşie în viaci. Şi la 

atastă din bună voia noastri daanie tost-aă dînnaintia 

fraţiloră noastri dumnialui. Darie Comisulă şi Neculai Bu- 

huşă Cluceariulii şi lonă Prăjiesculi Sulgiariulti-celă-Mare 

şi Savină Logofătul şi Răcoviţă Postelniculii şi Şoldani 

Vol. XXII. 
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Jîtniceariulă şi alţi boiari. Şi pentru credinţa amă iscă 
ei şi aceşti boiari toți ; şi. eti, Dumitraşco, ami scrisă, si 
ştie. 

U lasă, ltă 7166, msţa Martie IS. A 
Mironă Costină, plărcă]l[ab]ă Hotină. AR 
Eă, lana. 
Az Nicol. Buhuşi Velă Clug. iscală, 
Azi lonă Prăjesculi. a: 
Vel Sul[geră) iscală. 
Az Necolai Racoviţă Post, 

! Colecţia d-lui IL. Atanasiu din Galaţă.  
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XXV. 

ACTE DIN COLECŢIA D-LUI.I. ATANASIU, 

FOST PREFECT, GALAŢI. 

Silişteni, 7181 (1672), 28 Septembre. <Ghiorghiţă şi cu 

frate-mieti Agapie, fi&orii popei Trelii», arată că vinde «du- 

misali Sărdariului Cantemiră» parte din Buburudzii. Un 

«văr premare» are parte, Albul fiul lui Costachi «Gilăaavă». 

Se roagă de Cantemir de-i alege şi-i dă parte, coptă funi 

şi dentr'o funi a triia parte, şi fune, de lungi, de doisprece 

stănjăni». În lociea Cantemir partea din Tabiră, «loci dreptiă 

loci». | 

Marturi : «Nechiforă Panţeşii de Frejeni, Fronie de Orlazi, 

Gligorescu de Grumăzoae, Vasile de la Chighiaci, Posteca 

de la Codru» şi mulţi oameni buni. 

7182 (1674), 3 lulie. «Păuţa, femeaia lui Nechiforii iuş- 

başia, fata: Părascii şi nepotu-mieii Gheorghiţă, fegorulu po- 

pei Cărstei», arată că au dat <hinului nostru de botedzu, du- 

misale lui Cantimiră Sărdariulă», jumătate de Buburudzi, 

partea din sus, «pre Sărata», de la Pătru-Vodă, <&-aui 

avută moşii noştri, Stana, fata lui Toaderă Davidă, şi să- 

minţiia ei, Marinca şi sora ei Mica, fiatele Featei, şi sămin- 

ţiia ei, Toma, şi sora lui, Muşa, şi Malia şi Buria, fetorii 

Părascîi, nepoţii lui Davidi». | 

Marturi : Niculai Racoviţă Vel Logft., Mironii Costinti 

Velă Dvornicii, Gavriil Costachi biviă Vel Dvornică, Apos- 

toli Velă Spătară, Costantină Velă Ciauşii, Ghiorghiţă
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Postelniculă, Dabijia Scărletiă Comisul, Smoleanii (?) 
Cărlomăneşti, Boroda din Popi, lonă Bojoranulă», 

Iscălituri. 

7185 (1677), 14 Februar. «Ionii, fegorulă Ionaşco lul O 
Blăndă, Ion sănă Samoilă şi Gligoriă sănă Garasimii, Iri fata lui Costantină Voineag şi eti, Macarii, sănii Cozmo: 
nepoții lui Păcurari şi a lui Vătcă»,daă lui Cantimir Săra <și giupănesăi dumisale şi cuconilorii durnisale Şi nepoților partea lor «de sati ce să cheamă la Morari, pe apa Sără di apa Sărăţii pănă apa Temerlenilor», în hotar cu Bub rudzii şi Piscul, «pănă în budza piscului>. 

Marturi: <«Gligoriţa izbaşe o[t] Guzari, Timoftel otii tam Costantini otă Micşineşti, Ştefan: otamiă, Gliginco o! Plopeni, Fironi ot Arlart». 

Frijiani, 7185 (1677), 15 Maiă. < Costantinii Burlamiz dină Guzari» dă moşie la Glodiani, «de la moaşia mea Vasca: <dumisali lut Cantimiră Sărdarulă». 
Marturi : <Gligoriţă iuzbaşa ot Guzari, Gligorie ginere mei, fesorulă Macarie Căpitanulă şi Ştefan fecorulă po pei otiă Mucşăneşti şi Glegencu şi Nichiforă Pănţăşă ce! fostu hotnogi şi Istratie fecorulă lui Zapită otă Lăpușn: și mulţi oameni buni». 

» nepotă Vascii, şi Toaderu 
popei lui Fenie, strenepotii Vascăi, şi 
strenepotii Vascîi», vind parte din 
şi familiei, pe 20 de lei: camii văn- tru, ati fostu dinti Tăzeşii noştri de faţă Costantinii Cojanii şi Păladiia sină Ghiorghiţi şi Pa- vălă sinii Dobăndă .... anume Gligorie sin Macarie Că- Pitanulă şi Costantină ot Urlamihi (2) >. 

sină Găluşcă, nepot 

7188 (1680), 13 F ebruar. <Ghiorghii și cu frate-mieii Ioniţă
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şi cu soru-mea, Bejana şi soru-mea Urăta,fegorii Cocii, ne- 
poţi lui Crăcuniă», camă avutii marea nevoie şi cădzuti ia 
închisoare de la dumnealui Vorniculă Gavriliţă»: «cad» la 

Cantemir Sărdarul. Danie la Țăpiani, pe Elan, «<dintr'untă 
bătrăniă 66 este dumnealui răzeşă cu noi, a trie parte, iaste 

vănduti, noi dumisali şi dumisali giupănesăi Alecxandrii»- 
“Marturi: «dumnealui Catargiuli Postelniculii și dumnealuY 

Toaderă Vărnaviă Stolniculă şi dumnealui Ghiorghiţă Pos- 

telniculă şi dumnealui Vasilachi a popei otă Bărladi şi 

dumnealui Pandazi Căpitan şi dumnealui Ştefan Scăr- 

letă Post.». 

7194 (1686), 25 Maiu. <Albulă fetorulă lui Costachi otii 

Deleani> dă moşia din Buburuzi, 8 funi jumătate, funia de 

12 stînjeni, <Mării Sale lui Costantină-Vodă> pe 15 lei. 

Marturi: <Mitrofană episcopuli de Huşi, şi denaintia du- 

misale Butei Vorniculă de Poartă, şi dinaintia dumisale 

lonă Holbanulă părcălabulă, şi dinaintia dumisali lui Marco 

Căpitanulă şi a lui Costantini Vorniculii de la Săliştea şi 

a lui Enachi Penişoară otii Hurdugi şi a lui Şanghiri de 

Berevoeşti şi Gliţinco de la Grumădzoae şi Tohilati otă 

taimiă». Iscăleşte episcopul : «Mitrofanii epscpă Huşschil». 

Pecete cu «Pebatiă stvie epscepii huoşschii». Doi sfinți. 

laşi, 7198 (1690) 28 August. «Irina giupăniasa %amu, 

fostu a Stolnicului Contășă, cu cuconii miei, Lupaşco şi So- 

lomonă şi Iordachia». « Viindui vriamia de lipsi, neavăndu de 

ce ne apuca», vînd moşie la Temerliani, aleasă «de răziaşi 

şi de megiiaşi de pin pregiurii», «Măriel Sale Domnu nostru 

lo Costantină Voevoda». 

Marturi: «Tudosie Dubăă Velă Logofăt, Alecsandru 

Vel Postialnicu, Iordachie Ruseto Velă Vistiarnicu, Gavrilii 

Brăesculi bivii Veli Stolnicu, Panaiote Velă Sulgiarii, Dia- 

diulă Velă Medelniciarii, Costachi Gavriliţă Aga, Savină 

Şoimariulă, Ionii Pisoschie pivă Vornic, Cărstiiană Isacoviă,
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Sa Vasilie Gălci, Savini Vornicii de Poarta Mării „Sal 

d - ! Vodă», 

- i Iscăleşte «Irina Stolnitasa Contăşoae». 
; | «Zapisele, fiindă multe prădzi într'aăasti țară, de în 

Jăcuindu-mi alte une alte, s'aii luată şi acialia |: 
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XXVL. 

BISERICA DIN BREAZA... 
  

1. Inscripția” la întrare: 

Acastă sfăntă şi d[ujmnezeiască beserică ce să cisteşte 

hramul Sfăntălui Nicolae şi sat zidit din temelie şi s'au 

înfrumuseţatii cu zugrăveală după cum să 'vede, în zilele 

prea-înnălățatului D[o]Jmni Io Alexanădru Ipsilanti Voevod, 

de robii lui Dumnţfe]zeti popa Ivan Doho[vniculii] ot Briaza, 

prez /vitera] ego Stanica îi sni îhă, popa Mihaiă, Necolae 

Frănc,, Istrate, Rada, Radul, Moldovean, Simioanae, Radul, 

Anghela ; 1770, 7 (sic), Av. 15; 1777 (cifre). 

2. De-asupra uşii: 

Făiiacoş Manole zugrafi, Riducan zugraf ot Bucureşti 

AY. 12, 1777 (şi arabice). 

3. Apostol din 1747. 

„4. Pe un Anthologhion din 1766: 

“Astă sfăntă şi d[ulmnezeiască carte ce se nu[me)gte Mi- 

neriii şi cumpărată la biserica Brezi, ce să numeşte hramu 

„sfănutului părintelui ierarhului Nicolae. 

„Pe o Liturghie de supt Scarlat Ghica-Vodă.: 

se se ştie că acastă sfăntă leturghie este a popi lui Da- 

vidu otii Breaza, şi este tipărită în sfănta Mitropolie Răm- 

neculti.
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6. Pe un Triodion din 7277 : 
Scris-amă eă, dascălulă Neculai copilu, ci amă înv la preutulă părintele ... popi... 
Scris-amă eă, Logofăt David, laa 1803, Fevruari ș. Să să ştie căndă m'am făcutu diiacon, la anu 1808, tie 9, şi preotu m'am săvărşitu la anu 1810, Martie ; 

7. Pe un Poti: 
Mymorir, Kbpre, T privaţioy, Sabrac ai cv rexyoy [=a aminte, Doamne, de Grigore, Safta şi copiil lor]. 

8. Pe „un chivot: 
Acest chivot s'a dat de begzedă Sc[aJrlat Ghica la serica de la Braz[a]; 1840. 

| 

9. Portrete murale: 
“Ana, popa Mihaiă (caţaveică, rochie cu dungi roșii, puci galbeni). 

| 

10. Pe un mormînt; 
Supt atastă piatră odihneşte osăle răposatului robu Dumn[e]zeă Danilă eromonah ; leat 1839, Mart 1, 

II. Pe o carte, lista donatorilor: -- Ciungul b. 30, Radu Buturoii, îl. 1, dinu Brează toţi, 

măna va Putrezi, iară slova va rămănea în veacu; an. 179: lu. Setevrie, zile 6 (blăstăm neisprăvit),



  

ţătiă 

ar. 

, 

u-ți 
XXVII. 

DIN ZESTREA TREI-IERARHILOR 

bi. (a Exposiţia din 1911 în Mitropolia din Iaşi). 
  

Pe o anaforniţă: 

a- , lay. oXfo 0205 'Hido Boefidac măoqc Mohâo)ayiac ci) rîjs 

ebocfeorărne ubplo Aduva Koroxovtyvi] [= o cu mila lui Dum- 

nezeii Iliaş Voevod a toată Moldovlahia, cu prea-evlavi- 

oasa doamnă Doamnă Cantacuzina]. 

i | E vorba, fireşte, de Iliaş Alexandru-Vodă (1666-8). E in- 

teresantă menţiunea familiei soţiei sale, în legătură cu 

Cantacuzinii, lordachi şi 'Toma, atotputernic în această 

epocă,



  

XĂVIII. 

BISERICA DIN SLOMN (PRAHOVA). 

I. Pe un Apostol din 1743: 
Să se ştie de căndu saă cutremuratu pămăntul duţ ducerea lui Mihaiă-Vodă la Țaligradu, şi l-au belitu (sie) i zilele Înpăratului Turcului Silimă Macmutu, şi nu era Domn înă Scaunul Bucureştiloru întru acele zile, şi amu scris eă, popa Daniil, mai miculu între preoţi, căndu amu şezut la Slonu, şi cine: va citi să zică toţi: Dumnezei să-l iert pre acestu popa Daniilă ; aminu. : 

2. Pe un Triodion al Mitropolitului Iacov: 
Să [să ştie] că ami scrisă eă, pop[a] Dumitrache, ot mah. Olteniloră, precumă să ştie că ami scrisă. At murită Ionă Zbrechia, Oct. 27 de zilea, 1708. - „„. Scriă Popa ... otă Bătrăni; 1838, Martie Io. 

+ 

3. Pe un Penticostarion din 7276: 
Acestă Penticostarii este ală sfintei biserici otă Slomni Să să ştie căte parale sa strănsu la cutie într'acestu anu la leat 1830, după cumi arată mai josă, -tl. par. 

31 — Martie 25, adică la Buna-Vestire, I 10 Aprilie 6, adică în zioa de Paşti. 1 6 Aprilie 7, a qoa zi de Paşti. Pomelniculă lui Ionă Poru[m)bul.
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Acestă Penticostară iaste cumpăratu de dumnealui Du- 
mitraşco Cerăşanu, sină Soare vătafu, în tl. optă şi unii 

orti, şi iaste la biserica cea de deali; iară cine va îndrăzni 
sai va izpiti să fure acastă carte, să-fie afurisitu de 318 

sfinți părinţi de la Nicheia ... | 
1802, Octovrie 14 zile. 

4. Bucoavnă pentru învățătura pruncilor, Braşov, 1845.



XXIX. 

BISERICA DIN CERAŞ. 

I. Potir: «din 1838, Noevri 15». 

2. Evanghelie din 1760. 

3. Pe un Octoih din 1750: 

Acestă oht. rum. l-amă cumpărată de la părintele Mi- 
tlropoliti] ală Ug[rovlahiei] chiră Grigorie dreptă tl. şase 
şi jum., care să să ştie că, cîndă sai făcută Mi[tropolită] 
dină Vlădică Mireoniă, otii mănăstirea Colțea, numai pe 
mine m'aă avutii diiaci; şi cine sar ispiti să şteargă 
aceste cuvinte ce amii [scrisă,să i să şteargă] numele dină 
cartea vieţii, şi suptă urgiia Sfăntului Nicolae să rămăe. 

Ghen. 22 d., 1762. 
L-amă cumpărată acesti Ohtoiht că, Ioanichie ierodiac., 

-dreptiă tl. 7 pliu. 

Ghen. 2, 1762. 

4. Pe un Penticostariă din 7251: 
Acastă sfăntă carte ce să chiamă Penticostariă iaste 

„cumpăratu de dumnealui jupan Barbuli Cereşanii, ca să 
fie pomenire în veci dumnealui şi neamului dumnealui; iar 
cine sară ispiti ca să o fure, să fie afurisită şi blestematu 
„de trei sute optiisprezece de [arhierei de la Ni[cheia] şi 
„să aibă într'ună locă cu Iuda. 

7
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5. Pe un Triodion din 1761: 

Acestă Triodii este al dumnei cocoanei Zanfirei otii Ce- 

raşi, şi ni l-ai dati dumnei ca să slujăscii pe dănsulă. 

pănă căndă iară îi va trebui dumnei; iară, fiindu şi dum- 

nei ctitoră la atastă sfăntă biserică, poate să-lă dăru-: 

iască, şi pentru pomenirea; şi l-amă luată ei, Cărstea 

diiacă, cu porunca dumnei, dină măna moşă pop[i] lui Ior- 

dache otii Bătrănt, cu care i-ami dată şi iscălitura cu măna. 

mea; Ghen. 28 d., 1789. 

6. Pe un Triod: 

Acastă sfăntă carte ce să chiamă Triodulă este cumpă-: 

rată [de] dumnealui jupănii Barbulă Cereşani, ca să fie 

dumnelui pomenire în veci; iară cine sarii ispiti ca să o: 

fure, să fie, etc. | 

De căndu ai fostă acestu Triodă la Sibiceii pre vale,. 

Ap. 3, 1789. 

La liată 1846 am învăţat ei, Voine -candidată, copii în 

şcoala, satului Ceraşii, în vreme de vară, şi am scris cu. 

mănă de ţărănă, şi măna va putrezi, iar cine o ceti mă- 

va pomeni în veci. 

Voine, cand. didascală ; 1846 Oct. (?).



XXX. 

ÎN BIBLIOTECA LICEULUI DIN BUZĂU. 

I. Pe o Pravilă a lui Mate! Basarab: 

- Acestă sfăntă şi dumnezăescă [carte ce să] numeşte 

Pravilă este a sfintei mănăstiri Fedeleșşi, tipărită dină sfânta 

mănăstire în: Tărgovişte, în zilele Sfinţii Sale părintelui Mi- 

tropolitii chirio chiră Stefani. 

„Scris-amă eă,robulă lui Dumnezăii Grigorie Grămăticulă, 

înă zilele părintelui Pavelă egumenulă otă Fedeleşoi mă- 

năstire, de învăţat-amiă şi eii la cărticică. 

Acastă sfăntă pravilă fiindă a Prea-Sfinţitului părinte 

chirii Varlaamă Metropolitulii Ţării-Rumineşti, o ai dăruită 

sfintei şi dumnezeeştei mănăstiri a Sfinţii Sale de la Fede- 

leşoi, unde iaste hramulă Adormirei Preasfintei. 

Grigorie Logfti, Av. 26 dn., 7243 (1735). Cel multă pă- 
cătosti ire. Pană otii Goleşti, Iti 7241 (1733). 

Şi eu, celă mai multă păcătosă şi Logft. moşiiloră 
Slfăntullui Munte de la Şărăliă (sic), fiindi egm. chiră Pan- 

gratie, Domni Şuţulii, iară Mitr. Cozma, şi ami scrisă după 
[cum] şi la alţi vomi scrie. 

Antoni Logf. 

„2. Carte saă lumină din 1699.
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XXX. 

ACTE DE PE VALEA TELEAJENULUI 

— ŞI CA PROBE DE LIMBĂL — 

  

L 
Taleri 

70  adecă şaptezeci ami tocmitii cu chiră Cărstea Moldo- 

veanulă i cu chiră Voiculii ca să le daii pădurea ce este 

pă moşăia mă, ca să mănănce cu caprele dumnealoriă, 

iară alte'e streine să nu bage acolo, decătii de aici 

să meargă vitele clăcaşilorii ; după care bani am prii- 

mită acumă taleri 32, uni cal negru, iară ceilalți bani 

să aibă a me”! triimete Duminica viitore. Şi ami is- 

  

călită :. 

[Semn de deget:] Ei, Carstea Moldoveanii, otă Slănecă, 

adeverezi. 

> Ei, Voiculi. > adeverezi. 

“Şi am scrisii eii, (neînțeles), şi săntii marturiă. 

[Pe V-o:] "Ouohoria rob Iepora mă Savin dt "fpBata '70. 

TI. 

__ Adecă ei, lina, soţiia Stanăului otii Mălăeşti, înpreună 

cu feăori miei şi cu toate rudele mele, care şi mai josii ne 

| vomă iscăli, încredințămiă cu zapisulii nostru la măna dum- 

„nealui jupănului Vasile Gheorghiu, dum[nea]lui, precumii 

să să ştie că, avăndii şi noi parte dă moşăe înă Mălăești, 

1 Colecţia, Şt. Bogdan. 

Yol. XXII.
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dă moștenire dinii moşulii Dedulescu, după cumii ni sa 

ales părţile noastre dă pog|oane] prină toaiu dă înpărţeală 

ce ni saii făcut dă cătră Postelniculă Tudorache Homo- 

răceanu, ce l-ami avută rănduitii cu cinstțită] porunca dum- 

[nea]loră boeriloră ispravnici, lăngă care părţi ce să arată 

prină foae, avăndă şi dooăzeci şi cinci stănjă i (dă stăn- 

jăni), dină apa Vărbilăului şi pănă suptii deală, pă alături 
cu Gligore, nepotă-miei, şi diiaconulă lonă, frate-săii, 
şi pă lăngă lonă Popi, avăndă într'aceşti stănjăni şi o căs- 
oară veche, şi cu livezi dă pruni înprejură, i nuci, meri, 
peri şi alte feluri dă pomi, care aceste toate părţi ale mele, 
atăti după cumi să vădu arătate prină foaia dă înpărţeală, 
cumiă şi prin hriso[vulă] moşăi, afară dinu nooă pogoane ce 
le-ai văndută Popi Manea la Postelniculă Mihălache şi dină 
trei pogoane văndute diiaconului Marină şi ca ună pogonti 
ce l-amă dată cumnati-mi dă ai pusă pruni pă dinsulă,— 
le-am văndută dumnealoră dă moştenire dreptă taleri 800 
adecă optă sute, şi o şamalageă dă cele bune însă t. 700, 
adecă şapte sute. l-amă priimită pă toţi dăplină înă măinile 
noastre, şi șamalageaoa iaste 100, adecă una sută, —să-i dea 
biserici ca să să facă ce va trebui înă lăuntru pentru po: 
menirea sufleteloră neamului nostru. Şi dumnealori să le fie 
moşăe stătătoare, ohavnică înă veci, copiiloră dumnealoră, 
nepoți, strenepoţi, căți Dumnezei le va dărui. Şi înpreună 
cu părţile noastre dă moşăe le-ami dati şi şapte vase dă 
prune, patru buţi şi trei tocitori, a le avea moştenire. Şi 
arătarămă semnele tuturoră pogoaniloră i a stănjăniloră dă 
inoşăe, care pă unde săntă, însă casa, cu livedea dă pruni 
i cu stănjini dooăzeci şi cinci moşăe săntă pă alături cu ai 
nepotă-mieti Gligore i diiaconă Ionă şi alături cu Ion Popă, 
după cumi şi mai susă să arată, iartă cincisprezece pog. 
şi o cezvărtă înti deal (şters : însă ună pogonii şi o cez. la 
viia c& veche şi patru pog. îniă obărşăia Văivarului, pănă 
înă hotarulă Ciobineştiloră), şi dooă pogoane pădure ală- 
turea,i optă pogoane înii faţa Văivarului, dină Crădună în 
Josă, şi înii valea Plopiloră docă pogoane i o ciz| vărtă], 
i O prăjănă, şi întăi silişte, de spre Putoasa, pogoane optu, 
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şi înă cămp o funie, lăngă Crăcuniă, la capulă dă spre 

dealii stănjăni 24, şi la capu dă la vale, dă spre Dubrăveşti, 

stănjăn! 26, iară înă curăturile cele dă susii dă la Valea- 

Plopiloră şi cele dină jos, dină pog. zece şi jumătate, ce 
sai alesă la totă moşulii Dedulescă, st-şi ia parte ce i să 

va cuveni, — după cumii pentru toate acestea arată înti foia 

dă înpărţeală. Şi pentru stănjăni dă la casă arată înti hri- 

sovulă moşăi şi, cumi zicemii, dă aici înnainte să fie moşăe 

ohavnică, stătătoare a dumnealoriă Şi, căndi s'au făcut acesti 

zapisă, sai aflată mulți oameni dă faţă, care să voriă iscăli 

dă marturi, cumiă şi prină ştirea tuturor rudelorii şi a tu- 

turorii fraţiloră dă moşăe. Şi, pentru mai bună încredințare, 

ne-amii iscăliti, puindu-ne şi degetele la iscălituri, înă locă 

dă pecete, ca să să crează. "817, Avgusti 17. 

Iarii, pentru doi stănjăni ce s'a înpresurată cu garduli 

dă Ion Popii, mă îndatorezii ei ca să-i scoțu la vremea 

înpietritului moşăi, iară, nescoțăndu-i, să ami eă a răspunde 

pentru dănși. o 

[Punere de degete:] E, Ileana sin Ionaşculi, cu toţi 

fetori miel cei vitregi, vănzători. lioniţă, feăorulu celă mai 

mare. Eu, lonu Samoilă, văru cu Ileana, adevereză, văn- 

zători. Eă, diiaconii Ionu sin Vasile, adeverezi. Eu Gli-: 

gore, bratii diiaconi, adevereză. Diiaconulă Stană Gaglulă 

otii Mălăeştii, marturu. Necula diiaconă, nepotă babi Iline, 

adeverezii. Eă, Cărstea, di'inpreonă cu soţiia mea, cu fetori 

miei, adeverimii. Ei Neguţ diiaconă. Ei Eoniă Popa ade- 

vereziă. Ei Cră&un otă Mălăeştii, marturii. Ei Vişanu Un- 

tărescu, marturu. Eă Uncheaşu Dumetraşii otă Crulcile (2), 

marturu. Eă Şerbanu sină Lie otă Vealerea, martoru. Eă, 

Ionii părcălabu otă Ciobăneştii, martoru. Popa Stană sină 

Crăăuni; martură. Diiaconu Mariniă Barbălată, marturii. 

Eă Matei Otară, martură. Marinii diiaconă Scorţeaniă, mar- 

tură. Popa Rizia Mat., martură. E [lie diiaconi otu Fun- 

deni. Ei Gheorghe sin Radu, părcălabuli, martură. 

La hotărniciia ce dini porunci s'aii făcutii hotari la Mă- 

lăeşti, aă eşitii bună atastă vănzare. 1819, lulie 8. 

Gheorghe Bilcurescu (2).
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nealui jupănă Neculae, precumii să să ştiie că i-ami văn- 

dutu pogonele mele ce le ami înii Poduri, alături cu 

dumnealui, adică din vălceo cănpului pănă în vălcea 

Untureştiloră, de spre Glodu, înă dreptu taleri 40, adică 

patruzeci, care bani i-amă primitu toţi deplinu înă măna 

mea. Şi, cumii amiă zice, de astăzi înnainte să fiie dum- 

nealui buni stăpănitoră, şi acestu pămăntu să-i fie dum- 

nealui buni otuhavnicu (sic), întăi veci, dumnealui, copiilor 

dumnealui, nepoți, strănepoţi, căți Dumnezeiă i va dăruit, 
(să-lă) şi dumnealu[i] să-lă stăpănească cu bună pace, nesu- 

păratu de niminea,—că acestu pămăntu l-amă văndutu de 

a mea bună voe, nesilitu de niminea, şi ştirea tuturori moş- 

ne[nillori care săntu .-răzaşi de moşie alăturea cu mine. Şi, 

căndu s'aii făcutu acestu zapisu, ai fostu şi alți oameni 

streini faţă, care să vorii iscă[li] de mărturie. 

1823, Enarie 16, 

Ei Gligore sănii Vasile olari otu Mălăeşti, de înpreună 

cu soţiia mea, anume Marieia, i copie miă, anume Marini, 
era vănzători. 

Eu Cărstea sănă Crăunu otu Mălăeşti, mar|turi]. 

Şi ami scrisii ei, celă iscălitu, cu zisa mai susu numitului, 

şi săntu față: lie diiaconii otu Fundeni. 

[Pe V-o:] "'Owodoyia mod Lhqrop Lrovvăpac 8 4 nor. rânoy... 

vă pâoa 40, xadoc Gahaufân î Gpioheţia, 16 "Hoxwp. 824. 

VII. 

Adecă ei, Stani Turcu, dinpreună cu soţiia mea, care 
şi mai josit ne vomit iscăli, dămi bună şi credintosu za- 
pisuli miei la măna dumnealui jupănii Niculae, răzoraşii 
cu mine, precumă să se ştie că amiă văndută o jumătate 
de pogonă pămănti, cu ce feli de pomi să află pă dănsulă, 
care este cu viia deaconului alături, ce o are totă dum- 
nealui, cumpărată de la dănsulă. Astăzi i l-am vanidută 
de buni chefulii miei, în dreptă taleri 30, adecă treizăci, 
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şi dumnealui să aibă a-li stăpăni de acumi înnainte ohav- 

nică, copil de copii dumnealui şi nepoți dintre nepoți, 

căți Dumnezei îi va dărui, şi bani mi i-amă priimită pă 

toți deplini. Şi, spre mai adevăratii, amii dată acestă za- 

pisu ali miei la măna dumnealui, a fi buni stăpăni, şi ne- 

supăratii. Şi ami iscălitii însumi cu măna mea, ca să să 

crează. '823, Apr. 14. 

