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PREFAŢĂ 

Acest al doilea volum de documente interne cuprinde: 

1. Documentele moşiilor M. S. Regelui. Cele mai însem- 

nate dintre ele sint acelea, foarte multe şi unele destul de 

vechi, care arată în ce chip sa format din deosebite făşii 

răzăşești marea moşie a Sloboziei Zorlenilor de lingă Birlad. 

Cartoanele şi volumele cuprinzind actele moșiilor regale mi-ai 

fost comunicate acasă, cu o încredere pe care, în bună parte 

din causa tristului trecut al istoriografiei romine de ieri, nu 

o arată totdeauna particularii ce posedă documente şi ţin, 

cu tot respectul lor pentru știință, să le poseadă şi după 

comunicarea lor. 

2. Documentele D-lui P. P. Carp. Ele corespund foarte 

bine hirtiilor Sloboziei-Zorleni. Din urmarea lor se vede ace- 

laşi proces de formare a moşiei întinse din răzășiile mărunte, 

fărime ale celei mai vechi proprietăți mari din Moldova. În 

aceste două Ținuturi'ale Țerii-de-jos, Tutova şi Vasluiul, care 

ai dat Principatului la sfirşitul veacului al XVII-lea o nouă boie- 

rime, ageră, îndrăzneață și neastimpărată — Costăcheştii, Ra- 

covițeștii, Micleștii, Pălădeştii, Joreştii, Buhăieştii, Bogdăneștii, 

Cuzeștii —, împrejurările sînt cu totul aceleași, în veacurile al 

XVil-lea şi al XVIll-lea, de unde vin mai toate actele ce 

publicăm sau resumăm în această d'intăiu parte a cărţii. 

3. Documente dlui Ermil Pangrati. Şi colegul Pan- 

grati se coboară din Cuzeșşti, și hiîrtiile sale sînt hirtiile unei 

ramuri din familia Cuza, precum cele de supt 2) privesc 

mai mult familia Carp, iar acele ale Sloboziei-Zorleni vin de
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la neamurile Scărlat, Bujoreanul, Costachi şi Păladi. Legă- 

turile între documentele cărpești ale Ţibăneştilor şi cele cu- 

zeşti ale Golieștilor, Glodenilor, Crăciuneştilor şi cum se ma! 

chemaă petecele de pămint, de atitea ori smulse, cumpărate 

şi răscumpărate, moștenite şi pierdute, în sfirşit dezbătute 

înnaintea tuturor judecăților din ţară, care se numărai în jurul 
acelor moşii, — sint din cele mai strînse. 

4. În Biblioteca Academiei Romine se păstrează un enorm 

volum, mai puţin ferfenițos decit cum i s'ar ierta, după cîte 

schimbări de soartă a avut să îndure de cînd l-au caligra- 
fiat diacii de Cămară şi de Vistierie ai lui Constantin-Vodă 
Mavrocordat, pănă ce şi-a găsit definitiva odihnă în marele 
adăpost al urmelor trecutului nostru. Îl formează mai multe 
caiete, cusute la un loc, dintre care unele cuprind tot felul 
de acte de administraţie, altele, rubrici numai ale acestora ; 
cutare dă — ceia ce nu se mai poate găsi aiurea — rapoar- 
tele slujbașilor către Domn, cu care, după obiceiul de atunci, 
stăteaii într'o patriarhală legătură nemijlocită ; cutare altul 
cuprinde, pe cîteva luni de zile, răspunsurile, de sfaturi, îndemn 
şi mustrare, ale Domniei, care se ceartă în tonul cel mai părin- 
tesc. Nu numai atît: s'au legat în această condică, din care se 
străvede nemărgenita curiositate de om învăţat a lui Constantin. 
Vodă Mavrocordat, foarte multe foi pe care s'au însemnat 
cărți de ale Domnului de dăunăzi, Grigore Ghica — un mare 
număr din poruncile acestuia, care, el, de şi un Țarigrădean bine 
crescut, trăia cu ziua şi n'avea patimă pentru nici-un fel de 
condici —, de ale stăpinitorilor mai vechi, aşa de vechi, în- 
cît găsești, nu numai neasămănat de preţioase pagini din iz- 
voare de socoteli ale secolului al XVII-lea, ci şi sureturz, tra- 
duceri, din străvechi hrisoave ca ale lui Alexandru-cel-Bun, 
aduse la cunoștința Domnului prin cine ştie ce judecată și 
răpede prinse la condică. În cît ni s'a transmis în slove din 
vechile zile ale neamului nostru, nu există o culegere mai 
întinsă și din care să poată răsări mai multă viaţă şi lumină 
decit din această înfoiată şi venerabilă cărțulie. 

Academia Romină a luat de curînd hotărirea de a tipări 
treptat formidabilul material ce a strîns. Spun de la început 
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că publicaţi! integrale ar încurca tot aşa de mult pe cit ar 
ajuta. Sînt puţine acte a căror fraseologie întreagă să me- 
rite a fi redată, din causa neobișnuitei lor însemnătăți. Cele- 
lalte cer regeste, adnotaţii și table, prin care ceia ce e fo. 
lositor în cuprinsul lor să poată circula. Condica /u? Coustan- 
in Mavrocordat, cu cele vre-o mie cinci sute de pagini in 
quarto ce are, s'ar preface la tipar în vre-o patru volume bu- 
nişoare. În locul lor —nu zic în așteptarea lor, fiind-că, în 
interesul economiei de timp a istoricilor viitorului, doresc din 
toată inima ca tipărirea condicii întregi să nu se facă nici 
odată — dai aici, cu o orînduire tipografică care permite să 
se cuprindă foarte mult material pe puţin spaţiu nu mai puţin 
de 1703 acte pe pp. 200—451 din acest volum. 
Nam jertfit nimic din ce avea interes supt aceste trei 

raporturi: politic, cultural și linguistic. În orînduire, am ur. 
mat condica însăși, dar am scos de-o parte, pentru a le pune 
la sfîrșit, în ordine cronologică, documentele venite de la alți 
Domni decit alcătuitorul condicii. Aici am păstrat datele, 
pentru că ele-şi aveaii folosul; le-am înlăturat fără părere de 
rău şi de sigur fără pagubă pentru cetitorii inteligenți, atunci 
cînd ele n'ar fi servit decit ca să mărturisească faţă de 
urmași că sa rupt mina unui Țigan sai s'a îngăduit unui 
Armean să cumpere maţe de oaie pentru coarde de vioară, 
în 1741 şi nu în 1742, în anuar și nu în Februar, la 21 şi 
nu la 22. 

5. Străduința, vrednică de o răsplată, pe care n'o va avea 
nici-odată, a unui singur om, fără timp de cercetări, fără 
mijloace, fără indemnuri şi ajutoare, a întemeiat în capitala 
celui mai minunat Ținut de moșneni din Romănia, în Tirgul 
de pe Jiu al Gorjului, un bogat museii, care se îmbogățește zi 
de zi. D. Al. Ştefulescu, care a și tipărit multe docu- 
mente, în cele două cărţi ale sale asupra Tismenei și Tirgu- 
Jiului şi în deosebite reviste, a creat unica archivă documen- 
tară a unui judeţ romănesc. 

În călătoria prin ţară ce am făcut în vacanţa cea mare a 
anului 1903, am trecut neapărat şi pe la Tirgu-]ii, şi n'am 
găsit aici, cum mă puteam aștepta, resistența prepuielnică a
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omului care adună pentru a ascunde saii cel mult a tipări 

însuși, ci o deplină disposiţie de a îndatori și a împărtăşi. 

Astfel, în citeva zile am putut copiă şi resuma 320 de acte, 

mergînd de la 1501 pănă la 1833. Mulţi vor preţui mai cu 

samă cele d'intăii pagini, care dai regeste de documente 

vechi (în care însă ochii mei obosiţi nai prins in citeva 

casuri o dată care să mă lămurească la studiarea notelor 

mele, pe care, neputind controla însumi, le-am lăsat cum 

erau, discutindu-le apoi in observaţii) ; pentru mine însă partea 

cea mai prețioasă o formează actele nouă, pline de origina- 

litatea colorată a vieţii locale din acest unghii ferit de în- 

filtraţii străine: nume, amănunte zilnice, datine. 

6. Aveam de gind să tipăresc tot în revista cEconomia Naţio- 

nală»> și unele registre de socoteli fanariote dintr'o vreme mai 

tîrzie, care ajungindu-mi mai tărziu la cunoştinţă, nu şi-aii găsit 

locul în Documentele Callimachi. Aici le pot da însă, cu o 

mai mare îngrijire științifică, și de aceia am fâcut din ele 

capitolul IV al acestui volum. Citeva persoane particulare, 

adecă mai mult d. George Popovici şi d-ra Tatos, mi-au co: 

municat unele documente, care formează partea I din împărțirea 

Acte diverse. Copiile d-lui Popovici fac parte din archiva fa- 

miliei Goian, și luminează un colţ din vechea viaţă bucovineană. 

E 

Pe iingă notele din josul documentelor dau la sfirșitul cărţii 

un mai mare număr de lămuriri, precum și scurte disertaţii 

şi documente accesorii scoase din Biblioteca Academiei Ro- 

mine. 

La capăt se va putea adăugi, peste vre-o lună-două, tabla 

de nume şi lucruri a volumelor V şi VI, la care lucrez acuma 

şi care iea proporții mari, așa că n'a putut fi înfăţişată în 

același timp cu această carte. Volumul VII e tipărit şi el în 

parte și va cuprinde tot materiale interne. Abia mai tărziu 

voiii putea să dai dicţionariul de instituţii ce am făgăduit şi 

care, dacă e să fie, trebuie să se înfățișează pe cit se poate 

de complect și de trainic. 

Cetitorii trebuie să-şi amintească totdeauna că au a face cu 
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o colecţie de materiale pentru istoria culturală. Ce se mai 

află, e numai pe alături, și aceia pentru mine are numai o 

valoare secundară. Cei ce vor înțelege, vor preţui. Iar cei- 

lalți vor face bunăoară ce a făcut cutare genealogist la apa- 

riția volumului al V-lea. Iar colecţia, independent de apre- 

cierile neînțelegătoare şi pătimașe, își va urma drumul înnainte, 

răspunzind, pe cit stă în mijloacele mele, unei nevoi ade- 

vărate a studiilor istorice în starea de dezvoltare la care ele 

au ajuns astăzi. 

N. IORGA.
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IL. 

DOCUMENTELE MOȘIILOR M, S. REGELUI 

"68775. Val. VI.



    

I. Broştenii. 

1. Hiîrlăă, 26 Octombre 7139 (1630). Moise-Vodă dă Vo- 

roneţului braniştea mănăstirii, arătind hotarele. Oprit «a cosă, 

nici a văna fiiară, nici a prindi pește, nici a paşti dobitoaci; 

- fiece dobitoc vara, undi vor găsă călugării în braniște svintii 

mănăstiri, Cămpulungeni sai Vămeni, sai fiecini vor fi, co- 

săndu sat umblănd după fiară, sai pe vali după peşte, ca 

să aibă a li lua lor tot ce vor găsă la dănșii; așijdire di să 

vor găsă oi saii fiece dobitoaci vărăndu sai tomnăndu în 

hotarul svinti mănăstiri ce esti mai sus scrislă], ca să aibă 

a le lua lor căti 12 berbeci, cum esti obiceiit». — Copie, le. 

galisată, din 4 April 1805. , 

2. Iaşi, 30 lulie 7209 (1701). Constantin Duca dă Voro 

neţului braniștea mănăstirii, de la vechii Domni, arătînduii 

hotarele. Oprită braniștea pentru ea cosă, a văna fiară, a 

prindi peşti, a paşti dobitoaci; fiece dobitoc vara, undi vor 

şgăsă călugării în branişte svintei mănăstiri, Cămpulungeni, saii 

Vămeni, sai cini va fi, să aibă a lua tot ce va găsă la dănșii; 

așijdire îi va găsă oi sau fiece dobitoaci vărăndu sai tom- 

năndu în hotarul svinti mănăstiri..., ca să aibă a le lua lor 

căti 12 berbeci, cum esti obicina». — Copie, legalisată, din 4 

April 1805. 

3. 16 Mai 7247 (1739). «Şerban Cantacuzinu Stol|nicul]> 

către Domn, pentru mărturia hotarnică ce a dat egumenului de 

Voroneţ, în proces cu Moldaviţa. Adauge că una din mănăstiri 

e făcută de «Ștefan-Vod(ă] cel Bun, nepot lui Alexandru-Vod|ă!», 

iar ceialaltă de < Alexandru-Vodiă] cel Mari». Pomeneşte actul 

de la Moise-Vodă din 26 Octombre 7139 |n” 1], după altul 

de la Ştefan, precum și actul Moldaviţei de la Alexandru- 

Vodă. Călugării moldaviţeni nu pot descoperi actul de la
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«Petre-Vodă», pe care se razimă. — Copie, legalisată, din 4 
April 1805. 

4. 30 Septembre 7255 (1746). loan Nicolae Mavrocordat, 
pentru vechia piră dintre « Todașco Ștefănel Dornianul cu Chi- 
rila Lateș, fitorul lui Crăciun Lateș Cămpulungianul, pentru 
o delniță ce să chiamă Poiana Coșnei, unde să tălneşte cu 
Teșna, la hotarul țărăi din Dorna; dzicănd Chirila Lateș că 
aca delniţă și împreună și cu altu loc ai mai curățit tată- 
săi, şi el, i-a împresurat-o Todașco Ştefănel cu strămbătate; 
arătănd şi o carte a Domnii Sale lui Grigorie-Vod|a],: din let 
7238 [1729-30], scrise pricina, după jaloba lui, la Vornecii de 
Cămpul-lungu, ca să: ia sama pentru ace delniță». Se arată 
şi un act de la «<preiiubit fratele nostru Constantin-Vod(ă], 
din velet 7242 [1734], Fevruarie 4»: se dă cercetarea ela ră- 
poosatul Șărban Cantacuzino biv Vel Medelnicer»>, ca să jure în 
biserică pe marturii (doi la număr) ai lui Lateș. Dacă nu jură, el 
va pierde, «şi să întoarcă Todașco Ștefănel lui Chirila Lateș o 
iapă cu mănzu, ce i-ai luat Ungurei pentru pricina acei poeni 
Coșna». Cei doi arată că nu jură, neștiind. Ștefănel aduce 
«9 oameni bătrăni din Dorna» :' Candre, Negre, Cozan Nacul, 
Ghizdele, Mazga, etc., pentru a mărturisi în favoarea lui, «şi 
n'aii avut Lateș triabă,; fiind el Cămpulungian, dară nu Dor- 
nian>. Pentru ce ai luat Ungurii, se «dă o iapă cu străjnec 
şi o vacă cu vițel». La noua piră de acum a lui Lateș, ju- 
decă Andrei Rosăt Logofăt. Se răspinge pira. Pecete mare 
cu chinovar; avînd data de 1743. Semnează <A! R! Vel Lo- 
gft> şi «Tanasie Logft. de taină». — Original. 

5. 13 Februar 7257 (1749). «Săteni din Dorna» dai măr- 
turie «la măna Gherghițenilor» pentru muntele Păltiniş şi 
dealul Omului și cel «dintre Negre» față de mănăstirea Sla- 
tina «și vale niagră Săcuiasca». «Pentru să-ș ştie că aceste 
locuri sănt domnești, şi în trecut[ă) vrem[e) le stăpănt Ungurei, 
şi să făc& multe pricin[i] şi morți de om dintr'u Ungur anume 
Pătru Cotaţ, care puseste) măna pe aceste locuri și, şezindu 
un st[rjămoş într'acă „parte de loc, a Ghiorghițenilor, s'aă 
sculat și ai ucis pe acel Ungur. Şi, dup[ă] ce l-ai ucis, în- 
științindu-slă] pe lăcuitorii Țării Ungurești, pe la cei mai mari, 
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au triimes cărți şi la Domnul Moldoviei] pentru ace moarte 

de om. Şi, tremeţindu Mărie Sa Domnul Moldovii, care s'au fostu 

tămplat Domnu la act vrem!e], ispravnici de a Mării Sali de 

au prinsu pe strămoșul acestor Ghiorghiţeni, şi ducându-l pe 

la Domnie, s'a dovedit că locurilțe] acele săntu a Moldovi, 

şi domneşti, iar pentru moarte ac& de om ai dat Ghiorghe 

Ghiorghiţanul, strămoșul acestor Ghiorghiţeni, trii sute de 

berbeci, și ai rămas moșie să o stăpănească Şhiorghiţan 

împreun[ă] cu neamul lui. “Dar noi satul Dorna ne-am le- 

pădat. de act moarte de om, şi nice. la locurilie] acele nu 

me abatem a-i .scoati.> Iscălesc trei oameni cari «ţinem 

minte de o sum(ă] de ani>: «Costantin Ștefănel», «Vasil[e) 

Candre>, «Lupul Mălăeş», «Nechita Nesutuș», «Necolai Ur- 

sachi». Face mărturie şi Vasile Başotă Medelnicer, că știe 

de <căndu am fostu Vornic». Tot așa și un Dumitrașco 

Medelnicer, «căndii am fostu Vornic». Pecetea Cămpulungului, 

deosebită de cea veche: <Adcasta pecete Că(m)pulu(n)gului i 

lt 7249». 
6. Cimpulung, 12 Mart 7263 (1755). Dinu Cantacuzino, 

pentru trei zeamuri din Dorna: _Gheorghiţenii, Tăriţenii şi 

Chilsoenii. Pomenește .hotărnicia Vornicului Costachi şi chel- 

tuiala, <afară de 100. lei c-ai pus hatalm un Sămion Negre 

la Visterie gospod».. «Loc dizbătut de Ja Unguri.» ÎL împart 

Dornenii, adunindu-se «în casă la preotul Mihail din Dorna». 

Aici se face <împărţala bătrănilor>. Arată ce se cuvine celor 

trei familii:. «păn în glodeţu ci este în cotişte Drăgoeștii cei 

mari», «pe supt poala Bibiraucii, margine pădurii, păn în Plaiu 

Voivodesăi», «Făntăna Vămanului». Semnează: «Costandin 

Cant. Paharnic». | 

7. 11 lanuar 7264 (1756). Matei Ghica dă Voroneţului 

«moşie svintii mănăst(irij ce esti împregur», după hotarnica 

din 7248 (1740) şi a Mitropolitului Iacob și a lui Radul Ra- 

coviță Vel Logofăt din 2 August. 7259 (1751). Dinul Canta- 

cuzino, «ispravnic Cămpului-Lungu», să iea de la călugării de 

la Moldaviţa cărțile lui Matei şi a lui Constantin Racoviţă, 

de alt cuprins. — Copie, legalisată, din 4 April 1805. 

8. 11 Mart 7265 (1757). Constantin Racoviţă, oamenilor
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din Cinpul-Lungu moldovinescu ot Sutavă, să fie volnici.,. 
a să apăra de cătră oameni din Putila, anumi Chiseleţenii, 
care s'au obitnuit de la o vreme încoace de trec cu oile în 
hotarul Cămpulungenilor moldovinescu, de-ș păşuniadză oile 
pe munţii lor, și trag mare supărare, că le bat obanii Și li-ati 
luat şi oi căteva». Mai departe ordin: «oamenilor din Pu- 
tla, din satul Chisăliţenii». — Pecete mică octogonală, cu 
chinovar, jurtînd armele ambelor țeri şi data de 1753.— 
Original. 

9. I-iii Octombre 7272 (1763). Manolachi Costachi Vel Lo- 
gofăt, Andronachi Vel Vornic, Enachi Costandachi Vel Spă- 
tar, Arg. Vel Ban, Andronic Vel Paharnic arată că s'a ju- 
decat înnaintea lor «loniţlă] Negre Cămpulungian de la Căm.- 
pulungu cu Neculai săn Tănase) i Alecsandru, frate-său, Tă- 
rățeştii, tot Cămpulungeni», ce aveai «fiiștecare căte o hliză 
de moșii în păduri, şi pe blizăle lor au curături făcute din 
codru, de la moșii și părinții lor, și sănt a fiișticăruia hlizi 
osăbiti, și fiișticarei să hrănești pe hliza lui». Acum Tără- 
teștii «ş'ai făcut osăbite curături în capul hlizii lui Ioniță 
Negre», cuprinzîndui «locul cel de hrană». Ei arată insă că 
cati tăet pădure verde şi ati destupat de ș'aă făcut cură- 
tură». Decisie: «că este cu dreptate fiiștecare să-ș facă cu- 
rătură în capul hlizăi sale, iar nu să-ș facă în capul hlizăi 
altora». Deci, «să le facă Negre altă curătură în capul 
hlizăi lor, de potriva curăturii lor, și, păr li-a găti Negre cu- 
rătura, să fi deo potrivă cu a lor, ei tot să-ş stăpănească 
curătura». Original. 

10. «Condică de toate scrisurile moșiilor Dorna, Şarul și 
Păltinișu de la Țin[ujtu Sucevii, t-au dat daniia pre-înnălțat 
Domnul nostru, Măria Sa Conjsjtlan]d[inj Alexandru Ipsilant 
Voevoda, pre-iubit fiului Înnălțimii Sale Alexandru Voevoda, 
prin luminat hrisovul Înnălțimii Sale, și apoi s'ai hotărăt de 
boeri hotarnis ; a cărora mărturie hotarnică cercetăndu-s[ă) 
de cătră Preosvinţie Sa părintlejle Mitropolit i de cătră iubi- 
torii de D[ujmnezeu episcopi ai Scaunului, de cătră toată 
boerime, s'au făcut carte de încredințare, care s'au trecut 
aice asămine; .801, Ghenar 28 d.  
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Hrisovul pră-înnălțat Domnului nostru, Mărie Sa Constantin 

Alexandru Ipsilant Voevoda, de danie pră-iubit fiiului Înnăl- 

ţimii Sale, luminatului beizade Alexandru Ipsilant, pe trii moșii 

î-aă fostu domneşti la Ținutul Sucevii, alăture una lăngă 

alta, anumi Dorna, Şarul şi. Pâltinișul, la margine ţerii Mol- 

dovii, ce să hotărăsc cu Tra(njsilvaniia și cu Bucovina Nem- 

țască; 1800, Avgust 6 d. 

(Și Domnii de înnainte ai dăruit, nu numai la] bisărici și 

mănăstiri, ce mai ales către fiii şi rudeniile Domniilor Sale: 

adică, atăt moșii din hotarăli domneşti și Ţigani din Ţiganii 

domnești, căt şi alte mili din însuș veniturile Domnii, volnici 

fiind, ca nişte Domni şi stăpănitori, cum mai pre larg do- 

vedesc aceleș hrisoave ce să văd pe toată zioa, cari toate 

să păzăsc ca un lucru lăudat, şi să urmeazi întocma... Aflat- 

am că la Ținutul Sucevii este o moșie domniască din celi 

vechi și! drepte hotară domnești, nedată nimărui pără acum, 

cari este alături cu hotaru ţării ungurești şi al Bucovinii; pe 

care moșie să află și oamini lăcuitori, adecă trii sate, anume 

Dorna, Șarul și Păltiniș. Dec atastă moșie, cu tot hotaru 

căt este domnescu şi nedat nimărui de alţi luminaţi Domni, 

cu toți munții ce să află pe dănsa, cu locuri de fănaţe, de 

ţarini, cu locuri de mutări pentru pășunatul oilor, cu vaduri 

de mori şi de chio dă sucmani și de hirisăia, cu tot venitul 

din tot locul; [o dă lui Alexandru, fiu-săi:] de pe care să € 

vechilu Luminării Sale tot venitul, din tot locul, după obiceiu 

pămăntului şi după ponturile ce sănt în Visterie cu pecete 

aspod. [Martori: fiii Alexandru, Dimitrie, Gheorghie, Necolai; și 

boierii: Costandin Balș Vel Logofăt de Ţara-de-jos, Iancul 

Razul Vel Logofăt de Țara-de-sus, Teodoraşco Balș Vel 

Vornic de TȚara-de-jos, Manolachi Conache biv Vel Vornic de 

Țara-de-jos, «epistat Vornicii de aprozi», Vasili Costache 

Vel Vornic de Țara-de-jos, Costandin Paladi Vel Vornic de 

Țara-de-sus, Dimitri Ralet Vel Vornic de Țara-de-sus, «Sandul 

Sturza Hat. î părcălab Sucevschii>, Iordache Rosăt Vel 
Vistier, Costache Carag& Vel Postelnic, Grigoraș Caliiarhi 

Vel Camaraș, lancul Negre Vel Agă, Costache Manu Vel 

Spatar, Iordache Milo Vel Ban, Teodorache Văcărescu Vel
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Comis, Petrache Ritoridi Vel Caminar, Toadir Jora Vel Pa. 
harnic, Dimitrie Jora Vel Sărdar, Constantin Cantacuzind Vel 
Stolnic. Scrie Șărban Botescu biv Vel Sulger. 6 August 1800. 
Copie iscălită de Domn. «Matei Costăn, condicar.» Se spune 
că pecetea «adevărat este spănzurată în :cutie de argint»>.] 

11. 23 August 1800, Constantin Ipsilanti, către Ion Negre 
biv Vel Sulger, Gheorghie Tăutul Vornic de Poartă, pentru 
a hotărnici <o moșie ce s'aii aflat driaptă domniască, ne- 
dată nimărui», satele Dorna, Șarul, Păltiniș. 

12. 9 Septembre 1800. «Toţi lăcuitorii din Dorna» către 
Domn. Îi chemase ispravnicul, pentru a li ceti «mila» dă- 
Tuirii lor către «beizede Alexandru Voevod», «spre odihna 
şi ocrotire noastră>. Mulţămesc pentru «nemărginita bună. 
tate»: «acum am dobăndit bună ocărimuire». Semnează şi 
«Ion Cozan Vornicu ot Dorna», «Toader Ungurian»>, «Chi- 
rila Cărsteiii», «Nechita Săminescul». < Şi noi tot satul Dorna 
i Șaru i Păltiniș, neștiind carte, am pus degitile». Marturi: 
boieri, popi, călugări. Parte din locuitori vin și Ja Divan, de 
arată că așa e. 

13. 15 Novembre 1800. Hotărnicia celor trei sate ale lui 
beizadeă Alexandru. Se hotăresc «cu munții Voroneţului, a 
Clirosului, anume Horda şi Cruce», «cu munții mănăstiri 
Slatina, anume Grenţiiaşul», «cu muntele Chetrosul, ce să 
stăpănești de dum: Sulgeriul Toma Balş». Se înfățișează ca 
vechili: «dumnealui dragomanu Toma Moldovanul>. Arată 
hotarele despre cei d'intăiti munți, locuitorii: «din Niagra Se- 
cuilor pe Negrişoara în sus, pin Piatra Pinului, şi tot Ne- 
grişoara în sus pără în gura Toplișoarii, şi Toplişoara la dial 
pără în obărşie ei, și din obărșie ei în dial, pin capul op- 
cinii Raţii, în opcina Tunzării, și opcina Tunzării în Sus, pin 
piatra Tunzării și pin vărful Tunzării, şi pi di-asupra făntănii Ia- 
lovitoarii. .. Şi de acold întoarce opcina Mihăilețului la dial, pănă 
în vărvul Șarului... Și de acold opcina Bădii păr în vărvul Bo- 
suiuc[ujlui. . . Și de acolă plaiu la vale, pin Băda şi pe la făntăna 
Bădii. .. Şi de acolt opcina Șandrului, piu vărvul Stevii şi în pri- 
log, unde să întălneşte cu muntele Petrosul> (acestea între Holda 
și Dorna). Balș arată «că acest munte este după niamul  
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Cantacuzineștilor şi că maica dumisale l-ai avut zăstre». 

Oamenii Dornei înşiră hotarele: «din prislop și dreptu pin 

Ciungi, şi în cracul Sunătoriului, și de acolo în dialu Călugă- 

rului, şi de acolt în buza Bagolicului, și drept în apa Bistriţii, 

drept gura Colbului». Ai iui Balş, «care ai ținut în cumpă- 
rătură de la dum. acel munte cu anul», arată alte semne: pe 
la «gura Părăului Răi», <bătca Palmeșului». Chiril archiman- 

dritul Slatinei e chemat*apoi pentru Grenţiiaș: arată un act 

de la 9 Iulie 1795, întărit de ispravnicul Sucevei, Spatarul 

Dumitrachi Ghica. Hotare: «Glodul Omului, și în vărvul dia- 

lului dintre Negre, și pogoară la vale, prin bătca cu Dăr- 

mocza, în buza dialului Bratului». Pomenite <iadulurile ce sănt 
între Negre». Se aduce și o mărturie a Dornenilor, din 13 
Februar 7257 (1749), «cu pecete Cămpulungului întărită după 

obiceii vremii de atunce, dar este adeverită şi cu iscăliturile 

a doi boeri: răposat Medelnicer Vasăli Bașotă, Medelnicer 

Dumlijtraşco, care acești boeri aii fost în vremile trecute Vor- 

nic la Cămpullungu». Altă mărturie «de la răposatul boeriă 

Banu Dinu Cantacuzins, fiind într'acă vreme Paharnic şi Vor- 

nic de Cămpulungu, din velet 7263 (1755), Mai 12»: în acest 

act se pomenește o veche hotarnică, «ce ar fi făcut...un 

Costachi biv Vel Stolnic, ci era în vreme de atunci Vornic 

de Cămpulungu [iatăiii scris: Botoșenil». O hotărnicie n'o 

recunosc Dornenii: ar fi făcut mărturia «din silă şi din în- 

chisoare», plingindu-se apoi lui Alexandru-Vodă Calimah. O 

anulează acum, «pentru că ei sănt niște lăcuitori ce șăde pe 

moșie domnească și nu avă putere nit să dt moșie, nit să 

iă moșie». «Nişti oameni ce numai din păscutul bucatelor 

zic că știi.» Despre partea Bucovinei, «Cordonului», s'ar fi 

încălcat cinci case. Se împresura şi despre Ungaria. Nouă 
hotare, între care: «<părăul Serișorul», «lunca Vănătoriului», 

<vărvul Lucat|ullui», «tăetura ce este mai la vali di Pietrile 

Roşii», «un pitor din mijloc, din trii pitoare ce să pogoară 

din dialul Bonbii», «părău tăeturii», <părău haitei», «un părăuț 

ce vine de la dial, din Ciriboc», «un picior ce vine din mun. 
tele Călimanu», <«părău Calimanului, ce să nupieşti șa Buci- 

niş/ullui>, « Arsurile Omului».
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14. 6 Januar 1801. Mărturie de la toți prelaţii şi boierii 

Moldovei pentru donația Dornei: Iacob Mitropolit, Veniamin 

de Roman, Gherasim de Huși, Necolai Roset Vel Logofăt, 

Costandin Balș Vel Logofât, Iordache Cant. Logofăt, De- 

paste Logofăt, lancul Razu Vel Logofăt, Mihai Sturza Lo- 

gofăt, Constantin Greceanu Logofăt, Iordache Balş Vistier, 

Costache Ghica Hatman, Teodor Balș Vel Vornic, Manolache 

Conache Vornic, Vasăle Costache “Vel Vornic, Constantin 

Paladi Vel Vornic, Dimitrache Ralet Vel Vornic, Grigoraș 

Sturza Vistier, Sandul Sturza Hatman, Necolai Balş Vornic, 

Constantin Balș Vornic, Gavril Conache Vel Vornic, Vasăle 

Roset Vornic, Raducan Roset Postelnic, loan Cant. Spatar, 

Lupul Balș Spatar, Mihalache Luca Spatar, Costache Mavro- 

cordat Spatar, Ștefan Sturza Spatar, Dimitrie Saul Spatar, 

Costache Cruplenschi] Ban, Grigore Bașotă Ban, Ilie Cant. 

Ban, Iordache Crupţenschi] Ban, Arghire Cuza Ban, Ianachi 

Milo Paharnic, Alexandru Beldjiman) Paharnic, Matei Negel 

Paharnic. . 

15. 13 Octombre 1803. Divanul Cnejiei Moldovei. Costandin 

Balș biv Vel Logofăt iea cele trei moșii de la Hatmanul Sandul 

Sturza. Sardarul Gheorghi Tufeccibaş(a] nu dă alte acte decit 

condica: restul, pănă în două luni. Întărită stăpănirea lui Balș 

şi fără ele. 

16. 9 lulie 1832. Al. Balș către Logofeţia Dreptăţii. Pentru 

niște Turci, ce fără voia lui s'au suit la munţi, exploatează 

cheresteaua, nu vreau să dea «zăciuială pentru adetiul moșiii», 

i-ai bătut un vătav, «s'aii așezat acold în sate, luînd casă 

şi avănd țiitori, și în silă gonind și dispărțind pe bărbaţi de 

fimei». Se plinge protopopul. Îl leagă și-l dă Vornicul pe 

unul din ei, spre a-l trimete la isprăvnicie; se roagă ceilalți 

Turci a-i da drumul. Era ordin de la lași a-i scoate de acolo. 

17. Paris, 22 Octombre 1851. Catinca Conachi Vogoridi 

împuternicește pe soțul ei Necolai Conachi Vogoride a vinde: 

Mărzăşștii (Ţinutul Iași), Lunganii (Tinutul Iaşi), Sucevenii (Ţi- 

nutul Tutova), Puţănii (Ținutul Tecuciui), Cişmelele și Șărbeştii 
Vechi (Ţinutul Galaţi /sîc7), «avere rămasă de la răposatul 
părintele meu Logofătul Costachi Conachi..., dreaptă și ne-    
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tăgăduită a mt clironomie, iar nu zăstre». În «Foae Sătească 

a principatului Moldaviei» (laşi, 22 April 1851; an. XIII, n* 

16) se cuprinde plenipotența pentru moșia Negrişoara, Băl- 

tiţa (Ținutul Covurluii), Șărbeștii Vechi, «crătma cu locul «ei, 

aflătoare aice în capitalia Iași, la ulița tărgului de sus», «un 

loc din Muntenimea de mijloc, aice din capitalie, — ca o avere 

ae icsoprica, rămasă de la răposatul părinte a J.uminării Sale, 

Logofât și Cavaler Costachi Conachi». 

II. Slobozia-Zorleni. 

1. Ştefan-Vodă arată că a venit «Giurea Pănticea și frati- 

săii Petriman și sora lor Sofia, fecorii lui Ion Julici», și vînd 

ocina «din uricul părintelui săi, lui Ion Julici, ce aii avutel 

de la unchii noștrii, di la Ilieș-Vod!ă] şi di la Ştefan-Voevoda», 

<un sat în gura Horăeţii, pe Bărladu, anumea Movila, unde 

aă fostu jude Bora, slugilor noastre giupănului Pătru Frunteș 

și giupănului Ion Frunteș Stolnecul, nepotul lui Pătru Frunteș, 

[Bilavii] şi Simii şi frăţini-săd, lui Negrilă, pe 200 zloți tă- 

tăreşti». Împart în patru cumpărătura. Marturi: fiii Domnului: 

Alexandru şi Bogdan; boierii: Zbera, Niagul, Duma, Gangur, 

Dragoș Vornicul, Herman, Eţco Hudici, Dajbog, Ștefan pir- 

călabul de Hotin. <Acestu uric l-am scris ei, Costandin 

Părvul ot Vistierie.» " 

2. 2 lunie 7030 (1522). Ștefan-Vodă, pentru «lvancu Ră- 
pede», ce avea uric de la «moșul» Domnului, Ştefan-Vodă, 

pentru jumătate din satul <Movilă, unde cade drumul Horjii 

în Bujor, partea de cătră Nărnova; ce şa fost cumpărati 

el de la Drăgan Armașul>. Marturi: fratele Domnului, Pătru, 

şi boierii, ce nu sînt înșiraţi. Totrușan Logofăt. — Traducere 

din 1804. 

3. 24 Mart 7031 (1523). Petru-Vodă. Întărire, în formă 
neobișnuită, către Maria şi ginerele ei, Costantin, a moșiei ce 

aii de la «părintele» lui, Ştefan-Vodă: «o gumătate de sat pea 

Bujor, amăndoi părțile a Bujorului, ci este în gura văi ce 

merge din Călmățui, anum; săliştea oilor>. Marturi: fiul
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Bogdan, boierii: Vlad pircălab de Hotin, <Micil> pircălab de 

Neamţ, Creţ- de Cetatea-Albă (sc), Mihul Portariu de Su- 

ceava, Drăgşan Vel Spătar, «Ciuvoc> Vistier, <Avom Postel- 

nic», «Popăscu Paharnic», <Comluc Vel Stolnic şi Dracxin». 

— «7270 [1761-2). Tălmăcitura lui Ivloghiia dascalu de la 

şcoală. »- A 

4. 16 Februar- 7098 (1590). Iordan șoltuzul şi 12 pirgari 

din Birlad, pentru Andreii Hurul din Bujoreani, ce avuse <a 

cincea parte din fundătură din hotarul Bujoreanilor>. Se 

plătesc zloți tătărești de cumpărător. Traducere de Gheorghe 

Evloghi, 19: Novembre 1782. — În original, data e pusă așa: 

nkra „3un t apyanrea». Ruptă pecetea neagră a orașului, 

cu soarele şi trei peşti. . 

5. 16 Mart 7099 (1591). Ştefan șoltuzul și 12 pirgari din 

Birlad arată pentru vinzarea făcută de fiii Hurului cu zloți 

tătăreşti.. — Traducere de Gheorghie Euloghi, 19 Novembre 

1782. — Şi originalul slavon. Pecete pe hirtie, a orașului. 

6. 28 Mart 7102 (1594). Aron-Vodă, pentru « Toader Chi- 

riiac Mare-Vameş (aw'riHK), dindu-i siliștea Zorileanii pe apa 

Birladului. Dă .şese cai buni în preţ de 12.000 aspri, «pentru 

treaba ţerii ($ noTpkeS  seatenot), căndu ai venit putere îm- 

părătească pănă la. tirgul Iaşilor, cănd s'a rădicat acel lotru 

ce-i zicea:: Petru, asupra ţării -noastre a Moldovei». Credinţa 

boierilor: Moţoc Vornic de Ţara-de-jos, Toma Vornic de 

Țara-de-sus, lon și Oprea pircălabi de Hotin, Vasile și Ilie 

pîrcălabi de Neamţ, Toma și Pătru pircălabi de Roman, 

Răzvan Portar de Suceava, Brohnit -Spătar, Călughera Vis- 

tier, ' Enachie Postelnic, Eremia Ceașnic, Drăgan Stolnic, Cos- 

tantin Comis; Gligorta Crăciunovit Logofăt. Pergament slavon. 
Pecete ruptă. — Și traducere din 1814. 

7. 13:— 7103 (1594-5).-Aron-Vodă arată că <Magdalina 

fata lui Ionașcu, nepoata Marii, fata - Mihului Medelnicerul» 

şi-a vindut -moșia dată de «bătrănul Ștefan-Vod[ă]» lui Mihul: 
«a cincea parte din Bojoreani și din Pipărcaui și Bătrenești, 

ce sănt pe Bărlad», lui <Efrim .Visternicul», cu 3.000 -de zloți 

tătăreşti. Și alți nepoți ai Mariei își vind partea. Boieri, «de 
la dumineajlui Gheorghie Vel Dvornic' de -Țara:de-jos, pănă 
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la dum(neajlui Tănasie Vel Comis». Scrie Logofătul Gigoreea 

Crăciun. — Traduce «Euloghie dascal». 

8. Brălad, 3o Novembre [adaus:] 7104 (1595).. Şoltuzul şi 
cei doisprezece pirgari, «şi mulți oameni, bătrîni și tineri, din 

Brălad», pentru vinzarea făcută de Vărvara, nepoata lui Huru, 

la Bujoreani, Pipărcani, Băcsăneşti, către Crăstea biv Vel 

Vornic, pentru . «zloți tătăreşti». Slavon. Pecete neagră, ruptă. 

9. 24 Mart 7104 (1596). «Pătrașco Huru Aprod şi Nasta- 

siia şi: Măgdălina. şi Marica și Agaftona, fetele lui - Condrea 

Huru, nepoatele lui Pătrașco Huru», dau partea lor din Pi- 

părcani, Bojoreani şi Băcsănești, și parte din satul Măstăcani 

lui Crlăjstea biv Vel Vornic, pentru «zloți tătărești>. Mar- 

turi: <Burgheal[e) şoltuz şi 1Z prăgari», pan Crăganul, Jurje, 

Leca cupeţ, Gavril Mirca, Iane ginerele lui Grozav, negustori, 

«Şi alți oameni buni, bătrîni şi tineri; tirgoveţi din tirgul Bir- 

ladului». E de față şi Efrim biv Vistiernic. Pecetea lui poartă : 

<Efrim». Slavon. — Traducere de Gheorghie Euloghi, 19 No- 

vembre 1782. 

"10. Suceava, 14 Maiu 7104 (1596). leremia-Vodă, pentru 

Pătraşco Huru aprod şi cei. de la 24. Mart, cu același scop. 

«Crstia Cămănar, biv Vel Vornic.» Semnătura Domnului. 

Pecete roșie pe hirtie (ruptă). . «Pepelea» (uricar). Slavon. — Şi 

traducere din. 1783. 
II. $ April 7105 (1597). «Mihalce — și Vrabie dregătoriul 

şi Rodna Căpita.. . Mare-Vătaj, și şoltuz şi părgari din tărgul 

Bărladu», pentru «Malcotiu: Spatar», care a vîndut partea-i din 

Bujoreni şi Băcsănești lui Cristea Vornic, cu zloți tătărești. — 

Traducere îndoită din 1782, a lui Euloghi. 
12. «Adecă ei Nicoră di în. Coliban[i] şi nepotu-mieii Toder 

Colibanul înșine pre noi mărturisim cu acest zapis al nostru, 

de nimene asupriţi, nit împresuraţi, ci de bună voia nostră 

am. văndut al nostră ocină şi moşie di în sat din Grijlivi, de 

pre apa Bărladului, la Fărămă, părțile nostre: doi bătrăni, şi 

am văndut lui Simion Portariul din Grec dereptii 35 de ta- 

lerți] bătuţi, ban[i] gata. Dec ca să aibă el a ţinea aceastea 

doi părți a nostre: cumui şi mai sus scris, doi -bătrăni, căt 

să va aleage, cu vatră de sat și cu vad de mor[ă]într' apa



14 DOCUMENTELE MOȘIILOR M. S. REGELUI 

Brăladului, şi din cumpu și de tutindinea, căt se va aleagea, 
cu tot venitul ce iaste. Și o-m văndut în dzilele Eremier-Vod[ă), 
şi ai fost în tocmala nostră Precop deregătoriul din Brălad 
şi Petrea din Banca și Coste de acolo și Toma din Grec şi 
Băleţ de acolo și Ionașco Bătcovit, așijderea şi Simion de 
acolea și Drăgan din Zmiian(i] şi Efrim de acolea şi Albul 
de acolo, — aceştea toţ ati fost la acast[ă) tocmal[ă], căndii am 

văndut noi a nostră direaptă ocină și moșie lui Simion Por- 

tariul din G[rJec, derept 35 de talerţi] bătuţ; şi i-am făcut 
acest zapis şi întăritură pănă-ș va fat[e] zapis domnesc. 
De atastla] mărturisim, şi ca să n'aibă nimea a-l întorce 
înnaintea acestui zapis al nostru. [De altă mînă tirzie:] Vel. 
7105, Iunie 20.» — Patru peceți. 

13. Către 16... « Costantin Bujoran, fetorul Anghelinei, nepot 
de sor[ă) Cărstei ce ai fost Vornic-Mare», arată «că am rămas 
dintr'o gorștină de mascuri de la Ținutul Tecusului cu doao 
sute de lei, şi m'aii dat pe măna lefeciilor, într'o săptămănă 
să dai acei bani. Dec ei n'am avut de unde luoa, ce mi 
sa scos în văndzare toată partea mia de ocină din sat din 
Bujoreani.» Întreabă «pe toț frații miei şi nepoții miei şi 
toată ruda mea, să-m dea acei bani, să-m scoţ capul din 
nevoe, și nice unii n'aii vrut...; ce am văndut dumisale lui 

Pătrașco Log[ojfătul al treile, dirept acei bani..., de m'am 
-plătit de acea slujbă.» Marturi: «Bejan Gheuca Pitariul cel 
Mare şi Neculai Buhuș Medelniciariul cel Mare şi Butoc ce 
ai fostu Sulgiariă şi Andoca Pitar şi Bogdan Postelnic şi 

şi (sic) Paladie ce au fostu Jicniciar și Cărstiian Jitniciiar și 

Panhilii ce au fost Stolnic şi Dumitrașco părcălab și Costan- 

tin Budacul și Rugină și Dumitrașco şi Focșa și Ursu Vor- 

nicii de Poartă şi Apostol Uricariul, și alți boiari mulţi și 

volr]nic. ..Măriei Sale lui Vodă... Și eu Corlat Uric(ariul)...» 
Cinci iscălituri. Rupt. Pe Vo: «Dat-am noi Bujjojreanii du- 
misale lui din bani ce scrie în cestu zapis 25 vg. de aur 
pentru 50 taleri bit. şi 25 lei bătuți, şi am pus zălog la dum- 
nealui 51 taleri bătuţi p[o)l, să-i facem dumisalle) lei bătuţi; în 
doaă săptămăni să-i aducem dumisalle) Jei bătuți, și-să ne luom 
taleri, și vom fi măntuiți de dumnealui.» Semnează trei Bujoreri:. 
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14. Suceava, 15 lulie 7105 (1597). leremia-Vodă, pentru 

Crăstea Dvornic, ce a înfățișat actul din Birlad, mărturisind 

cumpărătura de la Vărvara și Anghelina, nepoatele «Hu- 

roaei». Întărire. «Vel Logofăt» Stroici (semnătura în mono- 

gramă). Pepelea. Slavon. 

15. 15 lulie7105 (1597). leremia-Vodă, pentru Cărste Vor- 

nic, ce a adus zapisul din Birlad pentru cumpărătură.— E 

n” 14, tradus de Simion Cheşco uricar, I-iii lunie 7265 (1757). 

16. Co. ..lești, 25 Ianuar 7108 (1598). «Simion Mare-Vătah 

de Ţinutul Iașilor și Barbocea biv staroste de Chigheci 

(Rurkuciou) şi Bărnovschii Dvornic de Huși (yhiuckin) şi 

„__Batin biv Medelnicer şi Gheorghii biv Armaş și Dămiian biv 

staroste» arată că neamul Bozunca a vindut satul Negoeştii 

în Ţinutul Birladului lui Cr(ăjstea Vel Vornic, pe taleri. Sla- 

von. Traducere de Euloghi, 19 Novembre 1782. 

17. Bujoreani, 27 Mart 7110 (1602). <Gheanghea Dvornic» 

arată că Platon fiul lui Costin din Negoeștii] şi-a dat ocina 

ce o avea de la tată, «la Măgar, în hotarul Bojoreanilor», 

pentru 45 de taleri, lui Crfă]stea Mare-Vornic de Țara-de-sus. 

Marturi: Simion biv Spătar, Onciul Șotropa biv Spătar, Măn- 

drea Vătah, Silioan proegumen. Patru peceţi cu fum. Actul 

e scris cu cerneală albăstrie. Slavon. 

18. 9 Iunie 7110 (1602). leremia-Vodă. Întăreşte lui An: 

dreii Chiriiac Vameșul dania de la Aron-Vodă. «Cănd au 

venit toată puterea cinstitului Împărat,: cînd Sai ridicat acel 

lotru Căzacul asupra țării noastre a Moldovei, cînd şi însuși 

el atunce aii perit.» Marturi: fiii Domnului: Constantin și 

Alexandru, Ureache Vornic de Țara-de-jos, Cr[ă]stea Vornic 

de Țara-de-sus, Ghiorghie pircălab de Hotin, Vasilie și. Hri- 

soverghie pircălabi de Neamţ, Ve&averiţ(ă) și Cocrălie pîrcă- 

labi de Roman, Orăş Hatman, Trifan Postelnic, Bocioc Spă- 

tar, Cărăiman Cașnic, Simion Vistier, Gligorie Stolnic, Apos- 

tolachie Comis. Domnul Scrie, de-asupra îiscăliturii: „Ac Ku- 

BOTA cre Hu Kukrinn cre n ukacai ro“. Pecete cu șnur 

roșu, ruptă. — Şi traducere din 1814. | 

19. Brălad, 20 Iunie 7116 (1607). Precup, ureadnic al tir- 
gului Birlad, şi şoltuzul şi 12 pirgari de acolo, «și ceilalți toţi 

be
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cîrgoveții — menuapu, — oameni buni, bătrîni și tineri», pentru 

oamenii din Bujoreani şi Bălaia din Borăști, ce se coboară 

toți din „BHaaRu“, ce dau partea lor din satul Movila Bo. 

Tăştii „CAE ENA XCVaralc] Bopa“ pentru 300 „vr urpaamu“, lui 

Toader Chiriiac biv Vel Mitnic saună NBOAAA EH SA REMIKOR 

RESAC n BEA 60 CAT AETI HM V TATApH, HR EBSHAMAA THY 

units wr pnuk Orewaopa Rupiaka“. Marturi: <Nofit şi lani 

ginerile lui Dorin, Rădea și Crăciun şi Cernea biv voiut>, şi 

Ion Carapotom și Necula Bărbos și Zani şi Gheorghie Diiac 

şi Toma Roşca .„cesaap“ și Cornocuj. Scrie Pătrașco diiac. 

Pecetea cu fum:  nsuara 'Tpnra Epha4j,. Foarte elegantă pe- 

cete, neînțeleasă ca inscripție, a lui Bărbos. Alte două peceţi 

cu fum. 

20.7117 (1609). Sus: «În zilele lui Procopu Negre, namestnic de 

Birlad: nn Aro cca moTrnekunos eroceiatui Ha AscbToE Teknipnă“, 

lunie 5, cîn zilele lui Cr[ă]stea Dănil[ă] voit și a 12 prăgari». 

«Că înnaintea mea și înnaintea întregului Sfat [arc cnak'r) al 

orașului», aii venit «Turcul fiul Neagăi, și Gligor, şi. sora lui 

Stanca, fiii lui Ionașco, nepoții de fiu ai lui Orbăscul, şi Or- 

băscul fiiul Zfiiară:, nepotul de fiă al lui Orbăscul, și Grosul, 

fiul Muşei, nepotul de fiii al lui Orbăscul», și daii a patra 

parte din «Negreștii] lui Vasilie, ginerile lui Cr|ăjstea Vel 

Vornic» şi «cneaghinei» lui, Anghelina, drept 3.000 de taleri. 

Ei dai cmarturie» şi «ispisoc>. Banii fusese dați «pentru a 

scoate din robie pe Miajriica, fata Stancăi, nepoata de fiii a 

lui Orbăscul». «Birlad, 5 lunie.> Pecetea orașului și pecetea 

cu Sf. Gheorghe a lui Precup Negre: npk. ne. — Slavon. 

Vorbele subliniate sînt aşa în original. — Traducere de Eu: 

loghi, la 19 Novembre 1782. 

21. ași, 20 lunie 7118 (1610). Constantin Moghilă arată 

că Toader Coliban din Păşcani işi dă ocina, partea lui 

Roman, fiul lui Văscan, nepotul de fii al lui Macsin, din 

satul Grij(ullivi, "Ţinutul Tutova, lui Vasilie, biv prăcălab, 

drept 2.000 de taleri. Vitolt Logofăt. Dumitru Tilevig scrie. 

Pecete de ceară roșie ruptă. Slavon. Tradus de Simion Cheşco 

uricarul la 1-iă Iunie 7265 (1757). 

22. Iași, 19 April 7129 (1621). <Eă Gavril ce-ai fost 

a, 
i Id Nâap “ 

gathu' 

4  
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Dvornic, şi Dodan, fetorul ser, arată că ai vindut Zori- 
leanii, «derept șeapte sute şi cindzăci de talere, banii căte 
noao bani un potronic, gupănului Scrălet și &u(păjneasei 
dumlijsale Mării şi upânului Tuader, frăține-seii, și den- 
îracei bani ne-ai dat trei sute de talere, însă) potro- 
nicul căte noao bani; şi au rămas cu patru sute şi cindzăci 
de talere, ca să ni-i dea la Crătun. Însă acestu sat [asi] 
văndut pentru căci am fost noi...de dănsul, şi el au fugit... 
bucatele lui pa... tot deplin. Iar, căndu ar veni Dum[ijtrașcu, 
să n'aibă treabă cu cesti boiari...; ce, de va pără strănbu, el 
să-şi întreabe...Și pe mărturie Apostol ce-au fost prăcălab la 
Hotin și gupănul Pană neguţiăjtorul şi Franţa fecorul Erfi- 
mi)i, gupănul Miha Cupeţ». Semnează: 'Azcsrohos aponăa- 
DOG 9 YA pEhoa, es Ep V/izos ho OS etis > Mei A, bonita. 
Încă o semnătură grecească. <latr' această tocmală m'am 
tămplat și Toader Diiac de Stinislăveşt(i] de Neamţu. Şi ră- 
măşagul viilor noi am luat tot deplin, cum scrie în cestu 
zapis, deplin, și s'au istovit; să se ştie. Az Vasilie Dinca, 
diiac ot Băneștii], vlost Sutav(a!. Și'n deantr'aceşti bani am 
luat șeasedzăci de talere, Iuli 20: ei Dodan am scris. În 

zapisul cel griecescu?| n'am scris, că n'am fost acicea.» 

23. <Săn Petrul, pis Pojoreni, vit. 7130 [1612], Dech. 19.» 
«lonașco Drace Dvornic glotnii» arată că ai venit înnaintea 

| lui <Drăguţa, fămeia lui Ursu, feciorul lui Ifrim Visternic, şi cu 
Ă feciorii Drăguţăi şi ai lui Ursu, nepoții lui Ifrim Visternic, 

anume Toder şi Gligorie, şi co fata Drăguţii şi a lui Ursu, 
nepotele lui Ifrim, ce ai fostu mai sus scris: anume Măriia 
și Irina», şi-şi vînd moşia: «2 părţi den vad den Bărlad, loi 
Vasilie ce ai fosto staroste, şi femeii sale, Anghelina, şi fe- 
torii ai săi; derept 70 de taleri bătuţi. Și ati vândut dintribe 

9 (sic) țermorile a Bărladului, și s'aii tămplat dentr'ac& tocmeal[ă) 

ce s'aii tocmit: Petrul ce ai fostă staroste şi Ghine ce au 
fostu brăcalab și Petre den Banca și Paşcu chehaia de călă- 
rași şi Macavei feciorol Petruloi ce au fost staroste, şi mulți 
omeni boni. Și aşijdere aii venit Măricuţa, sura U|rsullui, fata lui 

„ Irim Visterniculoi>, pentru a vinde şi din partea ci. «Preatr'a- 
ceia unchi ei să n'aibiăj nic o trab[ă].> - 

  
65775. Vol. VI. 
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24. lași, Mart 7130 (1622). «Ștefan Tomşa Voevod», lui 

«Scărlet şi soţia lui (niukritita), Maria», pentru satul ce ai cu 

uric de la «Alexandru Voevod», Zorileanii, în Ţinutul Bir- 

ladului, «din sus de tîrgul Birladului»>, de la Gavril Mirca 

Vornic şi fiul lui, Dodan, ce o vinduse cu 500 de taleri, «bani 

buni» şi «bani potronici». Satul îl avuse întăiă Dumitrașco 

fiul lui Andrei Chiriac. Se amestecase şi un Turc, anume 

Palauzoglu. «Cite 9 bani potronicul», la plată. Boieri: Io- 

naşco Vel Vornic de Țara-de-jos, Nicoriţiăj Vel Vornic de 

Țara-de-sus, Coplea, (Alexa şi] Lutaţ pircălabi la Hotin, — 

(sic) pircălab de Neamţ, Panait pircălab de Roman, Miron 
«Barnoschi» Hatman şi pîrcălab de Suceava, —, — Ceașnic, 

Dumitrașco Stolnic, Mihăilachi Vistier, Ion Comis; lonaşco 

Ghianghea Vel Logofăt. Semnează caz Ghianghea Vel Lo- 

gofet iscaal». Pecete atîrnată cu şnururi roşii-albastre și le- 

genda: Iw Cebanu Toauua noekoa, etc. Pergament. Slavon. 

25. laşi, 24 August 7134 (1626). «Eu Gavril Mirca Dvor- 

nic şi fecorul miei Precopie» arată că ai văndut ssatul nostru 

Zorileanii dumisale lui Scărlet şi gupăneasei d[ulalijsialle», 

pentru 750 de taleri. «Și după aceștea bani mi-aii mai dat 

tupăneasa Scărletoae cindzăci de taleri bani proşti, potronicul 

câte noau bani, şi sai împlut optu sute de taleri proşti». 

Marturi : «dumnealui Furtuna Comisul cel Mare și Dima, și 

alți boiari mulţi; şi ei Goga diiac am scris, să-s știe». Sem- 

nează «Gavril al Meica» și Goga şi Dima, cu pecete: 

Dima ....an. 

26. C. 1630. Învoială, cu Cristea se pare, pentru dresuri/e 

ce sar mai putea găsi asupra moşiei. De sar mai afla vre 

unul, «acela 'dires al nostru să nu hie nit de o credinţă, ci 

să hie mencinos, şi-s him de gloabă Porței cindzet de boi... 

Şi ei Dumitru Uricar am scris...» 

27. 21 Septembre :7141 (1632). Alexandru-Vodă, pentru 

cumpărătura lui Scherlet de la Bujoreani și cumnatului său 

Tudorachi, cari au cerut pentru o sută de ughi o siliște de 

sat domnească pe apa Birladului, din ocolul tirgului. Li-o dă, 

«avind mare greutate de cătră Poarta cinstitului Împărat şi 

de cătră Vizir şi de cătră stăpinitoriul Han (n wT Kh REsHip, 

    

   



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 19 

a WTF Ki FENACEU Xatia), Şi văzăndu că ţara noastră aii rămas 

Ja lipsă şi scăpăciune», iar banii îi întrebuințează c<în tre- 

buinţa şi agutoriul țării». Iscălitura grecească a Domnului 

(numele în romăneşte, dar /ifere/e greceşti). «Crstea Damiian» 

(uricar). Pecete mică ruptă. — Și traducere din 1814. 

28. 28 lunie 7140 (1632). «lon Carapotona şoltuzul şi cu 

12 părgar[i) de trăg de Br[ăllad, şi toţ bătrănii uraşului» 

arată că «Măriica, fata lui Ifrim Vistiarnicul», şi «nepoţii» ei 

aă vindut a cincea parte din Bujoreani, Pipărcani, Băcsănești, 

«de la Brță)lad», ce o aveaă de la Ifrim Vistiernicul, — « Păutei 

şi fratelui său, Boului, dereptu o sută de lei bătuţi». Măr- 

turia se face pentru a li folosi <pălnj cănd ș'or faăle] ei 

ispisoc domnescu». Pecetea cu cei trei peşti, pusă cu 

fum. 

29. 31 Decembre 7i41 (1632). «... Logofăt şi Lupul Vel 

Vornic de Ţara-de-jos, Ionaşco Cujbă Vel Vornic de Țara- 

de-sus, [Petrașjco Bașotă Hatman, Dumitraşco Şoldan Vel 

Spătar şi Dumitraşco [Soljomon Vel Sluger (esazap), Du- 

mitru Buhuș Logofăt, Gheorghie Roşca Vistier, Vasilie Roşca, 

Dumitru Leoa Vornic de gloată și alţi boieri și renunt 

mpkuuim de la Curtea Măriei Sale lui Vodă» (slavonește acest 

început) arată pentru «Mafteiii Roșca de Bărlaad», cu privire 

la siliştea Bălăceani, lingă Zorileani. Semnături. 

30. lași, 30 August 7141 (1633). Moise Moghilă, pentru 

Pătraşco vtori Postelnic, ce are Popeanii, o silişte în Ținutul 

Bărladului. I-o dă, din ocolul Bîrladului, pentru slujbă dreaptă 

şi bună. Pecete mică octogonală pe hirtie. Semnătura Dom- 

nului. Slavon. Ionaşco (uricar). 

31. Fragment de socoteală din secolul al XVII-lea. 

+ 10 ug. de la dascalul. 

17 ug. gotlovi] de la Ioia. 

Ug. 16 pot[ronici], ce i-am dat iau. 

Ug. ce ati luat de la ocol Corodului. 

[Altă bucată) 

622 ug. por. (sic), Mart 9. 
Ce au luat dintr'acești bani. 

+ 26 ug. au luat din cei 80 ug. 

o
 

aţ
a
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? 35 ug,, ce am luat din ce sută şi cindzăt de galbenai. 
+ 7 ug. ai luat 27 boi şi 2 vaă. 
32. Iaşi, 15 lulie 7142 (1634). Vasile-Vodă, pentru Zamfira, 

soția lui Dumitrașco Chiriiac, şi fiul lui, Toader, nepoţii de 
fii ai lui Andrlei), fratele lui Chiriac, strănepoţii lui Chiriiac 
«Vamăș», — ce se judecă cu Scărlet şi soția lui pentru Zori- 
leani. Mirca şi Dodan vinduse satul lui Scărlet, «pentru că 
ei ai fost chizeși pentru Dumitrașco Chiriiac, pentru una sută 
cincizăci de boi cu vaci şi doaă sute de oi ce el — unui 
Turc anume Palavozoglu, în zilele lui Gașpar-Vodă». Dumi- 
traşco moare «în țări streine». Acum Zamfira mai iea de la 
Scărlet 840 de ughi. Se pune fierăe de 24 de zloți. Pătrașco 
Başotă Logofăt. Ionașco (uricar). Pecete mare roșie, pe hirtie, 
Slavon. Traducere din 1814. 

33. laşi, 25 Iulie 7142 (1634). Pătraşco Başotă Vel Lo- 
gofăt, Savin Prăjescul Vel Vornic de Țara-de-jos, Dumitrașco 
Șoldan Vel Vornic de Țara-de-sus, Gavril Hatmanul, Gligorie 
Ureache Vel Spătar, Gheorghie Vel Cașnic, Ghianghea biv 
Vel..., Cujbă biv Vel Vornic, Dumitru Buhuș Vel Vistier, 
Grama Vel Stolnic, Simion Mălaiii Vel Comis, Lupul Pră- 
jăscul Vel Clusnic (sic), Toma Vel Sulăar, Erali Vel Jitnicar, 
Cărăcaș Vel Ușţarj, Răcovițiă] Cehan _vtori Logofăt, Petri- 
ceaico Vel Armaș, Toderașco treti Logofăt, Roptanul Agă, 
Dumitrașco Vornic de glotă, Tănasie, Ionașco Vornic de 
gloată, etc., pentru Zamfira lui Dumitrașco Chiriiac, care dă 
Zorileanii lui Scărlet. Iscălituri. Slavon. 

34. lași, 28 Novembre 7146 (1637). Vasile-Vodă, pentru 
Dumitru Gheuca, fost Vornic de Poartă, şi soră-sa Anghelina, 
ce se judecă cu cumnata lor Marica, soția lui Simion Gheuca 
biv Vel Medelnicer, pentru moștenirea acestuia: Băcanii, pe 
Tutova, dat de Sămion lui Dumitru şi Surori-sa, în zilele 
lui Miron-Vodă, «cănd ati fost vrănd Simion Gheuca să să 
împarță de gupăniasa lui, de Mărica, pentru scăribă ce 
ai fost avăndu împreună, iar după aceia iar s'aii împăcat și 
ai lăcuit depreună, de atunce şi pănă acum, ce s'au săvrășit». 
Văduva arată un zapis al lui, înnaintea unor boieri şi «preoţi 
şi egumeni de la sfânta mănăstire de la Uspeniia Precistii    
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şi de la Sfânta Vineri», la moarte, că lasă tot soției. Aceasta 
pentru comînd, cum le va lăsa apoi şi ea pentru comîndul ei. 
Nepoţilor li-a dat: ce a vrut, în viață. Domnul nu crede în cele 
d'intăii acte; fiind «făcute într'ace scărbă, cănd ai fost vrăndu 
să să desparță Gheuca Medelnicer de gupăniasa lui». Ori- 
ginal slavon foarte șters, cu pecete roşie; scris de Borăleanul. 
Gavril. .. Vel Logofăt. — Traducere din secolul al XVIII-lea, în 
stil vechii; pe care o reproducem. 

35. laşi, 16 Octombre 7:54 (1645). Vasile-Vodă, lui «lo- 
naşco, nepotul lui Necoriţ[ă] ce aii fostu Hatman», şi lui Du- 
mitru Uricariul, pentru cearta de hotare dintre «feţorii Bu- 
joranului de sat de Bujoreni» şi Scărlet. Să cerceteze. «Vel | 
Logofăt ucil.» Scrie Mihăil(ă). Pecete cu chinovar. 

36. Pela 1650-76. «Adecţăjte ei Popa Buguţa dela Portăreşti 
şi Neculaiii Căpitanul de Zmiiani şi Toma brat popa Buguţa, 
eii popa lonaşco de Costeşti de Horiata şi Arsenie de-acol[o] 
şi Mihai ot tam şi Gagul și Gligoraş și Gligori și Bălănescul 
şi Todor Bujoranul şi Necula Beleş şi Tănasie şi: Mihăil[ă| 
Băzalca și Ion» arată «pentru răndul cestor fetori, precum aii 
avut moșie, moșie lor, şi strămoșii lor, şi părinţii lor, precum 
au ţinut cu noi, și au arat şi ai cosit cu noi, depreună, şi au 

luat şi de-a dzed[e] în sat, în Borăști...; şi noi nu ştim să hie 
lepădaţi de cineva, sai să-i scoț[ă] cineva din moșie, saii să 
fie den svertdenici, cum dzăce acesta om Păladie: noi n'am 
audzăt în veţa nostră de cineva, și aii ţinut depreună, pănă s'au 
săvărșit; şi, după săvărșănie părinţilor lor, ai ţinut feciorii lor. 

Iar pre aiasta (sic) om, pe Păladie, noi nu-l știm, cine-i, saii 

să aibă moșie el cu noi în Borăști. lar acești fetori a 'Țăra- 

nui, a lui Ionașco, ei sintu omeni direpţi de moşie, şi ai 

direaptă ocin!ă! şi moşie de la moșii lor, şi de la strămoșii 
lor, cu noi depreună. lar aesta om, Păladie, el îmblă un om 
făr isprav[ă] aici, [purtăn)du-stă] făr treab[ă).» — Scrie foarte 
frumos, cu cerneală albăstrie, popa Ionașco. 

37. 8 Iulie 7159 (1651). <Măricuţa, jupăniasa răposatului 
Simion Gheuca c-ai tost Medelnicer-Mare, Dumnezău să-l 
pomeniască, scrii și mărturisăscu însumi pre mine cu cest 

zapis al meu» că dă «satul mei Băcanii, ce mi-aii rămas de
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zupănul mei, făcut depreună cu dlumneajlui, şi vecini cu tot, 

şi Curțile noastre, și cu biserică în sat, şi cu heleșteii, şi cu 

moară ce este în mijlocul satului, şi cu tot venitul..., pre măna 

dumisale lui Toad[e)jr Pălade săn Pălade Visternic, Dum- 
mezăii să-l pomeniască, ca să-i fii drept sufletul mei și a gu- 

pănului mei, Dumnezăi să-l erte; iar d[umnea)lui Toderașcu 

să aibă a-l griji şi a socoti pănă ce voi fi vie şi a șăde cu 

mini în Curți, iar după săvărşănie me d[umneallui să aibă 
a comănda și a pune ţarc...nii(?) gupănesă, cum să pune 

și altor gupănesă; iar din bucatile mele, ce voi ave eii, să 

mă grijască și să aibă a-mi da pentru sufietu meii: cui voi 

lăsa ei cu limbă de moarte,sacilora să să de, —să n'aibă ni- 

mini nici-o triabă, nici a să sfădi.» Marturi şi negustori dim 

Birlad «și slugi domnești de la țar(ă], şi nainte Grasului şol- 

tuzului cu doisprezăce părgari, și dinainte Dabijii Vorlnijc de 

tărgu dăn Bărlad, şi dinainte popii lui Gavril de la bisărica 

ct domniască ot tam, și dinnainte popii lui Chiriiac ot tam, 

si dinnainte Copuiui brat Scărlat, și dinainte Dingăi, bătrănul 

tărgului, şi dinnainte lui Simion Cerna &-aii fost şoltuz, şi în- 

nainte lui Toad(ejr Davidescul c-ai fost șoltuz, şi dinainte 

Ursului Văntul, și dinainte lui Hilofie fiorul Văntului, şi 

dinainte lui Miiro(ni, şi dinainte Cărstei c-ai fost şoltuz, și 

dinainte Neculii Cu&uc, şi dinainte lui Ifrim ce aii fost vameş 

la Bărlad, şi nainte lui Ionașcu Precup, şi denainte lui Crăstii 

zăt Văntul, și dinainte lui Costandin Goian și a fegorului 

Nacului, Gavril și Eni, și dinainte lui Hilip Cudin», şi a oameni 

domneşti din vecinătate, între cari: lonășcuţă, «Dumitrașcu 

Butumaș», Căzacul, <«Butoc, fitorul Crețului de Susăni, și 

dinainte lui Ionașcu Șălarul ot tam», Ionașcu Ţurcan. Toţi 

pun peceţile, «ca să fie de credinţă dumisale și cuconașilor 

dumisale, în veci». Iscăleşte și «popa Istrati, duhovnicu du- 

misale>. — Copie din secolul al XVIII-lea. 

38. lași, S Iulie 7161 (1653). Vasile-Vodă arată că «Bejan 

Gheuca» a piriv pe «Toader Păladie Pitar», pentru Băcani. 

«Și ace mărturie de pără aii dat samă Păladie Pir[ajr precum 

aii fost într'un secriiii a iai, şi l-ai fost dat la un neguţtoriu 

la tărg la Bărlad, la Costandin Goian, şi acel secriiă l-au fost 
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pecetluit Scărlet şi cu Bejan Gheuca, ca să ste păn va mergi 

Păladie Pitar, să caute ce va fi într'acel secriiii. lar Bejan 

Gheuca, fiind diregătoriii acolo la Bărlad, e! n'au aşteptat pre 

Paladie, ce aii mărsă de ai luat secriiul în tărie lui, şi au 

scos acele scrisori de li-aii luat. Pentru acestu lucru Domnie 

M& am socotit, cu tot Sfatul nostru, şi i-am ăudecat după 

lege țărei, ca să miargă Bejan Gheuca, se-ș de credinţa pre 

Stae Evanghelie, la sfănta bisărică, precum n'au luat el acele 

scrisori dintr'acel secriiii. Şi, dacă va gura, precum i s'aii so- 

cotit gudeţului, el să ţie zum(ă)tate de sat, cari sat este scris 

mai sus, iar, dacă nu va gura Bejan Gheuca pre după gudet, 

precum i s'aii ales gudețul, să țăe tot satul boerinul nostru 

carele mai sus este scris: Toader Păladie Pit[a)r.» Gheorghe 

Ştefan Vel Logofăt. Tiron (uricar). — Traducere din secolul 

al XVIil-lea. 
: 

39. 14 Februar 7168 (1660). Ştefan-Vodă întăreşte «lui 

Arsănie Căpitan de Curte şi fraţilor lui, fitorii lui Dumitraşco 

Groza, ginerilul Petrii celui bătrăn, şi Petrii, ficorul lui Nohii» 

(Petrea cel bătrîn era fiul lui Macovei), pe temeiul unui act 

de la Gheorghe Ştefan, satul Banca (Ținutul Fălciu) şi alte 

bucăți de sate. — Copie din secolul al XVIII-lea, după tradu- 

cerea, din 11 Novembre 1765, a lui Evloghie Dascalul. 

40. laşi, 2 -Maii 7169 (1661). Ştefan-Vodă, «fiul răposa- 

tului Vasilie-Vodă», pentru «boiarenul nostru Pătraşco Da- 

nolovit, Logofătul al treilea», ce aduce «un zapis de mărturie 

făcut înnaintia a mulţi boiari mari și fisori de boiari», pentru 

că «Constantin Buj[orlan», fiul Anghilinii, fata Vornicului-Mare 

Cr(ă]stea, a rămas dator «intro gorştină de mascuri de la 

Tinutul Tecuciului cu doî sut'e) de lei, şi L-aii fost orănduit 

pe măna lefeciilor (să dea banii), într'o săptămănă». Nea- 

vinduii, vinde moşia din Bujoriani, lui Pătraşco. «Racoviţă 

Cehan Vel Logofăt.» «Tiron pis.» Pecete mare pe hîrtie. 

Slavon, rupt. — Traducere din 1783. 

qi. Pe la 15 Septembre 7171 (1662). «Toader Vohodar» 

vinde lui Costantin Budacul» partea lui din Borăști. Mar- 

tură: «popa Gavril cel domneascu și popa: Chiriiac de Bărlad
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şi Costantin săn Apostul şi Simion Gheane și Neaculaiu 
Buiul și Gavril a Izmăraldei şi Stratul». 

42. 15 Septembre 7171 (1662). Evstratie Dabija, lui «Toader 
Cohodarul>, ce are pîră cu Zăvantie, pentru <gumătate de 
bătrăn, ce iaste cu[mpărătură în gura Horăeţii», de.la «moşu- 
săii» Toader Chiriiac. Pecete cu chinovar. 

43. 8 Octombre 7172 (1664). « Apostul, ficiorul popei lui Si- 
mion den Docolina», îşi vinde moșia, cu «lei bătuți», «dumisale 
Todosiicăe Joroe>. Marturi : « Boţiscul, Benea de Luminata». 

44. 13 April 7173 (1665). Nişte răzăși fac vînzare la satul 
Stăngaci «lui Enachie Cămărașului celui Mare, drept patr- 
zăci de lei bătuţ, tot lei gata». <Răzășii noştri» refusase să 
cumpere. Marturi: Toader Vetraș, Ionașco Carpaci Vornic 
de Poartă, Bogdan Comisul, Chirila Jăcnicer, Negre Stolnic, 
Postolachi Bojoranul. — Copie din secolul al XVIII-lea. 

45. laşi, 13 April 7173 (1663). Evstratie Dabija, lui Ștefan 
Scirlet, pentru partea-i din Zorileani, «partea tătine-săi, lui 
Scirlet, cu vecini cu tot, dispre Isăroae». «Vecini ciț va avia 
pre partea lui, să aibi toți a asculta de dănsul întru tot ce 
le va da învățături, iar carii dintru dănşii nu vor asculta, 
să aibi a-i certa dupi deala lor; și care vecini vor fi fugi: 
pre partea Isăroae, să aibi a-ş lua vecinii de la dănsa, să-i 
duci pre partea lui. Pentru aceaia nime să nu cutiadze a ţinea 
sai a opri preste: cartea Domniei Meale.» Lupul (pisar). 
Pecete roșă, ruptă. 

46. ș Izvod de telegarii]: să-s ştie. 
ț 6 telegari galbeni la carăta lui Vodă). 

Giurgia să Tudosii vez[eteii]. 
i 5 telegari murgi la carăta Doamnei. 

Profort i Ștefan, 

+ 6 cai peagi la Ramandi. 

Savin Săbrian şă cu Nuţa; șfers. 
Y 2 cai peagi, cu Nuţa tij /rîndul e adaus]. 
+ 6 telegari murgi la Hatmanul Buhuș. 

Dumitrașco Cojan să Alesandru. 
i “6 telegari albi la Vasilfe] Păharnic. 

Gligorle) Talpă să Gligorie] Ștringa. 
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1 6 telegari mari albi la Răcoviţiă] Logft. 
Ghelasie să Vasilie. 

i 6 telegari roibi la Gavriliț(ă) Hatwman. 

Andreiii să Băjan. 

1 6 telegari roibi la Vornic Ghianghe. 

Ștefan să Ursul. 

6 telegar(i] negri la Sturdzia Păharnic. 

[Costan; șters] să Toader Apostol. 
6 telegari murgi la Enachi Clus[er). 

Ursul să Simion. 

f [7; şters] 6 telegari murgi, la Roman. 

Floria să Vasilie. 

1 6 cai: 4 suri, 1 şargu, 1 murg la Roman. 

Irimie să Vasili. 

“5 cai murgi și 1 cal roibu. 

Irimie să Vasili Cernica. 

[șlers: Telegari de la Anton-Vod[ă].] 

1 10 cai ot Anton-Vodă)] [ringul adaus]. 
+ Neculai să Ștefan Copatu. 

[Pe V*, socoteli cu cifre arabice.] 

47.13 lanuar7 175 (1667). « Necola,ginerele Guţăi Ijinţoe»,vinde 

<Yupăneasăi Todosiicăi Joroe» partea-i de moșie, pentru «taleri, 

bani gata». Iscăleşte, foarte artistic, «az pop Chiriiac» din Birlad. 

48. 12 Mart 7175 (1667). «Adecăte noi fitorii lui Ionașco 

Ţăranului, de tărgu de Bărlad, şi cu fitorii frăţine-săi, a lui 

Isac din sat din Costeştii de Horăiata, şi cu fitorii surori-sa 

Anei Ursoe de la Elan din Rai», vind moşia lor «la gura 

Horăeţăi, unde podul cel de peatră», <gupăneasei Todosiicăi 
Joroe, sora dumisal[e) Sărdarului Gavriliţă», «dereptu patru- 
dzăci de taleri bătuți». Marturi: Simion Cernea și Cărstea 

Gavriţa și Gavril Vornicul şi Gavril Văntul şi Iamandi şi Can- 
temir şi Canolachi şi Bejan, dire- 
gătorii de Bărlad, şi mulți oameni 
buni. Iscălește întăiă <Cantimir», ] ] (M AA 
apoi «Părvul de Popeani» şi cei- 
lalți; și «Bejan Vornic».
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49. 25 Mart 7175 (1667). «Părvana, fitor Anghelinii, nepot 

Cărstii Vel Vornic», dă zapis «frățini-mei, lui Crăcun», în 

casa căruia zace de mult, «şi nici unul dintri cielalţi fraţi 

n'aii vrut ca să mă priimască, ca se zac şi în casa lor, ce 

numai frate-meii Crăun m'ai ţinut în casă, şi mai grijit, şi, 

poate de la Dumnezei, neavând parte ca să mă căsătoresc, 

culm] şi cunoscăndu-mă că s'aii apropiet asul ca se mă 

s=vărşescu din lome atastă mincinoase şi înșelătoare», își dă 

părţile din hotarul «Buşorănilor» şi «<dintr'alt[ă] sălişte» fra- 

celui. Scrie cerii Ștefan duhovnicul», iscălind şi pe bolnav. 

Iscălesc: «Condre Vornicul», «Fetiul», «Batinu». 

50. 4 lunie 7175 (1667). «Bejan Gheuca, t-aii fost Pi[ar)- 

Mare», către Domn, pentru a/egerea satului Fruntişăni «despre 

tărgul Bărladului: apoi, dacă om stălpi acela loc, să alegem 

alt hotar, ce este danie Comisului Ștefan de la Duca Voevod 

şi de la Măriia Dumitali. Noi. dacă am văzut cinstită carte 

Mării Dumitali. ni-am sărit (s7c) şi am strănsu preoț şi boeri 

de Curte Mării Dumitale, şi orășăni bătrăni și oamini de țară, 

bătrăni şi tineri; şi aceşti oameni ai socotit de au ales doi 

oameni bătrăni, şi li-am pus brazda în cap, şi au mersu în- 

nainte: pre unde ai ţinut Matfteii Roşca, am ales şi am 

stălpit.» Pomenit: «podul lui Clifaş>, «pe Trestiiana pănă 

in hotarul Cetăţii, undi este o movilă, și lăngă movilă este 

o vălcă, ce să chiaamă Dumbrăviţa; din vălce la dial trece 

piste drumul ce mergi la tărgul Bărladului în sus, spre odăile 

Vinteştilor, pre lăngă odăile lor de spre Răsărit, și în sus 

pără în hotarul Popenilor, pără în obărșie Vărlezului, undi 

este un păr, din os de drumul tărgului Fălciiului... Aceste 

sămae ce sai hotărăt lui Ştefanu Cerchezul Comisul... Şi 

cine ai umblat de aii stălpit, anume încă îs puş: aii fost 

preutul Gavrilă de la bisărica domnească din tărgul Bărla- 

dului, şi preotul Chiriiac, iar din tărgu, şi Bogdanu &-aă fost 

Comisu, şi Crăste Gavriliţ(ă] și Sămion Cerne şi Gavril Vor- 

[nicul) din tărgul Bărladului, şi Miha și Proca, şi Toma sta- 

roste, şi Nicoară Căpitan de Covurluiii, şi alți mulți; am ales 

şi am stălpit cu acești boeri și oameni de ţară, după poronca 

Mării Dumitali.» Copie din 1804, după altă copie. 
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51. 20 Februar 2177 (1669). «Dumitrașco Epore Vornicol» 

arată că a vîndut «treizăci de pămăntori din sat din Borășt[i] 

dumisale Todosiicăi Jorăe». Marturi: «Dumitraşco Roșca 

Vornic de Portă şi Rosul şi Gheorghi și Ștefan Gherghel, iar 

Vornici de Poartă». Iscălituri. 

52. laşi, 17 Maiu 7178 (1670). <Nastasiia, fata lui Filip din 

sat din Docolina», își vinde ocina «dumisali, lui Scărlet Postial- 

nicul: 15 pămănturi din gura Horăeţii, din sat din Borăști», 

cu c<12 lei bittujți». Marturi: «mulţi boiari din Curtia Mării 

Sali lui Vodiă), anume Gheorghi Armașul şi Gavril Șătrariul 

şi Dumitrașco Roşca Vornicul de Poartă, şi Irimieax Vornicul, 

şi Mihuleţ Uricariuls. Iscălituri. 

ş3. laşi, 1-iu Iunie 7178 (1670). Duca-Vodă, lui <Gligoraşco 

&-au fost Spătariu, şi lui Postalachie Catargiul Postelnicul, să 

fie tari şi putearnici cu cartea Domnii Meali a opri satul Po- 

piani, ce iaste pre Bărlad ; iar cine să va hii) ţiindu de acela 

sat şi va avea nescari direase pre acela sat, să aibă a vini 

la Domniia Mea să-ş întreabe şi ș'adutle) şi diriasăle ce va 

avea.» Pecete cu chinovar. : 

54. <î Ostahie slugfa] Post[el)nicului Ștefan de Ţinutul Făl- 

ciiului s'a căutat în Visterie la tabla hărtiilor, la sat la Tă- 

mășeni, și nu s'au aflat; dec să n'aibă val nici lao rănduială, 

căt[ă) au eşit pe tabla hărtiilor de spre sătenii de acolo, şi, 

cei ce vor fi luat, să-i vărtejască înnapoi. Vasilie Vistier. U 

las, |! 7179 (1670), Septemvrie 12.» 

55. 14 Octombre 7179 (1671). «Vasile sin Iazob, nepotul 

lui Andreeş din sat din Giureneşti, ce-s pe Horialta ), în Ţi- 

nutul Tutovei», vind partea lor din Borești, «ce-s la movilă)», 

«cu cămpu de țarină], şi din feneaţ», «gupănesăi Todosiicăi 

îi Joroe şi coconilor dumisal[e], dereptu 15 talerli]>. Marturi: 

« Vasilie Șoitul di Veşteleşti și Corne starrostele din Costești 

şi Arsenie de-acolo] şi Bilașco de-acolo şi Gligoraș de acol[o!, 

şi Dănăilță)] de-acolo, şi alți oameni buni și bătrăni». Iscălituri 

şi semne cu degetul, - 

56. Iaşi, 10 Novembre 7180 (1671). câniţa, fata lui Cos- 

tantin Bujoranul, şi cu fiul miei Neculaiii», vind «gumătate 

de bătrăn» la Borăşti, de la Toader Cohodariul, iar acestuia
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de la Bujoreni «din Ținutul Bărladului» (Borăştii sînt însă 
«în Ţinutul Tutovei»), pentru 50 «de lei bătuți». Înnaintea 
«dumisale lui Vasilie Gheucăi Logofetului al treilea, şi Ştefan 
Cerchezul Comisul şi Ursul şi Durașco Vornicii de gloată 
și Strătulat uricariul și Păvâlașco uricariul, şi mulți boiari 
de Curte. Și eii pentru credinţa mi-am pus inelul, și fiiul miei 
au iscălit.» Scrie «Enachi sin Stratul». Iscălituri: « Ştefan 
Comisul», « Vasilie Logofăt», şi celelalte, 

57. 20 Iunie 7183 (1675). «Eu Metitelul, snă Măricai, fetei 
lui Ion Fulger, nepoata Lucăi, străniapoata loi Pătru Frunteș», 
vinde «parte măne-m&» la Borăști, «şi din baltă de peşti», 
«fraţilor» săi: «Istratie și Lupaşco», pentru zece lei bătuți; 
«pentru căci ei îmi sintu mie veri primari». Marturi: «Ionaşco 
văr primare Mititelului și Ion viune (vunc) de varlă) primari 
Mititelului, şi Agapie sor[a) îmei Metitelului, și Vasilie Bărul 
ot Zorileni, şi Gafton snă Simai ti, şi Toader snă Bilai, tij 
ot tam». Iscălituri. 

58. 30 Iunie 7183 (1675). «Gheorghiță Vornicul, iin (st) 
Gheorghiță Bîblea Vornicul de Poartă», arată că au venit 
«Păladie și Istratie din Borăștii de &os, de s'au jăluit pre 
Gavril şi pre un frate al lui, carii sintu fecorii Ţăranului din 
tărgi din Bărlad», pentru o parte din Borăşti, vindută de 
aceştia pirișilor. «Dec, cănd au văndut fitorii Ţăranului ata 
moşie, s'ait făcut că sint şi ei din moșul lui Istratie și a lui 
Păladie; det Istratie și Păladie ai întrebat de oameni bă. 
trăni, și au aflat oamen|i] bătrăni într'acesta chip, cum acei 
fetori a Ţăranului sint din neşte hiiastri a strămoșului lui 
Istratie, şi zapis, de la acel strămoș, n'aă avut, să aibă triabă 
la ata moşie. Des Istratie şi Păladie și-ai luat dzi cu fitorii 
Ţăranului denaintea Vornicilor de Bărlad. Dec Istratie şi Pă. 
ladie au vinit la dzi, și au așteptat peste dzi pănă a patra 
dzi, iar fitorii Ţăranului n'au vinit la dzi, ce aă rămas de 
dzi și din toată leagea ţărăi. Pintru acesta lucru să hie vol- 
nici Istratie și Păladie a ținea ata moșie carea o ai văndut 
fitorii Ţăranului, iar cumpărătorii să-ș ciae banii de la fetorii 
Ţăranului.» Pecete cu nin 
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* 59. lași, 28 Februar 7184 (1676). Antonie Rusăt către 
<Carpu Vornicul de Bărladu», pentru pira ce ai avut la el 
<Alboe şi cu nepoți săt, cu Gavril fetorul Ţăranului din tărgu 
din Bărladu, pentru o moșie din Borăști din dos», declarind 
că «fitorii Ţăranului sintu dintru niște fiestri ; iară fitorii Ţă- 
ranului așt ai datu saami cum sintu și ei dintr'un moș şi 
dintru o săminţie, şi ai și ei cu Alboe împreună într'acial 
bătrăn», arătînd «mărturie de la oameni buni, cu degitel!e) 
puse». Îi trimete Domnul la el: «să mergi acolo şi să străngi 
oaminți] bun[i] megiiaș, să socote (sc), foaarte cu direp- 
tate, făr suflet vătămat. Pre "mărturie ce ne-ai arătat aice 
ficorii “Ţăranului, iată că am socotit Domniia Mea şi cu tot 
Svatul nostru de am ales dintru ceale mărturii, carii sint 
scriș într' acea mărturie care o ai arătat Gavril fitorul Ţă- 
ranului: de vor hi mărturii diriapte, să margă trei oamin[i) 
să:ş dea credința, anum[e) Necula Căpitanul din Zmeeni 
și Arsănie din Costeaști și Bălănescul din Ceucani, acești 
trei omini or hii din partea Alboaei, iară trei omin[i] îi 
va pune Gavril fitorul Ţăranului, să fie șease oaminli]; 
şi, deacă or giura acei ominli] dintr'aceae mărturi, cum 
sint fitorii Ţăranului, tot dintrun moș și de un sănge cu 
Alboe, şi nu sint din fiestri, ei vor țin€ împreună cu 
Alboe şi cu nepoți ei; iară, de nu or vrea să giure într'acela 
chip, să nu să meastece în bătrănul cu Alboae. Pentru căce 
nepoți Alboei nu încăpu la giurămănt, că ai fost răsăriț de 
atăta vreamia la Orheii şi n'au fost lăcuindu acolo.> «Ilie 
Sturdzea Vel Vornic, netămplăndu-s(ă] Vel Logofăt.» Ion 
(uricar). Pecete cu chinovar. 

6o. Iaşi, 6 Mart 7184 (1676). Antonie Rusăt, «la Carpu 
Vornicul», «că mi-ai arătat boiariul nostru Apostol Catargiul 
neşte diriasle] de danie de la Moisăi Movila-Vodi pre sat 
pre Popiani, ce ai fost din hotarul târgului Bărladului, danie 
socrului săii, şi acela sat acmu-l ţine Părvol». Să arăte ea, 
ce acte are. «Ilie Sturdza Vel Vornic, netămplăndu-sie] Vel 
Logofăt.» — Pecete cu chinovar. “ 

61. F. d. «Galiia, fata lui Ion lui Fulger, nepoata Lucăi 
lui Iurie», dă moșia ei de la Borăştii-de-ios, «şi partea su-
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rori-mea Dobrei şi a frăți[ne]-miei lui Ghiorghie», cu nepoții 

ei și un «nepot de hiică frăţine-miei», lui Istratie și Păladie. 

<Nepoţilor miei şi pleamei noastre.» «Balta moşu-miei Lucii 

lui Iurie, carea iaste osăbită dintr'alți bătrăni, pentru căci o 

au făcut moș|uJ-miei Luca lurie în putearea lui, iar pentru 

căci au scos moşu-mieii Horăiata de o ai îndreptat în balti, 

carea să cheaami balta lui lurie, l-ai părăt neşte olăcari la 

Pătru-Vodi, şi l-aă închis, şi ai dat trei cai şi un armăsar şi 

patrudzăci de galbeni roșii, iar alți răzeași n'a dat la acea 

cheltuial[ă], şi n'a treabă în baltă». Marturi: mai mulţi «oameni 

buni şi răzeaşi»: între cari «Andonie Jupin», «Andrei snă 

Coreschi ot. Orhei», «Naca snă Panaghiei». 

62. L-iă August 7184 (1676). «Gahiia Alboae, fata lui Fulger, 

nepoata Lucăi lui Iurie din gura Horieţului». își dă partea 

de moşie din Borăștii-de-jos <dumisali Vorbicului Piladie 

(Ilăaaaie), dreptu sufletul părinţilor mei». Marturi: «Toma 

staroste din Bărlad și Vasilie Duca şi dumnealui Pandazi 

Vornicul şi Gavril Siva îi Vasilie Siva şi preutul Gavril, cel 

domnescu, şi Vasilie şoltuzul cu 12 părgari, şi mulţi oamini 

buni ce s'au mai prilejit». Pecetea tirgului Birlad și iscălituri. 

63. 12 Mart 7185 (1677), «lonașeu fitorul popei Nechitei, 

nepotul popei Gorcei, din sat din Costești», vinde moșia sa 

«şi a surorilor meale», de la Borăşti, «ăupăneasăi Todosiicăi 

Joroae>, pe «lei bani de-argintu». Între marturi, « Arsenie Cur- 

teanul...și Miho& şi Scărlet...şi Gagul staroste şi Andonie 

de Streşineşti şi Corlat uricar ot Frunteşeani-Horăiata, şi 

Gligorașie (sic) vătăman ot Costești». Scrie «Costantin sin 

Eftimie vătav». 

64. 30 Mart 7185 (1677). «Vasilie, ginereli lui Vasilie din 

Giurineşti, și cu fămeaia mea Nastasiia, fata lui Vasilie, frateie i 

Costăchioae (fparear îi Kecrnkiwar)», vind partea <fămeei meale 

Nastasiiei, fat[a) lui Vasilie și nepoată i Costăchioae», din 

Borăşti <dumisale lui Istratie, nepotul Alboae». Marturi: «Va- 

silie Foali şi dumnealui izbașea Istratie de Băsță şi dumnea- 

lui Vasilie Chemiet, părcălab de la dumnealui Hatmanul, şi 

Toader slug(a] dum[ijlor sale Vornicilor, și Vasfi]lie Băndiiaga 

din Bărlad, și dumnealui Istratie, fesorul Miron de Singureani 
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de la Orheiii». Semnează și <Vasilie Bandiiaga» şi <Abăza 

Vornic». 

65. 1-iu Mai 7185 (1677). «Istratie şi eu Naca, și ei Ion, 

nepotul lui Istratie şi Nacăi, fitorii Panaghii, nepoț de sor[ă) 

Alboae», dai <dumisal[e) fratelui nostru, lui Păladie Vornicu- 

lui de Bărladu», moşia lor din Borăștii de tos şi de la Chi- 

teşti «de pa apa Bărladului», <gupănesii dumisalțe] şi cuco- 

nilor dumisal|e) și nepoților dumilor sali». Marturi: « Andronie 

şi Ion Măcucă şi Cerchezu şi Necule și Furne, şi ei Vaslijle 

de Stoişăşti». | 

66. Birlad, 15 August 7186 (1678). «Istratie, cu nepotu- 

miei Lupul, şi Ion, tij Ion, ficorul Tudosiei», dai <a noastri 

driaptă cumpărituri de la frații noştri, de la riziașii noștri», 

din Borăşti, ce fusese a lui «popa Guguţa» ș. a., <dumisali 

lui Păladie Vornicul de Bărladu». Marturi: «Ulea depe Ho- 

răiata şi Gligori de pe Horăiata și Arsănie de Cornești de 

pe Bogdana şi Andonie Jiapiu şi Cermilie fratele) Ulei şi 

Forăis(a] sora Ulei». Iscălituri. 
67. «Părţile de Bujlojreni ce s'aii găsăt în mărturiia cea 

de împărțală a Vornicului Gavriliț|ă), cu slova dumi; care 
li-ai dat surori-sa Tudosăicăi Joroae, precum arată împărțala 

ce este la dum. Șetrariul Toader Jora, din vleat 7188 (1679), 

Săptemvrie $. 
1 parte din Bujorăni, ce s'avini, a unchiului lor Costantin 

Bujoranul; înslă) ce s'ar veni pe fraţi, și deosăbit. 

2 bătrăni din Grijliv(i), iară de la Bărlad, din gura Epii; 
car[e] i-aă dat iarăş surori-sa Tudosăicăi Joroae. 

[De aici autograf:] “Tudor Jor[a] Șetrar: aşe să află în 

diiata Vornicului Gavriliţ(ă], car[e) este la min(e), și sintu date 
mamii Saftii Vornicesii Răcoviţoe, de mama Joroe. Tudor 

Jor(a] biv Vel Șetrar.» 

68. <Mistive și lum(ijnate Doamne, să fii Măriia Dumitaali 

sănătos. Fac şi[ijre Măriei Dumitaali c'aii vinit Alboae şi cu 

nepoţii ei cu cinstitlă] cartea Măriei Dumitaali, să-i gudecăm 

cu Gavril fitorul Ţăranului din tărgu din Bărlad, pentru o 

moşie din Borăștii-de-gos, din gura Horieţei, scriind să-i 

fudecim şi să le luim sama foarte pe dreptate. [Arată re-
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fusul de jurămint!, precum sint ei nepoți îi Alboae, ce dai 

sami c'aă ținut; iar nu ştiii cu ci treabiaui ținut; ce întralt 

chip n'am avut cum faci, ce i-am trimis iar şi la Măriia Du- 

mitaali. Vei socoti precum a hi mila Măriei Dumitaallej: să 

fii Măriia Duwmitaali sănătos ot He, amin. U Bărlad. Robii 

Măriei Tali: Vornicii de Bărlad». 

69. că ac, BATo zâpni, say.» Duca-Vodă, pentru <dum- 

neaei giupăniasa Todosiica Joroae», în piră cu «Păladie ce 

au fostu Vornic la tărgu la Bărlad», pentru esăliştia Borăştii». 

<Dzicănd Tudosiica Joroae cum, fiind Păladie bijenar de la 

Orhei, în dzilelțej lui Dumitrașco-Vodi, aii vinit și s'au rugatu 

să-l last să şadzi doai-trei dzile pre acel loc, şi l-ai lăsat. 

Apoi el, dacă s'a aşedzat pre acel loc, și trecănd cătiva 

vreame, s'aii făcut că iaste nepot unii fămei anume Alboae, 

caria ai avut moșie acolo, într'acel hotar, şi sau apucat deo 

parte de otnî a lui Ionașco Ţ[ăiranul din tărgu din Bărlad; 

care parte aă fost vănduti la Tudosiica Joroae mai denainte 

vriame, de fetorii lui lonașco Țlălr[ajnul. Iar Păladie au dat 
sam[ă] înnaintia noastri cum fitorii T[ăjranului sănt din hiiastri, 

şi nice o triabă cu moşiia aciaia n'au avut. Deci ficorii Ţ[ă)ranului 

ati adus o mărturie de la mulți oameni buni moșinaşi În“ 36], 

scriind precum Păladie n'are acolo nice-o triabi, nice de pre 

o .parte a rudeniei saali, nice ştiu ei ca să hie avut părinţii 

lui moşie acold într'acel hotar, sai vre-o cumpărături. lară 

pre T[ăiranul îl ştiă şi l-ai apucatu avăndu şi ţiindu moşie 

dinpreun[ă) cu părinții lor, şi ficorii Ţ(ăjranului încă au ţinut 

dinpreun[ă] cu dănșii. Deci Domnia Mia, socotindu, dinpreuni 
cu tot Svatul nostru. am aflat cum pentr'acesta lucru îmblă 

Păladie ca un om fără ispravi, și pentr'aciaia l-am dat şi 

rămas denaintia Divanului». Păladie mai aduce și «nește za- 

pisi de danie» de la mai mulți: dăruitorii «să adeveriia că 

vor şi giura» pentru aceasta. «Deci Domniia Mia, vădzindu 

că dai saam(ă) într'acesta chip, ales-am pre credintoși și 

cinstiți boiarii noştri, pre dumnjeallor Miron Costin Log(o]- 

fiă]tul cel Mare, Toader lordachie s-ai fostu Vistiiar-Mare și 
Pavel Contiş Stolnicul cel Mare, şi i-am pus ca să liia sama 

pre amănuntul. Şi, așia luindu-se sama de amănuntul, au afat    
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un zapis la Păladie, scriind de la Istratie şi de la nepoți lui, 

cum S'aii învoit ei ande săne și ai priimit pre Păladie să 

dia el bani pre aciale părți de otni şi să le hie oâna din- 

preuni -—, din care zapis sau aflat cu adevărat cum nu ai 

fostu date danie aciale părți lui Păladie, ce ai îmblat cu 

meşterşuguri pentru ca să între într'acel hotar.» Se decide 

«ca să întoarci 'Tudosiica Joroe banii lui Păladie, şi să ţie şi 

acealia părți de ocni, iar Păladie să nu mai aibă nice-o 

triab[ă) într'acel hotar, pentru căci ai rămas denaintia Diva: 

nului şi din toati leagia ț[ăJrăi; şi zapisăli c-ai arătat, încă 

s'au luat și sai ruptu înnaintia Divanului; iar Tudosiica 

Joroae s'a îndireptat denaintia noastriî.» Întărire. «Miron 

Costân Vei Logofăt.» <Enachie Diacul pilsall.» Pecete cu 

chinovar. 

70. Iași, 8 Septembre 7188 (1679). cAdică ei Gavril Cos- 

tachi Vel Vor[nijc dolnei zemli» mărturisește că s'a tocit 

«cu d! soră-me Todosiica Joroae, pentru toate ocinile şi moșii 

ce avem de la răpousaţii părinții noștri Costachi Sluglerul] şi 

maica noastră Tofana; veniitu-mi-saui dec satul IEpurenii, 

cu toate părţile şi sălişte de prin pregur, Cocăneştii şi Băr- 

leleștii şi Şoldenii şi Boteșştii și jumătate de sat de Coteşti 

peste Prut, cu &umătate de parte de Buidoi şi din a tria 

parte dintr'on bătrin din Pomeşti, de la Tutova, gumătate, și 

din Rășcani, căt a hi cumpărătura părinţilor noștri, gumătate, 

pe căt or scrie zapisăle cu Soca. Iar surorii mele Tudosii, căt 

S'aă venit parte mă[ijche-noastră Tofanii, din Bujorăni, de la 

Bărlad, toată, și iar din Tomeşti, din ce a trie parte de bă- 

trăn, gumătate, și din Roșcani iar gumătate de parte, pe cum 

scrii zapisăle părințălor noștri, cu parte din Vale Săcii, ce 

să ţini de Roșcani, și gimătate de sat de Coteşti peste Prut, 

în Țilnujtu Fălciu, şi jumătate de parte de Budoi, şi parte 
noastră de pe părinți din Ivășcani, şi parte lui Șășman, cari 

îmi este cumpărătură,; iar din Ivășcani și din Giurcani, care 

am dat-o nepotului mii lui Scărlet, fiorul Tudosăicăi, aşăj- 

dire şi o parti din Bujorăni, ce s'a vini a unchiului nostru 

Costandin Bujoranul, iar să fii a suroră-me Tudosăicăi, în 

ce Sar veni la împărțală pe. fraţi, și 2 bătrăni din Grijilivi, 

68775. Vol. VI. 3
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iar de la Bărlad, din gura Epii, iar să fii a surori-me Todo: 

siicăi ; iar Umbrăreştii pe Bărlad, la Tecut, ce s'ar veni parte 

părinţălor noştri, să fii la mini. Așășdirile, fiind fratile nostru 

Antohie stărpu și fără fiori, noi parte nu i-am făcut, ce au 

rămas la noi; căci, tămplăndu-să de i-au făcut Vasălii- Vodă 

silă cu o femei din casă, fără voe lui, și cu ace femei au făcut 

un fior făâr cununii, noi parte de moșăi nu i-am făcut, căci 

au fost fără voia noastră a tuturor. lar, de a zăci cineva 

căndva, că este cu cununii fâcut acel ficor, noi, iată, frații, că 

săntem bătrăni, pentru acesta lucru să fim supt blăstem, — că 

noi așă știm și mărturisăm că-i făr cununii; iar, cini va zăci 

că-i făcut cu cununie, şi or săli să-l bagi în ocinile noastre, 

acela să dt samă la Dumnezăi. lar, de sar tămpla căndva 

să avem v'o sălă dispre acest fitor, noi amăndoi fraţii să 

avem a da samă; așășdire şi dintru fisorii noştri sai nepoți, 

cine s'ar ispiti să străce tocmala noastră acasta ce am aşă- 

zat, unii ca acii să fii supt blăstămul puternicului Duwnezăă 

şi afurisăți. Și pentru adivărată credință am iscălit amăndoi 

fraţii. [Adaus:] 1 de la Bozăeşti de pe Bărlat, căt s'a alege, 

iar parte părințălor noștri, și pe zapisă, iar să fii a surori-me 

Tudosăicăi, şi locul cel de prisacă de la Moșca, iar să fi qk. 

Gavril. Costachi Vel Vor“. Todosiica Jorai am scris cu măna 

me, să să știi.» — Copie din secolul al XVIII-lea. 

71. Constantin Voevod [Cantemir], către «dumnealui Savin 

ce aii fost Spătar-Mare, staroste de Putna» 'restul lipseştei. 

72. C. 1680. «Costantin fetor Avrămii, nepotia] lui Anton, 

fat[a] lui Crăsteş», arată «Todosiicăi Joroe şi hiilui dumisale, lui 

Antiohii Marel(e]-Cămăraş», că-i vinde partea ce are în Borăști. 

«Că, văzăndul ei că voit murindu de fome și de bol[ă], am 

dat s[ă]-mi scoț capul și să-m socoteas(că) la bolţă]». Rudele 

să nu se ispitească a strica, dania. Scrie «lane dascalul». 

73. C. 1680. «Marix, fata Măricăi, şi Ifrim, ficorul Măricăi, 

şi Silion şi Ariton și Vasilie» vind moșia lor din Borâăștii- 

de-gos şi de sus «giupănesăi Todosiicăi Joroe», cu 12 «lei 

bătuţi, ban[i] gata». Marturi: «popa Sava de Tomiaşti și dii- 

aconul şi Costantin Armașul şi Pavăl Bojorianul». 

74. C. 1680. «lon și cu surorile meale Liana și Vasilca,      
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ficorii a lui Mihăilt ş'a Chervasiiat», vind « Todosiicii Joroaiai» și 

fiilor ei partea lor din Boreşti, «din bătrănul Mierlii», ce se 

va alege partea părinţilor lor. Marturi: <Gavril Vornicul ot 

Bărlad şi Cantimir Sărdariul și Costantin Armaşul şi Corlat 

Uricariul și preutul Sava ot Tomeaști și diiaconul Lazor ot 
tamă». 

75. C. 1680. «Istrati şi Naca, fitorii Panaghiii, i Ion, fitor 

Tudosiei, nepot Panaghiii, şi cu toati sămănţa nostră>, arată 

«precum noi am avut pre Păladie omul nostru, iar moşie cu 

noi n'a avut, iar, noi avănd o moşie împresurat[ă], în gura 

Horăcţii, am volnicit noi, cu toți fraţii noștri, și cu nepoții 

noştri, de ş'ai cumpărat și el o parte de ocini, pre căt avem 

şi noi parte maicii nostrea». Alte părți de cumpărătură le 
împart cu el. «Semenţie noastri.» 

76. C. 1680, 26 Novembre —. cAzsenie de Costeşti» arată 
că «Vaslillie sin Hilip> a venit cu poruncă domnească «și zapis 
de la boiarii cei mari», pentru a strînge megiași să-i aleagă 

partea la Borăști, «de spre alți frați». Martur și « Arsenie sin 
Cehănesfi]», «Dănăilăj», <Vătavul Gane». Cumpără Dumi- 
trașco Vornicul. 

77. lanuar 7189 (1681). «Vasili fiorul lui Filip», cu fiii 
săi, «Apostolachii şi Tănasii și Irina și Antoniia și Ion și 
Sandul şi Anniţa», arată că a vindut «boerinului Antiohie 

sin Jora» ocina sa, cumpărată de Filip «de la Iona, fata Scăr- 

lătoei, nepota lui Hilip, strănepota lui Negrilă..., în gura 

Horăiaţii, la Movilă», pentru 26 de «lei bani gata». La <învoi- 
tură» asistă «mulți oameni buni și miagiiaşi, anum(e) dum- 
nialui Corlat Uricariul și dumnialui Toader Bojoranul şi dum- 

nialui Pavăl Grecul de Costeşti și Scărlat ot tam și Gligorie 

ginerile lui Mihoc de Costești și Ștefan nepotul lui Arsenii 
ot Costești, și alți oameni buni». 

73. 3 Mart 7189 (1681). «Ștefan fisorul Anghelinei, fiatei 
lui Bobeiii, din sat din Costeşti, de pre Horăiata», dă «partea 
măne-mia Anghelinei» din Borăști, «și dintr'apă», <dumisale 
giupănului Antiohiei Jorăi>. Marturi: «Toader Bujoranul și 
Scirlet și Bostaca şi Gligoraş și Ghiorghi Bologa, și mulți 
oamini buni». Scrie: «Corlat Uricariul din Corlătești».
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79. Iași, 25 Iunie. 7196 (1688). Costandin Voevod, către 

«dumnelui Miron Costin Logofătu», pentru pira între <dum- 

neei Tudosiica Joroae și fiiul ei, dumnelui Antiohie ce-i fost 

Cămăraş-Mare, și rudele dumilorsali: Pavăl Bujoranul ce-ă fost 

Sulger-Mare şi Lupul Costachi vtori Sulger şi Chiriiac Bu- 

joranul și frate-său Toader Bujoranul ce-i fost Armaş, stră- 

nepoții Cărstii Ghionevit ce-i fost Vornicu-Mare, cu boiarenul 

nostru dumnelui Ștefan Scărlat Vel Armaş şi cu fratele du: 

misale Dabija vtori Logofăt, fitorii lui Scirlet de Zorileani, 

pentru niște săliște ce sint în hotarul Bujorianilor». « Scărlă- 

teştii» arată acte din 7152 (1643-4) şi alte date: unul pentru 

cumpărătură «de la fata lui Prebit Logofătul; iar strenepoţii 

Cărstii Vornicul» aduc acte «de la moșul lor, de la Cărstia 

Ghione Vornicul>. «Ai avut și mori acolo, făcute de răpău- 

satul Gavril Costachi Vornicul, carele le-ai ţinut atăta vremea 

și, de ai avut ei moșie acolo, căce nu l-ai poprit>? Cred 

că actele celorlalți «nu sint direpte, şi sintu făcute pe as- 

counsu». Cercetarea se dă lui Miron, ales ca un «boiaren mare 

şi de cinste, credintos». Să facă apoi co mărturie încredin- 

țată». «Tudos Dubăi Vel Logofăt iscal.» Pecete roșie cu 

chinovar. 

80. 7197 (1698-9). «Crăsun, feborul Scotihanii», dă «Cămă- 

rașului Antiohie» un zapis, cedindui: partea, «8 pămănturi și 

gumătate», la Borăşti. Marturi: «preotul Miron şi David Cărjă 

şi Bostaca şi Coămiţa şi Ion diiacul și Coste și Vasilache 

Coţofan». Scrie «Iane dascalul». Mai dă, în P. S., şi «partea 

măne-m& Nastasii», «şi de în iazul lui Cărăbăţ». 

81. <U Băcani», 12 Iunie 7198 (1690). « Veliscu Costin Vel 

Vornic» îea sama «între dumnieajlor Scărlăteștii și între 

dumnțeajlor Bujlojreneștii». 

82. F. d. «Velitco Costăn Vel Vornic» arată că Andonii 

Zăgan «și cu sămințiia lui> cai cerşut gudeț de la noi cu- 

Ilie Cluciariul, pentru sat, pentru Borăști». «Decii noi l-am în 

trebatu: ştiut-aii el sai părinţii lui căndu ai cumpărat Enachi 

Clu&.; decii, dacă i-am dzis ca să-ş dia credinţa cum n'ai 

ştiut el, apoi ai spus dirept şi ai mărturisăt întracesta chip. 

Dzis-ai: «dirept oi spuni, dumneta Vornice, că tată-mei, cănd 
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 ai cumpăratu Enache asa moşie, ai fostu în Iași de faţă, și 

aii venitu aicia şi ni-ai spus noao, și ati mărsu la Horăeţiani 

şi au dzis: Măi, voi Horăeţianilor, pentru Marti (>), să știți 

caă văndut Borăștii lui Enachi Cluciariul; deci, de aveţi 

prilej. păsaţ de întoarceţi». Ei nici-unii n'au mai întors, pre- 

cum ati mărturisătu>. Face şi el mărturie. Iscălitura: «Az 

Veliăco Costăn Vel Vornic». 

83. Tomești, 8 Februar 7202 (1694). «Ilie Clue.» se toc- 

meşte cu <dumnleajlui Antiohie Vel Păharnic> pentru o 

«schimbătură»: iea «satul Comăneştii, ci-au fostu cumpărat 

dumn[ea]lui acest loc de la dumniaei gopinas[aj lui Alec- 

sandru Bohoş c-ai fostu Hatman, ce-s pe apa Tutovii», 

pentru Borăști, «ce vor fi cumpărăturile nenil>, şi <o sotă 

de iei». Îi zice şi cAntiohie Vel Cașnic>. Marturi la această 

«aşedzarie)» mai mulţi boieri, ce nu se mai iscălesc. 

84. 1-iu Maii 7203 (1695). « Mariia, fata lui Vasile starostele 

și a Anghelini, nepotă Cărstii Vel Vor.», dă zapis «nepotului 

Pavăl Bujoranu Vel Sulger», vinzindu-i partea ei din Bujo- 

răni: sun bătrăn de moș», «baștină de pe maică-me, An- 

ghelina»; Pavăl şi soţia lui, Elena, daă 230 de lei; «cu 

cari bani fiind şi eii datoari, și apucăndu-mă omul domnescu 

ca să mă ducă la Eși», face vinzarea, după ce întreabă rudele 

celelalte, care nu voiesc a o scoate de la «atastă nevoi». 

35. 29 lulie 7206 (1698). «Eu Gavrilaș biv vtori Păharnic, 

snă Gligore Păharnicul», dă a patra parte de Zorileani ce 

o avea de la cmoșă-mea Anghelușea Iseroae, dată usebi 

de alţi fraț», lui «]lie Enachi Vel Stolnic», în schimb pentru 

o parte din Chirieceşti, «Încă, gum(ăltate de vecini să fie a 

dumisale Stolnicului, şi căţ or fi faț[ăj, şi căţ or fi fugiţi.» 

Marturi: «Neculai Donici Vei Loglojfătu şi dumnialui Apos- 

tol Mitria Vei Vornic şi dumnialui Lupul Bogdan Hatman 

şi dumnialui Dumitrașco Caragea Vel Postelnic și dumnialui 

Mihălachi Racoviţă) Vel Spătar şi dumnialui Iordachi Ruset 

Vel Vist.>. Iscălituri, 

86. Iași, 13 April 7207 (1699). «Ilie Enachi Vel Stolnic:, 

pentru «giumătate de sat de Zorileani, partea Isăroae», care, 

aceasta, o făcuse danie «nepotului ei de fiică, lui Gavrilașco
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ci-ai fostu Păharnic al doile: Gavrilaşco Păharnicul aă scos 

acia parte la văndzare, și o ai negoțat cu dumnialor Ștefan 

Scărlet &-aii fostu Armaș-Mare și cu fratele dumisali Dabijia 

Cluceariul, drept patru sute de lei, cu vecini ce s'aii vinitu 

în partea Îsăroe»>. Preţul îl impart în două; unul «n'ai avut 

întra un dată (sic), să dea partia dumisali». Face deci 

schimb cu lile pentru o parte din Chirieceşti, «ce-i pe valea 

Vasluiului». Cellalt, <însămănd banil>, cere în loc și această 

parte: «să iau banii şi [să] dau d-lui moșiia», ceia ce Ilie face, 

«socotind şi ei că-i cu cali ca-s hie la dumnialui». Marturi: 

«Neculai Doni6 Vel Logofăt, Vasilie Costachi Vel Vornic 

dolnii zemni i Mitrea Apostol Vel Vornic vișnei zemli i 

Lupul Bogdan Hatman îi părcălab Suciavschii îi Mihăilachi 

Răcoviţiă] Vel Spătar i Pavăl Ciocărlan Vel Păharnic, Iordachi 

Ruset Vel Vistiiarnic i Ştefan Cerchezul Vel Comis, Ion 

Balșe Vel Medelnicearii, Ion Păladie Vel Sulgear i Sandul 

Crupensche Vel Jitniciar i Costa Adam vtori Logofăt i Pavăl 

Ursuleţ Vel Armaș i Pavăl Rugin[ă) Vel Șătrar i Ștefan 
Căpotit vtori Postialnic i Vasili Pleaşca 3 Logofăt i Ștefan 

Pilat i Gheorghiiaș i Vasili Jojnic i Neculae Buta Voraicii 

de Poarta Mării Sale lui VodţA]». Iscălituri. 

87. Pe la 1700. «Ioniţă Bujoran» dă sinet pentru 40 «de 

lei noi>, «pentru să nu să uite», «dumisal|e] badii Agăi». 

38. Iași, 15 Maiii 7208 (1700). «Gavril biv vtori Păharnic, 

fizorul răpoasatului Gligorie ci-au fost Păharnic-Mare, nepot 

de fiică Anghelușei Isăroae», pentru partea-i din Zorleani, ce 

a vîndut lui Ștefan Scărlet Armașul și lui Dabija fratele lui, 

Marele-Clucer, «fiindu-m dumnialor şi unchi, şi fiind şi răziaş». 

Marturi: Neculai Donici Vel Logofăt, Vasili Costachi Vel 

Vornic de Ţara-de-jos, Mitrea Apostol Vel Vornic de Țara- 

de-sus, Lupul Bogdan Hatman, Mihălache Răcoviţ(ăj Vel 
Spătar, Pavăl Cocărlan Vel Păharnic, Jordachi Ruset Vel 

Vistier, Ilie Enachi Vel Stolnic, Ştefan Cerchezul Vel Comis. 

Scrie Vasilii Neagul uricar. Mai semnează «Ion P' Vel Sul- 

gear», <«Sandul Crupenschi Vel Jit.», «... staros Put[ni], 

Danul v. Sulgear, Silion biv Vel Cluc., Ion Sturdzea». 

89. Iași, 15 lunie 7213 (1705). Constantin-Vodă, lui «Ion      
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Păladie biv Vel Vistearnic>, întărindu-i partea din Zorileani, 

luată cu 50 de lei, «caii luat Enachi Scărlet bani domneşti 

de la mazilii de Hărlăă, din &vertul —, şi au fugit; și dumnia- 

lui Vistearnicul ai plătit banii la Visterie, şi ai pus Scărlet 

zălog zapisălle! pe ata parte de ocină, c-ai cumpărat tată- 

său de la Gavrilaș Păharnicul, partea îi Isăroae. Și iată că 

punem şi dzi, de astădzi, lunie în 15 dzilțe], păn la Săntă-Mărita. 

Mare, de n'a da banii Enachi Scărlet Postălnicul, să-ş răs- 

cumpere ocina, sai alţii cine or hi săminţiile lui, păn la dzi», 

va fi moşia a lui Păladie. În trei rînduri adause, de altă scri- 

soare, se repetă hotărirea. Pecete mică, octogonală, cu chi- 

novar. 

90. laşi, 15 Maiă 7214 (1706). «Tudosca cu fitorii mei, 

anume Vasil(e| şi Păladie», dau partea lor din Salcuţa, la 

gura Horăiaţii, «dumisal[ej Hatmanului Antiohi». «Pentru că- 

ce ne-u făcut și dumnelui un bin(e), de n'a ridicat dia la o 

nevoei mare: nu piătește acă moșie acel bin[e]ce ni-ai făcut 

dumnelui.» 

91. Antioh-Vodă, către Ștefan Scărlet, pentru jalba «ce a 

primit «precum ai fugit neşti oameni din satul d... ești 

într'o slob[ojdzii a dumitale, în Ghermăneşti, și pe [el] l-ai 

apucat zlotașii de banii stiagului în satul...» Să-i dea îndă- 

răt la plată, şi să nu mai iea, după cum spune și «cartea» 

ce are, <oamenii boierești» ca sfrăzui, «fâr cislă». lași, — 

lpănă la 1707). 

92. 8 Septembre 7216 (1708). «Gavril, fitoru lui Vasilachi 

Porci», dă «un bătrăn» din Bujorăni lui Constantin fiul lui Pavăl 

Bujoranu biv Vel Sulger: «încă si mă erte de un cal t-aii 

dat într'un puț al mei, şi m'ai dat udecata ca se-l plătescu, 

şi prețul calului ai fosti cindzit de lei». Marturi: «preoț și 

călugări: ei popa Calistru ot mănăstire Niamţului. .., eu Ilie 

călugăr ot mănăstire Măgariului, şi ei Antiohie prisecariul». 

93. 14 lanuar 7220 (1712). Nicolae Mavrocordat, pentru 

judecata lui Ion Pălade Vel Spătar, care arată «cum, la vria- 

m[e) lui Mihai-Vod(ă), în Domniia d'intăi, fiindu dumnialui 

Vistiarnic-Marţe), ai mersu Enachi fitorul lui Ștefan Scărlet 

biv Vel Armaș şi s'au rugat dumisali. să-i dia vro slujbă,
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să-s prindze ceva, fiindu omul dumisali; deci dumnialui i-au 

dat tfertul — pe mazil|i] la Ținutul Hărlăului». Fuga lui «în 

iara Leșască>. Aduce Păladie ca martur «pe Toader Lo- 

gofătul de Visterie». Supt Antioh-Vodă, revine fugarul, «şi 

cu maică.sa Ștefănias(a] Armășoae», și cu fraţii, şi pune zălog 

pârtea lor din Zorleni. De şepte ani, și tot n'a plătit, «ce 

ai stătut bani dumisali Spătariului închiș de atuncia pănă 

acmu». Pecete octogonală cu bourul şi coroană. Iscălitura 

Domnului: «lo Nicolae Voevoda». 

94. c<U Țarigrad», I-ii lanuar 7227 (1719). «Fitorii Dabijii 

Păharnicului, anumia Mihălachi Post. şi Dumitraşco», fac 

zapis lui Darie Donit Vel Vornic de Ţara-de-jos şi lui Ion 

Sturdze, «tij Vel Vornic vişnii z[elmle»: «că, lipsănd noi den 

ţar(ă), şi viind la Țarigrad, şi tămplăndu-s(ă) de nai fost pe 

socoteala noastră, şi văndzăndu-ne noi caii de am cheltuit, 

am cădzut după dumnelor, duplâ] acești boeri, de ni-au luat 

dă la un Turcu. anume —, 3 cai, drept şi de lei, şi ni-aii dat 

19 lei ban[i] gata, de n'aă fost dă cheltuial[ă], — carea s'au 

făcut păste tot şeptedzăt de lei, și noi, pentru aceşti bani] 

carii scriii mai sus, am pus zălog la dumnialor a nostre drepte 

moşii, anume () Bălăcenii şi Zorilenii, căt este parte nostră, şi 

ni-am pus zi în trei luni ca-s dăm noi acești banii), să-i dt 

dumnialor la Turcu». Doi alți boieri se îndatoresc a fi «plat: 

nic»: Darie Doniă Vel Vor. şi un altul. 
95. Iaşi, 26 Iulie 7228 (1720). Mihai Racoviţă, pentru Ion, 

Sturdza Vel Vornic, ca să ție Bălăcenii. Banii fusese luaţi de 

la «Hasan Chiurdolu Turcul». Întorși în țară, Scherleteştii nu 

plătesc. Sturdza împlinește lui Hassan, luînd banii «de la alți 

neguțitori, cu dobăndă». Pecete octogonală cu chinovar. 

96. 25 Lulie 7230 (1722). «Adic[ă] eu Ion Sturdzea tam 

fostu Vornic-Marea» mărturiseşte «dumisale fratlejiui nostru 

Ion Păladi &-au fostu Spătar-Marea» «că, fiindu noi la Țari- 

grad cu poronca Mării Sale Domn[ullui nostru Mihai-V odă», 

au venit la el fiii Dabijei, «şi aii început a s[ă] jălui că pier 

de foame, şi ş'ati văndut și caii, dă i-aii măncat, și n'aii nic 

o fatlejrea; și mi s'aii rugat să nui las să piiă, ci să le iau 

de la niscai neguțitori niscaiva cai și bani de chiltuial|ă] ca-s 
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viia în ţar[ă), deci eu, văzîndui la atăta nevoia, li-am luat 
trii cai dreptu 51 lei și 19 lei, bani, de la Scorduolo, şi i-am 
făcut zapisul miei, să-i dau banii cu dobăndă aici în țar[ă]), 
la omul lui, iar iai mi-ai făcut zapis pe părţil(e] lor de moșiia», 
la Bălăceni și Zorileni. Împlinit Sturdza de omul lui Scor. 
dolu, iea banii <de la altu neguțitor turcu», şi plăteşte. «Şi 
Sai suit banii în 3 ani şi 7 luni, s'aă făcut 150 de lei.» 
Fiii Dabijei nu dai decit foarte puţini din bani. Deci Sturdza 
vinde lui Păladie o parte din Zorileni. Altă parte li-o lasă 
lor înnapoi. «Şi, căndu am văndut și am făcut acestu zapis, 
li-am spus că le văndu moșiia pentru datoriia, şi ei ai dzăs 
să văndu, că n'ai nici-o puterea.» Semnează: «Sturdzea Vor. 
nicul», Donici, Ion Balș și alții. 

97. laşi, 7 August 7230 (1722). Mihai Racoviţă, pentru 
banii prâpădizi de fiii lui Ștefan Scîrliat Armoaşul, luarea 
moşiei lor de către Păladie: această parte fusese a lui «Ga. 
vril Micliascul c-aii fostu Vornic-Mare ... lară mai pe urmă 
iarăș, tâmplăndu-să fecorilor Dabijii Păharnicului deaă mersu 
la Țarigrad cu nește fapte rele t-ai vrut să facă», împru- 
mută de la Sturdzea, «fiind dumnealui şi cu alți boiari trimiş 
cu trebile ţărăi». Acesta iea ce trebuie de la «Chiurduolu». 
«Și Chiurduolu aii scris aicia în ţară, la omul lui, să îă banii 
de la dumnealui... Şi, fiindă dumnealui Gavril Vornicul rudă 
mai aproape, l-ai întrebat pe dumnealui, ori să dia banii, ori 
să iscăliască în zapis; iară dumnealui n'au vrut nici să dia 
banii, nici să iscăliască.> Atunci Sturdza vinde lui Păladie. Dar 
acesta declară «că nu să bucură la moșiia lor», ci e gata s'o 
dea înnapoi pentru bani. Se dă termin rudelor pănă la sfirşitul 
lui Septembre. «Ca, de nu i-ţi da banii nici acmu la dzi, viţ 
fi rămași din toată leage, să nu mai aviaţi triabă de la dzua 
aceaia înnainte cu aciali 3 părți de sat de Zoriliani ...,să nu 
mai aibă triabă de acmu nici odănăoară.» Pecete mare cu 
chinovar. 

98. 5 Mart 7231 (1723). «Nastasie, zuplănasa dumisali 
lui Avram Căpitanul, fata lui lonaşco Bujoranul»>, vinde partea 
ei de moșie <dumisali Ion Păliajdi biv Vel Spătar», la Bujoreni, 
«cari acestu satu ai inblatu pe 8 fraţi». Surorile lui (Avram?)
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«n'a treb[ă) în moșie, că li-aii îndzăstrat, pecum arat[ă] diata 

părinţilor». «Unchiu»-săi Chiriac şi Toader, alt unchiă, vind 

«alte moşii, 2 sate întregi la Ținutul Vasluiului, lăngă Tereşti, 

dumisali Saftii Vornicesăi Răcoviţoae și, eu rămăindu mic 

de părinţii miei, dumnalor ai văndutu, și pe mini nu nvaii 

intrebatu». Aşa face şi el acum. «Cu vii bătrăne &-or hi ce 

la moş şi de la părinţi». lea asupră-și pira ce ar fi cu cun- 

chii>. Iscăleşte și <Stamatie părcălab». 

99. lași, 2 lunie 7231 (1723). «Mihălachi şi cu frate- 

miei Tacul, fizorii Dabij[i] Scărlet &-ai fostu Păharnic- Mare», 

daii zapis lui Ion Păladie biv Vel Spătar, că, murind Dabija 

«de cătăva vreame», «și trăgăndu-ne datornicii turci şi alţii 

la Divan, şi neavănd ce lua de la noi, am cădzut la închi- 

soare, şi, fiind datori cu trsi sute şi dzeace lei unui Ahmet- 

Aga Sărdengheşti, viind cu ferman de la Țarigrad la Măria 

Sa Vod[ă] ca să pliniască de la noi, ni-ai pus la închisoare»: 

caută a-şi vinde moșiile, «să ne plătim capetele». «Am cădzut 

după dumnelui Spătariul Păladi... „fiindu-ne dumnelui şi 

niam» : îi dau jumătate de Bălăciani: «şi așia ni-am tocmit 

cu dumnelui, să iă măsurat pămăntul, de 26 de pași, şi pa: 

sul de șias[e] palme, precum iaste obiceiul, căte doi orţi bă- 

tuți pămăntul; şi aşea ni-ai dat; şi, de a trece pămăntu mai 

multu, la măsurătoare, dumnelui să ne mai dia, tot căte doi 

orţi bătuți pe pămăntu». Amintesc cealaltă vânzare către 

Sturdze, ce-i împrumutase la Constantinopol, —<că rămăsiasăm 

pediastri și fâr[ă] de cheltuial[ă], că iara numai să ne pră: 

pădim acolo, de nu ni-ar fi scos». Şi atunci «ni-au tras la 

Divan, și ni-ai închis». Menţionaţi şi «viarii noştri, fetorii 

anchiiașului Ștefan Scărlet». Marturi: Ilie Catargiu, Darie Do- 

nit Vel Vornic, Savin biv Sardar, etc. 

100. ri Iulie 7231 (1723). Mihai Racoviţă, către «Ghior- 

ghițlă] Hărmeziu Clue.» şi alți doi, pentru a hotărnici la Bă- 

lăceni și Zorileni. Pecete mare cu chinovar. 

I0I. Iaşi, 20 Octombre 7237 (1728). «Ficorii lui Ștefan 

Pilat t-au fost Vornic de Poartă, și a Nastasiei fata lui Pos- 

tolache Bojoranul, anumea Ilie, Neculai şi Gavriil, şi noi gi- 

nerii lui Pilat, anumea preaotul loan și preaotul Lupaşco», 
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vind lui Ioan Păladi biv Vel Spătar moșia lor la Bujoreni. 
Iscălește şi un Vornic de gloată. «Ei Sărindar dascal am 
Scris.» 

102. laşi, 18 Septembre 7239 (1730). «Ion Coruii... şi 
cu femeia mia Lupa, fată Ilințăi», vînd la Bujoreni fiilor lui 
Pavăl Bujoranul biv Vel Sulger, pentru o plată în lei. Mar- 
turi:; O «soacră» şi un «socru» 1, cari nu sînt cei adevărați: 
el se chiamă «Gligorie Bădros». Scrie «Pahomie od mănăs- 
tiria Măgariului>. Martur şi <Vasălii Mărzacul» şi « Vornicul 
de Bărlad»: Iordachi (). 

103. Iași, 17 Decembre 7241 (1732). Dare de moşie pen- 
tru un cal: dăruiterii fusese aduşi «la Eş» să se judece. 
Acum să fie «oameni măntuiți>. Marturi şi «Strădzăscul şi 
Lupul Ghenghe». 

104. I-iă lulie 7241 (1733). Vinzare la Bujoreni, de către 
Safta Cujbă, către «Acsiniia Cornioe, fata Schiivi, surorei 
socru-meii Cărstei lui Cujbă». Pomeniţi: «fitorii badii lu Pavăl 
Bujoranul». 

105. 20 Mart 7242 (1734). Vinzare la Bujoreni: marturi 
«Ghiorghiţă Zbanţul, Vasile Urechi>. 

106. Iași, 10 April 7247 (1739). «Eu Bejan, fitorul lui 
Ștefăniță Scărletii bivu Vel Armaş», dă zapis «nepotului miei 
Toader Pălade Vel Spătiajr, ca să se ştie că, întămplăndu- 
mi-să patimă dispre fimie mă, di m'am dispărțit, şi dăndu-mă 
gudecata ca se dai fimei 20 lei şi doi boi și o vacă şi o 
iapă, aflăndu-mă ei la lipsă şi la neputinţă, sprijinind în casa 
dumisale nepotului Pălade, dispri carile avănd toată hrana 
şi îmbrăcăminte me de cățva ani, rugatu-m'am dumisali di 
m'aii plătit și di aceste mai sus arătate, ce m'aii orănduit 
Budecata să dau fimei meli. Și, cu toate aceste, fiindi acmu 
şi în vărstă de bătrăneță, şi socotind că după viiață avem a 
plini şi opștiasca datorie, şi, din vreme ce am avut mult bine 
şi folos dispre dumn[eajlui, şi cunoscăndu-l cu milă de asupra 

1! Ea, esoacra», e femeia răposatului Savin fiul lui Crăstea Cujbă; el, «so- 
crul», e czetii» al acestui Crăstea. Dar [linţa, adevărata soacră a vinzătorului, 
e «fata Tofanii, surorii Cărstii lui Cujbi»,
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me, neavănd ei alt loc de sprijinială şi odihna bătrăneților 

meli, fiind fraţii şi nepoţii mei neputintoș, ca şi mini», îi dă 

ce mai are la Părsăuți. Pomeniţi verii lui: <ficorii Dabijii». 

«Noi am fost cinci fraţi şi trii surori, şi pe fratile cel mari, 

pe Ioniță, căsătorindu-l părinții, i-ai dat parte din moşii la 

Ghermăneşti, la Fălciii, așăjdire şi pe o soră, Tudosca, mări: 

tăndu-o părinții noștri, i-ai dat zăstre ei ce s'au căzutu; iar 

pe doi surori, anume Marie şi Catrina, li-am măritatii noi 

fraţii, şi Mariei i-am dat moşie Vălenii..., iar Catrinci... 

parte în Săhăinești; iar patru frați c-am mai rămas, uuul, 

Enachi, care este la Moscu, pănă ai fost aice în ţară, au 

vănduti o parte din moșie, din Zorileni, parte Isăroae, și au 

mai luat o moşie Răzina, și o pivniţă cu loc de casă, din 

tărgu din Bărlad, iar fratile meă Antiohie şi cu Ştefan aii 

luat jumătate din parte de moșie din Zorileni și sumătate 

de parte de Bălăceni.» — Copie. 

107. « Veleatii — 7254[1745-6].— Ținutul — ocolulă — satuli 

— numele — anu — porecla — sinii — fața — ochii — părului — 

barba — musteţile —. 

Peaceatea anului al treile, di patru verturi: Avgustiu, 

Noemrie, Fevii., Mai, după așădzămăntul ponturiloră: adecă 

căsariulu 95 parale cu răsura zlotașilorii. Și, cisluindu-să, va 

da fieştecare după putinţa lui, cătă îl va ajunge cisla. Iară 

alte cheltuiale să nu dea nitii un bani; iară care nu şarii 

păzi peceatea și ar pierde, sai de-i va fi peceatea nescrisă 

pea faţă, o va plăti îndoită, şi fieştecare unde îi va fi şiderea, 

acolo să să cisluiască». Patru forme pe o coală, compuse 

tipografie altfel. Peceţi cu totul nedistincte. 

108. 25 Maiu 7256 (1748). «Costachi Razul Vel Vornic» 

judecă între «Lupul Bujoreanul Med.» și «Velişco Dabija și 

cu Antofie Căpt.». 

109. «Cisle, după cum s'aii hotărăt... facă pe omeni (2)... pren- 

pejur, precum ... 7257 [1748-9]... Cojocar prăv... . Cojocar 

de cojoce proaste 2. Cojocar cărpatu. Bogasier prăv., carii 

nu sănt la briasla neguţitorilor. Bogasierii cari fac. . . Croitori 

prăv. Croitorii cărpatu. Postăvarii cu răsboii. 2 vaci, — 2 0i—, 

20 —, 2 pogone.— 1 boi... Capul omului 1. Omul slab de 
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bătrăneţe pol(?). Văduvile sărace, să nu fie supărate..., ne- 
volnicii care n'or fi buni nici a să hrăni, cap!.. . Băcalul din 
prin mahalalele, cu prăvălie mai ușoară 2, Cizmariul bun 2. 
Cizmariul cărpatu 1. Tăbacariul 3. Șălariul 2. Ciprăgariul 1. 
Dulghieriul 2. Lemnariul broscașu 2. Lemnariul bărdaşu 1. 
Butnariul ce faci buţi noi, saă burii 2. Butnar legătoriă 1. 
Rotariu 1. Olariul i străchinariul 2. Bărbieriul 1. Trăistariul I. 
Păslariul 1. Cărşmariul de uliţă, cu sermeoa lui, 3. Cărşimariul de 
mahala, cu silmeoa lui 2. Cărşimar sinbriiaşu 1. Brutariul 2. 
Brutariul calfă 1. Cavaful 3. Lăcătuşul 1. Sebierul 1. Săhăi. 
dăcarii 1. Păscariul prospătaşu i sărătașu 2.» 

110. 10 Maiii 7260 (1752). Hotarnică «la tărgul Bărla- 
dulni..., o bucată din locul domnescu a tărgului Bărladului», 
dată de Domn lui «Dedul Codrianul Vel Armaş». Adună pe 
«tărgoveții de Bărlad şi preoţii, şi pe alţi megieș, bătrăni şi 
tineri». Valea viilor, drumul Fălciiului, «la matca văii pănă 
la puțul Cimbalii, pe răpa Cimbalii... Coada răpii... Casa 
Lupului Codrianu cel bătrănu, părintele dum. Dedului... 
Locul mănăstirii Grăjdenilor, t-aii fost iar din locul domnescu 
a tărgului... Movila găunoasă... Am mers... can chezăş ... 
Drumul cel mare...>. Marturi: Atanasie egumen de Grăj- 
deni, şi «preotul Ioan de la bisărica gspd. din tărgu, și 
preotul Vărlanu de la bisărica din Podeni, şi preotul Lupul 
de la bisărica Sfeti Dimitru, şi Toader Boul Vorlni)c, şi Ga- 
vriliţă Tudori şi Vasilii Ghizdan și Dimitrașcu staroste de 
cubotari şi Gheorghii Moisăii staroste de olari şi Grozav 
zăt Chirilii şi Ştefanu Răzmeriţ(ă] şi lon săn Moisăiii 
şi Neculai Turiatcă și Moisăiui şi Toader Moisăiui și Va- 
săle Tiultiuc şi Lupul Vărgolit din Cărăpceşti şi Ştefan 
Obrejă din Hătăreşti şi Samoilă Vornic din Zorleni şi 
Lupul Țicăi Vor(nijc de Fruntișăni și Iordachi dascălul, și 
alţii ...> Iscălesc: Toader Jora biv Vel Stolnic și Costandin 
Coriuiii hotarnici, Ștefan Pop(ă]scul Vornic glotnii şi doi Cim- 
bală. — Copie din 1814, după una adeverită de <Banu Ioan 
Tăutul, fiind atunce Sulger». Întărește și Spătarul loan Sturza. 

7 
4 

1 Pănă aici am putut ceti numai în zare, actul fiind lipit peste altul.
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111. După 1750. «Gheuca săn Med. Lupul Bujoran» se 

plinge Domnului pentru împresurarea moşiei sale Bujorănii, 

«care moșii o am baştină de pe Gavrilițăști». Are de vecini 

pe Post. Marie Arghiroai și pe Pah. Costandin Pălade, cu 

«alți împregirași». — În altă jalbă, el scrie, în loc de Arghiroaia, 

întăiu +Pălă(doaiaj», şi numeşte Agă pe Paladi. Pomenit «ră- 

posatul Visternicul Toader Păladi».— În o a treia, spune că 

ei îi făgăduise a/egerea, dar n'o făcuse, cil tot «ţin cu ur- 

neli>. Aga Păladie începe <a mă ocără cum i-ai venit la 

gură, și aii zăs să nu-l mai supăr, că a întra întrun păcat». 

A cheltuit în așteptare «mai bini de şoolei, pe sfănta drep- 

tate, și sănt păgubaş și de venitu moșii de cinci ani». — Pe 

o alta, Logofătul scrie: « V(ă!t[ave) za apr., să scoţ dela Div(anj) 

veliţii boieri; lun. 20». — Pe alta: «dum. Hat. Ilie Catargiule. 

Dumnealui Aga Palade puind vechil, să cercetezi acastă pri- 

cină împreună cu dum. veliții boiarii, şi să îndreptaţ». —- În 

alta, Gheuca se roagă a fi judecat de Mitropolit şi de boierii 

ce arată. Resoluţia: «mergi la dum. Hat. Ilie Catargiu, şi se 

va face țidulă gpod». 

112. 19 April 7262 (1754). «Ghiorghiţă Zbanţu diiacon» 

face mărturie pentru hotarele Scărlăteştilor. «Şi încă dzice 
socru-mieă Bogos că, fiind copilandren (sic), laă luat un 

hotarnicu de aceie de pică, şi aii dzăs: să ţii, măi copile, 

mente hotarile». 

113. 22 August 7263 (1755). Matei Ghica poruncește lui 

Ion Bogdan Vel Logofât şi Manolache Costachi Vel Vornic 

să cerceteze între Costantin Jora biv Vel Sulger și Gavril 

egumen de Răchitoasa, la Borăștii de jos. Pecete mare octo- 

gonală, cu chinovar. 

114. 24 Iunie 7264 (1756). «Neculaiii săn Postolache» 

vinde partea-i din Bujoreni, de la <moașă-sa». 

115. 2 Iunie 7266 (1758). Scarlat Ghica, lui Lupul Cos- 

tache biv Vel Stolnic, ispravnic de Tutova, pentru plingerea 

lui Lupul Bujoranu, al cărui socru era Gheuca Țopa. «Să 

scoală Isariă sin Costandin și cu alții, și să fac moșinași 

acold în Puești.» Să cerceteze. Pecete mare, rotundă, cu chi- 
novar. 
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116. 20 Iulie 7267 (1759). Hotărnicie la Mastatici, Iapa, 

Grijulivi: unde mai fusese «şi mai înnainte, la venire Mări- 

Sale lui Vodă, din poronca dumilorsale căimăcanilor>. «Pănă 

la un izvor cu oale, ce să numește Făntăna Vornicesăi Pă- 

ădoai.> — Copie. 

117. 26 Novembre 7268 (1759). loan Teodor-Vodă, către 

Radu Racoviţ[ă! biv Vel Logofăt, Ștefan Rusăt Vel Logofăt, 

Costantin Balşu biv Vel Vornic, Mihălachi Sturza Vel Vor- 

nic, ca să judece între Lupul Bujoranul biv Vel Medelnicer 

şi Antohi Scărlet Căpitan. Pecete octogonală cu chinovar, 

purtind data de 1758 şi inițialele. 

118. 3 Decembre 7268 (1759). Ioan Teodor-Vodă, către 

Ștefan Popăscul Vornic de Poartă și Vasăle Talpeș «Cru&.», 

pentru același proces. Să cerceteze la faţa locului. <Un vad 
de suhat.» Pecetea de mai sus. 

119. 18 Maiă 7268 (1760), Hotărnicie. «Perind de mult 

[piatra], și arăndu-să locul cu plugurile, s'a asămănat locul, 

de nu-s poate cunoaște... În malul Bărladului, lăngă mai 

mină.» Hotăresc, «cu dreptate, pe căt ni-aă luminat Dumale]- 

dzău, nefăcănd hatăr nic la o parte.» Marturi: «Neculai Bu- 

ciumaş, mazil ot Onţeşti, şi Ion aprodul ot Eşi, și Ghiorghiţ(ă) 

Toflea din Zorileani, și alţii din megieşi.» — O alta e din 19 
ale lunii. 

120. 3 Mart 7269 (1761). loan Teodor-Vodă, către Cos: 

tantin Sturdza Vel Medelnicer și Enachi biv Vel Clucer, is- 

pravnaici de Ţin. Tutova, pentru o încălcare de cercetat în 

aceleaşi părţi. Pecetea cunoscută. 

121. 15 lanuar 1765. Grigore Ghica-Vodă, către Toader 

Buhuş biv Vel Sulger şi Costandin Gîndul biv Vel Șătrar, 
pentru pira dintre egumenul de la Agapia și Ioniță Manole 
Postelnic, cu privire la un loc la Băra (Ţin. Roman). Manole 
arată un act de la Ștefan-Vodă, din 6972, «pe doi sate, Fun- 
denii şi Liţcanii, ce să numescu acumu Băra, şi alte părţi de 
Săvereni, ce cuprindu toate în hotarul Bărăi», altele de la 
Jeremia Movilă, dînd Negreștii către Agapia, precum și «nişte 
trătaji vechi de hotarnice». — Copie legalisată în 1846. 

122. 2 lanuar 1777. Grigorie Ghica-Vodă hotărește în zira
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«între dumnealui loan Cant. Vel Vornic, vechii fiind din parte 

gupăneasii sale Anastasiica, maica copilii Mariei, fiica den trupu 

şi clironomă răposatului Stol. Manolache Costache, fiii den 

trupu a răposatului Pah. Iordache Costache, și între dum. 

Manolache Bogdan biv Vel Spat., vechii despre parte surorii 

dumisale, Saftii Med[ejiniceroae, &upănioasa răposatului Med. 

Costache, fitor Pah. Iordache Costache, și dum. Banul San: 

dul Miclescul, vechil despre parte &upăneasii sale Safta, fiica 

răposatului Pah. Iordache Costache, și dum. Pah. Gligoraș, 

fizor răposatului Pah. Iordache, — pentru clironomiia răposa- 

tului Logf. Manolache Costache». Se decisese la Divan, după 

diată, să moştenească Maria toate. Se face apel. Ei fac însă la 

17 Mai 1776 învoială «frăţeşte», iscălind şi Vasilie Razul Vel 

Log. şi Iordache Vel Clug. Se vor plăti datoriile (epitrop al 

moştenirii era Gheorghie Beldiman, Ban); restul, în patru părți 

egale. Marturi: Mitropolitul Gavriil şi boierii. Confirmă Domnul. 

Serie «loan Ursoianul Logofăt de taină. Pecete foarte fru- 

moasă, octogonală, cu data de 1777, cu sabie sus la dreapta, 

din trofeie ce încunjură bourul încoronat, cu steaua. Iscăli- 

tura Domnului. 

123. 23 Novembre 1778. «Fiul lui Grigoraş Hermezeu», 

pentru o datorie a acestuia faţă de Vor. loan Cantacuzino : 

cesiune la Bujoreni. 

124. 11 Septembre 1779. Hotărnicie la Banca, pentru 

«dumnei Todosăica, fiica răpuusatului Banului Scărlătachi 

Costachi», de spre răzăşi și Păh. Iordachi Lambrino. Între 

răzăşi, trei Stamatin, Vasăli Tacu, «Constandin diiaconu». 

Vechilul ei, este «Vasăli Agrăciii». Se arată o mărturie 

din 7183 şi de la un «Păşcan» şi fiul <Drăngului». Aceştia 

şi alţii făcuse acolo, la ro Novembre, o danie <răpousatului 

Gavriliţţă) Costachi ce ai fost Vornic-Mare». În altă hotar- 

nică, «nici palma cu care s'au făcut stănj. în hotarnică nu 

este pusă». 

125. 23 lanuar—. «Ilie Herm(eziu)», către Gavril biv Vel Stol. 

[Conachi]. Arată că a luat Bujorenii, pentru datoria lui Gheuca. 

«Alţii dai bani cu dobăndă și cer la pungă căti 20 lei la 

loc sigur.» Îi oferă moșia. «Le lasă aceste toati, cucoani  
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Gavrili, şi socoteşti odihna ce poţ să aibi; fiind-că în parte 
aceia totdiauna iasti grijă de oamini răi, şi dumnata eşti 

boier mari și cu nume: acole poț să șezi, în Bărlad, și toati 
trebile să-s caute; că, fiind aproapi, în tot tas[ul] poţ a mergi, 
şi lipsăşti toată grija ce poţ să aibi la alt loc». Cere 2 lei 
pe stînjin. Ar fi vrut s'o iea și Iordachi Balș /șters: Cer- 
chez). De vrea, să trimeată zapisul, «ca să-l iscălesc de toati 

rudeniile şi de boerii Divanjujlui». 
126. 25 Februar 1780. Constantin Moruzi, către Costin 

Negre biv Vel Stol., ispravnic de Tutova, și Ștefan Abază 
biv Vel Med., și Ioniţă Neagre Capt., pentru jalba lui Gavriil 

Conachi biv Vel Pit., ce are parte la Bujoreni. Să hotărească. 

Pecete octogonală, cu bourul, coroana, inițialele şi data: 1777. 

127. 14 April 1782. Constantin Moruzi, către Ianachi biv 

Vel Pah., Vasilachi biv Vel Pah., ispravnici de Tutova, și 

Iordachi Iamandi biv Vel Stol., pentru a hotări la Bujoreni 

și pe Postelniceasa Maria Arghiroaia și pe Pah. Costandin 
Păladi. Copie. 

128. 14 Novembre 1782. Vinzare către Gavril Conachi 
Stolnicul la Bujoreni. Semnează şi Mei) Ttepătes. 

129. 23 Decembre 1783. Hotărtre a lui Al. Constandin 

Mavrocordat în procesul lui Lupul Bujoranul. Iscălit Domnul: 

«lo Alecsandru Voevoda». Pecete ovală, cu coroana princiară, 

cu cruce, sabie și topuz şi, întrun cadru ca al mărcii ţerii 

de astăzi, între doi lei (?), bourul și vulturul. Jos, data: 1782. 
Inițiale: «lo Al. Co. VV.>. 

130. 17 Iunie 1784. Alexandru Constantin-Vodă, către 

Gavril Conachi biv Vel Stol., Ianachi biv Vel Stol., isprav- 

nici de Tutova, şi Iordachi Lambrino biv Vel Păh., Gheor- 

ghie Costandachi biv Vel Stol., pentru hotărnicia lui Gheuca 
fiul lui Lupul Bujoranu. 

131.2 April 1786. Alexandru Ion Mavrocordat, către Lupul 

Balș biv Vel Serdar și Gheorghie Costandache biv Vel Stol., 

ispravnicii de Tutova, și un Vornic de Poartă, tot pentru 

hotărnicia de la Bujorani. Pecete ovală, cu coroana mică, sus, 

bourul în mijloc şi ornamente în rest. 

132. 1787. Moștenitorii lui Gheuca Bujoranul vînd 2.138 

68775. Vol. VI. 4
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de stinjeni lui Gavril Conachi biv Vel Stolnic. Semnează şi 

« Nafim monah Hermeziu». 

133.:29 Iulie 1787. « Alexandru loanu Ipsilant», către Mano- 

lachi Conache biv Vel Ban și Costache Crupenschi biv Vel 

Clucer, ispravnici de Tutova, pentru hotărnicie la Borăşti. Pe- 

cete ovală, cu stema amiînduror ţerilor şi data de 1787. 