Eă, Stanu Turcu, dinpreunâ cu soţiia mea, văln]zători. 

Și amii scrisă eă, Preda Bălanu, cu zisa numitului, şi 

săntă şi mar[tori]. 

[Pe V.o:] (insemnăre grecească.) . 

VIIL. 

De vreme ce întămplarea cea viitoare este la oameni 

neştiiută, întocmai şi îngerilorii necunoscută, întru care şi 

eă, robulă lui Dumnezei, Marinii eroddiiaconi, căzăndu la 

boală grea şi spereindu-mă de moarte, ami chemati 

preoți dină doao-trei sate, care să vorii vedea şi iscăliți, şi 

mi-amiă făcută diiată, orănduidu toate pentru sufletul mieă, 

după cumii să vădiă arătate înii josă. 1834, Fevr. 27. 

Amiă o vie aici, înă dealul Mălăeșştilorii, cătii să co- 

prinde : jumătate o ami de zestre şi jumătate ami cum- 

părată; şi ami făcutii eă d'inpreună şi pivniţa ce este la 

atastă vie; adecă acastă pivniță este făcută de socrii miei, 

şi, după moartea socră-miei, ai ajunsu întru derăpănare, şi 

amii prefăcut e, cu toată cheltuiala mea, şi, după stru- 

daniia mea, mi sai hărăzită mie de socră-mea, Anghela, 

ca să fii desăvărşită stăpănă pre acestea, adecă viia, căt 

să coprinde, d'inpreună cu pivniţa, le lasă, cu sufletulă 

miei, schitului ce să numeşte Crasna, unde să prăznueşte 

şi să cinsteşte hramu Sfinţiloră Înpăraţi Costandinii şi 

Ileana, ca să fimă pomeniţi înă veci, atătă ei, cătii şi toti 

neamul miei. Însă a&astă vie este cu pămăntuliă ei, după
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cumii şi zapise sănti,. pivniţa cu trei buţi i cu călcătoare, 

şi viia este lucrătoare. Pre aceste le afirosescii sfăntului 
schitii, 

Ami o funie de pămănti, ce să - trage de zestre, în Bă- 

ruceştii. O lasti, cu scfletuliă miei, nepotă-miei Zincă ; însă 
ami datii dintru atastă funie şi fiinului loanu ună lazu de 
fănă, ocolitii cu semne. Înii acestii lazi sai dati numitului 
loană, prină bună voire şi a socri-mei, să fie stăpănă înti 
veci. laru ceilaltă parte, cătă să coprinde, să stăpănească 
nepotă-mieii Zincă după trecerea mea dinti lumea atasta 
înă veci. Numai să fie datorii să-mi facă doao sărindare. 

Amiă o sută de pruni aici, în satului Mălăeştii, alăturea 
cu levedea cea bătrănă, cu pămăntulii lori, puşi de mine. 
Îi lasă, cu sufletulă mieii, nepotă-mieă Tănasie, să-mi facă 
ună sărindarii. | 

lariă partea de moşie ce o ami de la părinţi miei, în 
satulii Scorţeni, căti să coprinde, o lasă, cu sufletul miei, 
frate-mieii Părvulă i nepotă-mieii Petre, să stăpănească fră- 
ţeşte, adecă partea dină livezi i dinu pămănti ce să nu- 
meşte Doftăneţiă, întocmai cumă unulă, şi altulă. 

Lei 112, adecă o sută doisprezece, săntii datori la jupănii 
Zisu Grecu, ” | 

Lei 85.10, adecă optiizeci şi cinci şi. par|ale] zece, săntii 
datori la Petrache băcanuliă. | | 

Lei 60, adecă şaizeci, săntu datori la Irimiia băcanu de 
aici, dină satul Mălăeştii. 
Ami să iai de la popa Rizea de aici, dină Mălăeştii : 
Lei 13.20, adecă treisprezece lei şi par[ale] doaozeci, ami 

să iau de la Miclea Scorţeanu de la Valea-Rea. 
Lei 8, adecă optă, amii să iati de la Stoica Mihăilă. 
Lei 6, adecă şase, amii să iati de la loan Frăţilă, 
Lei 5, adecă cinci, la Radu sin Dinu otă Cărjari ami să iaă. 
Lei 5.36, adecă cinci şi par[ale] treizeci şi şase, ami la 

Radu sint loanii Cărjariă. 
Lei 2, adecă doi, ami la Stani Cărjari, 
Lei 5, adecă cinci, ami la vărulă Radu de aici, dină 

Mălăeştii. 
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Lei 30, adecă treizeci, amii la Gligore ali lui Naftailă. 

Pre atastă datorie, atăti unde săntii să dai, şi unde 

săntii să iai, după cumi înscrisă arătii, îndatorezi pă fra- 

te-mieii Părvulă i pă nepotă-mieă Petre să plătească atastă 

datorie dinti rostulă părţi ce mi să cade de moştenire de 

la părinţi miei, scoțăndu şi atastă datorie, după cumi să 

vede, şi să-mi poarte grija întru petrecerea mea la îngro- 

pare, după cuviinţă, purtăndu-mi şi toate soroacele, după 

cumii să cuvine la cei răposaţi, d'inpreună şi cu socră-mea. 

Aceste toate căte să coprinde întru aăastă diiată le lasă, 

cu sufletulii miei şi printi rostulă gurii mele, moştenitori- 

lori miei cei adevărații, păzindu-să toate condeile nestră- 

mutate înii veci. Iarii care din judecători bisericeşti saii 

politiceştii voră îndrăzni ca să strice atastă diiată, si aibă 

_a da seama înnaintea lui Dumnezeii, fiindcă toate s'aă pusi 

cu bună orănduială, atătii prini gura mea, cumă şi prinui 

bunăvoirea socră-mii. Iară, căndă s'a făcutii a&astă diiată, 

ai fostii şi alte obraze cinstite, preoți şi mireni, cari să 

voră iscăli dă marturi. larii ei, pentru mai bună credinţă 

m'ami iscălită însumi cu măna mea. 

Diiaconi Marină Scorţeanu ami iscălită însuşi cu măna 

mea aăastă diiată. | 

Popa Dumitru Dui oti Măgurele, ami scrisă. 

Popa Preda Davidă, ot Văleni, ami fosti faţă. 

Ei Pîrvu, fratele diiaconului Marini, ami fosti faţt. 

Popa Gheorghe duhomnicu otu Brăveşti. 

Popa Dimitrie. 

Popa Dumitraşcu oti Ştulăneasa. 

Popa Rizi otui Măeşti. - 

Marină sint Crătuni, martoră. 

loană ... , martoră.



    

XXXII. 

ACTE AMESTECATE DIN MOLDOVA-DE-SUS. 

  



I. 

O CARTE A STAROSTELUI.DE CERNĂUŢI: 

Ghiorghiţă bivă Veli Sulgerii, staroste de Cernouţi, fa- 

cemi ştire precumiă aii venitii înnainte nostră Alicsandro 

Morguleţii şi cu Gligoraşii Volcinschii de şai întrebati 

pentru o moşie, Păclenii, denă "Ţara Muntenască, care cu- 

prinde doi sute de stănjini, şaii văndut-o Gligoraşii Vol- 

cinschii , care ac& moşie n'au fostu pusă la înpărţală. Deci, 

viindu înnainte nostră, ami socotiti ca să întorcă Gligo- 

raşă Volcinschii lui Alicsandro Morguleţi şesăzăci şi şesă 

de stănjini și să-i de moşie pentru moşie aice în ţară, — 

însă denii moşiele cele nedăzbătute, ca să o dezbată Alic- 

sandro 'Murguleţii cu cheltuiala lui. Iară, de ară eşi moşie 

ră, să aibă a-i da Gligoraşii Volcinschii lui Alicsandro Mor- 

guleţi altă moşie, iariă dentr'acele nedăzbătute, de vreme 

că Gligoraşii Volcinschii ai dăzbătutii moşie Păclenii cu 

cheltuiala lui şaă şi văndut-o. Aasta facemă ştire. 

Letiă 7151 [1643], Mai 2. 

Gh. bivă Velă Sulgeră. L



II, 

O NUMIRE DE ISPRAVNIC SUPT CAIMACAMU 
VOGORIDI. 

Căimăcamulaă, 

Cătră postelnicei, mazili, ruptaşi, vornicei şi toţi lăcuitorii di la Țănutulă Herţăi. Socotindu-să, iată să răndueşti _is- pravnică la Țănutulă acesta pe dumnealui Caminarulă Mi- hălachi Holbană, înă loculă dumisali Stolniculur Grigorie Tomiţa, ca să fii înpreună cu dumnealui Stolniculă Tudu rachi Aslană. Deci vi să poronceşte ca, viindă dumnealui la 'Țănută, să-lă cunoaştiți di dregătorii ali vostru şi să aveţi supunire şi ascultari întru celi ci dină poroncă va, ave a săvărşi cu voi spre gătire celoră trebuinăoasă pentru oştile înpărătești, avăndă dumnealui poroncă şi povăţuire de aice pentru apărare şi cumpănire voastră la celi ci dinu poroncă să vor ceri di la voi. Cumă şi la pricinile şi ne- învoirile ci veţi ave înşivă, să mergiţi la dumnealori, ca la nişti dregători ar voştri, şi veţi av& Puniri la cali. 
1822, Martă 1. Ze. Boyopine. Velă Vist. 

Căimăcamuli 

Cătră cinstită dumnealui Caminară Mihălachi Holban, ispravnică Ținutului Herţii. 
La Ținutulii a&ala sa rînduită ispravnicii pe dumnealui Paharniculă Ioniţă Sioniă înă locul dumisali Stolnicului
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Tudurachi Aslan, ca să fie înpreună cu dumneata. Deci 

să scrie dumitale ca, viindă dumnealui la Ţinutiă, să vă 

alcătuiți cu temeiă spre căutarea trebei şi întru săvîrşirea 

poronciloră, ferindu-vă ca să nu daţi celă mai mici cusuri, 

şi îmbrăţoşăndă toti feliulă de sîlință spre statorniciia lă- 

cuitoriloră. 
1822, Marti 1, 

5. Boţogiânc. Velă Vist,



  

ot 4 

Și iapa n e ef aa ptaă 

oa îi asta 9 i 

INI. 

INTOARCEREA UNEI MOŞII HOTINENE (1808). 

Divanul Cnejiei Moldaviei. - 

După bunăvoința pr&-milostivului Împărată Alexandru 

Pavloviă, însuşi stăpănitoriă a toată Rosăia, însămnată la 

ştiinţa Pre&-Strălucirei Sale marele Comandirii alii oștelorii, 

felămareşală şi a feliuri de ordine cavaleri, cniazii Alexan- 

dru Alexandrovic& Prozorovschi, şi arătată cătri Divanii 

prină predlojeniia Exelenţiei Sale dum. sfetniculă de taină, 

sinatoră şi prezedenti Divanurilor Moldavviei şi Valahiei, 

Serghie Scerghievi& Cuşnicoviă, de la 9 zile a lunei lui Iulie 

1808, suptii No. 1045, pentru moşiile dină "Țănutulă Hoti- 

nului să se cerceteze prină comitetii rănduitii şi să se dă 
la legiuiţăi stăpăni după dovezile ce vor avă,— s'aă arătatii 
Pitarului Theodosi i Toma Rusacovschi şi Gavrilă Lozenschi, 
secretariuli de gubernie, cu adiverinţă iscălită de dumnea- 
lorii boerii de la comitetul cercetărei, cuprinzătoare de 
scrisori vechi ce ai asupra moşiei Rusanii din. Țănutulii 
Hotinului, care, cercetăndu-se şi de noi, s'a văzutii că 
atastă moşie din vechii ai fostă a lui Simeoni Rusacov- 
schi i Ignatii Rusacovschi, cumă arată unii ispisociă dină 
7110[=1602], Iunie 10, a Domnului Ieremiia Movila Voevodiă, 
de gludecata &-ati fostă între Oana Drăganii i Călmăţuiii cu 
alte niamuri a loriă, nepoți şi strănepoți Măriţăi Neguroaer, 
nepoata lui Giurge Hraboră Post, şi între Bahrină i fitorii 
lui, i fitorii lui Buculeiă, i Zaharco, i Cră&ună, ginerii lui
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lgnată, i Teta, fata lui Ignată Rusanovschi, i Lupulă, fi&oră 
lui Simeonii Rusanovschi, şi Andreica, ginerile lui, — şi se 
hotărăşte să ţie moşie niamulă lui Rusanovschi. O scrisoare, 
totă dintr'aceli anu, de la Cracalie, starostile de Cernăuţi, 
precumiă înnaintea lui ati -mărturisită Mărica Rusanovsca 
că s'aii dati optu cai lui loanti-Vodă! pentru satulă Rusa- 
novă, dinii cari patru cai ai fostii a lui Ignată, iară patru 

cai ai fostă a lui Simeonă Rusanovschi, şi Mărica Rusa- 

novsca ai dată fiilorii săi parte. dinti moşiia Rusanii, cu 

doao mori înă partea de giosi. Şi altă scrisoare, dinti 1773, 

lulie 28, de la loană Mitesculă Căpitaniă, i Ilie Holbană, 

Vasilu sină Nicolai Holban, îi Costantină şi Alexandru 

Drace, prină care arată că oa triia parte diniă Rusani ieste 

a loră, de pe strămoaşa loră Axana, fata Lupului Rusanov- 
schii, iară doao părți dină numita moşie rămăne a niamu- 

riloră lori, anume loană Rusanovschii, Ştefană Rusanovschii | 

şi alţii a loră, de pe strămoşii loră Dumitrașcu şi Anastasie, 

fitorii Lupului Rusanovschii. Şi la Pitarulă Theodosie vine 

parte dintr'atastă moşie, cu schimbătură, după o scrisoare 

dină 1808, Avgustu 30, iscălită de Pitarulă Theodosie. S'aui 

dată la secretariuli Gavriilă Lozenschi (fiindu atuncea re- 

ghistratoră de coleghie), i Toma Rusanovschi, i Savinii Rusa- 
novschi, loani Rusanovschi, Gheorghie Rusanovschi şi lo- 

niţă Niagulii, cumi că aă dati lori doao dugheni dini 
tărgulă Bălţile şi 3.000 lei, bani, şi aă luată a trie parte 
dină partea ce voră .av& aceştie înti Ruseni şi într'alte 

moșii, iară doao părți să fie a celori numiţi înă schimbu; 

care scrisoare de schimbuţs'ai văzutiă încredinţată de Preo- 

sfințitulă Mitropolită şi boerii Divanului. 

Deci, după dovezile aceste, înștiințăndu-se pe Exelenţie 

"Sa Sinatoriulă precumă saă lămurită driaptă moşie a nia- 

mului: lui Rusanovschii, s'aă luată răspunsu prinii predloje- 

niia Exelenţiei Sale din 9 [ale] aceştei luni, suptiă N. 2416, 

ca să se d& înă deplină stăpănire lori de la anulu viitoriă 

! Cel-Cumplit. . 

25
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1810, după ce sa plini vadeoa dină contractulu vănzărei 

ce sai făcută de cătră Divanii pe anulă acesta. 

Dreptii aceia, s'aii dată atastă carte ă Divanului, cu care 

să fie volnici Pitariuli Theodosie i Toma Rusanovschii şi 

secretariulă Gavriilă Lozenschii, cu alte niamuri a loră dină 

Rusanovschi, de la anuli viitorii să între înă deplină stă- 

pănire pe doao părți dină moşiia Rusenii, luîndu venitulă 

ce să va cădă cu dreptulă din totii loculi, stăpănindu cu 

pace, în veci, ca pe drepte părţile lori, cîtii se vori alege 

din cuprindirea a toată moșiia, după hotarăle ci se vorii 

dovedi că săntii drepte a ei dină vechiă, şi niamurile ară- 

tate înă scrisori, iarii o a triia parte rămăne a lui Ilie Hol- 

bană, loană Mitesculă şi cielalţi iscăliți la scrisoarea maj 

sus pomenită, dină 1773, lulie 28. 
1809, Lulie 17. 

Divanulă, Cnejiii Moldovviă. . 

După carte Divanului de stăpînire ce s'aă dati Pitariului 

Theodosi şi altora niamuri a lui Rusanovschi pentru moşie 

Rusănii, cerşindă dumnealui Clucerulă Ilie Holbană adive- 

rinţe pentru a trie parte dintr'atastă moşie ce trage dum- 

nealui şi niamulă Mitescului, cumi să arată mai susu, i 

saii datii copie atasta, scoasă, dină cuvintii înii cuvînti, 

întocma, şi s'aii încredinţată de noi. 
1810, Ghenarie 13. 

Costachi Vehi Logofăti. 
(Alte două iscălituri neînţelese.)



IV. 

O HOTĂRNICIE LA BECEŞTI (Ţ. CERNĂUŢI). 

+ Facemi ştire precumă ni-aă vinită o luminată carte 

a Mării Sale Domnului nostru Ion loan Niculai Voevodă 

ca să mergemi la sată, la Beceşti, ce este la Ţănutulii Cer- 

năuţului, pe părăulă Molniţăi, ca să căutămi toate prici- 

nile moşăiloră, anume Costantină Brahă, şi cu Toaderă 

Brahă, şi cu Niculai Holbană, zetii Costantini Brahă, şi 

popa Vasili, şi Şăndranulă, nipotii popei lui Vasili, ca să li 

hotărămiă satul. şi să înpărţimii, să facemii părțu, să li 

dămi, ca să să ştie cineşi parte şi să-şi stăpănească cineși 

cu pace şi să căutămii hotarulă pinpregiură, fiindu pricină 

dispre Mogoşeşti, jăluindu răzeşăi dinii Beceşti că li-ari fi 

înpresurăndu Mogoşăştii o bucată de locu. Deci noi, pe 

porunca Mării Sale, amă mărsu şi, întăaşi dată, ami în- 

dreptată hotarul penpregiuri, amiă chemati pe moşănaşăi 

den Mogoşăşti ca să ni arete unde să înpriună hotarulă 

Mogoşăştilorii cu a Beceştilorii hotarii, şi întăiaşă dată ami 

mărsu cu toțăi moşănaşi di[ni] Becești şi dinu Mogoşeşiti, 

şamă începută di spre Mogoşăşti, de la ună dială cu 

pădure, ci-i esti numili Năuceştii, şi la vali, totii pi muche 

dfejJalului, înă capulă unii poeni, numili Năuceştii, și] acolo 

aă luată asupra sufletului lui Hilipu i ficoruli Gorăi, că 

acolo să înpreună hotarul Mogoşăştiloră şi cu a Beceşti- 

loră. Şi di acolo la vali,pe margine poenii, alăture cu ho- 

tarul Mogoş[elştilorii, pănă unde să înceţe ună părău ci să 

chiamă Osiculă, şi acolo amă pusă piatră. Şi pentru poe-
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niţă, undi ai dată samă că aă şșăzuti Brăesculi, şi pe 

margine poenițăi, de spre -Mogoşăşti, eşăndu afară dinu 

luncă, sai pusă piatră înpotriva margenii poeniţăi, şi în 

gura unui părăă ce esti dină giosi di Bradină, şi pe vălc& 

la d[ejală. Apoi dină vărvulă văii, dină d[ejalu, amă mărsă 

pe o:muche de dialu; darii şacolo ati giurată Hilipu sănă 

Gorăi că acolo iară să înpriună hotarulă Mogoşăştilorii cu 

hotarul Beceştilori, şi acel părăii dină giosă di Bradină 

Ji esti sămnu de li disparte hotarulii loră, a Mogoșăștiloră, 

di spre Beceşti. Şi amă purcesii pi muche d[ejalului, înă 

sustii, penti pădure, și amiă toti găsătii pină copaci semni, 

„alăture cu hotarul Budii, pănă la o piatră €-aă pus-o Cos- 

tantină Holbani cu frate-săi Ilie, ci. esti lăngă ună fagu, 

apoi pe altă muche de d[eJalu, în spre Şărbăuţi, totă alături 

cu hotarulă Budii, şi amiă totă găsitii semnu pină copaci, 

şi săntă şi doî gropi, ci ai dati samă că este hotară vechi, 

şi pănă la hotarulă Şărbăuţului. Şi acolo amă găsătii doi 

petre, şi acolo să înpreună hotarul Beceştiloră cu a Şăr- 

băuţului, şamii căutată pravăţulii petreloră piste părăulă 

Molniţăi, drepti întru piscu de d[ejalu mare, care ami 

pusă şi piatră suptii d[ejalu, apoi pe muche d[ejaiului înă 

giosă, totă alături cu hotarulii Şărbăuțului, pănă ci dă piste 

drumulă Hrazcăi ci mergi la Prutii. Apoi iarii merge pe 

altă muche de dfejalu, piste drum, în spre Tărnauca, pănă 

înă codru di-a curmezăşă, înti spre amiazăzi, pănă înă văr- 

vulă d[ejalului, înă codru, care săntu buori vechi di spre 

Tărnauca, şi totii pe muche d[elalului, asupra Culiceniloriă, 

pe alăture cu hotarulă Tărnaucăi, pănă înă hotarul Cule- 

ceniloră, care acii Culiceni săntă de Țănutulă Sucevii, apoi 

iară muche dialului di spre Culiceni, di spre Apusii în susă, 

pănă înti muche dialului Năuceştii şi pănă în hotarulă 

Mogoşăştiloriă, şi acolo sai închietă totă satuli Beceșştii pen- 

pregiură. Apoi li-amă măsurată hotarulă pinii mijlocu, de la 

uni arinu uscati dintr'ace vălcă ce este dinu giosă de Bradină. 

Amă pusti piatră acolo, gamii mersu cănpulă înti giosii pănă 

„în hotarulă Şărbăuţului, ci să numește act Hrazca, pănă 

într'o văiugă, undi s'a aflată şi piatră vechi; mai la vale
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de acă piatră ami pusă piatră ; şi s'a aflati 2 odgoane şi 

5 stănjăni şi o palmă, şi uni lati de mănă, şi odgonuli 

ai fostu 29 stănjăni, 6 palme poli bărbăteşti, care, făcăn- 

du-să 10 părțu, saă viniti pe parte căte 6 od|goane] poli 

-şi ună stănjănă.*Şi ami măsurată şi pe de ceie parte de 

părăuli Molniţăi, dină poiana Năuceștiloră, dină vărvulă 

părăului Osăculă: ami pusă piatră cănpuli în giosii pănă 

înă hotarul Şărbăuţului, şi sai aflată 64 od[goane], 24 

stănjăni, 2 palme polă. Şiiară ami socotiti pe optu părțu, 

şi ai vinitii căte optu od[goane] pi parte, 3 stănjăni, însă 

parte dină giosă, fiindu locu mai prostu, dumbravă, ami 

mai adaus-o cu 6 stănjăni, şi amă pusi totă petre piste 

totă stălpuli. Iară pentru sălişte s'aă învoită Brănzăştii cu 

Niculai Holbană, şi l-ai dată Holbani parte lui de sălişte 

dinii ceie parte, şi lui Niculai i-aă rămasu sălişte numai de 

iasta parte de Molniţa, di spre sati, şi sai măsurată nu- 

mai sălişte Brănzeştilorii, de i-amă împărțăti pe Costantini | 

Brahă! şi pe Toaderă Brahă, ca să nu mai fie între dănşăi 

găl&avă. Şi ami măsurată şi ami aflată optu od[goane]: 4 

od[goane)] sa dată în parte lui Costantintă Brahă, înă 

mijlocu, 2 od[goane] dină parte vetrii părințăşti şi 2 od- 

[goane)] dină vatra lui Cotărlă. Aşăjdere şi lui “Toadirii 

Brahă i sati dată 2 od[goane], aşişii vatra casăi unde aă 

fostu casa tătăne-săi, fiindi frate mai micu, şi 2 od[goane] 

dină vatra lui Cotărlă, şi aşişi şi o parte dinti cănpu i sai 

dati, undi-i vatra lui Cotărlă. Şi ami stălpiti totu cu 

peatre. arii popii lui Vasili şi nepotu-săi, Şăndranului, 

li sati dati sălişte la vatra moşului lori. lară cătă sălişte 

ai rămasă dină susă de a Brăjeştiloră, ci aă dată samă că 

este a lui Pisoţschii, nu sai măsuratii. AşE sati învoiti cu 

toțăi şaii rămasă la stăpănire lui Niculai Holbană, şi să să 

ştie şazasta, pentru ce aii dati Niculai Holbană sălişte lui 

că vechi Brăjeştilori: pentru că Brăjeştii i-ai învoitiă și 

lat lăsată ca să-şi facă sălişte noi unde şa făcută şi 

ate-său, 

1! Pe margene, mai not: „Aică pentru Costandină Brabhă, cu în 

Toaderi Brahă“.
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ieste Holbanu. Iară, pentru părţăle de moşăie cănpulă, aşt 

saă învoiti cu toţi răzeşăi înnainte noastră, şaiă luată popa 

Vasile parte sa dinu giosi, di spre Şărbăuțţi, 2 părțu: o parte 

a popii şi o parte a Şăndranului, şi Niculai Holbană iartă 

au luată o parte Şăndranului şi trii părţa aă luati Bră- 
jăştii înă mijloculă hotarului, iară dină. susă, di spre hota- 
ruli Mogoșăștilor, iară ai luată Niculai Holban doî părţu, 
unde şa făcutii şi casă, într'o poiană ce-i zicu Fundoie, 
unde este și unti pomătii, care l-aă făcutii ună omu, anume 
Reunresculu (!). Şi, pentru părțăle Brăjăştiloră, dintr'acă 
Fundoie, ai dati Niculai Holbanii Brăjăştilori sălişte lui c& 
veche. Iară pentru pomătuliă care l-aă făcuti Țăranuliă, au 
datii Neculai Holban ună pomătă ci să camă «Pomătuli 
pisoţces[că]> lui Toaderi Brahă ca să-i & roada pănă i-a 
face Niculai Holban lui Toaderii Brahă pomătă întă potriva 
aciluie, pi locul lui Toaderă Brahă, şi, căndu i-a face po- 
mătă ca acela, atunci să-i de pomătulă înnapoi şi să-și & 
Niculai Holban pomătulă, iară Toaderă Brahă să-şi & po- 

„ mătulă care i l-a dă Niculai Holbanu, ficuti noii. Şi să să 
ştie că şă sălişte popii, care este de baştină, i sat dată 
de o parte şi s'aă stălpită cu petre. Aşăjdere şi pentru va- 
durile de moară ce săntă vechi, precumă le scriă scrisorile 
şi pe giudecata dum. Velă Logofăt, să-şi facă moară 
cineşi la vadulii săi. Iară, de a fi făcută vru-unii dină 
moşănaşi vadă noi, să-lă străce şi să urmeze vaduriloră 
vechi, însă să cunpă[nliască apa, cu murari, şi, căte vaduri 
oră găsi, la toate vadulri)le să-şi facă moară ; iară, negă- 
săndu mai multe vaduri, să urmeze celoră vechi vaduri. 
Şi, pentru să ştie, e pe giudecata dum. Velă Logofătii, să-şi 
stăpănască cineşă parte ce cu dreptate aă giudecată, că 
carte de giudecată este la măna lui Toaderă Brahă. 

Noi, precumă ami aflati dreptă, amă hotărătă şi ami 
stălpită cu petre, şi lamă dată mărturir tuturora. Ș'ami - 
şi iscălită. Leti 7254 [1745], Oc. 17. 

Ilii, Staroste otă Cernăuţi. 
Manoli Zanfiru Vela Căp/itanu]. 

Gheorghi Părvu Dledjelniccruj.



V. 

ACTE PRIVITOARE LA BISERICA DIN HERŢA. 

IL. 

Copie. 

Noi Mihailă Costandină Suţulii Voevoda, cu mila lui Dum- 

nezeit Domnii Ţării Moldavviei. 