134. Septembre 1798. Căminarul Ioniţă Sturza se plinge 

că «o moșie a dumisale, Popenii, la Ținutul Tutovii, ce o 

are zăstre de pe soţul dumisali, de cătră moşăia Fruntişănii, 

a dumisali Sărdar Panaite Cazamir»>, i se împresură. Sturdza 

arată «că răposat Med. Iorga, socrul socrului dumisali, au 

arătat că Popenii mergu pără între doai făntăni». «Cărbu- 

noasa, privalul Popenilor, podul lui Clefaş, poiana lui Dra- 

gomir, drumul Îriascăi, coada văii Bolomireştilor, fundul văii 

Stăncii, moşiia Bărlezul, a dumisali Spatar Gavril Conachi... 

Vale Bărlezului are trii obărşii şi funduri.» — Copie după 

altă copie. 
135. 14 Mart 1800. Constantin Alexandru Ipsilanti, către 

ispravnicii de. Tutova, fără a-i nunmii, pentru plingerea lui 

Dimitrii Jora, biv Vel Sărdar, <rămăind niște moșăni a unui 

unchii al săi». 

136. 27 August 1805. Procesul Bănesei Maria Sturza cu Eca: 

terina <a săvărșitului Sulger Grigoraş». Aceasta a fost iscălită 

la o vinzare, de bărbatul ei. «Pentru care s'a mărturisit în 

Divan de Preosfinţie Sa Mitropolitul, cum şi de dum(neajlor 

boerii, că aii fost în stare ca aceia de a rășlui zăstrile soțăi 

sale.» 

137. 9 Februar 1806. Decisie domnească în procesul «Eca- 

terinei, fiica Saftei Mitroai şi soţie răposatului Sulglejr Gri: 

goraș»: acesta amanetează moşia ei la Negoeşti, în 1793, 

către Vornicul Gavril Conachi. O răscumpără «răposata Pos- 
telnitasă Mariia Păladi; care acum să stăpănești de dumnei 

Băneasa Mariia Sturza». Pentru că «jăluitoarea se vedi iscă- 

lită cu condeiul bărbatului săi, dintr'acastă dă a să înțălegi 

că vănzarea n'a fost cu voia ei, pentru că ia știe a să iscăli 

singură, şi la zapis n'ai iscălit... De cănd au murit bărbatul 

său, nefiind la mijloc decăt numai un an.»  
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138. 12 Februar 1810. «De la Divanul Cnejiei Moldaviei.» 
«D-lor cinstiţii boeri sturdzăști, nepoții răposatului boeriii San- 
„dul Sturza biv Vel Logofăt», se judecă «cu dumnealor boerii 

Pălădești, pentru clironomie ce ati a trage, parte bunei dumilor 

sale, de pe fraţii săi, fiii răposatului Vornic loan Palade, Ne- 

culai, Costandinu şi Marie, carei s'ai mutat din viiață fără 
„a. lăsa leguiţ fii clironomi din trupul lor»: «buna» lor nu-şi 

„capătă partea «ca o soră». Gavriil Conachi biv Vel Vornic, 

fiind «clironomul răposatului boeriii Dumitrașco Palade», țiind 

cea mai mare parte din moştenire, să se presinte, ca să se 

dea hotărire, «după cuprindire sfintilor pravili şi după pămin- 
teștile obiceiuri». 

139. 14 Decembre 1813. Manolachi Radu Sărdar se înțe- 

lege cu «dum. Aga Alecul Calimah», dindu-i jumătate 

din Negoeșşti, în hotar «pe din gos...cu moşiia Bujorănii 

şi cu alte moșii ale dumisale Agii, iar pe din sus să 

hotărăște cu altă giumătate de sat Negoeştii, a dumisale 

Bănesii Mariii Sturzoai», în schimb pentru «drept acaretul 

dumisale, un ratoş de piatră, în tîrgul Botoșenii, cu locul lui, 

a căruia lungime și lăţime fieştecare ieste cite de” 40 stînjeni, 

cu opt odăi de piatră şi cu îngrăditura ogrăzii, - întriagă». 

Mai multe iscălituri.— Întărire în Divan, la 15 Decembre 1813. 

-140. 27 April 1814. Scarlat-Vodă. Apare biv Vel Aga 

« Alexandru Calimah», cu schimbul ce a făcut. Întărire. Pecete 

cu chinovar și iscălitura Domnului. 

141. 10 lunie 1814. Scarlat-Vodă, către Neculai Dimachi 

biv Vel Spătar şi Iordachi Lozonschi biv Vel Păharnic, pentru 

“hotărirea moșiei «sloboziia Zorlenii», a lui «Aga Alecul Cali- 

mah». Să se facă şi c<hartă închipuitoare şi arătătoare stării 

locului și tuturor sămnilor, de cătră ingineriul ce iaste 'spre 

„atasta rănduit». Pecete mijlocie, octogonală. 

- 142. «Cu frățască drag(ojste mă închinu d-tale. Am priimit 
frăţasca scrisoari, m'am bucurat că te afli săn[ă]tos, am văzut 

--şi celi serisă”: frățăcă, atastă hotărătură de mult o aştept cu 

c& mai mari nerăbdari, dar acum ni& un chip nu esti, întăi 

"că vătafi cari-i am, să află în triabă aice, şi a scăpa chip nu 

".eşte; deosăbit de atasta, la rădicatul planului, era de tre-
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buință a mă afla eii însumi la fața locului, și mai vărtos încă 

dumi: Pol. Codrianul, care să află la Iași. Pentru acee îţ 

fac rugăminte ca-s prelungești vreme atasta pără de toamnă, 

cănd și eu voiu fi eşit din părcălăbii, și Pol. Codrianul acasă, 

“ca-s să facă un lucru unde căte trei să rămănem mulțămiți. 

Nu voesc a asupri, dar ni6 priimesc a fi asuprit, căt'apoi 

îi sămnu de mișălii. Sănt încredințat că, fiind toți împreună, 

ne vom giudeca noi între noi, și vom rămăne€ în ce mai în- 

triagă mulțămiri. Acest bine îl aştept, şi îl pretindarisăsc. 

Fiind 
al dum. ca un frate şi slugă: 

Beldiman Agăl. 
1814, luli 18. 

Cinstit al mei ca un frate, dumnealui arh: Aga Alecu Ca- 

limah, cu frățască dragoste.» 

143. 14 Novembre 1814. Somaţie pentru ca loan Codria- 

nul să vie la judecată cu «Aga Alecu Calimah». 

144. 19 Novembre 1814. Scarlat-Vodă dă poruncă pentru 

hotărnicia lui «Aga Alecu Calimah», ce are «pol sat Măstaticii, 

a 4-a parte din Iapa, sat întreg Grijălivii şi sat întreg Băc- 

săneștii», —în care se amestecă și «Casa răp. Vornic Costachi 

Sturza». Pecete octogonală. 

145. 2 Novembre 1817. Dimitrie Jora Vornic face schimb 

cu «Alexandru Calimah biv Vel Postelnic»>, dindu-i Borăștii de 

jos, primind «împotriva» satului părțile «din moșiia Hogineștii, 

clironomii de pe soacra dumisale; cari sănt din a stînga Pru- 

tului, la Țint. Orheiului, lingă moșiia me Țapirida», și 16.000 

„de lei. Marturi: Mitropolitul şi fratele acestuia, Negel Vel 

Vornic. 

146. 30 lanuar 1818. Mihălachi Banu arată că a dat lui 

«Postelnicul Alsxandru Calimah» partea-i din Bujoreni și 

Bicsăneşti pentru moșia Cioriceşti, la Fălciiă, cu bălțile Lă- 

pușna și Lăpușnița. 

147. 26 Februar 1818. «Calimah Postelnic» arată că dă 

1 Din hotarnica de la zo Iulie se vede că el era proprietarul Popenilor 

(«Aga Alecu Beldiman»). De acolo se mai vede că nici el n'a venit, nici 

vechil n'a trimes.
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parte din Surucești, la Fălciii, «Banului Mihalache». Alte 

părți le avea de la soția lui Manolache Criste, luate tot de 

la Postelnic, pentru a șasea parte din moşia Rușii, ce o a- 

vuse ea de la tatăl ci, Pitariul Sorotanul. Dacă Banul nu va 

fi mulțămit, e gata să anuleze. 

148. Petiţie romino-greacă către Domn a lui 'A)Exos Ko) 

ps, pentru vadurile de moară ce are pe Birlad. <Acum 

tirgoveţii tirgului Birladului au urzăt să-ş facă o moară în 

capătul vadului mei celui mai din gosu, ce este pe moşiia 

Zorlenii, cu care negreşit că trebue să-m înnece vadul cel 

mai din frunte, şi să înniacă unul din altul toate vadurile 

mele». 

149. Fără dată. <A. Calimah Postelnic» către Domn. Chir 

Luca, egumenul de la Floreşti, «voeşti a mă tragi în giudecăți, 

pretinderisînd legiuita parte a ieromonahului Ionichie după 

cuprindire dietii părintelui săi, răpousatului Vornic Gavril Co- 

nachi, și cu cuvint că la ace minăstire i-ar fi fost tundire 

sa şi metaniia». Să iea parte la cercetare şi Logofătul Ior- 

dachi Canta, Costandin Balş Logofăt, Grigori Sturza Lo- 

gofăt, Iordachi Catargiu Vornic, Mihălachi Sturza Vornic. 

Cere a se constata că diata a fost stricată tocmai pentru 

acest motiv. La urmă, el cere să fie şi Neculai Stratulat Vel 

Logofât. — Se admite la 25 Mart 1818. - 

150. 21 Decembre 1820. Mihai-Vodă Suţu. Preambul despre 

folosul culturii. « Domniia Mea cunoscători fiind căt este de tre- 

buincoasă şi de folositoare lucrarea învățăturilor, şi dorind cu 

toată răvaa sufletului de a înlesni pămăntul acesta în atastă priin- 

doasă trebuință, luat-am aminte la arătarea ce ni-au făcut prin 

jalobă al nostru cinstit şi credintos boer dum(njal[ui] Aleco 

Calimah biv Vel Vornic, că la moşie dumisale Sloboziia de 

la "Ținutul Tutovii, cu săngură a dumisale cheltuială, și fără 

vre-o altă mijlocire de agutor, at alcătuit o școală de trii- 
zăci ucenici, ca să înveţă în dar și fără nici-o plată; la care 
școală ai așăzat şi dascal sistematicesc, adus înnadins din 
Transilvanie, ca să de în limba patriei învățătură de grama- 
tică, de aritmetică, de theologhie, şi mai în urmă şi de o 
scurtă gheografie,— făcănd rugăminte dumisalțe] ca, spre ţi-
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nerea aceștii şcoale, care numai prin răvna şi chipurile du- 

misale nu să poate înlesni de aguns, să binevoim de a să 

face și oareşcare agutor de domniască cuprindere, hără- 

zindu-să adecă aceștii școale o le&uire de privileghiii, ca să : 

aibă o velniță de zăci căldări, în care să lucrezi numai roduri 

de acele ce nu sănt în pămăntul acesta de obștiască între- 

buințare, precum: hrișcă, săcară, cartofii și altele ca aceste, 

afară de păinile cele cunoscute ale hrănii, adecă de grăi, 

păpuşoi şi orz, despre care să fie cu totul oprită lucrarea, 

și ace velniță să o aibă scutită, fără a fi supusă vre unii 

plăți de avaet, cfit saii vre-o altă dare, neavănd a urmă lu- 

crul îar în rănduiala aceia precum a celoralalte velniţă din 

țară. Și, dar, Domniia Mea, încredințăndu-ne pentru alcătuirea 

aceștii școale, care este acum de trii ani așăzată pe moșie 

dumisale, şi lăudănd răvna cea iubitoare de patrie ce ai 

arătat prin atasta, iată prin acest al nostru domnesc hrisov: 

întocma după cerirea dumisale, care o am găsit întru tot cu 

cale și cu cuviință, hotărăm și facim școalii aceștie a dumi- 

sale statornică și nesmintită leăuire de privileghii şi miluire, 

ca să aibă o asămine velniță de zăci căldări, din care cinci 

căldări să le aibă pe moșie pomenită Slobozie, iar cinci să 

le aibă pe moşie Stănceșştii de la Ținutul Botoșani, ce este 

tot a dumisale Vornic... Supt legătură însă ca şi dumnealui. 

Vornicul să fie pururea sărguitoriii şi cu toată silința ca să să 

păzască atastă școală în stare, cu dascal de învăţăturile 

arătate şi cu numărul însămnat de ucenici, fără vre-o scădere 

saii împuţinare.» Iscălitura și pecetea cea mare a Domnului, 

cu judeţele și: «Ioanu Mihail Grigorie Suţul VV., cu mila lui: 

Dumnezeii Domn a toată ţara Moldovii, 1819». 

151. 5 lunie 1823. loan-Vodă Sturdza întărește scu- 

tirea pentru Alecu Calimah biv Vel Vornic a celor +60 

liudi oameni străini», scutelnici la Zorleni, «pentru agiutoriul 

şi slujba moșiii, precum și 12 căldări de velniţă, ci li-ar al- 

cătui dumnialui pe atastaș moșie, de a le scuti de plata 

cfitului, pentru agiutoriul şcoalii așăzati de dumnealui pe atastă 

moșie, spre dare de oareșcare învățătură fără plată pentru- 

cei săraci și fără puteri de a cheltui spre căştigare aceștii.  



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 55 

folosinţi». Scutelnicii ar fi «aduși de piste hotar», cu «măr: 

turiia dregătorilor marginii». Căldările vor fi toate la Zor- 

leni. Pecete mare, cu coroana, leul și bourul, legenda: «utro- 

que clarescere pulchrum ; 1822» și inscripţia: «loan Sandu 

Sturza VV., Domn țării Moldavii2. 
152. 20 Mart 1837. «A. Calimah», «cinstitului, celui al 

mei ca un fit, dumisale ginerelui Alecu Roset Roznovanu 

Hatman». Cere ştiri dacă are un nepot de la «Ruxanda». 

Pentru procesul săi cu mănăstirea Floreşti. Pomeniţi copiii 

lui: Marioara şi Toderiţă. | 

Adaus. 

153. Pricop Negrea nemesnic şi Anton șoltuz cu 12 pirgari 

de Birlad arată că Macsim și Necoară Spăt. şi Movila ot 

Voicani vin la ei pentru o vînzarela Ghermăneşti, către «Va: 

silie ginerile Crăstii», cu 8 taleri. — Traducere de Euloghi, la 

20 Novembre 1782. 

154. 30 Mart 7114 (1606). leremia Movilă, pentru o vinzare 

la Mastatici și Picigani, cu «taleri argint», la «Borăști, 

unde ati fost Bora gud(e]». Vind şi «Tetiul fegorul Ștefului 

și Anghelina fata Mălanii și Dragoș fecor lui Echim, nepoți 

lui Fărăm, strănepoţi lui Oana Juli». Vînzarea se face către 

Toader Chiriiac Căminar. Marturi: fiii Domnului, Constantin, 

Alexandru, Bogdan, şi boierii, neinşirați. Stroici Vel Logo- 

făt. — «La scola sloviniască în Sfănt[u] Savva s'ai tălmăcit», 
la 1759. 

III. Poieni. 

1. 6 Octombre 701: (1502). Ştefan-Vodă, pentru «Crăstina 

fata lui Voişlav şi nepota de sor[ă]a sa, Nastasie, și rudenia 
lor Vasutea, fata Mihului, nepoatele lui Ivan Damianovici», 

ce vind ocina lor de la «moşul nostru Alecsandru Voevod, 

mănăstire ce-i di-asupra Dobrovăţului, și cinci sate pe Dobro- 

văţ» : Fetești, Alecsăști, cunde aii fost Radul», Munteni, Costi- 

ceni, cunde aii fost Andrieş», « Ostroveni», — Domnului, pentru 

1.500 de zloți tătărești. Acesta le dă, pentru sufletul săi şi al 

«Doamnei noastrii Mariei», mănăstirii sus-zise, unde e egumen
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Pahomie. Fiul: Bogdan. Boieri neinșirați. — Traducere de 

Ghedrghi: Evloghi, 8 Ianuar 1781. 

2.'13 April 7068 (1560). Alexandru-Vodă dăruieşte, cîm- 

preun[ă); cu. -prăiubita Doamna a Domnii Mele, Rucsanda», 

mănăstirii Răşca, «a noastră din noi zidită sfăntă rugă», 

satul Popeştii, «şi cu mănăstire ce să numește Trestiiana și 

cu moară», care cau fost a Lupului biv Paharnic, ficor Dio- 

nisii călugăriţii, nepot Tăutului, şi l-ai perdut în vreme vi- 

clenii sale, cănd s'aă rădicat Domnu asupra capului Domnii 

Mele, și cu alț vicleni, cănd ai și perit întru vinovăţiile sale». 

Marturi: fiii, Ionașcu, Bogdan şi Petru, şi boierii, netașiraţi. 

— Traducere din 1813, de Clucerul Pavăl [Debrici). 

3. 6 Iulie 7078 (1570). Bogdan-Vodă dă mănăstirii Răşca 

satul Popești, luat de Alexandru Lăpușneanu de la «Lupul 

fezorul Dionisii călugăriții, nepot Tăutului, în vreme viclenii 

sale, cănd s'ai fost rădicat Domn asupra capului Domnii 

Mele (sic), Alecsandru Voevod; cănd ai şi perit>. — Traducere 

din 10 lulie 1813 de Clucerul Pavel Debrici, după originalul 

aflător la răzășii din Popeşti. 

4. 12 April 7091 (1583). Petru-Vodă. Călugăriţile de la 

Socola se pling de pierderea actelor moșiilor ce aii de la 

Alexandru Voevod: Ezereni, etc., şi a Țiganilor: Ciurina, 

Banul: «ai perit în zilele lui Ioan Voevod, cînd ai prădat 

Turcii și Tătarii ţara toată, cînd și el au perit>. Întărește. 

Stroici Vel Logofăt. — Traducere din secolul al XVIII-lea. 

5. 8 Maiii 7095 (1587). Petru-Vodă, pentru <ăupăniasa sora 

Agahia Macsăniasa, fiica călugărițăi Dionisăia Huhuloaia, ne- 

pota lui Toader Log[olfăt, strănepoată a lui Tăutu Logofăt», 

care vinde o prisacă, hotărită de «<Gheorghii Logofătul și 

Caracuzel cel bătrăn> și Micul «Marele-Vătav de Țăn(ujt[ul] 

Vasluiului», către «monahul Teodor», pentru 500 «galbeni 

tătărești». Boieri ca în Hurmuzaki, X, p. 901. — Traducere 
din secolul al XVIII-lea. 

6. lași, 13 lanuar 16—. «Pavel Căpitanul... şi Todica şi 

Teantul şi popa Măteiii» arată că «să svădiia Isac de Pri- 
beșt[i] cu Pătraşco aprodul de Iaș, pentru un loc de priseacă». 

7. laşi, 8 Februar 7150 (1642). Vasile-Vodă, pentru «Gri- 
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gorie Hurmeziu și cu fămeaia lui, cu Candagă 
lor, cu Măricuța», ce-şi vind prisaca de la , pakţi 
poiană de fân», lui «Pătrașco Mieșcul, aprodul def Z des 
«Toderaşco Vel Logofăt.» Dumitrașco (pisar). Peck teara. 

8. lași, 7 lulie 7153 (1645). Vasile-Vodă, lui « Pătrașco 
Mțiejșcul aprodul>, pentru «a ține un loc de prisacă și o 
poian[ă) de fân, la sat Popești». Pecete cu chinovar. 

9. 3 Novembre 7154 (1645). Vasile-Vodă, «lui Pătraşco 
ap[rodulj», «ca să fie tare și putiarnic. ..a chema şi a soroci 
pre Gligorie Hermeziu şi pre popa Măteii şi Petrişor şi pre 
Isac de Pribești», să vie, şi cu actul pentru Popești. Corlat 
[scrie]. Pecete cu chinovar. 

10. 12 Mart 7155 (1657). Vasile-Vodă. Pentru Grigorii 
Hermeziu şi soția lui, «Candachiia, fata Nastasiei, nepoata 
Irinii Ghenghioae, strănepota Agahiei ... fost fată a Dochiei 
călugărițăi, nepoata bătrănului Tăutului Logofăt», ce vind 
partea lor, împărțită supt Petru-Vodă între Agahiia și «verii 
săi, Ionașco Huhulia şi cu surora lui Magdalina și Varvara, 
ficorii Petrii Huhulei, nepoț și strănepoț Tăutului Logofăt 
bătrănul și a lui Toadir pisariu», la Popeşti (Ținutul Vas. 
luiii). — «Am izvodit eti Acsintii Uricariul de pe sărbii romă- 
nește, ca-s știe.» 

11. 15 Octombre 7168 (1659). Neculai, fiul lui Ifrim Roșca, 
și surorile lui Parasca și Maria își vind partea din Popești 
<dumisali lui Darii c-ai fost Spat(ajr-Mari», pentru 40 de 
galbeni. Marturi: «Petre uncu nostru, din Pribești, şi Dum- 
bravă ot tam... şi Ioan Vornic ot Pribești şi Măriuţa Coroș. ... ȘI 
Ștefan Rangu». Copie. — Altă vinzare la 15 lunie 7168 (1660). 

12. lași, 24 Februar 7175 (1667). Iliaș Alexandru-Vodă. 
Lui Darie biv Vel Spătar, pentru Popești. Neculai Buhuș 
Logofăt. Copie. 

13. 26 Mart 7177 (1669). «Pătrașcu Mişcu ci am fost aprod 
de trăg de Iași» își vinde partea din Popeşti, «cu casa gata 
și cu zămnic gata și cu pomeţ», <giupănului Păun ce este 
Vameș-Mare». Martur încă un aprod, «şi lonașcu Petrişor 
ce aii fost vatav de aproz de tărg... şi Petrilă>. — Copie. 

14. I-iă August 7180 (1672). «Paun Vameșul» îşi face diata:
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«Descălicat-am. şi noi o m(ăjn(ăjstire în Bucium, la piatra ta 

mici, ce să chiami Clatie», dîndu-i «sate, moșii şi vii și alte 

fialiuri de bucate: stupi, vite». Satul Trohănești, cumpărat «de 

la Dima Spodeul de Ț(a)ra-Rumăneasci, pre zapise c-ai avut 

de la Enachie Postialnicul şi de la răziașii lor, anume Năs- 

tasie de Durăşti și de la Gligori Ihnat de Trohăneşti și de 

la Gligori Raţi și de la Furdui de Umbrărești, şi de la alte 

rude şi seminţii a lor...,şi cu trei mori gata, într'o casi, cu 

amăndoi țărmurii în apa Bărladului..., de la Candachiia giu- 

păneasa Vornicului Goii..., şi cu trei vii, ce sint 2 în sat, 

iară una în luncî». Apoi Tătărianii (Hirlăii), «în sus de Șipote», 

«care sat ne iaste noao de la Vasilie Uriache». Siliştea Co- 

măndărești, pe Jijie (Hirlău), cumpărată «de la iuzbașa Muşat 

şi de la soacră-sa Chirana», «şi cu read în carelle) iaste pri- 

saci, şi cu pomi». Uşărăștii pe Prut (Lăpuşna), «de la ani 

fratel[e] lui Trohin Vameşul>. Jumătate de Bărlăteşti «și cu 

balti de piaşte;. <Opt fălci de vii la Huș, în dric>; una şi 

jumătate «la Cotnar, în răndul tărgului», alta, «în dealul Măn- 

drului, în faţi». O prisacă la Popești, de la «nepoţii lui Ţi- 

gan». Alte două poieni: una «pre soare apune, între Vasluiațe». 

«O pivniţi în tărgu în aș, cu casi şi cu cerdac şi cu trei 

dughian(i) gata, ce iaste în Cizmărie; aşijderia șiase du- 

ghiane împotriva acestor dughiane, iarăși în Cizmărie, peste 

pod, şi iarăș alti pivniți, cu casi şi cu doao dughiane, tij în 

Cizmărie. Aşijderia și casi, cu loc cu tot, ce iaste schimbături 

cu Livar, şi cu trei locuri de casă în fundul ogrădzii, şi cu 

altă cast, — ce sintu diriaptă cumpărătur[ă] de la Armiani, şi un 

hăleştei ce l-am făcut din pajiște. Ilaobvrjs Biuso. Gefeoww.> 

15. 5 Mai 7184 (1676). Duca-Vodă, pentru «Safta stareţa, 

fata lui Fulger, şi tot săborul de la sf[ăjnta mănăstire So- 

cola», în pîră cu «vătămanul și cu toţi sătenii din sat din 

Buciumi», pentru hotarul mănăstirii, ce-l aii de la Alexandru 

şi Petru-Vodă. Duca poruncește a se hotărnici de către Gheor- 

ghiță Șăptelici Logofăt al doilea și Stratulat Uricariul; Ni- 

colae Buhuș Vel Logofăt trimete şi el «pe sluga sa, Pirvul 

Vatavul>. Menţionat «un stilp de piiatră ce iaste pus în- 

naintea casii vătămanului de Buciumi... Gura drumului lui   
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Panco... Drumul cel mare al Iașilor, unde cade în grădi- 
nari... Pe unde s'ai pus stilpi acum noi, s'au pus de desupt 
şi cărbuni pe supt piatra... Şi s'aii pus şi hiiară.> — Copie. 

16. 3 lanuar 7202 (1694). <Apostol Blidariul, fetorul lui 
Iftimii Blidariului», îşi vinde poiana către mănăstirea Socola. 
Marturi și alți doi «blidari», «şi Gheorghiţă Căldare ot Bo-: 
toşani, și Chira fratele popei lui Pentilii Solcovschii, şi Chi- 
riiac din Roman». Scrie «popa Pentelii ot Socola». — Copie 
din 1806. 

17. 8 Iulie 7206 (1698). Vasilei Darei face un împrumut 
de la «Vel Căpitan Costin», puind zălog parteaii din Po- 
peşti, ce o are de la cAdam Camaraşul». — Copie. 

18. 15 lunie 7220 (1712). Nicolae Mavrocordat, «la răzăşii 
de Popeşti». S'a plins «boeriul nostru loan Șatrariul pe 
Vasilii Corne Păcurariul ... cum i-au măncat cătiva oi. «Vă- 
zum şi un ravaș de la voi, de la răzăș, scriind la loan Șa- 
trariul, cum voi nu-l priimiț să fii cu voi moşan, pecum îi 
scrii zapisul ci ari de la Corne; deci, di vreme că voi nu-l 
priimiţ să țăe moșăc Cornei, să. plătiţ voi oile Șătrariului, şi 
să țăneţ voi moşăe Cornii», —în termin de şeisprezece zile, 
«pănă la Săn-Petriu». Ori să se judece la Divan. Altfel, «să 
știț că. va veni un om domnesc, de v'a aduce, Și veț da și. 
ciubote». — Copie. 

19. 7222 (1713-4). Mihai Racoviţă, pentru c<Andrei pisăriul 
unguresc>, dindu-i «o bucată de loc în loculi domnesc, în 
codrul Iașilor», hotărit de Grigoraș Cucoranul Vornicul de 
Poartă şi Vasilie Popa Uricarul, cu «loan Vatavul de co- 
cieri> şi fratele acestuia. «Drumul bejeniilor pentre Ursoaia 
cea Mare și pentre Ursoaia cea Mică.» — Copie. 

20. 14 Octombre 7224 (1715). Mihai Racoviţă, lui Toader. 
Coșăscul, pentru o jalbă: «<zicănd că i-ai dat doă vasă de 
vin, căte de o sută vedri şi mai bini, căti un ort bătut vadra, 
și dintri acei bani i-ai dat 14 lei pol şi doi boi drept 10 
lei». — Copie, 

„23. aşi, 30 April 7225 (1717). Mihai Racoviţă, pentru pira 
lui «Hrisanth igumenul de la Sfeti loan Zlataust» cu «Nicodim: 
igumenul de la Dancul, care iaste închinată mitoh la Xiro-
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potamu de la Sfeta Gora», pentru moșiile de la «Prisăci, din 

olatul tărgului Iașilor, ...și pentru vinăritul de la Busum şi 

din dealul Brănzii, și pentru Poiana lui Ţigan, și pentru alte 

poeni din codrii Iașului». Cel d'intăii zice că ele ai fost date 

la Sf. Ioan, de ctitor, cbătrănul Duca-Vodă, apoi şi de fiul 

său, de Costandin Duca-Vodă». În a doua Domnie a lui 

Nicolae-Vodă, se ridică «Iezechiil igumenul de Copoi, fiind 

pus atuncea epitrop de la Xiropotamu şi sfintei mănăstiri 

lui Dancu, şi, avănd trecire, le-aii luat moșiile cu nedreptate 

şi le-aii luat și dresele toate, căte aii avut dela Domni, d'in- 

tăritură>. Nicodim și lezechiil obiectează că moșiile <au fost 

a lor mai înnainte, date de la răposatul Duca-Vodă mănăs- 

tirii ci să chiema Clatiia carea era zidită de Păun Va: 

meșul și închinată metoh la Xiropotamu, și, răsipindu-să 

mănăstirea Clatiia, și fiind răscoale în ţară mulţi ani, n'a 

putut veni călugării de la Xiropotamu ca să-ș cerce moșiile, 

şi le-ai împresurat călugării de la Sfeti Ioan Zlatoust, cu mare 

strămbâtate». Supt Nicolae-Vodă însă, «le-ai luat cu jude- 

cata Divanului și cu pravila». Ar fi avut «între alalte drese 

a lor şi ispisoc pe acele moșii de danie, de la răposatul 

Duca-Vodă, și numai acel ispisoc aii perit, și ai prepus cum 

să fie la măna lui Hrisanth..., apucat cu meșteșuguri». El 

tăgăduieşte. Cerîndu-i-se și lui act de la Duca, «ci el ai dat 

samă, că, de ai şi fost, s'aii răsărit și nu iaste». Se face, 

de-Domn, «multă cercătură», cu Mitropolitul și cu Sfatul, 

căutînd şi «la sflăinta pravilă>. N'are nici-o parte acte ale 

lui Duca, şi nu se crede hotăritura arătată de egumenul de 

la Dancu. <Am poruncit Sfinţii Sale părintelui chir Ghedeoan 

Mitropolitul» a face carte de blestem pentru actul ce se zice 

a fi tăinuit. «Și așa s'au sfetit întîi de la părintele Dionisie 

Aroneanul, care ai mărturisit de faț[ă] şi înnainte Domniei 

Meale, precum l-aii văzut cu ochii lui, și l-aă ţinut în mîinile 

lui, şi l-ai cetit cu gura lui, şi iaste la veleat de 45 de ani; 

şi au mai mărturisit și dumnealui Alexandru Vel Ușer. Deci, 

dindu-să scrisoare cu carte de blăstăm și igumenului de Sfeti 

loan, l-ai scos de față, acel ispisoc de la Duca-Vodă bă- 

trînul, din veleat 7180 [167 1-2], în care s'aă aflat scriind taote 
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moşiile căte aii dat măn[ăjstirii Clatiei, din seamne în seamne, 
şi cu mare blăstăm legat». Deci călugării de la Sf. loan se 
dai rămaşi. Iscăleşte Domnul, <Ghedeoan Mitropolit Moldo- 
vlahiei»>, «Calistru episcop Radauţschii. Axentie Uricar». — 
Copie, întărită în 1814. 

22. 19 Decembre 7225 (1716). Mihai Racoviţă, «la sluga 
noastră Acsănti Uricariul», ordonîndu-i să facă o cercetare 
la Popești. — Copie. — Urmează raportul lui, din 4 Januar. 

23. 24 Februar 7227 (1719). «loan vatavul di cocieri gos- 
pod» dă zapis «lui Costandin vănătoru gospod, carile țăne 

'pi Tofana, fata Lupului, (şi) Lupu esti frati Mării, îma Costu- 
lui Clucerul», pentru înrudirea și averea lui. «Dumitrașcu 
Muşte (sic), diiac de Cămară, am scris». — Copie. 

24. 9 anuar 7252 (sic) (1744). Mihai Racoviţă, pentru va- 
duri de moară la Popești, unde a făcut cercetare «sluga 

noastră Acsăntii Uricariii, de ai cercat cu oamini buni, răzăș 
de acolo, și cu doi morari..., de ai socotit cum cură apa 
pi acol6, prin sălişti>. Semnează și Axintie. — Copie, 

25. 17 Octombre 7270 (1761). Hotarnică pentru Ioan Bog- 
dan Vel Logofăt, ce se plinsese de nişte vecini, între cari 
«Andreiă sin Silăvăstru, poru&nic»>. Arată ei «și un zapis, 
din velet 7160 [1652], Avgust 22, de la Chesarie ce au fost 
Vlădică şi egumen la Galata, şi de la Meletie ot tam și Atha- 
nasie ot tam, ce ai fost, de săminţiia lui, Arap»>, ce vind cun 
loc de hrană> pe Vasluieţ, <supt poalele codrului», etc., «lui 
Pătrașc(o) rotariul din Branişte, şi le-ai dat niște cocii și cară, 
şi 20 stupi de treaba mănăstirii». — Copie. 

26. <Învoiala de împărțală ce am făcut de moșilijle ce mi-ai 
rămas de la răpăosatul Iordachi Ruset Vornicul, care ai fost 
neîmpărţite, afară din cele numite la diiată...; 1765, Oc- 
tomvrie.» Împărțesc: Costandin Ruset Vornicul, Ioniţlă] Ruset 
Banul, Andrieș Ruset Logofătul, Ștefăniță Ruset Vel Logofăt 
şi patru surori: Logofeteasa Catrina, Jicnicereasa Nastasiica, 
Vitoria și Băneasa Ruxanda. 

27. 16 Februar 1786. Judecata lui Hortolomeiii. Pomenită 
scrisoarea de la Păun Vameșul, din 1-ii August 7180 (1672), 
pentru ctitoria sa, co mănăstire la Butumi, la peatra că mică,
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ce să chiamă Clatie». «Pe culme păr di-asupra Dălbinii, ce să 

“chiamă Dialul Cânelut.» «Obărșia Stărminosului. .. Glodul popii 

lui Ionașcu.» 

28. 17 Februar 1786. Pentru judecata la Divan a lui <Gri- 

goraş Hortolomieii mazil i Ștefan Bogdaproste ruptaș, etc.», 

răzăşi dela Popești şi Pocreaca, cu stariţa de la Socola. Cerce- 

tase Banul Sandul Mictescul. Arată starița un act de la Petru- 

Vodă, din 12 April 7091 (1583), şi pentru satul Azăpeni; apoi 

un zapis al lui Apostol sin Iftime Blidariul (7202=—1693-4)- 

_«O poiană în codrul Eşului, pe Vaslueţ, unde să chiamă la 

Blidari, zicănd că ar fi făcut-o însuș cu toporul din codrul 

întreg, cu multă osteneală.» «Că ai fost acel Iftimie Scăfa. 

riul, — fiind bejănar, ai rămas acolo în Poeni cu şidere, căţva 

ani, şi lucra la strug, și saă numit aceli Poeni pe numele lui, 

de le zic Poenile Blidarilor.» Cererea Socolei se judecă drept 

«o rea acolisire şi făr de dreptate». 

29. 28 Septembre 1813. Scarlat- Vodă, lui Dimitrie Beldi- 

man Vel Ban, pentru a  hotărnici la Popeşti. 

IV. Acte nouă privitoare la moşia Broșteni! 

1. «Sm[ejrenie ermonah Ghenadie egumen i ves săbor ot 

staa mănăstir|e] Neamţul. Cătră acast(aj mărturisim noi precum 

am văndut partea noastră din Broștieani, ce ai fost dreaptă 

moşie şi deaanie dat sv[ijntei besearici de Bărlinceşti, de stră- 

moşii lor; de& apoi noi, vădzindu nevoia noastră, noi ne-am 

sculat şi o am dat iarăși răzeașilor pre bani gata, — ce aii fost 

gumătate de sat. De:, căndu acmu, să scoalță] un om anume 

Mihalcia, ce ai fost pre moşiia noastră, de dzis[e) că o cură- 

tură a lui Toader, den deaal despre Horniţa, dzit[e] că-i a 

lui; şi noi ştim că el n'ai fost răzeaş cu noi; ce încă, cine aă 

fost călugăr mănat de noi, să iă de a dzeacia, el au plătit 

călugărului pentru aţa poian[ă]. Dec pentr” aesta lucru măr- 

1 Ele aii fost cumpărate de curind numai, și de aceia n'aii putut fi cu- 

„prinse împreună cu cele de supt nl 1. 
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turisim și noi că6 am văndut (am văndut); iar noi răzeași 
n'am avut pre nime cu noi pre loclul nostru; iar, unde va hi 
întrebare, fie la ce gudeţ, Mihalcia să n'aibă nit o credinţă. 
Și pentru mat mare credință ne-am pus şi peciatia sv(iJatei 
mănăstiri, ca să-s știe. [Adaus:] Vălet 7125 (1616-7). Pecete 
neagră, cu che netaTAa..., 

2. 7221 (1712-3). Mărturie a lui «monah Dosoftei Băir)lit». 

«Ca să ştie pentr'un zapis t-au luat Tătarăi cu alte zapis(e); 

căndu ai luat pe cumnatul Gorovei, ne-i luat şi zapisăl(e) 

moșiilor, a Broştenilor şi a Bărgăenilor, șa Căbujilei, şi 

alte zapisle) c-ai fostu. Dic, fiindu ş'un zapis a lui Andrieş 

fisorul lui Savin, a unchiu-mea, de Bărgăeni, ce-l pusesă zolog 
(sic) 4 locuri de cas(ă], parte lui ot Bărgăeni, la tată-mei. 

şi i-ai dat tată-mieă un cal», drept 20 de lei. 

3. 30 August 7221 (1713). «Monah Dosoftei Băir]lic» face 

mărturie pentru moşiile Broșteni şi Bărgăeni: «să-s știe cum 

înblă, — că zapisile s'au prăpădit căndu au eșit cătanele din 

ţara unguriască la Mihaiiă-Vodiă], ş' ai vinit Tătarii, i-ai adus 

Mihai-Vod[ă), şa prădat ţara, muntele, pănă în Siretu ; atunce 

ni sau prăpădit și uricele moșielor>. Jumătate din Broşteni 

fusese <a tăltăjne-mei, Ionașcu Bărlig, ş'altui frate, Lupul, iar 

gumătate de sat de Broșteni aii fostu dat-o de o moșe a 

nostră mănăstirii Niamţului, ş'apoi, mai în trecute zile, eșindu 

o nevoe gre pe mănăsti[ri), ai scos ata gum[ăltate de sat de 

Broșteni» Ionașcu, cu 150 «de lei>. «Dic, acum din Broşteni 

eii ţii trii părți, şi văru-meă Ion, fitorul unchiu-mei, ţine a 

patra parte de Broşteni». La Bărgăeni, ai Capşei, «parte din 

gos este piatră, cu pămănturi de arat şi cu loc de fân, iar 

parte din sus, cele 2 părți ce sintu a celor 2 fraţi Savin și 

Gavril», etc. El dă partea sa lui Constantin, carei este gi- 

pere. Mai are «şi o moși, anumece este la Ținutul Orheiu- 

lui, anume Caşerniţi, în gura Ichelului, unde dă Ichelul în 

Nistru; să-s ştie și pentru ata moșii, înblă în 3 bătrăni. 
D[ar] dintr'un bătrăn am fostu eu ... cu soru-me Dochiţa, care 
aă ţinut părcălabul Gligoraş Gorovei, iar un bătrăn Ion Bărlig, 
vărul mei, un bătrăn, Căpșeştii. Iară pentru parte văru-meă, 
lui Ion Bărlic, să-s știe că iară este la sama me, căci că



64 DOCUMENTELE MOȘIILOR M. S. REGELUI 

avem noi amăndoi socotială între noi.» Gorovei pierduse o 

parte la <Comisul Costanltin), -aă fostu Comis-Mare, Gaălă- 

anul, c-ai fost la Mihai-Vodă». Pe urmă însă el o cedase 

călugărului. | 

4. 17 April 7243 (1735). «Adicăte ei Ion Bărlit făcut-am 

zapisul mei la măna cumnată-mei Ursii şi ficorilor dujmi- 

sale, precum să-s știe că li-am dat ei moşiea mt, anume 

Broştenii, carii sintu pe apa Moldovii, în Ținutul Sucevii; ci 

este parte mea, a patra partia de loc, cu gumătate de hă- 

leşteii, cu doo livedzi de mere în coda hăleşteului, cu puţini 

perji în dial, cu tot vinitul ce s'ar alege din a patra parte: 

din cămpu, din fănaţ şi din păduria, din vatra satului. Şi atastă 

moșie o daă cii pentru patrudzici de lei; carii bani s'au 

prețuit nişte borfe a femei meli, a Sandii, carii le am scos 

eii de pin Snetin, văndute de nişte tălharți), şi li am prăpă- 

dit; şi, niavăndu eu cu ci plăti, am dat atastă moșie.» Mar- 

turi: <văru-meii călugăru Dumitrașco Bărlit>, «părintele Du- 

mitrașco Pătrăii, și denainte a dumisale Dvornic de Portă, 

lui Mihăilachie Pătrău... Jar, pentru vecinii mei, să n'ai 

(Sic) a-i trage nim[e) la aastă moşie, căci m'am milostivit 

şi i-am ertat; carii sintu: pe Ionașco iul, cu fisorii lui, pe 

Gligor(e] Țiul, cu fitorii lui, pe Iftimie Blende, cu fitorii lor, 
cu nepoți, cu strănepoţi, cu tot rodul lor.> Iscăliturile. Pe 

pagina a doua: «l-am ertat pe toţi căţi-s parte me, iar cine 

iar trage, din nepoții mei, să fie afurisiți.» 

5. 21 Maiu 7268 (1760). «Chiric(a] Capşe», cu «soţul mieii 
Nastasie», dă zapis cla măna dumisale mai mare fratelui miei 

Ștefan Capșii și Supănesii dumisale, Mariii», pentru căi ce- 

dează «<a patra parte din sat din Broșteni», «afară de hă- 

lăştee». O avea şi el «de la Marie Căpitănița, fata lui Du- 

mitrașcu Bărlit, pentru sufletul fiică-sa Aniţii». lea acum pe 

moșie 70 de «lei bani noi>. «Denainte a preuți şi a mulți 

omeni buni.» Iscăleşte și <erei Theodor ot Brustur». 

6. 11 Februar 1766. Mitropolitul Gavriil, pentru «Marie 

fata lui Dumlijtrașcu Bărleţ din Broșt[e]ni ot Suzav(a], și cu 

nepotu-săi Chirica Capșa», întărind zapisul Mariei de danie, 

a cunui bătrăn, căt să va alege den sat den Broșteni, parte 
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fiicii sale Aniţii: care parte de moșie, ce mat sus s'a arătat, 
Chirica Capșa -aii dat-o mai prea urmă danie unii biserici ce 
să zideștea acmu din noi, la numitul sat Broştenii, de Ștefan 
Capşa; iar acmu s'au sculat numita Maria... dinpreaună cu 
fetorul ei Costachi, cerşind ca să întoarcă act danie de la 
bisearică.» Maria se înduplecă înnaintea Mitropolitului a lăsa 
tot bisericii moșia. 

7. 18 Maiu 1768. Grigore Ioan-Vodă, către Ștefan Capșa, 
«mazil ot Sutav(a]», pentru «un loc de casă din sat din 
Lăţcani ot Sutav(a), de pe apa Moldovei», <cu vad de moară 
şi de chiuo de sucmani...; ce l-aii cumpărat de la neamul 
săi, anume de la Toader şi Vasăle și Ștefan și loan Veli- 
ibani şi Parascheva și Aniţa, surorilor, încredinţat cu iscăli- 
tură a niamurilor vănzătorilor și a preuţi și Vornicei din 
sate și altora de acolo, cum și mărturie a Vornicului Dan 
de acolo, c-ai fost față întăi și pănă la sfărșit tocmelii, și 
preuți, și Nathanail Șeptelici ot Pocorova». Întărire. Pecete 
fără înscripție, cu doi lei ținînd bourul supt coroană; cu 
chinovar. 

8. 1-iu Mart 7280 (1772). Maria, fata lui Dosoftei Bărliciă, 
dă zapis lui Ştefan Capșa «și la părinții călugări ce să află 
la schitul Broştenilor», cedind partea fiicii sale Aniţa către 
mănăstire. «Care eii o am dat dinainte Preosfinţii Sale părin- 
telui Mitropolitul, iară acum, văzind şi ei cu ochii mii că 
să slujeşte sfănta leturghie într' acestă sfântă bisărică la Broş- 
teni, am dat și ei a mea patra parte de moșie...>. Fiul, 
Costachie, și fata, Ursa, vinduse partea lor lui Capşa. «Fiind- 
că ei aicea voii să mă călugăresc și aicea să fie și moarte 
me.» Cine va călca dania, să fie neiertat, şi «de precurata 
fitoară Marie, care să şi prăznuește la atastă sfântă biserică». 
Iscălește și ceroshimonah Semeaon di la schit Broșteni», 
precum și cermonah Climentii, eriimonah Sarapion, ermonah 
Selevestru i ves sobor», apoi trei preoți şi încă un monah. 

9. 15 Mart 1772. «Boerii Divanului a Cnej[iei] Moldovei», 
către ispravnicii de Suceava, Iordache «Balșe» biv Vel Pa. 
harnic și Mihai Sturza Comis. Pentru «Costache Broștianul, 
mazăl de la acel 'Ținut», ce pîrește pe Ștefan Capşa, pentru 

65773. Vol. VI. 5
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«un bătrăn de moșie din Broșteni». Acesta aduce și act de 

la Divan, prin care Costachi «şi muma lui» -se văd «daţi 

rămași». La noua judecată, Capşa e adus de aprod, iar cel- 

lalt «s'au sculat și aă fugit, şi au dat şi2 lei cibotele apro- 

dului... Capșa pe gura lui s'ai adus cu omul Divanului, și 

ai dat şi cibote... Să împliniţi de la dănsul [Costachie] și 

cibotele şi cheltuiala, de vreme că ai îmblat ca un tălpiz, şi 

să o dați Capșii; și, fiindcă el n'are nic o triab(ă] la acea 

moșie, să lipsască de acolo, să-ș margă la altă moșie.» 

10. 7284 (1775-6). Vasile Păsat dă zapis «la măna Preo- 

sfinţii Sale părintelui starețului Simion și la măna ucenicilor 

Sfinţii Sale, aneme (sic) Serapeon preutu şi Ghinadie mo- 

nahu şi Climintu erumonahu, Fosafu ermonahu, Larion ermo- 

nahu, Larion monahu, Tofil monahu, Calistru monahu, Sele- 

vestru monahu, — aceeștie toţi sintu slujitor(i] pe atastă vreme 

la a&astă sfă(njtă biserică a Broștenilor>, vinzinduii 57 de 

stînjeni, «stănjănu căte trii lei». 

11. 28 Iulie 1793. «Marie Căpșoe, soțu răposatului Ștefan 

Capşa», face diată, lăsînd clironomi pe «bătrănul cumnată-mei, 

Chirica Capşa... ., nepotul miei Gavril Capşa, fişor Chiricăi . . ., 

gineri-mei, Sămion Aramă, ... ginere-meii Ioniță Bercul. Acești 

patru oameni să fie purtători de griji rămășli]țălor soțului miei, 

căt şi a celor ce vor rămăne după săvărșire vieții mele.» Rugase 

pe un boier «ca să fii ostenitor şi epitropa săvărșii o sfăntă 

bisărică de piatră la o moșie a noastră, Broștenii, hramul lui 

Sfeti Nicolai, cu toată cheltuiala noastră; unde ai fost adu- 

nat toate cele trebuincoasă, adică: treizăci coșuri de pietră, 

șapti varniț var, cincizăci şi cinci mii de cărămidă, patruzăci 

lei lemnu, zăci lei funii i covăţile, patruzăci lei s'aii dat ar- 

vună meșterilor... Cari era şi zidită de soțul mieii temelie 

bisăricii.> În schimb pentru osteneală, fusese vorba a i se 

da «moşiia Căbuji». Mănăştirea va avea Stroeștii, Leţcanii, 

și Tiganii. Altfel, «să fie lipsăt din epitropie, ca unul ce nu 

este neamu cu noi...» După moartea soțului ei, boierul, 

Vistierul Iordachi, iea actele de la văduvă, «zicănd că-i vreme 

de răzmiriță», dar dind sânef. «Și, cum mie-ai luat scriso- 

rile, ducăndu-să la casa dumisali, îndată au început a mă 
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înfrica și a mă gura și a mă faci să sărut icoana Precistii 

cum că nu mă voi mai scula nici odată la gudicată asupra 

dumisali, și îndată a triimes o dată de Ţigani în Căboji, lă(n)gă 

casa mă, și şai făcut toți casă; şi ai luat toati moșiile la 

stăpănire, vănzănd orănzile, și tot venitul lor îl lua dum/nea)- 

lui; şi eii, cu sănetul, priviem.» De biserică n'are nici-o grijă. 

Îşi face și «întărituri domnești, fâră știre nostră». Lasă acum 

prin diată ca el să dea îndărăt ce a hrăpit. Ea mai are bani 

«la nepoţii mei Costandin i frati-săă, Staheşti, ot Botoșăni» 

şi la «Sava Bolfosul, Arman; cari acești bani nu sănt din 

zăstrele mele, ce sănt de pe epile şi boi răposatului, so- 

(ului mieii». Cele din casă, să se întrebuințeze pentru pome: 

nire. «Jar dum(neajlui Vistierul să nu să mai amestici nici 

la un cap de aţă, fiindcă m'am săturat de epitropie dumi- 

sali, —că într” atăța ani ş'au fost epitrop dumisali, că toate 

S'aă prăpăditu... lar un sfăntu paraclis, ce este făcut pe 

moşie Broșteni, iarăş de răposatul soțul mieii, a Adormirii 

Precistii, să fiie numai pănă s'a zădi bisărica Sfete Nicolai. 

Şi, pentru că i s'a botezat dumisali de cătră noi, [i s'ai dat 

cele ce bini ştie dumnealui, iar nu părți din moșiile aceste 

de aice.» 

12. 10 Maii 1801. Doi boieri (un Balș) arată că diata 

Mariei <Căpșoae», ce «să vede la măna Căpșăştilor», e cea 

adevărată. Ea venise atunci și la ei cu diata, crugăndu-să 

ca să o adiverim și cu iscăliturile noastre, arătănd prin cu- 

vănt multă nemulțămire di spre răposatul Vistier lanache Cant., 

că nu-ș împlinești făgăduinţile, nic o socotești ca pe o stă- 

pănă lucrurilor sali, ce cu totul ai depărtat-o. Det noi, spre 

a nu fi în bănatul răpousatului Vistier, n'am vrut să iscălim, 

zicăndu-i că îndestui marturi era iscăliți.» 

13. 27 lanuar 1805. Mitropolitul Veniamin mărturisește pentru 

schitul Broșteni, al Adormirii, făcut de lemn de Ștefan Capşa şi 

pus apoi <suptepitropie răposatului Visteriului Ianachi Canta», 

pentru a face ebisearică de piatră»: «să facă ogradă de ză- 

plaji şi chilii pentru șăderea călugărașilor ce vor fi». Nu se 

face nimic însă «pănă mai în anul trecut». Căpșeştii se ju- 

-decă la Alexandru Moruzi cu <duminelei Visteriasa Marie
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Canta, a răposatului boerii», ce iea asupră-și în scris înda- 

toririle mortului. Schitul se dă de Domn «supt povăţuire şi 

purtare de grijă a Mitropoliei, la care, după a însuși a lor 

rugăminte, rănduindu-să nadalnic pe unul din niamul lor, fiind 

călugăr». Se face apoi cerere ca schitul să fie închinat mă- 

năstirii Slatina, care e cea mai apropiată, şi, «pentru că şi 

atastă sfăntă măn[ăjstire să află tot supt povăţuire Mitropo- 

liei>, se încuviințează, dîndu-se la Slatina și toate actele. 

Slatina va rîndui «nacialnic», şi-i va lua apoi socoteala pe 

fiecare an. — Pecete ovală, cu Sf. Gheorghe și legenda: «Pe- 

cete a sfintei Mitropolii Moldaviei». 

14. 24 Februar 1806. Lupul Pătrăi, în călugărie Loghin, 

«răzeş din moşie Lăţicanii», dă partea:i din Lățcani, lingă 

a fraților (unuia i se zice: «Nicolaii»), mănăstirii Broşteni. 

«Pentru Marie, soţiia me, ce amavut-o, luată cu cununii, din 

păcateale meale n'am avut roadă de copii, —îi las şi ei ca 

se-ș facă case în Liţcani.. ., spre odibna ei, pănă ce-ș va mă- 

rita dooa fetea, ce le avea, a ci». Marturi: și un Roșca, Is- 

căleşte şi «Chiril arhimandrit, proin egum[ejn Răşcăi», <Da- 

maschin duhovnicul, pre (sic) care l-am și călugărit», şi chiar 

Mitropolitul Veniamin, 

15. 19 Iulie 1814. Mărturie a Mitropolitului Veniamin pen- 

tru pîra lui «Ghenadie Tolontan monahul, car[elle din mirenii 

S'aii numit Andronachi», și Mihălachi Tolontan, preot, din 

Ținutul Fălciiului, cu schitul Broșteni. Pomenită hotarnica lui 

Neculai Canta ispravnic. Judecata se făcuse și supt Grigore 

Callimachi: ci-ai dat dreptate, să întoarcă treizăci şi şasă 

vedri mieri lui Naftanail Șăptilici, pe cariia i-ai dat treizăci 

şi șase lei, căte un lei vadra». Preotul protestă: «ca să 

aibă protimisis a răscumpăra, nefiind la zapis iscălit>. Se 

aduce împotrivă însă: «căci, întăi, pentru protimisis, fiind 

trecuți patruzăci şi şapte ani și, al doile, că ia aii văndut 

drept lucrul ei, ce l-ai avut de la părinți, și n'aii fost în- 

datorită de a întrebat pe bărbat şi pe fii spre a iscăli». In- 

tărire pentru patru locuri de casă către schit. Iscălituri. 

16. 6 August 1814. Hotărnicie pentru moșia schitului 

Broșteni, după cererea lui Timofteiii, arhimandritul de Sla-   
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tina. Se arată: un act din 12 Septembre 7257 (1748), prin 

care ieromonahul Naftanail Șăptilici cu sora sa, Paraschiva, vind 

partea lor din Leţcani, «trii locuri de case, parte mamii lor 
Irinii, fata lui Pătrăi din Leţcani», şi alte locuri de casă, 

tot de acolo, «nepotului lor Ștefan Capşa»; actul din 6 Fe- 

bruar 7276 (1768), prin care o asemenea vinzare se face, 

tot acolo, aceluiaşi, de Maria Țăroae, vara lui Naftanail; 

actul din 9 Iulie 1786, pentru judecata răzeșilor cu Ianachi 

Canta Vistierul, cu privire la Leţcani, <S'au aflat întru acest 

chip, că din 24 locuri de casi, pe care să împărţă tot sat[ul] 

Leţcanii, giumătate de sat, adecă 12 locuri, ar fi văndute la 

dum(neajlui Dimitrie Sturza biv Vel Logofât»; Canta aducea 

pentru cealaltă jumătate «un zapis răsufiat» de la Naftanail 
şi sora lui. 

17. I-iă Novembre 1825. Hotarnică pentru mănăstirea Sla- 

tina, la Broșteni: se arată acte din ș Septembre 7277 (1768), 

de la «Antohi Luţi, Vornic de Poartă, şi Ghiorghi Carp, pol- 

covnic>. «Fiindcă toate hotarnicile a acestui Antohi Luţi 

sint anerisite și răsuflate cu carte domnească de la Domnul 

Grigori loan Calimah Voevod, spre a nu să ţinea nici într'o' 

samă, dovedindu-se toate hotăriturile lui că ai fost netreb. 

nice şi fără nici o rînduială, şi aducătoare de pricini şi tur- 

burări Divanului, — precum acasta este știută multor boeri.» 

E rea şi pentru că face hotare imposibile, «lăsînd mai ales 

un clin de loc între Birgăeni și Broșteni, ca cindarfia 

nimărui». Din potrivă, se ţine în totul samă de hotarnica 

Logofâtului Dimitrie Sturza. «Că atastă moște Broşteni, cum 

că este siliște întreagă, să dovideşte din uricul vechii a Domnu- 

lui Costandin Movilă Voevod, din anii 7117 (1609), Maii 6, 

cuprinzetor că ai miluit pe Pătrașco, Vel Vornic de Țara. 

de sus, cu doă sate, anume Stroeştii la Țin[ujtu Hirlăului, și 

Broșteni la "Ținutu Sucevvii, — care aceste moșii aii fost dom- 

neşti, — pentru că au slujitii cu credință Domniei Sale, şi i-aă 

dat şi opt cai învăţaţi, prețuiți drept 400 galbini ungurești, 

şi încă au mai datii 450 galbini în Vistierie, pe amîndoă sa- 

tele acestea; care acei cai și banii s'aă întrebuințată în ne- 

voile ţerii, în vreamea cîndă țara să afla în mare greutate,
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și s'ai făcut pace în ţară. Deci moșiia atasta Broştenii, prire 

cumpăraturi şi danii ai întratu la stăpinirea lui Ștefan Capşa», 
care face epitrop schitului săi, la 6 Mart 1774, pe Vistierul 

«lanachi Cantacozino», dinduii și «materiia adunată» pentru 

lucru. În rîndul întăiu, iscălește Andronachi Donici, apoi un 

«... Ghica Spatar». 
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1. «Uricul cel vechiu de la bătrinul Ștefan Voevod.» Fără 
dată. Hotarul Moineştilor. <Părăul Dragușala.» — Copie pentru 
Dimitrachi Sturdza. 

2. Suceava, 1i* Januar 6975 (1467). Ştefan-Vodă, pentru 
Moica și Coste, frați, ce au avu: Găneștii, Ruscanii, Co- 
teştii, cumpăraţi aceștia de la Costea, fratele nene KoTHA, drept 
125 de zloți tătăreşti. Marturi: fiul, Alexandru, boierii: Manailă, 
Stanciul, Bkpa nana Baanka cvuka Hamtre, Goian de Hotin, 
Kpăcuoiuia Vornic, Zbiarea Etaorpaacki, Coste Danovit, Toma 
Coinde, Isaia, Buhte pircălabi wm tan, Albu, Lazia Pitic, 
Șandro Tolotca, Buorean de Neamţ, Steţco Dămăcuş, Hodco 
Creţevici, Gangur, Petrico și fratele, Vasco lacoenovici, ca- 
Kolula Spătar, Iuga Vistier, Paşco Postelnic, Luca Stolnic, 
Negrilă Ceașnic, Neagu Comis. Dobrulu (ac&psa8) Logofăt. 
Scrie Ioan Vladoicin (gasaciunu). — Pergament fără pecete. 

3. 6 Iunie 6977 (1469). Ștefan-Vodă, pentru «pan Oană 
Pășcu șe frate-săi Ivașcu Pășcu», cărora li dă pentru slujbă 
bună Lipovăţul pe Birlad, cu moară, şi Suhuleţii şi «Nego- 
teştii ori Nepoteştii» (Ținutul Sucevii). «Pentru că Ivașcu ai 
răscumpărat pe soră-sa, pe Stana, ce la Tătari, precum şi 
ia săngură s'au dat și s'au lăsat frățini-său lui Ivaşcu; pentru 
că ia copii n'a avut.» — Traducere din 1804. 

4. Suceava, 14 Februar 7009 (1501). Ştefan-Vodă, pentru 
Giurgea Sănescul cu frații, Mănăilă şi Isaiu, fii Stanciului, 
nepoţii lui Ioan Sănescul, cari vind «uricul lor, din uric al mo- 
şului lor... și a tatălui lor..., un sat pe Cărligătura, anume 
Săneștii, unde au fost casaa moşului lor... şia tatăluilor...; 
care l-ai văndut Domniii Mele drept 200 zloți tătăreşti», 
Apoi vine Giurgea Palmeș, fiul lui Iliaș, nepotul Onicăi «din 
Cărligătură>, și vinde ocina sa «din Cărligătură», cu îspisoc 
de la «Alexandru Voevod» : <un sat tot pe Cărligătură, anume
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Oniccanii, lăngă Săneşti», tot Domnului, cu același preț. Dă 

şi actul, de la «moşul nostru, de la Alexandru Voevod». 

Pentru pomenirea sa, a Doamnei Mariei şi a fiilor, Domnul dă sa: 

tele mănăstirii Adormirii (Putna), unde e egumen Paisie. «Ră- 

diul Neagului ... La Sărătură .. . Moila Săpată .. . Via Tălpura- 

riului... Vărtoapa... Părăul Batireştilor...> Drept dea face 

sate și prisăci. Boierii nu sînt notaţi. — Traducere din 1804. 

5. Hirlăă, 3 Decembre (?) 7025 (1517): Ştefan-Vodă [cel 

tînăr). Vin <gupănul Gănescul, părcălabul de Niamţu, şi giu- 

pănul Cozma Postelnicul, şi sora lor Măgdălina» şi împart 

moşiile lor. Credinţa fratelui. Boierii nenumiți. — Traducere din 

secolul al XVIIW=. 

6. 22 Mart 7016 (1518). Bogdan-Vodă, pentru «One Ită- 

voii (szc), fesor lui Giurge Otăvoiti», ce a vindut ocina lor lui 

„Petru Suhuleţ și frățăni-său, lui Marco». Tăutul Logofăt. — 

Traducere din secolul al XIX!*. 

7. 14 Februar 7060 (1552). Ştefan Voevod dă lui Anton 

şi soţiei lui, Ileana, și (iului lor, Pra, a patra parte din Glo- 

deani, ce o ati de la Gherasim, drept 120 de zloți tătărești. — 

«În laşi» (de două ori). Jos, supt pecetea mică, de ceară roșie 

ruptă, se adauge că lon Gherasim e fiul Anghelinei, ne- 

poata lui Mile, strănepoata lui Sima Logofăt: darul i s'ar 

mai fi făcut «de doi Domni». 

Actul e scris pe hirtie de format mic, într'o scrisoare cum 

e de regulă numai supt Petru Șchiopul sai Iancu Sasul. — 

Și traducere de Gheorghe Euloghie; 1765, 14 Decembre. 

8. «5 BacaSu», Li August 7061 (1553). Alexandru-Vodă 

arată că a vindut Văscan și soţia lui Vărvara «din giumă- 

tate a patra parte a satului, a cince parte, ce ai cumpărat 

ei de la Dumitru fetorul Fidii, drept şăsă sute de zloți tătă- 

răști, din dres ce au avut muma lor Fidca din împărțala de 

la Pătru Voevod. Și iarăș am dat lor și iarăș din giumătate 

a patra parte de sat de Glodeni, a zăce parte, ce ai cum- 

părat ei de la Flore fitorul Anghelinii, nepot Fedii, dintru 

acelaş dres, drept 300 de zioț tătărăşti.» — Traducere de 

Gheorghe Euloghie (14 Decembre 1765), după originalul scris 

pe un petec de hirtie. În titlu, îndată după cruce |v. n” 7], se 
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vede: «Alexandru», etc. (fără 7o; la actul asămănător, de la 

Ştefan-Vodă, acest capăt e rupt). Pecete roşie ruptă. 

9. 20 Mart 7062 (1554). Alexandru- Vodă, pentru satele 

de «supt ascultarea» Pobratei: Negomireştii, lurceştii, Bo- 

deștii («la Pobrata»), Grabovţii, Ciulineștii, Bereştii («la Prut»), 

Riţeştii, «ce să chiamă acum Răpicenii, și moară cu teliță», 

Cerișcanii, Radovții,. «ce să chiamă acum Rădenii>, Bălăneştii, 

«şi unde aii fost Șandri, anume —, pe Beșăă (szc/, la capul Căr- 

pinişului, şi Obicenii pe Jăjăe, și Drăgușanii la Ţinutul Cernău- 

ţului, şi Hărgul, și Drupeata la Sireate, și Tecușanii, — din 

dresuri de danie şi de întăritură ce au de la moşul Domniei 

Mele, — Ștefan Voevod». Îi întăreşte şi Ţigani: Ivanca, Ciunce, 

Hrin, Munte, Tănasă, Cunac, Ştefănel, Tulea. « Așăjderia dăm 

şi întărim sfintei mănăstiri, după uricul ce ai de la moșul 

Domniei Mele Ştefan Voevod, ca nime din ispravnici să nu 

umble prin satile mănăstirii, nici globnici, nici pripăşari, şi, 

de s'ar tămpla vre-o gălciavă, ori mare, ori mică, înnainte 

egumenului să vie. Așăjdire și preoții care vor fi în satele 

acele, să nu de dajdie la Mitropolitul, ce la mănăstire, de 

vreme că am dat acel venit tot sfintei mănăstiri.» Şi două 

sate «la Siretiu» : Părtoșănii şi Negoeştii, cu acte de la «un- 

chiul Domniei Mele, Pătru Voevod». Totașa, Curlucenii, «de 

la Ținutul Lăpușnii; care acel sat l-ai dat sfintei mănăstiri 

soacra lui Fraţiian părcălabul, pentru sufletul ei». Apoi jumătate 

din Strășani, tot de acolo; «pre care l-ai dat giupăniasa lui 

Frățiian, pentru sufletul ei» ; Crăsteștii, în Ţinutul Cărligătura, 

dat de Anghelina, Nastasia și Todosia (soră şi nepoată), şi 

pentru sufletul «surorilor sale>: Maria, Sofia; «care acel sat ati 

fost cumpărătură tatului lor, Cozmei Vel Postelnic». Apoi 

Mircenii, la Ținutul Suceava; «care acel sat l-au dat sfintei 

mănăstiri răposatul chir Mitrofan, episcopul Rădăuţului». 

Marturi: Neagoe părcălab de Hotin, Șăndrescu Vel Spatar, 
loan Vel Vistier, Movila Vel Postelnic, Toader Vel Paharnic, 

Medelian Vel Stolnic, Plosca [=Plaxa] Vel Comis, Movilă Vel 
Logofăt. — Traducere din 1821, după «o scrisoare ce să află 

la sflănita mănăstire Pobrata». 

10. Brălad, 24 April 7063 (1555). Alexandru-Vodă, pentru Ion 
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Gherasim, ce-și dă moșia ce o avea de la Domnii Ilie şi Ștefan, 

Glodenii, lui Anton și Ileanii şi fiului lor, eAu, cu 2.000 de 

aspri tătăreşti. Boieri... Petr[ea Crăncovici] ... [ Văsclan, [Șen- 
drescul) Spatar, loan [Vistier] ++ Movilă Postelnic, meatakuh 

Stolnic. — Pergament foarte şters; pecete mare, atirnată cu şnur 

roșu. Pe dos, resumat slavon. 

II. 20 April —. Petru-Vodă, pentru. Tătiiana lui Iancu 

Stolnicul şi fratele ei, Tătarul. — Resumat din 1816. 

12. lași, 25 Mart 7093 (1585). Petru-Vodă, pentru Gheorghie 

biv Vel Logofăt, dindu-i, pentru slujbe ce se continuă încă, 

satul Ivăneştii pe Sacovăţ, cu moară; «care sat au fost a lui 

driaptă ocină, din ispisocul de danie ce ai avut el de la 

loan Voevod», şi chiar de la Petru. Marturi: fii, Vlad și 

Ştefan, și boieri nenumiţi. — Traducere din secolul al XIX-lea. 

13. Ilue o raaara, 8 Iunie 7099 (1591). Petru-Vodă (fără 

<îo»), pentru vînzarea, cu zloți tătărești, a unei părți din 

Glodeni. Stroici Logofătul. Dumitru. Pecete de ceară roșie 

ruptă, și traducere de Gheorghe Euloghie. 

14. laşi, 31 Mart.— «Crustea» (Cristea), Mare-Vornic de "Țara- 

de-jos, pentru Bebești. — Pecete ruptă. Slavon. Supt Ieremia 

Movilă. 

15. lași, 20,10 (sic) Septembre. — Eremiia Moghilă. Iscălit 

Stroici. Pecete roşie, mică ruptă. Dumitrașco Mălai (?). 

16. Secolul al XVIl-lea. «Tomina» vinde partea sa din 

Olășei pe galbeni. Peceţi. 

17. Secolul al XVII-lea. «Gavril Bumbeii»> arată că «mi-am pus 

partea mea de ocină din Olășei popei din Loșei (sic), pentru 

patru galbeni bani buni, denaintea lui Gănscă ot Armenești», 

18. 28 April 7110 (1602). «Ștefan Vicol, nepot Bărzului», 

şi alţii vind partea lor din «sat Bălțaţii (care să chiamă Po- 

pișcanii)», lui Ștefan Vrajăscu (szc) Comis, cu 350 de zloți. 

— Resumat din 1816. 

19. lași, 14 Mart 7117 (1609). Constantin Movilă, pentru 

Uliana, fata lui Petru Stolnicel, şi alte rude, împărțindu-li cum- 

părătura lui Petru la Glodeni, de la nepoții Fetcăi, și alte 

părţi, de la alții. Stroici Vel Logofăt. Scrie Costantin. Pecete 

mică, pe hirtie, foarte frumoasă. 
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20. Iaşi, 24 Iulie 7117 (1609). Constantin Movilă. Pentru 
«Dimitru, fetorul lui Crăstea Buhuş, nepot lui Pătrașco, stră- 

nepot a Măricăi și a lui Bran şi prestrănepot a lui Casta (sic) 

Giurge Stravici», întărinduii, pe temeiul actelor lui «Petru- 

Voevod c-ai fost mai înnainte de noi», a patra parte din 
satul Strunga şi a patra din siliștea Găureni şi a patra din 
Răvăcani și din Honceșşti şi parte din Gănești (împărțeală a 
«moşului» lui, supt «bătrănul Ştefan Voevod»). Lupul Stroici 
Logofăt. Scrie Arsănie Nebojateo. — Traducere de pe la 
1800. 

21. t-iă Novembre 7141 (1632). Alexandru Iliaș întăreşte 
lui Dumitru Buhuș treti Logofăt Gădinţii pe Siret, «și cu 
izvorul apii satului, şi cu bălț de piești. . ., și cu pod în Să- 
retiă>, Criveştii, «supt strungă», siliștea Răvăcanii, «pe din 
gosu de petriș», Găurenii, Honceștii, parte din Moviliţă, si- 
liştea Pădești, «pe Sărca», parte din siliştea Plutuneșşti, din 
satul Căcărești «şi o bucată de loc din hotaru Tărgului-Fru- 
mos», parte din Tălhărești, din Chicira, satul Vasieștii, «cari 
să chiamă Bărleştii», Spinoai, «pe Bahlui», parte din Iughi- 
ceni, din Totoești, locul de la Puriceni, Jiuenia (sic), satele 
Copăceni, Brăteșăni, «pe Ciuhur», parte din Pribisăuți, din 
Costești, din Dumeni, din Buzoviţ, satul Răsteul, părți din 
Talmacin pe Nistru (Ținutul Hotin), satul Mănești, jumătate 
din Grozăști, «și cu loc de pio şi de ferestei în apa Oituzu- 
lui», Munceicei (szc) (Ținutul Trotuș), parte din Măstacăn, 
satul Niculești, «ci să chiamă Trifești», Romănești, Protopo- 

peşti, parte din Olășă(n)ji, din Bobotești și poiana Măstacăn. — 

Copie din Mart 7230 (1722). 

22. Mart 7143 (1635). Mărturie, cerută de Andronic, pen- 

tru un Savul, despre care se zicea «cum să fie fostu Zavul, 

moșul Cămăraşului Andronicu, dat vecin cu zapisu lui Stă- 

mati Postelnicul». El arată că l-am apucat Curten, șădzăndu 

în Cuncești, pe moșia lui, şi, după ce s'au împrăştiet oamenii 

din Cunceşti, ai venit apoi Scorțășt[i] şi ai șădzut în casa 
tătăni-miă, și n'aui audzăt să dzăcă nimi nimic». 

23. Iaşi, 10 Februar—. « Vasilie Banul ceai fost Vornicu» 

<am dăruit finului miei, jupănului Ion, fiiul dumisale Lupului
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Vornicul cel Mare de Ţara-de-gos o prisacă cu doaodzeci 

de maice, ce iaste în hotarul Căcăceștilor> (Ținutul Cărligă- 

tura), «ca să-i hie de la noi dumisale pomană şi ocină neclă- 

tită nice dănăoar[ă]... Noi i-am dăruit dumisale dintru pri- | 

lejul nostru puţin, iar D[ujmn[ejdzeii să-i dăruiască dumisalle) 

dintr'unul să se facă o mie. Acest darl-am dăruit dinnaintea 

mulți boiari mari, carii s'aii tămplat la cinstita masa dumi- 

salle) Vornicului, în trăg în lași... Ei Ștefan Moimăscul am 

scris [foarte mare și frumos). Iscălesc: Ghianghea Vel Lo- 

gofăt, Savin, Il&yos..., Eustratie Logofăt, Belica ... (7), Bă- 

şotă ()...» Și peceţi. 
24. lași, 6 Maiii 7145 (1637). Vasile-Vodă. Vin Ionaşco Curea 

şi lonaşco dărăban, «şi cu cumnatu-săii, cu Vasilie dărăban, 

şi cu altă cumnat, Doboşeariul, fegorii Arvasiei, nepoţii lui 

Văsiii», din Glodeani. Se aduce martur Vasilie Căpracea din 

Armeneşti şi «Gavril Bolea de Jigoreani și Mirăţă de-acolea». 

Se vede «cum aii dat Petrea Curea, tatăl lui Ionașco Curea, 

pentru: Văsiiii din Glodeani. de l-ai plătit de bir nemișescu, 

și l-ai ras și din nemişie. Deci noiam socotit, cumu-i leagea 

tărăi, de-aii gurat Ionașco Curea pre căț bani au dat tată- 

săi pentru Văsiiă neamișul, den sat din Glodeani, doodzăci 

de taleri bani buni și un boii, dereptu dzeace taleri bani buni; 

şi le-am pus dzi să dea Ionașco Dărăban cu cumnaţii săi 

banii întru mănule lui Ionașco Curei, de astădzi în doo săp- 

tămăni», — pierzind altfel moșia. Scrie Moldovan. Pecete cu 

chinovar. | 

25. 22 Mart 7146 (1638). Vasile-Vodă, pentru Tanasie fost 

Vornic, ce vinde Avrămeştii, sat «drept domnesc, ascultănd , 

de ocolul Tărgului-Frumos», lui Iordachie biv Vistier, cu 500 de 

taleri de argint. «Hotarul lui Urechi . . . Drumul Cotnaru- 

lui .. . Drumul Iașului,» Gavrilaş Vel Logofăt. — Traducere 

de pe la 1800. 