Înştiinţare să faci cu acestă hrisovă ală Domnii Mele 

pentru bisărica dină tărguli Herţa, unde să cinsteşte şi să 

prăznueşte hramulă Sfăntului marelui mucenică şi purtăto- 

riulă de biruință Gheorghii, că, prini jaloba ce aii dati 

Domnii Mele Elenco Holbană, fiica răpăosatului Gheorghii 

Holban, ci ati fostii baş-capiolani, nepoată Pitariului 

lie Holbanii, ai arătată că, după ce ai venită aice, ati 

apucatii pe unchii săi, fraţii tătăni-săă, anumi Andrei Hol- 

bani bivă Veli Stolnică, Vasăle Holbanii Jăcniceri şi Toa- 

deră Holbană bivă Vel Pitară, ca să-i de parte de avere 

a tătăne-săă, şi i-ară fi dată răspunsu că dinii parte acelue 

Sa cheltuită cu arătata bisărică şi, fiindcă tatălui săi, Gheor- 

ghii Holbană, sai îngropată înă Țarigradă, la bisărica Sfăn- 

tului prorociă şi înnainte-mergătoriului şi botezătoriului Ioani, 

ce este la Curu-Ceşmă, aă afiarosătii atastă bisărică cu toate 

acareturile sale, căte pănă acumiă are, şi cu căte să va mai 

căştiga, ca, luîndă preoţăi de la Sfete loanii venitu- 

rile bisăricii sale din Herţa, să facă căzutele pomeniri, 

cumă pre largă arată scrisoare ei de afierosire, ce este dini 

anulă acesta, 1794, lunie 17. După care, rugăndu-să Dom- 

niei Mele ca să-i întărimiă afierosire acasta cu a nostru 

domnescă hrisovă, Domnie M& ami rănduitii scrisoare ei, 

ca să să cercetezi de cătră ali nostru cinstită şi credintosă
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boeriă, dum[nea]lui loani Cantacozons, Velă Logofătă de 
Ţara-de-Giosă. Şi, văzindă dum[nealloră la Divană, atăti 
scrisoare de afierosire, cătă şi însuşă diiata Pitariului Ilie 
Holbană, dinii anii 1785, Avgustii 14, adeverite cu iscăli- 

“[turile] răpăosatului Gavriilă Mitropolitul ţării şi a dumi- 
lorsale velițăloră boeri dinti vreme aceia, din care conos- 
căndu-să că ace scrisoare şi athierosire este următoare dieţăi 
şi că priveşte spre sufletesci folosă, ai adeverită dum[nea]- 
lui scrisoare cu iscălitura dumisale. Apoi sai cercetati şi 
ce acareturi are bisărica aăasta şi căte scrisori şi dovezi, 
şi ni s'aă arătată aceste scrisori, adecă : 

LN Întăi, o scrisoare de la răzăşii de moşie Ţăntenii, ce 
acumi să numeşte Herţa, anume: Vasăle Țăntă, mazilă, 
Ioniță Ţăntă, Ursulă Ţăntă, Anisăia. soră lui Ursulă Ţăntă, 
Gheorghii Ţăntă, Arsăne Țăntă, Bălaşa, Grigore Țăntă, Ca- 
trina, Nicolai Ţăntă, Savină Ţăntă, Chiriiacă Ţăntă, Şte- 
fan “Ţăntă, Romanii Ţăntă, pe care daii danie loculă ţin- 
tirimului aceştii sfinte bisărici, adecă dint talpa bisăricii înă 
fiiştecare parte înpregiuriă căte 30 stănjăni gospodă, adeverită 
fiindă scrisoare de dum[nealloră boerii ispravnici de Herţa, 
fiindă dină anulă acesta, 1704, lunie 24. 

2-le. Altă scrisoare, iscălită de Gheorghii Priană, protopo- 
pulă Herţăi, Hagi Dimitrii, Apostul Băcalulă, Gheorghii 
Lazar, Theodora, Nicolaiă, toţi epitropi aceştii sfinte bisă- 
rici, prină care arată că bisărica adasta are danie o casă 
înă tărguli Herţa, pe loculă dumisale Logofătului Iordache 
Ghica, cu întăritură de la Domnie Sa Alexandru Mavro- 

“cordată Voevodiă. Alii doile casă, toti înă Herţa, iarăşă 
danie, de la Nastasăe Hăndogiosă, fimeia lui loană Săr- 
bulă, iară pe loculă dumisale Logofătului Ghica, şi o du- 
ghiană de scănduri, pe roate, mișcătoare, făcută cu banii 
bisăricii. Şi, pe lăngă aceste, arată numiţăi epitropi că în- 
chinare aceştii sfinte bisărici la Sfăntul Prorociă loan este 
cu a loră bună voi şi priimire adevarată, fiindă scrisoare 
acasta cu iscăliturile dumilorsale boeriloră ispravnici de 
Herţa dină anulă acesta, lunie 27. 

3-le. Altă, a lui Nicolaiă. starostelui de obotari, cu toată
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briasla %obotari[lorii] dină tărgulă Herţa, printi care athie- 

rosăscă venitulă ce este a breslei loră, legată print carte 

aceloră de mai înnainte ispravnici de Herţa, dină leţi 1794, 

Fev. 20, adeverită fiindă scrisoare loră de dum[nealloră 

poerii ispravnici a Domnie Mele la letă 1794, lunie 27, 

cumi mai pre largu arată ace scrisoare de susă arătată, 

care s'aă văzută şi de Domnie M&, dinu care încredinţăn- 

du-ni că închinave aceştii sfinte bisărici la Sfăntulă Prorocii 

loană de la Țarigrad otil Cura-Cesme sau făcuti cu. 

bună voia stăpănitoriloră ctitori, şi acareturile de susă 

arătate săntă drepte a sale, 

lată dară şi Domnie Mă, prină acestă ali nostru dom- 

nescă hrisovă, dămă şi întărimi sfintei bisărici a Sfăntului 

slăvitului Prorocti înnainte-mergătoriului şi botezătoriului 

loan de la Curuceşm& pe acestu ală săi mitohi, bisărica 

Sfântului Gheorghii dini tărgulă Herţa, cu toate veniturile 

şi acareturile sale, căte pănă acum ai căştigatii şi cu căte 

de acum înnainte va mai căştiga dinti mila luminaţiloră 

Domni şi a creştiniloră care vorii binevoi a să face ctitori,—- 

pe care să le stăpăniască înă veci şi, străngăndu-le epitropii 

la vremi bini-cuviinăoasă, să aibă a le triimete pe totii anulă 

de doi ori pe anii nestrămutatii la Sfăntul Proroci loani, 

înă Ţarigradă. Asupra cărora să fie hrisovul Domniei Mele 

acestu de întăritură statornicii, neclătitii şi nerăşuită înă 

veci, care sai întărită cu a noastră domniască iscălitură 

şi pecete. 

Scrisu-sati hrisovul acesta la Scaunulă Domniei Mele, 

înă oraşulă Eşii, întru ce dintăi Domnie a Noastră la Mol- 

davvie, înă anulă ală doile. 
| La anii 1794, Lulie 28. 

Noi Mihailă Costandin Suţulă Voivodil. 

lordachi 3 Logofătiă pro&til. 

( Loculă pete) 

__gospodi. 
Întocma dupe condica Divanului 

saă scosi de mini. 1824 Noemv. 

Dimitrii Velişcu, condicară..z;
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II. 

Noi, Mihail& Costandină Suţulii Voevodă, cu mila lui 
Dumnezei Domni Ţării Moldavvii. 

Strălucită podoabă este Domnilorii a-şi însoţi oblăduire 
cu rodirile bunătăţiloră, ca să cuprindă cu milă locurile 
cuviintoasă și mai alesi sfintele lui Dumnezei lăcaşuri, spre 
a le rămănă numele nemuritori de a purure, pomenindu-să 
întru toţi vecii. Dreptiă aceia şi Domnie Me, răvnitoră fiind 
a urmă celoră d'innainte noastre oblăduiri, care sai sălită 
a-şi lăsa înă urmă izvoară de bunătăţi, prină căt ni-aă 
fostă cu putință mamă trecuti cu vedere datoria ce s'aă 
căzută dină parte noastră spre a agiutora cuviinăoasăle 
locuri, dintre care fiindă şi bisărica dină tărgulă Herţa, 
unde să cinsteşte şi să prăznueşte hramuli Sfăntului ma- 
relui mucenică şi purtătoriului de biruinţă Gheorghii, spre 
care trebuinţa cerşindi a o agiuta cu oreşcare milă, pen- 
tru mai bună statorniciia, ca în toată vreme de obşte să 
să săvărşască într'ănsa dumnezăeştile slujbe, osăbiti de alte 
agiutoriri ce amă făcută Domnie M& aceșştii sfinte bisărici, 
iată mai afierosimi şi vatra tărgului Dorohoiului, ce este 
driaptă a noastră domniască şi hotărătă mai d'innainte 
vreme de cătră locul din pregiurulă ei, de pe care vatră 
a numitului tărgu să aibă acastă sfăntă bisărică a-şi lua 
venitulă după rănduiala ce să urmiază şi la alte tărguri ce 
săntă date altora de cătră alţi luminaţi Domni. Adecă, în- 
tăi, pe toti vinulă şi rachiu ce voriă vinde înt crăşmă tăr- 
goveţii creştini i jădovi şi alţii, să aibi a plăti căte doi bani 
de toată vadra de vină şi căte un banii de toată oca de 
rachiui. Ali doile, dohotulă numai a numitei bisărici să să 
vănză. Alu triile, gospodarii ce voră şide la faţa ulițăloriă 
să plătiască căte 50 părale de ună gospodară pe ani, iară 
cei ce voriă fi şăzitori pe la măhălale să plătiască căte uni 
leă de gospodari pe ană, nefiindă săliţi de cătră bisărică 
fără voia loră ca să lucreze, să aibă a da bani, iară fimeile 
cele sărace şi fără de fiăori să nu d& nimică. Ali patrule, 
din cinzăci de stupi să aibă atlua unii stupă de sămănţă,
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şi toamna. să-lă rădici dinti prisacă; iară, findă mai puțăni 

de cinzăci, să ia căte una pără de stupu. Iară, la vănzare 

cărnuriloră, a peştiului, a lumănăriloră, a păinei, să fiia 

tărgoveţii slobozi, fără a nu plăti nimică. 

Deci, precumii să cuprinde printr'acesti ali nostru dom- 

nescii hrisovi, să aibă numita bisărică, prini epitropii săi, 

a-și lua deplină venitulă de pe vatra numitului tărgu Do- 

rohoiă, ca de pe a sa driaptă ocină, ce saă athierositi de 

cătră Domnie ME, şi hrisovulă acesta alii Domniei Mele 

să-i fiia de întăritură statornic, neclintită şi neruşiită 

pici odeneoară înă veci, care sa întărită şi cu a noastră 

iscălitură şi pecete. Poftescă Domnie Me cu dragoste şi pe 

alți fraţi luminaţi Domni, care Sfântul Dumnezeu va orăn- 

dui înă urma noastră cu Domnie aceșştii țări, să nu surpe 

pici să străce atastă puţănă miluire ce amii făcută cu 

atastă sfăntă bisărică, ce, mai alesă, adăogindu, să întăriască, 

pentru a Domniiloră Sale cinste şi veenică pomenire. 

Scrisu-saă hrisovulă acesta la Scaunulă Domniei Mele, 

înă oraşulă Eşii, întru ce d'intăi Domnie a Noastră la Mol- 

davie. în anulă ală treile. La anii 1795, Aprilă. 

Noi Mihail Costandinii Suţulă Voevod. 

Loculii peceţii 
| gospodi. 

Costache 3 Logoltătă pro&toh. 

Copie aăasta sai scosii întocmâ de pe condica 

Divanului, de mini. 1824, Noem. 13. 

Dimitrii Velişcu, condicari.. 

VII. 

Noi, Alexandru Costandinii Muruzi Voivoda, cu mila lui 

Dumnezei Domnă Țării Moldawvii. | 

Cu agiutoriuli lui Dumnezei, fiind acumiă deală doile 

înă domnesculi nostru Scauni ală Moldavviei, ni-aiă dati 

jalobă Ovaneză Apiczadă, arătăndi şi înştiinţăndu-ni pre-
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"cumi vărulă săi, Hagi-Bogozi Apiczadă, ce să află înă 
Țarigradi, avăndă să ia treizăci mii lei de la luminatulă 
Domni Mihail Suţulă Voevodi, ai luată de la Măriia Sa, 
în loculă acestori bani, prină deplină cumpărătură, bisă- 
rica ce este înă tărgulă Herţii, înpreună şi cu tărgulă Do- 
rohoiului şi celelante moşii a ei, şi cumiă că acelă vării a 
lui l-aă făcută vechilă pe dănsuli, ca să ste să să vănză 
pomenita bisărică prină sultană-mezată, şi ai cerşutii de la 
noi ca să i să dă țădula Domniei Mele. Care jalobă a lui 
Sai orănduită de cătră Domnie ME la dum[|nealoră veliţăi 
boeri, poroncindu-li-să ca să facă cu amăruntuli cercetare, 
atătă pentru carte ce va fi avăndi de vechelimeă, cătă şi 
pentru cele ce arată înă jaloba sa, şi pentru bisărică şi 
moşiile ei. După care poroncă a noastră, cercetăndă dum- 
[nea]loră cu amăruntulă pentru toate, ni-aă arătată că bi- 
sărica Herţei, ce sai pomeniti, înpreună cu acareturile ei, 
la letii 1794, luli 17, saă fosti făcută mitohă a bisăricei 
lui Sfăntul Ioan Botezătoriii, ce este la Curui-Ceşmă, de 
cătră Ilinca Holbăniasă, fiica lui Gheorghii Holban ce at 
fosti başcapiolani, întărindu-să danie atasta şi de cătră 
luminatulăi Domnu -Mihailă Costandină Suţulă Voevodă, la 
care bisărică a Herţei, pe lănsă celelante acareturi ce ave, 
ai mai dati Domnie Sa şi tărgulă Dorohoiului, cu morta- 
sapie lui, şi alte mortasapii, şi încă şi mortasapie Focşaniloră, 
care mortasapii, fiindcă sai fosti datii cu cățiva ani mai 
înnainte danie, adecă la 1784, Săptv. 20, de cătră Domnie 
Sa Alexandru Costandinii Mavrocordatii Voivodă, . prină 
domnesculă săă hrisovă, luminatei fui[cei] sale Domniţăi 
hală Mavrocordatei, pentru care să şi cere numai decătiă 
de cătră Domnie Sa, trebui să să diosăbască, pentru că 
după pravile şi după obiceiu pămăntului cele mai vechi 
hrisoave săntă cu mai multă tărie şi să urmiazi mai multi 
decătă cele dină urmă, şi pentru a&asta hrisovulă Domnii 
Sale Alexandru Voevodă, ce este pentru mortasapii Foc- 
şanilori, are mai multă putere şi tăriia decăti carte Dom- 
niei Sale Mihai Suţulă Voevodiă, care pentru atasta s'a 
dati, şi precumiă amiă văzută şi zapisulă Domnie! Sale Mi-



  

ACTE PRIVITOARE LA BISERICA DIN HERȚA 397 

hailă Suţuli Voevodii, scrisă de la 1811, Octomvrie 1, 

prină care vinde pomenita bisărică la neguţătoriulă Hagi- 

Bogoză Apiczadă, ce sati arătată mai sustii, drepti 30.000 

lei, cu care bani i-ai fostă Domnie Sa datori; întru care 

zapisu săntii iscăliți martori şi trei beizadele a Domniei Sale. 

Asămine şi carte de vichilem& a pomenitului Hagi-Bogoziă 

Apiczadă, scrisă la letă 1802, Săptv. 23 prină care face 

vechilă ală săi pe vărulă săii, Ovanesiă Apiczadă, ca să ia 

înă stăpănire sa pomenita bisărică şi moşiile ei, şi să ur- 

meză după învăţătura ce i-aii datu. Deci aceste cercetări 

şi arătări a boeriloriă noştri văzăndă şi Domnie M&, şi cu 

luare aminte săvărşindu-le, şi dină cuviinoasa răvnă şi 

oblăduire ce avemii spre cele dumnezăești şi svinte lăcaşuri 

îndemnăndu-ne, namă găsitii legiuiti, pici plăcută lui 

Dumnezeă a fi supusă bisărica Herţiă suptă ună neguţătoriă, 

şi mai vărtosti nepravoslavnică, nică ami socotiti a fi cu 

cale, nici că să cade a să vinde lăcaşulă lui Dumnezeii, 

străgăndu-să în publică la mezati şi preţăluindu-să, ca o 

pildă ce este ră pentru celelante, hulită de cătră oameni, 

neplăcută lui Dumnezei şi vrednică de osăndire. Şi, după 

atasta, socotindă că venitulă de pe moşiile ei este şi mai 

sigură şi, cu vreme, merge spre adăogire, atătă prină agiu- 

toriulă a buni-credinăoşilorii Domni ce după vreme vori fi, 

cătă şi prinit agiutoriulă şi darurile iubitoriloră de Dum- 

nezei creştini şi prină buna ocărmuire şi purtare de griji 

a iubitoriloră de bini epitropi, şi mai vărtosii prină cre- 

dinţa şi vredniciia şi sărguiala celorii ce săntă orănduiţi la 

bisărica Herţa şi moşiile ei, şi dintracasta că poate să să 

adaogă agiutoriuli şi folosulă la vre una dini cele ob- 

şteşti bisărici a Țarigradului, Ni-amă adusă -aminte de 

sfânta bisărică a sfăntului şi slăvitului mare mucenică Di- 

mitrii, ce este la Curui-Ceşm&, înii care, atătă părinţăi 

noştri, cătii şi noi şi fii noştri, învrednicindu-ni de sfin- 

tele daruri sufleteşti, ni-amă îndestulată,—dreptiă aceia darii 

amă lăsată luare de samă şi cuviinăoasă cercetare giude- 

cata aceştii pricini la acei de la Ţarigradii, adecă la Prea- 

svinţitulă Patriiarhi şi la Sfăntulă Sinod şi la cei mai
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întăi a pravoslavnicului nostru niamii, ca, socotindiă, să 
găsască cuviin&osulă chipă spre a să plăti datoriia la ne- 
guţătoră şi orice altă va mai fi de plătită, şi, aşa, bisărica 
Herţii, înpreună şi cu moşiile şi veniturile ei (afară de 
mortasapie Focşaniloră), care, după hrisovulă ce mai înna- 
inte sau făcută de la luminatulă Domnu Alexandru Cos- 
tandini Mavrocordată Voevodii, pe care hrisovă ami vă- 
zută şi Domnie M& acumă, şi s'au găsită trecută şi la 
condica Visterii, fiindcă să cuvini Luminării Sale Domniţăi 
Ralu, după cumi ni-aii arătată dum[neajloră velițăi boeri 
şi cerăndu-se (șters : ni-aă arătată), s'au dată Luminării Sale şi 
sai întărită şi prină a Domnii Mele domnescă hrisovă, să să 
de la vre o bisărică creştiniască a Țarigradului, şi mai 
vărtosă la ce de la Curu-Ceşme,a Sfăntului Dimitrii, unde 
sai mai dată de curăndii şi bisărica lui Sfăntulă Loană 
Botezătoriului, a căruia mai înnainte era mitohă bisărica 
atasta a Herţii, şi să înştiințazi pe Domnie M& ca să ho- 
tărămi şi să dămii şi domnescă ală nostru hrisovă pentru 
a&asta. Deci darii, luîndu-şi sama pentru atasta la ari- 
gradă, ai înştiințati pe Domnie Mă de acolo cumiă că 
epitropii bisăricei Sfăntului Dimitrii de la Cură-Ceşm& 
au luatii asupra loră ca să plătiască, atătă datoriia ne- 
guţătoriului Apiczad&, învoindu-să cu dănsuli ca să-i de 
doizăci mii lei, cătii şi 2.700 lei ce ave a lua orăndatorii 
bisăricii Herţii, şi să ia bisărica atasta, înpreună cu mo- 
şiile şi veniturile ei, şi să o facă mitohă a bisăricii Sfăn- 
tului Dimitrii, rugăndu-ni ca, primiindu-ni şi Domnie Me 
la a&asta, să o întăriri şi să o întimiemi prin ală nostru 
domnesc  hrisovă. Deci, după c& de obştie socotială şi 
mulţămire şi după cerire ce pentru a&asta aă făcut Domnii 
Mele de la Tarigradă, să dă acumii acesti ali nostru 
domnescă hrisov, prină care hotărămi şi adeverimiă ca 
bisărica Herţii, înpreună cu inoşiile și veniturile ei, afară 
de mortasapie Focşaniloriă, sai dată la bisărica ce este 
la Cură-Ceșme a Sfăntului şi slăvitului marelui mucenică 
Dimitrii şi că de acum înnainte este mitohă a ei, neruşiitiă 
în veci. Poroncimă Domnie Mă ca bisărica Herţii, înpreună
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cu toate ale sale, de acumă înnainte să aibă a fi supusă 

suptii stăpănire bisăricii Sfăntului Dimitrii de mai susă py- 

menită, povăţuindu-să după ocărmuire şi orănduiala a na-. 

zirilorii pomeniteloriă bisărici, de cătră care are să să 

orănduiască şi cel după vremi egumenii sau epistată, şi 

la care epitropi are a da samă atăti acestă egumeni, 

cătă şi celă rănduită aici epitrop a loră și purtători de 

griji a bisăricii Herţii, la a căruia epitropii orănduimi 

Domnie M& acumiă pe Preosfinţie Sa părintele Mitropolită 

_Moldavii şi pe cinst. şi credintosii boieriulă Domnii Mele 

dum[nea)lui Sandulii Sturza bivi Velă Vist., pr&-iubitulă 

nostru cumnatii. 

Dreptii aceia darii, pomenita bisărică a. lui Sfete Di- 

mitrii, ca una ce aii plătită datoriile a bisăricii Herţa şi 

ai răscumpărat-o, hotărămi să aibă a o stăpăni pe ia şi 

pe toate moşiile şi veniturile ei, nestrămutată şi fără de 

nicio înpotrivire de cătră nimene, cu de a purure stăpă- 

nire şi deplină putere, fără a pută cineva, cu niciun felă 

de pricină saii cuvăntă, să supere atastă stăpănire, care 

ai căştigat-o plătindă datoriile ei şi scoțăndu-o de suptă 

stăpănire a omenilori proşti şi nepravoslavnici şi luăndu-o 

asupra ei. Şi de acumii înnainte să aibă nelipsită a lua 

veniturile de pe moşiile ei, atăti cele de acumi, cătă și 

pe cele ce întăi urmă să voră lăsa la atastă bisărică de cătră 

iubitorii de Hristosă creştini. Lari moşiile a bisăricii Herţii 

săntă aceste de mai giosii arătate, adecă : 

Întăi: toti loculă pe care este bineoa bisăricii şi ţin- 

terimulă trebuintosă pentru îngropare morţiloră, danie 

“prină carte răpăosatului Logofăti Iordache Ghica din 1795; 

Ghen. 18. 

Ali doile: trei casă noi, pe locul răposatului Logofătu 

Iordache Ghica, danie fiindă a altori, iară ceialantă aproapi 

de bisărică şi şcoală ce-i făcută cu cheltuiala bisăricei. 

Ală triile: o dughiană de scănduri, pe roate, mişcătoare. 

Ală patrule: venitulă breslei &obotarilori, dati bisăricii 

de însuşă briasla lori. , 

Ali cincile: 4oo lei pe totă anu dinti banii răsurilorii,
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a dăjdiilor Ţiganilorii gospodă, care să dat de doi ori pe 
ană: doi sute lei la Sfăntulă Gheorghii şi dot sute lei 
la Sfăntul Dimitrii, — iarăşă hrisovă a luminatului Domni 
Mihai Suţulă Voevodă, dinti letă 1794, luni 28. 

Alti şasăle: mortasăpiia tărgului Tuzăra, de la Tănutulă 
Orheiului, dată prină carte gospodă, toti a Domnii Sale 
Mihail Suţuli Voevodiă, din 1794, Avgustii 2. 

Alu 7-le: doizăci lei de la chervasaraoa vămii gospodi, 
pe toată luna, pentru făclii, undelemni, tămăi bisăricii, şi 
o sută cinzăci lei la zioa hramului, dină venitulă ocnii, 
din banii cămării gospodiă, şi doizăci lei luzi posluănicii 
bisăricii, şi să aibă a scuti trei dugheni şi doi cră&me îniă 
tărgu Herţii, de va ave, — iarăşă prină hrisovă a Mării 
Sale Mihailă Suţulii Voevodiă, de la 1794, luli 30. 

Ală 8-le: doizăci sălaşe de Ţigani, — iarăşti prină hriso- 
vulii acelueşii Domni, dină letiă 1704, Săptv. 28. 

Ală 9-le: mortasăpie tărgului Fălticenilorii, de la Ţănu- 
tul Sucevii, printi carte gospodii totă a acelueşi Domni, - 
de la 1795, Ghen. 7. A 

Ali 10-le: mortasăpie tărgului Dorohoiului, prină carte 
gospodă, totă acelueşă Domni, dini 1795, Ghen. 17. 

Ală 11-le: mortasăpie tărgului Chișinăului, otă Ţinutulă 
Orheiului i Lăpuşna, tijă prină carte acelueși Domni, 
Cini anulă acela, Ap. 8. 

Ală 12-le: mortasăpie tărgului Stroeştii, prină carte gos- 
podi, totă a acelueşii Domni, şi de la acelaşi ană, Apr.5. 

Ali 13: vatra tărgului Dorohoiului, cu totă venituliă 
ce are, luîndu-să şi după cumă şi la alte tărguri ce s'au 
datii altora, de cătră alţi luminaţi Domni, prin hrisovulă 
tot acelueşi Domnii şi de la acelaşi ană, April 17. Iară 
moşie Vărfulă Cămpului, măcară că ai fostă dată bisă- 
ricii aceșştiia iarăşi de cătră acelașii Domnă, prină hrisoviă, 
dară s'aii ștersu dinii condica celorlante acareturi a iai, fiindcă, 
înă urmă, pornindu-să giudecată pentru aăastă moşie de 
cătră Stolniculă Ioană Cheşco, şi făcăndu-să hotărăre, saă 
dovedită printi anaforă dumilori sale veliţiloră boeri, de 
la 1795, Dece[mbrie] 12, care anaforă este întărită şi
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de cătră Domnie Sa Alexandru Ioani Calimahi Voevodii, 

şi după acestaşiă hrisovi a Domnii Sale ce sai dată la 

1798, Avgustii 10, cumiă că pomenita moşii este a Stolnicului, 
iar nu domniască. 

A cărora moşii şi venituri stăpănire o întărimă şi Domnie 

Me pomenitei bisărici prină acesti ali nostru domnesci 

hrisov. lară, pentru ca să rămăi şi deosăbitii sămnii a 

domniascăi noastră faceri de bine şi a oblăduirii şi cucer- 

nicii noastre plecări ce avemii spre aceste sfinte lăcaşuri, 

hotărămi arătatei bisărici, prină deosăbitu ali nostru hri- 
sovă, să aibă a lua din ocna Domnii Noastre petotă anul 

căte doî sute lei, făcăndui agiatoră după cumi sati 

pututu. 