26. laşi, 7 April 7150 (1642). Vasile-Vodă, pentru Vasăli 

Banul biv Medelnicer, ce avea arie de la Ștefan cel Mare la 

Moiceşti, din Cirligătură. Pomenit Ioan Prăjăscul, Sălmon 

Mihăilescul, Zberoaia, copiii lui. Carachiuzăl. Boieri: Tode- 

raşcu Vel Vornic de Ţara-de-jos, Petriceicu Vel Vornic de 
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Ţara-de-sus, Gavril Hatmanul, Mălai () şi Apostol păr- 

călab de Hotin, Savin Prăjăscu, părcălab de «Ţinutul» Niam- 

ţului, Gheorghiță părcălab de Roman, Apostol Postelnicul, 

Urechi Spatarul, Ghiorghi Paharnicul, Jordachi Vistierul, Toma 

Stolnicul, Coste Cos . . ., etc. Scrie Şaidir. — Copie din 

secolul al XIX-lea. 
27.25 Mart 7154 (1646). Întărire pentru Lungul biv Armaş, pe 

«a lui driaptă ocină și cumpărătură den ispisocu de pără şi 

de fierăe ti-ai avut de la Moisei Movila-Vodă: &umătate de 

sat de Ţibăneşti ... ., ce el şai cumpărat de la Enachi 

Visternicul drept 100 ughi, iar lui Enachi Visternicul i-au 

fostă lui driaptă cumpărătură de la popa Ionașco ot Ţăbă- 

neşte şi de la frate-săui Gligorie şi de la surorile lui, Dochei 

şi Anuşca și Nastasăe și Antemeia, fetor[i] Moisăi, iar lor li-au 

fostii cumpărătură de la Huhule vătav, pentru căt au fosti 

pusă zălog de la Gavril Huhule». Altă a patra parte o cum- 

părase el «de la Costin săn Iremii Băesanul (s7c/ Urecarii, drept 

şo ughi, din ispisoc de cumpărătură ce ai avut Băesanul 

Urecari de la Constantin Movila-Vodă, iar lremie Băesanu 

Urecare i-ai fosti driaptă cumpărătură da (s:c) la Gheorghi 

fitorul lui Ionașco, nepot Savei». Altă a patra parte o are «de 

la Toader Teale şi de la frate-săii Neaniul şi de la sora lor 

Anghelina, fecorțij —, drept 50 ughi, din zapis de mărturii, ce 

ni-aă arătat de la mulţi oamini buni șă bătrăni». Apoi a 

treia parte din Armănești, cu vad de moară; «cumpărat de 

Neniul săn Marco Motre, drept 20 ughi». Altă a treia parte 

de acolo, <cumpărat[ă] de la Petre Man, drept un cal prețăluit 

drept 80 de lei; tij din zapis de mărturie». «<A patra parte 

de vad de moar(ăj, ce este în gura Bărlăzălului, unde ai fostii 

moara lui Marco, dintr'acelaș hotar a satului Armășănei;, ce 

el aii cumpărat de la Miron de la Gărceni, drept zece zloţ; 

iarăş din zapis de mărturie de la oamini buni.» În fine, 

«neşte părţi de ocină din sat din Găurenei. . „, căte se vor 

alege partea Vascăi, fetii lui Marco, și partea Dumitrii, fata 

Andronicesei, nepoata Răfăiasei; ce îal şai cumpărat de 

la —, drept 30 zloţ bătuţ; iarăş den zapis de mărturie». ] se 

întăresc apoi şi <a lui drepți Ţigani». — La urmă, cacestu su- 
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retu l-am scos ei de pe suretul lui Axintie Uricariul, şi l-am 

dat lui badea Necolai Gherghel Medelnicer, pentru Țibăneștii, 

ce se află acmu cu totul la măna dumisale. Iar suretul acela 

au rămas la măna dumisale lordache Hrisosculeo biv vel Ban, 

pentru alte moşii dentr'acel ispisocu, ce are cumpărătură 

părintele dumisal|e]; şi am iscălit: Iordache Arhipu. L! 7272 

[1764], Iulie 9, 1766 [arabice).» — Traducerea lui Axintie era 

din 20 anuar 7227 (1719). 

28. Iași, 31 Mart 7155 (1647). «Adecă ei Marcotu, fito- 

riul lui Dumitru [dinj Foderești», vinde moșia sa. Pomenit 

«Murgot de Marcoviciani». Vinzare de jumâtate de bătrin 

«dreptu o vacă cu viță şi un boă tănăr». Martur și « Toader 

Trănbitoiul şi Vlasie Făcliiarul, fratile lui Bătcă». Scrie «lo- 

nașco Anghel diiacul za Cămar[ă)». 
29. lași, 23 Maiui 7155 (1647). Vasile-Vodă, pentru satul 

Jigoreni. Slavon. Toderașco Vel Logofăt. Dumitru. Pecete 

peste hirtie. 

30. lași, 20 April 7156 (1648). Vasile Lupu, pentru Jigo- 

reni. Slavon. Pecete mare, ruptă. Toderașco Vel Logofăt. 
« Dumitraşco.» | 

31. Pe la 1650. Hotarnică pentru Vornicul Neaniul, la «Pri- 

goreni pre Plotoniţa, la vad; ce i-aă fost lui danie de la Ale- 

xandru Voevod», — în piră fiind cu «< Vornicul Tănasie», ce îm: 

presurase «cu doi sate şi satul lui, anume cu Ruscanii și 

Avrămeștii». Se chiamă «tărgoveţi din Tărgul Frumos» pentru 

a stabili <după uricul Tărgului». «O cărare ce este împrotiva 

Horpazului, pănă în drumul Părjolitei, ce merge acel drum 

în gos, pre lăngă matca viii Lupului..., pănă la un iaz bă- 

trăn.> Numai într'un loc era încălcat hotarul Tirgului. Iscălesc: 

<Urechie Spatarul cel Mare, Roşca Vistier, Ștefan părcălab, 

Vărlanu din Ciuncești, Buţurca de Frăteni, Ionașco ot tam, 

[li ot Cudreşti, Machedon ot tam, Chilila din Blățaţ, Ando- 

nie ot Mădrăgeai, lonașco Hăndrescul, Pătraşco; aşijderea preot 

Ștefan din Tărg și diiaconul de-acolea, și alții». 

Pe - altă foaie: <Șcheii lui Constandin Ruset. “Mărturie 

hotarnică de la Vasilie Hăbășescul Vel Armaş și Ștefan Bran 

și Miron Stărce și Pilat Vornicu de Poartă, cum aii hotărăt 
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satul Șcheia», în hotar cu Miclăuşenii. «La hăleștee c-aii ţinut 

Prăjăscul, n'aii avut triabă... Moara Stărcei... Bolovanul 

cel bătrăn... Hălășteu cel domnesc pănă în punte Berche:- 

zoae... Pomii lui Maftei... Gloduri, unde s'a pus acum 

bolovanu de spre hotarul Șcheii uliţilor... Pe din gos de 

țănterimul besăricii Șcheii uliţilor... Unde ai fost dat 

danie Măria Sa răposat Vasilie-Vod[ă]... Au pus (Șjcheianii 

zălog la călugări, iar călugării vor merge de vor lua banii de 

la cine i-ai dat.» — Copie pe la 1750. 

32. Maiiă 7160 (1652). cMihăila cu ficorol Franţii însomi 

mărtorisescii pre mene co cesto zapis al mei, de neme nevoit 

şi neasoprit, ce de bonă voe me am văndot Stratoloi și fe- 

mie loi, Ștefânie ot Glodeni», partea sa de acolo, cumpărată 

şi de la <Crăste Cămănarol..., şi denainte Părvoloi Coliva- 

roloi..., şi denainte ficoroloi Gădie ot tam». 

33. lași, 16 Mart 7161 (1653). Vasilie-Vodă arată că «Banul 

c-ai fost Jitnicear» «ai întorsu cindzeci de taleri bătuți întru 

mina slugei noastre, lui Trofin diiacul, pentru o parte de ocini 

t-au fost cumpărat Trohin diiacul de la neşte nepoți a Ba- 

nului Jitniceariul, anume Gligorie, şi de la frate-săăi Guţul, fe- 

torii Trofanei, den gumătate de sat de Gănești, gumătate ... 

Și, căndu ai întorsu acei bani lui Trohin, ș'ai întrebat pre 

alte rude, pre toate, și ei p'aii avut să întoarci niciun ban.» 

Scrie «Poiani». — Pecete mare pe hirtie. 

34. Iaşi, 24 April 7164 (1656). Gheorghe Ștefan-Vodă. Pentru 

satul Soholeţ. Ionașco Rusul Vei Logofăt. Dumitrașco. 

35. lași, 6 Octombre 7167 (1658). <Eu Carpu Lungul, ce 

am fost Armaș, figorul lui Gavril Lungul», arată că a vindut 
«satul "Țăbăneşti, ce-s la Ţănutul Vasluiului pre Șacovăţ, între 

Gărbeşti şi între Olișei»>, «Meculii al triilia Vistiarnic», cu 600 

de taleri bătuţi. Marturi: «popa din Dumești... şi popa Ere- 

miia cel bătrăn de trăg de Iaşi și popa Darie şi Dimaa den 

Olișei și Păntiliiu fecorul Popolicii și frate-săi Zahariia», etc.. 

<și Gădea ot taam», «şi Mihălachie fiorul lui Hagi-Aivaat şi 

Bejan săraciul, fitorul lui Coste». Semnături: «Lungul Ar- 

maș>, cu o pecete neinteligibilă. Și alte -iscălituri și peceți. 

36. 9 Decembre 7167 (1658). <Cărstea Cămănariul de tărgu 

6S775. Vol. VI. . 6 
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de aş» vinde partea-i la Jigoreani (de la nepoţii «Hordi- 
toae») lui Stratul de Glodeani. Şi partea de la <Bogosie», 

«Samoil», «+Drăguţa», « Costul», <Bereiul», «Gligorie Școpul», 

<Crăstea snă Vasilie Ţiuială, nepotul Roscăi», — pe lei bătuți. 

37. 9 Decembre 7167 (1658). «Mihălachi fecorul Franță 

de tărgu de laș» viade partea sa din Jigoreani (şi partea luată 

de la <Chelsiia») «Stratului de Glodeani şi femei dumisale, 

Ștefăniei». Între marturi: «Băcilă, Sirbul, snă Măil(ă)». 

38. Iaşi, 28 Mart 7167 (1659). Gheorghe Ghica. Hotăreşte 

întinderea Brăeştilor (Ținutul Cărligătura): «de la fântăna din 

boori, unde cade în Poiana lui Cerchez... Păr la coasta Bli- 

darului... Heleșteul Țurlii... Piscul Cuncăi... De la Ţirin- 

cuţă la dial la Ostoae... Drumul satului .., Prisaca Ivănesăi.. . 

De-asupra glodului, în dial, la o moviliţă... Loveşte în coasta 

Blidariului și la glodul Cuncăi... Hotarul Urechii pe de- 

asupra zăpodiii în deal... Dialul Rusanului.» — Copie făcută 

de Dimitrachi Sturza Vornic, pe la 1750. 

39. 28 Mart 71683 (1660). «Carp Lungul biv Armaş» dă 

partea-i din Olășei, «partea lui Chirvasie, dumisale Meculii 

Vistiernicului, cu tot locul şi cu tot venitul ce să va 

alege», pentru 20 de galbeni..., «precum am văndut şi 

satul dumisale, Țăbăneştii». Marturi: «Ghinea neguțţitorul şi 
Pavăl Hagi ce ai fost staroste şi popa Darii. Şi eu Uriil am 
scris zapisul.» Iscălesc grecește Ghinea și Kmpuvâobxas. Copie 
din secolul al XIX. 

40. 8 August 7168 (1661). Ştefan-Vodă, «Meculei c-ai fost 

Vistiarnic», întărindui «tot satul Țibăneştii»>, cîntre Gărbești 

și între Oleşei», «care sat iaste cumpărătur!ă] de la sluga 

noastri Carpu Lungul t-aă fost Armaş, fetorul lui Gavril 

Lungul, dereptu [şase sute de taleri, bani gata.» «Racoviţă 

Cehan Vel Logofăt.» «Poianiî.» Pecete peste hirtie. 

41. lași, 20 Mart 7169 (1661). Răc[olviț[ă] Cehan Vel Lo- 

gofât, Toma Cantacozind Vel Vornic de Țara-de-jos, Ion Prăjes- 
cul Vel Vornic de Țara-de-sus, Ilie Şeptelit Hatman, Niculai Ră- 
coviț[ă] Vel Postelnic, Gligorie Vel Spătar, Iordachi Vel Vistier, 
Solomon Vistier, Dabijia biv Vornic, Neculai Buhuș Vel Medel- 
nicer, Statie Vel Jitnicer, Neaniul 2 Logofăt, Andoca Pitar, Du- 
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mitrașco Roșca şi Gligorie Hlăpăscul și Ursul Vornici de 

glotă arată «pentru răndul Meculei €-au fost Vistearnic, de 

un sat anume ibăneștii, la Vasluiă, pre Şăcovăţ, care sat 

iaste lui cumpărătur[ă] de la Carpu Lungul Armaș, fe&orui 

lui Gavril Lungul, dereptu șasă sute de galbini, cu curți, casi 

gata și cu hălişteae și vaduri de moar[ă], și cu locori de fă- 

neaţ și cu locuri de prisăci, şi cu tot vinitul, ce iaste pre 

hotarul acelui sat. Deci, cănd ai venit acel dușman Costan. 

tin-Vodi cu Căzacii aici în țari, pănă la Iași, au triimis pre 

ascunsu să prindzi pre Mecula Vistiarnic; și l-au lovit Căzacii 

fârlă] veaste, și i-ai luat aur și pietri scumpe și bani și alte 

aceaste de mult preţ; luatu-i-ai și zapise, derease ce ai avut 

de la Lungul Armaș, făcut[e] pre acest sat, pre Țibănești. Şi 

-căte i-ai dat Lungul Armaş derease a lui c-ai fost bătrăne 

spuind pre acel sat, toate aii perit atunci; numai g-au scîpat 

Meculei Vistiarnic doai derease carile au fost într'alt loc: 

unul de la Ghica-Vodi [și altul) de la Măriia Sa Domnu 

nostru Ştefan Voevod, scriindu pre acel sat, pre Ţibănești.» 

Boierii, știind de «acei Căzaci de i-au luat derease, ce ai 

avut și încă și alti avuţie», îi fac adeverinţă. Actele ce ar 

apărea, «să nu să 'ncreadzi, căci le-au luat Căzacii atunci»; 

iar, dacă ar fi bune, să se dea Meculei «pre leage dereapti». 

42. laşi, 12 Ianuar 7170 (1662). Evstratie Dabija iartă «pre 

Duraac ce au fostu Căpitaan, caarele ai fostu pribegitu printr” 

alte ţări striine, de scrăba și de urgiia lui Gheorghie Ghicaa- 

Vod[ă), şi, după acela lucru, iar Ghica-Vodăi-ai luatu un saatu 

anume Ivăneştii, ce sintu la Ținutul Vasluiului, şi l-aii fostu daatu 

dumisaale lui Gligorie Păharnicul cel Maare. Acmu, daacă au vi- 

nitu în ț[ajră şi aă plecatu capul la Domniia Mea, şi vădzăndu 

şi noi că nau fostu nemărui nici cu o greșaală, de caare lucru 

el aii slujitu la Domnu ce au fostu guraatu cu dreptaate, — 

am luatu saatul cu o prisacă ce ai fostu de la dumnleallui 

Păharnicul, și l-am daatu slugii noastre lui Duraac, cu tot 

venitul ... Iar, de va arăta Gligorie Păharnicul căndva vre 

”ntr'o vreame nescai drease pre acel saatu, ca să nu fie nici 

de o credinţă.» Iscălitura cu negru a Domnului. Pecete roșie, 

mică, cu totul ruptă. Fără Logofăt. «Andrei Mihul» serie
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43. lași, 17 Decembre 7171 (1662). <lon Hăbășescul &-am 

fost părcălab> vinde un loc de prisacă <în hotarul Căcă- 

ceştilor» (Ținutul Cirligătura), «danie de la nănașu-meu Banul 

Vistiarnicul, căndu m'au botedzat», lui «Neculaiti Buhuş Ma- 

rei[ej-Medelnicer»>, cu 20 de galbeni. Mai dă alt loc de pri- 

sacă «în Ținutul Agiudului», «cumpărătură părintelui miei 

Lupului Hăbășescului de la —>. «Înnaintea a mai mulți fitori 
de boiari din Divanul Mării Sale lui Vodi.» 

44. Pe la 1663. Vinzare la «<Voloșei» lui Stati Abăgeriul. 

Martur şi «Nicolai Abăgeriul» și mai mulţi «Baleţ»>, un «Ns- 

oapiitris>. 
45. Pe la 1663. «Nastasia, fata lui Breajie de Spi- 

neani»>, vinde partea ei din Oloșăi, «partea tatăne-mei, lui 

Obreajie G-ai fost sulițaș, din stălpul Oidei dinna patra 

parte . .., lui Statie abăgeariului şi femei sale Zotinei direptu 

4 lei bătuț, denaintea popei lui Tănasie de Griești şi Nichiul 

de Drăgeșt(i] şi Apostol Șoșia și Simion de Oloșei; şi ne-am 

pus șoșea (sic) şi beceţile, ca să să știe». «Şi acasta văndzarle) 

s'aii văndut în dzilele_ Dabijei-Vodă.» 

46. 25 April 7171 (1663). <Rh AHH HW EECTPATIE AAEH:KA 

EOEROAd, Eh EAETO renATBA sro.» «Ei Ionașco Chihaia şi cu 

femee şi cu ficorul lui Vaslillie Giurcă şi cu măsa» vînd partea 

-lor la Olășei cu 20 «de lei bătuț dumisale lui Statie abă- 

gierului, ce este parte maicăi... Și ei Mărzea, dascal Mărzea, 

am scris.» Între peceţi, una foarte frumoasă, cu Sf. Gheorghe. 

47. lași, 7 Mai 7171 (1663). Evstratie Dabije, «la toţ 

oamen[i] den Gănești..., pentru o samă de oameni ce aii 

vinitu aice la Domniia Mea de ni i-ai jeluit că i-ai lăsatu 

Banul la moarte lui din vecințăjtaate şi i-aii ertatu; deci și 

Domniia Mea, după cuvăntul Banului, lea-am făcut cartia să 

iasă de acolă, și cislă în satu este. Pentr'aceaia, dacă veți 

vedea cartia Domnii Meale, carii vor eși de acolo den satu, 
fără cislă să nu iasă; să le aruncaţi cislă după dănșii, și să-s 
știi care unde să ducu. Iară cari vor vrt să-s aședză acolo la 
Gănești, să-s les(e] de altele, de toate, şi să-s apuce de hrană 
și de agonisită. Iară de la Domniia Mea încă, dacă om 
vede că vă aședzaţi, voi socoti-vă de nevoil[e) voastre. Și să  
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vă aşedzaţi acole pentru indemăna voastră. De iasta vă scriem.» 

— Pecete mare, cu chinovar negricios. 

48. 22 lanuar 7172 (1664). Nastasia fata «Lupului Copilu- 

lui de Romănești», cu fiul ei Pintelie, vind o prisacă la Crăsteşti, 

lui «Iordachi Marele-Spatar», de faţă cu Miron Costin părcălab 

de Hotin, Prodan Drăguşăscu biv pircălab, Ursul Vornic de 

gloată, Dumitrașco Roşca Vornic de gloată, Gheorghiţă Ciolpan, 

Vasăli Ciolpan, Durașco fetorul lui Isac de Sanihăi». Banii 

îi dă cu <măna lui» Velicico Costin. — Resumat de pe la 1800. 

49. lași, 21 Maiii 7172 (1664). Istratie Dabija dă lui «Ilea 

din Mireşti> sarcina de a hotărnici la Olășăi, partea lui «Va- 

silie fetorul Dașovanul ; şi o au fost văndut... mai nainte 

boerinului nostru lui Neculai Buhuș; apoi el încă o ai fost 

dăruit lui Cocărlie» ; acesta dînd-o la urmă mănăstirii de la 

Dealul Mare. — Copie din secolul al XIX!*. 

50. laşi, 22 April 7174 (1666). Duca-Vodă, lui «Nicolai 

Buhuș Log(o)fță]tul cel Mare și diregitoriului și vătimanului săă 

din Gînești, la Ținutul Cirligăturei..., ca-s aibi a chema 

oameni streini dintr'alte ţări..., fie ce limbi vor hi». Ei vor 

fi scutiți șese ani «de dajde şi de zloți şi de lei şi de taleri 

şi de galbini de cas[ă) şi de iliș şi de sulgii şi de unt și de 

cari» şi alte dări. «Nici iucrul Domnii Meale nu vor lucra, 

şi cisla ca viache c-ai fost mai denainte vreame acolia în 

sat, încă Ss'ai ras din catastiv din Visterie, Pentr'aceia şi 

alți oameni carii au fost mai denainte vreame de acolo, și 

aceia ca să se străngă iariș la urmă acolia în sat, şi aceia 

vor hi în pace... Și voi, părcălabi de acel Ținut şi olăcari 

şi podvodari și globnici şi deşugubinari, nime întru nimică să 

nui învăluiți.» Iscălitura Domnului: lo Duca Voevod. Pecete 

de ceară neagră, ştearsă. 

51. 17 lulie 7174 (1666). «Mecula Visternicul» vinde cun 

satu anume Țibăneștie» «dumisalţe| lui Eni Burnaz și surorei 

sal[e] Cărstini şi nepoților mei, lui Enii şi Procăi»>, pe 1.400 

de lei. Asistă popa din Grieşti şi alţi vecini. Scrie [urit] Dima 

din Marcoviceni. Mecula iscăleşte în grecește: Ms Ma 

AGDĂA E pata, 
ş2. lași, 21 April 7175 (1667). Alexandru-Vodă, egiupă-  
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neasei a răpăosatului Buhuș c-au fost Logofătu-Mare», pentru 

«a opri niște bucate a oamenilor din sat din Gănești prinde 

(sic) doo sute galbeni; care bani ai dat şi aă cheltuit Buhuş 

Logofătul pentru dările și nevoile ţa au avut acei oameni 

pre izvod ce s'aii socotit, să aibă a leţinea dumneaei aceale 

bucate pănă vor da ei banii... Aşijderea și pentru cisli ce 
au ei în sat, să nu hie oameni slobodzi a eşirea de acolo 

din sat pănă nu-ș vor rădica ei cisla lor din sat, şi de-aci 

să fie slobodzi a eși unde le va hi voia.» Pecete mică octo- 
gonală. «Vel Logofăt.» 

53. 27 lunie 7175 (1667). «Ionașco Hlubi, fiorul lui Toder 

Răbediă, fratele popei de Oloșei», vinde partea lui de moşie 

cu «lei bătuţi». Între marturi, «Pașul, Ilisie fitorul lui Simion, 

Scăntiae». 

54. 17 Iulie 7175 (1667). Iliaș Alexandru-Vodă dă clui An- 

ghelachi, ficorului Crăstii Brăilianului, şi fimeii sale, Catrinii»> 

parte din Popişcani (Ținutul Cîrligătura), ce-i este dar de la 

Vasăle Banul, fost Jicnicer. — Resumat de pe la 1800. 

55. 314 Septembre 7176 (1667). Pintilie fiul lui Costandin 

din Crăsteşti, iea zece lei de la Miron Costin Vel Vornic, 

«ca să să tocmască cu dumnealui cu o moșie ce li esti cum- 

părătură: Goiana, ci să chiamă Călugărul, şi să o văndă dum- 

nealui Vornicului». — Resumat de pe la 1800. 
56. Iași, 15 lanuar 1668. «Gavrilaş Neaniul ce aă fostu 

Logofăt al doilea» face o declaraţie în pira lui pentru Țibă- 

nești cu Proca Postelnicul (moșia fusese a lui «Lungul Ar- 

mașul»). <Măriia Sa Vodă ne-a aflat giudețul», impuindu-i 

ca, la luarea moșiei, să facă față de Proca restituție de chel- 

tuieli; ceia ce el nu voiește. Renunţă deci. Marturi: «Gavriliță 

ce ai fostu Sărdar şi Dumitrașco Roşca Vornicul de Poartă». 

57. laşi, 30 lanuar 7176 (1668). Iliaș Alexandru. Apare 

Proca Postelnicul cu Giăril Neaniul biv Logofăt, în piră 
pentru Țibăneşti; «care sat ai fost mai nainte a Lungului 
Armașul, și Lungul l-aii vindut Meculei Vistiarnicul», iar 

acesta și la unul și la altul dintre cei doi. Neaniul cîștigă, 
dar nu vrea să restituie toate cheltuielile făcute pe moșie. Is- 
călitura Domnului. Pecete peste hirtie. Scrie «Eftimie».   
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58. 5 Februar 7176 (1668). Ghedeon Mitropolit, Dosoftei 

episcop de Roman, Vasilie Vel Vornic de Țara-de-sus, Ne- 

culai Raacoviţ[ă] Hatman, Stamatie Vel Postelnic, Toader 

Iorgache Vel Spatar, Ursachie Vel Vistier, Ilie Sturdzea Vel 

Stolnic, Ionaşco Vel Pitar, Alexandru Vel Uşiar, Contiș treti 

Logofăt, Avram Halepliul Postelnic, Zatic Polog Postelnic, 

Ștefan Postelnic, Dumitrașco Roșca, Toader Cocărlie, Ștefan 

Ghiiarghel, Silion, toți Vornici de Poartă, arată că Proca 

Postelnicul a avut proces cu <Gavrilaş Neaniul cea ai fostu 

Logţolfit>, pentru Țibăneşti; «care sat ai fostu mai <«denainte 

vreame a Lungului Armașul, și Lungul Armașul l-ai văndut 

Meculii Vistiiarnicul, iar Mecula Vistiiarnicul ai văndut Pro- 

Căi . . ., iar mai denainte vreame ai fostu făcut Mecula Vis- 

tiiarnicul un zapis lui Gavril Neaniul Logofătul, scriind cum, 

cănd va vrea Mecula Vistiiarnicul să scoaţă acele saate la 

văndzare, să nu încapi altul a-l cumpăra fără Gavrilaş Nea- 

niul Logţofătul].»+Se decide de Domn «să întoarcă Gavrilaș 

„.. Procăi . . . banii ce ai dat... . și toati cheltuiala cătă 

ai cheltuit pre mori şi pre viti şi pre stupi, căce că așia ati 

cumpărat și el de la Mecula . . . lar Gavrilaș. . ., dacă aii 

vădzut că să face atăta somi de bani, n 'aii vrut să întoarcă 

cheltuiala şi să-ș ia saatul», ci face zapis pentru părăsire. Pe- 

cetea celor doi prelați: ns ua. . . revpriă MHTpSNSANI cSuaReKei 

ŞI MENAT ASANHE neknHe pomanekor. Semnături, 

59. 13 Februar 7176 (1668). «Ghedeon archiepiscop şi mitro- 

polit sucaaschii, Solomon Bărlădianul Vel Logofăt și Miron 

Costin Vel Vornic de Țara-de-gos și Vasăli Vel Vornic de Ţara- 

de-sus şi Neculai Racoviță Hatman şi părcălabu de Sutava și 

Stamatie Vel Postelnic i Toaderlorgaachii Vel Spatar i Postolachi 

Vel Paharnic i Ursaachi Vel Vornic i Ilii Sturza Vel Stolnic i lo- 

nașcu Brăncă Vel Pitar i Lupaşcu Buhuș Vel Șatrar i Alexandru 

Ramandi Ve! Uşăr i loan Racoviţă vtori Caşnic i Contăş 

tretii Logofăt îi Ștefan tretii Postelnic i Dimitrașcu Roșca i 

Silion îi Ștefan Gherghel Dvornicii] glotnii> arată că Proca 
Postelnic şi «Athanail egumenul de la svănta mănăstire ci 

să grăești Dialul Mare și cu Ghiorghi Hadămbul ci este la 

acia monasțtire]» fac «schimbu ei în de ei> între <o vie de 
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aice de la aș, ci este la Urşulă» (de la <Eni Hagiul») şi parte 
din Olășăi pe Șacovăţ (luată de la Grigoraş Cocărlie, ce o 
avea de la «Neculai Buhuș, ce aă fost Logofăt-Mare», și a- 
cesta de la fiul Nacului). — Copie din secolul al XIX-lea. 

60. Iași, 26 Mart 7176 (1668). Iliaş Alexandru- Vodă, la mai 
mulți răzăşi, pentru a alege părțile lui David Chirvasie «şi 
a Dăștovanului». — Copie din secolul al XIX-lea. 

61. laşi, 12 Octombre 7177 (1668). <Tudoscaa fata lui 
Marmure Uricariul din saat din Todireşti» vinde partea-i din 
Ivănești, cumpărată de Marmure de la Vasfi]lie Huhulea, lui 
Apostol Durac, cu 80 de lei bătuţi. Marturi: Sandul Buhuș 
Vel Pitar, Lupașco Vel Şătrar, Dumitraşco Roşca, Roman, 
Gheorghiţă, Ursul Vornici de Poartă, Iordachie Armaş, Mi- 
hălachie Căpitan. Scrie Tiron diacul. 

62. r-iă April 7177 (1669). Hotarnică de la Dumitrachi 
Roşca Vornic, pentru hotarul moşiei date de Alexandru Iliaș 
lui Solomon Bărlădeanul, Marele-Logofăt, pe Sacovăţ. 

63. laşi, 11 Novembre 7179 (1670). «Apostol Durac, G-am 
fost Medelniciar-Mare>, dă ocina sa de la Olășei, cumpărată 
de la Sofiica Dimoae, «Schivei fiatii Dimoae». Marturi: Co- 
liv[ă] Căpitanul de Curteanii de 'Țănutul Vasluiului şi Vreameș 
c-ai fost Căpitan de Curteanii de Fălciiu, și Vasilie P... tic 
de Corni de la Ţănutul Suceavei şi Costantin Beldiman vă- 
tavul dumisal[e] Postelnicului celui Mare şi Gavrilaș snă lu 
Panvă (sc)». 

64. Iași, 8 Mai 7179 (1671). «Paraschiva fata Dimei de 

Oloșăi» dă partea ei de moșie, «ce me-ai fostu și mie dă- 
ruință de la Apostolachi Dura(c] ce ai fostu Medelnicear», 

pe «lei bătuți». 

65. 20 Novembre 7180 (1671). «Manolachi al doilea Co- 
mis» se învoieşte cu «Petrașcu Buznea nepotul lui Vasili 
Banul Vel Medelnicer şi cu alți frați a lui», pentru partea 
lor din Gănești, unde hotărnicise Iremice Vornic de Poartă. 
Acesta asistă, ca şi «Costandin părcălab ot Popișcani», <A- 
lexandru Buhuș Hatman». — Resumat din 1816. 
-66. r-iă April 7180 (1672). «Eu Stratina, fata Uleiane, ne- 

poata Curii, cu genere-mei Gavrilă», vind partea lor la Glo- 
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deni pe bani bătuți. «ari dentr' alți ficori al mie, de va avia 
cineva puteare ca să-i dt banei ce mai sus scrie, şi să ţei 

„moşiia ... Şi eii popa de Mirești am scris zapisul, să să știe.» 
Peceţi cu degetele. 

67. Iași, 20 April 7180 (i672). Androsie din Gănești și 
altul de acolo «datu-nea-am viecini dumisale lui Manolachie 
Comisul să fim viecini drepţi în Gănești, de unde am fost 
viecini de moșie, căce nea-au plătit dumnealui de zloți bi- 
rului c-ai fost parte noastră în Tărgul-Frumos, că am păţit 
multă nevoe de tărgoveţi, de ne lua vitele şi ne băte; iară 
dumnealui ne-ai plătitu, şi ne-ai ras și cisla, căt ai fost par- 
tea noastră den tărgu. Pentr' aceaia ca să fim dumisale di- 
repți viecini, noi şi ficorii noștri, în satu în Gănești, să nu 
mai îmblămu ispitindu-ne cu alte poveşti; iară, dentru noi 
cari se vor ispiti să-s ducă de acolo, — Comisul să trimată 
să ne €& de grumadzi și să ne ducă iară în Gănești.» Mar- 

turi: «Ioniţă Bucim Postelnicul, Dumitrașco Roșca Vornicul 

de Poartă şi Costantin Pelin de Ruștori și Gavril Hăjdeii 
și Dumitrașco Bonta și Poogan de Pletuci și alți oameni 
buni>. Ei pun degetele. 

68. Gănești, 23 Novembre 7181 (1672). Hotărnicie la Gă- 
nești, a lui Irimiice. 

69. Olășăi, ro Maiii 7183 (1675). «Ştefana femeia lui Du- 

mitrașco şi cucoanel(e] mialțe] Mărie și loana> vind partea 
lor cu «lei bătuți». 

70. I-ii Iulie 7183 (1675). Dumitrașco Cantacuzino, pentru 

Anghelachi şi Costandin de la Popișcani, ce se pling de 

<giupăneasa răposatului Tălmac Paharnic» pentru o prisacă 

de acolo: ea-și pune stupii ei lingă, «peste» ai lor. Domnul 

a trimes «la cinst. și credintos boerinul nostru, la Miron 
Vorc., prelejindu-să la ţară», să cerceteze, Acesta întărește re- 

Sultatul, contra Păhărnicesii. — Extras pe la 1800. 

7i. 9 Iulie 7183 (1675). Mărturie hotarnică a lui Miron 

Costin Vornic. — Resumat din 1816. 

72. 9 Februar 7184 (1676). «Mihăilă ișnea, fătorul lui 

Obriajie, nepotul Păntei de Glodiani>, vinde «o livadă G-aii 
fostu în fundătură la sat la Glodiani...dumisale Stratulul
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(sic) de Glodeani, pre un boi de sug bun». Între marturi: 

«Toadel Ilea de Mireşti... Şi eii Stratul ce am fosti parnic 

(sic) am scris» [foarte elegant). «Stratul iscal.> Ceilalţi pun 

degetele. 

73. lași, 25 Februar 7184 (1676). «Chiriiac Durac, fratele 

lui Apostol Durac», vinde ocina sa din Ivănești, «din cence 

bătrăni, ce să împarte satul, dintr'un bătrăn a cincia parte», 

«dum[ijsale cumnati-mea Mariei Medelnicerooai Durăciasii], 

drept 20 lei bătuţi». Marturi: = Velicico Costăn Marele-Coimis 
şi Gorovei Logiojfet şi Pătrașco Postelnic şi cumnatu-mieiă 
Lupan şi soru-mia Măricuța şi Gheorghiţ[ă] sin Gorovei». 

74. lași, 24 lunie 7186 (1678). Nişte răzăși vind moşie la 

Glodeani «Stratului și femeii lui Ștefănii și cuconilor dumisale, 

dreptu 28 lei... Dinaintea preutului Toader din Crăești şi 

a lui Ghiorghie de acualea și a lui Răzmiri (sc) de acolea 

şi a lui Simion fişoru alu lui Răzmiriţe... și dinaintia lui 

Zafir neguţitoriului din Iași şi Apostul Blănariul din Roman. 

Și ei Gligoraşu ficoruli popei din Crăeşti am scris aicia acestă 
zapis.» Semne cu degetul. 

75. laşi, 29 Decembre 7187 (1678). «Toader snă Lucot 

de Vovărăești» (Vasluiii) vinde partea-i din Jigoreani lui An- 

dronic de Visterie. Marturi: «Nacul de Visterie și Ştefan de 

Visterie». Pomenit zapisul Iorgăi Vameșul. 

76. laşi, 3 Ianuar 7187 (1679). Duca-Vodă, lui Toader Ilea, 

pentru pira Stratului asupra lui Vasilie Cuea |Cură) din Borăști, 

«că iaste dator Stratului cu 11 ug.i pol pentru niști dăjdi cur- 

tineşti ce l-ai plătit, pe cum are și pecetluitur[i] de la Ionașco 

Coliv[ă), căpitanul, că l-ai plătit... Să socoteşti pe pecetlui- 
turi f... hi așia, numai să plinești banii Stratului de pe Va- 

s|ijlie Curea şi să dai pre măna Stratului.» Pecete cu chi- 

novatr. 

77. 17 lanuar 7187 (1679). «Pănteleiui ziat Crătun Curia» se 

îndatorește «să întorcu neşte bani Stratului de Glodeani de 

pe o parte de ocină &-aii dat Stratul bani pentru socru-mieii 

Vasilie Cură, optu galbeni şi șa|sălsprădzăci potronici, bani 

buni, la dajde curteniască», puindu-i-se moşia zălog. Scrie 

«Lupul ot Visterie». Semne cu degetul. 
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78. Februar 7187 (1679). «Cinstiţ boiari dumneavoastri. Să 
fi dumneavoastră sănătoș. Alta, facem şt[iire dumilor voastri 
precum ai vinit Stratul ot Glodenii cu carte Măriei Sale lui 
Voade (sic), jăluindu-s(ă] pă Vasfillie Cure ot Boreştii», pentru 
datorie de «8 galbănii și 6 potronici, ce L-ai plătit de dejdi 
curteneşti, și ai pus o moșie în zălog». Stringe pe vecini 
«dăn pămpredziur>. Se pune termin, «şi apoi ai așteptat și 
patru dzile, şi banii tot n'ai dat». Face mărturie pentru 
aceasta. Semnat: <Robu Măriei Sale lui Voad!'ă): Toader Ilea 
ot Mireşt(i]». 

79. laşi, 15 Februar 7187 (1679). «Vasfillie săn Găndea ot 
Glodeani și cu verii mei Istratie şi Drăguna, fetorii mătușă- 
mea Nastasii», vind partea lor «din moşe noastri Uliiana, 
pentru căci ai cumpărat și Stratul întăi dintr'acest moș, 
partea Stratinii». Marturi: «Nacul de Visterie şi Toader Vor- 
nicul de Dumești și Chiriţa de Gărcin(a)». Scrie «Lupul ot 
Visterie». 

So. Iaşi, 21 Maiii 7187 (1679). Vinzare la Jigoreani. Mar. 
turi: diaci de Vistierie «şi Chiriţa biv căpitan de Gărcin(a) 
şi Lupul de Visterie, nepot Mihalcii de sor[ă]». 

81. lași, 7188 (1679-80). Mai mulți răzăși din Jigoreani 
arată că au făcut vinzare «Cluciarului Enachii, şi apoi, hiind 
Andronic de Visterie om de moşie de acolia, ai înciput el la 
cumpărăturță)». 

82. C. 1680. Proca se împacă cu răzeşii, se uită scirdele 

şi se decide a se plăti impreună czufotefe. 
83. laşi, r-ii Iunie 7188 (1680). Vinzare la Jigoreani. Marturi 

şi «Iliiaş Drăguţăscui Armașul cel Mare... ., popa Axentie din 
tărgul Iașilor... și Toader ai fostu Vornic din Dumești». 

84. lași, 23 Septembre 7189 (1680). Duca-Vodă, pentru 
Toader a li din Mirești, ca să i se aleagă la Jigoreani. Miron 
Vel Logofât, — Pecete cu chinovar, mare. 

85. 12 «Feur.> 7189 (1681). Vinzare la Jigoreni. Martur 
şi «Pănte Șătrariul din Procelnici de la Căriigătură». 

86. laşi, 20 Februar 7189 (1631). Un răzăș din Jigoreni 
face vinzare lui Andronic. Marturi și <Enachie Postialnicul 
snă Toader Păladie Vistiarnic... şi Toader snă Ilia den Mi-



  

92 DOCUMENTELE MOȘIILOR P. P. CARP 

rești şi Gligorașco snă Iloae din Codrești... şi Gavril Cobi- 

leanul». 
87. 10 'April 7189 (1681). <Glegorașco snă Mierăuţ din 

Jigoriani» vinde ocina sa, «cu mănule miale curăţiti», lui An- 

dronic diiacul. Marturi și «Stogul», «Gligorie Bercul». 

88. lași, 12 April 7189 (1681). «Ştefana fata lui Vasilie 

Oltianul, nepoata lui Vlad, strănepoata Bolii, şi cu fitorii miei, 

Vlasie și Ghiorghiţi», vind partea lor din Jigoreani lui. An- 

dronic diiacul, cu lei bătuţi. 

39. «U las, 1! 7189 (1681), April 25.» «Uliiana au fostu f(r)ate 

lui Ionaş(co) Curi, şi Uliiana au avut fitor pre Stratina şi pe 

Urita și pe Dumitru, tatul lui Vasilie Gindi.» La Cureşti 

ei ai «pămănturi». Și «femiaia lui Vasilie Roșcii» are pămînt 

acolo. Pomenită «Păscilina fata Mutei». 

90. 4 lunie 7189 (1681). Miron Costin Vel Logofăt către 

fii lui Simion pircălab: Anghelachi, «Chiosi», Costandin, 

Gheorghe şi Ion, pentru Popișcani. — Resumat din anul 1800. 

91. laşi, 22 Mart 7190 (1682). «loana fata Curdiias(i]» 
vinde partea-i din Jigoriani lui Andronic. Între marturi iscă- 

lesc: «Toader Albotă Vel Armaș, 1682 (cu cifre arabice), 

Ghiorghie Stărce ot Vel Vist. (), Iordachi Thoma (?) Ar- 

maş». 
92. 13 April 7192 (1684). Nepoatele «Stărcului» vind par- 

tea lor din Jigoriani lui Andronic. Între martori, Tănasie 

Burghel[e). 

93. 10 Iulie 7192 (1684). <Anghiniia fămeaia lui Vasilie 

Roșcii din Glodeani» și altă persoană vînd moșie la Glodeani. 

Marturi: «Frăncul Vornicul de Poartă . . ., Jliiaș Gheţiă şi 

Băsan Gavriiiţi». 

94. Iaşi, 26 lanuar 7193 (1685). lane “Burnaz 'şi «cu cu- 

coanele miale Măriia și Cărstăna» vind jumătate de Ţibăneşti 

«gineri-mieă lui Ștefan de Visterie și fimei dumisale Mătriii>, 

cu 250 delei. Marturi: «Alixandru Ramandi c-ai fostu Postel- 

nic-Mare şi Ion Apostolachi vtori Logofăt şi Andronic diia- 

cul din cas[ă] de la Măriia Sa Vod[ă] şi Lupul de Visterie 

şi Toader Ilia de Mirești și Lupul Cozmei ot Jigoriani ot 

Vaslui şi Ioniță Despinian şi Apostolachi ot tam». Semnă- 
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turi greceşti ale vinzătorilor. «Eu Ianachi cumnat lui Enei 
Burnaz m'am prilejit.» 

95. I-ii Februar 7193 (1685). Iane Burnaz «și cu cucoanele 

mele», Maria şi Cărstăna, vind jumătate din Ţibănești, — pre- 

cum s'a făcut vinzarea lui Ștefan de Visterie, — egumenului de 

Galata, cu 150 de lei. Marturi: Tudosie Dubăui Vel Logofăt, 

Zosim Bașotă Hatmanul, Veligco Vel Spatar, Ion Răcoviţă 
Vel Păharnic, Toderașco Vel Vistier. Fetele se iscălesc gre- 

cește de tatăl lor, care și el, semnind grecește: Mzooprts, 

pune şi degetul. 

96. I-ii Februar 1685 (arabic). Ioanichie egumenul de Galata 

arată că a cumpărat jumătate din 'Țibănești cu banii lui 

Bută (Azcz), care nu putea negocia singur, Pecete grecească. 

Jos: "lowwimoc 205 ohazo», Asiwos tepoudvapos 05 “Aţiob 
Năffa. 

97. laşi, 1-ii Maiu 7193 (1685). «Gligoraşco feorul lui Mie- 

răuț, ginerele Holmului», dă ocina sa la Jigoriani, ce o are de la 
«Mierăuţi», și «o parte. .. de la Blehan, din bătrănul Lupului», 

lui Andronic. Marturi: «Vătavul Golie, aprod de tărgu de 

la Folești, de la Vaslui, și Gănsci, călugărul de la măn(ăjstirea 

Surdului ot. Șacovăţ . . . și Frăncul . . .2. Andrei Vornic 

semnează între marturi (pecete cu un om avind un băț 

în mînă). 

98. Iași, 8 lunie 7193 (1685). Dumitrașcu Cantacozono (526), 

pentru Ionichii arhimandritul şi soborul «de la Gălata din 

deal», care se pirește «cu Ștefan diiacul de Visterie», ară- 
tind cum s'a făcut cumpărarea de la Eni Burnazu, de către 

egumen şi de către Ştefan, a jumătăţii Țibăneştilor, cu «o 

moar[ă) gata, ce-i dzit[e) la Foros». Zapisul lui Ștefan «<s'aă 

aflat că iaste adevăr» şi mai vechii. <Zapisul egumenului 

s'au aflat c'aă cumpărat mai pre urmă, şi făcutu și cu meș- 

terșuguri.» «Tudos[e) Dubăi Loglojf[ălt.» Scrie <Gligori». 
Pecete mare, peste hirtie. 

99. laşi, 2 Novembre 7194 (1685). «Toader fisorul lui 

Galerie călugărul -ai fostu preot în Dumești lui Iordachi 

Vistiarnicul, ce-s la Ţinutul Vasluiului, în fund, pre Bărlădzels 

vinde partea-i de la Jigoriani, «de la fântăna Onișcăi», cu
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opt lei. Marturi: «Todosfie] Dubăi Vel Logofăt, Frăncul 

Vornicul de Poartă, Pahomie Vornicul, Dumitrașco Isăcescul 

Căpitanul şi alți boiari de Curte». 

100. 5 lulie 7196 (1688). «Costin Grecul de Cruce» dă 
zapis lui «Pătrașco &-ai fost budac» pentru un loc de pri- 

sacă la Jigoreani. Marturi: lon Vătavul de Cărleşti de la 

Munteni şi pop Runţea de pe Grăle și Vălce vătav de hăn- 

sari . . .> și Grecii 'Avasrăc şi Ilâvos. Iscălește și «popa 

Rianţia». 

IOI. laşi, 22 Iulie 7196 (1688). Constantin-Vodă, pentru 

Olășeii lui Ștefan Bărcă diacul de Vistierie. 

102. lași, 5 Februar 7198 (1690). Costandin-Vodă, pentru 

« Andronic Logofătul de Vistierie», întărind cumpărătura lui 

din Glodeni. Pecete mare, ruptă. Tudose Dubăă Vel Logofăt. 

103. laşi, 17 Februar 7199 (1691). Costandin-Vodă. Safta 

şi Ilinca și Maria, fetele lui Gheorghi Bute, arată zapisul lui 

Ionichie egumen de Gălata, care cumpărase lui Bute cu 250 

de lei jumătate din satul « Țibănește», dela Iane Burnazși de la 

fetele lui, cealaltă parte fiind vindută lui Ştefan de Visterie. 

Dompul întărește. <Lupul Bogdan Hatman, netămplăndu-să 

„Vel Log!ojflă]t.» Scrie «Neculai Cerchez». Pecete mare, peste 
hirtie. 

104. lași, 27 April 7199 (1691). Fetele lui «Ghiorghie Bute 

negustoriul din tărgu din lași» vind partea lor din Țibănești 

(Bute o luase de la Iani Burnaz și de la fetele lui: «Măria 

şi Cărstăna», epitrop fiind Ionichie arhimandritul, egumen de 

Gălata) lui «Ștefan de Visterie». Marturi : Leontie egumen de 

Gălata, Erimie egumen de Trei-Sfetitele, <Zuza Vornicul de 

gloati, Neculai negustoriul, Gheuca bulucbașa, ziat Ghiorghie 

Bute .. ., şi Lozănschii Durateco. .. şi Gligorașco Păstrăv». 

105. lași, 17 Maii 7199 (1691). Neculai Morianul şi soția 

sa [pecete octogonală a acesteia] vînd partea din Jigoriani 

ce au de la tatăl ei, lane Medelniciarul. Marturi: «Iordachi 

Postialnicul și Ilie Catargiul şi Lupul şi Toader de Visterie 

şi Gavril Cobălianul»>. Semnează «Iordachi C.» şi «Ilie Ca- 

targiul», «Ion Botedzu». 

106. lași, 15 Octombre 7200 (1691). Costantin Voevod, 
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în favoarea lui Andronic, în proces cu < Apostol nepotul Naş- 

cului din Todereşti». « Tudose] Dubăi Vel Logofăt.» «<Du- 

mitrașcu Uricar.» Pecete mare, cu totul căzută, 

107. Glodeani, 18 lunie 7200 (1692). Declaraţie a unui Naşcul. 

«Să ne lasă să şedem păn în toamni, căci am fostu apucatu-ne de 

am sămănat păpuşoi și de alte legumi, iară în toamnă să ieșim, 

că n'avăm nici o triab[ă], că am fostu înblăndu nești oameni 

făr[ă) triab(ă).» Semnează: «Costantin Bantăș Vornicul de 

Poartă, ce am fostu socotitor», «lie ca am fostu păcurar». 

108. lași, 28 Iunie 7200 (1692). Fiii lui Gavril Bordia fac 

vinzare lui Andronic la Jigoriani. Marturi: «Tudosie Dubău 

Vel Logofăt, Dumitrașco Caurul biv Vel Stolnic, Ion Căm(ă)- 

rașul de lumini, Costantin Bantăș Vornicul de Poarti, Golăe 

Vornicul de Poartă, Lupul de Vistierie>. Scrie «Ionașco An: 
ghel diiacul». 

109. lași, 24 lanuar 7201 (1693). Lupul fiul Stratului își 

vinde partea din Glodeni lui Andronic Cămărașul. Martur 

şi «Ștefan Milescul Spătarul şi Mărdarie Vornicul de Poarti 

şi dumnalui Golăe Vornicul de Poartt... și Gavril Mugildia 

şi Vaslijlie Bănuţul şi Bărcă ot Visterie». 

110. lași, 23 Novembre 7203 (1694). Costandin Duca, pen- 

tru «Ștefan &-au fostu Cliuciarii al doilia», ginerele lui ani 

Burnaz, întărindu-i «satul întreg» Ţibănești, ce l-a cumpărat. 

Tudose Dubăi Logofăt. Pecete peste hirtie. 

111. laşi, 23 Mai 7204 (1696). Antioh Constantin Voevod, 

lui Pilat Vornicul de gloată, pentru a hotărnici la Glodeani 

partea lui Andronic de Visterie și Lupul de Visterie. «Așij- 

derea să mergi şi la Prigoreani, ce sint iar la cela Ținut, să 

alegi părţile lui Andronic de spre alți răziași.» Să facă ace- 

laşi lucru «la sălişte la Marcoviciani..., şi-s muţi stălpii pre 

unde aii mai cumpărat Andronic, după ce ai hotărăt acolo 

boiarii noștri Jonașco Cluciariul şi Bleablea Vornicul». Pecete 

mare cu chinovar. Vel Vornicul semnează în lipsa Vel Lo- 

gofătului (notiţa e în slavonește). 

112. 7 Iunie 7204 (1696). Antioh Cantemir dă dreptul 
dijmei lui Gavrilă și Toader fiii lui Anghelachi, la Popișcani : 
«şi din prăsilă și din grădini». — Resumat de pe la 1750.
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113. Jigoriani, 9 Iunie 7204 (1696). «Simion şi Gavril, fi- 

corii Anicăi featei Coroae, și Toader fizor Portasiei» din Ji- 

goreani vind Cămărașului Andronic păninturi. — Aceşti «ne-: 

poţi îi Coroe> sînt pomeniţi şi în alt act din acelaş an. 

114. laşi, 3 August 7204 (1696). Constantin-Vodă. Pentru 

posesiile lui Andronic. «Necolai Donit Vel Logofăt.» Scrie 

«Vasti]lie Rugin[ă)». 

115. 8 Septembre 7205 (1696). Vinzare la Glodeni. Mar- 

tur: Nicolai Donici Vel Logotăt. Scrie un «diiac de Cămară». 

Mărturii cu degetele. 
116. 5 Maiu 7207 (1699). Zapis către Cămărașul An- 

dronic, pentru Glodeni, «ce iaste din stălpitura ce sati 

stălpit cu Pilat Vornicul...: 20 pămănturi pămăntul, căte 

1 leă, pot. (2) bun». Marturi: «Pilat şi Buta și Ghiorghiiaș 

Vornit de Poartă și Tănasie] Burghiale şi Enachi Ilia ot Mi- 

rești și Lupul Cozma și Simion Viiariul». 

117. Iași, 11 Octombre 7210 (1701). «Ioniță Colțea și cu 

femeaia mia loana, fata lui Crătun Curea», vinde <doaodzăci 

şi doao de pămînturi den sat din Glodeani» «lui Andronic 

Cămărașul și gupineasii dumisale, drepti doaodzăci şi doi de 

lei». Marturi: «părintele Ursu protopopa de pre poartă și 

Matheiaș preutul ce slujaşte la besearica domnească pre poartă 

şi dumnealui Ghiorghi Stredzăscul Vornic de Poartă .. . Şi eii 

Pavăl diiacul am scris». — Nouă vinzare la 17 Maiii 7207 (1699). 

«Şi ni-aă dat dumnalui pe pămăntu căte un lei bătut.» Mar- 

turi: «Ștefan Pilat Vornicul de Poartă și Ghiorghiiaș Vor- 

nicul şi Rojniţe Vornicul şi Ghiorghiţ|ă) Stredzescul Vor- 

nicul și Golăe Vornicul». Punere de degete şi iscălituri. 

118. laşi, 6 lanuar 7213 (1705). « Toader şi cu femeia mea 

- Rubina», lui «Andronic Vistearnicul», care li împrumută 

bani ; «care bani şi dumnealui i-ai luat de la un Turcu cu 

camită». Vecinii, «fraţii», '<n'aii vrut să ni faciă] bine la greul 

nostru». Marturi: c«boiari de Curte şi oameni buni, bătrăni de 

țlajră». 

119. 10 August 7217 (1709). «Ştefan Hăbășăscu părcălab, 

cu soția sa Axinia», vind lui Iordachi Ruset Vel Vornic jumă- 

tate din Hăbășăşti şi jumătate din Giurgeşti, cu casă, cu pivniță 
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de piatră, cu heleştei şi cu moară gata, cu vecini Şi cu lo- 
curi de prisăci și cu pomeţi, «cu 500 lei bani de argint>, — 
locul fiind «la Strungă, în 'Țănutul Romanului; şi le-ai fost rămas 
de la părintele lor Ion Hăbășăscu». — Resumat de pe la 17ş0. 

120. 3 Ianuar 7218 (1710). Maria Cogoloae, fata lui Miron 
Stărce, vinde lui Iordachi Ruset jumătate din Giurgești, «ce 
este la Strunga a mare în Țănutul Romanului, ce i-ai fost 
de pe maică-sa Roxanda fata lui lon Prăjăscu; și este is- 
călit dumnealui (?) Manolachi Ruset Vornic». — Resumat de 
pe la 1750. 

121. laşi, 6 Iulie 7223 (1715). eBunița fata lui Vasilie Gre- 

cului din Armenești, nepoata Țișnii şi a Zancului», dă zapis în 

mina lui «Neculai fecorul lui Enache Covrig, t-au fostii diaci 
de Cămar[ă], și nepotu-miei lui Iftemiei, ficorul lui Vasfillie 
Focșa», dindu-li pămînt la Armenești. Marturi: <Crătun che- 

haia ot Teleajina, Chiriiac Hordil[ă] ot Tatomireșt(i], Conea 

Sfeclă ot Stemnic-Mare, Enache snă Costul Vasţille ot Ta- 
tomirești, Andrei trămbițaș leșesc.> Scrie «Statie diac ot 

Gavril: Miclescu Vel Logofăt». 
122. 20 April 7225 (1717). Doi răzăși din Ivănești vînd 

partea lor «de pre maică-mea luresta», întrebind întăiii «nea- 

mul mei, care săntem dintru bătrăn, pecum să-m întoarică) 

și să ţii ei, şi nau vrut să cumpere; apoi ei am vrut să 

văndu a strein, iar dumn(eallui Theodosiei Lipan s'a sculat, 

și ne-am tocmit binișor, frățeaște, între toț frații». Li se dă 

pentru moşie «un cal înblător, care s'aii prețeluit pe eftin 

dreptu treidzăci de lei, şi o vacă cu vițel, de me-am luat 
într'ales, și doi saci mari de păne, și o măscuroaei cu prăsălă 

şi cincisprădzeaci lei, bani». 

123. 11 Januar 7226 (1718). Tudorașcu săn Miron Stărce 

face schimb cu Vornicul Iordachi Ruset: acesta dă jumătate 

din Hăbășești, «care s'aii chiemat mai de mult Sărbii», «de 

baștină, care aii fost partea lui de pe moşu-săii Ion Prăjăscu 
biv Paharnicul» ; Vornicul avea și cealaltă parte, cumpărată 

de la Ştefan Hăbășăscul. În schimb, «părți din sat din Mo- 

vileni, de la Țănutul Eșilor, pe Jijia» şi 40 de lei. — Resu.- 

mat de pe la 1750. 
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124. 13 lulie 7228 (1720). Mihai Racoviţă, «Lupului biv 

Vel Vistiarnic», ce are moșie la Glodiani şi Sohuliaţi, pentru 

a-și lua drepturile de ca dzeacia». Pecete mare cu chinovar. 

Vel Logofăt iscăleşte. 

125. laşi, 14 Maiu 7230 (1722). «Mihai Răcoviţi Voevod», 

pentru pira lui Ştefan Hermeziu ot Vistierie cu Costantin 

Cucoranul vtori Medelnicer. Fi ţineaă «doai surori, featele lui 

Ștefan de Visterie, t-au fost frate lui Andronic». Se ceartă și 

pentru Țibăneșşti, «care ai fost casăle părințăşti, şi ţine Cos- 

tantin Cucoranul; carele i s'ar căde lui [Ştefan] să I[e] ţie, ţiind 

pe fata cia mai mică». Se află la judecată tă «Ștefan de Visterie 

trei fetori au avut: 2 feate și un copil, care pe copil încă 

părinţii l-au deosăbit, și, &-au fost parte lui, ş'aii luat, și așiş 

s'ai dus de aicia». Averea rămăsese deci cimpărţitoare» fe- 

telor. Judecata, «după obiceaiul pămăntului și după leage ţă- 

răi», hotăreşte ca: «pentru satul Țibăneștii, fiind casăle pă- 

rinţăști, să fie a featii acestii mai mici..., iară Costantin Cu. 

coranul să-ș iă dintralt satu, ca să fie și la dănsul de pro- 

tivi, iară din celelalte moşii c-or mai rămăne, așea s'ait so- 

cotit să scoată și cheltuiala 'nunţii featii aciastii mai mici, 

cari au cheltuit Costantin Cucoranul... C-or mai rămănt din 

moșii, să aibă a li ţinea frățeaşte.» — Pecete mare, cu chi- 

novar. 

126. lași, 29 Iulie 7230 (1722). Zapis, iscălit de «Mihai 

zugravu» și c<Enachi Arapul». Semnătură grecească. 

127. 17 Decembre 7240 (1732). Danie către Aniţa fiica 

lui Manolachi Ruset Vornicul. 

128. lași, 14 lanuar 7241 (1733). Grigore Ghica dă dijma 

de la Hăndreşti lui Ștefan Vornicul, fiul lui Manolachi Ruset 

Vornicul. — Pecete mare, cu chinovar. 

129. 7 Decembre 7242 (1733). Un popă din Gănești de- 

clară că a iscălit pe un act de la Bărboi Sturza fără a-l ceti, 

că l-a cerut îndărăt și a căpătat răspuns că-l va rupe Sturdza 
chiar, găsindu-l. 

130. 10 Iunie 7245 (1737). Grigore Ghica, lui «Ion Neculci 

biv Vel Vornic», Ştefan Tăbărţă Jitnicer și Toader Stărce 

Vornic de Poartă. Ion Silion s'a plins de «dumnealui Bărboi  
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“Sturdza» că la Moiceşti (Ținutul Cărligăturei) «ai întrat cu 

plugul în hotarul lui, şă i-ar fi stricat căteva pămănturi de 

grău: arăndu hotaru în curmezişu, i-ai făcut multă pagubă». 

Să cerceteze. — Pecete mare cu chinovar, cu ambele mărci 

ale ţerilor. 
131. 20 Decembre 7245 (1736). Ordin de hotărnicie de la 

-Grigore-Vodă Ghica. Adausul e de mina Logofătului-Mare. 

132. 20 August 7245 (1737). Grigore Ghica-Vodă, «la bo- 

eriul nostru Vasili Carpă biv Vornic glotnii»: să aleagă iarăși 

lui Andronic, căruia-i mai hotărnicise odată cu Gheorghiţă 

Racleş, la «Jigăreni». Lăsase eila o parte «o cas(â] şi vie a 

unui răzeş de acol(o), anume Andrei Vărcă, și încă acmu, 

în iastă var[ă), ar fi pus şi o prisac[ă) ominiască tot acolo, 

pe parte lui Andronic Căm,, și, trimiţiadu omul său să dijmui- 

ească din stupi] și dentr' altel[e] ce ar fi pe acel loc, iar acel 

Andrei Vărcă ar fi sărit să bati pe omul lui Andronic, și 

n'aii lăsat să dijmuiască». Pecete octogonală, cu armele am- 

belor eri (vulturul în stinga), cu chinovar. 

133. 21 Junie 7248 (1740). «Costandin Roset biv Vel Clucer> 

dă partea-i din Gănești <dumisalle] mamii Aniţii, surorii tată- 

ne-mit>. Semnează şi <Costantin Costachi Vel Clucer». 

134. lași, 14 August 7250 (1742). Constantin Mavrocordat dă 

voie mănăstirii Gălatei a dijmui satul Popii și un loc de pri: 

sacă cu livadă la «Tălpăreşti, și alt locu de prisacă la Honzei, şi 

alt locu de prisacă cu pomeţi la Spineni, pe Rece», etc. cAșij- 

dere şi pintru oaminii ce ar şide pe moşie mănăstirii, să aibă 

a să aședza cu egumenul, să facă slujbă, după hotărăre ce 

s'au făcut, 12 dzile peanu; iar, cine ari ave a răspunde, să 

margă la diregătoriul Ținutului, cu scrisori t-or avă, să le ia 

sama şi, cum s'a găsi cu dreptate, să giudice și (să dea şi 

mărturie.» 

135. 10 Octobre 7251 (1742). Hotarnica Brăeştilor, de 

Costandin Cucoranu ispravnic de Cirligătură, Gavril Pilat 
Vornic de Poartă, Postolachi Scorţăscu hotarnic. Se menţio- 

nează c<răposatul Toader Păladi Vistierul».-— Copie din 1797. 

136. 14 lulie 7251 (1743). «Toader Volcenschii», cu fratele său, 

Ion, şi cu o femeie, vind partea lor din Ivăneaști « Visternicului 
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Ștefan Hermezău> cu 11 lei [va fi revindută cu 40 de 

lei]. 
137. 20 April 7257 (1749). «Ştefan Hermezău Jitaicer» 

dă «scrisoare» «la măna fiii-meă Sandul, pentru satul Ţă- 

băneștii..,, care satu fiind a răpoosatii ]lincăi, maica copii- 

lor mei acestor mai ihari>, îl împarte între Sandu și Catrina. 

Moara din sat, făcută de el, să se «ţie frățeşte». «lar, căt 

pentru alte părți, ce sănt cumpăratul de socru-mieii Ștefan de 

Visterii, din satu din Olășei şi din Armen[ejşti, așijderele și 

o livadă cu loc de prisacă, — carea atastlea] sănt afară din 
hotarul “Țăbăjneştilor>, —le dă Sandului. Toader, cel mai 

mic frate, «fiindu un copil și can prost de minte», nu-i face 

parte. «Dar, vrănd Dumnle]zăui să facă milă cu dăusul ca să-s 

tocmască a minte», îi va da din altele. 

138. Iași, 30 anuar 7258 (1750). Ştefan Hermeziu biv Vel 

Jătnicer dă «ginerelui mieă Nicolae Gherghel biv vtori Me- 

delnicer și fiicii meale Catrini» jumătate din Ţibănești, cujumătate 

din moară, ca zestre; restul fiindalfiului săi Sandul. Avea moşie 

«di pe răpăosata soața me Ilinca, fata lui Ștefan Cluceriul, maica 

fiilor miei acestor mai sus numiţi». Lui 'Foader i se dai părți din 

Hodereni, Soholeţ, Boghice, tot de la soţia moartă. «Toader 

Carp biv vtori Jitnicer martur; şam scris şi zapisul.» 

139. 5 lunie 7261 (1753). «Costandin Mihail Cehan Ra- 

c[o)viț[ă]» Voevod dă carte lui Ion Andro[ni]c, <a-ş lua de 

a dzăcia di pe niştea moșii a lui, anume Glodenii, Marcovi- 

cenii, Jigărenii...: din păine, din făn, din prisăci cu stupi, din 

grădini, din toate, după obiceiii». Pecete cu chinovar: octo- 

gonală, cu bourul. «Cant. Vel Logofăt.» 

140. 5 Septembre 7262 (1753). Matei Ghica, lui «Andrieș 

neguţitoriul din Eși>, ce are moșiedela socrul săi Enăchiţă 

la Glodeani, Sohuleţu, Tansa, cîn fundu la Cărţu și la Bălo- 

şești»>, cu toate ale lor: <și din grădin[i] cu legumi». Pecete 

cu chinovar. Semnează Vel Logofăt. 

141. 29 Novembre 7263 (1754). Matei Ghica-Vodă, către 

Gheorghi Beldiman Vel Șătrar. ispravnic de Vaslui. Ai venit 

Radu Racoviță Vel Logofăt, <Ene şi maică-sa Zănica, ci 

ai ţănut-o Dumitrachi, și cu Gheorghi Carp ot Vistierie»;  
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Zănica arată <că ei sănt baștină, moșani în Gărbeştii Vas- 

luiă>. Alt bătrîn îl are cMateii Hurmuz», altul Gheorghe 

Carp, «fiindu-i cumpărătură». Ea e oprită de Carp de la 

cosit şi dijmă. Carp se oferă a-și primi banii îndărăt, cea- 

laltă fiind c<baștină răzăş». Ea se plinge că el a pus prisăcar. 

Carp pretinde «că arfi a lui, plătit de tată-săi, tot acel om 

prisăcar, de l-ai făcut; și el i-au zis de ș'ai pus stupii acolo». 

— Se decide ca el, primindu-şi banii, să plece. — Copie. 

142. August 7268 (1760). loan Teodor-Vodă întărește 

lui «Ilie Găndul zet Andronic» ocinile din Glodeni și Jigo- 

reni. Pecete octogonală, cu chinovar. 

143. 17 Maiu 7269 (1761). Judecata lui Sandul Hărmezăă 

cu Neculai Gherghel pentru Țibăneşti. Sandu zicea că i sa 

dat tot, şi el l-a cedat nevestei pentru lipsă in zestre. La 

cererea de acte de la tată, spune că «numai cu gura i-au 

dat». Gherghel arată zapis. Atunci Sandu obiecteazăcă Gherghel 

«ai văndut venitul moșii pe parte lui... lui Gheorghe Carp 

ot Vistier[ie], ş'ai cerut să nu văndă lui Carpu, ce să cumpere 

el cu prețul ce dai alţii». Gherghel arată că întăiă lăsase 

moşia «pe sama cumnatului săi Sandul», dar nu luase decit 

50 de lei în 8 ani, şi se stricase şi moara, a fost silita 

vinde. În ambele, i se dă dreptate. 

144. II Septembre 7272 (1763). Grigore Ioan-Vodă, lui 

«loniță Cuze biv Vel Stolnic, ispravnic de Ţinut[ul] Vaslu- 

iului>, pentru plingerea Saftei, fata Cămăraşului Andronic, de 

la Glodeni. cAcel cumnat al săă, Șerban Găndu, s'ar fi sculat 

în tăriia lui, și făr de ştirea jăluitoarei ar fi miersu (sc) pe 

numita moșie . . ., şi s'aii așăzat cu toată șederea lui acold, 

și cu vitele ce are.» Să cerceteze. Pecetea cu cei doi lei 

țiind bourul cu coroană și însemnele Domniei; jos: «lo Gr. 

To. VV. 1761». 

145.7 Maiă 7272 (1764). Sandul Hermeziu biv vtori Logofăt, 

impreună cu «soţul» săi, Zoiţa, și fiii, Mihai şi Catrina, dă zapis 

lui Ioanichie episcop de Roman, căi vinde jumătate din Țăbă- 

nești și ce mai are pe acolo. «din Olăşăi, ci să chiamă parte 

boeriască». Mersese cu carte de la Logofătul loan Bogdan 

ja Neculai Gherghel în Suceava, să-i dea de ştire. Promite a
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iscăli și el, sai a da banii la Iași ; dar trec cinci ani în 7ă- 

dar. Episcopul dă :3şo de lei «şi un cal>. Fraţii să nu se 

amestece, «de vreme ce tată-meu ai avut doao bupănese».— 

La 11 lunie 7272 (1764), episcopul arată că Gherghel a restituit 

banii. Semnează acum: Ștefan Buhăescul biv Vel Comis, 

Sandul Bosie ot Vistierie, şi mulți boieri mari şi mici. 

146. 4 Februar 1765. Grigorie Alexandru Ghica-Vodă, 

întărește lui Ștefan Mera şi fratelui săi Neculaii jumătate de 

Ivăneşti, ce se afla, în parte, în miînile familiei încă din vre: 

mea lui Ștefan Tomșa. Pecete octogonală, cu chinovar. 

147. 6 Ianuar 1766. Grigore Alexandru Ghica, pentru 

«dumnealui Enachi Hrisoverghi biv Vel Stolnic> şi Ioniţă 

Burghele Postelnic «din Ţinutul Vasluiului», pentru un pro: 

ces privitor la Glodeni şi Jăgoreani. Să facă hotărnicie. Pe- 

cete mică cu chinovar. Semnează Vel Logofătul. 

148. 28 lanuar 1766. Judecată între Ilie Găndul şi fratele 

lui, Șerban; <jăluind Șerban că, fiind el pe lăngă gramaticul 

Teofil, i-aii făcut rădicătură pe 25 viti: adecă 15 viti la un 

văcărit şi 10 viti la o coniță, și i-ar fi ţinut în samă banii 

ce s'au făcut pe acesti viti din sinbrie lui, cum şi 100 stupi 

i-ai rădicat din desătină ; şi zici Șerban că a lui ai fost 

numai 7 viti, adică 5 la văcărit şi 2 la coniță, și 50 stupi iar 

au fost a lui». Restul, ale frate-săă, care trebuie să plătească 

deci. Acesta dă alte cifre: «socotind facire de bine, ca de la 

un frate, iar nu ca să-i plătiască». «lar noi am giudecat, de 

va rădica Șerban cu sufletul săi precum că din sinbrie lui 

i-ai ţinut în samă Theofil gramaticul, să-i întoarcă banii Ilie 

lui Șerban pe căte viti sar dovedi cai fost a lui.. Mai ceri 

Șerban 3 lei pentru 120 căpiţi de rogoz c-ai fost cosit cu 

bani, să-ș facă șură la cas(ă], și, nelăsindu-l Ilie să-ş facă șura, 

i-ai putrezit rogozlul] ; iar Ilie ai răspuns că, fiind-că Șer- 

ban n'are moșie acolă, și întrănd şi vrajbă între dănşii, nu 

l-ai lăsat să facă şură.» Se decide plată: «măcar că Şerban 

mare moșie acolo, dar, fiind-că singur Ilie i-au dat voi de 

ş'au făcut cas[ă], să-l fi lăsat să-şi facă și şura, şi, dacă nu 

l-ar fi mai putut suferi să șadă, l-ar fi scos de acol6, şi acăle 

ar fi rămas făcuti; ce, cum ar fi hotarăt giudecata, așa ar fi
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rămas, lar pentru 2 lei ce arată Şerban că ai păscut un 

argat a lui vitile lui Ilie, ai dat samă Ilie c'aă avut tocmală 

cu argatul să-i dă 20 parți] . . . Mai arată Șerban că i-ar fi 

făcut vitile lui Ilie niște ispași în păine . . . Mai arată Șer- 

ban c'aii avut 9 nuci pe parte de moşie ce iaste în sama 

lui şi, bătănduii Ilie, ai luat 18.000 nuci, cu care l-ai dat 

platnic dum. Stolnic Cuza să i le plătiască; iar Ilie ai răs- 

puns că el i-ai bătut, far, căt ai luat dintrănșii, nu știe; 

ce, știind că nucii sînt pe parte lui, pentru aceia i-aii bătut, 

dar acum, macar că s'aii ales că nu-s pe parte lui, dar nici 

toți nu sint a lui Toader Eţco, a celui cu moşie: căce (?) sint 

să împartă în 4 părți, şi din 4 părţi o parti are triabă Toader 

Eţco, carile ai dat moșie lui Șerban. Pentru aasta am so- 

cotit că răi şi făr de cali esti cerirea lui Şerban, căci acei 

nuci păn la o vremi îi mănca toți, cine cum putt, iar dela 

o vremi încoaci i-ai stăpănit Șerban şi Ilie, fiind-că n'au fost 

hotărăți, și mai vărtos că Şerban are a tragi numai a patra 

parte.» Ceartă apoi pentru owau/ gospod adus de Şerban. 

Se judecă: «de vremi că Șerban esti frati mai mic și, cănd 

mav& unde să şadă şi era izgonit de toţi, atuncea Ilie l-ai 

priimit la casa sa și la moșie sa, și i-ai purtat de grijă fimei 

lui, lipsind el pe la Țarigrad, şi acmu, în loc de mulţămită 

ce i să cadi săi mulțămască, ca unui frati mai mari, el îl 

ocărăşti şi-l supără cu fel de fel de chipuri, am socotit ciu- 

botile omului gospod să le dă /adaus: amăndoi fiind că l-ai 

adus nesorocit], şi, fiind-că unde şedi Șerban nu esti moşie 

a lui, şi pentru ca să lipsască vrăjbile şi traiul cel răă dintre 

dănşii, să-s rădice Şerban de acolo în primăvară, la luna lui 

Mai, şi Ilie să-i plătiască casa şi altile ce sint făcute pe lăngă 

cas[ă], cu prețul lor, și aşe vor rămâne odihniţi; și Toader 

Eţco, cel cu moşie, să-și cauti alt mușştirei să-ș văndă moşie, 

ori să dă tot în sama lui Ilie, şi să-i plătiască Ilie venitul 

moșii după tocmala &-aii avut cu Șerban.» Domnul aprobă. 

149. 8 Mai 7274 (1766). Hotarnică pentru Toderașcu Eţcu 

biv is[pravnic] de copii, ginerile lui Enăchiţă ce ai fost vtori 

Vistiarnic, pentru nişte părți de moșii, baștină și cumpără 

tură, ca ai avut socrul lui Enăchiţă, ginerile Lupului ci-aii
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fost Visternicu-Mari, la sat, la Glodeni». «La vreme Musca- 
lilor i s'ar fi prăpădit scrisorile», și-l împresoară «un Ion fi- 
torul lui Andronic ci-ai fost Cămăraş de izvoadea». Cerce- 
tarea se dă lui «lonit(ă] Cuza biv Vel Stolnic, ispravnicul 
Vasluiului», sai «să orănduiască mazăli». Marturi : «on An- 
dronic și cu cumnată-său Ilii Găndul». Se arată un act de la 
lancu-Vodă, 7086 (1577-8), altul de la Constantin Movilă, 
7118 (1609-10). - 

150. 13 lunie 1766. Vel Logofăt către Stolnicul Ioniţă Cuza 
(<Ioniţi Cuzo»), cu privire la o plingere a Saftei Ginduleasa, 
pentru o prisacă făcută pe Glodeni, «pomi făcănd și hultoani». 
Fiii prisăcarului cer moștenirea, și, Safta luînd poamele, îi impli- 
nește: «pentru poame o iapă cu mănzu.» «Să cercetezi dumneata, 
de vreme ce prisăcariul acela, tatul lui on, hacul lui şi-au 
luat pe prisăcărit, și, deau pus pomi acolo la acă prisacă, pe 
moșie Saftii, nu încape el a rămănt moștinitoriti pe pomii 
ce va fi pus; căci știut iaste atasta, măcară dom. să toc- 
mești prisăcariii cu hac la prisaca dom. şi pe moșie dum,, 
pomii ce-i va pune el acold, — lăsîndu-să de prisăcărit, n'ar[e) 
nici o triabă cu pomii; ce dum. să dai poroncă ca să nu 
să amestici, nici să superi pe Safta acel Ion și cu frații lui, 
ficorii Lupului Ţăroii, întru nimică la acei pomi, şi să-i de 
iapa cu mănzu înnapoi.» Altfel, să li puie zi de soroc la Divan. 
<A dum. ca un părinte»... Adresa: «cinstitului al meu ca un fii 
dum. nepotului Ioniţi Cuza biv Vel Stolnic, ispravnic de 
Ținutu Vasluiului» [adaus: «Glodenii»]. 

151. 15 lunie 1766. Judecată a lui Costandin Feștilă cu 
alți răzăşi de la Ivănești. Se arată că Miera Uricariul a avut 
patru fii. «Și Gligorcea Duracu, fiind ginere Uricariului, au 
avut către a patra parte..., și, avănd cinci fegori, anume: 
Postolache și Chiriiac și Alixandra și Anuşca şi Stanca ,,., 
Nicolae Lozinschie Durac săn Postolache Durac Ş'aii văndutu 
partea lui din Tudorești...» Unul arată «că zapise ce au 
avut, s'au răsărit (sic) la prada Tatarilor». 

152. 20 lunie 1766. Grigore Alexandru Ghica, lui Ion Cuza 
biv Vel Stolnic, ispravnic de Vaslui, Costandin Grecul biv 
3-ti Comis, Vasăle Buhle, Andrunachi Carpu, mazil din Ţi- 
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nutul Vasluiii, pentru procesul ridicat de Feștilă cu privire 
la Ivănești. — Pecete mică octogonală, cu chinovar. 

153. 28 lunie 7274 (1766). Hotărnicie la Ivănești. «S'au 
găsit un călugăr monah, ce-i zăc Băcum (sic), om.ca de șes- 
zăci de ani, ce a fost trăitor la acel loci, și ai mărturisăt că, 
arăndi tatălă lui mălai la poenița din sus de hotar, și viindu 
moșănaşii pentru dijmă, și căutăndă pe hotar, aii luat dijmă 
pe Bumătate de poian[ă): la vale ai luat Ivăneștii, iar pe gu- 
mătate ai luat Mireştii.» 

154. I-ii Iunie 1768. Hotărnicie la Olășăi. Medelnicerul Ne- 

culaiă Gherghel are “Ţibăneştii: parte ca zestre de la socru- 

săi Ştefan Hermezău biv Vel Jitnicear, care şi el o avuse 

în jumătate zestre, iar jumătate răscumpărată de la Eoni- 

chie (sic) episcopul de Roman, căruia i se vinduse de San- 

dul Hermeziu biv vtori Logofăt, cumnatul lui Gherghel. Socrul 
lui Ștefan Hermeziu fusese «Ştefan de Visterii, &-au fost şi 

Vel Clucer>. Acesta o cumpărase supt Constantin Duca, la 

7203 (1694), 23 Novembre, de la «socru-săii Iane Burnazu 

și dea la fetile lui, Marie şi Cărstăna». Avuse parte și <Bută 

negustoriul din Iaş(i]>. Se întreabă acum «Sava Carpu călu- 
gărul de la mănăstirea Căşcoeştii și pe nepoții lui: Lupaşcu 
și Ioniți şi Andrunachi și Iordache și Năstasă și Hrumu- 

zachi Mucul, văr[ul] lor, și lane sin Dumitrache». Pomenită 

«moşiia Gărbeştii a Cărpeştilor de mai sus arătaţi» şi a altor 

răzăși. O moară, «ce au fost făcut-o lane Burnaz» încă de 

la 7193 (1684:5). «Piste bahnă de pădure.» «În doi stejări 

buor... Pe buza piscului, păn în zarea dialului, di-asupra 
porniturilor.» «Aşijderea am mai cercetat și o a trie parte 

ce este dintr'o a patra parte din Olășăi, ce să numește parte 

boeriască; cari ai cumpărat-o Ștefan dea Visterii dea la Gher- 
vasăi; cari și lui îi este cumpărată de Necola (sic) Vistier 
de la Carpu Lungu Armașu, după cum arată zapisul Lun- 
gului Armașu din let 7168 (1660), Mart 28... O livadă 
anume Brașoveniţa, ce esti la Găureni... O Irina Brevene- 

gias|a].» Semnează şi <Carpu Brenevig»,. răzăș. 
155. lulie 1771. «Necolai Gherghel biv vtori Medelnicer>, cu 

fiii, dă «nepot[u)lui miei Gheorghi Carpu, Log[o)făt ot Visterie»,
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«sat întreg Țibăneştii de la Ţinutul Vasluiului, pe Şacovăţ, 

şi cu parte din Olășei şi cu un loc de prisacă ce să chiamă 

Braşoveniţa, cu pomăt, cu locul iai în hotarul Găurenilor», 

pentru 1000 de «lei noi». 
156. 29 lulie 1771. Listă, făcută de Nicolae Gherghel, a 

documentelor de moşie ce dă «la nepotul Gheorghii Carpu 

Logloifât ot Visterie», căruia ii cedase și moşia. 

157. lanuar 1775. Grigore Alexandru Ghica, lui «Gheorghie 

Carpu Logofăt de Visterie», «ca se fie volnic. . . a-ș lua venitul 

boerii sale, a Logofeţii de Visteriia, după hotărăre condicii 

ce iaste în Visterie cu pecete Domnii Mele». — Pecete cu 

chinovzr, ovală. 

158. 3 August 1776. Hotărnicie a moșiilor lui «Ionichie 

ieromonah Cogălnisanul». Marturi: « Costandin Cuza Postelnic 

i fratele săi Vasăle Cuza» şi doi diaconi. — Copie. 

159. 3 August 1776. «lermonah Ioanich(ie) Cog,, fiul ră- 

poosatului Stolnie Constandin Cog.», vinde «dum. Postelni- 

cului Constantin Cuza i frate-săi Vasile» partea lor din Olășăi : 

«de la părintele miei, și părintele miei încă îi sint de la pă- 

rinții lui, den moş, den strămoș». Și Cuza era însă crăzeș 

și baștină cu moşiia dumisale». Îi dă 250 de lei. — Adaus prin 

care se arată că banii ai fost restituiți de <Gheorghii Carpu 

Logofăt ot Visterie..., trăgănd dumnealui să răscumpere 

atastă moșii, mai avănd dumnealui moșie în Orășăi». Sem- 

nează: «Costa. Cus. (sic) Păh.».— La 3 lanuar, același se 

îndatorește să aducă pănă la <mezpăresii» actele ce are 

«de la Cogălnitan». 

160. 17 Februar 1777. Ștefan Mera se împarte la Ivăneşti 

cu «nepoţii săi de vară a doilea: dumnealui căpitanul Ion 

Calmuţehe şi Necolae Calmuţche». Scrie «Ștefan Zătreanu, 

diiac de Divan». 
161. 20 Lulie 1777. Grigore Alexandru Ghica, lui Grigore 

Beldiman Vornic de Poarţă, pentru procesul, înnaintea lui Va- 

săle Razul Vel Logofăt, a! lui Ionichie egumen de Doljești, 

cu privire la o parte din Olăşăi. Pecete ovală, cu chinovar. 

162. «Izvod de zestre ce s'aii dat Aniţii, fiici dumisale Şte- 

fan Silionu Postelnic, nepotii dumisaile] Todiru (sic) Silion 
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biv Vel Medelnicer; 7286 (1777), Săptemvrie 23... Străchinuţi 
de argintu, cu linguriţa ei deargint.... 1 scatușcă..., ibric 
cu lighin, cu minișterguri cu hiru,... malotă cu jderi». 

163. August 1778. Ştefan Feştilă biv Vel Medelnicer face 
schimb cu <Gheorghiia Carpu biv Logofât de Visterie»: îi dă 
o parte din Ivăneşti, pentru «o dughiană cu locul iai în 
Tărgul de gos în Iaș, în capul uliţii disprea Sfeti Nicolaiii, 
cum şi, din dosul, locul aceștii dugheni iaste ca şi al altor 
dugheni ce mai are dum(neaj[lui] Logofât Gheorghiia; care 
dughiană a dum(neaj]luji, ce au fost cafină... Scrisorile cele 
vechi sint pe opt dugheni.> — Întărire domnească, din 12 Sep- 
tembre 1778, a lui Constantin Muruzi, | 

164. 5 Maiu 1779. Constantin Muruzi către Sandul Mi: 
clescul biv Vel Paharnic, Iordachi Darii biv Vel Paharnic, 
ispravnici de Vaslui, pentru jalba Saftei Gănduliasă, văduva lui 
Ilie Găndul, cu privire la pămînturile ei din Locşeni, Marcoviceni, 
Jigorăni, Glodeni, Mălineşti, Slobozieni. Cere a i se hotări, 
Pecete octogonală cu marca, nişte crini şi inițialele: «Io 
C. A. M. VV. 17..»; cu chinovar. 

165. 21 lunie 1779. Gheorghe Carp arată Mitropolitului 
Gavriil cum a cumpărat moșia lui lanache Cogălniceanu. 
Acum, după ce a făcut ciaz și moară», «s'a înștiințat că Șa- 
trariul Petrea Cheșcu ar fi mers împrennă cu Medelniceriul 
Ianache Cogălniceanu de ai văzut moșiia aceaia, şi diatr'a- 

casta prepuind că Șatrariul Petrea Cheșcu, fiind cumnat cu 
Medelniceriul Cogălniceanu, are scopos să întoarcă banii şi 

să iă în stăpănirea sa acea parte de moșie, ca unul ce n'a 
ştiut de vănzarea și răscumpărarea ce s'aii zis», el scrie lui 

Cheșcu şi altui cumnat, Toader Isăcescu Șătrar, să se înţe- 

leagă, dacă au acest gind. De la Toader află că venirea a fost 

provocată de Cogălniceanu, dar că, altfel, Cheşcu nu e dispus 

a plăti, şi se socoate îndatorit față de Cărpești. 

166. 28 Mart 1780. «Nastasie, ce am fost soț lui Lupaşc[o] 

Carp mazil, care sănt fată lui lon Miera, strănepoată lui 

Merra (sic) Marmuri Uricariii», vinde partea ei din Ivănești 

«dumnealui Gheorghie Carp biv Logofăt de Visterie», cu şo 

de lei. Nastasia pune degetul.



108 DOCUMENTELE MOȘIILOR P. P. CARP 

167. 23 Novembre 1781. Hotarnică a Găneșştilor. Se chiamă 

megiaşi: Rotilă, Anbrofie, Ștefan a Dadii. «Pe drum pen 

Curechii roșii . , . Făntăna Bortului. . . Cuiubul Stărcu- 

lui . . . Dealul lui Arventei . . . La Săriipături ... Prisaca 

lui Tălmac . . . Pre Hărpazu . . „» — Copie. 

168. 13 lulie 1783. lon Hermeziu biv Vel Jicnicer vinde 

lui «Gheorghie Carpu biv Logofăt ot Vist[ierie]» partea-i din 

Ivăneşti : tatăl lui o cumpărase de la «Toader Volcenschi şi 

Ion Volcenschi . . . Maica dum[ijsale Logofăt Gheorghie 

mi-ai fostu driaptă vară al doile.» Scrie «Ștefan Hermeziu 

ot Vistierie». . 

169. 1786. «Safta Gănduliasa, fata lui Andronec Căm(ă)- 

rașul, soțul lui Ilie Găndului», lasă părţile ei de moșie, «patru 

boi, doaî vaci cu viţăi lor și zece stupi cu roii loru, ce să 

vor naşte, şi patruzăci oi, mari cu mici, şi un rădvănașu și cu 

doi cai, cu hamuri, cu toate ale căruţă, și rămătorii, mari cu 

mici». Pentru pomenirea ei, lasă «patru boi și o vacă cu vițălu 

iai și doi mănzații și triizăci de oi și zece stupi cu roii lor 

și un calu, care va hi mai de prețu». Pomenit Spatarul Io- 

niță Cuza. <Cerșind gumătate din copilul de Ţăganu Ionu.» 

Patru din Țigani vor mai sluji numai şepte ani. Între mar- 

tură: «dohodnecul» «și doi fraţ, fitori de boeri: dumnalui 

Costandin Cuza şi cu fratele dumisale, Vasile Postelnicul». 

170. «Manolachi Roset Vornic aii avut trei fete și un ficor, 

anume Năstasiia care ai ţănut-o Sulgerul Neculai Lazu, Aniţa 

Sălioneasa /şters: Ileana), Costăchioai și Ștefan Roset Vor- 

nic.» (Notă de pe la 1816.] 

171. 1786.. Costachi Rusăt Vel Postelnic dă lui Gheorghie 

Carp Vel Medelnicer, «carile, în căte rănduri mi s'aii tămplat 

de am vinit la Moldova, totdiauna s'aii aflat slujind la tre- 

buințăle mele cu credință şi cu dreptate și cu ostenele mari», 

trei sălașe de Tigani, ce-i avea de la Alexandru loan Ma- 
vrocordat, 

172. 18 Mart 1786. «Costandin Cogălnitanu (indreptat; 

fusese «<Gogălnitanu»], fior preutului Nicolai Cogălnicanu, 

mazăl de la Țăn[ujtiul] Vasluiului, din satul Dănești», dă 

zapis «cuconului Gheorghi Carp biv Logofăt de Vistirii»,  



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 109 

pentru 50 de lei împrumutaţi, «cu dobăndă: din zăci unspre- 

zăcipean». Amanet e partea lor din Ivănești. — La 10 Februar 

1796, se adauge de Cogălniceanu că a fost la Iași, la Banul 

Gheorghe Carp, cu care nu se poate înțelege asupra hota- 

relor moşiei. lar mai iea şo de lei. Puneamanet la Dănești 

și Şărbotești, | 

173. <Însămnari de strai şi de lucruri ce ari Catinca; 86, 

April 29: 1 giube de samur cu rochii de ştofă, 1 giube de 

nurcă cu rochi de maltin, 1 giube de săngiab cu rochii de 

stambol-şali, 1 benişăl de postav dizblănit, cu rochii de ale- 

sături . . ., 12 cămeși de burungic, cu izmene lor..., 1 

chisă de corbă, de coslijtoriii . . ., 2 sfeşnici de tumbac, 6 

felegeni cu tavaoa lor, cu zarfuri de tumbac,» 

174. 15 Maiă 1787. Hotarnică la Hăndrești. Asistă vechi- 

lul lui Răducanu Roset, Vasăle Noroce, Grigori Liţă, dia- 

conul Toader Gane, doi Căzacul, Gavril Cuibarii, Lupu Ho- 

doroge, Toader Cibotaşiă, Andrei Băntul, popa Andrei Haotă, 

lon dascalu brat Popa Andrei, Grigoraș Pilat mazăl, Iordachi 

Zota ruptaș, 

175. 2 August 1789. «Luca sin Antohi Irime» dă un za- 

pis <la măna răzeşilor mei din moșiia Glodeni». arătîind că 

li-a vindut un loc. «Apucăndu-mă toți răzeșii de mai sus 
arătaţi, cu ce cuvănt am putut vinde eii acest loc de prisacă, 

întăi neavănd ei nici-o știință de vănzare mea, al doile că 
parte me fiind nehotărătă . . .>, e condamnat de isprăvnicie 

«să întorcu banii . ..., cu dobănda lor». Nu poate face 

aceasta timp de zece ani. Cedează deci moşia sa unui cum- 

părător. Martur şi Polizo Nastasovici. 

176. 16 Iunie 1793. «Pitariul Neculai Calmuţchi, împreună 

cu ginire-mei de nipoată de sor[ă], Dimitrache săn Manolache 

Costin», dai zapis lui «Neculai Vărgolici, nepotului de sor[ă) 

și cumnat, ce au fost vechil din partea Catriinii, surorii și 

soacrii>, pentru împărţitura ce ai făcut. «Satu Bereștii ot 

Țănutul Sucevii, unde ai fost așezarea părinţască.> 

177. 3 lulie 1794. Raport pentru procesul lui Iordachi 

Ghica Vel Logofăt, din Herţa, şi clerul bucovinean, ce are 

Ivăneştii. «De unde să prăvale curgere apelor în spre Ţă-
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nutul Dorohoiului.» «Lupul Stroescul Comis, ce ai fost vechil 
a răposatului Domn Mihai Racoviţă Voevod.» 

178. 11 lulie 1798. Alexandru Callimachi, pentru mănăsti- 
rea Frumoasa. 

179. I-ii August 1798. Ifttimi Căprace, fiind dator la Ba- 
nul Gheorghi Carp cu 87 de lei, de șeseani, «și apucăndu-mă 
dum[naeal]ui cu călărași isprăvnicesc», — dă moșia sa din 
Jigoreni. Că 

180. 30 Mart 1799. «Costantin Cogălnitan, şi înpreună cu 
casa me», dă zapisul sâii cdumisale vărului Neculaiii Cogăl- 

nitan», pentru vinzarea părţii sale din Ivănești, 
181. 9 Decembre 1799. Domnul, către Dimitrie Sturza biv 

Vel Postelnic, pentru o gilceavă la Hăndreşti (Ținutul Roman). 
«L-ai fi gonit cosașii dintr'o poiană ce să numeşte Giudele, care 
din vechi s'ar fi stăpănit tot de cătră moșia Gănești.» — Copie. 

182. Notă asupra moşiei Crăsteşti. Fusese a lui Lupu 
Costachi Vornic, «iar Vornicului Lupului i-au fost luată 
pentru datoria ce ai avut la Neculai Costin Vel Logofăt, 
fecor lui Miron Costin Logofăt, iar lui Miron Logofăt i-ai fost 
cumpărătură de la răzăşii din Crăstești.» Menţionat şi un 
zapis al lui Miron «la măna Borșoai», ce mai stăpinia ceva 
din moșie. 

183. Pe la 1800. Scrisoare particulară către Ioan Carp. 
«Dar, ca să mă popreşti și pe mine, îmi este mare afront... 
Deci, peste poronca Divanului dacă vei socoti dumneata că-i 
bine, triimete să-m tae capul, căci ei am să pun vin la Jă- 
d|o]vu să văndă, căci am cumpărat polobocu de la Neculai. 
Să nu-ţ pae răi, arh. Sărd[ajr, că scrii așa san fason, pentru 

că şi în răvaș(ul] acest de acum, și mai vărtos în cel de eri, 

mă ei pr& peste chitor. Cu toate aceste, ei tot sănt al du- 
mitale mai mic și slugă...» (Probabil de la Logofât Rădu- 
can Mălăilescu). 

184. Pe la 1800. Pe aceiași foaie, însemnarea, făcută de 
un paroh catolic, a unui Ungur fugar din Secuime, cu fa- 
milia lui, şi a unui Ţigan (romănește aceasta). — În 1801, 
Vistierul scrie lui Ioan Carp şi despre «Țăganii din Țara 
Ungurească», 
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185. 26 August 1800. «Briasla croitorilor de Eși, epitropii 

bisăricii Prepodoamna Paraschiva ot Păcurari», către Domn, 

pentru un loc al bisericii. 

186. 25 Julie 1801. Hotărnicie pentru mănăstirea Sf. Vi- 

neri (Ioanichie egumen) la Cobăleni. Se pomenesc: un act de 

Ja Alexandru-Vodă, Iași, 15 Maii 7170 [1662), altul din 7141 

(1662), Decembre 11, pentru Frența Vistierul. «După cum 

s'au adeverit de la cățiva oameni bătrăni că în vechile vremi 

pădurile nu era socotite, nici împărţite cu stănjănul sai cu 

alt felii de împărţire, decăt că, cine pe căt loc pute (în văr- 

tute sa) de tăia copaci și deschide curătură și poeni de cosit 

şi de arat și de locuri de prisăci, şi răsădia vii și pomețţi de 

roade, sati și în sălbătătune pe unde ultuia copaci, tot locul 

acela al săi era; nime altul din răzăși nu pute ca să i-l îă, 

şi, de îl şi vinde, ca al săi loc îl vinde.» 

187. 11 Septembre 1801. Ştefan Marmură biv vtori Paharnic 

vinde partea lui din Ivăneşti lui loan Carp Sulgerul. — Altă 

vînzare către Carp, la 28 lanuar precedent, tot acolo. 

188. 12 Decembre 1801. Judecată pentru o moştenire, a 

lui Toader Nacul. Una din fetele lui, Safta, iea pe Banul 

Gheorghie Carp. Moștenirea se alcătuia din moşia bucovi:- 

neană Zvinice şi bani. 

189. 25 Mart 1802. Către loan Carp, plecat la Cernăuţi. 

«Astăzi Duminică s'au făcut aceste boerii: 

Dumnealui Iordache Suţu, epistat Agii, Vel Post. ; fiind-că 

dum, Post. ce aă fost s'au dus la Țarigrad. 

Dum. Comis Vlahuţi Vel Agă. 

Dum. 3ti Logfăt, iar Vlahuţi, Vel Comis.» 

190. I-iă April 1802. Diată a Banului Gheorghie Carp, 

trimeasă spre iscălirea martorilor de a«fratile chir Grigorii le- 

rapoleosz. «Măcar că eii cele ce am agonisit cu sudoare şi 

strădanie mea am cheltuit tot cu căsătorie fiicelor mele, cu 

boalele și patimile ce ai dat piste mine, cum şi la oameni 

răi am pierdut căţva bani, şi nu mi-aii rămas din agonisala 

me în mănă, ce numai moșii, vii, patru dugheni și Ţăgănașii, 

afară din cei ce am dat zăstri.» Moare încă de înnainte 

«frate-mei cel mai mic, Vasili Carp biv Vel Paharnic», fără 
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copii. «Fii surorilor mele, Marie Scorţasca şi Catrina Bur. 
gheloai». «Fii miei Toader şi Costandin.» «Aflăndu-mă întru 
întunecare ochilor.» «Ca să nu rămăe în urma mă vre-o scan- 
delă între fii mei.» “Toader are numai o fată. Ion e al treilea fiu, 
cel mai mic. «Casele mele din Eş.» «Parte lui Costandin Co- 
gălnitanul, sin popa Neculaiă.> «Doi locuri de casă ce am 
avut în tărgul Eșii, lăngă bisărica Prapadoamna Paraschiva, 
care iaste de spre Păcurariii.» Moșii la Gărbeşti, Țibăneşti, 
Ivănești; vie în dealul Coroiului, «444 lei, 9o bani, ce m'ai 
plătit pe mine la Mărie Sa Alexandru Costandin Mavrocordat 
Voevod, parte ce m'aii aunsu se dai la sare ce am cum- 
părat de la Mărie Sa» (bani împrumutaţi de la fiul Costan- 
din). <Nepoatelor mele, Catrinii şi Roxandii, fiicele Paharni- 
cului Toma Cozma..., căci ei, cind am măritat pe fiică-me Ca- 
trina, muma lor, dup[ă] Paharnicul Toma Cozma, eram întru 
toată stare și agonisită, și am înzestrat-o cu moşie, cu bani 
gata, cu odoară, stăni, boi, epi și vii la Odobeşti, după cum 
la ace vremi nime n'au dat zestre la nime,. Un sălaş de 
Țigani herarii ai rămas se-i dai, dar au fost şi dumnealui 
Paharnicul Toma Cozma se-mi de 450 lei cheltuiala nunții, şi 
nic dumnealui nu me-ai dat banii, nit eu nui-am dat Tigani, 
iar un Țigan bucătar, fetor lui Mitachi, ce i-am dat eu, este 
la dumnealui, etc. Fiicei mele Mariei, ce o ține Medelniceriul 
Sandulachi Theodosii ... Parte de moşie Zvinice din Buco- 
vina, ce o am clironomisit de la soacră-me, am dat-o fiiului 
mieii loan...» Martur: Grigore de Hierapolis. «Casa de la 
poartă, cădelnița, paftalile, pinzurile, straile, caii, butea, — de 
pomenă.» Se mai pomenesc trei moşii, pentru care e proces 
cu mănăstirea Sfinta Vineri. 

I9I. Cernăuţi, 15 Iunie 1802. Către Tănasie Giosan. Se 
vorbește de un drum la «Liov», de sosirea în Moldova, «la 
vadrarit». Va da clopotul promis, — <în canțalarie isprăvniciei 
din Fălticeni, la mina dumnealui Polcovnicului». 

192. 31 August 1802. Manolachi Conachi către Ioan Carpu. 
«Rugămintece faci ca să nu fii însărcinat și cu cercătura Ţinutului 
Botoșanii ce ţi-ai orănduit pe urmă. Și îndată am vorbit cu 
dumnealui Vel Vistier, poftindu-l în qestul ca să te măntu- 
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iască, şi, măcar că să apăra că, nefiind alţi dieci cari. să 

poată face aăastă slujbă, ai fost sălit a te orăndui pe dumneata, 

neavănd pe alţii, căci, de ar fi avut, nu ti-ar fi însărcinat tot 

pe dumneata și cu Ținutu Botoșanii, cu toate aceste în sfărșit 

mi-a făgăduit că va căuta doar va găsi pe altul, ca să rămăi 

dumneata măntuit.» Pentru moşie, fiind «mulţi mușterei», a dat 

mai mult. — P. S. autograf: <Am socotit, decăt să perzi moșie, 

mai bini să dai 90 lei mai mult; iar, de nui vei da dum- 

neata, îi voi da ei, numai să-ț slujesc.» Concurase și un 

Voinescu; Conachi dă 1.090 de lei. 

193. 18 Septembre 1802. «De la Divan.» Pentru jalba ce 

făcuse Paraschevva, ce-ș zice şi Tudosiia, fata lui Neculai An- 

drieş ce s'au poreclit Băibarac-Roş» şi văduva lui lenachi Mo- 

vilă, vătav, a căruia moștenire o luase, prin învoială cu fratele 

lui, pentru /2/sa sestrii şi luarea asupră-și a datoriilor mor: 

tului. Ea vinde moşia lui Ioan Carp biv Vel Sluger cu 1.090 

"de lei, oferiţi prin Vornicul Manolachi Conachi. — Actul ei 

e din I-iii Septembre. Pecetea poartă o inimă străbătută de 

o suliță și o sabie, avind sus o cruce, între semilună şi o 

stea și înscripția: «Parascheva». 

104. 17 Octombre 1802. «Cătră pre-cinstiţ dumjnealojr boeri 

caimacami, de la vechilii isprăve. Tecuc.> Daii veste de moartea 

Beșliagăi Ținutului. E dus la Brăila fiul lui, cu lucrurile. 

Cer alt beșleagă, «pentru că Ținlujtlul) acesta este cu apro- 

piere de Ibrăila și sufăr lăcuitorii nu puţine zulumuri de spre 

Turci». 

195. [3 Septembre st. n. 1807]. Răducanu Mălăescu (Mălăi- 

lescu?) către Ioan Carp. Venise «astă noapte» de la Iaşi. «La 

Eşi mai multe minciuni decăt acum n'ai fost nici-o-dată: unii 

întăresc pace, alți o strică; dar Vodă şi Doamna ai purces alalta- 

eri, goi, la Cameniţă, şi de-acold la Petrupolis.» — P. S. grecesc. 

196. Răducanu Mălăescu (Mălăilescu?) către loan Carp. «Dar 

am aflat că sar fi mai pus un Jădan în 'casăle deaconiți 

Sfichiului să vănză băutură, şi l-am înștiințat să nu indrăzniască 

să văndă neîntrebat, că mănăncă bătae. Mă rog poruncește, co- 

coane Ioane, să-m pue puţintel vin într'acastă ploscă, de care 

vei voi dumneata, să biau căte puţintel, pănă voi veni din sus. 

63775. Vol. VI. 8
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Asupra Țiganilor pune vre-un lucrător de samă. Că şi acest 
ce aii venit cu răvaș ai fost bărfind către fetori că vră să 
fugă în Cordon.» 

197. 23 August 1808. Raport de cercetare la Glodeni, 
«pentru să se vadă cătă moşie au Nășculeștii în imaş și căte 
vite au de pășinezi (s7c) pe ac moșii... Am găsit 6 pă- 
mănturi și 7 paşi imaș, și pe aceste... săntu ş cas[e] gos- 
podari şi aii 49 vite, boi i vaci, şi 7 cai; cari nu le agiungi 
atăta loc la atăte bucate, şi pascu mai multu pe moşie dum. 
Sărdariului Ionu Carpu; că acele 6 pămănturi, 7 pași ce 
le ai Nășculeştii mai multu decăt 4 fălci şi giumătate nu 
cuprindu.» — Urmează poruncă «de la isprăvnicie Vasluiului» 
«ţii, căpitane Carpu Avrami, ca să mergi la faţa locului, să 
apuci pe numiții Nășculeşti, să împlineşti de la dănșii ceia 
ce să va socoti cu dreptu călcare moșii dumisali» (1808, 
29 August). 

198. 4 Maiui 1810. Alexandru Calimah arată că cîncă la 
let 1805, Noemvrie 4, făcănd eii schimbu cu Stolnicul Gheorghi 
Calier cu o casă cu locul ei în oraşul Eşăi, în mahalaoa 
Munatenii de sus, și cu toate binalile ce să afla, dăndu-i eu, 
pe acel loc cu casă, în Botoșani o crămă cu pivniţă de 
piatră și doî dugheni, tot suptun acoperemănt». Vinde deci 
casa aceasta lui Zamfirachi Rali. 

199. 29 Iulie 1811. «Neculaii Cogălnicianu, dinpreună cu 
fiţorul mei Costandin», dă lui Ion Carp Sărdar partea-i din 
Ivăneşti. <«Vărul mei Costandin Cogălniceanu.> Acesta pu- 
sese moșia amanet la Gheorghe Carp, și apoi o vinduse 
vărului. 

200. 26 lanuar 1812. <De la Divanul Cnijiei Moldaviei», 
pentru cele cuna sută șaptezăci și trei pămănturi și a triia 
parte dintr'un pămănt din moșiia Glodeni», cumpărate de 
Serdarul 1. Carp cu ş.1go de lei. Cumpărase de la Serdarul 
loan 'Theodorachi, care -iscălește, scriind grecește un sinet, 
Qzow5op. şi, la traducerea sinetului, apare ca «Theodorulb. 
— Vînzarea se face încă din. 1810. «loanu> sai «Teo. 
dorache» începuse a stringe «pămînturile», dînd cite 15, 
18 lei de fiecare, de pe la 1800. - O parte din «pămin-  
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turi» se mai iea la 1804, prin «sultan mezat». Se oferă pre- 

ţuri de Costandin Gheorghiu și de Logofătul Mihai Sturdza, 

dar cel mai mare preţ e dat de «Vel Vor[nijc de Aprozi Grigore 

Ghica», ce declară că a fost «vechil la hareciul mezatului» 

pentru Theodorachi. = Încă din 1802 însă, și loan Carp Serdar 

avea acolo pământuri, tot prin mezat. 

201. ş lulie 1812. Neculai Vărgolici vinde lui loan Carp 

partea-i din Ivănești cu 6.500 de lei. 

202. 7 Inlie 1812. Înţelegere pentru o parte din Glodeni 

între loan Carp și mănăstirea Sf. Spiridon. Carp făcuse o 

reclamaţie, «să le răscumpere...,cu protimisăs de răzășie și 

de rudenie». Carp va face şi biserica de acolo, ce era înda- 

torită a o face mănăstirea. 

203. 26 Octombre 1812. Învoială. a «oamenilor» din Jigo- 

reni cu loan Carp, pentru pășune, nuiele și lemne. «Și cari 

om avă& pănă la patru viti, să dăm căte patru zili di lucru, iar 

cari avem di la patru viti înnainte, să dăm căti opt zili di 

lucru ori la ci a poronci dumnealui boieriul, iar cari n'am 

pute să lucrăm zili, să piătim căti treizăci parale pe zi, — tot 

după cum şi anii trecuți sai urmat.> 

204. 15 Februar 1812. Năşculeștii, şese la număr, vind lui 

lon Carp Sărdar partea lor din Glodeni («o dăn pe din doai, 

cu celelalte neamuri a noastre ce să află șăzători acolo»), 

<agiungănd noi la scăpăciuni și la trebuinţ[ă)] de parale...; 

făcănd întrebari mai întăi niamurilor noastre din Glodeni şi 

răspunzănd cu bani, ca să o iă ei>. Se vinde «cu bani gata, 

căte şo lei...pămăntul..., fiind dumnealui şi megiiaş și stă- 

păn celuialalt trup a moșiei». Mai tărziu, ei fac declaraţie că 

ai vindut, de voie, lui Gheorghi Cuza Spatarul. După aceasta, 

Domnul mai poruncește a se face publicaţia legală şi o nouă 

întrebare răzăşilor. — La 8 lunie 1813, un coboritor al Năşcu- 

leştilor vinde și el, ca unul ce locuia în alt Ținut, a şesea parte 

«din patruzeci și cinci pămănturi şi o hirtă ce ai avut Jo- 

naşcu în moşăe Glodenii din fundul Bărlăzălului»: și el în- 

treabă pe vecini întăiii, în ființa hotarnicilor. — E anexată 

spiţa vînzătorului. 

205. 11 lunie 1813. «Ioanichie arhimandrit Frumoasăi»
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către Serdarul Ioan Carp, despre încălcarea moșiei mănăstirii 

de timp de trei ani de «acești răzăși cu totul zăluzi». «Mă 

rog fii din partea mănăstirii deplin vechil și pune stepinire 

boerească, ca să-ș vie în simţire bezmeticii și, ceia ce vei lua 

de pe partea mănăstirii, ne vom învoi lesne amîndoi; însă nu 

lăsa nici macar un palmac din dreptul (sic); şi foarte mă vei 

îndatori. > 

206. 1815. loan Carp se plinge că sătenii din Soholeţ îi 

năvălesc în pădure, bătinduii și dezbrăcîndu-i pădurarul ce 

era de pază. — În schimb, răzășii vorbesc de bătăi şi «ză- 

logiri». 

207. 15 Septembre 1815. Grigoraş Baltă din Jigoreni face 

o vinzare Căminarului loan Carp, ce avea moșie în Ivănești 

și Glodeni, — la Jigoreni. 

208. 20 lunie 1819. Căimăcămia către ispravnicii de Vas- 

luiii. «După ce vă veţi îndestula din cărțile cătră dumnea- 

voastră şi din cărţile cătră lăcuitori a Căimăcămii pentru ves- 
tire Domniei, și veţi face partași pe toț de obşte prin publi- 

caţii bucuriei aceștie, apoi să nu cugetaţ că aț eșit din toată 

datoria și să vă daţ odihnii, așteptănd în obicei lucruri 

bune de săneși numai adusă și fără sălința dumneavoastră 

pornite spre cunoștința norodului; căci greșiţi cu totul și pe 

dumneavoastră aduceţi nepriință. Noi am ales pe dumnea- 

voastră lucrători dregători ; sănteţi patrioţi: fire, niamul, săn- 

gile trebui să vă aducă în ce mai mari răvnă pentru lucrurile 

cele bune, cele drepte, cele cinstite şi pricinuitoare de ușu- 

rința norodului şi de dipartare a toate asupritoarile chipuri ; 

cu căt mai ales că din cărţile Mării Sale lui Vodă cătră noi 

videț părintiasca îngrijire a Înnălțimii Sale, pănă într'atăta, 

încăt ne arată că dregătorii acei ce să vor abate și la cel 

mai mic lucru a nelegiuitei asupriri, să-l facă pildă cătră 

contenire de istov acestora. Ceri numai decăt Înnălțime Sa 

uitare împilărilor norodului de cătră zapcii, ocolași și alții, 

ceri măngăere lăcuitorilor ca să sămtă iai părintiasca oblăduire. 

„... Îndată, și în menuntul acesta, să dipărtați ocolașii cei 

asupritori, să alegeţi căte unul la ocol din pămănteni cu 

stare, din ispitiți şi cinstiţi, să le dați strașnice poronci ca 

  

 



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 117 

să-s poarte cu blăndeţe, ca să nu să abată măcar şi la măn- 
care neobiănuită norodului, să facă sălă; să nu cuteze a le 
lua cibote neleguite, — căci este vremi că şi cele leguite să-s 
ușureze norodului, Căci nici să-s pomeniască, că să vor osăndi 
cutezătorii. Asămene și logofeţii ispravnici să-s poartă cu bună 
chibzuire, să lipsască paralile de răvașile cele de piste mă- 
sură, să lipsască rubielile pentru răvașile de drum, să conte- 
niască toate împilările, să conteniască tobotile pentru împli- 
nire banilor de datorii, să conteniască vănzările de vite pen- 
tru datoriile sarmanilor (?); să staţi cu neadormire pentru 
aceste, să pedepsiţi pe neurmători și să-i triimiteţi şi aice, 
ca să-s pedepsască spre pildă; să căutaţi pricinile lăcuitorilor 
cu amăruntul, fără enteres și părtinire, şi, în scurt, căte sănt 
în Țănut care fac împilare, în menuntul acesta să le rădicați. 

Prin tărguri să fie vănzările făinii şi a cărnii în prețurile 
cele mai eftine ; în taxilul banilor c& mai driaptă chipzuire 
să-s păzască, poruncind sătenilor pentru neasuprire celor să- 
raci; să să pricinuiască opştiască mulţumire.» La sfirșit, li se 

pune în vedere răsplată sai pedeapsă. 
209, Bucureşti, 15 Februar 1821. G. Pini către Ioan Carp. 

Răspuns la o scrisoare din 19 Februar. Mulțămește pentru 
«excellent miel dont nous avions parl€ lors de mon passage 
par Vaslouy». Se oferă a-i fi de ajutor. <Votre tr&s-humble 
et tres-obeissant serviteur» .. . 

210. 10 lunie 1821. Miţropolitul Veniamin întărește tra- 
ducerea hrisovului pe pergament al lui Alexandru Lăpuș- 
neanu, «pentru că orighinalurile să află aice, din a stănga 
Prutului, unde s'aii şi tălmăciţ şi, aflăndu-ne acum şi noi aice 
în Chișlijnăi», — după cererea asesorului de Colegiu, «Sandul 
Teodosăi». 

211. 28 Novembre 1823. Domnul întărește pe giudele de 
Țigani al lui loan Carp: cumblănd prin ţară cu tata lui și 
hrănindu-să, nepăgubind pi nimine întru nimică, volnie să fie». 
Ordin la ispravnici, căpitani şi lăcuitori a-l recunoaşte. Îi va 
apăra, pe Țigani, de alți giuzi, domnești, boiereşti și mănăsti- 
rești, și-i va stringe, dacă s'ar împrăștia. Reclamaţiile de Ţi 
gani să se facă legal, contra stăpinului adecă, și la Divan.
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212. 27 Mai 1824. loan Sandu Sturdza, către Petrachi 

Sturdza biv Vel Visternic şi Teodor Buhuş biv Vel Agă, ca 

să hotărnicească lui Aga Carp, împreună cu inginerul Chiner- 

243. 20 lunie 1824. Răzăşii de la Jigoreni se înțeleg cu 

loan Carp pentru pășuni şi luat de lemne și nuiele. Cei fără 

vite vor da «<căti patruzăci prăjini de păni albă, pe care să 

o treerăm şi să o ducem la hambariti». Cei cu boi datoresc 

şi «doi zile de clacă: să avem a ara cu plugurile noastre fiişti- 

care, şi să ducim și căti un car de făn den fănul dumisale fiişti- 

caari la Eș, şi să dăm şi căti doizăci de părali de vită». Acestea 

sînt, de altfel, şi condiţiile vechi. Iscăleşte și-un Nădăbaicu. 

214. «Cu frățască dragoste mă închin dumitale, arh. Aga. 

Mini dimineaţă, la doo tasuri, ești poftit de cătră Mărie Sa 

Vodă. Poftesc dar ca să te afli negreşit la asul hotărit. 

Şi sănt al dumitale ca un frate i slugă (Postelicul]. Dechem- 

vrie 27, 1824.» 

215. 3 Februar 1825. Înţelegere între răzăşii de la Arme- 

nești. «pentru dispărțire răsăritului de apusu»>, 

216. 26 April 1825. Nişte săteni, ca «vechili> ai satului, 

se îndatorese a lucra lui Ioan Carp, «după așăzare anului trecut, 

ori-care lucru la vreme sa, fără c& mai mică zăticnire», avînd 

apoi voie a tâia «pari, nuele și lemne de ars». Sînt tot răzășii 

de la n“ 213. 

217. 25 lulie 1825. Către Manolachi Roset Banul. « Beșlega 

din cas[ă] n'ai eșit, și conacul s'au gătit, şi dumnealui beș- 

laga ati venit ia Eși, și, păn nu va veni de la Eș, nu să dă- 

şartă casăle; dar am înțăles că vine alt beșlagă, și 'cuconul 

Iordachi Cazimir este aici la Gănești, sus, în curți, dar nu 

este mulțămit cu hodihna, şi vra să să mute în tărgu,la alt 

loc, păn va eși Turcii din cas[ă]....» 
218, 1826. loan Carp se plinge de plastografii făcute în 

paguba sa, «sărbești», de diaconul Miron Juncă. 

219. Ștefan Corodescu din Corodești, Vornic de Poartă, 
arată Domnului că i-a «chicat» con om gospodarii» cu doi 

fii şi două fete văduve; pe care l-a ajutat la bir şi cu pâine. 

Însă vine un armășel de la Nazirie, cerînduii ca Ţigani dom- 

nești. El pretinde măcar despăgubire pentru întreţinere. 
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Atunci Țiganii se lasă la dinsul, care dă şi o sumă de bani 

şi-i oprește ca 'Ţigani ai lui. Apoi însă Ţiganul arată pe 

ascuns că ar fi al Mitropoliei. În 1824, fuge noaptea cu 

doi boi, cu carul şi 900 de lei. Vine în.urmă, noaptea, cu 

hoţii, «schinjuind pă părintile mei şi pre maică-m&, cu foc 

arşi și cu răni de suliți; cari astăzi sănt scăieţi (2!) cu slă- 

bituni, spre perdere de viiață». Şi altă casă e prădată; «pre- 

cum i-ai văzut lăcuitorii ,supuş prin pădure». Cel prădat cere. 

de la Corodescu despăgubirea. Acesta află pe vinovat acum, 

adăpostit la un boier. — Se constată că era un Ţigan vechii 

al acestuia, şi se închide afacerea. 

220. 27 lanuar 1827. Costandin Paladi Hatman dă un zapis 

pentru un Țigan luat de la loan Carp de «răpoosatul bunu- 

miei Costandin Paladi biv Vel Logfât de 'Ţara-de-gos». — 

Actul bătrînului Paladi e din 18 Iulie 1798. 

221. 18 Novembre 1827. Privilegiul pentru iarmaroacele 

Ţibăneştilor. - 

222. 24 Februar 1828. Vistieria către isprăvnicia de Roman, 

pentru că Domnul a dat «12 iarmaroace pe anu» Țibăneş- 

tilor. Să se dea de veste aceasta. 

223. 3 lulie 1828. «Gheorghi Carpu, stegar di copii din 

casă i Dumitru Săntului, Vasăle Nașcu și cu Gheorghi, fii-săi, 

răzăşi din moşiie Glodenii de la "Țănutul Vasluiului» ; către 

Divanul judecătoresc al Moldovei. <Unii din răzășii noştri 

Şai văndut părțile di moşii dumisali boeriului Aga Ion 

Carpu încă din vechimi; cari săntem numai 4 numi nivănduți, 

şi într'aceștaș chip pătimim greli asupriri di cătră numitul 

boerii, că în sălă, cu Țiganii, ni rădică la lucru. boiresc, ca 

pe niști robi, şi noi pi moșia dumisali nimică nu ni hrănim, 

nici di arat, nici di cărat; cu totul ni videm în strămbă- 

tate, di pi a noastră moşii baștină.» 

224. 10 lulie 1828. «Divanul gudecătoresc a Cnejiei Mol- 

daviei către cinstita isprăv[nijcii de "Țănutul Vasluiului», pen- 

tru «Aga Ioan Carpu, în pricina cărții ci i sati fost scris 

după arătare a patru răzăși de Glodeni, cisă împotrivesc a-i 

lucra zălile .de boeresc după învoelile. ci pănă acum ai pe 

moșiia dumisali Agăi». «Să-i supuneţ, dacă să vor arăta mai
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mult nesupuș, a urmă întocma precum prin învoeli pănă acum 

au urmat.» 

225. Vaduleni, 27 August 1829. S. Teodosii către Petrachi 

Carp. «Noi ne aflăm închişi la Vaduleni de frica cumii, unde 

să află şi nepotul Neculachi.» 

226. Vaduleni, 27 August 1829. S. Teodosii către loan 

Carp. «CC. loane, luaţi-vă aminte să nu fi depărtaț și la 

alegire Domnului şi la cercetare ce are să facă Divanul or- 

ganizației ce să lucriază în București, că apoi veţi rămînea 

în veci călcați în pigoare. Am fi fost bine să fie unul din 

dumneavoastră la lucrare din București, dar, de vreme ce 

atasta nu s'au putut, căutați să fiți măcar împreună cu Di- 

vanul la cercetare ce are să facă acii lucrări. Căci cuvînt 

să vă depărteze nu ai, pentru că sinteți mulți și cu destule 

averi.» 

227. Chișinău, 10 Maiu 1833. N. Carp către tatăl săi, |. 

Carp. Pentru procesul din Basarabia. «Avocatul rus ai scos 

din jaloba me toate zugrăvelile cele aprinsă şi siloghismo- 

surile cele de critică.» 

228. 20 August 1834. Atestatul lui Mircovici pentru ser- 

viciile Comisului Petrachi Carp ca judecător de Vaslui. 

229. «loan Carp, cu rangul Agă, de faptele bune gol, 

Celui care împle totul, ridică acest pristol. 

Făcătoriului a toate cine-i va faci sălaş, 

Cind înțălepciunia săeș își găti însiș lăcaș? 

Şapte stilpi întimiiară în vecie neclătiţ : 
Celor buni spre mîngieri, groază celor rătăciț. 

Inima iaste oltariul unde cel vecuitoriu 

Îș caută a sa piîrgă de la omul muritorii, 

Și cugetul, slujitoriul rînduit de Dumnezăiă, 

Ci ne îndeamnă la bine, şi ne mustră de la rău. 

Fapta bună iaste jirtfa ci să ceri de la noi, 

Nu spre a sa folosință, ci spre a noastre nevoi. 

Omule, dar, nu supt zidiuri, nici prin multe rugăciuni, 

Să nădăjduești spalaria de a tale spurcăciuni, 
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Ci în inima ta intră, cată doritul izvor, 
Și vei afla curăţiria numai prin stărpiria lor: 
Lăcrîmile și căinţa atuncea pot folosi, 
Cind, pletindu-ți datoria, d'imprumut te-i părăsi, 

«În satul Țăbăneştii, Ținutul Vasluiului, anul 1835.» 

230. 15 lanuar 1837. Ioan Carp către —. «Bujor coteiu 
să află sănătos, dar cam năcăjit, că s'aii sculat pătirnichile 
cu războiii asupra lui... Cumpără (la Petersburg] şi de aceste 
săminţuri de curechi, care aă venit de la Noă-Zălandă. [Arată 
ce preţuri ai blănile,] adecă tulumul de vulpe de Lensca de 
ce bună, adică doi misăzi, cum şi tulumi de moțuna de vulpe 
nagră....» 

231. 18 Maiu 1837. Grigori Anghelichi Paharnic către Ioan 
Carp. «Cu prilejțul] venirii cuconului Grigori Cuza aice la 
Vaslui, în trecire Mării Sale lui Vodă...» 

232. Chişinău, 28 Iunie 1837. N. Carp către P. Carp. Nu vine 
la Sculeni spre a-l vede, din causa ploilor mari. «Cel mult dacă 
în urmare de doă zile ne bucurăm de o vreme mai bună și 
de contenirea ploilor, căci a treia zi așaș de diminiață ni se 
arată lunie în mantaoa lui Noemvrie, cu întunecarea a tot 
orizontului și cu ploae putredă, plină de toată stricăciunea 
şi întristarea. 'Toati calendarurile le cercetăm şi le criticari- 
sim : acele mincinoasă ne mai dati ceva măngiere şi nădejde, 
însă în zădar. lar acele ce nemeresc după întîmplare, de şi 
să văd că cuprind în sine adevărul, ne măhnesc și ne nă- 
căjăsc. ...» 

233. laşi, 11 Iunie 1841. Petrachi Carp către Nicolae Carp. 
«lar C. Vasile Pogor asară mi-ai spus că nu esă [Canta], pentru 
că, M. Sa Vodă ducîndu-se peste hotarla feredei, și Sfatul rămîne 
în loc, nu poate să lipsască [Canta]. Dar dumneata, tot încet 
încet, vă pregătiţi, căci acum să duce și dumnealui pănă la 
margine, să petreacă pe Vodă, şi poate după întoarcere să 
să facă prin Ținuturi. Vodă piste puţine zile să porneşte.»
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I. De la mai multe persoane. 

1. Suceava, 17 Ianuar 6946 (1438). Ilie şi Ștefan (Macri 
GRIED ARI HATA ROEROAA HI BpAT PEBAMH CTEAn ROEROAA, reil- 
APE BEMAN MAaagekon) arată că Duma de Neamţ (Acvata 
HMAteekeH) a slujit cu credință ; pentru care-i dau un sat 
(9% nauneni Beatant S atasateken) «pe Moldova» (na amoaaaek), 
anume Roșiori (potunegut), ca să-i fie uric, cu toate veniturile, 
1 se dă lui, fraţilor și coboritorilor. Hotarele să fie cele vechi, 
Marturi: &'kpa Haula PCBA HARA RCEROAA N REA EPATA Haulero 
CTEbana KOeROAh și credința a fiului regat (Ilie), Roman, n 
Bkpa GC aph Haluuy: Jurja Fratovschi, Vlăcia, Isaia, Petru Hudici 
(rețanua) Vornic, Stan Brălici, Mihail Popşa, Lazăr și fratele: 
Stanciul Postelnic, nnaTrpa, Duma uopnsre Vornic, Petru 
Spătar, Vitolt, fhphăa, Cozma Șandrovici, Manoil, Băloş 
Ceaşnic, Berindeai Stolnic, Costea up, Coste Andronni- 
coviă, Alexandru Spatar, Stanciul Comis, și <a tuturor boie- 
rilor noştri moldovenești, și mari şi mici». Întărire şi pentru 
urmași, (Akai), «fie din fiii, fie din fraţii noștri, fie din — noștri», 
fie din alt neam. Scrie Logofătul Dinis (Ainneeţ). Pecetea ruptă, 
rămiind numai şnurul roș și galben. Pergament. — Cf. Arc/. 
ist, LD, 54:5. — În posesia d-lui Tatos din Roman. 

2. 7 April 7066 (1558). Alexandru-Vodă, pentru Magoșa, 
fata lui Văsiiii aprod, şi nepoții ei, Onciul, Mărghita, fiii lui 
loan Vrăntanul. Ioan avuse o moșie de la Petru-Vodă, a treia 
parte din Bogdănești. Această parte, şi a cunchiului său Ioan 
Stolnicelul>, se vinde acum lui Orăş Starostele, pentru zloți 
tătăreşti. Marturi: fiii: Bogdan, Petru, Ion; boierii: Neagoe 
și Moghilă pircălabi de Hotin, Petru Crăcovit pircălab, Bo- 
deii pircălab, Veaveriţă pircălab, Ioan şi Crăste de Neamţ, 
Vascan şi Spantoc de Cetatea-Nouă (Roman), Dumitru Por-
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tar de Suceava, Andreico Spatar, Liciul Postelnic, Ion Vis. 

tiernic, Bolea Stolnic, Pașco Comis. Moghilă Logofăt. Scrie 

“ Dumitru Vajsjcanovit. Pecete.— Cf. Uricariu/, XVIII, pp.154-5. 

— Copie de d. profesor Eusebiu Popovici, din Cernăuți. 

3. Iași, 20 Mart 7114 (1606). leremia-Vodă, pentru Vasilie 

Vel Pitar, care dă 5oo de zloți tătăreşti lui Vasilie «Sulje- 

rel», SAT CTaH H Ko3a, pentru a treia parte din Roşiori (Ți- 

nutul Neamţ). Fusese această parte a lui Grozav şi Moga, 

diecii, şi a Drăghinei, Sofiicăi, Parascăi, fetele lui Băloș sta- 

roste. Pomenit şi Cărăiman Vel Ceașnic, căruia i se confirmă 

la urmă. Menţionaţi: Văscan Pitărel, Simion şi sora lor, Gro- 

zava, fiii lui Ivaşco Vătag, Onuşca, o delimitare făcută de 

Lupul Scoarţeș părcălab. Se fixează «gloabă la Poarta Dom- 

niei Mele opt boi». Apoi: «Țonţia şi fratele ei Gheorghie, fiii 

mika, nepoții lui Ion Rădianul». Altă cumpărătură e de la 

Nicoari Logofăt și Ștefan n ch HHHIMHANI EPATIA Hy. Vicol 

biv părcălab cumpără Bălăcianii de la ruda sa, Todosiia Tă- 

butoae. Marturi: fiii Costantin, Alexandru, Bogdan Voevod; 

Nistor Uriache Vel Vornic de Țara-de-jos, Crstea de Țara- 

de-sus. Ghiorghie pircălab de Hotin, Ghiorghie şi lonaşco 

de Neamţ, Crstea și Manoie de Roman, Văscan Orîș Hat: 

man, Barnovschie Postelnic, Viaveriţi Spătar, Gligorie. Stolnic, 

Simion Stroig Vistier, Vorontar Comis. Lupul Stroici Logofăt. 

Scrie Drăgan Tăutul. Slavon. Pergament. Pecete ruptă, ră- 

miind șnur roș şi galben. — Proprietatea d-lui Tatos din Roman. 

4. laşi, 22 April 7143 (1635). Vasile-Vodă, pentru lo- 

nașco |[Covrig) «din Toporăști», ce aduce mărturie de la 

Mierăuţă Coșescul și de la Ifrim și de la Serapion călugărul... 

şi de la Dumitru Stăngacii», «pentru un loc de prisacă 

ce-i în Zănoaga Toporăștilor», pentru care fusese judecată 

cu un Andonie. — Traducere a lui Debriţ din 13 Februar 

1801. — Documentele d-nei Șerban Costachi. 

5. Jași, 31 Mart 7156 (1648). Vasile-Vodă, pentru Schitul 

cel Mare din Polonia. După cererea «Mariei, fata răposatului 

Teremia-Vodă», îi închină Suceviţa, ctitoria lui Ieremia; cu 

sfatul Mitropolitului, lui Varlaam, şi «altor episcopi ai ţerii 

noastre», şi al boierilor. De cinci ani se află călugării Schi- 
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tului în Suceviţă. Întărește privilegiul. Marturi: fiii, Stefan, 

loan, Alexandru (sic); boierii, Ghica Vel Vornic de Țara- 

de-jos, Toma, Vel Vornic de Țara-de-sus, Gavril Hatman, 

Petriceico, pîrcălab de Hotin, Ştefan Boul şi Damaschin 

pircălabi de Neamţ, ' Gheorghe pircălab de Neamţ, Gheorghe 

«llula» «Vorsteher», Gheorghe Păharnic, Ştefan «Spitar>, lor- 

dachi Vistier, Ieremia Venculeţ Stolnic, Constantin <Obmann». 

— Traducere germană foarte nouă; colecţia Eusebiu Popovici. 

6. 15 Februar7181(1673). Ștefan Petru-Vodă. Pentru Arsenie 

egumenul și călugării de la Bărnova, ce se piresc cu biv Vel 

Șătrarul Rugină şi cu Sămion de Seleşăii pentru <o bucată 

de loc den hotarul Sileşăului de jos, în Ținutul Dorohoiului»,. 

Călugării pretind că locul face parte «den hotarul Buhaciu- 

lui> și, deci, din dania ce li făcuse Miron Barnovschi, «cti- 

toriul lor, carele ai făcut sf. mănăstire și o ai hotărit, şi o 

ai stălpit, în zilele răpăosatului Vasilie Voevod, Turcul, ce 

a fost Stolnic». Ceilalţi doiaducacte «de la Ștefan Voevod 

şi de la Petru Voevod și de la Eremia Voevod și de la Sămion 
Voevod și de la Gașpar Voevod... Şi ni-aii mai arătat dres 
de pără și de fierie de remas spre călugării de Bărnova, de 

la repăosatul Dabija Voevod, și Dabija Voevod să fie trimis 

acolo pre Eremie Cărcu ce aii fost Portar Sucevii, de ai 

străns oameni buni de pen prejur, megieș, şi preoţi şi oră- 
şeni den tărglul] Dorohoiul şi oameni buni de pren sat den 
Șendriceni, și den Lozna, şi den Derzca, și den Sălăşăul de 
sus, și den Powmărlă, şi den Măgură, şi alți oameni buni». 
Ei arată «cum acea bucată de loc ai ţinut Rugină cel bă- 
trăn, iar călugării n'au avut nici o treabă; .. . nici ai fost nime 

dintre dănșii la acea hotărătură [a Turcului), fără numai un 

preot din Pomărla, ce aii fost pre acea vreme diacon la satul 

călugărilor, la Buhaci, şi împreună cu alţi vecini de a lor, 

den Bubaci şi den Părcăreni». Hotare: «den gura Jădovcăi 
drept la Urle». «Ai avut pără Dumitrașco, cumnatu lui 
Toader Rugină şi Ștefan Rugină cu Onciul părcălabul.» «Și 
iam văzut dresul rupt și dat la măna lui Rugină.» «Da- 
bija-Vodă, carile fiind ctitor şi Dabija-Vodă la acea sf. mă- 
năstire și astrucat acole în mănăstire ... Dresul călugărilor
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cel de hotărătură de la Văsălie-Vodă, ce ai hotărăt Turcul 

Stolnicul, l-am aflat strămb și viclean și făcut cu meșteșug. 

Deci lam luat den măna călugărilor, şi s'aii rupt înnaintea 

a tot Divanul, și s'a dat la măna lui Șetlrarul) și a lui Să- 

mion.» «Și s'aii pus fierie 24 de taleri la Vistiariul Domniei 

Mele, după obiceiul ţării.» «lar călugării, de vor mai ivi 

căndva vre într'o vreme niscăi deresă, sai vor scorni vre o 

pără, acele deresă să se ia de Divan și să se rumpă, și să 

fie călugării de gloabă 24 de boi.» — Copie de d. profesor 

Eusebiu Popovici, după o altă copie, din vremea anexării 

Bucovinei. 

7. Iaşi, 10 Ianuar 7215 (1707). Antioh-Vodă, către Vor- 

nicii de Cîmpulung, pentru muntele Geamănul al mănăstirii 

Suceviţa, «care munte este de spre Cămpullung; deci ziseră 

cum că acum le opresc Cămpulungeni acel munte și nu vor 

să li dea venitul, şi-l mănăncă ei de 20 de ani și mai bine; 

pentru căci, tămplându-se pe ţară prăzi şi răscoale, și nepu.: 

tănd părinții călugări a-şi căuta moșiea, ai împresurat-o Căm- 

pulungeni de se hrănesc ei, și călugării n'aii mai nici un 

folos de acea moșie». Să cerceteze. — Copie de d. profesor 

Eusebiu Popovici. 

8. lași, 11 Decembre 7216 (1707). Mihai Racoviţă, «la toți 

săteani de la sat de la Cuciur a mănăstirii Putnii. Vă dăm 

ştire tuturor: iată că Domniea Mea. înțălegănd pentru moarte 

cea de un Jidov, ce s'aii ucis acolo, cum vaţi spăilmă[atat 

şi vaţi răsipit, temăndu-vă de gloabe şi de alte cheltuiale 

de spre alţi, de care lucru iată că ucigașii, scoțindu-se la 

Divanul Domniei Mele, ai dat samă că ei sint cei vinovați, 

iar voi n'ați ştiut nimic. Pentru aceia, dovedindu-se într” acesta 

chip, cum ucigașii singuri l-ai lepădat pe acel Jidov mort 

pe taină asupra tărgului Cernăuţilor, iar în știrea noastră 

p'aii fost:, —îi zartă Domnul. Nu vor avea a se mai teme 

de «<globnici și împrejurași». «lar cui pare cu strămbul, să-și 

întreabe cu ucigașii, păn săat aicea la închisoare... Și într'- 

altă ţară de veţi fi duși, să vă întoarceţi la urmă, şi veți 

avă milă.» — Copie de d. dr. Gh. Popovici. 

9. Iași, 25 Februar 7227 (1719). Mihai Racoviţă, lui «Du-    
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mitru Macri, staroste de Cernăuţi», pentru pira lui Gligori 

Tabără asupra crăzeşilor lui den sat din Jadova». «Cămpul 

și pometele nu-s stălpite.» Să cerceteze. —- Copie de d. dr. 

G. Popovici. 

10. laşi, 4 Decembre 7227 (1718). Mihai Racoviţă, pentru 

pira Goieneștilor cu Vlădeştii cu privire la o parte din Jadova. 

Pomenită o «mărturie din vremea stăpinirei Leșilor în Țara- 

de-sus, de la un Gherman Vornic și a lui Turculeţ rohmistrul, 

fără de nici-o poroncă domnească». Din însărcinarea Dom- 

nului, episcopul Calistru de Rădăuţi cercetează din noi, che- 

mind pe răzășii Jadovei: <anume Gligorie Tabără şi Ion Să- 

maca și Tudosie...şi Constantin Crăciunel». «Şi, aflănd pă- 

rintele că s'ai hotărit cu strămbuliă, ati scos şi stălpii de 

i-ai lepădat, iară mărturia hotarnicilor şi ispisocul de la 

Domnia ME tot ai rămas tăgăduit la măna hotarnicilor, pe- 

cum at dat sam[ă) Vlădeștii.» « Axentie Uricar» scrie. — Copie 

de d. dr. G. Popovici. 

II. lași, 24 Mai 7227 (1719). Mihai Racoviţă, pentru Isac 

« Vladiescul»> și frate-săă Andronic, cearată mărturie de la 

Neagoe Ciudin biv vtori Comis și Vasilie Robceanul Vel Căpi- 

tan, cari ai /uaz sama cu Goieneştii la Jadova. Acum se face o 

nouă hotarnică. Nume de răzăș: Ionașco Machidon. «Și cu 

vecini anume Mătei sin Fădor şi lrimiea Sca!co, așijderea și 

Timohi cu feciorii», etc. — Copie de d. dr. G. Popovici. 
12. laşi, 10 Maii 7231 (1723). Mihai Racoviţă, lui «Cos- 

tantin biv Vel Comis, staroste de Cernăuţi», pentru pira 

dintre «loan Tăbără mazil» şi «alţi oameni din Jadova», ce 

se zic împresuraţi de Goian. Ei spun «că numai vatra sa- 

tului Jadova le ieste aliasă de cătră Goian, ear cămpul ce 

iaste și vaduri de moară ce aii acolo în Jadova, ce sănt pe 

apa Săretiului, le sănt neîmpărțite, şi ai multă pricină și găl- 

ceavă cu Goian». Să cerceteze. — Copie de d. dr. G. Po- 

povici. 

13. lași, 12 Maiă 7231 (1723). Mihai Racoviţă, lui <Cos- 

tantin biv Vel Comis, staroste de Cernăuţi», pentru pîra 

dintre loan Tabără şi Goian, «cum că, făcăndu-se o moarte 

de om în codrul Ispasului, mai an, şi trimițănd dumnealui 

65775. Vol. VI. 9
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Vornicul Sturzea slugile dumisale de ai luat bucata tu- 

turor împrejurașilor, apoi s'ai făcut izvod de acolo, tot, anume, 

cari sălişte vor plăti mortea de om; și, viind slugile dumisale 

Vornicului aicea, s'au făcut izvod cu pecete gd. pe acele 

sălişti ci-au fost să dea la moartea de om, iar Jadova nu s'au 

pus. la izvod. Și, viind Goian aicea la Iași, el şi cu alţi oa- 

meni împrejurași de-acolo, ai făcut multă cheltuială păn au 

plătit moartea cea de om. Pe urmă,s'ai sculat Goian ș'aii dat 

samă cătră oamenii din Jadova, că el pentru Jadova aii făcut 

cătăva cheltuială și li-a poprit părţile de moşie ce aă acolo 

în Jadova şi zeciueaște.» Nu vrea Goian să vie la judecată. 

Dacă e drept ce se spune împotriva lui, să-l împlinească. 

«lar, neputăndu-l așeza acolo, și fiindu-i poveastea într'alt chip», 

să-l sorocească la Divan. 
14. lași, 10 Februar 7232 (1724). Mihai Racoviţă, pentru 

pîra dintre lon Tabără şi Toader Goian, cu privire la moartea 

de om din codrul Ispasului. «Făcănd trăsură imprejurașilor, 

pe urmă s'a socotit că să plătească ace morte de om 3 

hotară, după obicei, și s'au făcut izvod cu pecete gd. de căte 

sate aii cuprinsu între acele 3 hotară, carii s'aii socotit să 

plătiască moartea cea de om, cine pe căt l-ai ajuns partea.» 

Apoi se expune afacerea, ca în nl precedent. Se găseşte că 

Goian n'a avut dreptate; <șau și plinit Comisul 6 boi de 

la Goian». Dar el nu contenește, ci duce lucrurile pănă la 

Divan. La urmă, el tăgăduiește că ar fi luat ceva, dar refusă 

să jure. Î se pune termin <la miază-păreas», pentru a da 

înnapoi dijma și a-şi lua boii îndărăt. «Iară, neplătind dijma 

păn la zi, să pămăe boii de istov în mănile răzeşilor, căci 

acei boi s'au și prețuit: 6 boi drept 30 lei, cum arată măr- 

turia starostelui. — Copie de d. dr. G. Popovici. 

15. 23 Septembre 7233 (1724). Mihai Racoviţă, lui « Costan- 

tin biv Vel Clucer, staroste de Cernăuţi», pentru pira Goia- 

neştilor asupra «Medelniceroaei lui Turculeț, zicănd Goianeşti 

că, încă fiind ei în cie parte, ai trimis domneaci şi le-au 

luat 12 capete de vită, boi cu vaci, fără nici-o judecată, și 

nu știii pentru ce li-aii luat, că datorți) nu-i sănt cu ne- 

mică»; Să le iea înnapoi, «de ună vreme ce le-a luat vitele   
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fără de judecată şi fără de cale». — Copie de d. dr.G. 
Popovici. 

16. aşi, 20 Ianuar 7245 (1737). Grigore Ghica-Vodă, lui 
Andrii Balşe biv vtori Spătar și lui Talpă biv vtori Comis, 
pentru a hotărnici lui Iosăf egumenul Dragomirnei moşiile 
Drugeşti, Zlătunoae și Chisălești, la Ținutul Hirlăului. — Copie 
de d. profesor Eusebiu Popovici. 

17. laşi, 24 August 7249 (1741). Grigore Ghica, lui «Ion 
Luca Postelnic, căplitan] de Ropce», pentru pira lui Toader 
Goian și fratelui lui, loan Goian Căpitanul, cu privire la con- 
testaţiile Vlădeştilor. Acum se face plingere pentru cerbi» 
tăiate şi «poame străcate» în paguba Goieneștilor, pentru o 
casă făcută de un Ilie lovniciuc «pe un laz» al lor. Pentru 
o bătaie suferită de Toader din partea unui Vasile Coce, 
«dovedindu-se cum că l-ai bătut fără cale, să-l pui d-ta și 
să-i dai și lui certare: altă dată să nu saie cu bătaie la 
oameni, ce, de are ceva, să-și întrebe cu judecată». — Copie 
de d. dr. G. Popovici. 

18. laşi, 27 August 7249 (1741). Grigore Ghica, lui «Ion 
Luca Postelnic, Vel Căpitan de Ropce», pentru plingerea 
lui «on Goian Căplitanj», «zicănd că, mai în trecuți ani, pe 
cănd era el Căpitan la Ropce, căzând un om în pricină, 
arătăndu-l un Turc cum că ar fi tălhar și i-ai furat un cal, 
ai luat Goian Căpitanul) un cal de la acela om gloabă și, 
ducăndu-l la casa lui, în Jadova, aii dat calul pe sama unui 
oder Arbure, carele era pe acea vreme pe lăngă casa lui 
Goian Căplitanul), şi acel Arbure aă încălecat pe acel cal 
fărța] ştirea lui Goian Căp., şi ai umblat pe unde i-ai fost 
trebile lui, și ai stricat un picior calului, de aă rămas șchiop, 
şi apoi, îndreptăndu-se omul cela şi, mergănd cu carte gd. ca 

săi întoarcă Goian Căplitanul) tot ce i-aii luat și, fiind calul 
stricat, n'aii vrut să-l primească, și-aii dat Goian Căplitanul) 
un cal al săi, pe care cal zise căii da un neguţitor 28 lei, 
şi calul cel șchiop ai rămas la Arbure, apucăndu-să cu zapis 
şi cu zi să plătească lui Goian Căplitanul) acei 238 lei, și ai 
trecut peste zi trei ani de atunce, și nu i-aii mai plătit.» Să 
cerceteze. «Așijdere, mai jălui Ion Goian Căplitanul], zicănd
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că, prim[ăjvara înnainte Moscalilor, fiind treabă de niște 

chile ce era orănduite, ai dat el cinci lei şi jumătate cu cele 

chile pentru omenii de Jadova, și de atunce păn' acum nu 

i-ai mai dat bani.» Și pentru aceasta să facă o cercetare. — 

Copie de d. dr. G. Popovici. 

19. 9 Iunie 7267 (1759). Mărturie a lui «Angheluţă Tă- 

bărță vtori Vistier> şi a fratelui lui, Neculae, ce vind «a 

noastră driaptă ocină și moșie: trei dughene, cu loc cu tot, 

care dughene sănt pe Podul Vechii, întrea o dugheană a 

Petrii Grecului, ce-i iaste dată danie de nepotul nostru, lo- 

niț[ă] sin Neculae Tăbărţă, şi întrea o dugheană ce este lăngă 

pivniţa nepotului nostru», pentru 300 de lei, egumenului «de 

la Sfeti Savva». Parte din bani îi dăruiesc vinzătorii către 

mănăstire. «Şi nimene din neamul nostru, ori din răzăşi sai 

mahalagii, să nu fie volnica le răscumpăra.» Marturi: «mulţi 

oameni buni». «Vasilie Gane Logofăt am scris zapisul cu zisa 

duinilorsale,» 

20. 8 Iulie 72683 (1760). Doi indescifrabili arată că ai 

venit la ei «tărgoveţii de Cernăuţ», și Isaia, egumenul «de la 

Schitul cel Mare ce este în Țara Leșască», «cu Gavril Moţoc 

mazil ot Cernăuţ, pentru o bucată de loc di &asta parte de 

Prut, pe din sus de tărgul Cernăuţului, din hotarul tărgului, 

ce jălu& Gavril Moţoc că este din hotarul lui, a Mihalciului, 

iară selişte de satu ce se numește Clocuţea». Se dovedește 

că ela văliat 7253» (1744-5) s'a judecat Gavril cu tirgoveții şi 

egumenul, la loan-Vodă Mavrocordat, — Moţoc aducind «o 

hotarnică vechie de la Ştefan-Vodă». Dar Moţoc nu stăpinise 

pici-odată de fapt. Călugării arată o «carte de milă de la 

răpăosatul Gheorghie-Vodă și de la alţi luminaţi Domni, că 

dejma locului tărgului Cernăuţului este afierosită danie Schi- 

tului». Moţoc pierde. La 7257 (1748 9), află Moţoc apoi «o îm- 

părțală mai noaă a moşilor săi, din văliat 7152 (1743-4), şa 

cerut de iznoavă giudicată înnaintea Măriei Sale răpăosatului 

Gligorie Ghica-Vodă» : iar pierde, neputind dovedi stăpinire 

de fapt. Acum, Moţoc reînnoind jalba, se face întăiii, fără 

resultat, o cercetare de «Păharnicul Enăcachi». Și acum, la 

Divan, Moţoc n'aduce dovada cerută, şi nici «scrisoare încre-   !
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dințată», şi pierde, după «sf, pravilă». «Şi, osăbit, că la atăte 

giudicăţi, ce s'ai părăt înaintea luminaţilor Domni și a boeri 

mari, de ar fi avut oarecare strămbătate, i sar fi luminat drep- 

tate ; ci, umblănd cu păre rele şi fără chip, s'au dat rămas 

de la toate giudicăţile.» «Osăbit, tărgoveţii mai arătară o măr- 

turie încredințată cu pecete tărgului, de la toți bătrănii tăr- 

goveţi şi iscălită de preuţii de acolo; întru care adeverează 

că, din moși și din părinţi, şi de cănd aii apucat de ţin 

minte, tot ei au stăpănit acă bucată de loc.» Dacă deci 

Moţoc ar mai începe pira, «să li plătească [orășenilor] toată 

cheltueala și să se şi pedepsească cu poroncă gp., ca peun 

om nesupus şi nestămpărat de judicăţile luminaţilor Domni 

şi a boerilor. Însă și tărgoveţi să aibă a-și da dejma locului 

la Schitul cel Mare div Țara Leşască.» — Copie de d. pro- 

fesor Eusebiu Popovici. 

21. 3 Decembre 7270 (1761). Grigorie loan-Vodă, lui 

« Gheorghe Șetjrarul), ispravnic din Ținutul Sucevei, i Gheorghi 

Carpu polcovnic», pentru o piră a lui Ion Goian din Jadova, 

cu privire la moșiile părintești, neîmpărțite. Să împartă ei. 

«Aşişderca jălui Ion Goian pe frate săi Toader, zăcănd că, 

fiind la dajdia mazilească amăndoi fraţii la o cruce, au plătit 

tot Ioan dajdia şi pentru frate-săi de vr'o 5 ani, şi zice că 

nu i-ati întors.» Să cerceteze. — Copie de d. dr. G. Popovici. 

22. 12 Decembre 7271 (1762). Grigore Ioan-Vodă acordă 

«Schitului celui Mare din Țara Leşască»> vechile privilegii (şi 

de la tatăl Domnului), pentru untdelemn, scutire de goștină 

şi desetină și 120 de lei din vamă. Acum, ţiind samă că 

«e locul acesta în Țara Leșască, avănd Schitul puţine bucate 

de acestea, şi neavănd unde se pășuna, fiind locul foarte 

strămt, le este cu supărare», scuteşte 430 de stupi, și fixează 

pentru 300 de oi o goștină de numai două parale. cAşiș- 

derea și la vremea văcăritului, cănd sar întîmpla a fi, saii 

la cuniță, să aibă a scuti 60 pot. (sic) vite: vaci, boi, cai... 