Poftimă dară şi pe cei ce înii urma noastră luminaţi 

Domni, pră-iubiţi ai noștri fraţi, ca să întăriască şi să în- 

temieze cele ce aşă bini sau făcută spre folosulă amăn- 

duroră bisăricilorii şi să d& şi atastă domniască milă de 

la Domnie Moldovii, agiutăndii cu domniasca oblăduire 

pomenita bisărică, ca de obştii cu toţii să ni învrednicimiă 

de dumnezeeştile daruri şi răsplătiri. Şi spre atasta este 

„ credinţa a însumi Domnii Mele de mai sustii scrisii, Noi 

Alexandru Costandin Muruzi Voevodii, şi credinţa a pre- 

iubiţi fiiloră Domniei Mele: Costandin Voevodiă, Dimitrii 

Voevodă, Nicolaiti Voevodi, şi credinţa a trei arherei a 

țării aceştie : Preosfințăe Sa chirii Veniamină Mitropolitul 
Moldavvii, iubitorii de Dumnezeii episcopi de pe la Scaune: 
chiră Gherasimi, episcopulă Romanului, chirii Meletie, 

episcopulă  Huşului, şi credinţa a cinstiţi şi credintoşi 

boerii Divanului Domnii Mele, dumnialoră Costandini Balş 

Veli Logofătă de Ţara-de-giosii, Mihai Sturza Velă Logo- 

fătă de Ţara-de-susi, Vasăle Costache Velă Vornică de 

Țara-de-giosă, Costandinii Balş Velă Vornic de Ţara-de- 

giosă, Costandină Paladi Veli Vornică de Țara-de-susă, 

Lupul Balşă Velă Vornică de Țara-de-susă, Manolache 

Dimache Velă Vornică ali obştii, Dimitrii Manuli Velu 

Post., Iordachi Rosetă Velă Vist., Răducanu Rusătii Hat., păr- 

călabă sucevschii, Alexanâru Mavrocordată Veli Cămăraşă, 

Vol. XXII. , 26



402 ACTE AMESTECATE DIN MOLDOVA-DE-SUS 

Alexandru Balş Velii Agă, Costandinii Sturza Velii Vornicii 

zaproză, Nicolaiii Balş Velă Spat., Vasăle Rosătii Veli 
Bani, Dimitrii Ghica Veli Com[isi], Neculaiă Dimache 

Velă Cămiraşă şi credinţa a tuturoră boeriloră Divanului 

Domnii Mele, a mari şi a mici. 

Sati datii în oraşu Eşii, întru a doua Domnie a noastră 

la .Moldavvie, înă anulă d'intăi. 

| 1803, Octomvri 29. 

Noi Alexandru Costandină Muruei Voevod. 

Loculti peceţăi 
gespodă. 

Costandin Balşă Velă Logftiă, .procitohii: 

Sau scosii de mine întocmai de pe 

condica Divanului de hrisoave. 

Dimitrii Velişcu, condicară Divanului !. 

(Colecţia d-lui M. G. Holban, ca și toate actele dorohoiene.) 

  

1 Cf. Urieariul, Il, pp. 249.50; IV, p. 164 şi urm.; Studiă și doc, V, 
p. 65, n-le 2956.
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Abăza (Şătrar), 119. 

Adam (Constantin), 97. 
Adrianopol, 87. 

Agi (Manolachi, în Moldova, 1760), 118. (în Țara-Romănească. 1716), 88. 

Agiud (Vel Căpitani de), 15, 17, 40. 

Almăjel (îi), 200-1. 
Alinteşti, 176. 

Alunu (localitate), 149, 174. 

Aman (Costachi), 166 (9). . 

Aman (Dimitrie, negustor oltean), 159 u., 172-3, 178-9. 

Amărăşti (sat), 176. (de sus şi de jos), 175. 

Apele-Vii (sat), 175. 

Andrieş (Constantin), 130 

Angheli (ispravnic, soția lui), 120. 

Antiohia (Patriarh de, în 1746), 89. 

Arapu (Gheorghe), 115. (oniţă), 115. (Postelnicul), 239 40 (13). 

Ardeal, 57. 

Arghirie (Medelnicer şi Păharnic), 101, 119. 

Arhanghelul (sat), 176. 

Arlaud (Iacob, ceasornicar din laşi) 119 

Armăşesti (sat), 176. 

Armaşi (Mari: Nicoli, în Moldova. la 1760), 112, 117. (al doilea, Toader, 

c. 1720), 237-8 (11), 2389-40 (13). (al doilea. în Moldova, către 1760), 

127. (în 'Ţara-Romănească, 1755), 89. 
| 

Armeni, 12. (străini), 13. (din laşi, şi starostele), 93.4 (Lefter, din 

Moldova), 119. ” 

Arnăut-Chioiit (sat), 84.
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Arnăuţi, 53-4. (în Moldova), 113, 132. (în Botoşani), 116. (în Țara 
Romănească), 90-1. (căpitani de), 19. 

Asachi (Petru, Căminar), 295-6 (26). | 
Aslan (Gheorghe). 102. (soţia Medelnicerului), 98 (Nicolae), 118 
Athos (mănăstirea Cutlumuz), 87. 
Austria şi Austrieci, 53 u, 89, 269. (în Oltenia), 338-9. 

B. 

Bacăii (inut), 10, 125-6, 130-2, 134, 139. 
Baciul (Balsul) (sat), 174. 
Băcsani, 112. 

Bădești, 176, 
Bagiura (căpitanul Arsenie), 238-9 (12) 
Băjescul (Iordachi, Medelnicer), 89-90. 
Bălăceanu (loan), 90-1. 
Bălăneşti (căpitanul de), 19. 
Băleanu (Grigore), 90-1, 339. 
Bălileşti, 236. 
Balş (Constantin), 115. (Dinu), 100.: (Grigore), 116, 128, 135. (Logo- fătul, în 1809), 264 (23). (în 1826), 324 (11). (Sandu), 116 (soţia lui Vasile), 97-8, 116. 
Balta (localitate), 153 
Bălteanu (Grigore, Postelnic), 168-9 (63-4). Bălteni, 176. 
Băneşti, 64. 
Bani: Chirica (Moldova, e. 1820), 291-a (21). 
Banu (Costachi), 61.2. 
Bărbeşti, 176. 
Bărbiceşti, 175. 
Barnovschi (Dimitrie), 245 (17). 
Barnovschi (Miron- Vodă), 205. 
Barnovschi (Pintileiii), 208 (12), 
Bărzeii (localitate). 151. 
Başotă (Constantin, Ioniță şi Vasile), 97. Beceşti, 206 (2), 236, 245 (17). 
Belu (Vistierul), 85 

- Beldiman (1760), 113. (Căminar). 303 (36, (Gheorghe Stolnicul), 1189, 124. (căpitanul Ioniţă), 9262-3 (22). 
Belgrad, 88. (Paşă. în 1760), 135, 
Bender, 110, 133, 138, (hotarul), 136. (capuchehaiele la), 110, 124. Berceni, 174, 
Bereşti, 155, 174, 176. 

245 (17). (Simion), 236. . 

N
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Berlin, 58, 285 n. 2. 
Bilciurescu (Constantin), 80. 

Birciiă (localitate), 130. 

Birlad, 123-4, 126. (menzi!), 105 (căpitan de), 18. (mortasipie), 41:2. 

Birlogul (sat), 176 

Birseşti, 176. 
Birzoiul (sat), 174. 

Bistriţa (rîu), 6. 
Bistriţa (mănăstire în Moidova), 10, 2U5. 

Bistriţa (mănăstire olteană), 156. 

Bobicesti, 175. 
Bobiciul, 175. 

Bogăteşti, 65. 

Bogdan (Lupu Logofătul), 61, 106, 1 18 (Ruxanda), 61. (Maria, fiica, 

lor), 107. 
Bojugeni, 176. 
Bolduleşti (şi căpitan de), 19, 110. 

Borcăneşti, 176. 

Bordeanu (Dumitrachi), 329 (14). 

Borişcouţi, 234 (7). 

Bosie (loniţă), 130-1. (Sandu Logofătul , 107, 117, 119, 135.6, 138. 

Bosniaci („Boştneni“), 17. 

Botăşani (în Oltenia), 176. 

Boteanu (Radu), 100, 117, 123.. 

Botez (Ioniţă), 97. (Paraschiva, soția Şătrarului), 6, 9%. 

Botoşani, 33 u., 125, 130-1, 139, 276, 308. (Tirgul Boilor), 59. (maha- 

laua. Grecilor şi Hagi Constantin), 59. (Sf. Troiță, 59-00. (Armeni din), 

59. („străini de“), 136. (beșleaga, 124. (ciubotari), 59. a 

Botoşani (Ținut), 121, 426. (Vornici de), 14, 21, 30, 33. (Anania), 115. 

(protopopul Veniamin, apoi protosinghel), 304 (37). (Arnăuţă de), 116 

(mortasipia), 80, 33. 

Brădeşti (familie), 199. 

Brahă (loan Gheorghiţă), 252, 256. 

Brăieşti, 206. 

Brăila, 58, 105. (Aga de), 137. (mazirul de), 137-8 

Brăiloiă (Radu Vornicul), 200. 

Brandenvurg, 38, 13%. (Brandaburi), 136 

Braneţul (sat), 174. 

Branişte (pîrcălabul de), 44. 

Braşov, 57, 88, 192. 

Brătăşanu (Diicul), 33%. 

Bratovoieşti, 34. 
Brătuia (sat), 143, 174. 
Brătuleşti, 349. 

Brincoveanu (Barbu), 338.
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Brincoveanu (Constantin, Domn al Ţerii-Romăneştă), 88, 338.9. 
Brîncoveanu (Marica), 339. 

Brincoveanu (Nicolae), 90-2. 

Brincoveni (sat), 174. 

Brinzeanul (lonaşcu), 208 (5), 231 (2) 

Broscăuţi, 241-2 (15), 243. 
Brinn, 57. 

Bucovina, 273 (3), 292 (22). (anexarea), 269. (jurămîntul satelor), 

273 (3). (comisiunea de hotărnicie), 292 (22). 

Bucureşti, 56-7, 79, 88-9, 92-38, 160 (2), 173, 180, 277 (5). (Mitropo- 
lia), 89-91. (biserici), 47. (biserica gospod), 156. (Filantropia), 182. (Sf. 
Sava), 89. (poarta din jos a Curţii), 90-1. .(Puşcăria), 88. (închisori: 
Cămara, beciurile), 90-1. (temniţa, Seimenilor), 90-1. (croitori), 90-1. (me- 
dică: Mihalachi, în 1748), 89. (fumăritul), 177. (rufeturi şi răscoala, lor 
în 1765), 90-1. 

Buda (jud. Dorohoii), 37, 176, 269, 290 (18), 307, 320-1 (3). 
Budeşti, 288 (16). 
Buhăiescu (Păharnicul, Comisul), 118-9. (Vasile Pitarul), 265. 
Buhulăr (localitate), 92. 

Buhuş (Dumitrachi), 3123 (2). (Ioniţă), 239 (12). (Sandu), 97. (Şte. 
fan), 119. (Toader), 101. 

Buiuc-Cecmegă, 92. 

Bujoreanul (Şerban), 339. 
Buluchaşa Rale, 127. 
Bumbeşti, 156, 174. 
Buneşti, 176. 

Buradă (Stolnicul), 303 (36). 

Burchi (familia), 100 n, 1. 

Burgas, 92. 

Burghele (Andrei şi Catrina), 120, (Ioniţă şi Armăşoaia), 108. (Şte- 
fan), 132. 

Busuioceni (sat), 174. 
Busuioci (localitate), 146. 
Butari (sat), 176. 

Buzăi (judeţ), 504. (vama), 177. 
Buzdugan (Balașa), 108. (Gheorghe), 212. 
Buzești (sat), 145, 174. 

Buzilă (Stolnicul), 119. (soţia Jicnicerului), 143, 417. 
Buzne (Vornicul), 283 (41). 

c, 
Calcăntraur (Ştefan), 283 (10). 
Călimăneşti, 342, 
Călineşti (Dorohoiă), 235 (9), 276, 292 (22).
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Callimachi (loan-Vodă), 244, 261. 

Callimachi (Grigore-Vodă), 129, 137-8. 

Callimachi (Alexanăru-Vodă), 129, 

Callimachi (Scarlat-Vodă), 57, 92, 319 (8). 

Callimachi (Alecu), 303 (36). 

Callimachi (Băneasa Maria), 116, 129. 

Callimachi (Jicnicereasa), 119, 129. 

Callimachi (Paraschiva Spătăreasa), 129. 

Cămăraşi (Nicolachi, în Moldova, 1760), 103, 119, 137. (moldoveni 

la Constantinopol, c. 1780), 280. 

Camenița, 57, 87. 

Căminari: Balasachi, 111. (—easă, în Moldova, 1760), 137. 

Canand, Cananăă (loan), 2846 (13), 286-8 (1415, 17), 315, 317-8 (G- 

7). (soţia Imi Maria, Marghioliţa), 285-7 (13.5), 307-8 şi n 3, 341-3 (2), 

344-5 (4). 318 (7). (copiii), 311-3 (2). 
Cananăi (lordachi), 114. 

Cananăii (Medelnicerul), 413 u. 

Cananăii (Nastasia), 117. 

Cananăi (Şerban), 285, 286-7 (14-5). (altul), 308, 

Cantacuzino (Canta, Constantin, Dinu), 113-4. 

Cantacuzino (lenachi), 108. 

Cantacuzino (Ileana), 250-1 (20). 

Cantacuzino (Paşcanu, Ilinca Băneasa, şi tatăl ei), 98, 127, 251 u. 

Cantacuzino (Ioan, Ioniță, Spătar, Vornic). 99, 250 (19), 231, 257. 

Cantacuzino (Iordachi), 114, 250-1 (20). (Medelnicer), 240-1 (14), 253 

u., 256. (Spătar), 98. (Vistier; şi soţia, Catrina), 61. 

Cantacuzino (lustina), 61-2. 

Cantacuzino (Matei Comisul), 43-4, , 

Cantacuzino (Mihai Banul), 90-1. 

Cantacuzino (Pîrvu), 90-1. 

Cantacuzino (Spătăreasa), 98. 

Cantacuzino (Şerban-Vodă), 845, 88. (Doamna Maria). 8. 

Cantacuzino (Ştefan-Vodă), 88. 

Cantacuzino (Toader), 99. 

Cantemir (Antioh-Vodă), 237-8 (11). 

Capanliul (Hagi-Imin), 487, 490.1, 193. 

Căpitani (Anastase în Moldova, 1760), 419. (Antonie, în Moldova, 

1760), 102. (Dernică), 105 (Ioniţă, în Moldova, 1760), 122. (ivan, în 

Moldova, 1760), 102. (Manoli, în Moldova), 259. (Sava), 132. 

Capuchehaielele (Vasile Vistierul Lăcusteanu?), 280 V. şi Lăcusteanu 

(Vasile) şi Holban (Andrei, Gheorghe). 

Caracăl, 48. (biserica Sf. Ioan Botezătorul din), 47. 

Caracaş (Frăsinița), 289.90 (118) (Medelnicerul), 149. 

Carageă (loan-Vodă), 139 u.6174 u. 184-5, 

Carapan (Zisu, negustor), 190. 

op, 
ma d
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Carapciu (Miron de), 245 (17). 

Cariofil (Jicnicereasa), 115. 

Cărmuneşti, 156. 
Carnabad, 92. 

Carp (Serdaru! Costin), 284 (12), 313 (3). 
Carp (Dimitrie), IM. 

Carp (Gheorghe), 97. 

Carp (Stolniceasa), 111, 127, 432.3. 

Casimir (Panaite), 283-4 (12), 3134 (3). 
Casul (!oan, Spătar), 303-4 (38). 

Catargiu (Ştefan, Costin, Ioan), 1045, 

Catargiu (Filip), 1146. 

Cavadă (Anton), 128. 

Cazaci, 58. (moldoveni, supt Fanarioţă:, î3. (anume: Iorga, Mihaşco) 
308 (5). (Vasile), 123-5 - 

Cazacul (Gheorghe), 231 (2) o 
Ceauşi (Grigore, în “Moldova, 1760), 101. (Panaiot,: în Ţara-Romă- 

nească, 1761), 90-1. | 

Cehan (Mihalachi), 109. 

Celei, 275. 
- Cerchez (Iordachi), 131-2, 438. 

Cermegeşti, 176. 
Cernauca, 209 . (vătămani de), 209. 
Cernăuţi, 10, 54. 112-8, 135-6, 247 (18-9), 256, 269, 273.4 (3). 
Cernăuţi (Ţinut), 125-6, 130.4, 235 (10), 238 (12). 
Cernăuţi (stărostie), 27 9, 30. (staroştă), 13, 21, 37-8, 231 (4), 238.9 

(an. 1740). - 
anume: Lupu Vistierul, 239.40 (13), 252-3 (21). Savin, 234 (8). 
Gheorghe Sulgeiul, 244-5 (16), 262-3 22). Imbo Păharnicul și 
lie Herescul, 246-7 (18), 248 u. Gheorghe Sturza, 254-5, 237. 
Vasilachi Crupenschi, 259-60. Gheorghe Armaşul, 239 u. lena- 

| cachi Milo 261. V. şi Mamurinţă. 
Cerntuţi (ispravnică: Pitarul Costachi), 255. (pisari), 124. (Arnăuţi), 

132. (bărani, şi căpitan), 18. (beşlii),. 124-5, “ 
Cernila (căpitanul de), 18. 
Cervenvodali (Iordachi Clucerul şi .Nicolachi Păharnicul), 89-90. 

„Cetățuia (mănăstire), 10, %7-8. 
Cheia (Cozia), 106. . 

Chesălăii (căpitănie de), 18. 
Cheşcu (Jicnicerul şi Petru), 970. 
Chiatibi (Ibrahim-Efend;), 135. 
Chipercani, 110 

Chirchilise, 92. 

Chiriac (Banul Iordachi), 33| u. | : 
Chişinăiă, 110. (camănă, mortasipie, pîrcălăbie), 17. (beşlii de), 124 (călăraşi menzilgii), 25 (iazagii), 124.
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Chiuciuc-Chioii, 92. 

Ciahor (Vel Căpitani de), 19. 
Cimp.neanu (Pantazi), 90-1. 

Cimpulung (în Țara-Romănească, 64. 

Cimpulung (în Moldova). 89 (Vornică,, 14, 17. (venitul lor) 34. 

Cimpulungul Rusesc (şi Vornici), 15, 19, 38. ” 

Cincov, 257. 

Cindeşti, 337. 

Ciocada, Ciocadea (sat), 150, 174. 

Ciocîrlie (boierinaş), 237 (11). 

Ciocirlieaia. 239 (13). - 

Ciohodari (Panait, în Moldova, la 1760) 106, 138. 

Ciomag (Marcu), 332 (15). 

Ciomirt .n (loan), 237-8 (11). (călugărul), 260. 

Ciorăşti, 176. 

Ciorteşti, 176. 

Cirjalii, 48. 
Cirlig, 141. 
Cirligătura (Ţinut), 116 u., 121, 125, 130, 13 '4 

Cirlogaui 176. - 
Cirstăneşti, 176. 

Cişlă, 110. (capuchehaiaua de), 110, 124, 

Ciuhur (ocol, 118). (Vel Căpitan de), 15, 4. 

Ciuleşti. 176. 

Ciumați (sat), 176. 
Ciuperceni, 155, 174. 

Ciurciu (Coste), 112. 

Ciure (Căminarul Todorachi), 293-4 (24) 

Clain (Samuil), 79-80. | _ _ 

Cluceri (Iordachi, în Moldova, la 1771-8), 250 (19), 256. (Manole. în 

Moldova, la 1160) 119. __ 

Cluceri de Arie (lanachi, în 'Țara-Romănească, 1705), 339. 

Cluj, 47. 
Cnezul (sat), 176. 

„Coburg (prinţul de), 55 u. 

Cocoranul (Moise şi soţia lui), 120. 

Coca (Mihali, negustor), 167-8, 172, 187, 491, 193-4. 

Cocea (Şătrar), 110, 119, 192, 159, 184-5.. IE 

Codreanu (Serdarul', 106. (Ioniţă, nepotul săi), 107. 

Codrescu (Vasile), 224. 

Codreşti (în Ţinutul Orheiului), 11. 

Codru (olatul), 38. (Vel Căpitanul de) 15, 48, 38. 

Cogălniceanu (Nicolae), 101, (stolnicul), 109, 111. 

Cogilaic (?), 136. 

Colcovanul (deal), 201.
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Colţeşti, 155, 174, 176. 
Comăneşti, 174. 

Comişi (Teodorachi, în Moldova, 1760), 99, 103, 106, 108-9, 113, 112. 
6, 125, 127, 129. (al treilea. în Moldova, 1760), 134. (Pătraşcu, în Mol. 
dova, c. 1660), 259. 

Comisoaia (Elena), 61. 

Conachi (Stolnicul, 1760), 104. Ă 
Condicari (Ioniță, în Moldova, 1778), 250 (19), 238 (21). 
Constantinopol, 57, 88-92, 103, 105, 190, 192, 270 u. (1-2), 274 (4) şi 

n. î, 280. (Vlah-Sarai), 143 u., 1745. (schela), 191. (Capanul), 191. (ca- 
panlii: Hagi-Emin), 173. (buhur de); 48. (giar sat gias), 48-9. 

Contea (sat), 176. 
Copii (Manolachi, vătaf de), 133. 
Cordun, 247 (18), 254. 
Cormăneşti, 174. 

Coroiă (Simion), 102. 

Corşărul (sat), 176. 
Cosăuţi, 18. 
Cosiceni, 176. 

Costachi (Catrina), 62. (Gligoraş), 117. (Ilie), 109. (ordachi) 9*, 109, 
(Lupu), 106. (Manolachi), 119. iMatei', 251 u., 263-4 (23). Păharnicul), 
137. (Şerban). V. Negel. (Vasile Banul), 116, 253 u. 

Costandachi (lenachi), 104. . 
Costeşti (căpitanul de), 48, 
Costiceni, 233-7, 293.4 (24). 
Costin (Nicolae şi soţia, 1760), 100, 238 (1). 
Coşernici (sat), 112. 
Coşoveni, 174. 

Coteneşti, 64-35. 

Cotnari (Dealul-lui- Vodă), 83. 
Coţmani (Vel Căpitan de), 45, 48, 28, 37-8. | 
Covurluiii, 26-7, 105, 122.3, 130, 139. (pîrcălabi: Gheorghe Vistierul). 

105.6. (Vel Căpitani), 15, 17, 40. 
Cozia, 182, 

Cozliceanu (Drăghiceanu), 90-2. 
Cozma (Şătrari), 119. 
Craiova, 165 (1), 167, 171-2, 187, 191, 193. (Maica, Precista ot Dud şi popa Fote), 46, 48. (biserica Petru Boji), 45 u., 47-8. (Carvasară) 178 u., 1801. (vama, şi creditorii că), 178, 181-2. (mahalale), 47 (ma- 

halaua Trăistari), 48 
Craiova (Caimacami), 187 u. (popreala lor), 179. V. şi Depaltes, Ghica, (Constantin), Samurcaș, Scanavi (Nicolae). Suţu (Costachi şi Iordachi) (cantaragii), 172. (magazieri), 191. (protosingheli). 46. (vătafi de Divan), 174, (boieri: Clucerul Haralambie), 48. (negustori: Băluţă Ioanu, Iancu. Lalu, Nica), 45 u., 48. (căldărară:, 179-80,
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Crăpăturile (sat), 176. 

Crasnaleuca, 144%, 124. (căpitani de menzil), 19. 

Crăstineşti, 83. | 

Crenia (sat), 186. 

Creţulescu (Toma), 9-1. R 

Crim-Ghirai (Han), 92. 
Criste (Mărioara), 291 (21). 

Crivăţ (Sandu), 123. 
Criveşti, 312-3 (2). 

Crucea (Putna), 27. - 

Crupenschi (Catrina), 120. (Lupu), 98. (Pahomie), 115. (Stolnicul), 

4102. (Vasilachi),. 259-600. 
Curt (Agatie ?), 303 (35). 

Curi-Ceșmă (casa lui Şerban-Vodă Cantacuzino), 84-5. 

Cuza-Vodă, 79-80. 

Cuza (Ioan şi Stolnicul), 107, 124- 

D 

Dabija (Istratie-Vodă), 234 (). 

Dămian (Vistierul), 286 (14). (Toader), 237-8 (11). 

Darie (Costin), 99. 
9 

Dascăli (Nistor, 1649), 245 (17). 

Daşchievici (Andrei, pisar), 230 (12). 

Dealul Banulu', 176. 

Dealul Calului, 179-80. 

Dealul Năleşti, 174. 

Dejiiul (sat), 176. - 

Depaltes (Ioan, Caimacam al Craiovei), 182-4. 

Dersca, 233 (7). - 

«Deşenş» (Andrei, secretarii imperial), 82, 

„Deşliu (Ştefan), 181-2. 

Dideştă, 176. 

Didi (Constantin, negustor), 347, 349. a. 

Diiculeşti, 176. 

Dimachi (Vornicul Nicolae), 300 (32). | | 

Dimitriu (familie), 62. (Iordachi, negustor), 191. (Polizachi), 481-2. 

Divan-Eiendi (în Moldova, 1760), 417, 129. (al doilea, în Moldova, 

1160), 117, 
Dcbrosloveni, 174. 

Dobrovăț (mănăstire), 292 (22). 

Dobrunul (sat), 174. 

Dobruşani, 176
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Dobruleşti, 175. Ă 

Dolj (judecătorie), 199 u. (sate de cărat unt la Vidin), 171. 

Donici (Andrei), 112, 252 (20). Constantin), 118, 120-1, 131. (Darie), 
114. (loan) 111. (Lupu), 111-2, 134. (Ştefan), 114 

Dorohoi, 34, 337. (Ţinutul), 113, (Vornici: Grigore şi Andrei), 233-4 
(7). (Vel Căpitană), 15, 19. 41, M4. (şoltuză şi pîrgari), 234 (7), (popa 
Gheorghiță, Darie diaconul, temnicerul, locuitorii), 234 (7). 

Doţeşti, Dozeşti, 174. 

Dracu (Zoiţa, Spătăreasa), 120. 
Drăganul (sat), 176. 
Dragomirna (lorest de), 236. 

Duca-Vodă, 87-8, 235 (9). 
Dudescu (Climent călugărul şi Nicolachi), 90-1. 
Dumbrăveşti, 176. 

Dumeni, 233 (7). - 
Dumitriu (Iordachi), 288-9 (17). 

Dunăre, 6, 56, 58, 89, va. 

Duţeşti, 144. 

Pliad (Manase), 89. 
Elmpt (general rus), 545. 
Eteria, 93, 167, 
Evrei, 12-3, 288-9 (17), 336 (17). (starostele lor în Iaşi), 23-4. (habham- 

başa), 24. (de moşii), 275. (postăvari), 12, (cu mărunţişuri), 13 (cu 
briște), 288 (16). 

F 

Fabriczany (ofiţer austriac), 53, 
Fălciii (oraş). 110, 121, 433, 125-6, 133. 
Fălciiă (judeţ), 31, 109, 125, 130-2, 139. (Dumitrachi 

103-9. (căpitani de) 18. 
Fălcoiul (sat), 174. 
Fărcăşanu (Şerban), 339. 
Fedeleşoiă (mănăstire), 366. 
Feştilă (“onstantin), 122, 134. (Ioniţă), 119. Ştefan), i:2. 
Filiaş, 199 u. - ! 
Filipescu (Pană, din veacul al XVIII-lea), 90-4. 
Pilişanu (Aniţa și 'Tache), 201-2. 
Filitis (Răducanu, vătaf al Căimăcămiei Craiovei), 182. 

pîrcălab de).
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Filofteia (Sfinta), 47. 

Florenţa, 82. Aa 

Focşani, 27, 55, 123, 203, 225, 295. (—ii Munteni), 177. (vama), 177. 

(căpitani de menzil de), 17. (beşleagă de), 123. (trimbaci de), 125. (baş- 

bulucbaşi), 17. 
Foleşti (şi—ii-de-sus), 176. 
Francesi şi Franţa, 57-8. 

Frăţeşti, 176. 
Frejeni, 355-6. 

Frumoasa (mănăstire), 9-10, 128. 

Punduleţul (sat), 175. 

G . 

Gafencu (Iordachi Postelnicul), 27% u. (4). 

Galăta (manăstire), 9-10. | | 

Galaţi, 6, 114, 123, 126, 1474 (4). (pircălăbie şi pircălabi), 13, 256, 

29, 34, 105. (căpitani de menzil de), 18. (Vasilachi Uşerul din), 136. 

(străini Gin: Timofte), 137. (başbulucbașa de), 17-8. (beşleaga de), 124. 

(Serdarul Ismail-Aga), 12%. (sare de), 12. (zahereă de), 26-7. 

Gălceşti, 147, 174. 
- 

Găldanul (sat), 174. 
Găleşoaia (sat), 152. 

Galeşti, 175. 

Galiţia, 58. 

Gangura (călăraşi menzilgii de), 25. 

Gărdan (localitate), 155, 

Gavrileşti, 175. , 

Gheanghea (Logofătul), 207 (3), 231 (1). 

“Gheorghe Ștefan-Vodă (Domn al Moldovei), 238 (7)- 

Gheorghian (Vasile), 62. 

Gherghel (Gheorghe), 276-7 (15). 

Gherghel (Maria), 120, 274 u. (4), 276.8 (56), 281 (9). 

Gherghel (Ştefan), 292 u. (22 u.). (Vasile), 288.9 (17). 

Gherghița (vama), 177. 
_ 

- Gheuca (Ioan), 119. (Iordachi), 106. (Oprişan şi Sata), 105. Ș 

Ghica (Grigorie Matei, Domn al Moldovei şi Țerii-Romăneşti;, oY, 

241-2 (45). | i _ 

Ghica (Matei, Domn al Moldovei și Țerii-Romăneşti), 89, 258 u. (22). 

Ghica (Scarlat, Domn al Moldovei şi 'Țeriă-Romănești), 90-2. j 

'Ghica (Grigore Alexandru, Domn al Moldovei şi 'Țeriă-Romăneşti), 

3 u., 92, 2445 (16), 246 u., 258, 261 u. IE 

Ghica (Grigore Dimitrie, Domn al 'Țerii-Romăneştă), 93.  
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Ghica (Constantin Hatmanul), 472-3. 
Ghinoasa (sat), 175. 

Ghioroiul (sat), 176. 
Ghiulmoz (Catrina), 101. - 

Ghizdăveţi (sat), 175. 
Giani (Manoli, Domn al Moldovei), 54. 
Gindu (Şătrarul), 119. 

Giosan (Logofătul), 119. (Nastasia), 123. 
Girbovul (sat), 175. 

Giurgeni, 812. 

Giurgiu (Coman, bogasier din). 90-1. 

Glăvani (sat), 148, 174. 

Glavii (sat), 176. 

Godineşti, 245 (17). 

Goian (Pătraşco şi Toader), 208 (3), 245 (17). 

Goieşti, 47, 176. 
Golumbeanul (loan), 180. 

Gora (Toader şi Filip), 247-8 (19). 

Gorj (plăşile din), 174-5. 

Goroveiii (Postelnicul, şi sora sa, Maria), 31 (1). (Şătrarul; soţia, lui), 145. 
Goruleni (sat), 176. i 

Govora (mănăstire), 182. 
Gozieni (?) (vamă), 177. 
Grădiştea (sat oltean), 176. 
Grăjdineşti, 175. 
Grămătici (Panaiot, în Țara-Romănească. Ia, 1745), 339, 
Greceni (Ținutul, olatul), 31, 136. (Vel Căpitani de), 14, 18. (venitul 

—lor), 33-4. (Medelnicerul Nicolae, căpitan), 136. 
Grecia, 93. (limba —ească), 272, 280. 
Grecii (sat oltean), 176. 
Gribeşti, 345. 
Grindineşti. 175. 

Groşetul (munte), 344. 

Gruiul (sat), 474, 

H 

Hagi-Marchina, 116. - 
Hamăradie (Amaradia, rîă), 200. 
Hatmani („Grecul“, 1788, în Moldova), 54. 
Hermeziu („lanachi“), 147. (Nastasia), 117. 
Herţa, 276, 278 (7), 287 (14), 324 (9), 325 (12), 337. (Ținutul), 224, 

262 u. (23), 319 (8). (ispravnică), 264 (23). V. şi Holban (Vasile). 
Herţanu (Ciucerul Iordachi), 296 u. (27 u.), 301-2 (34), 324 (41).
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Herţa (Ţinutul), 382-3. 
Herţe (lonaşcu), 206 (2). 

Heru (căpitan de), 18. 
Hiiişău (sat), 214, 219, 329 (15), 330 u., 334, 337. 
Hirlăă, 132, 134. (Ţinutul), 113, 121-2, 126. 
Hirliceni, 205. 

Blinişte (căpitanul de), 18. 

- Hodol (și moşnenii hodoleni), 199 u. 

Holban (Andrei, Andrieș), 223. 270-2 (2), 278-9 (7-8), 280-1 (9), 281.3 
(10), 281 (9), 391 u. 

(Catrina, —uţa, soţia lui Vasile). 225, 278 (6-7), 290-1 (18-20), 
293.5 (24.5), 296.7 (17), 328-9. (cele două fete ale ei), 291. (20). 

(Cleopatra), 299 (31). 
(Dimitrie, Dumitrachi, fiul Banului Toader), 223-6, 290 (18). 
(Gheorghe), 269-70 (1), 271 şi u. 391 u., 396. (fiica Elenco), 391 u. 
(Ilie, mazi), Pitar, tatăl lor), 223, 244, 256, 238 u. (22), 251, 262-3 

(22, 269.70 (1), 270 u. (2), 273 u. (3), 320, 321 (9), 385. 

(Dieş Banul, Clucerul), 214-5, 219-207, 223, 272, 2174 (3), 284-7 

(12-40, 287-9 (16.7), 290-1 (19), 293 (23), 294 (25), 296.8 (27-9), 302 
(34). 8319-20 (9), 328-4 (12), 329 (44). Ă 

(Măriuţa, soţia lui Andrei), 279 (8), 281 (9), 283 (10). 

(Mihalachi Căminarui, fiul lui Vasile şi al Catrinei), 220, 2945 

(25), 299, 300 u. 432 u.), 319 (8), 329 (14), 2823... 

(Nicolae, 1760), 260, 385. 
(Păhărniceasa), 321 (9); 
(Smaranda, fiica lui Ilie LD, 274 (3). 

(Sultana, Suităniţa, soţia, luă Mihalachi), 295 (25), 201 (33), 306. 

(Ştefan, Ştefănică, Ştefanachi Clucerul, în călugărie Sava, ful lui 

Die 1), 213 u., 263 u. (23), 274 (3), 279 (7), 230, 295-6 (26), 301-2, 

319.20, 321 (9), 330 u. V. şi Mogoşeşti. 

(Toader Pitarul, Banul, fiul lui ilie I), 223-4, 274 (3), 281-2 (10), 

292.3 (23), 295 (25), 296.8 (27-9), 299 (31). 319 n. (9), 321 (9), 325 

" (42), 328, 329 (44), 30 u. | 

(Păharnicul, Căminarul Vasile, Vasilică, fiul lui Ilie 1), 223, 274 

(3), 279 (8), 281-2 (40, 2846 (13), 287 (15), 289-90 (18), 297-8 (28-30), 

313.4 (3), 318 (7), 385, 391 u.. (soţia, sora lui Gheorghe Gorovei), 

291 (20), 311, 320 (1). (fiica Maria), 314-5. (bisericile familiei), 280. 

Homoriceanu (Tudorachi), 370. _ | 

Horecea (mănăstire), 10, 253. (egumenul Artimon. de), 25% u. (4i- 

cheiul 'Teofilact).; 255, 257. 
Horopchevici (familia), 62. 

Hotin, 35, 58, & 138, PA (117 , 297 (27). (raiaua), 259, 288 (17). (Paşa 

de, c. 1760), 108-183, 122-3, 425, 130, 433, 138. (zahereaua pentru), 112. 

Hotin (Miron Costin, pîrcălab de), 353.5. 

21
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Hotin (Ţinutul), 384 u. 

Hrasca (Hrazca), 388. 

Hrisosculeă (Iordachi), 99, 120 u. 

Hrisoverghi (lenachi), 98. (Manolachi), 101. (Medelnicerul), 135, 

Hurdugi (sat), 357. , 

„ Hurezani, Hurezeni (sat), 146, 174. 

Hurmuzaki (soţia Logofătului), 145. 

Husein-Paşa (1673), 88. 

Huşi (căpitanul de), 18. (beșleagă de), 12 u. 

Huşi (Mitrofan, episcop de), 357. 

lacomachi (Safta), 98. 
Iali-Gavac, 92. 
Ialomita (vamă), 177; 

Iamandachi (Serdarul), 111, 123. 
Iamandi (Jitnicerul Ioan), 115, 259. (Iordachi), 106. (Serdarul), 117. 

(Ştefan), 109. 
Ianovici (Toderaşco, Vornic), 231 (3). 
Jarova (căpitan de), 18. 
laşi, 12-3, 22, 44, 53-4, 57, 87, 93, 120-1, 130-2, 139, 208 (5), 223, 239 

(12), 210 (33), 243, 251, 253, 263 u. (23), 278 (7-8), 294-5 (25), 297 (28), 
303-4 (36-7), 306-7, 341 (2), 312, 313 (2), 393, 395. (mahalale şi strade: Băi- 
bărăcarie, Bărboi, Broşteni, Feredeie, Muntenime, Podu-Vechiii, Tătăraşi, 

Tirgul-Făinii, Tîrgul-de-jos, Tirgul-de-sus, Uliţa Mare), 20, 24. (Cizmăria), 24. 
(Tîrgușorul), 9-10. (biserică: a Banului), 220. (a Dancului, şi egumenul 

„Irimia), 256. (Sf. Ioan Zlataust), 10. (Sf. Sava), 86. (Sf. Spiridon), 114. 
(Trei Ierarhi, şi dascălul Iosif), 92, 361. (Curțile), 57. (Casele serdăreşti) 

105. (şcoala, elinească), 119. (şcoala a, doua, elinească), 117. (şcoala siove- 

nească), 117, 119. (menzilul), 107, 128. (Vel Căpitanul de), 14, 19, 128. 
(venitul lui), 34. (staroştă Qe), 23. (medici: Iordachi, în 1760), 118. (ne- 
gustori: Ionaşco), 209. (Sandu), 241-2 (15). (străini), 24, 136. (eroitori), 
245 (17). (beșleaga, de), 117. (Consulul rus). V. Rusia, 

Iaşi (Tinutul), 118 u., 121, 123, 126. 

Ibăneşti, 252 (20). 

Ibrahim-Paşa (1737), 89. 
Ibrahim-Aga (1760), 135. 

Ibrul (vale), 201. 

Iconomi (loan), 328. 

lene (Dumitrachi), 293-5 (24-5), 300-1 (33). (Ilie), 100. (Nicolae), 100- 
Iepureanu (familie), 304 (36). 
lepureni (sat), 303 (36), 329 (15), 322 (15).
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Ierusalim, 47. 
Igoiul (sat), 176. 
Ilarian (Papiu, scriitor), 79-80. 

Iliaș Alexandru (Domn al Moldovei), 259, 9262. (ş soția lui, Canta- 

cuzina), 361. 

Iiat (Catrina), 120. 

ilie (Nicolae, boier moldovean), 117. 

Ilie (Sandu Stolnicul), 117. 

Ioan-Vodă cel Cumplit (Domn. al Moldovei), 86, 385. 

Iureşti (sat), 176. 

Ipsilant (Alexandru, Domn al Terii-Romăneşti), 53-4, 57, 350. 

Ipsilanti (Constantin, Domn al Ţerii-Romăneştă şi al Moldovei), 59 92. 

Ipsilanti (Aga, 1763), 90-1. 
Isacce (eadiul de), 138. 
Isăcescu (Toader), 113. 

Isacovici (Cîrstian), 157. 

Ismail (oraş), 58. 
Ispravnici (în Moldova, Papa, 1760), 102, 117, 121, 431. 
lubăneşti (Vel Căpitan de), 19. 
Iucşeni, 245 (17). 
lugeşti, 245 (17). 

luraci (sat), 174. 
Izlaz, 188, 193. 
Izlazul-Verde (localitate), 175. 

Izmană (Ioan, răzeș), 116. 

Izvarna (sat), 153. 

Japca (căpitanul de) 18. 

Jicniceri (în Moldova: Gheorghe, ia 1760), 98. 

Jijia (rii), 44. 
Jiscălia (sat), 176. 
Jora (căpitanul de), 25. | 

Jora (Antohie, Constantin, Ilinca, Safta, * Toader, 1760), 106. (Maria), 

288 (16). (soţia, lui Nicolae), 108. 
Jupâneni (sat), 64-5. 

E. 

Kâlnoky (Agnes, soţia lui Costin Neniul), 264 (24)-
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L. 

Lăcusteanu (Vasile, Vistier), 270 u. (2), 280. 

Lambrin6 (Constantin, Mare-Spătar şi fica lui, Casandra), 89. (Pi- 

tarul), 109. 
Lăpuşna, 10, 25, 109, 356, 400. (Vel Căpitan de), 15; 25, 40. 

Larga (sat), 53. 

Lascar (soţia Medelnicerului, în Moldova, la 1760), 108. 

Latoriţa (rîă), 34. 

Lăzoaia (Stolniceasa), 101 (1). 

- Lazu (Costachi, fii lui), 128. 

Lehăceni, 258 u. (22). 

Lehacinschi (Dimitrie şi Vasile), 206 (2). 232 (5). 245 (17). 

Leipzig, 45, 58. (argintărie de masă de), 315-6. (basmale de), 46. 

(pălării de), 49. (şervete de), 49. (taclit de), 47-9. 

Lemberg, 284 (12). 
Leonard (Medelnicerul), 119. 

Leopold al II-lea (Împărat), 81-2. 
Lesbos, 90-2. 

Leul (sat), 175. 
Licurici (sat), 147, 174. 

Lipcan-Aga (Ismail), 103, 120, 123. 

Lipcani (tîrg), 122. 

Lipoşia (sat), 176. 

Logofeţi (în Moldova: (Antonie), 366. (Constantin) 138. (Contăș), 353, 

(lenachi, în 760), 138. (Iordachi, în 1760), 149. (alt Iordachi), 893. (Ma- 

nolachi, în 1760), 98, 104. (al treilea:) Costachi, 395 (de sat), 360. 

Lotru (rii), 344. 

Lozenschi (Gavril), 3845. 
Luca (Ienachi), 62. (Toma Stolnicul), 109. 

Lucăceşti, 64. 

Lucavăt (Coste de), 245 (17). 

„Lucaviţa (sat), 245 (17). (Petraşcu de), 296 (2). 

Luchi (Catrina şi Mihalachi), 120. 

Lupnic (sat), 126. 

M. 

Măciuca (sat), 176. 
Macri (Constantin), 115. (soţia Medelnicerului), 115. 

Mădulari (sat), 176.



  

TABLA NUMELOR 4214 

Maghiriteşti, 64. 

Măgură (căpitanul de), 19. 

Măgura-Găunoasă, 175. 

Măgura-Veche, 175. 

Măgurele (sat), 377. 

Măgureni (schit), 176. 

Măgurile (Prahova), 377. 

Mahmud I-iii (Sultan), 362. 

Maicile (localitate), 156. 

Maicilor (dealul), 174. 

Mălăieni, 349. 

Mălăieşti, 370 u. 

Mălaiii (Nastasia), 98. 

Malul (sat), 176. 

Mamona (Aga lenachi), 117, 121. 

Mamuriuţă, 236. (Anghel de), 206 (2). 

Mănăileşti, 176. 
! 

Manoli (familie), 278 (7), 282-3 (10). (Loniţă), 101. 

Manu (Costachi Căminar), 296-7 (27-8). 

Mărcuţa (mănăstire), 128. 

Mărgineni (sat oltearn), 92, 179. 

Matei Basarab (Domn muntean), 366. 

Mateieşti, 176. 
- | 

Matiaş (Gavrilaş Logofătul), 61, 207-8 (4-5), 208-9 (46), 231 (4), 232-3 

(6), 245 (17). (soţia, Sîrbaca), 61, 245 (7). (fica, Ruxanda), 208-9 (6). 

Mătrac (?) (pîrcălabul de), 125. 

Mavrichi (lenachi), 117. 

Mavrocordat (Alexandru), 83. 

Mavrocordat (Nicolae-Vodă), 88-9, 238-9 (12), 253. 

Mavrocordat (loan-Vodă), 88. 

Mavrocordat (Constantin-Vodă), 88-9. 

Mavrocordat (Alexandru Constantin-Vodă Domn al Moldovei), 892, 

396, 398. (fiii săi), 397. 
| 

Mavrocordat (Rală, fiica lui Alexandru Constantin-Vodă), 3896, 398. 

Mavrodi (Dumitrachi, negustor), &7. 

Mavrogheni (Nicolae-Vodă), 55-17. 

Medelniceri (Iordachi, în Craiova, 

M „gaspileon (mănăstire), 113-7. 

Meitani (baronul Ştefan), 173, 186 u. 

Mereni (sat), 110. 

Meteul (moşie), 199 u. 

Michichi (boier moldovean), 107. 

Miclescu (călugăriţa), 98. (Gavril), 

şi Şătrar), 107. (Stoinicul), 124. 

c. 4817), 181-2. (Pascal în (1760), 40%- 

417. (Joan), 107. (Sandu, Jienicer
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Micşineşti (sat), 356. 

Mihul (Dumitraşcu), 209 

Mihuleţ (Armaşul), 111. 

Milo (lenacachi), 99, 108, 112-3, 138, 261. 

Milo (Iordachi căpitanul), 113,. 124. 

Mimi (lanachi), 172-3, 186 u. 
«Minculi» (sat), 176. 

Minea (familie) 62. 
Mircești (sat în judeţul Roman), 43. (căpitanul de), 19. 

Mirele. V. Mitropolitul Grigorie. 

Mironescu (lonaşcu), 206 (2). 

Mirşaui (sat). 175. - 

Mîrzba (?) (Vasile), 273-4 (3). 

Mitescul (loan Căpitanul), 385. 
Mitre (Ioniţă), 105. - 

Mitropoliți (ai Ţerii-Romăneşti:) Ştefan, 366. Varlaam, 366. Grigorie 

al II-lea (1'750), 364. Cozma, 366. (ai Moldovei). V. Moldova. 

Mocani, 5 u,, 25-6, 103. (cară şi căruţe ale lor), 26. 

Mogosesti (pirăt), 257. 

Mogoşeşti (biserica de lemn), 222. 

Mogoşeşti (mănăstirea), 214 u., 279 (3), 304 (36-7), 305 (39), 321 u. 

(10), 329 u. (15), 335. (popa Pavel), 241 (14). (popa Sava), 297 (28) 

(călugări). 330-1. 

Mogoşeşti (moşie), 205 u., 214 u., 231 u., 307. (Zaharia de), 245 (47). 
Mogoşesti (sat), 387 u, 

Mohammed al IV-lea (Sultan), 87, 237 şi n. 1. 

Moldova (rii), 6 

Moldova (Divanul Cnejiei), 263-4 (23). 

Moldova (Mitropolia), 22, 43, 216 u., 219. 221-3, 226, 
Mitropoliţi; Antonie, 242. 

Iacob L-iă, 123, 
Gavriil Calimah, 43, 104, 118, 392. 

Veniamin Costachi, 215, 302 (34), 305 (39), 307, 32. 
Moldova (negustoră: Stati), 271-2. 
Moldoveneşti (slove), 272. 
Moldoveni (sat), 173. 

Molnița (rîu), 275-6, 289 (18), 316, 318 (7), 388 u. 
Morari (sat), 356. 

Mortun (familia), 824. (Costachi şi fetele), 305- 6 (39). 
Moruzi (Constantin-Voâă), 233u., 
amoruzi (Alexandru-Vodă, Domn al Moldovei), 57. 395 u. (Divanul lui), 

401- 

Movilă (leremia-Vodă), 87, 245 (11), 348. 
Movilă (Simion-Vodă), 87. 
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Movilă (Moise-Vodă), 206-7 (3). 

Murguleţ (Alexandru), 380. 
Muscel (judeţ), 64-5. 

Mustafă (al III-lea Sultan), 90-1. 

N 

Nacu (Ioniţă), 117. (Lupu), 129-314, 154. 

Năhoreni, 208 (5). 

Napoleon I-iii, 57-8. 

Năuceşti (localitate), 387. 

Năvărnici (sat), 110. | 

Neagul (familie în Moldova), 385. | 

Neamţ (mănăstire), 216, 218-9, 308, 311 (2), 312. (Doroftei duhovni- 

cul de), 322. (Mineiele din), 323 (10). 

Neamţ (târg), 34, 121, 131-2, 139. | | 

Neamţ (Ţinut), 99-100, 126. (Vel Căpitană de), 15, 17, 40. 

Neculce (Gavrilaş; şi soţia), 61, 98. (Mie), 61. 

Neculce (Ioan, cronicarul), 61.2, 237-8 (11). (alt Ioan), 61. 

Neculce (Păharnicul), 117. - 

Neculce (Vasile), 61-3. 

Nedeia (Inoşie), 338. 

Negei (Şerban), 264 (23). 

Negrea (Jicnicerul), 107. 

Negreni (sat), 147, 174. 

Neniul (Constantin Costin, Păharnic), 265. 

Niculiţel (localitate), 12. 

Nimereuca (vad; şi căpitanul), 18. 

Nisipeni (sat), 176. 
Nistru (rit), 6, 58. 
Noosăliţa (sat), 259. 

O 

Obiciul (sat), 176. ” hurdari ae) 138 

Oceacov (Mutpac-Emini de), 137. (muhurdări Sb oc 
Ocna (Tirgu-), 12, 16, 20, 43. (cămărași de)2 2, 43. (vama de), 21- 

Oculeşti (sat), 176. 

Odobescu (Alexandru, scriitor), 80. 

“Odobeşti, 26-7. 
Olanda, (pînză de), 317. 
Olăneşti, 176. 
«Olsori» (vamă), 178.
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Olt (rîă), 172. 
Oltenia (administraţie austriacă), 338. (mănăstiri din), 41 u. 

Olteniţa, 92. 
Onciul (pîrcălab), 231 (3). 

Ora iea-Mare (episcop de), 79-80. 

Orăşeni (schit), 331. 

Orheiă (oraş), 25, 110, 131, 133. (inut). 109, 121, 123.7, 130-1. 184, 

313 (3) 400. (Vel Căpitani de), 15, 25, 40 (trimbaci de), 124. 

Orlazi (sat), 355. 

Orleşti (sat). 176. 

Orniţa (moşie), 182. 
Osica-de-sus şi de-jos, 174. 

Osicul, Osăcul (rîii), 387, 389 

Otăşani (sat), 176. 

P 

Păharnici (Dumitrachi, în Ţara-Romănească, 1765), 90-2. (vătaf de-i, 

Michi), 100. (Catrina, Păhărniceasa, în Moldova, la 1760), 119. 

Paholcea (familie), 235 (9). 

Paladi (Ana Domnița. născută Cantemir), 98 şi n. 1. 

Paladi (Constantin), 98, 250 (19). 
Paladi (Dumitrașco), 106, 118. 
Paladi (loan), 106, 118. 
Paladi (Stolnicul), 235 (9). 
Palanga (sat), 176. 

Papadopol (Şerban), 182. 

“Paphos (Mitropolit de, în 17t0), H18. 

Pătraşcu (Nicolae-Vodă, Domn al Ţerii-Romănesti), 116. 

Păuşeşti, 176. 

Pavli (ispravnic). 104, 133. 

Pereşti, 150-1, 174. 

Periseceni, 110. 

Petersburg, 307, 312. 

Peticei (sat), 176. 

Petriceicu (Mariana Doamna), 87-8. 
Petru Șchiopul (Domnul Moldovei). 86 7, 355. 

«Phaken» (localitate), 92. 

Picleni (sat), 381. 

Picoasa (sat), 174. 

Pilipăuţi (sat), 214, 219, 223. 226, 205 (26), 320, 329 (05), 
Pinoasa (localitate), 151, 

Pirăul (sat), 174. 
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Pircălabi (sat), 373 (4)- 

Piriianu (Manolachi, al doilea Logofăt), 202. 

Pirscov, 175. 

Pirvu (Gheorghe, Medelnicer), 390. 

Pisari: Hatica, 137. lenachi (1643), 231 (3). lonaşeo (1640), 20-7-8 

(4-5). Răducan, 128. Savin, 234 (8). : 

Piscoiul (sat), 174. 
Piscul (sat), 356. 
Piscului (Botul-), 201. 

Piscurile (localitate), 155. A , 

Pisoţchi (Armaşul), 209. (loan Vornicul), 357. (altul), 889. (loniţă), 

101. în Moldova, 1760), 105. (Gheorghe, în Moldova 1760; 122, 126. 

Piteşti, 48. 
Pitoaia (localitate), 341. 

Pleşoiul, 176. 

Plopeni (sat). 356. | 

Plopilor (Valea, sat), 370-1. 

Pocel (localitate), 372 (3). 
Pociovalişte, 150, 114. 

Podbăniceanu (Ioan, Logofăt), 290. 

Podul-Iloaii, 60. 
Podul-Purcarului, 199. 

Poduri (sat), 374 (6). , i 

Pogor (familie). 62. (Constantin), 62. (Vasile, poet), 66 u. 

Poiana (localitate), 149. (în Gorj) 134. 

Poienari (sat oltean), 176, 201 u. o | 

Poienaru (Manolachi), 199. (Medeinicerul | etrachi), 48. 

Poienile (sat în judeţul Roman) 115. 

Poienile-lui-Talpă 321 (9). ! 

Pojarul (localitate), 148, 174. 

Pojogeni (sat), 144, 174. 

Po onia. N | 27, 4% (trimbacă din — în Moidova), 128. 

Ponoarele (localitate), 151, 474. _ 

Popăscul (loan, Maria, Toader), 246 u., 235. 

Popeşti (sat), 147. (în Gorj), 174 
Popi (localitate), 350. 

. Popinzăleşti, 174. - . 3 

postelnic: Alexandru, 357. Gavrilaşco (în Tara Românească, a 14) 

339. Gheorghiţă (1680), 355-6, 357. Iordachi Grigoras, 270 (casa 

treilea —, în Moldova. la 1760), 121: Mihalachi (1817); . 

“Smaragda, în Moldova, la 1760), 49 | 48, 2% u. 
| Potlog (Dumitraşcu; Căpitanul, Stolnicul), 246-1 (18), 2 

262.3 (22). . 
Prăşcoveni (sat), 174. 

-
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Preajba (sat), 174. 

Preuteşii (sat), 265. 

Prigoreni (sat), 6(-2. 

Prival (sat), 123, 126. | 
Procopiu (lenachi), 172-3, 187 u., 190 u. 

Prozorovschi (generalul Alexandru), 384. 

Pruncul (Şătrarul), 104. 

Prusia, 57-8. 

Prut (rii) 6, 10, 44, 59, 258 (22), 259, 320. (vărsături de), 214. 
Pucioasa (sat), 370. : 

Putna (mănăstire), 10. 

Putna (Ținut), 22, 27, 421, 125-6, 1301. (staroşti de), 13, 34. 

Puteni, 123. (căpitani de), 18. 

Răchita (sai), 143, 148, 174. 
Răchitoasa, 42-3, 

Raci (localitate), 156. . 
Racoviceann (Constantin), 338.9. (Badea), 338. 
Racoviţa (sat), 175. 

Racoviţă (Mihai-Vodă), 238-40 (12.3), 242, 245 (47), 250-1 (20), 
252-3 (21), 362, 

Racoviţă (Constantin-Vodă), 89-90, 239. 
Racoviţă (Ştefan-Vodă), 89-91. 

Racoviţă (Spătarul Iancu), 188-9, 192, 194. (Logofătul), 23t (8). (inca, 
108. (Vornic muntean, 1763),.90-1. 

Rădăuţi (episeopul Calistru), 242. (episcopul Dosoftei), 258 (22) u. 
(străinii din), 123, 123, 

Radu Mihnea (Domn al Moldovei şi Țerii-Romăneștă; şi Divanul săi 
în 1613), 65, 231 (1). : 

Radu lliaş (beizadeă), 88. - 
Răducanu (Păharnicul), 4146. . 
Răsipeni (căpitanul de), 19. 

Răspopeni (sat). 112. 
Rasti (Căminăreasa Elenco), 223, 297-8 (23-9), 302 (35, 324 (1), 

329 (14). 
Răşcanu (Alexandru), 411. 
Raşcov (căpitanul de Vadul- —ului), 18. 
Răşina (sat), 174, 

Răzina (căpitanul de), 19. 
Razu (Iancu), 119. (Maria), 62. (Vasile), 250 (19), 
Redea (sat), 175. ! . 

Î



      

TABLA NUMELOR i 427 + 

Rimnic (episcopie), 176. (episcopul Neofit), 45-7. . 