Cum și pentru 4 mori ce va ave sfănta mănăstire, încă am 

făcut Domniea Mea milă, și le-am lăsat să fie în scuteală de 

biru ajutorinţii.» — Copie de d. profesor Eusebiu Popovici.
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23. 30 lunie 1765. Grigore Alexandru Ghica, lui Ion şi 

Ghiorghi Goian, mazili, pentru partea lor de moşie de la 

Stănești (Ţinutul Cernăuţi). Să-și ieie drepturile acolo, «după 

hotărîrea testamentului». — Copie de d. dr. G. Popovici. 

24. April 1766 (2). Grigore Ghica-Vodă, lui Ștefan Tabără 

Vornic de Poartă, întărind împărţirea făcută de dinsul Goie- 

neştilor. — Copie de d. dr. G. Popovici. 

25. 20 Iunie 1767. Grigore loan-Vodă, pentru daniile făcute 

către «Schitul cel Mare ce este în Țara Leșască», de Domnii 

de înnaintea sa, Scuteşte «metohul Schitului ce este la Mă- 

măești pe Prut, la Țănutul Cernăuţului... Așișderea şi pentru 

12 oameni streini, Ruşi, ce s'ar duce din Ţara Leşască acolo, 

metohului : întăiii să-i aducă aici la Visterie, ca să se aşază 

cu birul lor, după putinţa lor, şi apoi să se așază cu traiul 

lor la Mămăeşti... Așişderea mai volnecim Domniea Mea pe 

părinţii călugări, dupe cărțile domnești ce ni-aii arătat, să aibă 

a lua dejma de pe locul tărgului Cernăuţului : din păne, din 

ovăs, din mălai, din hrişcă și din păpușoi, și din tot feliul 

de păni; și nimene din tărgoveţi, sai ori-cine ar fi, să nui 

poprească pănea, dejma; iar pentru cei care nu sar supune 

a da dejma, poroncim Domniea Mea starost. să împlinești și 

să-i supui ca să urmeze dupe cum poroncim, după ponturi. 

Aşişderea cănd s'a tămpla să ducă călugării de aci, den ţară, 

de la mitoh, la mănăstire, în Țara Leșască, ori păne, ori miere, 

ori vin, căte un vas-două, pentru hrana lor..., iarăș să aibă 

a trece cu pace, şi să fie în pace de vania [=de banii] de 

mortasipie, de părcălăbie și de toate alte slujbe.» — Copie de 

d. profesor Eusebiu Popovici. 

26. Fără dată. Supt Grigore Callimachi (—1769). Judecată 

a lui Gheorghe Goian, mazil, cu +Parascheva Gălculiasă de 

la Hrişcani, iar de la acest Ținut; jăluindu Gheorghie Goian 

că, avănd Parascheva o fată mare, una născută a ei, au făcut 

tocmală și ai logodit, ca să o îă lui-şi muiare, și, după așă- 

zare, aă rănduit şi zi însămnată, cănd să să facă nunta. ȘI, 

după voroava și așezare lor, apropiindu-să ziua însămnată, 

ati făcut Gheorghie Goian toată gătire, şi s'aii adunat nun- 

taşii. Și, începănd nunta, după obicei, s'aii gătit şi aii purces   

i 
! 
| i
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să meargă la Hrişcani, la Parascheva, ca să ia mireasa. ȘI, 

mergănd ei la drum, i-aă întălnit un mazil ânume Ioniţă Bantăș, 

şi au spus că în zadar să ostineşti, că pe logodnica lui ai 

luat-o Ursachi Soroceanul. Şi el, auzind aceasta, pe toți nun- 

taşii, căţ era, i-au lăsat să-s întoarcă înapoi la casa lui, şi 

el singur s'aă dus ca să vază de iaste adevărul după cum 

au auzit. Şi, mergănd, ai aflat adevărul: cum că Ursachi 

Soroceanul i-au luat logodnica. Şi nuntaşii, întorcăndu-să la 

casa lui Gheorghie Goian, au așteptat pănă ai luat răspunsu 

de la Gheorghie Goian cum că adevărul iaste ceea ce aii auzit, 

şi aşa Ss'aii împrăștiat și nuntașii; iară cele gătite toate sai 

trecut cu chemaţii aceia. Și am întrebat pe Gheorghie Goian: 

i-au dat Parascheva în știre cum că ia vră să-şi de fata după 

altul? Şi Goian zice că nu l-ai înștiințat. Și, întrebănd noi 

pe Parascheva, ce are să răspundă la jaloba lui Goian, şi ea 

au zis că nare a răspunde nemică, că toate căte jăluiaște 

Gheorghie Goian sint adevărate, şi nice înştiinţare nu i-ai 

făcut, și mărturiseşti că, fiind indemnată de unii mazili, gre- 

şală au fâcut la aceasta. După toate aceste, aii arătat Gheor- 

ghie Goian izvod de cheltuiala ce-ai făcut cu nuntașii. La 

care luănd noi samă și socotind toate cu amăruntul, ce-am 

găsit cu cale şi cu dreptate, s'ai făcut toată cheltuiala șase- 

'zeci şi şapte lei, o sută șasă bani, afară de unsprăzece lei ce-ai 

dat la schimburile logodnii. Şi la toată cheltuiala ce-aii făcut 

Gheorghie Goian, s'au dat platnică Parascheva Gălculiasă, să 

plătească după cum arată mai sus, iar acei unsprezece lei ce ai 

dat Goian la schimburi, am rănduit să-i de îndoit, adecă doaozăci 

doi lei, după cum scrie Armenopul, în sfănta pravilă, cap 187, de 
zice: «doi oameni sai logodit dănd arvună, iară care dintr'a- 

măndoi îi va păre rău şi să va lepăda, acela să dea îndoit arvona 

ce ai luat». Deci și noi, urmănd la aceasta, așa am rănduit.»> 

27. 29 lunie 1778. «Fiind-că, din poronca dumisale Visteriului 

Dumitru Tohăneaanu, vătaf alu plaiului de spre Buzăii, i dintr'a 

lui Visterului Andreii Boziian, orănduiţi fuserăm noi, cei mai 

jos iscăliți megiiași moșneni, ca să cercetăm o pricină a lu 

unchiș Ion Roescu cu un Cărstăian Brăncărea, pentru partea 

lui de moșăe... Acastă sfoară de moșăe Roiasca, carei sai
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dat supt stăpănire lui uncbiiaş Ion cu neaamiul) săi, slobode 

în hotar, nesupărate de cătră tovarăși moșneni. lar, cănd sii 

va mai împres[ujra de cătră acestu Cărstăian, sai de neaamiull 

lui, nu numai să fiie asculljtaţi, judecaţi, şi să să şi globască, 

ca un neînțelegător judecăţi și împresurător de pămăntu.» 

Iscălesc, adăogind: «din porăncă», moșneni din neamurile 

Vagaon și Cornoiii mai ales. Scrie «Iordache dascălu». 

28. 22 Iunie 1801. Constantin Ipsilanti, către Ștefan Sturz(a) 

biv Vel Spatar şi ispravnicii de Tutova, pentru procesul ră- 

zăşilor de Toporăşti cu mănăstirea Florești. Să cerceteze. — 

Colecţia d-nei Șerban Costachi. 

29. 25 Mart 1810. cNeculaiii Cocoiu din tărgul Eșii, ot 

mahalaoa Broștenii», vinde «dumisali a gubernii săcritar Ivan 

lanov» <o livadă>, cu vie şi pomi, între «via Nistoroai», «via 

lui Dumitru Doni&» și «via Iliusăi», «pe locul mănăstirii Sfin- 

ţilor Voevozi... ce să numești Dancu, undi are să de adet 

obicinuit», pentru 170 de lei. O vinde către «dum[neallui, căt 

şi cucoana şi cuconii dumisali»>. Iscăleşte şi Safta, «soţul» iui 

Cocoiii. Donici declară că e şi «cu bună priimire mă». — /fid. 

30. 4 Maiui 1814. «Copiia lui lon Sindile, scos după cisla 

de bani ajutorului lipsiiii lefilor, şi sai cisluitu cum mai jos 

arată anumele lor. — Proveniență munteană (jud. Buzău). 

31. 4 Mart 1818. Declaraţie pentru «moşiile Epurenii şi: 

Vicolenii de la Ţin[ult[ul] Botoşănilor, luindu-le fratile miei 

Grigori Popovici Slugr. în orindă pe patru ani de zile, de la 

dum|nealui) cc. Alecu Calimah Post.» : l-a luat «tovarăş»> şi 

pe el (suma arendei fiind de 10.300 de lei). Unul pune «toți 

banii cumpărători», altul «<ostinială a căuta aceste moșii». La 

cheltuieli nouă însă, şi fratele cellalt va da ceva. <Pluguri să 

puiii eă trii, și dum! Slugr. doai, ca în toată vreme să fie 

cinci pluguri... Cheltuiala hranii casii mele şi alte hacuri în 

trebuința căutatului moșiei să fie de mijloc, şi ceia ce, cu 

mila lui Dumnezăă, va prisosi căștig, să împărțim drept în 

doai; cum și la pagubă, feriască Dumnezăi, iarăş părtaş în 

doai să fim... Cind ea, prin vre un chip, ași eși din drumul 

dreptăţii și a credinţii, atunci, nu numai să răspund fratelui 

mieii ac& pagubă, dar încă sint desfăcut de atastă tovărășie.» 
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32. 16 Maiu 1818. «Arsănii monah de aice din Eş» către 
Domn. Arată că «în hotarul moşiei Borceştii, pe Vale Albă, la 
Ţin. Niamţului, am și eu parti de moşie baştină şi cu stă- 
pănire vechi». I se dăduse ca hotarnic Lefter Vornic de 
Poartă, pentru a-l împărţi «de cătră răzăș şi megieşii împre. 
guraș». Se chiamă «vătavul dumisali Vornicesii Zoița Balş». 
Nevoind să vie acesta, se face carte de blestem. Dar vă- 
tavul ţine și mai departe cin tărie sa» partea călugărului. 
Cere «să fiii rănduit la dum(neallui Vel Logft. al Țării-de- 
ăos», care să silească pe Zoiţa a-și trimete vechil. — Col. d-nei 
Șerban Costachi. 

33. 10 August 1820. «Alexandru Calimah Vornic» că un 
Țigan Slugerului Grigorie Popovici, pentru slujba îndelungată 
şi bună ce i-a făcut, — /fid, 

34. 1-iă Februar 1824. Foaie de zestre, din părțile Bu- 
zăului. Averea mirelui: «2 boi, 1 căruţă, 1 vacă cu viţăi, 1 

cal de gine[re]. 1 iapă de doi ai, 200 pruni în dijmă, 150 
pruni cu pământul lor, la Cuibu $); 1 zăbunu de manăţă lung, 
2 anteriă de dimii lungi (576, 1 ghebă, 1 căculă de cele 
bune, 1 căldare, 1 topor, 1 sapă». Averea miresei: <l ma- 
lotea de ghirmisutu, 1 roche stanbă, 1 roche șamalageă mă- 
ruată, rochile cu mănicarurile lor, 4 perne lungi, 3 veli(njțuri 
în lănuri, 2 cămăși voinicești, 3 cămăși fâmieşti în mătăsuri, 
1 cămăşoe fămiiască, 1 ladă în vremi (sic), 2 mărămi lungi în bo- 
ra|njgicu, 3 mărămi lungi alese, 35 ștergare de masă, 1 un notenu 
de doi ani, 2 vaci cu mănzaţii lăngă ele, 4 cerveţi de păragină cu 
pămănt(ul) ei în dealu Mărtăneştilor, o jumătate de pogonu locu 
de casă din partea păstorescă, alăturea cu Păun sin Stanu; 
200 pruni cu pămăntiul) lor, 4 meri cu [păjmănt[ul] lor». 

35. 29 Septembre 1824. Declaraţie «la măna vărului nostru 
Ghiorghe Aramă, ci-i zăcu și Bărbieriii, precum să fii știut că ne 
este dreptu văr cu noi, și noi ne aflăm la rănduela ruptașilor ; 
şi acmu voește şi vărul nostru să-s așeză la rănduela nemu- 
lui nostru, neavăndu nici-on amestecu de bir cu nemine nici 
moşul nostru, tatăl vărului nostru Ghiorghie, — fiindu tot oameni 
de casa d. Vornecului Grigor[e] Ghica. Şi, fiindu om scăpat 
(s1c), voeşte să-s așeză la o cruce cu fiul său Ștefân, şi noi
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dăm mărturie întocma, după cuprindire nemului nostru. Iar, 

nefiindu adevărată, să fim datorli] a da 250 lei bani milii, 

şi supuş suptu urgie gospod, şi da şi ban[i] bir cu ţara.» 

Iscălesc un Capşa, «llisăi Grigorce răptă (sic) a Visterii». — 

Din colecţia d-nei Șerban Costachi. 

36. 15 Maiui 1829. Pentru o moşie cumpărată la Tutova, 

cu voia răzeşilor, între cari «lon Cehan ot Călugăreni, Post. 

Ion Motăş ot Chetrești, Gheorghi Rilav (Silav) mazil». Ivindu-se 

însă alţii cu pretenții, cumpărătorul cere a se fixă termin în 

care să i se dea banii. — /bzd. 

37. 13 Octombre 1831. Către Clucerul Dimitrie Popovici. 

«Fiind-că aceşti bani am apucat a-i da mai nainti dia veni 

aprodul la dum[neallui munsiu Criștanovschi, după o poliţă. 

a dumisale Vornicului Costachi Conachi... lată alăturezu 

dumlita)li polița cătră dum. Vor[nijc[ul] Costachi Conachi, di 

652 lei; căruia i-am şi scris că-i voi trimeti o poliţă.» Se vor- 

beşte de o «sămușoară». — /bid, 

38. 26 Maiu 1833. Filaret Apamias şi Athanasie Sevastias 

arată că aii cunoscut la Roman, unde erai ei cu episcopul 

Veniamin, pe tatăl Căminarului Grigore Popovici, protopopul 

Grigorie Făurescu. — /b:4. 

39. Foaie de zestre ţerănească din 1835. «2 boi buni, 2 vaci: 

una cu vițel, alta gonitoare, 1 scurteică pabriii, 1 roche mcotos 

(sic), 2 velințe în lănuri, 4 perne lungi, 2 cămăși voiniceşti, 4 

cămăși fămiiești, 5 mărămi lungi, 1 masă pă masă, 18 stegare 

(sic) mărunte, 2 rămătoare grase» (averea miresei). «Jumătate 

livede, depreună și pă vale ; jumătate livedea după negoţ, jumă- 

tate locu din valea păcurii, 2 boi buni, fărăb (sic) de rotărie, ju- 

mătate; 1 rămătoare» (averea mirelui). — Din regiunea Buzăului. 

40.1850. Plată, «după încheerea Sfatului Administrativii din 29 

Dechemvrie 1849», «pentrufieștecare tăbliță arătătoare numerului 

casăi saii a dughenii din oraşul Iașii, să se plătească de cătră pro- 

prietari către trei lei». Tipărit. — Colecţia d-nei Șerban Costachi. 

41. Foaie de zestre din 5 Februar 1853. <3 stănjăni de 

moşie... Viia... 1 vacă cu vițel, 1 juncu de un vițel, 2 ci cu miei, 

2 oi mici, 1 scurteică de tebet blănită, lungă; 1 fermănă de 

postav blănită, 1 roiche musulim, 1 roiche stambă, 2 ondroace 
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stambă, 1 fustă matepolon, 1 ladă, 4 perne lungi, 2 scurte, 4 perne 
de părete, 2 scoarţe în feluri, 1 pereche părătare, 1 covor 
încadirlat, 3 cămăși voinicești, 6 cămăși femiieşti, 1 salbă 
lungă, de lei 30..., 1 testemel de alebune, 1 basma de mă: 
tasă, 1 masă pă masă, 2 fote albastre, 1 maramă de boran- 

! gic, 1 şărvet de cuiu, 22 șărvete de masă, 2 testemeluri mari. 
Deci noi puţin, iar de la Dumnezei mult; şi sporul lui Avraam 
şi a lui Isaac şi al lui Iacov în casa dumnealor.» 

2. Documente comunicate de d. Ermil Pangrati. 

1. Suceava, 17 anuar 6998 (1490). Ştefan-Vodă, pentru că 
«Urita fata Malinei, nepoată de fată a lui Jurja Piatra (ntarpa ; 
mai jos: nfiarpt)»>, vinde ocina ei, cu uric de la Jurja, «un 
sat de la gura Răbricioarei (ph&pnuvsagn), anume unde ai fost 
Roman și Hodco», «lui popa Sima (nens cnaw) şi fratelui 
lui, Gavril (raRpua$), şi surorii lor Martei (Mapru), pentru 50 
de «zloți tătăreşti». Dai actele de la <unchii noștri Iliaş și 
Ştefan». Marturi: fiii Domnului, Alexandru şi Bogdan-Viad, 
şi boierii: Duma, Gangur, Dragoş Vornic, Hrăman, Hudic, 
Dajbog, Șteful de Hotin (yernnexero), Micotă, Reaţeş pir- 
călab de Neamţ, Andreico Cartorovschi, Groze de Orhei (wp- 
Xenekoro), Secară pircălab de Roman, Clănău Spătar, Boldor 
Vistier, Eremiia Postelnic, Frunteş Stolnic, Şandro Comis, 
Tăutulu Logofăt. Scrie Toader. Pergament cu pecete desfă- 
cută, Și traducere de la «şcoala slovenească în Sf[ejtii Sava»; 
copie din 1808. — Cf. Yricariul, XVIII, p. 62. 

2. % Xsewy, 19 Mart 7037 (1529). Petru Voevod întăreşte 
lui Matei şi fratelui lui, Nichita, și surorilor lui, Mărena (An: 

pna), Liga (aura) şi Mușa, fetele Gutinii (Akrn rSruun) şi 
surorei Gutinii, Măria (mngue) şi verilor ei primari (BpATAninusge 
1%) Mihul şi sora lui, Dolca (Acakă) şi Crlijstina şi Nastea 
(nacrk), fetelor Siminei (cnmnnn), şi rudei (naemenuk) lor, Păcurar 

) E interesant de văzut cum preface pe marturi un traducător așa de bun ca 
Evloghie ; la el întilnim pe Alexandru, Bogdan și Vlad ca fii a! Domnului, 
și pe boierii: Draguş Vel Vornic, Clânăă Vel Spătar, Boldur Vel Vistier, Iri- 
miia Vel Postelnic, Frunteș Vel Stolnic, Șăndrza Vel Comis; Tăutul Vel Lo- 

gofăt. Data e cetită: 6978.
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(nunSpap), fiul Nastei (nacru), nepoţii (kuSkeas) lui Ivaşco Goe- 

nescul (roentekSaa), ocina lor, ce o are Ivaşco de la <pă- 

rintele» Domnului, Ștefan- Vodă: amvnTeii PAE BA ACAI AMVH- 

"PHW, CEAMIE KOHSACEO Hă prBpHUH H Uepec'T (526) ropSHa Mac ui 

pepnucapk, ceanipie HHkoapune şi seliştea lui Jurja Blidariul 

(spata Banaaprk). Marturi: fiul, Bogdan, și boierii: Grozav 

Vornic, Negrilă, Tălaba, Scripca, Vlad, Mihul pîrcălab de 

Hotiv, Crăje şi Huru pircălabi de Neamţ, Danâul şi Zbiiarea 

de Roman, Barbovschi Portar de Suceava, Dragşan Spătar, 

Dumşa Vistiernic, Liul Postelnic, Felea Caşnic, Toader 

Stolnic, loan Comis. Toader Logofăt. Grigorie Bogza pisar. 

Pergament. Pecete mare atîrnată de un şnur roşu (pembeă). 

Cf. Melhisedec, Con. Rom., L, p. 160. 

3. 22 Mart 7054 (1546). Petru-Vodă. Vine Petre cu suro- 

rile lui Tudora și Vasălca, fiii lui Hanco Golăe, şi rudele lor: 

Isac, Maxăm, loan, Nasta, Stanca, Mica, Mușa, fiii Oltii, şi 

«nepoții de frate ai lor, Luca şi sora lui, Magda» și alte rude, 

Găta, Tecla, Mărina, etc., şi vind ocina lor, «&-aă avutii pă- 

rinţii lor, Hanco Golăe și Olta și Cărstăna, de la Domnia 

Mea, pe gumătate de satu de la Răbrice, anume Golăeştii». 

Marturi : fiii Domnului, Iliaș, Ştefan, Costandin ; boierii: Hurul 

Vornicul, Cărca, Borce, Sturze, pircălab de Hotin, Hurul şi 

Miron de Neamţ, Şendre [= Șandru), «Tanpa» | Tinpa], pîrcălabi 

de Roman, Petre Vartic Portar de Suceava, Enea (lurie) 

Spătar, Moghilă Vistier, Hribor Postelnic, Petre Păharnic, 

Neagu Stolnic, Placsa Comis. Mătieș Logofăt. «S'ai tălmăcit 

la școala slovenească la Sfeti Sava.» — Copie mai nouă. — 

Cf. Uricariul, XVIII, pp. 12931. 

4. 12 April 7056 (1548). lliiaş Voevod, pentru Ionii Can- 

drea. n MATSUlA Er coAomia, nepoți (SuSnoas) ai Maruşcei 

(mapSuiunnn) şi «ruda» lor Mărinca şi sora acesteia, Negrita 

(nerpnrx), şi ruda: Țintea, nepoți ai Sofiicăi (codinkii), «toţi 

nepoți ai Candri (nanapn), fiul lui Negrilă, — întărindu-li dania 

făcută lui Candrea de bunul (A'kA) Domnului, «bătrînul Ștefan 

Voevod» : parte de sat «la Stavnic», Jurjeștii, parte din Ta- 

tomirești, na pespnua. Marturi: fraţii Domnului, Ştefan şi Cos- 

tantin, şi boierii: Efrem Huru, Borcea Vornic, Petru kphtă,     e aaa IE
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Şandro, Sturdze (crspsn), Movila, pircălabi de Hotin, Dancul 

Huru și Miron pircălabi de Neamţ, Iaţco și Ghiianghe pîrcălabi 

de Roman, Negrilă Portar de Suceava, luriia Spatar, Dan Vis- 

tier, Hrăbor Plostelnic), Hamza, Petrașcu Caşnic, Neagul Stol- 

nic, Plaxa Comis. Matiiașu Logofăt, Pergament. Pecete mare cu 

șnur roş (pembeă). — Cf. UVricariul, XVIII, pp. 135-7, 142-4. 

5. 26 Octombre 7092 (1583). Petru- Vodă, pentru «Ştefanu 

Golăe părcălabu de Neamţu, fe&orul lui Lazăru Golăe părcă- 

labul», care vinde moșia sa, «ce are de la părintele lui, Lazăr 

Golăe, părcălabii, de la bătrănulu Petru-Vodă, o parte dini 

sus dinii giumătate de sat dină Golăești și a cincea parte 

din moară», lui «Neculae Tătari», cu 160 de zloți tătăreşti. 

— Copie din secolul al XIX-lea, după traducerea de la «şcoala 

slovenească în Sfetii Sava». 

6. 8 Mart 7096 (1588). Petru-Vodă, pentru <Aniţa, giupă- 

neasa lui Golăi Logofătul, şi fecorii lori, Mihăilă și Cărstăna», 

cari vind moșia lor: «din giumătate de sat din Golăeşti a tiiia 

parte, din drese de cumpărătură ce are de la bătrănul Petru- 

Vodă». Mai vinde «a șa (sic) baştină ce are acold diniitru 

acea giumătate de sat, din a triia parte, acea giumătati de 

sati, a cincea parte, toată partea lori ce se va aleage dintr 

acea giumătate de sat, și cu moară în Răbricea şi cu loci 

de fănaţi». Vînzarea se face «seminţii lori, lui Necoară Golăi, 

şi femei lui, Sofii, pentru 150 de zloți tătărăşti». Fără boieri. — 

Copie din secolul al XIX-lea, după traducerea făcută «la 

şcoala slovenească, la Sin. Sava». 

7. Suceava, 27 lanuar 7106 (1598). Ieremia-Vodă, pentru 

Eremia Băseanul Vel Vătag de Vaslui (RacASHekIH), care aduce 

mărturie de la Joria Vornic de gloată cu privire la vînzarea 

făcută de Zahariia fiul Mărincii, nepotul lui popa Danciul, 

strănepotul lui Fetion mSuran (acest Fetion primise moșia 

de la <bătrinul Ștefan Voevodşi de la Alexandru Voevod») 

lui Eremia: parte din Miclăuşani, «ce se zic acum Graurii», 

pentru zloți tătărești; altă mărturie de la același cu privire 

la vinzarea făcută de Dumitru Truşco, fiul Oitii (warn, wak), 

nepotul lui Trifin (rgu&un), lui Eremiia: parte din satul Cră- 

ciuneşti, la riul «Golie> (acte de la Bogdan-Vodă și «de la
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Petru Voevod cel bătrîn»), pentru 'Taatp anunnyk. Întărire. 

Stroici Vel Logofăt. Vasilie Bucium. Pecete mijlocie; de ceară 

roșie. 

8. lași, 30 Iunie 7110 (1602). Eremia Moghila, pentru Gher- 

man şi Andronic, coke 'PAkcuut, ce vind moșia lor la Glodeni 

și Hilimonești lui Eremiia [Băseanul| Uricar. Stroici Vel Lo- 

gofăt. Necoarlă] scrie. Pecete mică, pe hirtie. 

9. laşi, 30 lunie 7125 (1617). Radul-Vodă, pentru Sora, 

fata lui Toader Grozea, «cneaghina» lui Gligorie biv Vornic, 

care se plinge pentru partea ei din Alexești (dată de Ale- 

xandru- Vodă lui Grozea), cumpărată de la Andrăbuș, pe zloți 

tătărești, şi alte ocine. <Ghianghea Logofet iscal. Marmure.» 

Pecete mijlocie, pe hirtie. Slavon. — Pe V*, de o mină con- 

temporană: «300 pămunturi Alecsăşti, 3 bătrăni». 

10. Iași, 30 April 7165 (1657). Gheorghi Ștefan-Vodă către 

« Mogăldia din Negrești», pentru pira lui « Toderașco Joria cu 

lon Fărămi şi cu diiaconul şi cu Corcodel şi cu Mahlei și 

cu alţi răziași din sat din Crăcuneşti>, spuind «cum acei 

oameni şid pre moşiia sa la sat la Crăcuneşti. Deci sai și 

mai părit, și i-ai rămas Toderașco .. _., și le-au luat şi direasele 

şi li-ai pus şi dzi după o!bijceaiul ț[ăjrăi, să iasă de pre moșiia 

sa, şi pănă acmu n'au mai eşit. Deci să-i scoaţi din moșie, să 

margi la locurile sale, cu tot ce vor avea; și dă acasta pără 

să nu să mai părască în veaci preste cartia Domniei Meale.» 

Pecete mijlocie, cu chinovar negricios. — Pe Vo, la 4 Maii, Mo- 

gilde se învoiește ca ei să mai stea «în doao săptămăni..., 

  

și nam apucat de n'a întelni (s2c) Moghilde». Martur și 

<Şirbul den Hultureşti>. «De acesta să nu mai perim.» 

11. [Data ruptă.| Ştefan-Vodă, lui « Costantin diiacul de la 

Pitărie și Dumitrașco diiaconul», pentru ca să stăpinească 

Rohoteştii, singuri, pănă li se va întoarce derăzășii lor cheltuiala 

făcută în pira cu Păcurariii. «Răcovițiă] Vel Logit. u6.» Pe- 

cete mare, cu chinovar. 

12, Raport către Domn (rupt; formează cirpeala altui do- 

cument)... Măriia dumitali să[năjtos. Facem ștlijre Mării... 

las, anume Toader, 'că l-ai lovit niște tălhari... noapte la 

odaia lui, la Mălina, aproaipe de)..., și l-au legat și lau  
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muncit, şi i-ati împuşcat femealia, care ai) murit pe loc, şi i-ai 

luat 200 de lei și osabit... tot ai avut; apoi, ucigăndul 

și muncindu-l să... unge dzileli, dzis-aă că mai are bani la 

ovăz, și... di-ai scăpat în un sat. ... şi aă dat ştire l[a]... pă 

tălhari; pă urma tălharilor s'ai dus pi la vad... plătiască; 

apoi în... el după tălhari, pănă... ai spus niște omeni din 

Țiajra Munteniască pre... [ojmeni a lui Păcurar că adevărat 

omeni lui l-ai tăl[hărit) și un Ţigan di la Păcurar, de ai 

mărturisăt în... ni a lui Păcurar; și s'a dat și 2 lei Țiga- 

nu[lui] ... lor, apoi ai mărsu la Păcurar să-i ceae pe acei..,, 

să-şi întreabe la Măriia Ta. Păcurar n'aă vrut... uduit şi 

omenilor li ai dat frundza de s'au dus ... niște cai..., și i-ati 

doslușut că i-au... Mării dumitale dăunădzi... (IJui Păcurar 

l-apucă, di-am mărsu de i-am luat... altora, a mulţi, căte 

pagube să fac și căte.., margini, toate să află de omeni lui 

Păcurar... lui Hrumut îi s'au furat niște iape și cai şi... 

(lui Păcurar și i-au luat, carile aii găsăt de față iară... le 

plătească, şi ai vinit omul lui Hur(mut]... făcut dumnealui 

Hatmanului scrisoari acolo... jpentrju că n'ascultă de mine; 

acmu în urmă... (acollo 'îmblă de-l &arcă, să-l ucigă de 
tot... Măria Sa să-ș afle omeni, să aibă ce|rtare].» 

13. laşi, 13 August 7167 (1659). Gheorghi Ghica-Vodă, 

pentru «Costandin diiacul și cumnatu-săi Gligorașco, ginerii 

Nastasiei preutiasa popei lui Istratie de Vasluii şi Dumi- 

trașco diiaconul, ginerel|e) Onoghie, și Dumitrașco, fetorul Chi- 
liei, şi frate-său Ifrim şi semenţiia lor, altu Dumitrașco, Ro- 

hotescul, şi frate-său Hilie, şi alte semenții..., toț nepoţii şi 

strenepoții lui Toader Rohat şi a lui Micotă Rohat și a Simei 

Rohat și a lui Mihăil[ă] şi a lui lon şi a Muşei, fetorii lui 

Micotă Rohat; şi ai părăt de faţ[ă] pre Tiron de Șchiai și 
pre Păcurar aprodul de Tatomirești și Bălan fetorul Caucei, 

şi pre nepotul lor, Gligorie, pentru satul Cuhnieştii pe Ră- 

bricea. cia Mare, în Ținutul Vasluiului, ce să chiiamă acmu 

Rohoteștii, cu îmbe cuturilțe], dzicăndu ... cum să liagă Tiron 

cu oamenii săi de gumătate de sat de Cuhnieşti, ce să chiiam(ă| 

Rohoteşti, şau dzis că iaste a lor de moșie, de spre moșu- 

său Onia Cuhnia, ș'au arătat și un uric de la Ştefan-Vodă cel
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Bun, înnaintia Domnii Meale, şi scriia într'acel uric cum moşul 

lor, -Oanea Cuhnia, ai văndut acia gumătate de sat lui Toader 

Rohat, moşul lui Costantin şi a lui Dumitrașco diiacon, şi 

altor fraţ a lor, și s'ai luoat acel uric de la măna lui Tiron, 

şi s'au dat pre măna nepoților lui Toader Rohat, pentru căci: 

au rîmas denaintea noastră şi din toată leagia ţerăi». Urmașii 

lui Rohat «s'au îndireptat și ș'ai pus fierăia 24 de...», cei- 

lalţi neavînd amestec în sat «nice odănuoar[ă] în via&». «Ră- 

coviţe Cehan Vel Logoft.» Scrie «Corlatu». Pecete mare 

peste hirtie. 

14. laşi, 5 Octombre 7169 (1660). Șiefan-Vodă, pentru <An- 

dronic ce ai fost Postelnic-Mare» şi «slujit-ai cinstit părin- 

telui Domnii Meli cu dreptate și cu credinţă, astăzi şi noi 

slujăște» : îi dă Băloşăştii (Vasluii); «care sat au fost a ră- 

posatului Iorga ce ai fost Postelnic, driaptă cumpărătură de 

la fetorii Băsan(ullui Uricar... Să-i fie de la Domnie dare și 

miluire și uric de întărituri». Corlat scrie. Traducere din se- 

colul al XVIII, 

15. 20 Februar 7170 (1662). «Bejan din satul Băloșăștii, 

int. Romanului», vinde lui Ştefan Băisan partea lui din sat, 

«cum şi curățături din codru, ci le am făcute cămp». Să ţie 

şi fiul, Simion, și nepotul, Eremiia Băisan. lea pe moșie «trei- 

zăci și şasă galbini ungurești». Vinde «prin bună ştiinţa 

niamurilor și a răzășilor mei». Martur şi «Isailă de Bușăști».— 

Copie nouă. 
16. 8 Maiu 7176 (1668). «Simion Fărăm(ă] de Crătuneşti 

şi Păcurar ot Tatomirești și Carpu aprodul» arată că s'a adus 

carte domnească, de «Costantin Pitariul>, ca să aleagă parte 

din Rohotești. Pun termin ei, «răgiașii» (s7c), pentru resti- 

tuirea cheltuielii reclamate de aceşti doi. «Iar caare răgiaș nu 

va da banii la dzi, ialr] să fie moșie piitoare.» Între marturi: 

«Focşia fiorul Creţului..., Vasilie Găoadzi și Stratul zăt 

Candachiei și Gligorașco diiaconul de Vaslui, zăt preutiasăi». 

17. lași, 8 lulie 7189 (1681). «lrina preutiasa popei lui 

Dumitraș, fata lui Cotărlă>, arată csingură pre meni, căndu 

aii fostu la sfărșitul vieții miali şi la daria sufletului miei, să 

es dintr'aastă lume de &os, cu multe valuri pementeşti, am 
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avut fecori din păcatele miale, feţi și fiate, și neputăndu-mă 
ținia cu ficorii miei, şi nesocotindu-mă ei, și, căndu fu acmu 
la boala mea și sfărşeniia vieţii miale, am fostu în casa preu- 
tului jlihail de la bisiarica Mării Sale Domnul), din Curte, 
și m'am dat lui la darea sufletului miei, ca-s aibă Molitfa Sa 
a mă griji și a mă comănda de ce trebue dup[ă] moarte, 
căci că fitorii mei nu m'ai socotit, neci mai căntat de ne- 
mici.» Are moșie, în Ținutul Vasluii, «lăngă Hiliia, din gos, 
ca să chiiamă satul Cotărleștii». O lasă preotului «și preu- 
tiasii lui, Tofanii, şi cuconilor lui ce-i va da Dumnfe]dzăi». 

Marturi: un preut de la Broştiani, altul «de la besiarică de 

la Măji», al treilea «de la bisiarici de la Sf. Dimitrie, și Isaiia 

călugărul de la mănăstiri din Huşi şi Sirghie fitorul Bur- 

ghialii şi frate-său Marco și Paraschiva fata lui Dumitrașco 

Apemanul din Iaşi» și Radul Simanul. 

18. lași, 11 August 7197 (1689). Costandin-Vodă întă- 

reşte preutesei lui Mihăilă și featelui ei, Simion Moga, moşia 

lor «la Cotrulești», cin gura Răbegoarei». «Vel Logfi. ucil.» 

— Pecete mare, cu chinovar negricios. 

19. 20 Decembre 7199 (1690). Răzăşi din familia Hotul 

dai siliștea Cotărleștilor lui Teodor «Poroseci». Marturi şi: 

«lonașco Dracsin, Ifteni zet preutesi ot tam și Ion Nagaragiul 

şi Neculai Siman ot Focșeni». — Adaus din 12 lulie 7207. 

Se vorbește și de un băiat căzut în fintînă «cu budeă», 

pentru care lucru un răzăș dă un boii. 

20. <U Băloșăşti, 11 lunie 7200 [1692).» Măsurarea satului 

«cu funia de 33 stănjini... Parte Mihăi... O parte o cum- 

părase Alexjajndru Vel Postelnic» ; o parte era <a Erimiei 

Jora». «Însă dumbrava din puntia cămpului di spre Răsărit 

păn în hotarul Glodeanilor și a Golăeştilor nu s'aii împărțit, 

ci am socotit să ţie celi direptu locul săi, cum sai stălpit.» 

Iscăleşte și « Dumitrașco Cocortel». 

21. <U Băloșăşti, Il! 7200 [1692], luni 11.» Raport de hotărni- 

cie, către Domn, de la «Mărdarie Vurnic de Poartă şi Vasli]lie 

Buhăescul» : moșia ce cumpărase «dumnealui Alex[a]ndru 

Postialnicul cel Mari de la Apostul Răcul și cumnatu-săi 

Gheorghii, fitorii lui Ivaşco Căpitanul din Negreşti», la Bălo- 

68773 Vol. VI. 16
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şăşti. Se stîlpeşte «de spre Mihai negustoriul din aşi şi Eri- 

miia Jora». «Cu vatra de sat, cu cămpu, cu vladnic, cu vad 

de moar[ă)].. .» Iscălituri. 

22. Novembre 7202 (1693). «Tofana, preuteasa popei lui 

Mihăil(ă), şi Tudosie şi Toader, fiorul Purtasiei, şi cu alți fraţ 

şi sămințiie a noastră, nepoții şi strănepoţii lui Anton şi a 

Sturdzei și Măriei şa Martei şi a Odochiei», «ni-am învoitu cu 

răzeașii noştri, cu Neculaii Trunchiul și cu fraţii lui, şi Mierăuţ 

fiorul lui Ghiorghii şi cu fraţii lui, şi altă săminţie a lor, 

nepoţii şi strenepoţii popei Simii şa surori-sa Martij, pentru 

satul Cotărleştii, în gura Răbriăoarei..., hiind acel sat Co- 

tărleştii îmblănd pe trei fraț>. Ghiorghe Bialit vinde partea 

sa «moșilor noştri, lui Anton și Sturdzei şi Măriei şi Martei 

și Odochiei». «Însă ales n'am putut ști, din care fraate ai 

fostu, nehiind oameni bătrăni, să ţie minte, numai tot ai 

apucat ţiind... într'acel sat, cu alți fra; iar ei, Tudosie, 

mă ştim să him din Marta... Dec nici ei, nici noi, foarte 

bine n'am ştiut cine din ce frate iaste, ce pentr'aceaia ni-am 

tocmit de bună voia noastră, de spre amăndoao părțili să 

țănem frățiaște.» Marturi: «Mărdarie şi Dumitrașco Gutul și 

Ghiorghii Stredzăscul Vornicii de Poartă, preutul Neculai 

de la Danco și Vasili Ursariul». — Trei peceţi: una cu un 

vultur. 

23. laşi, 18 Mart 7203 (1695). Gligori Hăugar vinde moşia 

sa de la Cotărlești <dumisali Dimii Jitniciarului drept 15 lei 

bătuţi». Pomenit «nepotui lui Samson». «Iară, de nu sară 

mai afla moşiia a mia și sară tămpla să o iă cineva din 

măna dumisali, ca să aibu ai cumpăra ei moșie aiurite pen- 

tru moșie.> Marturi: «Ursul protopopa, ce iast[e] la besfelrica 

domniască pe poartă, și preutul Vasili și preutul Misail, iarăș 

de la besiarica domaiască, de la Sta Neculai, şi Dumitru ne- 

pot lui Hăugar.» 

24. laşi, 29 lulie 7203 (4695). <Tudosii Dubăi Vel Lo- 

glojfet, Neculai Costin Hatmanul, Vasili Catacozono Vel Spătar, 

Dumitrașco Mavrodin Vel Vistiarnic scriem la sluga Mării Sali 

lui Vodă, la Artenie Bantăș Căpitanul», pentru Tofana soţia 

lui Toader Porosiaci, care a luat ocină la Cotărlești, iar acum 
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<Tudosie vătavul de Comişei» îi stringe «de a dziacia de pe 

acia parte, 7 merţe de grăt și trei clăi de săcarță], dzicăndu 

că acel om ce ai dat danie n'are moșie». Să cerceteze. Două 

iscălituri, fără peceți. 

25. laşi, 29 Octombre 7203 (1694). «loan biv Armaș» 

vinde «dumisali Cruceriului (sc) Dimitrașcu Cuzăi» partea-i 

din Crăcunești, «din parte popii Chirilii>, pe «lei, bani gata». 

Marturi: «Gavril Băisan, Gavril Mogăldea, Apostul Răgur 

(sic)>. Apoi: «Tudosi Dubăi Vel Ban iscal.; m'am întămplat, 

Vasili Costachi Vel Vornic, lordachi Cantacozinăd Hatman. 

Şi eă Axinti biv Vataf am scris zapisul». — Copie din 1826. 
26. lași, 22 Iunie 7205 (1697). Antioh Costantin-Vodă către 

«Apostol Răciul căpitanul de Curtiani de la Vasluiii», pentru 

pira Tofanei «Porosiat.». «Şi, de vor dzice cu toții cum acel 

om, Costantin, cu soru-sa, Mărica, n'aii avut moşie acolo, 6-ati 

dat răi, să giure patru oameni buni dintre dănșii, precum 

n'are Costantin moșie acolo, şi, giurănd, să lipsască Porojs]- 

tas[a] de acolo.» — Pecete mare, cu chinovar negrii, 
27. lași, 20 lulie 7205 (1697). Antioh Costantin-Vodă, lui 

Andronic de Vistirii», ce are a lua drepturile sale la Golăești: 

dijma din «păine mare şi din mălaii și din cănepi şi din 

grădin[i)». «Vel Logft. uâ.» — Pecete mare, cu chinovar roșu. 

28. <U Fereștlij». 28 Decembre 7207 (1698). «Ionașco 

Dragsinul și eu Mărica, sora lui Costantin den Feriaștii», 

arată pentru Cotărleștii lui « Toader Porsecii+, că vinzătorul 

na avut moşie. 
29. Iaşi, I-iă Iulie 7207 (1699). «Nastasiia Irimiias(aj» dă 

zapis lui Vasilie Buhăescul, <«pecum, dănd o iapă a Buhăes- 

cului într'o groap[ă] a mia, la sălește, la Oșăști, şai murit 

iapa, ș'avănd noi părță) cu Buhăescul la dumnialor boiarii cei 
mari Caimacanii, mi-aă (sic) dat giudeţul platnică, să-i plătesc 

iapa. Deci ei, neavănd prilej să-i dai o iap[ă] cu măndzu, ni-am 

tocmit cu dumnalui, și i-am dat partia ce-s va aleage a un- 

chiu-mieii, lui Dumitrașco Tăpărlan, fitorul Galbănului de Coz- 

meşti, ce mi-i mie cumpăr[ăjtur(ă) cu zapis, din sat din 

Buhăeşti, şi partia mia de moşie ce mi sa aliagi iarăș în 

Buhăești, de pe îmă-mia, iarăși din partia-i Gălbănoae, ca să-i
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hie dumisale driaptă ocin[ă] şi moșie în viaci în viaci». Scrie 

< Vas(illie Niagul Uricar». Socoteala se face jos, în <pămăn- 

turi». Iscălesc şi Necula Buta, Bejan Vornicul glotnii, Va- 

s|ijlii Rojniț(ă] Vornic, Apostul Răsul CăpliJtan. 

30. Către 1700 (data e ruptă). Dumitrașco Rohotescul 

arată «cum am luatu cinci lei în datorie, căndu foametea. 

în doao săptămăni să-i dai banii», fiind «zălog» partea din 

Rohotești. Marturi: Simion Fărămă, și alţii din acest neam. 

31. Către 1700. «Ei Chircă, anume Vasilie, fegorul lui Bu- 

dulală din Tufești, şi femee me, Ilena, fata Bărlandei, şi coconii 

noştri», vind părţile lor din Tufești şi «Cotărliești» «<popei 

Ursului din Scăntee, pentru un poloboc de miere, polobocul 

de 25 de lei». Se înțelege cu tot vinitul ce să va alege». 

Marturi: Găde din Scăntee, Gligorie Mierlar, Donosie, Pă- 

trașcan fecorul lui Pălicaș. 

32. Secolul al XVIII-lea. «Socotiala cum s'au socotitu între 

Tofana preutiasa și 'ntre Tudosie și "ntre alți fraţi ai lor, 

pentru moșiia de la Cotărleșt[i].» Analisa actului de la 

Ștefan-Vodă ; în sat, erai «trei bătrăn[i]». Ghiorghe Bialeş 

vinde partea sa, <ce s'ai chemat mai iute Cotărleştii, . . . la 

5 fraţi, lui Anton și Sturdzei și surorilor lor, Mării şi Martei 

și Odochiei», «drept 70 arginţi tătăreșt[i]. . . Socotitu-s'ai ei, 

frați, în de sini... Preutiasa popei lui Dumitraşco, fata lui 

Cotărlă, nici o pot lepăda din moșie, nici pot şti pe Irina fata 

lui Cotărlă din ce niam iaste: o aii primit cu toţi fraţii ce-s 
cumpăr[ăltor(i] din Gavril... Socotitu-s'aă și s'au întrebat și 

pentru Irina fata lui Cotărlă, să afle de ce niam şi din ce 

bătrăn iaste; cu toții ai socotit șio aii ales să hie din Sturdzia 

fratel[e] cel mai mar[e), iar Tudosie s'ai aflat din Marta, iar 

Toader fetorul Portasii sai aflat din Dochiia, iar Mierăuţ 

şi Neculai și Ștefan i toată săminţiea lor s'au afiatu din popa 

Sima şi din Marta... Neculai Trunchiul. .. lar un zapis s'auă 
dat la Tudosie, ce-s răspunde din Marta.» Iscălește: « Vasilie 

Niaglul Uricar». 

33. Iaşi, 7 Maiu 7209 (1701). cAceşti fraţi, anume Tănasie 

fitorul lui Hilie Rohotescul şi Acsentie brat Tănasie şi Pă- 

trașcu tij frate lui Tănas[ie], Nazarina sor[a] și ei, Gligorașcu 
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fitor lui Siiman, și ei, Apostul frate lui Gligorașcu, şi eii, Mă- 

riia, sor[ă]», vînd «lui Iordachie Rusăt, Marele-Vistearnic», 

partea lor din Rohotești, «care iaste alăturia cu altu hotar 

a dumisale ... Am văndut tot bătrănul nostru dumisale, ales, 

patrudzăci şi patru de pămănturi, şi pămăntul 20 de pași». 

Gligoraşcu mai vinde «un bătrăn, patrudzăci și patru de pă. 

mânturi, și pămăntul 20 de pași». Dania se face lui Iordachie 

«și Bupăniasăi dumisali Saftei» şi urmașilor. Mai iscălesc: 

Nicolae (?) Buhuş Vel Logofăt, Lupul Cost(ajchi Vel Spătar, 

Marele-Ciucer, Bejan Hudici Vornic de Poartă, «Tănas vă- 

tav de :aprodzii ot tărgu». 

34. I-ii Septembre 7210 (1701). «Alixandru ce am fostu 

Postelnic-Mare în ț[ajra  Mold(o]vei» arată că «dumnealui 

Costin ce aii fostu Căpitan-Mare» i-a «făcut bine cu taleri 270 

de cătăva vreame, de săntu pănă acum 3 ani, și, pentru frăţiia 

ce am avut cu dumnealui, mi-ati făcut bine făr de dobăndă, 

și, zicăndu-mi dumnealui în căteva rănduri de bani, ca să-i 

dai dumnealui, şi ei neputăndu..., căndu ai fost acum, iar 

mi-ai zis dumnealui să-i dau banii, și eii iar neavăndu de 

unde-i da, iar m'am rugaat dumnealui, să facă bine, să mă 

mai așteapte, şi dumnealui, pentru frățiia, iar m'aă mai pă- 

suit>, Dacă nu va da la noul soroc, «atunce să aibă dum- 

nealui a ținearea şi a stăp[ăjnirea satul miei, Băloșlejștii», 

ce-l are de la «moșnaș de-acolo), din zilel|e| răposatului Io 

Costandin Cantemir Voevoda». Iscălituri: lon Păladi Vel Sul- 

ger, Vas[i]lie biv Vel Stolnic, ş. a. 

35. laşi, 12 lanuar 7217 (1709). Mihai Racoviţă întărește 

lui Jordache Roset biv Vel Vornic Dămăcușenii și Onceștii, 

«întrun hotar», cumpărătură de la răzăși, aleasă de Bejan 

Hudi& Vornic de Poartă și de Axintie Uricariul: «386 de 

pămînturi, şi pămîntul căte 20 paș de la om de mijloc». Parte, 

de la nepoţii lui Lăbușco, şi alți «moşinaș». «Care zapis este 

cu pecete tirgului ot Vasluiă.» Alt vinzător e: «Lupul sin 

Flondor ot Dănești». Zapisul lui Savin Cofătariul. « Savastiiana, 

fata Manii.> «lar de acolo iar dialul în gos, dindu-ș coaste 

cu hotarul Tatomireștilor... Buza Holmului... Văiuga Pe- 

rienilor... Drumul Telejănii... Pe un hat, pănă la un stilpu
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de piiatră... Matca Văitolocănesi.» Marturi la hotarnică: 

Leonti egumen de Bîrnova, Tănasii Rohotescul, Vasăle Ar- 

dari, Enachi sin Iacob vătămanul ot Birnova. — Copie din 1807. 

36. 10 Mart 7219 (1711). <Maricuţa fa|ta] Drăguţi, nepoata 

Măricuţii, strănepoata Antonicăii, A(njtonica fata Irimii Băisa- 

nului», dă «dumisali lui Ion văru-meă», «şi i-am dăruit danie», 

parte dia «Crăcunește». 
37. Iași, 16 Maiui 7219 (1711). «Vasii]lie Grecul biv vătavi 

za căl(ăjraș de Țarigradu şi Ionașco fitorul Buhăescului c-ai 

fostu Vornic de Poarti și David Cujdea şi Gavrilaș fiorul 

lui Postolachie Cujdea, şi cu alți răziaș frați ai noștri, carii 

or mai hi», întăresc lui Vasilie, ginerele lui Antiohie Cujdea 

din Buhăești, stăpînirea peste 18 păminturi la Buhăești şi 

Comănești. | 
38. Iași, 24 August 7220 (1712). Nicolae Alexandru-Vodă, 

«Lupului și lui Ionilţlă, nepoţii popei Ursului de Scănteaia», 

pentru luarea dijmei la Tufești şi «Cotărlieşti», «de pre parte 

lui Chircă Vasilie, fetorul lui Buduhală din Tufești şi fămeii 

lui, Ileanii, fata Bărlandei». Vinzarea se fâcuse «pentru un 

boloboc de miiarea, drept 25 lei». «Lupul Costachi Vel Vornic 

vo (sic), nelfiiind Vel] Logft.» — Pecete mare, cu chinovar 

roşu. 

39. lași, 18 lunie 7221 (1713). «lftemie, ficorul Nastasii 

preutiasii din Oncești..., cu fămeia mea Stratina» și fiii, 

vinde <nepotu-miei Ion Furcoii, călăraş de Ţ[ălrigrad», «gu- 

mătate de bătrăn» la Cotărlești... Căci, avăndi nepotu-mieii 

Ion Furcoiii o parte de moșie în hotarul Onceștilor, și scu- 

lăndu-m(ă) eii cu soţul miei de am văndutii dumisalle] Vorni- 

cului Iordache Ruset, și hrănindu-s[ă] nepotu-mieii Ioan pe acea 

parte de moșie carii o'm văndut-o noi, știindu-s[ă) şi el că 

are moșie în hotarul Onceștilor, şi viindi noi înnaintea du- 

misal[e) Antiohie Jora V! Log. de ne-am întrebat, și s'aă aflat 

că am văndut eii răi. Deci dumnealui Logft. așea ne-ai ales 

şi ne-ati &udecat, și i-am dat acea gum[ăltat[e] de bătrăn din 

Cotărlești.» De faţă e și Jora, care iscălește: «Antiohie Jor[a] 

V(ejl Logft., denainte noastră», «şi alți oameni buni, rădziași 

şi megiiași din sus şi din gos, anume Crătun Cheh hotarnic 
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şi Toderaşco Porcişanul şi Crătun Limpede şi Tudosca soru- 

mea, și Ghiniia, iar sor-mi€, şi alţii.» 

40. «Izvod de urice şi alte scrisori de moşii a răposatului 

Miron Logf., ce aii rămas fiilor săi şi, rămăind după moarte 

dumilorsale datorii, să-s plătiască cu aceste moșii, s'aii dat po- 

roaca Mării Sale lui Vod(ă) acest zapis în sama părintelui 

Ghedeon Mitropolitul, să-s vănză cui a da bani la datoriile 

Logft. Miron şi a fiilor săi; l 7222 [1714], Mart 1. 

Un uric pe Hindășăni, vechiu, de la Ştefan-Vod[ă], din I' 6976, 

t-ai văndut Grozea Micotit lui Steţco Micotit, şi un terfelog ot 

Pătru-Vod(ă), rupt, tij, pe Hindășăni, fără tară. — Un uric vechi 

pre Merești pe Șomuz, dania lui Brat, de la Ștefan-Vod[ă], din ! 

6951, cu pecet[e] de tară. — Un uric vechi pre un sat pe Ber- 

hesu, la poiana lui Roman, dania lui Crăcun părcălabul, de 

la Ilieș-Vod[ă] i Ștef(an]-Vod(ă), cu pecete de tară pe Boro- 

dăceni, din 1! 6945. —Un uric vechi pe Căcăceni şi Miclăuşeni, 

&-aii fost schimbătură cu Bălțăteştii şi cu Mănjăştii, cu pecete 

de tară, l! 7139. —Un terfelog rupt, lui Stroit Logf. şi lui 

Butum Vornic, pe 2 sate pustii: Tobacul și Gura Văcă- 

reții, de la coada Ialpugului, ot Pătru-Vod[ă), din |' 7097. 

— Una uric de la Pătru-Vod[ă], din l! 7037, pentru Brăniștori 

şi Scheuleni şi alt sat, de împărțală Ilie şi Mărica şi alte 

rude, cu pecete de tară. —Un uric vechii pe Puţureni, ot Ște- 

f[an)-Vodă, de i! 6943, cu pecete de tar[ă).— Berna Săuca şi 

cu Sarăul. — Un uric cu pecete de tară, ot Alecsandru-Vod[ă], 

!' 7063, a lui Movila Vel Logft., pe gumătate sat Tălebeştii 

pe Bărlad, parte din gos, schimbătură între Movila Logrt. 

şi cu Salomie, cu gumătate sat de Crăinicăuţ, și pentru vii 

la Hărlăi, şi de Țăgani. —Un uric de la Ștefian]-Vod[ă], din 

1! 7060, pre un loc la Răut, în gura Camăncăi, c-ai cumpărat 

Gheorghi Logft. de la Ion săn Niamişi şi de la rudele lui, 

şi o bucată) de loc la Turie, hotărăt[ă] împregur. — Un terfelog 

făr tar(ă), pre Căiniceni și pre Pleșăni, ot Ilieș [şi Ştefan- 

Vodă, |! 6940. — Un uric ot Ştefan-Vod[ă), Il! 7028, pe Bră- 

nișteni: scrie și alt sat al Irimii Visternicul. —Un uric pe 

Hlineşti, din !! 6967, ot Ştef[an]-Voa(ă].> 

41. laşi, 29 Septembre 7223 (1714). Ioniț(ă] Dura și Ion Hau-
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găr dai zapis «lui Gligori Pelin, ziat Trunchiul», şi altui ginere 
al lui şi unui al treilea cumpărător, «că ne-ai dat aceşti ră- 
ziași șias|e) lei și un ortu, cu banii lui Vasiijlie ; carii audzise 
dumnealui Cărstia Vornicul că-i va rădica 7 orţi bani lui. 
Car[i] aceşti bani s'aă dat pentru moarte ca de om ce s'au 
fâcut la săleşt[e) la Cotăriești, în gurla] Răbrinzoarei, însă pe 
gium[ăjtaate de loc de săliști de Cotărleşti... Iar dintr'alți 
răziaş, cini s'ar mai afla în urmi, să lipsască din moşie, dacă 
nai eșit să fie dat bani la moarte cia de om... Şi eu 
Toader Orheianul, diiacul de Cămar(ă), am scris zapisul, să-s 
ştie.» 

42. i-iă Mai 7227 (1719). Mihai Răcoviţ[a)- Vodă, «la sluga 
noastră, la Acsintii Uricariul», ca să aleagă la Rohoteşti cele 
optzeci de pământuri ale lui Iordache Rusăt biv Vel Vornic. 
«Şi, alegănd, să le lipești lăngă altă moșşiia ce mai area dum- 
nalui acolo, într'acel sat.» Pecete mare, cu chinovar. 

43. Iași, 17 Iunie 7227 (1719). Mihai Răcoviţ[4)-Vodă către 
răzeşii de Rohotești, «la Iona cohodariul și l'alți răzeşi:. A 

trimes pentru alegere «pe boiarul nostru Cucoranul Vornicul 
și pe sluga noastră Stredzăscul diiacul». — Pecete mare, cu 
chinovar.. 

44. <U Scănteae», 20 lunie 7227 (1719). «Gligorie Cuco. 

ranul Vornic glotnii şi Toader Stredzăscul diiac de Cămar[ă], 

trimeși la Rohoteştă «ca-s chemău răzeșii și moşinașii de la Ro. 

hotești, carii ai moșie acolo într'acel hotar, şi să măsurăm cine 

căt are din hotarul dumisale Vornicului Iordachi». Chiamă 

pe un Gligorașco fiul lui Siman, pe un Acsintie, pe «Anisiia 

fata lui Hilie», «şi am mănat şi pe Mih(allachi fitorul lui Pa. 

naite, să-ș cheme rudeale lui, şi l-am aşteptat 2 dzille], şi 

r'aii mai venit... Am măsurat din bolohanul dumisaie Vor- 

nicului Iordachi în gos, şi am aflat 25 de funi, şi funia de 

20 de paș, pasul de 6 palme; carel[e] sint 2 rănduri de pă- 
mănturi, care fac 50 de pămănturi; carele mărgu aceste pă- 
mănturi de spre Răsărit cu capul în apa Răbricii, iar de spre 

Apus mărgu cu capul în părăul Tatomireştilor... Păn(ă) undea 

dă Tatomiriasca în Răbricia ... Carele iaste ata moşie Ta- 

tomireștii a lui Costantinică sin Gribintoae... Este şi bo- 
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lohan hotar în malul Tatomiriascăi, ce, fiindu buruianul mare, 
nu l-am putut găsi... Ce au dzis moşivașii că Luni or vini 
la Eş cu toții, şi de nu s'or putia aşedza cu fitorul lu Pa. 
naite, i-or da într'alt sat moșie, mai gos, ce-s chiamă la Ro- 
hoteşti, care aă împreună) cu toții.» 

45. laşi, 27 lunie 7227 (1719). Rohăteştii vind partea lor 
din moşie, socotită în pământuri! (pămîntul = 20 de paşi, pasul 
= 6 palme) către Iordache Rusăt Vornicul, Măsurase Cuco- 
ranul Vornic de Poartă şi Toader Strădzăscul «diiacul». Pre- 
țul : <pămăntul câte doi orți bătuţi». «Şi dumnealui ai cum- 
părat toţi Rohoteșştii deplin, făr căt ati rămas un cut din pos 
nevăndut, unde sint niști pomeți în dial.» Asistă «Vornicii 
de Poartă, Gligorie Cucuran şi Ghiorghie, și Axintie Urica- 
riul». Pecetea «Vornicilor glotnii». 

46. 27 Iulie 7227 (1719). Socoteala Pământurilor din Ro- 
hotești, iscălită de cei doi Vornici de Poartă şi de «Axintie 
Uricar». 

47. laşi, 20 Decembre 7228 (1719). «Chiriac Hordil[A]» şi 
cu fiul săi şi fetele, <Măriia și Onosie», vinde «lui Costantin 
[Grecul], ziat Andrii Trimbiciariul», partea-i de la «siliște la 
Moiciaști să Dămăcușiani, de peste apa Răbricii: patrudzeaci 
şi dooi de pămănturi, și pămăntul câte 20 de pași și pasul 
șiasie] palme, precum sint aleasia și stălpite, lăngă hotarul 
dumisali Vornicului Iordachi». lea «căte opt pot. pământul». 
«ȘI, căndu am scos atastă moșiia la văndzare, am întrebat și 
pe dumnealui Vornicul Iordachi,  fiindu răzeași, și n'au vrut 
dumn[eallui să cumpere, ce mi-ai dat voia, cui voi găsi, 
aceluia să o vindzu.» Scrie Axinte Uricariul. Iscălesc: Va- 
sțijli Burghele Med., Iftiimiia Borozan ot Iaș, şi alții. 

48. laşi, 16 Februar 7229 (1721). «Ioniţă  Băihlejă şi To- 
fana lurăştas(a]», ş.a. mărturisesc «Spătlajrului Cuzii Spătar» 
(sic) că ai luat nişte acte de moşie, — «ca-s n'aibă dumniațluji 
nic un calabalic pentru acest(e] zapisțe] căt[e] li-am luat noi 
la măna noastră». 

49. laşi, 17 Mart 7232 (1724). Mihai Racoviţiă], mai multor 
răzeși, ca să aibă «a prinde pe oamenii 'cari îmblă pentru 
epuri și hulpării și pentru albini pe acest hotar anume Cră-
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ăuneşti şi păduria Crătuneștilor și Glodianii şi Hultureştii, 

cămpul şi păduria, cu apa Răbricii, peste tot, păn la Roho- 

teşti, şi paarte Negreştilor din tos, cu dumbrav[ă] cu tot, şi 

vlatnicii (sic), pe carii i-au aflat îmblăndu pi aceste locuri ce 

scriă mai sus, săi prindă, să-i aducă aicia la Dumniia Mia, 

să iă certare; pentru căt, îmblănd ei şi vănănd, strică și fac 

multe pagube ... () și arii cu păni, şapoi cadu alţii la nevoe. 

Deci, de i-ar prinde sai i-ar oblici, să-i prindă săi aducă la 

laşi : ori streini, ori și răziaşi, să nu îmble făr[ă) șt[i]ria acesta.» 

Pecete foarte mică, octogonală, cu chinovar. 

50. 20 Iulie 7235 (1727). «Ştefan Hermeziu ot Vist. şi cu 

soţu-mei Ilinca» vînd partea lor din Crăciuneşti, «de spre 

soare apune», «lui Toader ot Vist., dreptu 140 lei bătuţi ; 

care moşie ne iaste şi noaî cumpărătur[ă] de la Pandeli fi- 

torul lui Frangoli Săoariul şi, netrebuindu-ne noai, am vîn- 

dut-o dumisales. Scrie Gligoraş ot Vist., şi alți «ot Vist.» iscă- 

lesc ca marturi. 

51. lași, 24 lunie 7236 (1728). «Adecă eii Veliico Cuze 

făcut-am zapisul mei la măna dumisali frățăni-meii celui mai 

mari, anume lui Toader Cuzii, de a mea bună voe: avănd 

între noi o socotial[ă), i-am dat a patra parte de sat de Cră- 

ciuneşti, ce sint la “Ținutul Vasluiului, pe apa Răbricii, din 

şos de Scăntiai. Car|e] azastă parte aii fost a moșului nostru, 

a lui Toderașco Jora Sulger, și moşul Jora ai fost dat-o danie 

lui Ioniţlă] porușnicului, şi eii am cumpărat-o de la Costantin 

fetorul porușnicului Ioniţ[ă], ce atastă parte ce scrie mai sus 

am dat-o frățăn(el-meii lui Toader, ca săi fie dumisal[e] moșie 

în veci. Și i-am dat şi zapisul tam cumpărat ei de la Cos- 

tantin fitorul porușnicului Ioniţ[ă). Așăjdire i-am mai dat 

frățănțe)-mei partea mea din Năvărniţ, car[e) să hotărăscu cu 

acești Crătuneşti; cari atastă parte o aii cumpărat tată-meii 

Cuze Spăt. de la Ion Armașul. Deci şi atastă partea i li-am 

dat tot pentru ata socotială &-am avut între noi, și i-am dat 

şi zapisul de la Ion Armașul, cari aii cumpărat tată-meti. Și 

pe aceste zapise să aibă a-ş faci și ispisoc. Și la atastă toc- 

mală a noastră s'au tămplat mulți boiari şi alţi, cari mai gos 

s'aii iscălit, Veliteo Cuze iscal.» 
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52. 28 Iunie 7236 (1728). Toader Cuzea vinde lui «Toader 
Gheuca ot Vist.» partea sa din «Crătunești, ce vin la Ți- 
nutul Vasluiului..., carii... ati fosta moşului nostru, a lui 
Todărașcu Jora biv Vel Sulgeri, şi moșul Jora ai fost dat-o 
daniia lui Ioniţă puruşnicului». Apoi «au cumpărat-o Vea- 
liccu, frate-miei», ce i-o lasă lui. Vinzare și la alt sat, «Nâ- 
vărniţ». Iscălesc: «Toader C(ajzla), Velitco Cuze». Notă, jos: 
«Atastă moșie, fiind dumna[iju(i] Post. Ioniţ[ă] Cuze nepot, 
ai întorsu dumn., şai luat moşie. Toader Gheuca ot 
Vist.» 

53. «Suret di pe împărţala de moșii şi vecini &-aii luat zăstri 
Logft. Miron Cuza de la socrul său, lon Costăn Hat. ; care 
este făcută de Darie Donit Vel Logf., cum mai în os arată. 
Moşii şi vecini carile s'au socotit și s'aii dat zestri Logofătului 
Miron Cuze, ginirile răpăosatului Ion Costăn Hat., să-s ştie. Let 
7238 (1730), Ghen. 20: Satul Dumenii, la Ţint. Dorohoiului, 
pe lubăniasa, sat întreg și cu vecini, căţ sar afla de acolo 
de loc, şi cu heleșteu. — Părţăle din Săpoteni, carile să hotă- 
răscu cu Dumenii, tot la acel Țin(ujt, căt[e) să vor alegi. — Păr- 
țăle din Rumănești, la Țin(ujt Cărligăturii, pe Bahluii, căt[e] 
să vor alegi. — Vecini de pintr'alte sati ce i sai mai dat. Ne- 
chita şi cu frati-său snie Precoli (sic) ot Volcineţu. 2 fraţ, suie 
lui Miron Volciniţ; aceştie nu s'ai dat cu satul mănăstirii 
lui Bărnovschii. Luca săn Ifrim Bolii. Gligorii sin Nazarii şi 
2 fecor a lui Hușcă, vecini din Brăneșteţ. Prodan sin Chi- 
rilescul ot Miclăuşeni. Toader şi 2 fraţi a lui, fecor[i] lui Gher- 
man, şi cu fețorul lui Chisăliț(ă), vecini din Șărbănești. — Ţi- 
gani ce s'aii dat în parte lui Miron Cuza Logit,, să-s ştiie. 
Iftimiie Gălcă și cu Țiganca lui, Safta, cu doi copii. Irina, 
fata lui lon Țiganul, cari esti după un Țigan a Isăcescului, 
și cu copii căţ s'ar veni în parte Țigancii. Andrii Țiganlul], 
holtei, cumnat gudelui Dumitrașco. Crăciun sin Grosoae 
Tigancii, fata Lucăi Țigan; care s'au venit în parte noastră 
din împărţalța] c-ai împărțăt cu dm. Catargiul Vel Logrt, 

| „ Darie Donici Vel Vore. 
Prin acestu izvod, denainte dumiijlorsale acestor boeri 

carii i-ai orănduit Mărie Sa Vod(ă), ni-am așăzat noi de bună
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voia noastră, precum arată izvodul mai sus. Și pentru cre- 

dinţa ni-am îscălit. Miron Cuza Logft, iscălit. Necullaji Costlin] 

iscălit.> — Copie din 23 Decembre 1794. 

54. «Izvod de ce ai rămas pe urma Aniţii Vor. răposatului 

Sturdzii Vor., pecum ai dat samlă] Anisiia cu sufletul «i, 

din porunca Mării Sale lui Vod(ă]; |! 7238 [1730], Fev. 1: S boi 

de plug, 4 boi gonitori, la Nicolai; 1 boă marfe), tij la Ni- 

colai; 130 oi, la Botianul; 4 bivoli, 6 cai cu rădvanul, 6 şi: 

rură mărgăritari, 30 ug. de aur, 1 căldare mare, la Șoldiăț- 

nias[a] ; 5 linguri cu căpace, la Șold[ăjnias(a|; 1 tingiri mare, 

la Nicolai; 1 tigae, la Șoldțăjnias(a]; 1 alt[ă)] tigae cu pigoar[e) 

tij, 2 tavale: una la Joroae, una la Nicolai; 12 blide plumbu 

la Şold. 6; 1 căldare micșoar(ă], la Vist. Cant[ajcuzii]noe; 1 

blanță] de sobol purtată, la Vist.; o cergă noat cu laţă mit, 

ia Joroe; 1 pilotă, la Şoldănias[a]; 1 covor, la Șoldan; 

1 blană, la Şoldan; 1 poriziulri, la Șoldan; 1 brăi de 

mătaslă] şam, la Şoldan; 3 perini, 2 perini la Şoldan; 2 

miasfe|. una la Nicolai, una la Șoldăniasla); 2 prostiri: una 

cusutță], una alias[ă], la Vist.; 13 sărviate, la Șold(ăjniasiaţ; 1 

meneștergurți] bătut[e] cu bumbac, la Șoldă[niasa); 1 Țigancă 

cun copil, G-aii: cumpărat Vor. pe bani, dela Joroae; 1 şca: 

tulcă cu şipuri, la Şold[ăJoias(a]; 1 şcatulcă de blide, cu 4 clon- 

diri de plumbu, la Nicolai; 1 piulit[ă] de aram[ă], la Nicolai; 

2 sfeşnici de aram(ă), la Vist.; 1 periachi her[e] de plug, la 

Vist.; 3 sat[e]: să scoat[ă] Nicolai Cost., împărțala Logft. Miron, 

să-s vaz[ă] unde dziă[e); 1 şir mărgăritari, la Anisiia, c-ai perit 

dintr'un săcriiaș; 2 putin[i] de brăndzi;, 3 car[e) păpușoi, au 

luat Nicolai; lighenul, îbricul, ia Vist.; 8 lei, care ai fost la 

Goia: i-ai luat Botianul. 

Cui &au dat lor la &asul morții, cu gura sa. 

6 şiruri mărgăritare) şi bivolii, lui Nicolai Costin; 2 cai, 

cu rădvanul cu totul, Mării Luizoii ; 3 oi, Botianului; 2 cai, 

nepoat[â]-sa, Vârnăvoaci; 4 boi, cu carul, Visternicesii]; 1 

cal din cei de ham, lui Șoldan; 1 cal, viziteilor; 2 boi, Anisii; 

2 boi featii, căci au slujit-o. 

Așa am audzăt den gura dumisale mamei Vorniceoi, la 

moarte dumțijsal[e], că m'am tămplat. — Mariia Sărdaroai, Ani- 
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siia (pecete). — Iar, pentru o Țigancă t-au avut, nemărui 
n'ai dat-o la moarte dumijsale.» 

55. 17 Februar 7238 (1730). Mardarie Fărimi dă <duhov- 
nicului mei, preutului Neaculaii de Schinte», parte din Fili- 
monești. 

56. lași, 31 August 7239 (1731). Toader Cuzea «vinde lui 
<Tudearașcu ot Visteriia» «treizăci și şeaptea dea [pă]măn- 
turi şi gumătate... din hotarul Graurilor dea sus... .; 
carii atastă mușiia și miia încă îm esti din mușu-miiai Tu- 
derașco Jora Sulgeriul>. Scris de « Toader C[ujz(a]» însuși. 
Marturi: «on Băisan să răzeş».— Și aici înseamnă Toderaşco, 
că Ioniță <Cuze», nepotu-săi, a fufors banii. 

57. 24 Septembre 7240 (1731). Grigorie Ghica, «lui Miron 
Cuzi Logofăt, nepotul Vornicesăi Aniţii Sturdzoai», «să fiia 
volnic cu carte Domniai Meli a cerca ce'r găsi din răm(ă|- 
şițurile Vornice[s]i, căci jălui Domnii Meli Miron Cuze că 
alți nepoți a Vornicesăi Sturdzoai at pus măna pe une, pe 
alte, şi de altă nimică n'a luat, Deci, ori-c-ar găsi den ră- 
m|ălşiturili Vornicesăi, orli] den Țigani, ori din moșii, ori din 
bucate, să aibă a lua-ş ce ar găs|i]; iar cine ar mai ave ceva 
a răspunde, să vie de faţ|ă) la Divan... Din vreme că şi el 
este nepot, şi alţi nepoț... luat-ai, și lui parte nu i-ai făcut.» 
Pecete octogonală, cu chinovar. 

58. 15 Mart 7248 (1740). «Pălade Golăe şi Angheluţia) 
Golăe, şi cu sora noastră Anușca, ficorii Petrii lui Golăe, ne 
putul lui Dumlijtrașco Golăe», daă «Sfinţii Sale părintelui 
Aftănas Mogăldii (?) egumenului de Floreşti, și, la măna Sfinți- 
Sale, [lui] Andrei Burghelia», partea lor din Golăești, pentru 
20 de lei. +Și atastă moşiia am văndut-o Sfinţii Sale, căci, una, 
ne iaste și niamu, a doa, și răziașu: alțăi nau încăput a 
Cumpăra parte nvastră, afar[a) de Sfințăe Sa şi cu niamul 
săi.» 

59. Iaşi, 9 August 7250 (1742). Costandin Necolae-Vodă, 
lui «Ştefan Rusetu biv Vel Paharnic», pentru plingerea lui 
<loniță Postelnic, fiiul răpăosatului Miron Cuzea, ce aii fost 
Logofăt al doile», care are moșii «la Crătuneşti, a patra parte, 
şi o parte în Glodeani şi nește părți în Grauri, cu neşte pă-
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minturi de acolo, ce are de la unchiu-său Toader Cuzea şi 

de la Băisan,—care părți de moșie fiind nealeasă di spre alţi 

răzeşi, nici un folos nu cunoaşte, şi dzisă că, avănd şi un 

om, Fărămă, o părtică în Grauri, între părțile ce are acolo 

Postelnicul Ioniţă, fiind şi acela un om neticnit, ar vrea să-l 

osăbască şi pe acela cu părtitaoa lui, să iasță) din mijloc de 

o parte». E orînduit întăiu la «Sandul Sturdze Vel Logofăt», 

care hotărește a se alege, «şi să i să hotărască osăbi». Se 

ordonă acum a se trimete Comisul Nicolae Racoviţă și Clu- 

ceriul Mărdari şi un al treilea, pentru acest scop. «Și, de ar 

fi acele sălişti aproape una de alta, să-i dea lui de o parte.» 