Rimnicul-Sirat (rii), 56. (judeţ), 50 u. Ie 

Rizu (lacovachi), 172-3, 187 u., 189, 192, 194 

Rogojeni (sat), 143. ! 

Rogojina (sat), 174%. 

Roiu (Hatmanul), 116. 
Roman, 10, 53, 121, 132, 282 392. (biserica Precista), 10. (Armeni 

din), 137. (Turcă la han), 101. 

Roman (Ţinutul), 126. 

Ropcea (căpitanul de), 15, 17, 39, 239-40 (13). 

-- Roset (Constantin), 100, 250 (19). (loniţă), 102. 107. (Iordachi Vis- 

“ tieru!), 234 (23), 357. (Lascarachi), 102. (Nicolae), 99. (Vasile), 99, 418. 

Roşca (Anuşca), 102. (Constantin). 419. (Dimitrie Vornicul), 83. (Dinu), 

* 408, (loan). 119. 
Roşeşti (sat), 111. 
Roşia (sat), 176. 

Roșia-de-jos (sat), 156, 174. 

- Roşieni (sat), 174. 
Rughi (căpitanul de), 18. 

Rugină (Pavel şi soţia), 241-2 (15). (Ștefan), 231 (3), 236. (Toader), 

231 (3). 

Rumienţov (mareșalul), 55 u- 

Rusacovschi (sai Rusanovschi), 3884 uU. 

Rusăneşti, 176. 

Rusani (Ruseni, moşie), 384 u. 

Rusia (farul Alexandru I-iă), 38%. 

Rusia “ Ruşi, Bt u., 227, 3 (15). (consul 1 Iaşi în 1800), 57- 
Ruşeţ (vale), 200. ! 

Saca (sat), 155. 
Săcel (sat), 156. 
“Săciurile (sat), 155. 

Săcşoara (vălcea), 200-1. . ; : 

Sadova i 338-9. (egumeni::: Ghenadie), 329. (Samuil), 338. 

(Varlaam), 338-9, SN 
Sălătruc (Dumitru Logofătul din), 65. 

Salce (căpitanul de), 18. 
Sălişte (sat). 337. 
Samurcaş (Constantin), 160-1 (2-9). 

Sănăuţi (sat), 283 (10). - ' 
Săneteuca (căpitanul de), 18-
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Sarapciă (căpitanul de), 18. V. şi Carapciu. 

Sărata (rîu), 356, 

Săscioara (sat), 176. 

Sava (lenachi, Maria), 13. 

Saxonia, 38. 
Scanavi (loan, Caimacam de Craiova), 184-5. (Nicolae), 139-60 (4). 
Scăioși (sat), 373 (4). 

Scărlet (Antohie), (Dabija), 355. 105. (Ioniţă), 109. (Ştefan Postel- 
nicul), 357. (Toader), 109. 

Scinteie (odagiul de), 107. 

Sclipanu (Nastasia), 120. 

Scrada (localitate), 147. 

Sc rțeanu (familie), 371, 372 (2), 376. 

Scorţeni (sat), 376. 
Scorțescu (Toader), 117. 

Scundul (sat), 176. 

Seaca (sat), 174. V. Saca. 

Seciul (sat oltean), 174 V. Seciurile. 
Seciurile (sat), 174; 

S. cul (sat), 216, 218. - 
Selim al III-lea (Sultan 1789). 56. 
Serdari: Hristodor (după 1820), 186u. Răducan (în Oltenia, la 1818), 

175, 177, 

Seuciuc (?) (Gheorghe), 290-1 (19). 

Sibicei (sat), 365. 
Sibiiă, 47. 
Silion (Ştefan Toader, vasile), 97. 
Silivri, 92. 
Sinai (Mitropolit la 1768), 117-8. (loachim Ylahul, egumen), 36. 
Sineşti, 176. (căpitanul de), 19. 
Sinihăii şi Cincăii (sat), 214-5, 2 9, 223, 22516, 236, 215 (17), 245-8 

(13-9), 249, 303 (38), 321 (10), 329 4) 331. (popa Sava de), 200 (2), 
232 (5). (sac căpitanul de), 206- 7, 208 (5), 232 (5), 245 (12). (Nacu, fiul 
săă), 236, 240-1 (14). . 

Sintilie (sat), 252 (20) 
Sion (Ioniţă), 382-3, 
Sirbi, 13 4144. (—eşte), 176. 

Siretiu (rii), 6, 11, 29. 
Siretii (tîrg), 10. 
Sirical-Mare si Mic 41. 

Slănicul Moldovei, 105. 

Slănic (Prahova), 369. 

Slatina (vama), 177. 
Slătineanu (Radu Comisul), 90-1.
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Slătioara, 176. 

Slăveşti, 176. 

Slomn (sat), 362-3. 

Slugeri: Ioan (în Moldova, la, 41760), 117. 

Socaţii (sat), 176. 

Sohul (căpitanul de), 18. 

Solca (mănăstire), 236. 

Sotunceni (căpitanul de), 18. 

” Soreni (sat), 175. 
: 

Soroca. 12, 126. (Vel Căpitani de), 15, 148, 40. (sotnică), 18. (— pisari 

și beşlegi de), 1245, 130. - 

Soroca (Ținutul), 411-2, 130, 136-7, 139. 

Soroceanu (Maria), 254-5. 

Soveja, 139 , 

Spătari: lenuţă (în Moldova, la 4838), 305 (39), 306. (Iordachi. în 

Moldova, la 1663), 231 (8). 

Spie'berg, 57. 

Spineni (sat), 47-8. 

Spiţeri : Toma (în Moldova, la 1760), 117. 

Stahl (pisar), 127. 

Stamati (Constantin), 97. (Medelnicerul ; soţia lul). 115. 

Stamatin (Săndulachi), 29 (20). 

Stăneşti (Olt), 176. 
Stănileştă, 242 n. 1. 
Stărleni (sat), 176. 

Stavăr (familia), 62. (Banul), 295 (25). (Velişco), 119. 

Stavrachi (Gheorghe), 90-2. 

Stârce (Logofătul Alecu), 302 (a 166 €) 

Stoechiu (lanachi, negustor oltean), 2 _ 

ea dendacni), 48 (Scarlat Căminarul), 163 u. (2 u.), 173, 181-2, 

186 u., 191, 1945. “ 116 

Stoienesti (sat), 64. (pe Otăsăli), 16. , 

Stoiniol: e zet dei (1730), 242-3 Mihalachi (în Moldova» bu 

1811), 288 (46). Petru (în Moldova), 120. Ştefanachi (în 'Tara-Romă- 

nească la, 1764), 89-90. 
Stratulat (Ioniţă), 99. 

Strişcă (căpitanul Ionică), 249. j 

Stroiescul (bătrinul), 287.5 (1 d, (Cori 

(Lupu), 206 (2). (în 1650), 232- - , 8 u. 

rroşti ÎN 54, 176, 206 (9), 237-8 (41), 28040 (3), 244 268 

(92), 261, 273-4 (3), 288-9 (17)- (târg), 400. 

Studiva (sat), 175- o , itrachi) 

230 (49). (Gheorghe), 117, 204-5 207- (Meana), 61. (i 

239 (loan), 237-8 (11):
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narul loan), 289 (18). (Ioan), 101, 107. (Ioniţă), 107. (Mihai-Vodă), 32. 
(Mihalachi), 101. (Paraschiva), 101. (Sandu Vistierul), 100, 114, 243, 
399. (Smaragda), 101. (Solomon), 105. (Ștefan), 113. (Vornicul), 264 (23). 

Subranet (căpitanul de), 18. 
Suceava, 54, 60, 123, 233 (6), 245 (17), 269. (popa Iacob), 62. (mazilă 

de). 137. (Chira de), 134, (4). , 
Suceava (Ținutul), 121, 126, 130, 136, 138 
Suceviţa (mănăstire), 242. 

"Sulgeri: (Panaioti), 357. 
Surani (sat), 156. (Dealul —lor), 174. 
Surpaţi, Surupaţi (localitate), 144-5, 174. 
Suțu (Alexanâru Nicolae-Vodă), 57, 92, 164 u., 1469-70 (2), 182-3, 192 Suţu (Mihai Constantin, Domn al Moldovei), 264 (23), 293 (23), 366, 

391 u., 400. 
Sutu (Costachi), 161-3 (4-5). 
Suţu (Eufrosina), 173, 186 u. 
Suţu (lorgachi), 164 (7). 
Sutu (Nicolachi), 92. 
Suvarov (generalul), 55. 

Șăndranul (familie), 387, 389. 
Şărălii (localitate), 366. 
Șărbăuţi (sat), 3*8.9. 
Şătoaia (Șitoaia), 150, 174. | , - Șătrari: Bumitru (în Moldova, la 1760), 118. fani (în Moldova, la 1760), 98. 
Şendre (Jienicerul), 104. 
Șendreni (sat), 233.4 (7). 
Șendriceni, 231 (3), 
Șeptilici (Gheorghe, Logofăt), 235 (9). 
Şerbăneşti (pe Otăsăt), 176, 
Şilişăii (sat), 236. 
Şincai (Gheorghe, scriitor), 79-8). 
Ştefan (Dumitraşcu, Logofătul), 205. 
Ștefăneşti, 114, 124, (căpitanul de), 19, 
Știrbeii (Pană), 90-4. 
Știubeieni, 282 (20). 
Ștubăneasa (sat), 377.
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T 

Tabără (căpitanul de), 19. (Ştefan, Vornic de: Poartă), 246-7, 249, 

262.3 (22). (fiind, 247-8 (19). 

Tăbuţă (Angheluţă), 97. (Nicolae), 93. i 

Talpă (Andreiaş), 206 (2), 208 (5), 231 (2). (lonaşeui, 236. (hotarnicul), 

208. (5). | 

Talpă (Poienile-lui —), 295 (26) 
Tănase (Vasile, Jicnicer), 102. 

Tăndăteşti, 146-7, 174. 

Tărnauca (sat), 388. 
Tasegichioiu, 92. " 

Tatari, 34. (Sultan al Bugeacului, 1760), 110, 138. (mîrzaci), 133. (cu: 

rieră: Cara-Ali), 90-2. (capuchehaie la), 124, 

Tăutul (Apostol), 322. (Gavril), 83. (loan Păharnicul), 313 (3). (Dogo- 

fătul), 83, 235 (9). 
Tecuci, 34, 55. (odaia beilicului), 137. 

Tecuciii (Ţinutul), 10%, 121, 123, 125-6, 130-t, 133, 139. (Vel Căpitani 

de), 15, 47, 38, 123. (isprăvnicia, de), 3% 

Teleajen (vale), 369 u. 

Teleky (contele Samuil), 82. 

Teleorman-Vlaşca (vama de), 177. 

Teleşti (sat), 153, 174. 

Temerleni (sat), 336-7. 

Teodoru (Dumitrachi), 334-5. 

Teodosie (Pitarul), 384 u. . 

Terzibaşa (în Moldova, la 4760), 137. 

Thugut (internunţiu), 269 şi n. 1, 270 (1). 

Tirgovişte (tipografia din), 366. 

Tirgu-Frumos, 12. 

Tirnova, 373 (5), 

Tismana (mănăstire), 182. 

Titoiu (sat), 176. 

Titov (ambasador rusesc la Constantinopol), 341 (2)- 

Tomiţa (Stolnicul Grigore), 382. 
Tomşani (sat), 176. 

«Topardina» (vamă), 178. 

Trăisteni (sat), 112. 
Trotuş (rii), 6, 27. 

Trotuş (tîrg), 12. (Vel Căpitani de), 17 40. 

Tufescu (Armăşoaia), 108. 

Torbaţi (sat), 145, 174. 

«Turchia», 373 (5).
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Turci şi Turcia, 11 u.. 153 u., 93, 190. (—eştă), 176. Viziră (1788), 
55-6. Capugii, 56, 90-2. Ceauşi, 87, 138. (anume: Feizulă-Efendi!, 105 
124. (Hagi-Cilebon), 138. (Tunuzlu-oglu), 138. 

Turcu (familia), 62. 

Tureatca (sat), 282. 
Turnagi-başa (1760), 90-1. 

Turnurăle (sat în Gorj), 346-7. 

Turtucaia. 92. 
Tutova (Ținut), 106, 121, 123-6, 1301. 
Tuzăra (tirg), 400. - 

; 

Ţ 

'Țăpeni (sat), 357. 

Țara-Romănească (Mitropolia, şi Mitropoliţă), 90-1, 182, V. şi Mitropo- 
liţă. (Spătari, 1765), 90-14. 

Țiieşti (sat), 27. ” 
Ţigani, 24, 52, 277-8 (6), 283 (41), 34 (33), 317 (3). (—ce fugare), 

279 (8), 400. 
Ţigară (Aga), 308 u. 

Ţintă (familie), 392. 

Ţinteni (Herţa), 392. 

Ţinteni (sat), 289 (18). 
Țintăreni (sat), 175. 

ŢȚuţora-Veche, 44. 

U 

Ulmetul (sat), 176 E 
Ungureni, 136, 138, 331, 348. (în Moldova), 135. (preoţi), 360. 
Untărescu (familie), 374. 
Untureşti (sati, 374 (6). 
Urlanihi (?) (sat), 356. 
Ursachi (Safta), 98 
Ursoaia (sat), 176. , 
Ursulet (Comis), 104. (Maria), 120. 
Urşii (sat), 176. 
Urziceni (vama), 177. 
Uşeri: Vasilachi (în Moldova la, 1760), 110, 122.3, Uşurei (sati, 176. -



  

TABLĂ NUMELOR 
133 

V 

Văcărescu (Nicolae), 3, 4. 
Văivar (rîu), 370; | | A e 
Valea-Mare (sat), 176. SE a 
Valea.Rea (sat), 371. 376 " 
Valeni (Gorj), 155, 174, 176 
Văleni (Romanați) 174. . Ia 
Vălenii-de-Munte (vama), 177. (Logofătul-Filip), 372 (2). (prectul Ptăda, 

David), 377, | | a 
Vărbilăă (rîă), 370. 
Văruleni (sat), 176.. . . 
Vascăuţi (Soroca), 263.v. (23). 
Vascuschi (de Vascăuţi ; Dinga), 209. 

Vasilaţi (sat). 176. - ” 
Vasilcăii (căpitanul de), 18; ! 
Vasile-Vodă Lupu, 87, 207-8 (4-5), 231 u. 243 (17): 

Vasiliu (familie). 62. , 

Vasluiii, 122, 124, 126. (mortasipia), 34 (căpitanul de menzil), 18. 

Vasluiă (Ţinutul), 44. 107-8, 130-1, 139. 
Vătăşelu (localitate), 343-4, 349. 
Vataţe (Medelnicerul Costachi), 104. 
Văteşti, 156, 174, 341. 
Velişcu (Dimitrie, condicar), 893, 825, 402. 
Verdea (localitate), 175. . 
Via (la; sat), 176. | | 
Vidali (Păharnicul), 98. e daf: 

Vidin, (sa 494. (esa de, în 1821), 189. (capuchehaiaua, de), 181 6) 
163 (5). (untul de), 169 u. (1 u.). (zahereaua de), 159 u. 

Viena, 54, 57, 269, 270 (1). (chenaruri de), 49. 

Vieroşeni (sat), 174. i 
Vierşani (localitate), 144. 

Viişoara (sat), 174. 
Vijniţa, 242. 
Vilcea (ispravnici, în 1818), 165 (1). 
Vilară (Alexandru), 188, 191-2. 
Vinetei (plaiul), 342. 

Virtul-Cimp ului, 400. , i 

Vîrnav (Goastantin), 114, (Dumitrachi), 434. (Nicolae), 100. (Sanda ş 

Toader), 117, 132. | 
Virnav (Stolnicul Toader), 357. 
Virtejeni (căpitanul de), 18. 
Vistieri: Alexandru (al treil ea —, în Moldova, l& 14760), 108. Anas- 

| 
28
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tase (în Craiova, c. 1817). 182. Chiriazi (în Moldova, 1760). 101, 1034, 
106-7, 112, 115, 118, 125 6, 129, 133. Ioniţă (—al treilea, în Moldova, 
la 1760), 119. Stati (al doilea —, în Țara-Romănească, la 1765), 90-2, 

(Ştefan ot — ie, 1743), 265. 
Vlad (Ioan, răzeş), 246 u. ' 

Vlădeni (sat), 231-3 (10), 286 (13), 292 (22), 299 (30, 300 (32, 325 st) 
Vlădeşti (sat), 176. 

Vlădimir (sat oltean), 146, 174. 

Voeteşti (sat), 156. 

Vogoridi (Ştefan, Caimacam), 382-3. 
Voineasa (hotar), 341.2, 351. 

Volăvneţ (căpitanul de), 18, | 
Volcinschi (Gligorașcu), 244-5 (16), 258 u.,261 „ 262-3 (22), 381. (tota) 

237-8 (11). (vasile şi soţia Catrina), 240-1 (44), 253 u. 
Vornici: Andronachi (în Moldova, la: 1760; şi sora, Tadosca), 412, 

180. (la gospojda: Apostol), 133. 
Vornici de Poartă (Bută, Vasile Gâlcă, Savin), 357-8. 
Vrancea, 40. (Vornică şi —ie de), 15, 40. 
Vrinceanu (familia), 62. (Costea), 245 (27). 

z 

Zahariană (poleovnicul Dimitrie), 182. 
Zahoreni (sat), 100 n. 1. 

Zăicoaia (vale), 201. 
Zamfir (Manole, căpitan), 390. 
Zărăneşti, 176. 
Zăstavna, 245 (17). 
Zastaveţchi (luraşcu), 209, 
Zăvoieni (sat), 176. 

Zbiereşti, 205. 

2găbila (sat), 176, 
Zoiţa („fata Domniței“, în Moldova, e. 1760), 120. 
Zorileşti, 150, 174. 
Zosin (Slugerul), 14. 
Zvorca (sat), 175.



  

    

ADAUS 

„LA TABLA NUMELOR |. 

A. 

Armeni: Ovanes şi Hagi-Bogos Apiczadă, 395 u. 

Athos (logofăt de moșii de la), 366. 

Arlari (sat), 356. 

Aslan (Tudorachi Stolnicul), 382-3, 

B. 

Bălţile (târg basarabean), 385, 

Băruceşti (sat), 376. 

Bătrini (sat), 362, 365. 

Beceşti (sat), 387 u. 

Berevoieşti (sat), 357. 

Bilciurescu (?) (Gheorghe), 371. 

Birlad (preotul Vasilachi), 357. 

Bojoranul (Ioan), 356. 

Bradină (localitate), 388. 

Brahă (Constantin şi Teodor), 387 u. 

Brăiescul (Gavril), 357. (altul), 388. 

Brăveşti (sat), 377. 

Breaza (Prahova), 339 u. 

Buburuzi (sat), 355 u. 

Bucureşti, 359, 362. (mahalaua Olteni), 362. (biserica Colţii), 36%. 

Buda (sat), 388. 

Buhuş (Nicolae), 53. 

Buzău, 306. 

" Din ultimele coli adause.
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C. 

Callimachi (Alexandru-Vodă), 401. 

Cantacuzino (Logofătul loan, 1794), 392. 

Cantacuzino (Iordachi şi Toma), 361. 

Cantemir (Constantin-Vodă), 355 u. 

Cărlomăneşti (sat), 356 

Catargiu (Postelnicul), 357. 

Ceraş (sat), 364.5. 

Cerăşanu (Barbu şi Zamfir), 364.5. (Dumitraşcu), 363. 
Cernăuţi (staroştă:) Gheorghiţă, Șulgerul; 381. Cracalje, 335. Ilie, 390 
Cheşco (Stolnicul Ioan), 400. 

Chighecii (și Codrul), 855. 

Chişinău, 400. 
Ciobăneşti (sat), 370, 
Cirjari (sat), 376. 

Comişi 'Darie), 353. 
Constantinopol, 362, 397. (Patriarh şi sobor), 397. 

Contăş (Stolnicul), 357. 
Costachi (Vel Logofăt), 386. 

Costachi (Gavriliţă Vornicul), 335, 357. 

Costin (Miron). V. Hotin (pîrcălabi de). 

Craiova (negustori), 373 (5). 
Crasna (schit), 375 u. (8). 

Cracile (sat), 371. 

Culiceni (sat), 388. 

Cură-Ceşmă (biserica Sf. Dumitru), 397 u. (biserica Şt. Ioan), 304 u. 
Cuşnicov (Sîrghie Sîrghievici, senator), 384 u. 

D. 

Dediul (Medelnicerul), 357, 

Doitănet (sat), 376. 
Dorohoi, 396, 400. (vatra, tîrgului), 394. 
Drace (Alexandru şi Constantin), 385. 
Dubăii (Tudose), 357. 

Dubrăneşti (sat), 374. 

E. 

Elan (rîu), 337. 
Evrei, 394.5,
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F. 

Pedeleşcioiu (mănăstire; şi egumenii Pavel şi Pangratie), 366. 

Focşani, 396, 398. 
Folticeni, 400. 

Frigeni (sat) 355-6. 

Fundeni (sat) 371, 374 (6). 

Fundoaia (poiană), 390. 

G. 

Gheorghiu (Vasile), 369 u. 

Ghica (Iordachi Logofătul), 392, 399. 

Ghica (Scarlat beizadeă), 360. 

Glodeni (sat), 356. 

Glodu (localitate), 374 (6). 

Goleşti (sat), 366. 

Grămătici (Grigore), 366. 

Greci (negustori), 376. 

Grumăzoaia (sat), 355, 357. 

Guzari (sat), 356. , 

H. 

Hatmani: Balica, 853. 
, 

Herţa, 391 u. (biserica Sf. Gheorghe), 391 u. (şcoala), 399. (isprav 

nici), 392-3. (protopopul Gheorghe Prian), 392. (breasla, ciubotarilor)- 

392.3, 399.



TABLA LUCRURILOR. 

 



Abageri, 12, 23. 
Abagii, 373 (5). 
Abanos, 280. 
Acaftist, 217. 

Acioaie, 74. 

Adetiii, 257, 289 (17). 
Agabanie, 317 (5). 

Agalari, 55. 

Agească (pecetea), 24. 

Aghezmătariii, 322. 
Ajutorinţă (şi răsură de), 16, 

21, 24-5, 28, 30-9, 41, 102, 130, 
132-4, (table de), 135. 

Alaiceauşi, 126. 
Alăm, 16. (iarlic de), 138. 

Albii, 41, 44. 
Albine, 93. 
Aleşi (de sat), 349, 331. 

Alijveriş, &. 
Amanet, 180, 224, 284 (12). 

Amnari (de lemne). 305 (38). 

Băcălie, 44. 
Băcani, 320, 376, 392. 
Bagdadie, 312. 
Bairamlic, 138. 

Balere!, 300 (37), 327. 
Bălţi de peşte, 214. 

  
B. 

Anaforale, 42. (iscălite, pecet» 

luite), 36. (de moşie), 32. 

Analoghie, 171-2. 

Angari!, 171. 

Anterie, 47, 60. (de citarie), 45. 

Aprozi, 14, 224. (Ceauşul), 33, 

89. (ispravnicul), 32-3, 224. (vă- 

taful), 21, 32-3, 62. 

Argint, 282, 283 (10). 

Arini, 888. 

Armăşei, 29-30. 

Armaşi, 8-9, 30, 41-2. (isprav- 

nică), 29-30. 

Arvună, 332 (15). 

Astarii, 60. 

Aşternut, 49, 315-7. 322, (de 

odaie), 325 (12). 

Atlaz, 51, 60. 

Avaet, 3. V. și havaet. 

A zecea, 207-83 (4-5). 

Bani, 21 (venitul —ieă Mari), 22, 

Bani (monetă), 394- (mănunţă). 

51. (noi), & 

Bărăiare 

ii), 25. 
Băcani, 18. 

(de călăraşi menzil-
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Bărbieri. 23. 
Basmă, 46. (de mătasă), 46. 

Başbulucbaşi, 17. (din Curte), 
19, 39. (hatmăneştă), 49. 

Başcapiolani, 391, 396. 

Başciohodari, 39. 
Bastină, 264 (23). 
Becci „128. 

Beceri, 36. 

Belteă, 326. 

-Beşahtale, 278 (7). 

Beşlegi, 105, 108, 110, 112-3, 
115. | 

Beşlii, 90.1. 
Bete (pedeapsa cu), 261 u. 

Bezmen, 11, 246. 

Biniş, 45, 47. 
Bir, 20, 24, 93, 118. (în Bu- 

covina, pe venitul moșiilor), 273-4 
(3). (scutirea. de), 23. (vinzare 
pentru), 65. 

Birneţe, 97 n. 1, 315. 

Birnici (ţeranii), 26-7. 
Biscrică (cărți de), 232-3 (10). 
Blănari, 331 

Blane (de lemn), 44. 

Blăstăm (carte de, arhiereas- 
că), 266, 338. 

Bob, 5. 

Bogasie, 44. , 
Bogasieri, 12, 30-1. 

Camco, 60, 324 (12). 
Cadă, căzi, 327, 

Cateă, 110. 319 (9), 327. 
Categiii (Vel). 36, 
Cafenea, 36. 

Caitane, 21, 135. 
Cai. 4u. 6 17, 28, 38, 2756, 

277 (5) 313 (2), 820, 325, 336 (17), 
337. (vite de), 296 (27), 319 (9), 

  

Bohcele, 48-9. 

Bohcealicuri, 315, 317 (6), 
321 (9). 

Bohur, 48-9. 

Boi, 6, 8, 17, 27-8,38,43, %n. 
2, 167, 240 (13), 296 (27), 325, 331. 

Boieri (lista întreagă a —lor din 
Moldova). 13 u. 

Bola, 60. 
Bolniţă, 222, 330. 
Bordeie, 201. 

Bouri (de hotar), 388. 
Bouri (de cârciumă), 30. 

Brişcă, 288 (16). 

Briie, 45, 7?7n. 1. 

Brudină, 6, 10, 43. 

Bucată (de hotar), 231 (3). 
Bucătari domneşti, 128. 
Buci, 328. 
Buciucaşi, 16. 

Buhai (gonitori, mînzaţă), 98 
n. 2, 331. 

Buiurdismă, 189. 

Bulibaşi, 19. 
Bumbi (de prins), 60. 
Butci, 321, (9). 

Buţi. 6, 12, 370, 376. (lemn 
de), 22. | 

Butelci, 325 (13), 326. 

Butnari, 336 (17). 

369. (de menzil), 19. (de călărie). 
110. (slobozi), 103. (turceşti), 132, 

Caice, 105. 
Calem, 58. 

Călăraşi, 88, 133. (vătafi de), 
25. (menzilgii). 18.9, 25. (serdă- 
reşti), 25. (de Țarigrad), 405. 

Căldări, 17, 343, 348. (de zolit), 
327.
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Căldărimgii, 85. 
Caltă (=—şef), 19-20. 
Călțuni, 348. 
Călugăriţe, 117. 
Camană, 3, 6. 
Cămănari (Vel, venitul), 23-4. 

Câmsră, 325 u. (13). (gospod), 
5, 400. (vătaf de), 128. 

Cămăraşi (Vel, venitul), 24-5. 
(al doilea; venit), 3%, 39. (de iz- 

Y cade), 39, 119, 128. 

Cămări, 110. 
Cămăşi, 47, 97 n. 1. (bărbăteştă), 

3156, 317 (6). (femeiești), 317 
(6). (de batistă şi olandă), 316. 

(de linot), 119. 
Canapele, 317. 

Candel (zahăr), 373 n. 1. 

Candele, 218-9, 314 (4), 316. 

Candidaţi (de învăţători), 365. 

Canonarşi, 127. 
Cantare, 12, 171. 
Capace, 326. 

Capan 167. (—zaherea). 17. 

Căpestre, 336 (17). 

Capioldaşi, 273 (2). 

Căpitani, 356-7. (de baltag ai 

Agiei), 16. (de cîmp ai Hătmă- 

niei), 16. (de Curte, anume), 16. 

(de lefecii, dărăbani), 14. (de târ- 

i uri), (olteni), 143. 

Capot, cate, 49. 

Capre, 4, 23, 28, 167, 172, 369. 