Pecete octogonală, cu armele amînduror ţerilor; chinovar. 

60. 9 Februar 7254 (1746). «Ştefan, cu fimeia mă Simina, 

cu fitorii mei, fata Nastasiii, nepoata lui Stroi>, vind ocina 

Siminei, «din parte îmămt Nastasăi, a şasa parte din sat de 

Oşăşti şi de Tăcmănești şi din Golăeşti și de Sărăcineşti ..., 

cumnatului mei, lui Donos» 'şi familiei lui, cu «opt lei noi». 

Marturi: Arsănii Ţaga, erei Ţaga, Iordachi Porcescul, Simion 

Iamandi. — Copie din 1804. 

61. 14 Iulie 7257 (1749). Pandeleștii, coboritori din popa 

Mihăilă, vînd lui « Donosie Furcoiu, călăraş de Țarigrad», par- 

tea («diiat|ă]») lor din Cotărleşti, «dreptu şapte stupi». 

62. 10 Maiu 7258 (1750). Costandin Mihai Cehan Răco:- 

viţ[ă)-Vodă, «la Ilie Găndul, ginerelle) lui Andronic, şi la Anușca, 

sora lui Păladi Golăe», pentru cjaluba» făcută de «Marie fata 

lui Sfredel», care seplinge de « Aftănasie egumenul de Florești 

şi nepoţii lui, pentru moșie Golăeștii». S'aă judecat «la dum- 

(neajlui cinstitu și credintos boeriul D[ojmnii Melle], dum- 

n[eajlui Iordachi Cantacuzin[o] Vel Logofăt». Egumenul pre- 

tinde «că scrisoril[e] aceii moşii Golăeştii sintu toate la voi». 

Să vie, deci, ela Ispas, negreşitu», cu acele «scrisori», «aice 

la Eș». Altfel, «vi s'a trimite om giojsp[ojdu, şi v'a aduce cu ci- 

bote». Pecete octogonală, cu chinovar. 

63. 24 Maiii 7259 (1751). eloniţă Colban sin Strătulat și cu 

Sanda, femeia mia, den Băsăști, ginirile Mării, fata lui Ilieș, 

nepoata] Grăpinii — Ilieș și cu Grăpina, ş'aii fost fraţi, ficori lui 

" Tănase], den sat den Cursăsii, den fundul Racovii —», dati edoao 
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părți de moşiia, gupănului Vasili Costachii biv Vel Păharnic» ; 
parte din Golăești, «care să împarte cu Mățăștii», și o parte 
din Albești, împărțită cu aceiași. Marturi: Ghiorghi Jiverdian 
mazil, apoi Vornicul de Gușăţăi, un Ignat Vărlan și Vornicul 
de Oţăleni, «Mihăil Ordze». 

64. 5 Februar 7260 (1752). Ion lurașcu dă partea-i din 
Filimoneşti lui «loniţă Cuzii biv Vel Pitar», «fiindu-mi dum- 
nialui și mie niam, de pe moaşi-me& Antunica». 

65. 10 Iunie 7260 (1752). Raport către Domn al lui Toader 
Jora biv Vel Stolnic și Simion Cheşcu Uricar, pentru hotăr- 
nicie la «Negrilești, ci este alăturia cu satul Boţoia», şi la 
Bolaţi, părțile cumpărate de Frangole biv Vel Vamiş de pi la 
răzăşi ..., şi acum li-aii dat danii Frangole fisoriu lui Pandeli, 
nepotu lui Fraugole Vamiș, pre-fericitul(uji patriarh chir Si- 
livestru al Antiohii». Merg cu «Sfinţiia Sa părintile Macarie 
protosinghelul». Se chiamă vecini: «Chirila Moşuleţi Armaş 
şi Vasili Arămă, ginerili lui Grigori Sărbu, și alții». Negri- 
leștii fusese cumpăraţi de Frangole «cu patru zapisi și unspre- 
zăci zapisi vechi..., cari zapisi, socotindu. -s[ă], închei satul 
Negrilești tot... Un zapis de la un Grigori şi Costandin 
şi Iliana, fitorii lui Bejan chihaia, scriind că ai văndut 
ei lui Frangole Vamiş o făntănă căt ţăni izvoriul ci esă 
la sat la Cărlești, ci au avut-o și ei cumpărătură de la 
Aftinia și fiică-sa Acsana, drept patru lei.» Moșuleț arată, 
peatru Negrileşti, un act de la Ştefan-Vodă, den 7060. «<Undi 
au fost casăli şi bisărica lui Frangole... Doi petri alăture: 
una bati înnapoi, pi muche dealului, de spart Negrileștii din 
gos la cămp şi Cărleștii din sus la vali... Din piatră la deal, 
pe hărtoapi, pe costișa di spre Răsărit... Culmia dealului, pi 
podiș... Hotar vechiu, ci s'aă găsit în capul unui nămaș, de 
lature unui drum vechii părăsit... Chioia, moşie dum[i]s[ale) 
Radului Racoviţi Vel Vistţier] . . . Pi nămaş ai pus şi altă piatră 
hotar, în coada Chioi ; de acolo tot podișul pe nămaș... Făn- 
tăna Ducăi...» Marturi şi Antohi călăraș, loniţă Fărămă 
călăraș. — Copie din 1844. după original, la măn. «Păpău- 
țului>. 

66. lași, 23 Maii 7261 (1753). Costandin Mihail Cehan Ra-
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coviţ(ă)-Vodă, lui Ștefan Rusătu biv Vel Vist., pentru pira lui 

Andrii Burghele mazil din Ținutul Vasluiului, ce are la Go- 

lăești «o prisacă de stupi... Astă toamnă, după ce şai 

băgat stupii în zemnic, apoi la 2 săptămăni i-au surpatu zem- 

nicul, şi i-ai furatu 5 stupi din zemnic, şi în anul trecutu 

dzisă că i-au mai furatu 6 stupi din prisacă, de la casa lui, 

şi este păgubaş de Ii stupi; și are prepus pe împregiuraşi. 

Pentru care iată că-ț scriem dumlijtal(e), să chem[i] pe săteni 

şi pe împregiuraș față, şi să le eisama cu dreptate, dăndu-le 

strănsoare tuturor: numai, or să scoaţă tălharii, ori să plă- 

tiască paguba împregiuraşii, să nu rămăe numai el păgubaș.» 

«Vel Med.» Pecete octogonală, cu chinovar. 

67. 20 lunie 7262 (1754). Avizţa... — sta arată că, «fiind 

datoari dumnei vara Ilinca Cuzoe dum. răpăosat soțului 

miei» cu o sumă de bani, a restituit-o, dar nui se poate da 

zapisul, crăsărindu-să». 

68. «Adică eii Anghelina, fata Teclii, sor Terlii, făcut-am 

adevărat zapisul miei la măna dascalului Euloghie, împreună 

şi cu fiica-mea Dorotheia, precum să-s știe că, de nime siliț, 

nici asupriţ, agiungănd ei la îndelungată bătrănețe, rămăind 

ei văduvă de soțul meii, Vasilachi Pevițul, niminea nu m'aii 

miluit, nici m'ai întărit, ce, agiungănd ei la părintele das- 

calul Euloghie, la toată neputinţa mea m'aii miluit, nu numai 

cu păine, ce încă şi din măini, căt Lai îndurat D|ujma[ejzăi, 

m'aii întărit. Pentru care atăta facere de bine neputănduii 

într'alt chip a-i mulțimi, datu-i-am atastă adevărată scrisoare 

a noastră, pentru o moșie anume Hilimoneștii la Ţint. Vas- 

luiului, pe Răbritoara Sacă, întru care, căt să va aleage partea 

mea, i-am dat-o de bună voia mea Sfiinţii Sale danie, lui şi 

copiilor lui, nepoților și strănepoților, și a tot neamul ce să 

va aleage mai aproape, nerușuit ni& odănăoară în veaci. Și 

pentru credința ne-am pus .deagetile; iar fiiul mieti s'ai iscă- 

lit. Eă Anghelina fata Teclii. Dumitrachi fizor Peveţului, 

iscal. 7263 [1754], Oct. 13. [Pe V*:] Zapis pe Hilimoneşti, de la 
Anghelina fata Terlii, la Evloghi, care mi l-a dat mie danie.» 

69. 1ş Decembre 7265 (1756). Catrina Terloai, cu rudele 

ei, între care Erodiia, «fisorii lui Irimiii Terlii», vind lui 
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Petriman şi lut Vasălache Cuzde partea lui din Hilimonești, 
Scrie «Ştefan Goian Orheianu». 

70. 6 Maiu 7269 (1761). loan Teodor-Vodă, lui «Ioniţă Cuza 

biv Vel Stol., giudecătoriă, i la Ghiorghii biv vt. Vist., isprav. 

de "Ținut|ul] Vasluiului», pentru plingerea unui «Grigoraş sin 

lurașcu de la Vasluii» contra <unui Ioniţă călăraş de Ța- 

rigrad i unui Ioniţă Scănteian> şi unui Vărlan. Spune «că, 

avănd el un tată bătrăn, neputintos, care șide acolo la Vas. 

luiii, en o sor[ă| a lui, săracă de bărbat, și acești de mai sus 

scriș fiind nepoţ de sor[ă] tatului jăluitoriului acestue, şi tăm- 

plăndu-să de aii murit tată-săii, o perech[e| de desagi, cu 

multe scrisori] părinţeşti, tot pecetluite, şi cu alte mănunțu- 

șuri €-au avut tată-săii, care arată că aii izvod anuine de cele 

t-aui fost în desagi, și ai luat ei desagii..., şi nu dau samă 

... de nimică», împresurindu-i și moşiile. Poruncă a cerceta 

și, dovedindu-se că aii fost în desagi «scrisori de moșii și 

altele toate, păn la cel puţin. să împlineşti de la dănșii». 

Pecete octogonală cu chinovar, din 1759. 

71. 12 Decembre 7270 (1761). Judecată între «Marie, fă- 

mee săracă din Eş, fămee lui Andrunache €-ai fost călăraş 

de Țarigrad», şi «Ioniţă Cuza», «dzicănd Marie că, pentru o 

datorie vechi a bărbatu-săă, c-ai fost dator dum. Stolnice 

Ioniţă Cuza, vă dum. Stolnicul să-i & o casă ce ari aice în 

Eș, şa trimis Vornici de Poartă de ai prețăluit-o, și arată 

prin jaloba ei că casa este cumpărată pe dzăstre ei G-aii avut 

de la părinți». Datoria era de 2: delei. Darcasa era zălog, 

şi Cuza avea şi zapisele la el. <S'ai adiverit şi dintr'u ma- 

halagiii.» Se vede că Maria «îmblă răi». «lar, de va vr& 

Marie, fămee lui Andronachi, să d€ banii pe casă, preţul ce 

s'ai pus de Vor. de Poartă, să dee banii la dumnealui Stol- 

nicul Cuza, și să-ș € casa.» 

72. 13 Maiu 7270 (1762). Ion Meleghe Vornic de Poartă, 

hotarnic, arată că a ales împreună cu Dinul Roșca, mazil, din 

partea ispravnicului Ioniţ[ăj Miclescul, la Crăcunești fă/rânu/ 

lui Ioniţă Gheuca Spătar. Chiamă și pe «Costantin sin Lupoe», — 

mai mulți călărași de Țarigrad, «fiindu din poftă». 

73. 14 Mart 7272 (1764). «Axinie, fata lui Dumitrașcu Fă. 

68775. Vol. VI. Il



162 ACTE DIVERSE 

rămă», din Crăciuneşti, cu «soţul miei Lupaşcu Puşcaş», dă 

«încredințată scrisoare me la măna dum[isale] loniţ[ă) Cuze 

biv Vel Stolnic», de la care, ca «oameni săraci», ai «multă 

apărare şi ocrotință»: îi dau părțile lor din Crăciuneşti, 

Grauri, Hilimoneşti, Perieni. Tatăl lor, Dumitraşcul Fărămă, 

le avea de la «maică-sa Gafta, fimeia lui Pascal Fărămă». 

«Peopipos Bapânhăpas uapeijpas GPotâs "Ernphetos papripas», 

Șerban Găndul, Vasili Buzdugan, Andrei Racleş Păharnic. 

Scrie «loniţ(ă] sin toh(ojdar»>. 

74. 6 Iulie 7272 (1764). «Ştefan Chiperiă călug(â)riul>, şi 

fiu-săi şi fetele, vinde partea-i din Tatomirești, «de spre Ră- 

price», «10 pămănturi». «Şi pămăntul să fie de 20 de paş, 

și pasul de opt palme. Aşijdirile şi o livadă de amu vănduti, 

carea livadă amu făcut-o eu din curătură, și alţii răzeş n'a 

trab(ă] la livadă, fiindu-că ei săngurii cu măna me amu fă- 

cut-o din curătură.» Adaus la urmă: «Eu Gavril Trinca 

[cumpărătorul] am dat acest zapis fâr de voia me, din po: 

ronca dum(nealor] boerilor, şi am dat amanet păn m'oi gu- 

deca înainte Marii Sale lui Vod(ă] cu Nastasoia Govriţas(a], 

fiind închis la vartă». 

75. 1766. Ursachi Buhăescul cu «soţul» săi, Nastasiia, dă 

lui «loniţe Cuze biv Vel Stol(nije» «un loc de prisacă, anumi 

la Buhăeşti, unde ai șăzut Ilie Puliștianluj», pentru mult 

ajutor ce i-a dat Cuza. 

76. 20 lunie 1766. «Donosăi Furcoii», cu fiul, dă lui Io- 

niță «Cuze»> biv Vel Stolnic, care i-a făcut mult bine, partea 

lor din Cotărleşti (Ținutul Vasluii). «Să ne pue dum[neajlui 

şi la pomelnicul bisericii, ca să ne pomeaniască căt ar fi bise- 

rica.> «Alexandru R: Culcer (26) martur.> 

77. 21 August 1766. Hotarnică la Crăunești, «moșii ră- 

zăşască..., a Fărimeştilor şi a lurășceștilor, cari moşie să 

tragi Fărimeştilor de pe.moașa lor Alexandra... ., fată Scă- 

ricuții ... Druma şi fimeia lui, Irina, și fata lor, Tecla .. .» 

Ioniță Cuza era ispravnic de Vaslui. <Am făcut funii de 

doăzăci de stînj., și stînjinul de opt palmi.» <Tot în sus, 

pin Dumbrava Roșie, partea Fărămeștilor.» — Copie. 

78. 1-iă Maiu 1767. «Gavril diiaconu, fitorul lui Donosăi 
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Furcoii de la Onșești» (= Oncești), cu surorile, vind lui «loa- 
niță Cuze biv Vel Stolnic» părţile lor din Cotărleşti, lingă 
Hilimoneşti, 

79. 8 Maiu 1767. «Eu Gavril diiacon», cu familia lui, «fi- 

torii lui Donosăi Furcoii de la Osăști», dai zapis lui Ioniţă 

Cuza biv Vel Stolnic, cedîndu-i partea din Golăești, în hotar 

cu moșia lui Cuza, Graurii. O aveati «de pe maica noastră 
Tofana, fata lui Stroe Măţă». Ei primiseră binefaceri de la Cuza. 

80. 10 anuar 1768. Iordachi Părvul dă lui «Ioniţ[ă] Cuzi 
biv Vel Stolnic», pentru faceri de bine, un loc de prisacă la 

« Bohăeşti». Cuza adauge jos: «pentru acest dar i-am dăruit 
și eii un cal>. 

81. iii April 1768. Vinzare la Crăciuneşti și Grauri lui 

«Ioniţă Cuze biv Vel Stolnic». « Văzăndu-ne dum(neajlui la cătă 

sărăcii şi lipsă ne aflăm, şi ne mai putănd să plătim birul 

Visterii, au făcut dum(neallui milă și ni-aă mutat birul din 

sat den Crăcunești, căt m'ai călcat cisla, adecă doi lei şi 

patru parale, şi s'au încărcat acești bani în satul dumisale, 

făgăduindu-ne dum(neallui că va face pomană şi va plăti 

dum[neajlui acest bir al nostru: doi ani noi supăraţi nu vom 

fi de €ferturi, — numai. într' aceşti ai mai sus arătaţi.» 

82. 1-iă Maii 1768. loaniţiă] Fărămă dă lui eloan[i]ţă Cuze 

biv Vel Stolnic», ca. «schimbătură» pentru partea Axiniei, 

surorii sale, partea-i din Hilimoneşti. «Care moşii ne să trage 

şi noao de pi tatăl miei.» «lar frati-mieă Tinmuș şi cu Va- 
săle, de vor ave ceva a răspunde, să-ș caute cu... (Șter's), 

fiind-că eii am de toată cheltuiala cu dizbătu (sic) moșii, şi 
ei nici un ban nu mi-ai întorsu înnapoi.» Marturi și Șerban 
Găndul, Manolache Gujde. 

83. «Adecă eii Euloghie dascal ot școala gd. dat-am ade- 

vărat zapisul miei la măna dumisal(e) cinstituiui şi de Dum- 
nezăii ales bine-credintos dumnealui Ioniţă Cuzea Vel Stolnic, 
pentru ca să se știe că, avănd ei o danie din satul Hilimo- 
neștii pre Răbricoara Sacă, de la Anghelina fata Teclii, sora] 
Terlii, i-am dat-o dumţi]sale de a mea bună voe, șe după za- 
pisul cel de danie ce am de la Anghelina și de la fetorii ei, 
ce le-am dat în mănule dumisale, să aibă dumnealui cu pace
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danie mea: dumnealui și cuconi duml[ijsale, nepoți și străne- 

poţi dum[i)sal(e). Şi pentru credința m'am iscălit: Euloghie. 
1! 1768, lunie 12.» 

84. 18 anuar 7277 (1769). Familia Anghelinei Pevăţoaiei 

dă partea ei din Hilimonești danie lui «loaniţe Cuze», Stolnic. 

«Eu preutul Dumlijtru, snă preutului Frangol(e] Bantăş», «Cos- 

tandin diiacon, sin Euloghie dascal:. — Pe cealaltă foaie se 

începe, de Euloghie însuşi, o transcripție a actului. 

85. 30 August 1770. loan Gheuca Spat. arată că a luat 

cu împrumut o sută de lei dela «loniţ[ă] Cuza biv Vel Pah.», 

«cu dobăndă din zăci în douspreci», punindu-şi actele «ama- 

net». Altfel, Cuza va lua moşia «de istov» pentru 60 de lei; 

ciar cielalț bani săi împliniască de la mine cu om g[o]splojd». 

— Se prelungeşte terminul cu un alt an. 

86. 2 Septembre 1772. Divanul Cnejiei, pentru pira lui lo- 

niț[ă] Moschi din "Ținutul Hărlăului cu privire la partea sa 

din Cotărleşti: «carte de volnicii> pentru a-şi lua drepturile. 

37. 15 Decembre 1772. «Ilinca, gupăniasa răpoosatului Ion 

Gheuca biv vtori Spat.>, pentru împrumutul soţului ei de la 

Ioniţă Cuza biv Vel Pah. Peste doi ani, banii se fac 140 de 

lei. Cuza primeşte a lua moșia pentru toţi banii. Scrie ea 

însăşi: «Eu Ilinca Ghioculasla] Spătăroai». 
88. 2 Iulie 1773. «Neaculai Romaşcu mazil, nepot lui Antoni 

Mogălde», dă lui loan Cuza Vel Spăt. partea sa din Golăești : 

«numai din cămpu, iar cu pădure să nu aibă dum(neallui 

triabă, fiind-că am locuri de prisăt; care şi mie mi să trage 

atastă moşie de pe moşul miei, Anton Mogălde.» Iscălesc şi 

Aovxijs llsozshyxos, Vasţille Buzdugan V. Med. 

89. 5 Iulie 1774. «Paraschiva, fata lui Gavril Bănariul, soțul 

răposat[njlui Andrei Burghelea», cu fiii ei, dai lui Ion Cuza 

biv Vel Spatar partea soțului ei în Golăeşti. «De carea moșie 

neavănd ni€ un folos, fiind făr de venit, şi la drumul cel marea, 

am socotit aceli părți de moșie să le vănzu dum(nealuli lui Ion 

Cuza Spat. și cu acei baui să-m chivirnisăscu copiei, rămăind 

mi& de tatăl lor, și, după creştire copiilor, pentru părțile aceste 

de moşie din satul Golăeștii, ce am văndut, să aibu a le da 

dintr'alte părți din moşiile părinților miei, a lui Gavril Bă. 
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nariul, saă dintr'a maică-me, Mariei.» Vinde «dum. Spat. Cuzii 

drept 50 lei..., bani de argint». Și pe aceștia-i ajutase Cuza. 

«Toate părţile soțului miei, lui Andrei Burghelii.> «Cu loc 

de prisacă, ce este deșchis de soțul miei; care se numeşte 

acum rădiul Burghelii.> 

90. 21 Septembre 1777. Hotărnicie la Filimonești, «care 

Sai numit mai nainte Nicorinul, Giurgea Blidariului şi Co- 

nonovul». Se dă o parte ela neamurile ce se trag din — 

(sic) Scrămbiţă, ce ai fost călăraş din Țarigrad ; cari Scrăm- 

bițăşti se răspundu că se trag din Ivașcul Goenescul, și trag 

la stăpănire lor cu scrisori pe Giurgea Blidariului, Conono- 

vul ... Ioniță Puleleui copil din casă, care ţine pe Floarea, 

fata lui Toader Drămbă... Dumitru Halipliu din Eși, care 

trage să ia la stăpănire partea Lupei sin Leontie, brat Scrăm- 

biţă... lane Grecul Casapul... Gheorghie Siman gpd... 

Moşiia Albota a Sănai... Moşiia Perienilor, a lui Bantăș ne- 

guțitoriul ... Moșiia Boloţăi a Perjului... Moșiia Cotărleştii, 

a dumisale Spatarțului] loan Cuzei...» Se cercetase de Pah. 

Miclescul. <Trii pietri..., care caută una la alta... Făcăndu- 

sțe) odgon de 20 stănjăni, cu stănjăn de 8 paime domnești... 

Să loveşte în cap cu moșie Albota a Sinai.» — Copie din 

1814. ! 

Qi. 30 Mart 1778. loan Cuza biv Vel Spat. se împacă cu 

răzăşii de la Hilimonești. 

92. 16 Maiu 1778. Hotarnică la Filimonești, Cononov şi Bli- 

dariă, «pe care moșie o stăpăneşte dumnalui Spat. Ion Cuza». 

Răzășii aduc act de la Ștefan-Vodă, din 13 iunie 6968 (1460), 

pentru «lIvașcul Goinescul», care cumpărase «de la Bole şi de 

la fata lui Ivan». <Şam pus buor într'un plop, într'un chisc 

gol.> 

93. 6 August 1778. Catrina Roset Vorniceasa face vechil 

la Rohotești pe «Costantin Burghele, sin Tomii Căpitan». 

94. I-iă Maii 1779. «loniță Pulelei copil de casă, den- 

preună cu fămeea mea Floare, i Dumitru Uşerelul din Eş... 

şi lane casapul din Eș... i Lupa fata lui Leonte», cobo- 

ritori din «Ivaşcul Goenescul», vind lui <Arghirie fiiul dum. 

răposatului Ion Cuzei Spat.. ., fiind noi răzaș împreună cu
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dumnealui în doao hotară de moșii, anume Giurgii Blidariului 

i Cononovul..., care să hotărăscu pe din &os cu moşiia du- 

misale Cotărleştiă, și fiind aceste moşii a noastre împresurate 

mai de nainte de cătră răposatul părintele dumisale în moșiia 

Filimoneştii, în Cotărleşti», o cîştigase prin judecată, dar acuma 

i-o vind, «căte optsprezece parale și o lăţcae stănjenul». Scrie 
«Ștefan bătrănul diiac de Divan». 

95. După 1780. Către «gupăneasa Safta Gănduleas(a]>, în- 

științare despre o hotărnicie ce este a se face la Golăeşti, 

«fiindu-că neşte Furcoești de pe Stemnic să amestică răzeș 

cu noi în Golăești, şi noi nui știm să aibă moșii cu noi... 

Să vii la Băhnari negreşit, cu scrisorile Golăeştilor, și-i veni 

pe la dum. Stol. Arghirachi Cuza, să-ț dă sureturile care au 

rămas în măna părintelui dumli]sal|e)..., iar matcile acelor 

scrisori sint la dum. Giupăniasă Saftou, lasă tot la pămănt, şi 

să nu faă smintială trebii. Că noi pe Furcoeşti nu putem să-i 

facim răzeși; noi avem cu dum. să ne înpărțim Golăeștii.» 

96. 12 anuar 7288 (?) (1780). Un individ se indatoreşte a 

nu se mai amesteca în moşiile cumnaţilor. «lar, de m'oi 

amesteca, să fiii de mare ruşine.» 

97. 4 Decembre 1780. « Vărlan Tăban, mazil ot Crăciunește», 

“arată că ştia vîndut partea din Hilimonești «răposatului Ioan 

Spat. Cuza». 

98. 15 August 7289 (1781). «Să-s ştie cătă cheltuială am 

făcut eii, Ruxandra călugărița, fata lui Poroset, anume să-s 

știe: doi lei am dat lui Trofin mazil, de mai dus la Eș, 

zăci lei am dat chirie lui Costan de nai dus și m'ai adus, 

viindă Donosie, tatul lui Chiriiac, și mi-ai adus zapisile; care 

nu-m sănt mie nice de o triab[ă], și cele bune li-au închinat 

la Cuza (fiindii întrace vreme om scăpat), zăcăndi că aă 

comăndat pe tatul mieii, şi i-ai dat soţul miei 25 lei bani 

şi, cercetăndii pe urmă, am aflat că nice o pomenire n'aă 

făcut.» 

99. I-ii Septembre 1781. Hotarnică a doi Vornici de Poartă, 

cu Vasilachi biv Vel Pah,., ispravnic de Vaslui, la Tatomi- 

reşti, «a Nastasii Covrigesii și a mănăstirii Golăi>. Îi ajută 

«Post. Vasilachi, nepot Cuzii, şi cu Apostu Colacu, mazil>. 
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Covrigeasa aduce o hotarnică din 1779, de la Sandul Mi- 

clescu și Grigori Beldiman, Vornici de Poartă. «Funia de 20 

pași și pasul de 6 palme proaste.» «Din gos de drumul cel 

mari, într'o beşicuță în sus, păr într'alt hotar vechii.» «Din 

zari în zari.» «Cari atastă sumă de pămănturi umblă lungul 

în trei racle... Măsurănd și racla din mijloc, din hotarul Căr- 

buneșştilor cel din şes, de peste drumul cel mare, din beşi- 

cuță în sus, pe părăul Tatomireștilor.» 

100. 12 April 1783. «Lefter Ciujde ot Crăcuneşte» dă lui 

<Arghiri Cuzi biv Vel Pitar şi cucoanei dum(nealuji Ilincăi», 

pentru «facere de bine,... scutindu-mă de bir şi puindu-mă 

şi la dajdei», partea-i de la Buhăieşti. Să stăpinească «în 

bună pace din alte neamuri şi răzăș». Marturi: Irimiia Bar- 

bul, Gavril Blănar, Ștefan Capă, Panaite Chelar, Vasili Buhuș. 

IO. 13 Novembre 1786. Alexandru Ioan Mavrocordat dă 

lui Arghirie Cuza biv Vel Stol. dreptul de dijmă la Crăciu- 

neşti. — Pecete ovală, cu chinovar. 

102. Pe la 1787. Socoteli: «măscuroice, mascuri, veri, go- 

daci, boricele godaci (s7c), godăciţe, purcari». Vedre de 

vin, «căti optu bani vechi de vadră» și acăti 12 bani vechi». 

103. 2 Maiu 1787. Alexandru loan Ipsilant catre Neculce 

biv Vel Med. şi lani Vardală biv Vel Vameș, ispravnici de 

Vasluiă, pentru ca să aleagă Șărbăteştii şi Rohoteștii, moșiile 

Catrinei Roset Vorniceasa. Pecete de ceară, la adresă. 

104. 28 Iulie 1787. Alexandru loan Ipsilant către Necolce 

biv Vel Med., lani Vardalachi biv Vel Vameş, ispravnici de 

Vasluiii, pentru plingerea lui «loniţe Moschi€, mazil de la 

Ţin. Hărlăului>, «să să scoată de supt împresurare Pit. 

Gheorghie şi a lui Andrei Izbașa bătrănul ce l-ar fi avănd 

întreg într'o moşie Cotărleștii...», precum şi să hotărească 

8 p! pămănturi ce ar fi mai avănd în altă moșie, Brodu- 

reștii». Vor merge unul din ei sai vor delega un mazil. 

Aceasta, «fiind față toț răzășii şi alți împreguraș». Pecete cu 

armele amînduror ţarilor supt coroană; în ceară roșie. 

105. 15 Februar 1789. Danie în Crăciuneşti, «cuconului 

Arghirachi Cuza... şi celor mai mici fraţi a dumisale». «O 

livadă făcută de unchiu nostru.» <Elu [o rudă] au cheltuit,
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ai împlinit de la maica noastră Anastasiia un abaciii şi un 

brăiă de mătas[ă]... Neavăndu nit o facire ca să le socotim.» 

Adaus de la alții: «Pentru care părți de moșii lăsănd la 

tasul morţii maicii noastri blăstăm asupra noastră ca să nu 

le dăm cu bani sai şi danii la alţii, ce la fiii răposatului 

Spăt. loan Cuzăi, avănd în viiața sa multi faceri de bini de 

la răposatul Spat., cari şi tatăl nostru iaste îngropat la bisă- 

rica dumisale, în sat, în Glodeni, cum și la pomelnicu puși, şi 

socotind facerile de bini și blăstămu părințăsc, am dat danii.» 

106. 6 Mart 1789. Sinet către Arghiri Cuza Sărdaru ; do- 

binda fiind «căti un lei pe sută, pe luni». 
107. 14 Mast 1789. Judecată a mai multor răzăși, între cari 

un copil de casă şi un ușărel, <Scrămbiţești» şi alți cobori- 

tori ai lui <Băisan Uricariul». Se judecase «cu răposatul Io- 

niți Cuza Spat.» pentru părţi la Hilimoneşti. Cuza pierduse 

odată procesul. «Pentru 35 lei sai hotărătu să rămăi răb- 

dători Scrimbițeşti.» Iscălesc:: Vasilie Razul V. Log., Ioan 

Sturze Vel Vor., Ioan Cant. Vel Vor., Neculae Roslelt V. 

Vor., Lascarache Roset Hat., Vasilie Neculcea V. Stolnic. — 

Copie din 1814. 
108. 17 Septembre 1790. loan Gheuca biv Vel Pah. vinde 

două pogoane și jumătate la Nicorești lui «lon Sturzi» Pos- 

telnic, «dreptu 40 lei», fiind lîngă viile lui de zestre. Menţio- 

naţi: fiul, Alexandru şi ginerele, Ioniţă Miclescu. 

109. 6 Februar 1791. «loniță Agărit..., însă fetor Ca- 

trinii, fetii lui Antoniei Mogăldii>, dă lui Arghirii Cuza biv 

Vel Sărdar partea-i din Golăești, «din Sumătate de bătrăn de 

pe Mogălde», și parte din Cărlești, — «căte un lei stăn- 

jănul>. 

110. 3 lulie 1792. Arghirei Cuza Sărdar către Domn. 

«Strămoașa mea, Ilinca Cuzoai Spat., ai avut împărțală cu 

dumnalor boerii Sturzăşti de Țăgani, moșăi, după cum ade- 

veresc împărțala ce am la măna mia.» În zădar li cere: 

«dumnelor de a purure ni-aii urnit, zăcăndu-ne că nemică nu 

stăpănesc din ace împărțală, şi alti ori încă, căci vor puni la 

cali. Acum văz că una din moșiile ce să arată prin înpărţală 

în parte noastră, anumi Loderenii, să vinde de dumnalui 
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Vist, Scărlătachi Sturza prin Sultan-mezat». Cere a se judeca 
pentru această moștenire 

III. L-iă Decembre?) 1793. Danie la Golăeşti către «fe- 
torul lui Vasţijle Cohodariului». Vînzătorul o avea de la 
mamă-sa, «fata lui Postulachi Mogăldii». 

112. 27 Septembre 1704. loan Cuza cedează pentru o 
datorie de 250 de lei lui Arghiri Cuza Sărd. partea sa din 
Crăciuneşti. Scrie un al treilea Cuza, Medelnicer, «cu zisa fra: 
telui Ioan». 

113. 23 Decembre 1794. «Gherasim Cant.» către Arghirii 
Cuze Căm., «cu părintiască dragoste». «Căte îmi scrii că ai 
să tragi parte di clironomiie de pe Mironeşti, am văzut, dar 
toate altele să le lăsăm căte îmi scrii dm. mai în gos, și să 
căutăm cele făcute și așezate de bătrănii noştri, care nici 
gudecata nu le poate schimba. La care iată că-ț trimisăi dm.: 
copie de pe împărțala și parte din clironomie t-ai luat mo- 
șul dum! Miron Cuza Logf., care împărţal[ă) saă făcut din 
poroncă domniască, de Darie Donici Vel Vorc., carile este 
iscălit la împărţailă] împreună cu moșul dum! şi cu so- 
crul mei, care împărţal[ă) am găsit-o în scrisorile ce am de 
la socrul mei. Și la toate căte sănt arătațte] la împărțala 
aasta, ei nu m'am amestecat, nici am stăpănit, nici stăpă- 
nescu, făr numai cele ce am luat de la socrul micii ; iar dm,, 
de le-i fi ţiind stăpănite de alţii, ți-i căuta cu acie, iar cu 
mine nu ai nimic, fiind-că eu nici rude, nice n'am fost pe 
atunce ca să stai la împărțală, nici acum nu sănt dator să 
înzăstrez pe cineva cu moșiile c-am luat de la socrul mei 
zestre. Care aceste ce ţi le scriă dumi, încă trăind părintile 
dumi, i li-am spus, atăt la popa Statii, căt şi la Barnovschi, 
cănd şide, şi n'a mai avut nemică să mai zică, iar, dm. dacă 
mai ai ceva să răspunzi, ori de nu ti-i încredi în sinetul 
acesta ce ţi l-am trimis, gudecată este: Divanul]; jăluind dm., 
s'a faci cercetare, şi eu oi trimite și ce adevărată împărțal[ă] 
la ginere-mei, dum! Hat. Costachii, şi s'a posledui. Și, cum 
a da dreptate, ase a rămăne. Ei moș n'am fost Dmv,, să 
vă împart. Aceste scrisor[i] di la Divan li-am găsăt, m'am 
odihnit pe dănsăle. Și să fii dm. săn[ă]tos. Al dumi ca un
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părinte... Os[ajbit de atasta, mușul dumi şi moasa, Ilinca Cuzoie, 

aă văndut moşie Bărboşii de la Ţint. Niamţului, ce este 

lângă Brănișteni; cu care n'aii avut nici-o triab[ă], fiind baştină 

a lui Miron Costin Logit., unde i-ai fost şi aşezare, — care 

mai cu cale era să fiie ac& moşie în parte socrului mei, fiind 

parte bărbătiască, după cum şi pravilile hotărăscu; şi ei ceii 

(sic) să-mi răspunzi la atasta, că ceiii mosie atasta de la dm. 

şi de la niamurile dmi., că n'aii avut nici-o triabl[ă] să o 

vănză. Măcar că răvaşul d[ujm[italji este făr velet — cu 

ce chip ai [potrivijtă (2) dm. aăasta, nu ştii, — dar ei am 

însămnat, şi am pus veletul și luna, cănd am luat răvașul 

dumi.» 

114. 12 Maiii 1795. Vinzare a Fărămeştilor la «Crăcineşti» 

către Arghiri Cuzla!, Căminar. 

115. 13 Mart 1796. «Alexandru loan»-Vodă către Dimitrie 

Miclescul biv Vel Stolnic și: ispravnicii de Vasluiii, pentru a 

alege părţile din Crăciuneşti, Golăești, Căueşti ale lui Ar. 

ghirie Cuza biv Vel Căminar. Pecete cu chinovar, din 1795. 

116. 3 April 1796. Ioniţă Roslejt Sărdar cere Domnului a 

li se hotărnici moşia Rohotești, de ispravnici și de Postelnicu 

Ștefan Cărăcaș. 

117. 31 Mai 1796. «lani Turiţ, ruptaș din satul Oncești, 

Ținţujtlul] Vasluiului», către Domn. Are «parte de moşii, 

baştină, anumi Pitarincianca, de la Tinţult(ul] Vaslui», apoi a 

cumpărat «36 pămănturi de la un Neculai Bulucbaşla]». Men- 

ționați: Clucerul Costandin Burchi, Stolnicul Dimitrachi Mi” 

clescu, Neculai Hristoverghi. La o hotărnicie, calegăndu-le 

la un loc, pe noi ni-aii dat unu piste altul, strămutăndu-ne 

din baştina noastră, care avem făcuti». Cere «să-m străngă 

[Miclescu] părţile ce am de cumpărătură tot pe lăngă casă, 

unde îm este baştina, ca să-m[i) fii parte mea la un loc, să 

nu aibu cu alții râzășăş (sc) gălcevuri și pricini». 

“118. 17 Iulie 1796. «Țidulă» dată «la măna vichilului» lui 

Arghir Cuza Căm., pentru moşii luate în parte de Ia fiii 

«preotului Silav>. 

119. 19 Iulie 1798. Ioniţă Rosle]t Sărdar schimbă cu Banul 

Arghirii Cuza, dîndui Rohoteștii pe «o Sumătate de loc de 
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casă la laş, din tot locul ce are dum[neajlui în Muntenime 

de sus», 

120. 20 lanuar 1799. «Ștefan Baciul de la măn[ă)stirea lui 

Parpaniţă» mărturisește pentru stăpînirea la Băloșăşti a <mă- 

n(ăjstirii Sfăntului Necolai de la Botoșani, din sus, și Cuza 

din gos... Vasile fiorul lui Gheorghie Poiată... Toader 

Șărpăluţ. .. Postolachi Barbul din Borăşti... Ursul Purici ot 

Vultureşti ... Vasile Lupan ot Răngoaia». Toţi, aduși de Căm. 

Arghiri Cuza. 

121. 15 Maii 1799. «Radul sin Manolach(i] Handocăi ot 

Borăşti» vinde lui Arghirie Cuz(a] Căm. partea sa din Cră- 

ciuneşti, «de pe mama, Safta, fata lui Vasilach(i] Şiujdii», din 

«Bohoești». Martor: «Vasile Băloşel, rupt[aș)». 

122. 26 Novembre 1800. Niște răzăşi vasluieni arată cum 

s'aii împărțit cu moşiile. «Unii fete, anume Balaşa, nu sar fi 

făcut parte, din pricină că ar fi urmat împotriva învăţăturii 

tatului lor.» «Chemănd ei pe un preot, duhovnicul mortului, 

ca să le scrie împărțala și că preotul, văzăndu-l cu totul slab, 

şi tulburat de boala morții, neputănd nici să grăiască, n'au vrut 

să scrie nimică, Şi ei deiznoavă ai chemat pe altul, carele ar 

fi scris după cum ei l-ai învăţat. Și, că ele [fetele lui), fiind 

toate nedepărtate cu lăcuinţile lor, nu li-aă înștiințat, nici ai 

ştiut nimică, pără au murit tatăl lor... Crăciuneştii, care iaste 

zăstre mumii lor, iar nu a tatului lor...» Arată o carte de 

judecată de la Arghiri Cuza, din 8 April! 1793, «fiind atunce 

Sărdar şi isprav[nije la Ținlult[ul] Vasluiului... Pe Bălaşa 
cu totul o înstreina [tatăl], din toate părţile de moșii, cupri- 

cină, că ar fi eşit din casa tătăne-săii făr de voe lui şi ar fi 

mersu la Marie, sora ei c& mai mare... Diiata s'au făcut 

cănd tatăl lor ati fost ameţit de moarte, la dare sufletului, 

şi că sora lor Bălașa, cănd ai eşit din casa părintelui lor, 

au fost copilă făr de minte şi, căt au șăzut la sora lor ce 

mai mare, nici o rușine n'ati adus părinţilor ei... Care diiată, 

nefiind încredinţată de niscaiva oameni vrednici de credință, 

saii de vre un preot, gudecă numitul boer ca să nu să ţie 
nic într'o samă... Tatăl lor ni& a grăi n'a putut, fiind 
asupra morții... Muma lor în vreme ce aii fost față la gu- 

-
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decata de mai sus pomenită, n'a vrut să răspundă ca să 

adevereză că pe fete nu le împărtășăşte la parte ei din mo- 

şie Crăciuneştii, ca una ce îiă ave adastă putere, să hotărască 

prin diiata ej, iar nu bărbatul ei...» Hotărire: «să aibă a 

stăpăni frățăște», băieţii ca şi fetele. 

123. 22 Maiu 1801. «Ei monah Theodosii Carpu, dinpre- 

un(ă) cu fiicile meli, Catrina î Mariia», dă lui Arghirii Cuz[a] 

Vel Ban partea-i din Golieşti. Scrie «dascalul Daniil». 

124. 24 Februar 1804. Arghiri Cuza către Domn, pentru 

parteaii din Cotărleşti, ce o reclamă «un Andrei izbașă» ca 

nepot al vinzătorului. Se judecă întăi <în vreme Muscalilor, 

fiindu la un departamentu giudecătoriă Banu Giurgachi şi 

Banu Gheorghi Carpu», apoi, «în Domniia diintăi a Mării 

Tale», la «Neculaii Rusătu> Vel Logofăt. Acum însă Logo- 

fătul Costandin Balşu îi dă dreptate adversariului. 

125. 6 anuar 1805. Un răzăș oferă lui Arghirii Cuza «o 

moșii di la Buhăești i di la Bărzeşti, căt şi 2 hotară di la 

Medeleni..., di va fi dum. amente şi trebuintoasă». Adaus: 

«cum și pentru un hotar ce este la Cursăști». 

126. Mart 1805. Un «Iordachi Pol., săn Mihalachi Greclul) 

Camr., ot 'Țăn[ujt[ul] Orheiului», cere a î se restitui de fostul 

său epitrop niște hirtii, Se dă poruncă la Vornicii de Bo- 

toşani (nenumiţi). 

127. 15 Decembre 1805. «loan Vărnav», «Ilie Vărnav» arată 

lui Arghirie Cuza Vel Ban, «precum să să ştii că, trăgăndu- 

ne noi tot dintr'un niam, din Mironeşti, am venit la dum- 

nialui și ni-am învoit să-i dăm scrisorile de moșii, cum și din 

Țigani să aibă dum. să să gi[ujdice, cu toată cheltuiala du- 

mis. şi osteniala ; şi, scoțăndu-să aceli moșii şi Țigani duplă) 

cum arat[ă] scrisorile &-am dat la măna dumisal[e), să aibă 

dum. a. tragi din moșii a trie parte, iar Țiganii să-i împăr- 

țască în gumătate.» Scrie Gheorghi Burghele. 

128. 27 Mart 1806. Alexandru Muruzi către Vasăle Mi- 

clescul biv Vel Caminar, ca să Jeosăfască la Crăciuneşti pe 

Arghire Cuza biv Vel Ban, de răzăși. — Pecete octogonală, 

cu armele ambelor ţeri; chinovar. 

129 9 August 1806. Balș către Banul Arghiri Cuza. Pentru
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«pricinile> acestuia cu vătavul scriitorului, «am rănduit de 
aice pe Căpt. di Dărăbani, ca să meargă acold şi să cerce- 
teze cu amăruntul... Imi scri și pentru moșiia Băloşeștii, că 
ai păzit hotar[ulj mei de n'ai luot dum:... Iară păr atunci 
te poftesc să nu te atingi de fân, iar, dacă ai ceva cu mini, 
stăpăn avem: vină să ni gudecăm.» În adresă însă, ecu fră- 
ţască dragoste». 

130. 4 lanuar 1807. Vinzare de păminturi, «căte zăci lei 
pămîntul», făcută de «Gligoraş Gindul» lui Arghirii Cuza biv 
Vel Ban. 

131. 10 Februar 1807. «Sămion Munteanu zet Irodiei» şi 
cumnatul, Grigoraş Rășcanu, «fisor Irodiei, care Irodiia ati 
fost fata loanii și Ioana fată Paraschivii, sor(a) lui An- 
gheluță Golăi și lui Paladii Anușcăi, fitorți] Petrii Golăi», vind 
partea lor din Golăeşti lui <Arghiri Cuza şi cucoanii 4um- 
[neajlui Ilincăi». Fetei ce are de la soţie, ce i-a adus moșia, 
«să am a-i da dintr'alte părți de moşie ce am di pe mine... 
Fiind-că dum(neajlui iasti răzeși vechiă și mai ari cumpăraţi 
pe ceilalți moşi ai noștri, frațăi Paraschivii.» 

132. 18 lunie 1809. Cercetare la Cotărleşti. Se află o așe- 
zare veche: «gropa puţului vechi, din care izvorește apă, cum 
și pomii... Și au fost şi discălicătura lui acol[o]». Răzeși 
sint pe acolo Malcocii. 

133. 26 lunie 1809. Vinzare la Cotărlești, lui Arghiri Cuza 
biv Vel Ban. Acum vipzătorul se judecă pentru o parte de 
moșie. «Mă îndatoresc ca de acum să nu fiii volnica o vindi 
altora streini, fără numai dumisali, precum m'am așăzat cu 
dumneal[ui], căci dum(neali[ui] m'au agutat la năpăstuirile 
ce-mi făce răzășii, și prețul l-am hotărăt cu dumnealui ca să-mi 
dei căte șasă lei pe stănjăn.» 

134. 20 lulie 1809. Răzăşi din familia Borode de la Cră- 
ciuneşti recunosc o a/egere de către Arghir Cuza. <Avănd 
noi trebuință de bani ca să ne mai lățăm moșiia ce avem, 
unde ne sănt așezările nostre, la Gărceni, și n'aă vrut din 
răzeș să ne dt bani, purtăndu-ne cu fel de fel de chipuri 
vr'o patru săptămăali), arătănd că ne vor da bucate, şi nici 
bucate nu ne-ai dat, cum nici bani: apoi noi nu le-am căzut
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belă, ce datorie ne-am făcut și i-am întrebat, şi n'a vrut să 

cumpere de la noi, purtăndu-ne cu vorbi. Iar, văzănd noi că 

dum[nealuji cuconu Arghiri esti răzăş de ace moșie şi să pro: 

timisești a cumpăra», îi vînd lui, cu 8 lei stănjenul. 

135. 11 Februar 1811. Arghiri Cuza arată cum, fiind el 

«în raeoa Hotinului», î s'au luat de vechilul Bălşoaiei niște 

fîn ; la întors, iea şi el în loc. Vechilul cai rădicat iarăş căţva 

oamini întrarmați, şi ai mersu la tărla oilor meli şi, îngrozind 

ciobanii și gonindu-i de la bucate, mi-ai luat 4 boi, cu saniia 

ci era pentru adus fănului, şi într'o noapte mi-ai rămas bu- 

catile pustii.» Cere să cerceteze Panaite Buzdugan, «fiind om 

bătrăn». 

136. 23 Februar 1811. Arghiri Cuza Ban cere hotarnic 

pentru satele ce-i împresură Vor. Theodor Balș: «la “Țiautul 

Vasluiului, undi mi-i așăzare, am părți di moșii, baştină și 

cumpărături, Băloșăştii, Golăeștii, Cotărleștii, Crăciuneștii, Co- 

nonov şi altă sălişti, după cum să arată în hartă şi am în- 

chipuită di stare locului, şi i-ai stăpănit şi părinții mei și 

eii în paci», pănă acum «doi-trii ani». 

137. 16 April 1811. «Timofte Mogălde, dinpreună cu su- 

rorile mele, anume Mariia şi Chelsiia», fiii lui Pentelii Mo- 

gălde, «nepoți Stefanii, strănepoți lui Gavril Mogăldea», dai 

lui ceArghire Cuza biv Vel Ban» în schimb niște părți din 

Golăești (pentru altele în Alexeşti), «fiind mai aproape de 

casăle noastre, unde trăim cu aşezările, în satul Boreștii, fiind-că 

ne este mai cu folos să ne hrănim». Să ţie moșie «şi cucoana, 

cuconaşii şi toţi clironomii». 

138. 19 April 1811. Cercetare pentru Arghiri Cuza. Vecin era 

şi «Părvul fiul răposatului Ioniți Găndul, ce are răzăşie în Go- 

lăeşti». Banul are în Golăești jumătate de sat, «de la părinții 

dumisali», așa încît îi e proprietate, catăt cu scrisori de baș- 

tină, căt şi cu stăpănire îndelungată și fără de pricină; şi 

cu baștina părințască după protie răzășiei ai mai făcut dum- 

(neajlui și alte cumpărături în urmă». <Esti dovadă în sus 

ratoșul și iazul de pe Răbrice... lar scrisorile de baştină ce 

ati rămas dumisali Ban(ullui de la părinți, sănt aceste: întăi, 

din 6996, Ghen(ajr 9, precum un Ivan Turcul Sulger, cu fraţii 
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săi, ai văndut a lor driaptă ocină dintru a lor drept uric, un 

sat, Golăeștii, pe Răbrice, lui Golăe de la Răbrice, drept 150 

zloți. Al 2!*, un suret de pe un ispisoc de la Petru Voevod, 

din 7054, Mart 22, scriind că săminţie lui Hangul Golăe şi a 

Oltii şi a Crăstinii s'au învoit între dănșii din dresă de îm- 

părțală ce au avut părinţii lor pe gum(ăjtate de satul Go- 

Jăeştii de la Răbrice, parte din os... (atastă scrisoare esti 

de la Paraschiva, soț lui Andrei Burghele, — pe care aii dat-o 

răposat[ujlui Spat(ajr loan Cuza, cănd i-ai văndur părţile de 

cumpărătură ce ave bărbatul ei în parte de gos, si împreun[ă) 

i-ai dat şi zapisul unui Păladi Golăe, cu fraţii lui); al treile, 

un suret de pe un ispisoc de la Petru Vvd,, din 7092, Oct, 

25, precum un Ștefan Golăe săn Lazar Golăe au văndut o 

parte din parte din sis din gum(ăjtati de sat Golăeștii, din 

dresă de cumpărătură ce ai ivit tatul săi Lazar de la bă- 

trănu Petru Vvd., lui Neculai Tătarul, şi i-ai văndut şi o al 

cincile parte din moară. Al ş!*, un suret di pi un ispisoc de 

la Petru Vvd. din 7096, Mart 8, precum că Aniţa gupăniasa 

lui Golăe Logf,, cu fii săi, au văndut la săminție lui Nicoară 

Golăe a trie parte din gumătate din satul Golăeştii, din dresă 

de cumpărătură ce ai avut ; aşijdere și baștina sa ce ai mai avut 

din a trie parte acei gumătăţi de sat, parte sa, şi cu moară 

în Răbrice, drept 150 zloți tăt(alreşti... Un zapis vechi, din 

7259, Mai 24, prin care loniţi Colpan' cu fimeia lui dă danii 

răposat|ullui boier Vasăli Costachi Pah,. toată parte din Go- 

lăești ce i-aii rămas de la soacră-sa Marie; cari parte acestui 

zapis, de la Casa răposatlullui Vasăli Costachi ai întrat în 

stăpânire dumisali Banului Arghirii .... Pân în ziua de astăz 

să numeşti iazul şi moara Cuzii de pi Răbrice... Asămine 

pricini cu sfatul de obște s'ai hotărăt la anii 1785, Dech. 

28.» Însemnări în hartă «cu văpsă roşii». <S'aii însămnat cu 

craion.» «Căt pentru spița niamului, a să dosloşi acum, după 

atăta trecere de ani, esti peste putinţi.» Semnează Banul An- 

dronachi Donici. | 

139. 6 Septembre (?) 1811. «Zoiţa» (Balș) către «cinst, al 

miei ca un fiii, dum. arh. Ban Andronache Donic, cu pă- 

rințască dragoste», răspunzinduii la vestea de hotărnicie pen-
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tru Banul Arghirie Cuza, la Ţin. Vasluii, <în care am şi eii 

răzăşie și megieşie». Nu poate găsi hirtiile şi vechilul cerut, 

«acum cănd purcedi dumnealui». «Supărările actle neconte- 
nite ce am, vor fi ştiute dumlitajli. D[umneajijuji Banul Ar- 
ghire Cuza, după cum atăta vreme ai fost in aşteptare, va fi 

- şi de acum, pănă mă voi pune și eii la cale. A dumitali ca 
o maică...» 

140. 21 August 1812. Nichifor Ungurianul şi Ion Horlaciit 

din Broscăuţi (Dorohoi) arată că au cumpărat «niște iarbă 

de la un Solomon Jăd[ojv, ce iaste ţiitoriă moșiei Vultureştii 

a dum! Spat. Nicolai Balș, şi, fiind-că unde ne-ai arătat el ca 

să cosim iarba ce ne-au văndut, ai fost moşiia ds. Banului 

Arghirie Cuza, și noi vrănd a rădica iarba de acold, dml. 

atunce ni-aă luat doi boi și apoi, după jaluba ce am dat 

cinst. Divan, nu s'aii găsit cu cale a ni să lua not boi, —pen- 

tru acasta dml. boeriul ni-ai dat boii... Și din iarba ce am 

cosit, am luat şăsă cară de fân; care l-am văndut în tărgu, 

căte 12 lei şi 13 carul de făn.» 

141. «Vaslui», 14 Octombre 1812. Petri (2) Stolnic către 

Arghiri Cuza Banul. «Eu după datorie unui dregătorii am 

urmat, scriind de doi ori vătavului ca să vii să-ș dei cuvănt 

pentru ce n'a fost la cercetare; şi el, viind, mi-a dat res- 
punsu că moșie să află văndută cu anul, și el, aflăndu-să 

numai un șezătoriii acolă, pentru a sa odihnă, nu are tre- 

buință a să amesteca la pricinile moșii; ce ei să înștiințez 

pe d|umnejei Vornicesa», — care nu răspunde. Deci nu poate 

el singur încredința mărturia. 

142, 2 lunie 1813. Logofeţia cea Mare către Pah. Ioan 
Tăutul, ca să hotărnicească din noi Golăeştii lui Cuza de 

« Vultureştii, a Casăi răposatului Vornic Feodor Balș». 

143. Maiii 1814. Cercetare la Golăești, unde Țiganii aduşi 

de vătavul din Vultureşti făcuse jaf şi pagubă. cAm găsit 

vițălăriia arsă şă ocolul] tăiat, bordeiul stricat, olele cu lap- 

tele azvărlete pe cămpu.» 

144. 26 April 1816. Simina lui Vasili Popa vinde lui Ar- 

ghiri Cuza partea ei din Golăești, de la «strămoșul nostru Si- 

mion Mogălde».  
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145. 24 lunie 1816. Logofeţia cea Mare către isprăvnicia 

Vasluiului, pentru «jaloba ci au dat lăcuitorii din satul Vul- 

tureștii păntru nișşti prosii (sc) ci aii avut pe moşiia Go- 

lăeştii și Cotărleștii, unile arati de dănşii, şi le-ar fi sămănat 

dum(nea]lui Spat. Arghirii Cuza, iar altile rupti din țelină, 
dum[neali[uli arăndu-le, li-aă sămănat>. Domnul poruncise 

restituirea acestor <ogoară și prosii», dindu-se numai sămînța 

îndărăt. Cuza arată că erai părțile pretinse de Zoița Balș. 

Pentru altele, el arată că locuitorii au așteptat să fie griul «de 

secire ... În vremi ci dum(neaji(uji Spat. ai adus grăii arnăut 

de pi la alti "Țănuturi, de ai sămănat într'acele prosii.» Mai 

cere a se aștepta pănă la judecata cu Bălșoaia. 
146. 15 lulie 1816. «Loniţă băcal din satul Crăcuneştii» 

arată Domnului că, fiind singur fiii al mamei sale, care sa 

săvirșit în casa lui, niște vecini îi ieati acum moșia, «cu acest 

cuvănt, că aș fi fitor de suflet, iar nu din trupul ei, și pă- 

răţii apucăndu-mă la o crăşmă, la băutura vinului fiind, ai 

făcut ei o învoială, întru cari m'aă înşălat de am și iscălit-o.» 

O carte domnească, în favoarea lui, fusese poprifă la isprăv- 

nicie, «prin chipurile ce aă metaherisăt>. Ei aduc ciconomi- 

coase chipuri» pentru a-l scoate de suflet, «ca să mă în- 

străinează din toate cele părințăști: păr şi diiată iconomicoasă 

au făcut în urma morțăi maică-mea». 

147. Iiă August 1816. Plingere a ispravniciei de Vaslui 

către Vistierie contra Gheuculeștilor din Aibeşti, cari ai bătut 

pe niște oameni, ca încălcători. «După cari fimeile acelor 

bătuț aducănd la isprăv(nijcili] pe bărbaţii lor cu carul, căci 

într” alt chip nu să pute să vii.» Chemaţi făptuitorii, nu se 

află; «căci ei, ştiind chipul cumplirii, precum i-aii bătut, s'a 

dus la Eș». Doi din cei bătuți, «Grigori Soriciul şi Ivan 

Pânzariu», sînt în primejdie de moarte, «fiind zdrobiţ cu 

totul». <După datorii, înștiințăm cinstita Visterii, ca, precum 

se va socoti, să să pui la cali înfrănare acistor zurbagii; căci, 

dacă va rămăne urmare acistora nepedepsită, apoi lăcuitorii 

birnici rămăn întru o diznădăjduire atăta de mare, încăt să 

împungă fuga în cotro or vide cu ochii şi să pricinuiască 

cinstitii Visterii a stăpănirii o mare păgubiri.» 

68773. Vol. VI. 12
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148. 6 Mart 1817. «Preotul Gheorghii Curbă Trotoșana 
(Sic), şineri de nepoată de fată preotului 'Foadir Mogolde 
din satul Negreștii, dinpreună cu toți casnicii mei, soțiia me 
preoteasa Mariia i fii noştri, anumi Gheorghii și Smaranda, 
nora noastră și cu fiicili noastre Mariia și Ecaterina», vind 
lui Arghirii Cuza biv Vel Spatar partea lor din Golăești, 
«di pi moșul nostru preotul Toader Mogălde», «căti doizăci 
lei stănj[ănul]... Pe cari bani i-am priimit toți deplin acum în 
mâinile noastri». Vinde pentru Arghirii şi ai lui, «din niam 
în niam, şi în veci». 

149. 12 Maiu 1817. «Noi răzăşii Mogăldești, ci ni tragim 
din Simion Mogălde, răzăș din moșiia Golăeştii şi Negreștii», 
schimbă partea lor din aceste două moşii cu Arghirii Cuza 
biv Vel Spatar, «luănd noi împotrivă părțile de moșii ci are 
dumi la Ținţultţulj Tutovvii, pi apa Racovii, ci să număse 
Pungeștii, Luceștii și Grosăștii, baştini, schimbu şi cumpără- 
turi, ci va fi avănd», «Stănjin drept stănjin». 

150. 12 Iulie 1817. Domnul către Arghirie Cuza, pentru 
plingerile ce Zoiţa Balș aduce contra lui şi a fiului lui. «Ne- 
greşit că acum era să să triimată din boerănaşii Domniii 
Mele, să te rădice cu greli tobote spre răspundere.» Să deu 
înnapoi iarba ce a cosit. Altfel, va plăti paguba, «și pe dum- 
[neajta, ca pe un nesupus poroncii, vei fi rădicat aice şi căzut 
în gre răspundere. Atasta ţi să poruncești. Și cartea să stei 
la dum[nelei Vor[ni]&fasa].» — Copie. — Pe dos scrie Cuza 
(26 Iulie) îndreptățirea sa: Zoița nu numește vechil şi-i fu- 
Zunecă dreptatea, 

151. 22 lulie 1819. «Caimăcamii cătră dumnealui Conu. 
Iordachi Cuza.» Zoiţa Balş s'a plins «că, în primăvara atasta, 
mergănd d[umneajta în tărie, cu Arnăuţ şi alți oamini, ai 
arat și ai sămănat ogoarăle cele mai buni, de pe driapta mo: 
şiia dumisali Golăeştii. Pentru care, încă de atunce, iarăș prin 
jalobă făcănd arătare, s'au rănduit Vorlni]e de Poartă spre 
cercetare la stare locului și dare ogorălor în stăpănire d[umi]- 
sali, sămănate gata. Urmăndu-să cercetare, ţi-ai făcut ştiut 
ca mai mult să nu te atingi de acele ogoară, și ai dat răs- 
punsu că la vreme săcerii să va face moarte de om. Vreme 
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săcerii au venit, sau rănduit acolo zapcii ca să ste pănă 

cănd vechilu dumisali Vornicesăi va săcera tot acel grăă 

sămănat pe ogoarăle de Golăești. i să face știut și dumitali 

ca mai mult să nu îndrăznești a mergi acolo, la acele ogoară, 

să să întămple vre o pricină, că vei fi căzut întru toată răs- 

pundire. lar pe oamenii ce vor îndrăzni a rădica măna, să 

vor aduci și să vor pedepsi» (proposiția aceasta e adausă). 

152. 20 Septembre 1824. Cercetare pentru două locuri de 

prisăci la Buhăeşti. Se întreabă și cun Lupu vătămanu, om 

bătrăn, ca de o sută şi mai bini de ani». 

153. 27 Octombre 1824. Arghirii Cuza (abia se poate is- 

căli) către Domn, pentru procesul ce are cu Zoița Balș. Ho. 

tărirea de supt «Domnul Calimah» n'a fost «după dreptatia 

scrisorilor meli, ce cum aii socotit Domnul... După care în 

urmă ce chipuri aă mai uneltit dum([nejei cu răzășii ce sint 

dați la mini, nu știu, că iarăș ai început a-mi răpi și a stă- 

păni dreptul miei, în lipsa me din a stinga Prutului.» I se 

pun termine, dar ea <n'aii mai adaos a veni». <Orindatorii» 

Zoiţii se opun la oprirea venitului, hotărită de Domnul de 

acum. «Măriia Ta ești Domn patriiot, şi ştiut esti Mării Tale 

că cei tari pre cei slabi îi împiliază... Destul esti de cînd 

să lănțuești atastă pricină...» 

154. 11 Mart 1827. Iordachi Cuza Aga către Domn, ară- 

tînd că, «părintili mei, Postelnic Arghirie Cuza, în trecuta lună, 

Dichv., în 25 zili, întămplăndu-i-să grabnică săvărşirea vieții», 

el nu se poate lămuri singur în avere şi cere aise adăogi ca 

nişte cercetători biv Vel Logofătul Costantin Catargiu și Vor- 

nicul Iordachi Rășcanu. 

155. 25 April 1828. Doi răzăşi Frunză și alţi coboritori 

ai lui Gavril Mogildea vînd lui Iordachi Cuza biv Vel Agă. 

partea lor din Golăești, cu 15 lei stinjănul («cari bani cu- 

prind doă suti patruzăci şi noă lei, treizăci şi cinci par(ale)>),



IV. 

Cîteva registre de socoteli inedite, după originale, 

în Archiva Statului din laşi.



I. 

Analogon ci sau făcut între Măriia Sa Alexandru 

Ioan Voevod şi între Măriia Sa Alexandru Costandin 
Voevoda [1784-5]!. 

Sama d'intăi a Caimăcămii, în cari s'aă încărcat o slujb'a 

cheltuelii ţării și trii dăjdi a mazăli şi ruptaș, în vreme Mării 

Sali Alexandru loan Mavr[o]cordat Voevoda. 

Analogon ce să vine să ia Mărie Sa Alexandru Costandin 

Voevod din slujbile scoase de cătră Măria Sa păr la sfăr- 

şitul lui Deche mvrie 1784: 

121. 502. A triia parte din 364.506 lei, ce cuprinde slujba 

agutorinţii după tablile ce aii dat ispravnicii, bez 25.118 lei 

ce sai scăzut scutelnicii boerilor i altora, ce sai dat din 

slujba a&utorinţii pe 2 tfert|ulri. 

3.617,43, din banii Cămării [între cari] 141,80 din 1.760 lei 

ce s'aii văndut slujba coniţii pe un anu, începăndu-să de la, 

zi întăi a lui Dechemvrie . 

7.969, 102, din venitul Botoșanilor, însă: 5.853,40 a triia 

parte din 17.560 lei ce aii cuprinsu Țănutul Bot[ojșanilor la 

slujba agutorinţii, după tabla ce ai dat Vornicii. 

1.848,80, a triia parte din 6.146 lei, ce cuprind răsurile 

Botoșanilor la slujba agutorinţii, pe 17.560 lei, — bez 200 lei, 

liafa unui Vornic de Botoșani pe luna lui Dechemvrie. 

177,72, din 499 lei, 60 bani, ruptile Cămării ot Bot[olșani, 

1 Ambii Mavrocordaţi. Alexandru loan, zis și Firaris, înlocui, în ziua de 

12 lanuar 17$5, pe Alexandru Constantin, zis și Delibei. Vezi izvoarele în 

lorga, Documentele Callimachi, |, p. CLRIX, nota 2.
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ce plătesc &fert[ul] lor pe 6 luni, adică din 26 Octomvrie, ce 

să începe ffertul Svete Dimitri, şi păr la 23 Aprilie, ce să 

îacepe fert[ul) lui Svete Gheorghii..., pe lună, 83 lei... 

90,30. A tria parte din 270 lei, 9o bani, ce cuprind rup- 

tile Cămării ot Bot[ojșani; ce ai dat a patra parte de bani 
la slujba agutorinţii. 

10.800, 9, ce aii rămas să ia de la Visterii, cari sănt săi 
plătiască Mărie Sa Vod[ă):...în cheltuiala rădicării Mării 

Sali, în 9.442 lei, 24 bani, ce ai cuprinsu toată cheltuiala, după 

pec. gospod..., în tainaturile de la Bălți..., în ruzimireoa 

Hotinului. .., din birul satilor lemnari..., scutelnicii Mării 

Sale beizade Iancul. [Total:] 62,149,102. 

Bani ce sănt asupra Mării Sali Alexandru Costandin Voe- 
vod... 

4.544 lei, 87 bani. Ce sau luat de dumnealui Paharnicul 

loan Canand din slujba agutoriinţii Țăn(ujtiullui Iaș... Ce 

au luat Măria Sa din banii ce au dat lăcuitorii pentru 

făina Vozii, şi s'au plătit de Mărie Sa Alexandru loan Ma- 

vrocordat Voevod la Bină-Emini. [Total:] 167.595,29. 

Slujba cheltuelii ţării, ce s'au scos de la luna lui Di- 

chemvrie 1784. [Total:] 389.624 lei. 

Scutelnicii ci s'aă scăzut la slujba atasta a agutorințăi [= 
3.294 liude]. 

Hrisoavile : Măriia Sa beizade Iancul Mavrocordat, Măriia Sa 

beizade Dimitraşco Mavrocordat !, Măriia Sa beizade Grigoraș 

Ghica?, Spitalul, spițăriia, suiulgii, Iordachi Caraomfil, Gheor- 

ghii Nacu, 2, dascal|u] de la școala moldoviniască, 2, Ghiorghi 

Evloghi 5, 1 vătav de şcoală = 349 liude. 

Milile : 10 Irinopol Leon, 4 Amfilohi episcop, 20 Paisi Sta- 

reţ... 30 celebi Lucachi ..., 6 lanachi Cara Pah.4. 

1 Aceștia sînt fraţii lui Alexandru Constantin Mavrocordat, V. Genealogia 

Cantacuzinilor, p. 390. 

2 Pare a fi un fii al lui Scarlat Ghica (îf4d,, p. 401). V. șivol. V, p. 390. 
3 Cunoscutul tălmăcitor din slavoneşte. V. și mai sus, p. 160, no 68; pp. 

163-4, n 83. 

+ Avem întăiii pe episcopul de Irinopolis, apoi pe Amfilohie de Hotin, 

scriitorul, și pe Lucachi della Rocca, ginerele lui Alexandru Ghica Drago- 
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Giupănesăle..;. 20. Bănias(a] Mariia Calimah, 20 Mariia, 
sor[a) Preasvinţăi Sali părintelui Mitropolit... 14 Paharnicului 
Costandin Canan5!... 

Hrisoavile: 20 Măriia Sa Domnița Ruxanda Racoviţă ?;...100 
Măriia Sa Domnița Ralu Mavrocordat, 20 Măriia Sa Dom- 
niţa Ralu Calimah, 20 Măriia Sa Domnița Elenco Ghica, 20 
Măriia Sa Domnița Ruxanda Ghica, 20 Măriia Sa Domnița 
Soltana Moruz, 20 Măriia Sa Domnița Catinca Moruz, 20 
Măriia Sa Domnița Zoița Ghica, 20 Măriia Sa Domnița Mă- 
rioara Calimah... 

Mille... 3 Pitariul Necolai Kogţălniceanu]... 2 Mariia Ca- 
nanoai... Mariia lui Durac... , 

Boerii greci: 40 Lavrentii Tripoleos, 200 Logofătul Cos- 
tachi Mavrocordat, 200 Postelnicul Iancul Caragă, 20 Pos.- 
telnicul Manolachi Ciuchi, 140 Căminarul Alexandru Hangeri, 
140 Aga Grigoraş Ipsilant, 140 Spatarul Mihalachi Racoviţă, 
140 Spatarul Dimitrachi Hangeri,140 Spatarul Costachi Ghe- 
rachi, Paharnicul Necolai Carp, 48 Doftor Fotachi, 32 Uşer 

Stavrachi, Vardalah Vam(eș). (Total: 24.998 lei pentru scu- 
telnici.] 

Trii dăjdi a mazăli și ruptaşi, &-aă dat Ja slujba agiutorințăi 
= 9.802 lei, 60. | 

[Toate veniturile =] 252.806,60. 

Bani ce s'au cheltuit din veniturile aceştii sămi: 

Bani triimiş la Țarigrad... Cu poliţă și hazn&, de dumnealor 

manul (v. Zsforia îiteraturi? române, 1, pp. 20-1); Paisie e reformatorul de 

la Neamţ. 

1 Băneasa era văduva lui Dumitrașco Calmăşul, fratele lui Iona-Vodă Calli- 

macbi ; o nepoată a Mitropolitului Iacob e pomenită în memoriile lui Toader 

Vîrnav (/sforia vieți? mele, Rîmnicu-Sărat, 1893, p. 9; din Gazeta Săfeanulul). 

2 O fată a Ini Ștefan sai loniță Racoviţă. Cf. Gez. Cant., pp. 44, 395. Dintre 

Domoiţele ce urmează, Rali Mavrocordat e pomenită în Genealogia editată de 

Legrand, p. 83; Ralu Callimachi e fiica lui Grigore-Vodă (Xenopol, Casa Cali- 

machi, p. 172); cele două d'intăiii Ghiculese pot fi surorile lui Grigoraș; Sul- 

tana e mama lui Constantin-Vodă Moruzi; Catinca poate fi o fată a ei; Zoiţa 
Ghica e fata Dragomanului Alexandru (Gaz. Cant, p. 403), iar Mărioara e 
sora lui Ralu de mai sus, -
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boerii Caimacami, 100.000... Ce s'aii luat de la Dimitre Hagi 

Panaghiote ... Patru poliţi ci s'a luat pe măna lui Andrii 

Pavli, şi s'au triimis cu călări, la 12 zăli a lui Ghenar... 7.500. 

Poliţa lui Dumitru Costa saigi, cari s'au triimis la Țarigrad, la 

tovarășul săi Vameș Aftanasachi, ca să-i de la dumnealui Spa- 

tarul Ştefan Mişoglu i, în socotiala Ținutului; 1785, Maii 1. 

[Total:] 31.500. 

Poliță plătite aice: La Galaţi, la Ali Căpitan, omul Mării 
Sale Căpitan-Pașa ... La Galaţi, lui Emin-Aga... 2.000. Po- 

lița ce s'au plătit dumisale Costachi Roslejt Hatman, Lupului 

şi Avram, Jădovi leşi, cari banii aă făcut teslim Jădovii aceștie 

la Cămara gospod, la Focșani, la 29 a lui Fevruar, cari 

s'ai dat dar la Focşani; 1785, Mart 15. 2.500 lei. Poliţa lui 

Giambaș Sărchi, cari lei i-ai luat gospod la Țarigrad de la 

acesta, şi s'au plătit la Osman, vechil acestuia, viind cu gos- 

pod. [Total:] 14.100. 
La Porţi: 7 lei, 60, zăci stecle apă de melisa, ci sati 

triimis Mării Sali Mehmet-Paşă de la Bender; 1785, Fevr. 

13. 43 lei, 3 cantare miere, ce sai cumpărat şi saii tiii- 

mis Mării Sali Osman-Pașă de la Bălți, căt[e) 13 cantare] 

și patru 'lei chiriia; 1785, Fev. 22. 70 lei pentru 4 hamuri 

cu frăile lor, ci s'au triimis Mării Sale Aidozlu-Mehmet-Pașă, 

trecănd prin Moldova...; 1785, Mart. ri. [Lui «Bechir-Pașă 

Vidin-Muhafezi», 2.500 lei.] 9.000. Ci s'au triimis dar noului 

preînnaitului Vezir, prin măna Postelnicului Necodim, trecînd 

pe la Ismail la Țarigrad; 85, Mai 2. 6.000. 6 părechi me- 

tanii mărgăritar cu zmarand, ci S'aii triimis hedie Mării Sali 

Săiz-Ahmet-Pașa, Sălistra-Valesi, afară de hediaoa cei s'aii trii- 

mis după diosăbit[ă] petlejr[ej; 85, Maii g. !Total:] 18.120,60. 

Cheltuiala rădicării Domnii de la Țarigrad (= 4.141,40); 

Copii de casă, armășei, masalagii, <un ogiac de Ţăgani, cu 

3 Tăgani ij», teslar, rotar, «jămlar»>, «zapciii de săimeni», 

10 săimeni, un căpitan de Arnăuţi, «un odobașe tij»>, 15 le- 

venţi de la Iași și Focșani, trămbacii, doboș, curălar, comişei, 

care, căruți, cai de la Putna. «110 la 2 căruți ci ati mersu 

1 Cumnatul Domnului (Gen. Caut., p. 392). 
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de la Focșani cu gpitarii i masalagii întru întămpinare 
gospod... 48, la 9 levenţi t-aui venit cu dumnealui Hatma- 
nul de “la Țarigrad pără la Sălistra, căte 5 lei,... 85, Ghenarie 
23... 5.164. Chiriia cailor ci ai venit cu gospod pără la 
Dunăre»: «194, căte 24 lei şi hrana, la 7 oOturacuri> ; «dar lui 
Chiragi-Başa ... Oamenilor împărțiți după testrafat, de la în- 

- ceput(ul] Domnii pără la întoarcire lor la Țarigrad ... Evmiaoa 
pe 42 zăle, de la zăoa cucăi păr la Focşani... 15 zăli de la 
Focşani păr la purcedire ... Tainat.,. 160. Pentru căftane ci 
s'au îmbrăcat în zăoa întrării în Eşi ... Cheituiala întoarcerii 
la Țarigrad . .. Bacşiş la Falcan, la Dunăre şi la alai ; 50 prețul 
cailor lui Mehter-Bașa ... Cpugiu, Zornazan-Bașa... Chi- 
riia carălor și hrana cailor în Țarigrad ... 10.500. Ci s'aă 
dat slăvitului Salahor-Aga Schemai-Agasi, întorcăndu-să la Ţa- 
rigrad> : /uzmet şi blană. «Cheltuiala măruntă ci s'ati făcut la 
conaccii rănduiț la Calanji-Mehahemde și chihaelile satilor, şi, cu 
Agaoa Conacciii și cu beșlii c-ai venit împreună ; 85, Mart 20. 