Capuchehaiele, 105. 

Cărămidă, 20, 48, 280 312, 834. 
Cărămidari (vătafi de), 19. 

Carantină, 373 (5). 

Carătaşi, 127, 129. (gospod), 133, 

Cărăuşi, 7. (vătaf de), 23, 27-8. 

Cărtuşie, 9, 3%. (poclon de), 26: 

Carboave, 336 (17), 337. 

Care, 6, 28, 43, 280. (mocă- 

neşti), 25-7, 55, 103. (de oaste), 

5 6 (dajde de Ia), &.   

Cărnuri, 395. 

Cărtace, 56. 

Carte: de judecată, jalobă, ho- 

tărit, 42. de milă, 33. 

Cărticică (de însemnat), 320. 
Cărţulie (de dare), 5. (de tre- 

cere), 26. (de vamă), 80. 

Cărute, 5, 6, 23-6, 110, 274 (4). 
Casă (de frunte), 38. (—a, mare; 

odaie de primire), 827. 

Castron, 326. 

Catane, 53, 56. 
Catarge, îl. 

Cataveice, 324 (12), 360, 

Căţaul, 322. 

Ceară, 12, 34 (10), 835. 

Ceasornicari, 228. 

Ceasornice, 119, 135, 138, 279 

(8), 280. 
Ceauşi, 118. (în Moldova), 114, 

127, 365. (mici), 128. 

Cercei, 48, 60, 316. 

Cercuit 337. , 

Ceşcuţe (de cafea), 326. 

Ceteţi, 323 (10).. 

Chenaruri, 49. 

Cheresteă, 5, 6, 11, 110, 131, 

133-4, 280. (condicară de). 35. 

Chervasară (a vămil), 400. 

Chesăluţe, 325 (13). 

Chezaşi, 173, 190 u., 193.4. 

Chezăşie, 7, 181-9. 

Chiragii, 7. (vătaf de), 23, 

25, 28. 
Chirie, 171. (de care), 7. (pen- 

tru transport), 282. 

Ciacşiri. 4, &7, 

Citt, 11. 

Cinepă, 44, 325 (42). 

Cintar, 337. 

Cintăreţi (aomnești), 127, 135 

Ciobani, 334- 

Ciohodari, 
413-4, 128-9; 137.
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Ciorbă (lingură de), 315-6, 318 
(6), 324 (12), 326. 

Circiume, 6, 10, 18, 20, 24,27, 

30, 44, 59, 400 

Cirlani 103-1, 348. 
Cirmă 11. 

Cişmeă, 330. 
Cit, 323 (10), 327. 
Citarie, 45. 
Ciubere, 327. 

Ciubotari, 23, 392-3, 399, 
Ciubote, 135. 258 (22). (= a- 

mendă), 252 (20), 261. 
Ciubuccii (Vel), 37. 
Ciubuce, 44. 

Ciuhă, 201 n. 1. 
Ciumă, 279 (8). 

Ciumaşi, 135. 

Ciur, 337. 

Cizmaşi, 148. 

Clăcaşi. 369. 

Clopotniţe, 222 . 

Cluceri (Vel; venitul), 29. (al 
doilea), 41. 

Coasă (şi cosăit), 337. 

Cochii-vechi, 16. 

Cocie, 110. 

Cofe 5 

Cojoace, 97 n 1. 

Cojocari, 23. 

Colac (amendă), 7, 8. (a da), 5]. 
Colanuri, 60. 
Colivă, 216. 
Comişi (Mari ; venitul), 43-4. 

(al doilea; venitul), 34. (aă trei- 
lea), 37. 

Condeiii de plumb, 320 
Condicari, 32, 35, 395, 395, 402. 

(de cărţi), 33. (ae Divan), 42. (de 
lefi), 128.   

Contăş (de samur), 138. 

Copii de casă (şi fete de —), 

33, 84, 135. (vătafi d), 33. (îs- 
pravnici de), 33 

Corăbii, 26, 274 '(4) 

Coreţ (măsură de grîne), 282. 

Coşciuge, 45, 
Coşer, e, 297 (27), 330 
Coştei, 154. 

Cot (de moşie), 13, 297 (27). 
Cotărit, 12-3. 

Coteţ (sare de), 12, 21. 
Covăţeăle, 327. 
Coveţi (de pîne), 327. 
Covor, oare, 315, 317-8 (5-6), 

320 (12). | 

Covoraş, 319 (9). 

Cramă, 316. 
Credinceri, 36. 
Crevat, 312, 

Crisnici, 337. 

Croitori, 90.1. 

Cruci, 322, 323 (10). 

Cruciţe 322. 

Cuhnea (domnească), 134, 137. 
Cuişoare, 373 n. 1. 
Cuiungii (starostele de), 4, 
Cultuc, e, 20, 24, 325 (12). 

Cuniţa leşească şi armenească 
16. 

Cununii, 51-2, 291 (20). 

Cupari, 89. (Vel; venitul), 30. 
Curături, 374. 

Curvii, 50. 

Cusmă, 37 n. 1. 
Cutii (de argint), 321(10). (de 

bani), 221. 
Cutremur, 92, 

Cuţitaşe, 320. 

Cuţite, 315-6, 326.



  

TABLA LUCRURILOR 

Dăjdi (de mazi!i şi ruptaşi), 21. 

Dărăbani, 14, 29 (căpitani de), 

31. 
Dascăli, 342.8, 349, 351 (călu- 

gără la Doamna), 128. (de sat), 

360. 

Delniţe, 64, 341, 344-7, 350. 

Departamentul de străini, 473, 

264 (23). 

Departamentul de Patru,179u. 

Desăgari, 13. 
Desetină. 16, 21. 

Diaconi, 143, 145-7, 149-52, 341- 

34, Sik.8, 310 u. 372 (2), 314 

(6),-377. (gospo), 127. 

Diată (e cleric). 375 u. (8). 

Dieci, 102, 117, 35%5. (de Vis- 
tierie, anume), 14 u. 

Dichei, 219. 

Elci. 269. 

Făclii, 46, 400. 
Făină, 5, 26. 
Falon, 323 (10-1). 

Fanaragii, 24. 

Farturii de masă, 3256 (13)- 

Farturioare. 3156, 317 (6), 32% 

(12), 326. 
Fasole, 6. 
Felegene, 3156. 
Felinare, 20. 
Peredeie, 311 (2). 
Fermeneă, ele, 4). 

Fes, uri, 45. 

D. 

  

  

Dijmă, 33. 
Dimerlii, 282. 

Direse, 205 (2), 208 (5). 
Divan (diecă de), 42. 

Divictar!i, 39. (venitul lor), 36. 

Dodecari, 46-7. 

Doîtorii, 280, 281 (9), 329 (14. 

Dogari, 346, 349. 

Dohot, 39%. 
Dolie, 349-590. 

Drăgani (căpitani de), 19. 

Draniţă, 5. 

Drap de dames, 49. 

Drugi, 26. 

Dughengii 24. 

Dugheni, 10, 38. (mişcătoare), 

392, 399. 
Dulapi 11, 26. 

Dulapuri, 84, 328. 

Fete de masă, 315 6. (de pe- 

rină), 49, 315, 347 (6). (de pristol). 

323 '(10). 
Fideă, 280. 

Figuri 327. 

Fin, 5, 28 110, 414, 1223. 

426, 130, 207 (3), 237 (12), 273 (3), 

288 (16), 320, 330; 3835. 

Finaragii, 24. 

Pînare, 20, 24. 
. 

Pinaţ, 207 4), 233 (6), 289 17), 

Fier (drug de), îl (sfărimat),12.
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Fir, 60. 

Floare (de diamant), 316. (de 
tîrg), 322. 

Foarfece, 320. 

Foteze, 327. 

Frăţeşte (a. stăpîni - o moșie), 
257. 

Frăţie, 353. (parte e), 343. 
Frigări, 327. (de cafea). 327, 

337. 

Galbeni, 32, 58-9, 295 (25), 
304 (36), 312, 313-4 (3), 331, 336 
(17). (olandesi), 284 (12), 3822. 

Garafe, 323 (13). 

Gărdurari, 504, 
Gărdurărit, 50. 
Garduri, 50 u., 83. 
Gavanoase, 325 (13), 326. 
Gazde de hoţi, 8-9. 
Geantă de poştă, 295 (25). 
Gevrele (cevrăle; la iconos- 

tase), 315, 322, 
Gheranii, 74. 

Giambaşi, 144. 
Giar, gias, 48-9. 
Girahi, 128. 

Giubele, 60. (desblănite şi îm- 
blănite), 47. e 

Haine, 38. 

Hamuri, 325. 
Hambare 100 n. 4. 
Harabagii, 59. 
Haracii (vechilul —ului), 422. 
Hareciă, 163 u. (23). . 
Hătmănie (venitul ei), 20. 

  

TABLA LUCRURILOR. 

Fringhie, 336 (17). 
Fulii 48, 

Fumărit, 177. 

Funii, 44. (de moşie), 355, 357, 
367. 

Furculiţe, 315-6, 326. 
Furtişag, 50-1. i 
Fustaşi de Divan, 128. 
Fuste, 49. 

Gloabe, 8 9, 44, 233 (7). 
Globi (a), 50. 
Gonitori (şi —oare), 296 (27), 

323, 331. 

Goştină, 16, 21, 93. 
Grădinari, 333. (domneşti), 128. 
Grajdiuri, 330, 
Grămătici (Vel, venitul lor), 25. 

(al doilea; venitul lor), 34. 
Grămătici, 3, 37, 103, 127, 129. 
Gratii (de fript carne), 327. 
Grăunţe, 11. 
Grindei, 305 (38). 
Grinzi, 26, 
Griă, 5, 11, 100 n. 1, 110, 133, 

327. (clăi de), 240 (13). 
Gropi (sparte), 50. 
Gros (= temniță), 9, 24; 

Havasturi, 28, 99, 113-6, 118, 
120, 167,480. (ale boieriilor),20-1, 
23. (ale caftanului), 21. 

Havaleă, 135. 
Helalie (stofă), 317. (6). 

" Heleşteie. 208 (5), 214. 
Heriie, 205.



  

TABLA LUCRURILOR - 4% 

Hirtie, 127. (conţuri de), 337 

Horhbote, 49. 

Horilcă, 6, 12, 114; (de pîne), 
17. (bute de), 5. 
Hotărit (carte gospod de), 31. 

Rotarnice (hotărituri), 34. 258 

(22), 259, 290 (18), 291 (21). 

Iamaci, 133. 
larmaroace, 44. (în Moldova, 

anume), 12. 

Iatacuri, 328. 

Iazagii, 110. 
Ibrice, 315, 317 (5), 325 (12). 

Ibricâle, 319 (9), 326. 

Ibrictari, 37. 

Ibrine (brîie), 117. 
Iciciohodari,14.(venitul lor), 35. 

Icioglani, 127. 
Icoane, 314 (4), 316, 317 (6). 

(poale de), 322. 
Iconiţe, 323 (10). 
Iepe, 343, 343. 

lezere, 244. 

Iezi, 103 u. 1. 

Ii, 343. 
Îmblători (şi vătaful de). 18-9, 

113, 124. 

Jacaşi (sate de), 9. 

Jalobă (carte de, legată, Gaj- 
nică), 32. 

Jicniceri (Vel; venitul lor), 29. 
(2ă doilea), 4. 

Jilţuri, 327, 

-Jirebii, 236, 256. 
Judecătorie (banii-eă), 99, 101 u. 

  

Hotarnici, 31, 300 (32). 
Hotnogi, 356. 

Hoţii, 51. 

Hrisoave. 29. (de întăritură). 

31. (de milă), 32. (de moşie), 32. 

(scrisul lor), 42. 

Iminei, 372 (2) 

Împietrit (de moşie), 371. 

Împhnitori (oameni gospod) 

258 (22). 
In, 44, 32% (12). 

Inamuri (domnești), 160 (2), 

163 (6). 

închizăşluire, 227. 

Inele, 48-9, 314 (4), 316, 822. 

Ingineri, 295 (26). 

Intacuri, 317 (5). 

Întreială, 30, 32. 

Ispravnici-ie, 7 u., 9, 30, 34, 

51. (Vel—de Curte, venitul lor), 

30. (răsurile lor) 38. (carte de- 

ie), 33. 
Işlice, 45. 

lucuri, 8. 
luzbaşi, 127, 355-6. 

Izmene, 97 n. î, 317 (6). 

Juncani, 282. 

Junince (gonitoare) 343, 

Jupănese sărace, 22. 

Jurămînt pentru hotare, 260, 

388. (de mărturie), 20. (-urile oa- 

enilor), 273 (3). 

meri) 205, 233 (9), 260.
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Lacăte, 337. 

Lădiţe, 321 (9), 328 
Lăicere, 328. 

Lanţuri (de aur), 49 

Lănţuje, 60. 

Lăzi, 323 (11). 
Lazuri (de fin), 376. 

Leiecii, 14. (Vel Căpitani de), 
21, 30, 33. 

Legume, 5. 

Lei, 356-7, 363-4, 3:9, 372-4, 
385, 396 u. (bătuţi), 206, 232 (5), 
245 (17). (noi), 7. (vechi), 240 (14). 

Leice, 337. 

Lemne, 5, 28, (de foc), 11. (de 
roță), 305 (38). (izvod ae), 280 

Levenţi, 104, 108, 114, 130-2 
Lighene, 345, 317 (3), 323 (42), 

Macaturi, 327. 

Magazale, 11. 
Magazieri, 171, 193 
Magazii, 170-1, 187-8, 194. 
Măhălale, 394. A 
Mahalagii (izvod de), 20. 
Măiag (—ege), 201 şi n. 1. 

* Mălaiii, 5, 11, 26. 
Mânăstiri (milă la 

dova), 9f. 

Mantale, 97 n. 1 

Mantii, 323 (10). 
gărgăritare, 316. (şiraguri de), 
DI. 

co inut (de chihlimbar), 319 
). 

Mataragii, 127. 

Mătăsărie, 49. 

Matracuri, 26. 

în Mol- 

L 

  

  

TABLA LUCRURILOR 

Liînă (casă de), 4. 

Linguri, 315-6, 326. | 

Linguriţe, 316, 317 (6). (de 

dulceaţă), 315. 
Linte, 5. 

Lipscani, 12. (-ănie; carăcu), 12 

Litii, 248. 

Livadie, 350. 

Livezi (de pruni), 37, 
Logofeţi, 139. (Mari; venitul 

lor în Moldova), 16-7 (ai doilea), 
42. (venitul lor), 3i. (aă treilea), 

42. (venitul lor), 32. (de Cămara, 
gospod), 123. (de taină), 39. (ai 
Străinelor Pricini), 186 u. 

Lumînări, 24, 218. 395. 
Luntri (export 4e), 44. 

Lungoare, 280. 

Mazere, 3. | 

Mazili, 20.4, 27, 135.7. 256, 258 
(22), 262-3 122), 319 (8). 

Medelniceri, 41. . 

Medici, 222. 280.1 (9), (de Curte 
în Moldova, la, 1760), 137. V. şi 
Iași (medici), 

Megiasi, 64. 
Mehtupari, 105. 
Mehtupuri, 133. 
Mejdine, 201, n. îi 

Melez 317 (5-6). a 
Menzil, 92, 124, 128, 136. (Că- 

pitană de), 17, 19, 103, 105. 
Menzi! (—haneă), 160 (2) 163 

(6). . 
Menzil (-imam), 16% (7). 
Mere și meri, 44, 344, 372(3). 
Merinos (scurteică de), 49.



  

TABLA LUCRURILOR "449 

Morticuri de munte, 341. 

Merţe, 109.10, 302 (35). 
Mesa (—feţe de), 49, 278 (7), 

317 (6), 327-8. 
Mese (de pomană), 221. 

Mezat, 323 (11). (de moşii), 
219. (Sultan—), 396-7. V. şi Sul: 

tan-mezat 

Mici, 4. 

Miere, 167, 170. 
Miglă (de sare), 12, 22. 
Mindire, 328. 

Minzaţi (şi—te), 4, 9% n. 2, 
206 (27), 325, 341, 343, 350. 

Minzi, 343, 

Miori, 103 n. Î, 

Morari, 336 (47). 

Mori, 232 (5), 237-8 (41), 243, 

246, 257, 263 u. (23), 264, 271 

(6), 305 (38) 316, 338-9, 385, 390, 

Mortasipie, 3, 4 u, 9u., 12, 

16, 396, 398, 400. 
Moşii părăsite, 256 

Moşănaşi, 387. 

Moşneni, 372 (3), 314 (6). 

Mucaeseă, 6, 26. 

Mucarerii (răsura—iului), 21, 

25, 28, 32-6, 38-41. 

Mucări, 326. 

Mumbaiă, 6, 26-7. - : 

Mumbaşiri, 118,  172-3, 187, 

191, 193, 294 (24). 

Murari, 390. - 

Musafiri, 105. (turcă), 103. 

Muşamă (pungi de), 48- 

N. 

Nălbanbaşi, 129. 

“ Navlon, 105. 

Neteri, 114. 

Negustori străini (staroste de), - 

23 
Nemesnici, 282. _ 

Nisip, 280. (cară de), 135. 

Obraţie, 372 (3). 

Obrejie (obrije), 34. 
Ocină, 64, 205, 206-7 (3-4), 348. 

l—a casei), 343. 
Ocne, 400-1. 
Odaie de vite, 271. 

Odgoane, 389. 
Oghialuri, 3, 6, 328. 

Ogiac-ceauş, 133. 

Oglingioare, 320. 
Oglinzi, 327. 

0. 

Oi, 4, 6, 23,26-8, 43, 53 un 58, 

403 n. 4, 821 (9), 330, 

Oierit, 93. 

Olari (vătaf de), 49, 374 (6). 

Opinci 97 n. 1- 

Opreală (carte de), 238 (12). 

Orez, 274 (4). 

Orindă, 239 (17) 329 (45). (a 

vinde în), 219. 

Orindatori, 398. 

Orţi, 349, 365, (stărosteştă), 37. 

29
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Orz, 5, 11, 26, 105, 133, 303 
(36), 330. 

Orzişor, 73. 

Păcură, 44. 

Pădurari, 303 (35), 305 (38), 
332 (16). 

Pattale, 60. 
Păhare. 325-6. 

Păhărnicei (vătat de), 42, 128, 
186. 

Păharnici-Mari (venit), 22. (ai 
doilea; venit), 34. 

Pălării, 49, 
Pambrici, 119. 

Paminte, 209. 
Panaghie (slujbă), 216. 

Panahidă, 217. 
Pantofi, 49. 

Panţiri, 17, 19, 25, 28 (9). 
Papuci, 45. 

Paraclise, 217. 

Paraclisiarhi, 217. 

Paragrafie, 194. 
Parale, 394-5. 

Părpăr, părpor (-ă), 104 u. 155, 

175, 182, 
Pătură (de coperit), 343. 

Păzitori, 29. 

Pecete gospod, 126-7. 
Pecetluite (-uri), 7, 36, 39, 

(gospod), 21. 
Pelerini (pâlerine), 49. 
Pensie, 307. 

Percal, 49. 

Perdele (de biserică), 323 (10). 
Peri, 372 (3). 

Perii (de cai), 337. 
Perini şi perinuţe, 49, 316-7, 

327. (de părete), 327, 

Peşchire, 316. (de lină), 343.   

Ostă, 344. 

Ovăs, 60 n. 1, 303 (36), 330. 

(de mînă), 317 (6). 

Peşte, 5, 12, 349, 395. 
Piatră-vînătă, 373 n. 1. 

Piepteni (de biham), 272. 

Pietrari, 336 (17). 
Pietre, 5. (de hotar), 31, 38 

(de zidit), 20. (scumpe), 48-9, 60. 

Pine, 23 (=— grîiă), 51, 207 (4), 
273 (3), 395. (dimerlii de), 100 n. 1. 

Pinze (pînzuri), 315, 327. 

Piper, 337. 
Pircălabi şi pircălăbie, 3, 5u., 

9-10, 12, 27-8, 30-1, 34, 4, 37. 

(—ie de car şi căruță), 26-7. 
(—i de sat), 31. 

Pîrleazuri, 50. 

Pisărari (vătaf de), 19. 
Pisari, 112. 

Pitari (boieri), 100. (venitul 

Marilor ), 29. (ai doilea), 41. (gos- 

pod), 128. 
Pităriţe, 23. 
Piue de sumane, 316. 
Piuliţe (şi piluge), 326. 
Pivniceri, 42. 

Pivniţe, 44, 83, 214, 375 (8). 
sparte), 50. 
Plăişoare, 342-2, 349.50. 
Plapome, 49. 
Ploscari, 350. 
Pluguri, 297 (27), 351. 
Plute, 44. 
Poartă (Vornici de), 31. (ve- 

nitul lor), 38, 
Pocloane, 23, 24-5, 29-30, 32.3. 

(pentru bir), 20. 
Pocroveţe, 322,
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Podgorii, 22, 27. 

Poduri (=cutia—ilor), 475, 177. 

Podvezi, 171. 

Pogonărit, 22-3. (de tutun), 28. 

Poias (de colan), 321 (10). 

Pojijii, 38, 297 (27), 322. 

Polcovnici, 121, 128. (venitul 

lor), 39. 

Policandre, 218. 

Poloboace, 5-6, 12, 22,27, 44, 321 

Pomete, 203 (5), 232 (5), 236, 

321 (9). 

Popoare (de vii), 143 u, 175. 

Porci, 4, 8-9, 50, 93, 297 (27), 

320, 337. 
Portărei, 29, 128. 

Portari (boieri), 3, 37. (Mari-; 

venitul lor), 428. (ai doilea; ve- 

nitul lor), 36. 
Porumb, 5, 11, 26, 282, 297 

(27), 320, 330, 322 u. (16). 

Poruşnici, 19. (venitul lor), 39. 

Poslăduitori (ai tablelor Vis- 

tierieă), 35. | 
Posluşnici, 171, 400. 

Postav, je, 12, 44, 5i. 

Postăvari, 12. 
Postelnicei, 14 u., 36. 
Postelnici (Mari-; venitul lor), 

Rachiă, 12, 372, 394. (Ge droj- 
dii sai tescovină), 373 n. 1: 

(groapă de), 50. 
Răcluţe (de aur), 60. 

Ratturi, 84, 
Rahtivani, 37. 
Raiă, 36. 
Răsol, 280. 

_ Răsuri, 33.5, 37, 39, 114, 132, 
399, 

Ratoş, e, 316. 

  

  

20-1, 99, 129. (ai doilea; venitul 

lor), 31. (ai treilea), 119. (veni- 

tul lor), 35. 
Poştă, 281 (9), 294 (24). (cai 

de). 160 (2). 
Potcăpari, 331. 
Potcoave, 129, 135, 337. 

Potronici, 99, 101-%, 106-9, 111, 

143, 116, 121, 130, 165 (1), 178, 

232 (5). - 

Poveri, 6. 
Praguri, 305 (38). 
Praznice, 216-7. 

Predcă („predche“), 99, 102 u,, 

418-4, 

Prescurărie, 337. 

Prescuri, 335. 

Prinsoare (—contract), 342. 

Pripasuri, 7-9, 26.8, 38, 51. 

Prisăci, 395. 

Prisăcari, 299 (31), 332 (16), 334. 

Prosiman (?), 113. 

Prosoape, 49, 315-6, 317 (6). 

Prostiri, 315, 317. 

Pruni, 341, 344-6, 376. 

Pucioasă, 337. 

Puf, 49. 

Puşcaşi,. 29. 

Putinâle, 327. 

Răvaş (parale de), 471. 

Râvat Ce (6), 256 (20), 259-60, 

239.90 (18). (de moşie), 374 (6). 

Răzoare, 342, 350. 

Răzoraşi, 374 (7). 

Renegati, 904, 

Ridicături, 39-41. 

Ris (blăni de), 49. 

Roate, 5, 337. 

Robi (gospod) 428.
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Rochi, 49, 60. 

Ruptaşi, 20, 27, 435-7, 319 (8). 

Săbieri, 407 (320). 
Săcele, 337. 

Săitian, 23. 
Săhanuri, 326. 

Săiuzbaşi, 129. 

Salahori (turcă), 129. 

Saihe, 59. 

Salhanele, 11. 

Saltele, 49, 316, 325 (12), 327. 
Samdangii, 37. 

Sameşi, 35. 

Samuri, 137, 280, 281 (9), 324 
(12). (coade de), 49. (—patcă), 
138. 

Săngeactari, 129. 

Sap>, 343, 348. 
Săpunari, 151. 

Saraci, 122. (—başi), 127. 
Sărăcuste, 345. 
Sarai-başi, 42. 

Sare, 11-2, 26. (de ocnă), 7 
(drobi), 21-2, 43 (cară de), & 

Sărindare, 47, 221-2, 343, 345, 
376. 

Satiri, 128. (—başi), 42. 

Săă, 170, 172. 
Săvan, e, 112. 

Scatulce, 526, 328. 

Scaune, 278 (7), 305 (38), 327.8. 
(de gărdurărit), 50. 

Schelă (a lega. la), 26. 
Scinduri (de brad şi tei), îl. 
Scoarţe, 328. 

Scorțişoară, 373 n. 4. 

Scrin, uri, 328. 

Scule, 64. 

Scumpie, 12. 

Scurteice, 49.   

Rupte (ale Vistieriei), 21, 135, 

Ruşieturi, 180-1. 

Scutelnici, 38-9, 104 u., 113u, 

116, 121, 434, 171. 

Secară, 297 (27) 
Seimeni, 18. 
Serdărie, 26-7. (venitul ei), 31. 

Siesnice, 219, 315, 318 (6), 326. 

(scaun de), 827. 
Stori (cu pecete gospod), 22-3, 

Sineturi, 199. 290 (19), 29% 
(25), 299 (30). 

Sineţele, 291 (21). 
Singectari, 120. 

Singiap, 138. 

Sinii, 326. 
«Singe de nouă fraţi», 373 n.1. 

Sipete, 284 (12), 315-6, 318 (6), 
324 (42), 

Sită mistreaţă, 337. 
Slujitori, 17, 19, 30-1, 35. (ro- 

şii), 39. 
Soiragerie, 328. 
Sotragii, 37. 

Solniţe, 315-6, 318 (6), 324 
(12), 326. 

Sorocoveţi, 312 (2), 336-7 (16). 

Sotnici, 19. 

Sovoane, 31. 

Spătari (ai doilea, venitul lor), 

31. (ai treilea şi ai patrulea), 
127. (venitul lor), 35. 

Speteze, 45. 

Spiţeri, 222. (—ie), 329 (14). 
Stărostesc (ort, la Putna), 22. 

V. şi ortul, 

Stărostie (de breaslă; carte 
de), 23. 

Steaguri, 58. 
Stecle (de băut apă), 325 (13).
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Stegari (copil), 33. 

Steţie (de sare), 21, 43. 

Steeri de brad, 26. 

Stihare, 323 (10). 

Stilpi, 208 (5). (de moşie), 245 

(7). 
Stine, 29. 
Stoleri, 278 (7). 

Stolnici-Mari (venitul lor), 22-3. 

(ai doilea; venitul lor), 34. (de 

Curte), 37, 
Straie de nuntă, 59. 
Străjeri, 302 (34). 

Străji, 30-14. (de oaste), 55. 

Strijnici, 4. 

Şal, 322. (stofă), 45. 
Şamalageă, 370. 

Şarampo!, 303 (38). 

Şătrari, 178. (Mari—; venitul 

lor), 29. (aă doilea), 41. 

Şcoli (de sat), 365. 

Șeice, 14. 

Șelari, 342. 

Şerbeccii, 37. 
Şervete, 49, 313-7, 

Șindilă, 5. 

Tabacheri, 60. 

“Tabii, D8, 

Tablale, 315, 326 
Tablele Vistieriei, 16. 
Tacimuri de masă, 324u (12 u.). 

Taclit, uri, 47-9. 
Tacrir, uri, 189. 

Tahmin, uri, 280. 
Tahtale, 138, 
Tabtalic, uri, 41. 

  
VW
 

Stuc, 312. 
Stuchet, 319 (9). 

Stupi, 233 (7), 281 (10), 299 

(31), 320, 321 (10), 334, 835, 337, 

343, 394-5. 
Sucmănari, 12, 23. 

Suiulgii, 118. 

Sulgeri, 101. (-Mari; venitul 

lor), 29. (ai doilea), 41. 

Sultan-mezat, 263 u. (23). 

Sumane, 337. 

„Surgunire acasă, 261. 

Surle, 58. 

Suragii, 103, 107, 123, 

Şindili (a), 48. 

Şip, uri, 362. 

Şlicari, 23 

Şoimari, 351 

Şpanganete, 55. | 

Știubeie, 100 n. 4, 299 (31)- 

Ştofiţă (fir de fir), 49. 

Ştrimii (de mătasă), 49. (de 

tiriplic), 49. 

Şură, 330. 

. 

faleri de argint, 245 (7). 

noi), 178. 
_ 

Tălhari, 89, 30, 44%, 358. (—ă- 

rie), 9. 25 

ălpălari, 

"pălpi (4emne), 306 (38). 

Tămiie, 335, 400. 9 

Părtălog, 0âge 249. _ 

Yavale, 346, 318 (6). (la stupi), 

339.
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Tăvăluţe, 319 (9), 326. 
Teas, uri, 324 (12). 
Teasc, uri, 337. 
Tecrir, uri, 188. 

Teferici, 169 (1). 
Tefticiă, teftir, uri, 113-4. 

Telali, 293 (23). 
Teletin, 23. 

Temnic, e, 331. 

Temuite, 8, 29. (condicar de), 
128. 

Tensuh, uri, 323 (10). 

Teslari, 20. (calfe de), 19. 

Teslimat, 192. 

Teşcherele, 7, 187. 

Tevnic, e, 100n. 1. V. şi tem- 

nic. 

Tigăi, 326, 
Tingiri, 315, 817 (5), 326. 

Tirguri, 4 u,, 43, 282, 337. 

Tiriplic, 49. 

Tobe, 58. 

TABLA LUCRURILOR 

Toc, uri, 322. 

Tocitoare, ori, 50, 370. 
Topoare, 343, 348, 

Traiste, 336 (17), 
Trapeze, 216-7, 222, 322. 

Treapăd, 9. (a merge cu), 30. 

Trecătoare, or!, 12. 

Trenchet, uri, 44. 

Trîmbaci, 103, 110, 123.6,135. 

(leşi), 128. 
Troiță, e, 322. 

Troscot, 73. 

Trunchiuri de carne, 4, 13, 

20, 23-4. 
Tufeccibaşi, 114. 

Tulpahe, 45, 317 (6). 

Tulumuri, 171. 

Tumbac, 315. 

Tumurugi, 26. 

Tunuri, 55-6, 58. 
Tutun (pogon de), 22-3.   

Ţ 

Ţidule, 396. (domneşti), 262 
u. (23).- 

Ţimiraşi, 113-4. 

Ocigaşi, 9. 

Ugh', 99 u., 260. 
Ugiret, 160 (2). 
Ulcioare, 327. 

Ulei, 304 (37), 337, 
Ulmi, 41. 
Unt, 167, 172-3. (orînduiala 

—ului pentru Divan), 15950 (1), 
183 u. 

Untari, 160 (2), 161 (3). 
Untdelemma, 400. 

U 

Vrechelniţe, 272. 
Urs (blană de), 328. 
Ursoaice (fel de lemne), 305 

(88). 

Urşinic, 323 (10). 

Usturoiii, 337. 

Uşerej, 29. . 
Uşeri (Mari-), 110. 
Uşori, 14. 

Uşur, 16, 110, 123.



  

  

TABLA LUCRURILOR 

Vaci, 21.8 38, 47, 98 n. 2, 167, 

280, 206 (27), 323, 331, 34, 343, 

948, 350. 

Vadra stărostească, 27. 

Vădrărit, 16, 24, 27, 93. 

Văhod, 218. 
Văiugă, 388. - 

Vamă, 16, 20, 30. (munteană), 

1118, 180. (a vinului), 12. (gră- 

măticul de), 30. 

Vamesi (Mari-; venitul lor), 30. 

Var, 5, 20, 302-3 (35), 333. 

Vărari, 335. 

Vărniceri (vătaf de), 19. 

Varză, 5. 
Vase, 322. 

Vătati, 245 (17). 363. (de mo- 

şiei, 297 (27). (de ţară), 335. 

Vătăjie, 7. + 

Vătăşei, 143, 
Vechilimeă, 396-7. 

Velniţe, 17. 
Verdeţuri, 5. 

Veresie, 12, 22. 

Vieri, 333. 

Vii, 22, 27, 38, 50, 645, 83, 

179.30, 316. (dijma—ilor), 1î. (0- 

dege de), 327. 

Zahăr, 313 n. 1. 
Zahereă, 56, 58, 99, 101, 108- 

9,114-3, 145.7, 448, 120, 130, 136- 
7. (condicari de), 35. 

Zalhană, 472. (vite de), 17. 
Zăloage, 242, 350. 
Zătogi (a) 233-4 (7) 347-8. 
Zapcii, 19.20, 252 (20), 300 (32), 

302 (34). 
2aplazuri, 321 (9). 

V. 
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Vin, 5, 7, 4, 129, 39%. (buţi 

de), 22, 51-2. 

Vinăriceri, 

Vinăriciă, 

tări), 182. 

175-1. 

443 u. (de mănăs- 

Vinători, (şi căpitanul lor), 19. 

Vinaturi, 12, 22, 27. 

Vistieri (-Mari şi venitul lor), 

24, 102, 435. (ai doilea), 101. (aă 

treilea), 123. (logofăt za—ie), 33. 

(dieci de), 35.6. (copii dej, 36, 

(cărţă de) 35. 

Vite, 7 i, 23, 43, 51,320, 342. 

Viţei, 47, 98 n. 2, 2%-7 7), 

331. 
Viţăle, 98 n 2. 

Vizitii, 336 (7). 

Volintiri, 53. 

vornicei, 319 (8). 

Vornic! (gospod) 33. (ai Doam- 

pei), 102. (ai 

4, 224, 298 (2 

(de sat), 9. 

obştirilor), 3n.1, 

8). (de Poartă), 128. 

Vornice! de oraş (în Moldova), 

300 (32). 

Vracniţe, 

zarturi, 345, 316.318(6), 319 (9). 

zărnăcupi. 
23, 34-83. 

zăvoaie, 34L- 

zdelce, 332 (15). 

zecea (a), 239.40 (42-3). 

zeciui (a): 

Zeciuială, 

zeghi, 341. 

zestre (foi 

316 u. 341-3. 

240 (43). 

32, 475, 477 

de), 43-9, 8149 (4)
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Zidari, 20. (ealtă de), 19. Zloţi, 232 (5), 
Zlotari, 114, 131. (răsura lor), Zotă (stofă), 45. 

21. Zugravi, 359.



  

   



  

  

Achim, 149. 
Anisia, 3892. 

Agachi, 282. 
Antonică, 332 (16). 

Aivas, 137. 
Arici, 332 (16). 

Albul, 355, 357- 
Arsenie, 392. 

Amărăscu, 146. | Arşanu, 145. 

Amzuca, 147. 
Asproiu, 150. 

Andreica, 385. 
Axana, 385. 

Andronic, 246. 
Axinia, 333. 

Anghela, Angila, 359, 373 (4), 

375 (8). 
| 

B. 

Bădea, 64. 
Bărcilă, 283 (11). 

pădilă, 278 (2. 
Becea, 144. 

Bahrin, 384. 
Becheriu, 143. . 

Băicilă, 145. 
Bejana, 357. 

Bălan, 375 (?). 
Belea, 145. 

pălăşica, 290 (19). - Belega, 148. 

păldea, 153. 
: Benea, 145. 

Băloaia, 149. 
Bile, 334. 

Băloiu, 149. | Birceanu, 143. 

pălotescu, 153. . Blencul, 249. 

Băltatu, 143. 
Boca, 344. 

Băluţa, 149. 
Boghiţoaia, 335. 

Bănescu, 146. 
Bogoslov, 147. 

Băraga, 147. 
Bolbonă. 343. 

Băcăscu, 151. 
Boldişar, 137. 

Barbălată, 371. . 
Bolea, 150. 

Bărbuică, 147. | Bolovan, 341. 

Bărbuleţ, 344. 
Boroda, 356.



460 

Bosie, 132. 

Boţiciă, 64. 

* Boţoacă, 65. 
Brae, 333. 

Bran, 64. 

Brănad, 65. 

Brujan, 151. 

Buculeii, 384. 

Bulbea, 282. 

Călmățui, 384. 

Câlţun, 148. 

Călugărescu, 342. 

Caniuca, 236, 252.3 (21). 
Capotă, 342, 348. 

Caraibiş, 151, 153. .. 
Casutţa, 100 n. 1. 

Catana, 146. 

Caţie, 128. 
Căzacul, 83, 232 (3). 333. 
Căzan, 137. 

Cerişanu, 149. 

Cernăzoaia, 343. 
Chira, 245 (17). 
Chiriţă, 143, 
Chireana, 208 (5). 
Giocânel, 143 

Ciofoiu, 146. . 

Ciornohuz, 234 (7). 
Ciungul, 360. 

Ciuperceanca, 149. 
Ciurescu, 341. 

Daicu, 145. 

Darie, 64. 

David, 355, 

Dedulescu, 370. 
Diţă, 144. 
Dobindă, 356. 

ONOMASTIG 

Bule, 62. 

Bulhac, 332 (16). 

Burdacu, 343. 

Buria. 355. 

Burlamiz, 356. 

Bursuc, 282. 

Burtea, 149. 

Buturoiul, 360. 

Ciursăhăidac 233-4 (7). 

Clesie, 333. 

Coce, 134, 357. 

Cocoran, 117. 

Cojan, 356. 

Colcea, 373 (5). 
Colțea, 64. 

Conovar, 332 (16). 
Contea, 150. 

Coricii, 150. 

Cornea, 234. . 

Cornoiu, 153. 
Cotela, 146. 

Cotirlă, 389. 
Cotoraga, 145. 

Covrig, 333. 
Crăeţ, 133. 
Creţoiu, 146. 

Crivăţ, 104, 
Groicul, 153, 
Cumpănaşu, 144. 
Curveanu, 149.   
Dohonaru, 332. 

Dorohoianu, 333. 

Drat, 233 (6). 
Duiul, 377. 
Duţa, 346.



  

  

Făciul, 149. 
Făiacoş, 359. 
Fasole, 373 (4). 
Peata, 355. 
Fer ie, 356. 
Fălcea, 208 (5). 

Firică, 180. 

Gafie, 334. 

Gagiul, 371. 

Găluşcă, 356. 
Gaţe, 344. 
Gava, 245 (17). 
Gavrea, 208 (5). 

Geamăn, 245 (17). 

Gheban, 151. 

Gilcă, 153, 338. 
Gilceavă, 355. 

Gliginco, 356-7. 

Gligoran, 341, 344. 

Gligoruţă, 334. 

Hăndogea, 392. 
Hăştişescu, 342. 

Hătăş, 344. 
Heraşan, 345. 

Hilip, 387. 
Hiţă, 343. 
Holm, 145. 

ONOMASTIC 

E. 

Enescu, 62. 

F. 

461 

Fironie, 356. 

Flocosul, 144, 150. 

Foculeţ, 333. 

Frăţilă, 153, 376. 

Frîncul, 353. 

__ Fronie, 355. 

  

Goia, 351. 

Gorce, 334%. 

Gore, 387. 
Gorga, 232 (5). 

Goţa, 349. : 

Greiere, 153. 

Grindă, 15%. 

Griveiă, 154. 

Grosul, 137. 

Gruia, 151. 

Guran, 447. 

Gurguiiă, 146. 

Holteiii, 153. 

Erabor, 384. 

Bricică, 23% (7)- 

Hriţeu, 282. 

Ruşanu, 832 (16)- 
Buţă, 351.
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Iepure, 149. 

Ileanu, 153, 

Iogarinele (sic), 347. 

ONOMASTIC 

Iordana, 349. 

Istrătuţă, 263 u. (23). 

Iunania, 374 (6). 

Jirca, 143 

Jitea, 64. 

Joluă, 336 (16) 

Laşco, 154. 

Lăudatul, 143. 
Lăzăroiu, 153. 

Lăzurea, 282. 

Măcenic, 344. 

Magda, 245 (17), 336 (17). 

Mairu, 153. 
Malciu, 138u. 

Malia, 355, 

Mancăş, 333. 

Marcu, 282. 

Mărdale, 342. 
Marena, 208-9 (6). 
Marenca, 207 (4). 

Mareş, 153. 

Marghioara, 272. 

Marică, 154. 

Marinca, 355. 

Matiescu, 347. 

Medrea, 203. 

Mariuţă, 332 (16). 

Mica, 355. 

M'clea, 376, 

Micul, 59. 

L. 

Leuca, 209. 

Lie, 371. 
Lupaşco, 357. 

M. 

Mihaşco, 232 (5). 

Mihoiul, 144. . 

Mihuţ, 150. 
Milcudiţă, 64 
Milea, 349. 

Mindra, 245 (17). 
Mindruţ, 147. 
Miscuricii, 342. 

Mişcul, 145, 
Mitrofie, 234 (7). 
Mocioiii, 152. 
Mogoş, 64, 152. 
Moisei, 234 (7). 
Moisoaia, 333. 

Moldovean", 339, 369. 

Moştranu, 148. 

Murdariul, 144. 

Murgaleţ, 234 (8). 
Muşculeasa, 145. 
Muşa, 355, 

 



      

ONOMASTIC 

N. 

Nachie, 145. 

Nacu, 144. 

Naitailă, 377. 
Năvelcă, 149. 

Qaieblindă, 356. 

Odochia (Udochia), 206-7 (2-3). 

Oleşca, 234 (7). 
Olul, 148. 

Pachircu, 282. 

Păcurar, 356. 

Păladie, 336. 

Palaniţă, 332 (16). 

Păntea, 245 (17) 
Panţeş. 355-6. 

Părgaveţ, 23% (17). 

Părnag, 263 u. (23). 

Păuţa, 355. 

Pegingine, 152. 

Penişoară, 357. 

Patecilă, 151. 

Petrica, 208-9 (6). 

Piciu, 46.   
Racoce, 108. 

Rădut, 150. 

Răileanu, 332 (16). 

Reunrescul (7), 390. 

Rizea, 571, 372 (3), 376-7. 
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Neamţul, 153. 

Negară, 384. 

Negut, 371. 

Neica, 145. 

Onea, 342. 

Orheianul, 206 (2). 
Otar, 371. 

Pilea, 343. 
Pirle, 332 (16). 

Piţigoii, 349. 

Pohriban (—ca), 333-4. 

Polihron, 122. 

Pomătariu, 332 (16). 

Poru, 146 

Porumbul, 362. 

Posteca, 355. 

Poşoc, 333. 

Prian, 392. 

Pripav, 347. 

Pupăză, 150. 

Purice, 114%, 125, 131-2, 134. 

Rohoj, 235-6 (10). 

Romaşcu, 234 (7). 

Roşul, 147. 

Rovenţa, 152. 

Rusul, 64.
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Safira, 341. 

Sămenul, 150. 

ONOMASTIC 

Samoil, ă, 356, 374, 372 (3). 
Sărăcilă, 153. 

Sarafima. 351. 

Savucă, 333. 

Scoreiii, 153. 

Simpătru, 144 
Sintie, 356. 

Sirbaca, 245 (17). 

Șanghiri, 357. 

Șteica, 235-6 (10). 

Ştefea. 245 (17). 

Tătălogu, 153 

Tambură, 346. 

Tănăsia, 345. 

Tara, 349. 

Tătăşescu, 344. 

Teta. 385. 

Tohilat, 357. 

Udrişte, 15f. 

S. 

Ţ 
> 

Țeranu, 346. 

Ţicletu, 151. 

Țondrea, 144, 

Ungureanul, 332 6) 

Urita, 357. 

U 

Sirbul, 392. 

Sivu, 343. 

Smolean, 356. 

Soare, 363 

Socol. 341. 

Solomon, 343, 357. 

Sora, 344. 

Sporh, 303 (35). 
Stăncioiu, 146 

Ștepan, 344. 

Ștepănescu, 348 

Șurin, 231 (3). 

Topală. 153. 

Trăilă, 153. 

Trelea, 355. 

Trocan, 155. 

Tun, 334. 

Turcu, 374-5 (7). 
Turculeţ, 136. 

Ursul, 248.9, 392. 

Ută, 150.



  

Văjoghe, 145. 

Vamvul, 147. 

Văngu, 344. 
Vărlan, 107. 

Vărvăroaia. 341. 

Vasca, 356. 

Văscan, 235-6 (10). 
Văsian, 245 (17). 

Văsiiu, 3%. 

Vătăşescul, 341. 

Vătcă, 356. 

Zahareo, 384. 

Zapit, 356. 

Zăvoi, 148. 

ONOMASTIC 

V 
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Vegea, 342. 

Vegiu, 341. 

-Veţea, 343. 

Victoriţa, 48. 

Viiceanu, 149. 

Vilsan, 373 (4). 

Vişan, 371. 

Voicuţă, 64. 

Voineag, 356. 

Vrînceanu, 137. 

Zbrechea, 362. 

Zincă (nume de bărbat), 376. 

30



Acaret, 276. 

Acolisi (a se—de cineva), 24, 
257, 261 u. 

Acolisitori, 255. 

Adiatorisi (a), 285. 

Bade, 276. 
Bădiţă. 324 (12). 
Bânişori, 48. 

Batalisi (a), 167. 

Calii (căii), 276. 
Cămin (părintesc), 199. 
Candidat, 350-4. 

Capitălaş, 48. 

Carei, 56. 

Căsume (?), 350. 

Catahrisis, 164 (7). 
Catalog, 13.” 
Catandisi (a), 304 (36). 
Căţui (a), 822. 
Căuta (a- un hotar la u 

259. | 

N 

n ră),   

Aiar (a, face), 174. 

Aitic, 8. 
Amindulora, 201, 

Amor, 281 (9), 

Anerisi (a), 183.9. 

Belet (bilet), 373 (5). 
Betit, ă, 49. - 
Buza (piscului), 356. 

Chei, 374 (7). 
Chiverniseui, 270 (4). 
Ciraci, 46. 
Cleruş, 82. 

Condeie, 372. 
Contracturi, 219,296 (26), 331.2. 
Copi!, 229, 264 (23). a 
Corispondarisi (a, se), 165 (1). 
Cotroape (a, se), 199, 
Creditori, 263 u. (23). 
Curtişti (Kurfiirst), 58.



  

  
  

ONOMASTIC: 
467 

Dajnic, 32. 

Dăzgovit (9), 5l. 

Descăptuşit, 45. 

Direxie, 232 (20). 

Documenturi, 71. 

Emiclic, 114, 129. 

Engraii, e. 486, 189. 

Epicratie, 274. 

Făţărit, 5%. 

Favor, 307. 

Figuri, 288 (16). 

D 

G 

Ghenerari, 269. 

Bac, 299 (31). 
Hamnic (=—0habnic), 345. i 

Hartă. 295 (26). 
Bohamnic(—ohabnic), 342, 850. 

Ilicrinie, 285. 

încămi (—încă şi ei), 6&. 

încheia (a— a cuprinde), 25% 

indoire (peste), 351. 

Îngrijăluire, 68. 

H 

Dosădi (a), 70. 

Duhomnic, 377. 

Durelnie, 70. 

Dvori (a), 68. 

Epitropion, 186. 

Fxoflisi (a se), 162 (4). 

Frăţi (a=— a înfrăți), 64. 

fundament, 81- 

Holamnic (=ohabnic), 349, 

Hotarnic, 346. 

Hristiani, 222. 

îngropăminte 45. | 

înjugare (de hotare), 201. 

însemnărică, 299 (30). 

Interes. 285. 

Interesant, 223.



468; - i ONOMABTIC: 

Ipochimen, 47. ' Istov (vînzare de), 263 u. (23). 
Ipsoma, 281 (9). | “| Tabi (a= a binevoi), 64. 
Istavul, 176. | Izvozel, 299 (30). 
Istorisit, 301 (33). 

L 

Lăstui (a), 179. 
Lele, 274 (4). 
Lespădă, 46. 

M 

Mădulare (0), 224. Miniştri, 303 (37). 
Marafet, 8, 20. Modă, 48-9, 315-6. 
Materie, ii, 51, 222, 323 (10), Monedă, 285. 

330. | Moşneni, 285. 
Meidan (a apuca), 58. Musică, 55. 

N 

Natură (în), 185. „socru), 318 (7). 
Nedezbătute (moşii), 381. i Nenu (==nene), 269 
Neguţ toreşte (a trece), 43. Neruşiit, 395. 
Nene, 270 (2), 273 (3). (pentru: | 

O. 

Obărster,. 33. Opritură, 372 (3). 
Obraz (persoană), 51; 104. Orhestră,. 73. » Ocazion, 166 (2), 289 (18), 303 Ostav, 218, 226; 

(36), 343. Otuhavnic (ohabnic), 374 (6). 

P 

Paradosi (a), 159. Peşcheş, 275. Parte (a întra cuiva, în), 258 Plan, 295 (26). (22). | 
Politic, 285. (-esc): 285; Particularniă;. 220;. Pomăzanie, 103; Pericolbn;, 304: (33), Fonturi, 223: Periusie, 281 (10; Posăsie, 333. Persoană, 304 (37); Prăda (a— a, amendă): Bă;



  

E a
i
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ONOMÂASTIC” 46% 

Pravăţ, 388. 
Predlojenie, 384. 

Pretentie, 318 (7). 

Pretindirisi (a), 324 (11). 

Procopseală (învăţătură), 27], 

273. 

Răzedent, 58. 

Răzvlătire; 5%, 57. 

Rediu, 36. 

Regulă (la mănăstire), 216. 

Săcvestru, 324 (11). 

Sărăiman, 68. 

Scris (—în scris), 851. 

Serhat, 165 (1). . 
Siăzi, 50. 
Simionie, 187. 

Slavoslovie, 216. 

Somă, 7, 27, 296 (26). 

'Palpa (bisericii), 392. 

Teclii, 166 (2). 

Teslim (a face), 299 (31). 

Teslimat, 188. 

'Teslimatisi (a), 170, 172, 187, 

193, 
'Teslimatisire, 295 (26). 

Urdie, 55. 

Ustale, 55. 

Productur!, 330. 

Proeres, 271. 
Profetisi (a), 301 (33). 

Protbcoli, protocăli(a se), 31-2. 

Proțente, 281 (10). 
Puţinare, 72. 

Rit, 82. 

Rizyiiciune; 45: 
Rozol (—răzor);. 349. 

Spărgălui (a se), 172. 

Spârturi, 325 (13). 

Stătut (— statornic, stătător), 

345-6, 349.50. Ă 

Stilpi (a), 389. 

Stotă, 60. 
Stolnici (a), 57. 

Suci (a—piâire de hotar), 361 u. 

Testament, 136. 

Theoiisi (a, a se), 162 (4), 184. 

Topograficesc, 295 (26) 

Tropos, 53. 

“Tutun (a bea), 288 (16). 

Tuţun (Duzend), 49.



410. ONOMASYIC 

V 

Vidimat, 247 (19). | | 
Vinzare (—arendare), 329 (15). . 

Z 

Zaiflic, 304 (37). | Zătri (a), 67. 
Zaptiui (a—de bani), 224. - Zi (a; termin), 215. 

Zapisui (a), 208 (6). _ Zarbă, 56, 
Zapt (a face). 191.



  

ERATĂ. 

P. 34, r. 11 de jos: isprăvnicii pentru: ispravnicii. 

P. 238, r. 45 de jos: Cernăuţului pentru: Cernăului. 

- P. 265, r. 3 de sus: Neamţ pentru: Dorohoi. 

P. 212, la traducerea pasagiului grecesc: ca să se îndeletnicească, 

în loc de: ca să mă îndeletnicesc. 

276, r. 6 de sus: bolnavă pentru: bolnav. 

284, iscălitura e a lui Panaite Casimir 

„285, r. 17 de sus, suprimă:?. 
„294, r. 24: Catrina pentru Catinca. 

„819, nota 1 vine la p. 318, no. 7. 

361, zAso 8s05 pentru oiso 8205. 

„389: Brăjăştii pentru Brănzăştii. 

. 394, r. 8 de jos: a numitei pentru anumitei. 

. 398, r. 14 de jos: orăndatori pentru orăndoitori. 

9
9
 

t
r
u
 

A se adăugi la tabla numelor: 

Chiper, 333. , 

“Racoviţă (Postelnicul), 353.. 

Savin (Logofătul), 833. 

Sărata (rîă), 355. 

Silişteni (sat), 355. 

Şoldan (Jitnicerul), 353-4. 

Spătari (Apostol), 355. 
Tabără (localitate), 355. |



    

CUPRINSUL. 

 



  

CUPRINSUL. 

Prefaţa . . 

Citeva. observaţii asupra “materialelor documentare ce urmează. 

1. Întăia condică de orînduieli a lui Grigore: Vodă Ghica, Dom- 

nul Moldovei (1775) 

II. Din testamentul unui negustor oltean în vremea Eteriei 

III. O ordonanţă financiară. — Cheltuieli domneşti la nunță 

IV. însemnări de cronică moldovenească, 1788—1806 

V. Biserica din Prigoreni 

VI. Un act privitor la moşnenii din Muscel. . . 

VII. Din poesile boierului V. Pogor . . , 

VIII. Un proiect de a se tipări operele vechilor istorică ardeleni. 

IX. Un privilegiu împărătesc pentru Romînii din Ungaria (479) 

în traducere contemporană » 

X. Un act romănesc de la începutul veacului al XVII lea 

XI. Socoteala, clădirii casei de la Cură- Ceșm8 a lui Şerban-todă 

Cantacuzino 

XII. Însemnări pentru istoria “Rominilor dig: potiţe, grecești 

XIII. Catastif de dăjăi moldoveneşti (c. 1060) 

XIV Un catastit de vinăriciti oltean (1848). 

XV. Scrisori domnești către Banii Craiovei Gt ş arm ); 

Adaus 

XVI O hotărnioie gorjeană . 

XVII. Câteva documente moldovenești î în romănește de fa înce- 

putul veacului al XVII-lea 

XVIN. Testamentul unui călugăr de la începutul veacului al 

XlX-lea 

XIX. Documente dorohoiene “din "veacurile al XI lea 5 al 

- XVIII-lea, 

XX. Scrisori moldovenoști particulare din veacurile al XVIII-lea 

şi al XlX-lea : . . . , . . . 

XXI Adause -. . , . ae . - . 

   

    

vV 

VII 

vi 

45 

50 

53 

61 

64 

66 

79 

8 

83 

84 

86 

97 

14 

137 

186 

497 

203 

214 

229 

2617 

„309
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414% 

XXII. O moşie a lui Constantin-Vodă Brîncoveanu : Sadova, 

CUPRINSYL 

XXIII. Acte gorjene (colecţia 'Teodor_Gibescu) 

XXIV. Un act de la Miron Costin ca pîrcălab. al Hotinului 

XXV. Acte din colecţia d-lui 1. Atanasiu, fost prefect, Galaţă 

XĂVI. Biserica din Breaza, 

XXVII. Din zestrea Trei-lerarhilor 

XXVIII. Biserica din Slomn (Prahova) - 
XXIX. Biserica, din Ceraş 
XXX. În biblioteca liceului din Buzăti 
XXXI. Acte de pe valea Teleajenului . : 

XXĂXII. Acte amestecate din Moldova-de-sus : 

]. O carte a starostelui de Cernăuţi 

II O numire de ispravnic supt Caimacamul Vogoridi 

III. Întoarcerea unei moşii hotinene (1808) 
IV. O hotărnicie la Beceşti (Ţ. Cernăuţi) 

V. Acte privitoare la Biserica din Herţa, * 

Tabla numelor . 

Adaus la tabla numelor 

Tabla, lucrurilor | 
Onomastic 

Erata, 

  

       

ERIFIGAȚ 
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338 
341 
353 
355 
3:9 
361 

362 
364 
366 
367 

381 
382 
384 
387 
391 
403 
405 
439 
451 

47 

     