Cheltuiala rădicării Mării Sale Alexandru Costandin-Vod(ă)] 
[= 9.442,24)»: «96 cai slobozi», «cară mocănești», «strem- 
arabasă», căpitani arnăuți, levenţi, săimeni, masalagii, ogeac 
Țigani gospod, comişei, jămlar[i), vezetei, «zapcii agesc, t-aă 
mersu cu lăna la Galaţi».] 

La locurile știute de gospod: 
100 lei. Zahariaoa.[Făină : 4! bani oca, orz: 5 parale oca, 

Total:] 8.843,48. 
Tainaturile: (2 ortale, emaci, părechi păine, căte 1 pa- 

rale..., căte 3şI cifturi pe zi...» Carne, 5 parale oca. «Me- 
remet furnului şi a sacalilor şi a sătilor>; «hrana calului ci 
este pentru trebuința furnului».| Lui Husăin-Dervic-Agă, viind 
de la Rușciuc pentru cherestiaoa dubasălor . .. Cherestiaoa duba. 
sălor de la Ghiurghiov. .. Pentru oile ce sănt de să daii la Is- 
mail... Lui Chirigi-Bașa, preţul unui capot. (Total: 572 lei. 

Cheltuiala beiiicului. [Total: 1.800,69.) 
Conacile. [Hotin-Enicer-Agasi; Februar 1785.) Salahor-Aga 

Schimni-A gasi, întorcăndu-să la Țarigrad ; [Mart!. Total: 2 54,63.) 

1 Acest dregător turc, Aga de Scaun, instalase pe Domn.
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Cheltuiala haznelii [trimese la Constantinopol). Total: 735; 

(26 Ianuar 1785]. | 

Celor triimiș. cu trebi. [Cheresteaua la Rusciuc. Total: 1.127 

lei.) 

Cheltuiala gazăturilor [19,45 pe Ianuar, prin Hatmanul Cos- 

tachi Ghica 1. Prin Post-Meisterul din Cernăuţi, la Herţa. 

Total:] 53,11. 

Călăraşii (1-ii Februar: doi, ce merg «întru întămpinare 

gospod>?. Total: 1.045 lei]. 

Lipcanii, 234,60. 

Cămara gospod, 3.800 |. Lui Samariia Jădovul, pentru a- 

prazuri semseli, pischiuluri, şireturi și altile ci ai dat la 

Domnie la Țarigrad; (Mart 1786. Total: 4.975.] 

Curte gospod. [Viile de la Groapă.] 1.527 lei. 

Grajdiul gospod. [21 cai = 449,90. 3 lei, 30 bani, falcea 

de fin. Total: 1.125,36.) 

Căftanile [cîte 40 și 30 lei. Total: 550). 

Evmiaoa. (Pentru Delibașa şi neferi, levenţi ai Hatmanului. 

Total: 1.038). 

Milile: 250 lei. 

Alte cheltuiele: Mușamale și lumini .. ., facirea pilului cauşu- 

lui de aprozi. 
[Totalul cheltuielilor = 2.309,37,17.] 

IL. 

Socotelile pe 1786; No. 1. 

«Sama Mării Sale Alexandru loan Mavrocordat.» 

Venituri : 

Sama a cincia: 26.500 |. 72. 

1 E cel mai mic dintre cei doi începători ai familiei moldoveneşti de 

astăzi (v. Gen. Cantacuzinilor, p. 403. și axticolele de polemică ale d-lor 

Radu Rosetti și Mihail Ghica, în Convorbir? literare din 1902). E de observat 

că nu i se zice Hatmanului Costachi Ghica «beizadea», ceia ce înlătură o pa- 

ternitate domnească. - 

2 Alexandru loan Mavrocordat, ce sosia din Constantinopol. 
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. «Slujba agiutoriului cheltuialilor țării, de iarnă; 1785, De- 
chemvrie» : pe «birnici, dugheni, cră&me», ecăldări de rachiu, 
dugheni, băcălii, pitării î rachierii», poștaşi: la Putna, cmen- 
zăluri» la Tecuci, « magazalile», «zalhanalile». Total: 428.491,103. 

Scutelnicii: beizade Dumitrachi Mavrocordat, beizade Io- 
niţă Racoviţă, beizade Grigoraș Ghica, Sofronie Irinopoleos, 
Lavtrintie Tripoleos, Amfilohie episcop, Paisie starețul mă- 
năstirii Niamțul, cu săborul săi, Manolachi Conachi Ban, 
Gheorghie Beldiman Ban. <16 Enacachi Calimah 'Paharnic», 
Gavril Conachi Stolnic, «Dimitrachi Saule Gramatic», «Doftorul 
Fotachi, doftorul obștii», Iordachi Canand Pitar, « Alexandru 
Beldiman biv &auș 1», «2 dascalu de la școala moldoviniască, 
2 Gheorghie Evloghie dascal, 1 vătavul de a şcoală, 2 
Dobri starostile de neguţitori». 

«Giupănesile» : «Domnița Roxandra Racoviţă ..., Domnița 
Elenco Ghica, Domnița Roxandra Ghica, 20 Domnița Ralu 
Calimah, 20 Domnița Marioara Calimah..., 20 Bănias(a] 
Marie Calimah ..., Marie, sor Preosvinţii Sali părintelui Mi- 
tropolit>, Păharnicului Constantin Canand, <2 Marie Cana- 
noai» ?, «Catrina lui Lohman gerah», etc. 5.585 liude. 

3 dăjdi a mazili, negustori şi ruptași la ajutorința de: 
iarnă: 9.816 lei. 

Al şeselea șfert [April]: 39.475 lei, 22. Scutelnici = 5.625 
liude. 

<Dajdea al cincile», mazili, ruptași, pe 1! lună, de la r-iă 
April la 15 Maiă = 3.177 lei, 11ş. 

Totalul veniturilor: 473.601,72. 

Cheltuieli : 

Baeram-Peșcheș: 7.500 lei. Poliţa dumnealui bașcapichi- 

haie, pentru socotiala blănarilor ci aă dat blani la baeram- 

peşcheş...; 86, Fevruarie 28. 

Zarphane: 75.000; ş lanuar 1786. 

1 E poetul, V. lorga, /sf. if. ron. Ll, p. 89. 

2 Sora lui loan-Vodă Callimachi.
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«Bani triimiș la Țarigrad cu poliți şi cu haznă»: «la dum. 
Dragumanu Manolachi» ; total: 130.500. 

«Poliți plătite aicea.» «Doi poliţi a lui Monsu Pineli, ce s'ai 
plătit lui Andrii Pavli.» «Datorii la Mărie Sa Doamna, soacra 
gospod!, şi Domnița Elenco.» Total: 80.413 lei. 

«La Porţi»: 1.900. 
« Daruri la locuri ştiute de gospod»>: 14.780. 
«Daruri la Turci mari și mici»: [Cal de la Han. Alt dar de 

la fiul lui Crîm-Ghirai. De la un Sultan, «o părechi de pis- 
toali». Ozu-Muhafiz cere un «gerah». «2 oameni ai Mării 
Sali Cerchez-Pașa, viind aicea cu Anghel gerah.» Total: 
7.799. | 

Zaherea, 7.500 de chile de grîii la Isacce, și 7.000 de oi: parte 
cumpărate de capuchehaiele la Ismail chiar. De la locuitori, 
105 bani oaia, «pentru că n'au dus oile, şi ai dat bani», 

«183.324 ocă făină și 518 mierț, 8 dimerlii orz, ci s'a dat 
în răzămerioa Hotinului pe 4 luni..., după fermanu împără- 
tescu...» Făină /Zaval? la Vozie. Total: 50.167 lei, 105 b. 

«Chereste. 12.670. Toată cheltuiala ci s'aii făcut de cei răn. 
duiț în părțile Țării-Munteneşti la tăetul a 189 bolovani, 24 
'coți lungul, 12 parmaci Gamtar, şi adică tăetul și cărat pără 
la Chirești, şi trecut|ul| Dunării cu gheceturi; care din po- 
roncă împărătiască s'ai triimis la Sălistra; 86, Iunie 20. 

Conacile... Conacile Mării Sale Ismail-Paşa, trecănd de la 
Hotin la Căușani...; 85, Dech. 18. «Duzlu-Mehmet-Paşa, de 
la Bender la Focșani; Decembre 18. «Celi ce s'aii cheltuit la 
conac, la venire Mării Sale Doamnii, făcănd oturac 8 zăli 
la Glodeni, în Ţin. Vasluiului; 86, Ghen. 19... Osman-Paşa, 
de la Bălțila Bender; April 20. «Spătarul Rășcan și Căpitanul 
Vartholomeii la Bălţi. Total: 4.784,69. 

Cheltuiala musafirilor de la beilic. 1.906,90. 
Cheltuiala haznelii: 1.393. 
Daruri la mari și mici. «Petrachi, Vatavul Domniţii Sultana 2. 

1 Domnul ţinea pe Zarofira, fata lui Nicolae-Vodă Carageă (Iorga, si. fiz, . 
rom. 1, pp. 75-6). . 

? Sora Domnului, Fu soția lui Iordachi Carageă (Gen. Cant., p. 392). 
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150 dar dascalului Gherasim.» (Lipcan din București.] Dum- 
chirigi Lucachi ... 150, dar lui Dimitrachi Capioglan, tau venit 
cu Mărie Sa Domnița Sultana, și s'a întorsu cu hazniaoa 
la Țarigrad; 86, Ghen. 8... Lui Manolachi Căpitan de dă- 
răbani, pentru osteniala ci ai făcut la epistasie păinii tăr- 
gului... Unui neguţitor Zoi Lambaniţiot!... Dar lui vtori 
Vistier a Mării Sali Mihai-Vodă?, viind pentru căteva pricini; 
86, Aprilie 4... Dar Paharnicului Condili, omul Mării Sali 
Nicolai-Vodă, viind cu mujde pentru Domnii noi; 86, Aprilie 
215.» Total: 4.975 lei. 

«Cheltuiala celor triimiși.» Total: 900. 
Călăraș de Țarigrad: 1.880. 
Lipcanii: 84,90. 

Cupărie: 960. 

Cămara gospod: «postav englezesc pentru beniș». Total: 
4.504. 

I&cohodărie: 590, 

Curte gospod: 5.436,63. 
Beciul îi cuhne (separat, pentru Domnița Sultana, cu Nicoli 

becer). Total: 8.300. 

Divictărie: 1şo. 

Emiclicurile: 6.225,90. 
«Botezuri i cununii: 500 cheltuiala botezului fiicii Mării Sale 

Domniţii Elenco Ghica...; 86, Ghen. 12.» Nunta fiului lui 
Sandul Miclescul Ban, cu fiica Spatarului Costin Catargiu ; 
15 Februar; a Căminariului Enachi Ruset cu fata Vornicului 
Bogdan, 25 Februar. Total: 1.365. 

<Milile... Lui Manoli biv star. de neguţitori, fiind bătrănu 
Şi sărac, ca să-ş mărite o fată.» 52,la mănăstirea Neamţului, 
praznicul. Total: 6717. 

Serbătorile Nașterii și Sfîntul Vasile. (Total: 1.147.) 

1 Polizoi Lampanitziotes. V, despre el Ji, if. rom., LI, p. 28 (dedicase o 
traducere lui Alexandru Ioan Mavrocordat); Doc. Callimachi, 1, tabla. 

? Suţu; Domnul muntean. 
3 Abia ia 3 Maiă st. p. Nicolae Mavrogheni plecă din Constantinopol 

(4cle şi fragsm., li, p. 206, no 2).
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«Pomozanii... 5 lei Sămbătă, la al doile săptămănă din post 
[7 Mart], cănd s'au făcut episcop de Romanul... 

Alte cheltuieli. 664. Cheltuiale ci s'ati făcut de dumnealui 
Vel Comis, mergănd întru întămpivarea Mării Sali Domniţii 
Sultanii, sora gospod; 85, Dech. 24... 8.000 ocă cărbuni, 
căte 2 bani» și 15 care de lemne, cite 5 lei, la Vozie. Totalul 
cheltuielilor: 424.541,34. 

Socotelile pe 1786. No. 2. 

Venituri : 

Rămășița Sămii al șasăle, 4.326 lei, 27. 
Slujba agiutoriului cheltuelilor Visterii . . 

206.657,20. 

21 dăjdii mazili, ruptași, la ajutor, 7.837,95. 
Șfertul întăi, la Iulie, 39.868,82. 
Scutelnici: Luminatul beizadă Dumitrașcu Mavrocordat... ., 

beizade Grigoraș Ghica, Ianache Calimah Paharnic (16 lei). 
Slujba desătinii...; 1786, 106,50. 
Șfertul pe August, 40.2638,96. 
Scutelnici: [dajdea mazililor și ruptaşilor pe timpul de la 

15 August pănă la sfirșitul lui Septembre, 3.268,64. 
Șfertul pe Septembre, 42.714.109.] 
Scutelnici. — | Totalul veniturilor: 419.689,58.] 

.; 1786, luli, 

Cheituteli: 

Bani triimiș la Țarigrad: 142.400, cu Costandin Roset Hat- 
man; 86, lulie 10. 

Bairam-Peşcheş [2.000 lei, pentru reparaţii la Akkerman. 
Total: 23.416.) 

Poliță plătite aicea, 23.470. 

Poliţă triimisă la Țarigrad, 19.600. 

Datorii și dobănzi ce s'ai plătit, 8.995. 

1 E vorba de episcopul Iacob Grecul (Melhisedec, Cron. Romanului, UI, 
p. 115), 
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La Porţi, 6.728. 

La locuri ştiute de gospod, 1.050. 

La obrază de cinste. Dumnealui Ioan Cant[acuzino] biv Vel 

Agă, nepot gospod, pentru cheltuiala drumului [la Constan- 

tinopol); 86, luli 14. [Cu el și Roset, și Comisul şi Balașa 

Guliand.] şoo dar dumnealui Neculai Cantacuzino), nepot 

gospod; 86, luli 18. (Total: 4.5001. 

Ismailul: g/hrundelicuri pentru lucrătorii «de la bineao Is- 

mailului>, pe două luni; 4.703,100.] 

Galionul. 3.331,21, pentru facerea lui. |Total: 10.662,74.] 

Tainaturile: 503,8. 

Ghiuvergileaoa....: la zarphaneaoaîmpărătiască. (Cumpărată 

de Banul Belljdiman şi starostele Grigoraş; 7.056,56.) 

Daruri la Turci mari şi mici.... Pentru pricina topușciu- 

lui. (Ceasornic de aur lui Crim-Ghirai, 138 lei.] Tatălui Mării 

Sale Sarescher-Paşă, viind pentru vitele lăcuitorilor, ce s'ati 

furat. [Total: 20.293,78.] 

Ramazanlăcul i bairamlăcul, 878. 

Conacile. Hotin-Enicer-Agasi ; lulie 12. (Total: 651,117. 

Musafirii : 6.077,60. 

Gazeturile : ... Cărți cu răspundenții. [Total: 454,48.] 

Cheltuiala haznelii și alte chirii...200. Chiriia casii în care 

ai șăzut Tarsiţa Rosejt de la 15 Fevruarie pănă la 15 Av- 

gust; 86, Avgust 152. 90. Chiriia unui strem-arabasă ce ai 

mersu cu Tarsiţa Roset la Țarigrad; 86, Avgust 17. (Total: 

4 056,80.] 

Daruri la creștini. [Om al «Porții» la București.) Elencăi 

Vămoșoai Muntiancăi . .. 100. Dar meșterilor ce lucriază la 

Podul Roș, mergănd gospod; 86, Avgust 16. 40. Dar Odo- 

bașii de lipeani a Mării Sale Necolai-Vodă; 86, Avgust 23... 

1 Ecaterina, sora lui Alexandru loan Mavrocordat, se măritase cu Rădu- 

canu Cantacuzino din Țara-Romănească (Gez. Cant, p. 392). V., pentru el, 

Bălcescu, în Magazinul istoric, |, p. 190; Gen, Cant., p. 190 şi n, 1. Ni- 

colae era fratele lui Joan (aceleași izvoare). 

2 E vorba de ţiitoarea Domnului (v. Js£. ff. rom, ÎI, pp. 76-7). Autorul 

comediei politice analisate aici nu se aştepta ca Domnul să repudieze așa de 

curind pe iubita lui zovrăva, 

68775. Vol. VI. 13
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„100. Tarsiţii Roset, ducăndu-să la Țarigrad; 86, Avgust 9. 
(Total: 3.566. 

Celor triimiș cu trebi. (Levenţi la Fălciii, pentru a cumpăra 
zahereă, cu 1000 de lei. «Doftorul Giorgachi»> la Vozia, la 
Pașă. Total: 1.633. 

Calarașii de Țarigrad, 1.810. 
Lipcanii, 248. 

Camara gospod: ... 150 ceprazuri pentru maloteaoa Mării 
Sale Doamnii; 85, Octomvrie 4... Apă de trandafir, burdan- 
giului... 1.749, ce sai cheltuit cu îmbrăcăminte casăi în 
care şădi Mărie Sa Domnița Soltana, sora gospod; 86, Ghen. 
1, 225. Pe un razais-șal pentru un rănd de straia a Mării Sale 
Doamnii. . . 250. Cumpărare unii narghilea poliită, pentru tre- 
buința gospod. [Un postav capiolanului venit de la Constanti.- 
nopol cu Domniţa.] O ștofă cu fir... Un manicar pentra tre- 
buința gospod...7 agabanii, ce s'au luat pentru gospod... 
2 hindica savai în ciubuce, pentru trebuința gospod... 622 
dramuri argint, ce au lucrat Dănilă Jăd[ojv, cu lucru cu tot... 
2 copii a Mării Sale Domniţi Soltanii! . , . şt2 ce s'au 
cheltuit: cu mantiia  Preaosvinţiei Sale părintelui Mitropo- 
lit... Dumlucuri zof.., cetare... 115 |., 2 policandre ce 
Sai pus la chiuoscu de la Copoi; 86, Mart 17... 
Meremetul frăilor şi a căpestrilor, şi altele asămine mănun.- 
țușuri ce s'au făcut... Un ţar ce s'au luat pentru trebuinţa 
gospod... 104. Dar maiorului?, bez o blană cacom, ce i s'a 
dat de gospod; 86, Apr. 9. 127. O blană săngap, ce s'a 
dat lui Vasilie vtori Vistier, ce ai venit de la Bucureşti ; 86, 
Apr. 14... Savai în dungi, cu fir... Savai roșii cu fir... Savai 
vănătă cu fir... 250. 2 craturi diiamanturi mici, ce s'ait cum- 
părat pentru trebuinţa gospod... 1.738, diiamanturi ce s'au 
cumpărat pentru meremetul cuțătului gospod. .. 760. O blană 
samuri, cu care s'aii îmbrăcat pe Dragoman Manolachi în ziua 
alaiului; 86, Av. 20. (Total: 24.865 lei.) 

1 V. Gen. Cant, p. 392. Soţul Sultanei, Iordachi Carageă, murise tînăr, în 
1765 încă (v. Doc. Callimachi, |, p. CĂXLVI). 

* De bună samă, maiorul Salonschi, consulul rusesc, V. Hurmuzaki, X 
tabla, 3) 

  

 



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 195 

Curte gospod, 5.165. 

Grajdiul gospod... Canafuri şi moţuri... Tenechă la mo- 
ţuri . .. Hamuri pentru Mărie Sa Domnița Sultana ... Total: 

5.453. 
Beciul gospod i cheltuiala cuhnii, 7.100. 

Cupărie îi șărbeccerie, 1.269. 
I&tohodarie, 585,60. 

Devictărie, 100. 

Ciubucciurie, 313. 

Caftanile, 780. 

Emiclicul, 5.411,90. 

Cununiile. (Com. Guliand cu fata Spat. lancu Razu; 86, 

lunie 28. Sărd. Ioniță Sturza cu fata J.og. Necolai Roset; 

August 86.!. 

Lefele... Lui Alecse Casornicariul, pentru tasornicul din 

Curte ce vech[e]. (Total: 360.) 
Milele... Unui căpitan Theodori, ce i s'ati înnecat corabie... 

50. Milă unui Taliian, ce ai venit aicea cu famelie sa... Lui 

Clint Fransuă, Liah... Unui sărac de la Chişănov, ce era dator 

unui Benderliu. (Total: 1.337,105.] 

Pomozanie, 42. 

Alte cheltuiale: ... Pentru doftorii, de dumnealui doftor sior 

Casim? . ,.. 488,66. La Tarsiţa .. . Necola Brandabarul | = Bran- 

daburul)... 45 lei, împliniala pe 450 lei, ce-ai împlinit de la 

Băniasa Mariia, şi iau dat Banului Hrisoverghie; 86, Ap. 

9... 292,93. Cheltuiala ce s'ai făcut de Stolnicul Costandin 

Gheuca, ispravnic de Roman, cu îngropare Mării Sale beizadeă 
Ioniţă Racoviţă?; 86, luli 29... Cailor Mării Sale Halil-Pașa, 

pănă la Gabrova... Tocmitul drumului din Codru Iașului. 

(Total: 7.578,93. 

Totalul cheltuielilor: 399.015,70 *.] 

1 Nu e altul decit viitorul Domn al Moldovei loan Sandu Sturdza. Soţia 

acestuia, Ecaterina, era fata lui Roset Roznovanu. 

2 Duftorul «Casămo, probabil un Armean (Chesim), era un om influent și 

primia bacșișuri pentru stăruințe (Melhisedec, Croz. Rom,, II, p. 129). 

3 Era poate fiul-lui Mihai Racoviţă. Cf. Gez. Cant, p. 44. 

4 Sama a opta e analisată în Iorga, Documente şi cercefări asupra istoriei
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ŢII. 

Socoteli din 1806-7. 

1506. Rănduiala z-ii, la Pănsăreni, Noemurie 73. [— Sint 

socoteli de furnituri pentru războiă, 
Și o a doua, care începe cu: «Rănduiala lemnilor». Se dai :] 

La spital ot Curte, la Spiridon, la Ipsilant, la senatoriul, aghiu- 
tantului Haltori, la polițmaister,. .. maiorului Necoriţă, la co- 

mandat, ...la praviansca Comisie..., dumisale Vornicul Ian- 
culeo . . ., la Aghenţi. .., Catargiului ..., la Hatmanul 
Manu . . ., la moaşa Colțoaii, Bibiroai, la mătușa me, etc. 

[A treia:] Sama Visterii, în care s'a încărcat &fertul întăi ur- 
mătorii pe trii luni: Octomvrie, Noemvrie, Dechemvrie, banii 
vădrăritului i doi ferturi a vămii şi a ocnii şi iratul Botoşenilor, 
iarăş pe trii luai: Octomvrie, Noemvrie i Dechemvrie, i de banii 
ci să lua din cferturi supt numi di cheltuiala zahirelii; 1806. 

Cfertul întăi : 721.479,3. ” 
Scăderile: Ce ati luat Mărie Sa Alexandru-Vodă Moruz în bani 

gata: 319.351,60. Ci s'a dat cu pecetluituri în cheltuelile ci să 
cuvia Mării Sali Alexandru Moruz. .. 524,39, ci s'aă cheltuit la 
trecire pe aice a slăvitului Halip-Efendi, ci au fost triimis elciu la 
Franța; Noemvrie 2. 202. Ghevmiaoa luminatului beizadă Mihai 
Racovițe pe Noemvrie... 2.838,60. Ci s'ai dat alelhesap du- 
misali Agăi Frangopulo, în 150 galbini olandej și alti lucruri, 
pentru trebuința dumnealui, triimeţindu-să la Viena; Noemvrie 
20... 8.225, ci s'aii cumparat de către Mărie Sa Doamna 
doi ineli şi un calenghii cu berlanturi... 6.616. Cheltuiala 
Mării Sali lusuf-Pașă, mergănd la Hotin și întorcăndu-să din 
Ținutu Eșii înnapoi. [Total:] 26.837,108. 

Ci sănt daţi fără pecetluituri, în cheltueli care să cuvin iarăş 
la Mărie Sa Alexandru Moruz. 7.975. Ci sai dat dumisali 
Spatariului Ioan Canand, în socotiala giuvergilelii... 1.253, 
Ci s'aii dat de cătră dumnealor părcălabii de Galaţi la dum- 
nialui Caminar Riga Shină, di ai plătit navlu pentru adusul 

financiare și economice a principatelor vomîne (extras dim: «Economia Naţio- 
nală>), București, 1902, DP: 47.  
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lucrurilor Mării Sali de la Țarigrad și chirie adusului pănlă] 

la Eş.. . 75. Şcoala de la tărgul Botoşenilor, ci ari să 

îă la tot &fertul, din 300 lei pe an, după hotărăre hrisovu- 

lui gospod, care are săi tragă din iratul Botoşenilor. (Total: 

46.073,87]. 
(Aici vine partea publicată în Documentele Callimachi, ||, 

p. 134] 
Alţi bani ci s'aă cheltuit în pămăntesti trebuinţe cu pecetlui- 

turi și date pentru oșteni. [Generalului Michelson: <«jambonuri», 

«vutcă îndoită, odogaci și vanilie», «ghiuden», 3 lei oca, «20 

limbi», «12 ocă batog>, «200 meri mari domnești», prin Spat. 

Toader Balş; 13 Novembre 1806. Boieri mumbașşiri la Ţinuturi, 

pentru madelele «oştenilor Împărăteştii Măriri a Rosiei»; 20 

Novembre. «Jicnicerului Costandin Tirichiogiu, mergănd mei- 

mendariă ca Turcii ci să ridică de la Hotin; Dechemvirie Ş. 

40, la patru calaraș triimețindu-să la Ţara-Rumăniască . . . 

1.301,60. Cheltuiala becului gospod şi alte lucruri, în 6 zili 

ci au șezut Mărie Sa. Vodă aici în Eş..., prin Mihale Be- 

ceriu ... Cu Franţascul: ... 5,60 pe 2 garafi poleitișio cupă 

pentru Mărie Sa Vodă. 5 pe 2 cutii cu afumători, pentru 

odăi şi pentru drum. 9 pe 2 stecli de criştal pentru băut 

apă. 12 pe 2 chisăli poleiti, pentru dulceţi ... 56. Chirie unui 

car mocânesc, ci ati mersu cu lucrurile Mării Sale lui Vodă 

păr[ăj la Focșăni; Dechemvrie 15... 250. Dar lui bașcuho- 

dariă a Mării Sali lui Vodă, după poronca Mării Sali, ci ai 

venit cu vestire pentru intrare Mării Sali în București; De. 

chemvrie 23... şo la Grigori Poblog ot Vist,, mergănd mei- 

mendariă cu dumnealui senior Bulcanov! ci ai fost ghenaral- 

consul rusâsc, păn(ă] la Dubăsarii; Dechemvrie 26. [Total] 

12.620,39. | 

Bani ci s'au mai dat, pe care n'aă apucat a să faci 

pecetluituri, iarăș pentru trebuinţile oşteneşti. ([Total:] 

18.045,72. 

1 Bulcunov. V. Murmuzaki, X, p. XXI, n0 2. 

? Ipsilanti intrâ în Bucureşti la 15/27 Decembre 1$06 (Naum Rimniceanu, 

în Erbiceanu, Crom. greci, p. 269).
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Alţi bani ci ai mai dat Visterie în alti madeli, cari s'aă 
dat iarăș în trebuinți. [Total:] 19.537,30. 

Plata zahireli, după cum s'au rănduit ca să să dă țării din 
banii cfertului întăi alelhesap, după suma ce cuptrindi, în giu- 
mătati din prețul fatului, [Total:] 141.697,60. 

Banii ci s'aă cheltuit de cătră părcălabii de Galaţi și de 
cătră Visterie în trebuinţile zahereli. [Total: 7.172. 

Total: 768.578,36. 
<Trec dați mai mult», 47.099,33. Semnează Mitropolitul 

Veniamin și șese boieri (-iă Ianuar 1807). 
Pe altă hirtie, e adaus :] 
Bani ci ai să iai lăcuitorii peniru madelile ci aă dat din 

samă ci S'ati închiet, a 3 luni: Octomvrie, Noemvrie și De- 
chemvrie. [Total:) 180.666.910,91. 

[Semnăturile.) 
Ce rămășițuri sănt înpotriva banilor ci ati să iă lăcuitorii ... 

Dumnealor boerii năziri asupra zidirii Curţii. (Total: 45.135.90. 
Ci s'au cheltuit cu pecetluituri din suma din dos arătată 

[Cu Prozorovschi, în călătoria lui prin ţară, Și pentru Apraxin, 
Michelson, Lașcarov.] 100, cheltuiala dumisali Banului Toma 
Câra, mergănd spre întămpinarea trupului Exelenţii Sale 
glavnoe-comandir gheneral Mihelson; 1807, Săptemvrie 121, 
[Prohod la Birlad, 20 Octombre. 200 de lei la Mitropolit, 25 
August.] 64. Cheltuiala ce ai făcut dumnealor ispravnicii de 
Ţănutu Eși cu gătire unui emeclic la Borde, pentru venire 
Măriei Sali Alexandru Moruz Voevod, și toată ace gătire s'au 
luat de cătră oșteni ce ati trecut pe acolo; 1807, Mart 82... 
Poloboc în cari s'ai pus varză, și s'au trimis la Fălciii ... 
400 căpăţini varză. [Total:] 18.724,95. 

[Semnăturile.] 

1- Pentru jurisconsultul Carra, v. Jse. Zi, rom, ÎL, pp. 448-0. Generalul 
Michelson murise la București în ziua de 31 August st, n. (Naum Rîmniceanu, 
p. 275). Peste opt zile abia, el porni <într'o ladă cu Spirt» : «sic 8y Bovrti 
WE eruprov, spre Rusia (ibid). Pănă atunci Moruzi se menţinuse într'o parte a Moldovei (Acte și fragm., II, p. 418, nota 4; p. 421). 

2 Cu o zi mat înnainte, Moruzi fusese înlocuit la Constantinopol cu Ale- 
xandru Hangerii (î4id., p. 270). 
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[A patra:] Sama Visteriei, în cari s'ai încărcat venitul vămii şi 

a ocnii pe 13 luni, dela 1806, Dechemvrie, şi păn la sfărșitul 

lui Dechemvrie 1807, iar celelante toate venituri s'a incărcat 

pe un an, adică de la 1807, Ghenari, şi păn la sfărșitui lui 

Dechemvrie, şi s'aii scăzut şi banii ci s'au dat, şi s'aii cheltuit 

după pecetluiturile dumilorsali boerilor; unde este arătat şi 

rămăşiţa ci ai mai rămas din veniturile acestui anu. 

Încărcătura : | 

Cifertul al doile, următorii pe trii luni, Ghenarie, Fe- 

vruarie şi Martie, 334.543;13, bez 87.325 lei, 20 bani, ce s'au 

făcut scădere de la Ținuturi, din 421.868 lei, 33 bani, ciera 

suma &fertului întăiă, după pitacul Mării Sale Costandin 

Alexandru Ipsilant Voevod, unde poronceşte ca să să lasă 

a trii parte pe la Ținuturi, din suma cifertului alelhesap, în 

plata zahirelii. (Se scade a treia parte însă numai ela Ţi- 

nuturile de os, cari ai dat că mai multă zahiră».] 

Duşgheniile şi crăşmile ci plătescu iarna la &fertul al doile: 

30.866,46. 

Birul Jidovilor hrisovuliţi, pă tii luni: Ghenarie, Fevruari 

şi Martie, 11.570,27. 

Dajdie al doile a mazililor îi a ruptașilor, pe trii luni: Ghe- 

nari, Fevruari și: Martie: 12.743. 

Cifertul al triele, ci s'au împlinit de la tărgoveţi birnici i 

Jidovii orăndari de prin sate, pe Aprilie, Mai și Junie: 16.5 10,92. 

Biral Jidovilor hrisovuliți la &fertul al triile, următorii 

pe trii luni: Aprilie, Maiă şi Iunie: 11.363. 

Dajdie al triile a mazili i ruptaș, următoare pe trii luni: 

Aprilie, Mai şi lunie: 12.606. 

Ruptile Visteriei şi neguţitorii hrisovuliţi; dajdie Svăn- 

tului Gheorghie: 19.896,15. 

Cifertul al patrăle, ci s'au împlinit de la tărgoveţi birnici i 

Jidovii orăndari de prin sate, pe trii luni: Iulie, Avgust și 

Septemvrie: 7.681,115. 

Birul Jidovilor hrisovuliți la &fertul al patrăle, următorii pe 

trii luni: lulie, Avgust şi Săptemvrie, 16.973. 

Dajde al patrăle a mazili î ruptaș, următoare pe trii luni: 

lulie, Avgust și Săptemvrie: 12.755,15.
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Cifertul întăiă, ci s'au împlinit de la tărgoveți birnici i 
Jidovi orăndari de prin sate, pe Octomvrie, Noemvrie şi De- 
chemvrie: 3.799,11. 

Birul Jidovilor hrisovuliţi la &fertul întăiă, următorii pe trii 
luni: Octomvrie, Noemvrie şi Dechemvrie, 16.933. 

Dajdie întăiu a mazili îi ruptaș, următoare pe trii luni: Oc. 
tomvrie, Noemvrie şi Dechemvrie, 12.729,75. 

Ruptile Visteriei și neguțitorii hrisovuliți, dajdie Sfântului 
Dimitrie: 20.070,45. - 

Venitul Botoşenilor: 26.932,75, €fertul al doile, următorii pă 
trii luni, Ghenarie, Fevruarie şi Martie: 16.017 birnicii, 27,90 
dajdie al doile a mazili îi ruptaş: 2.561 dughenile i crăsmile = 
18.605,90. 6.976.105 răsurile acestor bani, căte 15 parale de leii. 
1:350 birul Jidovilor hrisovuliţi din tărgul Botoșenilor, care dai 
câte 450 lei pe lună = 26.932,75. 4.589,45. Cifertul al triele, ur- 
mătorii pe trii luni, Aprilie, Maiu și Iunie: 1.171 birul tărgo- 
veţilor şi a Jidovilor orăndari de prin sate, bez răsurile care 
S'ai luat de cătră Casa Răsurilor. 1.356. Birul Jidovilor hri- 
sovuliți din tărgul Botoșenilor, cari dati căte 450 lei pe lună. 
2.045,15 ruptile Visteriei i neguțătorii cu hrisov, şi briasia 
Armenilor, dajdie Svăntului Gheorghie, adică: 355,15 ruptile 
Visteriei, 190 neguţitorii cu hrisov. 1090 briasla Armenilor 
cu hrisov == 2.045,15. 23,30. Dajdiial triile a mazilii ruptaș, 
adică: 12,90 mazilii, 10.60 ruptași == 23,30 = 4.589,45. 2.303,30 
Cfertu! al patrăle, următorii pe trii luni: Iulie, Avgust şi 
Septemvrie, însă: 1.130 birul tărgoveților şi a Jidovilor orănaari 
de prin sate, 1.350 birul Jidovilor hrisovuliți din tărgul Boto- 
şenilor. 23,30. Dajdie ală patrăle a mazili i ruptaș, însă: 
12,90 mazilii, 10,60 ruptașii = 23,30= 2.503,30. Cfertul întăiu, 
următorii pe trii luni: Octomvrie, Noemvrie şi Dechemvrie, 
însă 1,112 mabhalalile din tărgu şi Jidovii orăndari de prin 
sate, 1.356 Jidovii hrisovuliți din tărgu, 23,30 dajdie întăiu 
a mazili și ruptaș, adică: 12,90 mazilii, 10,60 ruptașii — 23,30. 
2.029,60 ruptile Visteriei i briasla Armenilor şi neguțitorii 
cu hrisov, dajdie Svăntului Dimitrie, adică: 829,60 ruptile 

„Visteriei, 1000 briasla Armenilor cu hrisov, 200 neguțitorii 
cu hrisov =2.029,60 ==4.5 14,90. 
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Birul ce s'aă luat de la Ținutul Hotinului, patru dări, 

supt numi de &ferturi, [la cite 3 luni = 106.488). 
Bani ce s'aii luat din țară pentru cheltuelile menzilului, după 

tablele ci aă dat dumnealor ispravnicii di pi la Ținuturi = 

99.151,90. 
Rusumaturile: 197.008,40, vama pe 13 luni. ... ce ad avut-o 

în cumpărătură dumnealui Logofătul Costandin Balş... . 

194.666,80, ocna pe triisprăzăci luni, de la Dechenivrie 806. . . 

200.090 lei suma cumpărăturii pe un an, de cătră dumnealui 

Logofătul Costandin Balş... 45.000. Venitul horelcii ce întră 

în ţară, care să iă căte 60 parale de vadră, fiind văndut du- 

misali Logofâtului Costachi Ghica... 154.000. Goștina ci să 

ia di pi oi, cari s'aii văndut toptan dumisali Logofătului Cos- 

tandin Balş la 7 zile a lunii lui Aprilie... Desătina ce să 

iă di pi stupi şi rămători, cari sai văndut pe Ținuturi. 

[loan Canand Spatar iea Putna, Orhei și Hotărniceni.] 180.000. 

Vădrăritul ci să îă di pi vin, cari s'ati văndut toptan dumi- 

sali Vistierului Iordachi Roset la 16 zile Săptemvrie, cu trii 

vadele. 57.500. Venitul Țiganilor gospod pe un an, de la 

Ghenari 1807... 
Venitul Basarabiei. [Cumpărat de Vistierul Alexandru Balș 

şi maiorul ioan Măcărescu, «și din poronca prestrălucitului 

cniaz Prozorovschi î s'au luat din mănă, vănzăndu-să acest 

venit de al doile»j = 36.030. | 

Venitul moșiilor Hotinului... Di la Jidovii orăndatori a 

moşiilor. [Total:] 270.540. 

Total: 1.981.072,58. 

Cheltuieli: 

Lipsă de la precedenta samă: 47.099,33. 
Bani luaţi de Mărie Sa Costandin Alexandru Ipsilant Voevod 

din bani ciferturilor îi a rusumaturilor şi alte venituri a Viste- 

riei... 1.190. Ci s'au dat Mării Sali Doamnii Saftii din banii 

venitului moșiilor, cănd ai trecut Mărie „Sa de la Caminiţă 

prin Hotin, prin dumnealui Aga lordachi Balș, ce ai fost 

meimendarii. (Total:] 457.884,71. 

Conacile Mării Sali Costandin Alexandru Ipsilanti Voevod i a
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Mării Sali Doamnii Saftii şi a Mării Sale Domniţii Roxandrii ... 
Conacile Mării Sale lui Vodă viind, la laș; 807, Mart!... Ti) 
conacile Mării Sali lui Vodă îi a Mării Sali Doamnii si a oa- 
menilor Măriilor Sale, trecănd prin Ținutu Hotinului la Caminiţi, 
și în cătă vremi au șezut la Hotin, după izvod iscălit a du. 
misali Spătariului Ianco Racoviţă; 1807, Săptemvrie 8... Ci 
s'ai cheltuit cu venire Mării Sali Doamnii de la Caminiţi la Eş, 
prin dumnealui Aga Iordachi Balş... Meremetul unii cămări 
ce s'a luat de la Mărie Sa, dup(ă) tocmala ci ai făcut isprav- 
nicul de Curte... Slujitorii Curţii ci au fost la Mărie Sa Doamna, 
adică ...: 4 copii din casă, 5 lipcani, 2 armași... Legatul 
harorilor și a sipetilor Mărie Sali Doamnii, prin măna bece- 
riului Anghel... Lucrul Țiganilor, pentru meremetul rădvani- 
lor...; 1807, luni 28... În conacile Mării Sali Doamnii, 
ci sai cheltuit prin dumnealor ispravnicii Ținuturilor de mai 
os arătate, viind de la Hotin la Eși...; 1807, Săptemvrie 
20... Tij conacile Mării Sali Doamnii, mergănd de la Eși la 
Caminiţi. [Constantina Neculce, ispravnic de laşi, Comis :, 
Pine 2 parale, oca de carne de oaie 10 parale, pui de găină 
8 parale, găini 15 parale, curcani 1 lei, ocade unt 1 leii oul, 
2 parale, lumiînări 1 lei, oca de vin 14 parale, oca de sare 4 
parale, oca de oţet 20 deparale...; «puricale» 3], 1807, Săptemvrie 
30... Ci s'ai cheltuit la conacile Mării Sali Domniţii Ro- 
xandrii Mavrogheni, de la Hotin la Eş și de la Eș la Bărlat, 
prin ispravnicii Ținuturilor...; 1807, Iunie... La calabalicul 
Mării Sali lui Vodă prin Vasluiă, trecănd la Eși; 18c7, Mai 
16*. [Total:] 4.908,84. 

Cheltuieli făcute cu străngire oștenilor şi a slujitorilor di pi 
la Ținuturi, ci s'ai strănsu din poronca Mării Sali Costandin 
Ipsilant Voevod... Maiorului Pangal, pentru oștenii noi ci să: 

1 Cf. Cronica lui Naum Rimniceanu, în Erbiceanu, Cronicarii greci, p. 
272. Ruxanda era fata lui Nicolae-Vodă Mavrogheni, măritată apoi cu Ale- 
xandru Manu (Blancard, Zes Afavroyni, p. 359 şi urm,). 

* Cf. 254, Hit. rom. |, p. 245, nota ş. 
3 Povicale, fructe. 

1 Doamna rămase la Iaşi, Domnița singură viind în București, Ipsilanti 
plecă din reședința sa munteani la 31 Mai st. n. (Naum Rimniceanu, 7. c). 

  
   



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 203 

străngu .. . Oștenilor din comanda maiorului Pangali !. [Total]: 

8.494,60. 

Mutpacul Curţii pe vreme ci aii șezut dumnealui Postel- 

nicul Grigori Caliarhi; [lanuar-Maiii). De la 14 Săptemvrie 

și păn la 20, fiind Exelenţia Sa gheneral Laşcarov şi alt 

gheneral, ci s'au aflat la Curte, şi dumnealui Postelnicul Gri- 

gori Caliarhi. (Total:] 6.864,72. 

Cheltuiala Postelniciei pe vreme dumisali Postelnicului Gri- 

gori Caliarhi: 366. 
Maisetul Mării Sali Hasan-Pașa de la Benderiti și cona- 

cile Mării Sali Cară-Mehmet-Paşa: de la Hotini. [Ultimul, «ci 

s'au rădicat de la Hotin și ai mersu piste Dunăre»; cel d'in- 

tăia pomenit la 3 Mai, ultimul la 8 Mart 1807. Total:] 3.747,108. 

Banii ci s'aii dat în cumpărare vacilor îi a cărnii pentru 

oșteni... De la casapi... Prin dumnealui Banu Iordachi Milu, 

în vreme ci au fost la armie de la Ismail, cu ştire dumisali 

Vornicului Gavril Conachi. [Tainuri și] la volintiri şi Turci 

ci să află în Eși; [1807, August 31]. Pănă la vreme ci aii 

venit vacile de la "Ținutu Sucevii. (Total:] 104.206,3. 

Banii. daţi ţiitorilor menzilurilor și în alte trebuinţi a men- 

zilului .. . 60.000... agiutoriii după hotărăre Mării Sali Costan- 

din-Vodă Ipsilant, pentru străcăciune ci s'au pricinuit menzi- 

lului cu umblare c€ multă în vreme întrării oștilor. [Total!] 

352.1 39,40. 
În cheltuiala lotcilor ci s'au făcut la Galaţi. (Total:) 13.414,66. 

La cei triimiş cu trebi... Pentru întocmitul podurilor de pi 

la Ţinuturi. (Plingere de Cazaci ce trec prin Soroca, fără a 

li se da «celi trebuincioasă spre mulțămire lor».! 

Doi mii cară de la Hotin la armie de la Ismail... Lui 

„Neculi Sandangiu, triimeţăndu-să la Orheiui spre rădicare unor 

boerinaş, să-i ducă de la Orhei la Ismail; 807, Mai. 

[Lupu Balș Vornic, mehmendar pentru generalul Michelson.] 

Pentru cercetare pricinilor neguţitorilor turci şi disfacire 

de pricinile ci ai avut cu lăcuitorii... 100. Cheltuiala Șa- 

1 Pentru corpul «elino-macedonic» al lui Nicolae Gavrilovici Pangali, v. 

ibid, pp. 271-2. |
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trarului Iordachi Alexandri, mergănd la Ismail; 807, Avgust 
26... Cheltuiala dumisali Spatarului Iordachi Catargiu, mer- 
gănd la Ismail ca să ste acold pentru împărțitul carălor. .. 
150. Cheltuiala Paharnicului Iordachi Drăghici, triimiţindu-să 
la Ismail cu trebuințe; So7, Avgust. 503. Dumisali Spa- 
tariului loan Canand, ci s'au rănduit meimendarii Mării 
Sali Doamnii Safta Ipsilant ...; 807, Săptemvrie 9... 500. 
Cheltuiala dumisali Vornicului Dimitrachi Ralet, ci au fost 
meimendariă înnainte Luminatului cnez Prozorovschi; 807, 
Săptemvrie zo .. . 250. Cheltueala dumisali gramaticului 
Iordachi Balș, mergănd la Exelenţia Sa gheneral graf 
Lengeron |= Langeron]; 807, Uctomvrie 24. [Toader Carp 
Ban, cu Lascarov, la Bucureşti şi Galaţi; Toader Gălușcă la 
Focşani, înnaintea lui Prozorovschi, 10 Novembre 1807.) Chel- 
tuiala vatavului de Divan Costachi Drăghici, mergănd la unile 
din Ținuturi pentru pornitul carălor di dărvală la armie 
de la Fălciiu; 807, Noemvrie 23... Cu Turci robi de la 
Dubăsarii şi păn la Ibrăila... La Fălciiă, spre cercetare boalii 
ce s'aii însămnat acolo; [doftorul Rolenţu); 808, Ghenar 14... 
Jaloba ce ai dat lăcuitorii dela Chilie asupra străngătorilor 
venitului... 500. Cheltuiala dumisali Banului Alecu Beldiman, 
mergând în Țin(ujtu Eșii pentru pornire fănului la Fălciiă ; 
808. Fevruarie ş. [Total :] 20.203,93. 

Cheltuială ci s'au dat celor ci s'a aflat în slujba armiei de 
la Ismail și alte locuri..., 100 Satrarului Iordachi Alexandri, 
pe luna lui Avgust, fiind la armie de la Fâlciiuă: 807, Avgust. 
[Comisul Iancu Balş ia Bucureşti, cu Prozorovschi; la Craiova, 
București, Galaţi, Fălciiă, Iași, cu ei; 808, Ianuar 27.] 3.250 
dumisali Comisului Costachi Conachi, în care şed oșteni pe 
13 luni, de la zi întăiă Dechemvrie 806. (Total:] ş.85o. 

Banii ce s'ai dat în cumpărătoare zahirelilor pentru tre- 
buința oștenilor, i banii cheltui în trebuinţi de a zahirelii. 
[Și prin Șerban Negel.] 108.500,30. Zahară cumpărată, atăt 
prin dumnealor ispravnicii Ținutului, căt și prin alţi [in anu- 
mite condiții) — 254.032,66. 

Zahire ce s'au cumpărat prin nazarlăcul dumisale Logo- 
fătului Costandin Balş = 127.374,69. 
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Cheltuieli urmate în trebuințăle zahirelii: 22.285,9. Banii 

dați pentru păcura ce sai dat la carăle împărăteşti pentru 

căratu proviiantului: 4.143,42. 

Isprăvnicie Curţii . . . Pentru Mărie Sa Doamna, la casile 

de la Galata . . .; 807, luli 31. (Pentru Prozorovschi, de 

la 7 Decembre și pănă la sfărșit.] Doă mături nem- 

țăşti . . . 6 scaune pentru pusul sfeșnicilor cu luminări. ... 

Un scaun mare ce să numești jălțţu . .. Un lăhan mare 

pentru spălatu cămășile cniaz[ullui . . . Patru crivaturi de 

lemn... 7 fănare ce s'aii poroncit să se puie prin şală... 

23 coț plisă pentru 2 canapele, căte 3 lei cotu, de la Poli. 

zachi... Pe trii catocuri... La mirodenii şi oţăt pentru afu. 

matul în odăile cniazului ... Pe oafumătoare... Trii vătrare 

şi cu cleşte... Pe o foiţă de suflat în foc... 16 scaune bune 

îmbrăcate cu plisă, căte 10 lei... Răsuflători la o samă de 

ferestre [de la un «<Jidov»]. Astadi pentru măcat.,. Castan- 

boulu pentru perine... Sacacuri... pentru măcat. (Totai:) 

29.055,39. 
Evmieoa luminatului beizade Mihăiţă Racoviţă !. 2.322. 

Cheltuieli făcute ci comandirii oștilor în conace şi în alte 

trebuinţă. (Postelnicul Mateiu Negel, ispravnic de Soroca. 

Total:] 6.274.117. 

Tainaturi, 3.251.102. 

Chirii ce sau dat pentru ducere muhumaturilor, şi chirii 

pentru alte lucruri, în cheltueli, în trebuințile arteleriei: 

10.480,39. 

Lefile ce s'au dat... De cătră dumnealor ispravnici olatu- 

rilor. [Total:] 3.733,60. 

Cheltuială ce s'au făcut la bisărica din Curte, unde mergi 

pre-strălucitul cniazu. [Total:] 2.040,24. 
Mile ce s'au dat. (Mai ales, la Magdalina monahia.] 1.865. 

Dobănzi ce s'ai plătit pentru banii ce s'au luat cu împru- 

mutare: ş$.281,24. 

Cheltuieli făcute în trebuințţile spitalelor şi plata doftorilor 

pentru bolnavii oşteni. (La Beilic, Hlince, Sf. Spiridon, Tătărași, 

1 V., pentru el, Jsz. fi7. rom., 1], p. 18, nota 6.
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Podul-Lung, Curte gospod, Galata, «Contraccii.» Manolachi 
Dimachi îngrijitor. «Doftorul Reihnicu.> «18 dugheni, ce s'au 

luat, pentru ca să fie spitaluri oștinești, de la dumnealui să- 
nioru Sălingu»). [Total:] 227.339,13,. 

Fănu ce s'aii cumpărat pentru trebuinţa oștilor, 23.395.105. 

Scăderi ce s'au făcut din slujbile rusumaturilor î din alte 
venituri a Visteriei, 4.000. Sameșilor de carvasară, din banii 
&fertului a lunii lui Lunie, pentru cuvăntul tulburării ce s'au 
întămplat a fi întru aceiaș lună. (Total: 23.196,60. Chel- 
tuială ce s'aii dat la lipcani, călăraşi de Țarigrad, copii din 
casă și neferi, ce s'au triimis cu poronci pe la Țănuturi. 

Alte cheltueli... 150 la școala gretască din tărg Boto- 
șanii, ce are a lua după hrisov din iratul Botoşanilor, pentru 
doi ferturi... Împrumutare de la dumnealui chir Andrei 
Pavlu... Aga Dimitrachi Ghica... Pentru zalhanao mănăs- 
tirii Galata... Prin geraful Frangole, la 27 vinovaţi bolnavi 
din temniță... 390, cheltuiala ce s'aii făcut prin Şatrarul lor- 
dachi Alecsandri pe hărtie, etc.... Magazaoa amoniţiilor de 
la Galata... Lui Mihaiu Botezat, cheltuială, triimețăndu-să îm- 
preună cu dumnealui Caminarul Drăcachi Rosăt, mergănd la 
Hotinu pentru punire la gurămăntu pe Jădovii ce au ţinut 
moşiile de la Hotin în orăndă ...; 1808, Mart 26... Prin 
dumnealui Polcovnicul Manolachi Vărnav, ci au fost ispravnic 
olaturilor Benderiului, Căușani, Achchermanu şi Chilie. [Ma- 
zili la Orheiă, slujind pe lingă ispravaici. La Putna.) 144,24 
din conacul Mării Sali Scarlat-Vodă Calimah. 52,72 din co- 
nacul luminatii Doamnii Zmăranda Calimah. 263,79 din co- 
nacul de 15 zile la al doile venire a Domnului Alexandru 
Muruz; 1806, Noemvrie. |Total:] 62.206,2. 

[Totai: 1.961.053,9. 20.019,49 «rămășițe». 

Semnează Mitropolitul Gavriil şi opt boieri.] 

  

 



V, 

Condica de porunci, corespondențe, judecăţi şi cheltuieli 

a lui Constantin Mavrocordat ca Domn al Moldovei 
(1741-2). 

După original, în Biblioteca Academiei Romine.



r
a
 
a
 

zii
zun

a 
«E
 e
m
i
r
u
l
 

dt 
a
a
a
 
E
 

S
i
a
 

m
i
m
a
,
 

  
   



Condica de cărți de poroncă și de tot felul dea trebuință 

ce s'au dat din parte Divanului în anul d'intăiii a Domnii 

Mării Sale Domnului Costandin Nicolae Voevodi; ce s'au în- 

ceput de la Săptemvrie, vlet 7250 [1741], la al trisprăzei 

ani a al cincile Domnie şi la întăiul ana al doile Domnie a 

Moldovii, — cari să încheie pănă la sfărșitul lui Dechemvrie, 

let 7251 (1742). 
I. 29 Octombre 7238 (1729). Grigorie-Vodă, «la boiarii 

noştri, starostlele] de Putna şi la părcălabii de Bacău și la 

alț vamiș>. S'ai plins <oamin[i) de Comănești și din Dăr- 
mănești, dzăcănd că, mergănd ei de-ș aduc căti puţuntea 

scumpie şi cătle| un vas de vin din os, sai viti cănd ș'ai 

trecut în “Țara Unguriască, nau avut obiceiti să dea vamă 

ca altă] ţară, iar acum îi supără şi-i vămuescu, aseminea 

cum și pe alț pămăntenli)>. Să facă după vechiul obiceii. — 

Fol. 9 Voro!. 

2. 3 Novembre 7243 (1734). Constantin-Vodă arată că a 

venit la el «Sava vătavul de străjeri de la Comănești şi aii 

jeluit, dzăcănd precum la dănsul este peceate străjăi de Co- 

mănești, şi ori-cine ar merge în Ţara Unguriască, vrănd să 

1 Pe fol. 10 Vo, se menţionează un ordin de la Grigore-Vodă (14 Decembre 

7238==1729), în care li se iartă și cei <2 pot, 2 oc[ă] vin di car de vasăl[e) 

lor». — Pentru scumpia celor din Comănești, alt act pe fol. citat: «numai cănd 

s'a tămpla să ducă scumpie în Țara Unguriască, atuncea să plătiască vama și păr- 

călăbie. .. Așijdir(e] şi pentru vite, boi, va, cat, G-ar vinde la neguţitori stre- 

in[i), din Țara Unguriască, iarăș să li dea vamiși pab[e).» Drepturile lor în 

amindouă privinţile le arată și Enachi Roset Vel Păharnic, care e Vel Vameș, 

şi cine a fost înnainte de dînsul. Nu dădeaii vamă cni€ de peaşti ce ş'ar aduc[e) 
pentru triaba casălor lor... Aşijdir[e] şi pentru cărăușii G-ar aduc(e] or-ce fel 
de scunpie din țară, or[i) vin, or pești, or scunpie, or băcălie, saii or ce fel 

de negoț ar fi, să triacă pe la Comănești, pe toț să-i discarce acolo, și să în- 

carce ei tot negoțul și să-l ducă în Țara Unguriască sai und[e] ar fi voia ne- 

guțtorilor.» Fusese trimeși cu jalba la Iordachi Cantacuzino Vel Vornic, și 

el adeverise astfel obiceiul, 

68775. Vol. VI. 14
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triacă pe acolo, el aii avut obicei vechiii de punea pecete 

străjii pe petlejtluiturță] şi lua căte doi bani] de peg[ejte, şi 

dintr'acii 2 ban[i] un ban ai avut obiceiă să iă părcălabii de 

Bacău şi un ban vameșii şi a trie ban dintr'acii doi banfi) (szc7) 

au avut obiceiii de lua vătavul de străjări pentru pezfejtle]». 

De un an, ieaii totul pircălabii. Domnul află că îi se cuvine 

şi vătavului, avînd pecetea, și «fiind şi el purtător de grijă] 

acolo... Să-ș îa și ela trie ban dintr'acii doi ban[i), după 

obiceiii.» — Fol. 9 Ve. 

3. 7246 (1737-8). Carte de scutire pentru Costandin Can- 

'tacozino Vel Armaş, «fetorul lui Matei Cantacozino Măguria- 

nul din Țara-Rumănească», care «s'aii căsătorit aice, luînd iarăş 

fată de boiar mare, a dum. lordachie Cantacozino Vel 

Vornic», şi «s'au făcut pămintean aice». Pomenită o carte analogă, 

de la Constantin Mavrocordat, din 7243 (1734-5)1.— Fol. 56. 

4. 5 Novembre 7246 (1737). «Carte» a lui Grigore-Vodă 

«pentru podvoz, olăcării, dată panţirilor de Comănești, să-s 

apere, nim|e] să nu-s atingă de dănșii, ni& să între ai &u- 

dfejca nim(e], sai a-i globi, şi nit cu un fel de angărie să 

între în satul lor, făr d[e) căt, cănd s'a tămpla vro priclijnă 

între dănşii, căpitanul lor să-i tremit(ă] ai&, la dumnealui Hat- 

manul, și dumnealui să le caut(e] gud[e]cata.» — Fol. 10 Ve. 

5. 2 anuar 7249 (1741). Grigore-Vodă, «oamenilor ru- 

măn(i] și Armenilor tărgoveți de Roman, să fie volniă a 

popri pe oamen[i] strein(i] sai Turci de Roman, carți] vănd 

pește sărat cu oca de mănă, pe toţ să-i popriască...: cu oca 

să nu fie volni€ a vinde, făr căt cu diriticata, tărgoveţii de 

acolo, cu prețul ce s'or pute tocmi... Așijdirea întăritură și 

de la Măriia Sa Costandin Voevod pentru peaște și băcălii, 

alţii strein(i] să nu fie volnit a vinde cu oca, făr căt cei de 
tărgu ; |! 7243 [1735], Fevruarie 5.» 

6. 4 Maiii 7249 (1741). Grigore Ghica, lui Costachi Razul 

Hatmanul sati «părcălabul Hătm[ăniei]», pus de el: să 

poată lua «șugubin[ă] și tălhușagurli] și alte pri&[ijni, şi vite 

de pripas la căpliltani] și la călăraș, la săimen[i] și la toţ Ţi- 

ganii, după obiceiii, și a-i certa şi ai globi, fieștecare după vina 

1 Cf. Genealogia Cantacuzinilor, p. LIS. 
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lor.» — 7. «Însă cu .cheltuelil!e) să nu .super[e] goștinarii pe 

oameni), fără căt făn[ul) să-l dă şi măncarlea] lor, ce s'ar în- 

tămpla să aibă omul, iar carne sai grăunţă de cai să nu tare 

la oamin[i], ce să-ş cumpere cu ban[ij.» — 8. Pentru un boi luat 

«pentru pivniceritul a dot vas[e] cu vin». Pomenit cel ce «ai 

fost cumpărat pivniceritul în toat[ă) țara». Peste şese ani <aii 

luat Moscalii boul». — 9. Hotărire a se da chirie pentru niște 

boi duşi în cărăușie. — Fol. 55-5 Ve. 

10. 21 Mai 7249 (1741). Grigore-Vodă către pircălabii de 

Bacău, pentru sătenii din Comăneşti şi Dărmănești, «să daț 

pac[e) de podvoz, şi ni6 cu alte beilicuri, nic cu altelfe) să nu 

fie supăraț... Nic cai de olac de la dănșii să nu [[i] sțăjiă, 

pentru că€ ei sănt di triaba şi di paza poticilor.> — Fol. 10. 

11. Jurămînt de oameni bătrîni pentru nişte săteni, «cum că 

nu-s vecin[i], ce sănt oamen(i] de moşie, de pe partea băr- 

băt[eJască>.— 12. Judecata lui Neculaiă Hristoverghi Șătrar «cu 

toţ tărgoveţii ot Bărlăd>, «pentru o priățijnă de ban[i], de cănd 

ai fost Hristoverghi Șătrar cu niște hărtii acolo la acel Țănut 

a Tutovii, dzăcănd tărgoveţii că i-ar fi dat 30 lei înpăcă- 

ciun|e] pentru flecăi ; şi s'a aflat că îmblă răi, și s'au dat 

rămaş.» — 13. Proces cu o femeie care vinde vin și «med» şi 

nu vine la măsurătoarea vaselor şi la plată, ci fuge. Ea n'are 

chizeș, și se dă «pe măna» Medelnicerului. — 14. Judecată către 

nemesnicul mănăstirii Suceviţa şi «laţco Jidov ot Bot[olşan[i], 
pentru o casă de orăndă»: Jidovul zicea căii a lui și-l scot 

călugării în timp de iarnă. — 15. Judecată a unui om din Ţinutul 

Lăpușna cu Medelniceriul Toader Carpu, din Curlucen[i|, de 

acolo, pentru o casă cu sheiurile> ei. — Fol. ş2 şi urm. 

16. «Hrisovul ce s'aă înnoit Domnului de Movilăii pentru 

iarmaroace,» — Fol. 6. 
17. «Dich. 1d., un mezil lui losif vtori Logofăt, mergănd 

în Ţeara Ungurească: 4 cai de căruţiă| și doi cai slobozi, și că- 

lăuz[ă]; 7250 [1741], Dichemvrie 2. Un menzil lui Laţcar Pos- 

telnic, mergănd cu rădvan la Focşani înnaiiti Mehter-taș(i] ::6 
cai i un călăuz...Lipcan ce mergi la Soltanul...» —Fol. g. 

18. «Cărţi date oamenilor gi de volnicie, carii ai mersu cu po- 

ronci gâ> (7250—=1741-2).— 19. Chemare la judecată a lui Necu-
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laii Costăn Vel Jicnicer, ce are a se împărți cu Iordachi Canta- 

cuz[i]no. — 20. Pentru «șărbii Ţig(ani)» ai Pobratei, să se caute în 

țară. — 21. Pentru opagubă făcută de cun Bărsan, anum(e) Bucur, 

&-aii fost trăitor mai înnainte la Soveja» : se va împlini de la el 

saii de la «chizeș», Ion Cap-de-lup. — 22. Pentru coamenii carii 

aă dat bani] pănă acum cu satul Sascutul» şi n'a făcut, ca 

de obiceii, <făn de boerescu».— 23.Pentru iapa luată de oamenii 

din lubăneşti şi de Toader Goian Căpitan! cunor Turci Ben- 

derlii». — 24. <Lui Hoisan salahor, să margă la Huș, să prindză 

i pe Mehmet brat Hăisan îi pe Mostafa a Tărdzăului i pe 2 

Turci Laj, 6-aă vinit de curund de la Bugag şi, puinduii în 

fiiară, cu bună paz[ă] să-i ducă la Bindir, de vriame ce sănt 

zulumgii, ca să dei samă de răutăţiie] lor.» — 25. <Răspunsu 

cărții lui Gheorghie Căplijtan de Codru, pentru Turcii zulumgii 

din Huș.» — 26. «Răspunsul cărții lui Iliiaș Vel Căpitan de Do- 

| rohoiii, pentru Smail Turcul, -ai luatii bejenar(i) din sat Buhaii 

a Bărnovii și i-au trecut în raia: acasta este din blăstămăţiia 

!lui Iliiaş; ce dar să caute să trimată vr'o 20 liud(e! la Hotin, 

la capichihaia, să dia mare jalobă.» S'a scris şi acestuia: «să 

spue dum[i]salțe] Inicer-Agas(i], să trimiată să-l aducă, să-i 

facă mare zaptu, să-i vie de hac, şi pe oameni să-i scoată, să-i 

diai în iasta partea. .., și să înştiințeză pe Măria Sa Vodă 

că s'aii isprăvit.» Voie a se căuta «drepți şărbi și Ţigan(i)», 

în toate Ţigăniile. — 27. Către «Grigorie t-au fost Căpliltan- 
Mare la Covurluiii>, să dea un <argat», arătat ca «soţie» de doi 

hoţi, «carii sănti cumnaţ Căpitanului Grigorie şi săntii închiș 

în temniță)». — 28. «Să aducă pe 2, 3 din oamenii] din Buciun, 

din vreame că nu s'au supus poroncii.» — 29. «Să fie volnic a 

merge la Focşan[i] şi să iă de acolo pe un copil din casă) 

ce s'ai trimis zapcii asupra sameşului Agăi Loglojfeţăl, și 

să pue în butu și pe copil și pe Log,, și cu bună pazlăj să-i i 

aducă ai, şi pe alții carii mai sănti la acel Ţănut cu pe- 
c[ejţile), car[e) aii rămas de la Lupul Aga, cu tot istovul, 

„să-i aducă aiâ.» — 30. A se scoate un Turc din odaia şi prisaca 

; ce şi-a făcut, care să se și strice. — 31. «La Iane și la Smucil[ă!   
  

1 V, mai sus, p. IŞI.
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şi la Morohai şi la Avrom Jid. ot Orheaii, să plinească de 

la dănşii camăna pe 6 căldări ce au, de fac horilcă, căte 2 gal- 

beni şi 6 pot., pe obiceaii.> — 32. Pentru «podul ce este fâcut pe 

dubas» pe Prut, al mănăstirii Cetăţuia, «la moșiia m(ăjn[ă)st[i)rei, 

unde şed călărașii la Tabără»: să-i aibă «brudina», ca din vechiu. 

— 33. Scutire de dăjdii pentru o cîșlă turcească pe apa Elanului. 

— 34. «La Vel Căpt. de Soroca, pentru marfa unui Iordach[i] ot 

Smil, &-ai perit la Soroca, şi este marfa lui la Movilă.» — 35, 

«La un Jid. anum[e) Ruvin, să pliniască 50 Iei, cu cari bani] este 

el dator dum. Vornicul Iordachi Cant., din cumpărătura iarma- 

roacilor.> — 36. Pentru niște oameni «&-aii măncat din bani dom- 

nești, din poclon[ul] steagului i a &fert[ului] d'intăi». — 37. Pentru 

un boii care «s'a purtat în patru măni] cu vănzare».— 38. Către 

Vel Căpitan de Dorohoi, «să aducă față pe un fetor a lui Du- 

mțijtru Păuleţ, Ungur de la Cotnari], și pe o fată de Moldovan, 

ce aii luat elii, și pe tatăl fetei şi pe tatăl fiorului şi pe nănașă- 

săi, şi să le îă sama și, precum va afla, să înştiinţădză pe Mărie Sa 

Vod[ă), trimiţind aice şi fitor[ul] și pe fată; căc jălui prefectul! 

Manzis din aş că, după ce s'ai culnujnat, sai dus acest 

fetor împreună cu nănaș-săi și au luat pe tată-săii de barbă, 

silindu-l să-s botedzi.» — 39. A se împlini de la pircălabul de 

Hirlăi suma cu care a rămas dator din «banii părcălăbii». — 40. 

Pentru o datorie privată a căpitanilor de Galaţi și Birlad. — 41. 

Lucru la mănăstirea Trei-lerarchi. — 42. Pentru familia, rămasă 

în închisoare, a unui hoţ, ce a fugit: «pe carii cu chizeşi să-i slo- 

boadă». — 43. Pentru nişte stupi boiereşti furați: «or să afle tăl- 

harii [sătenii], or să plătească paguba». — 44. Urmărire de vecini, 

după cizvod de vecin(i]».— 45. <Să margă la un Arman ot Bot[oj- 

șan[i] anum(e) Hagi Lelan, care ţine Moldovancă creștină: pentru 

atasta să-l aducă ai&.» — 46. Urmărirea unor oameni cari «ai 

fost puși la ocol cu pet[elțile &-ai fost eşit la Av[gust), la Dom- 

nie Sa Grigor(e]-Vod[ă]», şi aii mîncat banii, pe cari-i răspunde 

Ștefan Ruset Vel Pah., fiind «cap slujbiiz. — 47. Ordin la pîr- 

călabul Măzărachi de la Chişinăii, — 48. Pentru a se lua de «la 

tărgoveţii de Bae», 135.000 de şindile, comandate de Aris- 

1 Misiunilor catolice: Francisc-Anton Mansi.   
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tarh Banul «pentru acoperămăntul măn(ăjstirii S(fejtii loan din 
Iaș». — 49. Căpitanul de Greceni să aducă zece oameni de acolo, 

«ca-s dei samă pentru un tălhar ce l-ait spă(njzurat acolo».— 
50. Împlinire de 30.000 de şindil[e], «de la un om den Bae».— 
51. «Să margă la Băeş, să pliniască 60.000 de șindile» pentru 
Trei-Sfetitele. — ş2. «Să margă pe la boiarii carii s'au scos la 
niamuri, și lor li s'aii țănut în samă la Vist,, iar cărţile n'a 
vrat să-ș școat[ă] de la Log. Lupoianu].» — 53. A se aduce 
<4 liud[e) ce s'a găsăt făr pet[elţi».— 54. Carte de aducere 
pentru niște Turci din Lăpușna, jăfuitori. — şş. Să se iea jură- 
miînt pentru o gilceavă de hotare. — ş6. Să se aducă Mihalachi 
Sturdza biv Vel Ciucer, ispravnic de Roman, în pîră cu tirgo- 
veţii de acolo. — 57. <Tărgoveţilor de Roman, ca-s să aperi de 
cătră boiarii zlotaș ce sănt acolo cu bani peă[ejţilor, să n'aibă 
a să amesteca la cisla lor, făr dle) căt atăta voe să aibă, car[e] 
n'a merge la cislă sai n'a vre să-ş de bani, să-i stă bumbașir: 
să margă la cislă toț și să-ș dei bani.» — 58. Urmărirea datoriilor 
lui «Cerchez Suliman din cărvăsărie». — 59. Pentru datoriile ce 
are Cămărașul «la şaugăei de Ocnă i la alții de acolo», să se 
cerceteze la «cămărașii de Ocnă». — 60. A se aduce un individ: 
chemat și copilul de casă ce mai fusese trimes la acesta : co- 
pilul va plăti «tobotele». — Fol. 29 V* şi urm. 

61. 25 Januar 7250 (1742). Domnul, «la boiarii zlotaș, carțe] 
este cap slujbii la Țănutul Romanului, i la părcălabul de 
acolo, pentru jaloba t-aii jeluit Moldovianii şi Armeani, tăr- 
goveţii de Roman, pentru Turcii de acolo și alții, carii nu-ș 
păzăscu neguţitoriia lor, ce ai cu miiarea, şi să întind de-ş deș- 

chidu şi dugheane cu băcălii și cu peşte sărat și închid hrana 

acelor de loc, carii ai vech[i] dughen(i].» Să li se iea sama, și 

să fie opriți. — 62. Către Dinul biv Vel Armaș ot Sutav(a], pen- 

tru o datorie ce are fostul egumen de la Burdujeni! față de 

gebegiul de la Hotin. — 63. Să se aducă de la Răchiteni pentru 
mănăstirea Trei-Sfetitele căzrior:, grindzi şi amnari de ste- 
jar. — Fol. 46 Vo. 

1 V. asupra mănăstirii lui Toader Movilă la Todireni, Marian, în Ap. 4c. 

Rom., XXII, p. 25 şi urm. şi mal departe, la actele Domnilor mai vechi: Is- 
trati Dabija.    
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64. «Mezilurile. 7251 (1742), Octombre 5. Pașa ce merge la 

Hotin». — 65. Pentru un «parangoz» (sic) i, ce merge la Galaţi, 

— Fol. 43 şi urm. 

66. Fără dată. Constantin-Vodă, fiind Domn al ţerii, anunţă 

«tuturor boiarilor şi boerenașilor, mazilii i altor dregători, 

vorniceilor, vătămanilor şi tuturor Jăcuitorilor țărăi», că, cavănd 

purure milă de țară şi de sărat, întocma ca de o patrie a 

noastră», a ascultat rugămintea tuturora, «cerşind şi pohtind 

așădzămăntul dăjdilor ce sai făcut Țărăi-Romăneşti». E! ho- 

tăreşte deci următoarele: 

«Pentru dajdea văcăritului şi a coniţii, fiind lucru ştiut că 

mult[ă] pagubă şi stricăciun[e] pricțijnuiaşte ţărăi, pănă încăt 

lăcuitorii, neputănd să plătiască văcăritul şi coniţa, văndzăndu-ș 

dobitocilțe), să micșura hrana sa; care aduce mare stricăciune 

săracilor, s'ai socotit de s'aii rădicat aceste dăjdi ... | 

Pentru pogonărit aşijdere, mulț din lăcuitori îș părăsiia viel[e) 

şi nu-s mai adăogt dințr'atastă pritlilnă, și vinul în toat[ă) 

țara să scumpis(e] ; care și atasta mar[e| pagubă ţărăi și tuturor 

de obştie fiind, s'au socotit şi atastă dajde de sa rădicat. 

Pentru cheltuialile] slujbaşilor şi ale altor dregătorii] care 

mărgu pen ţară cu trebi, şi aceste multă măncătur[ă] şi pa- 

gubă pritlijnuia săracilor, că cu atastă prit[ijnă da îndămăna 

vorniceilor şi vătămanilor de făct măncătur[ă], cisluind banii 

îndoiț și întreiț pe săracți], care cheltuiali să agunge cu dajde 

lor ce o trăgt, — s'au hotărăt, şi pentru atasta li s'a rădicat. .. 

Fieștecar|e] zlotaș aii dregător să cheltuiască cu bani]. (Se 

va plăti de zlotaşi în bani conacul, cu prețul curent, şi nu se 

va mai găti de <vornici sau vătămani»>; se va da <vornice- 

lului şi vătămanului» «foe iscălită» pentru aceste cumpărături. 

În locul acestor dăjdi, vor fi] patru &ferturi într'un an, adică: 

Noemvri, Dechemvrie, Ghenar, €fertul d'intăiii, etc. Să caute tot 

omul să iasă, să-ș iă petlelte şi să între în foe domniască de 

cislă, atăta casnicii căt şi holteii de vărstă, slujliJtorli), păstor[i], 

argaţ, slugi boirești şi altora; au de să va numi mazil sa 

neguţitoraş, saii curtian, ai căplijtan, ai oamin[i] strein[i] așă- 

1 Marangoz, lemnar la corăbii. V. şi Șăineanu, Influența orientală, UL, p. 154.  
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dzați în ţară, ai ruptaș Cămării, at vornicii i vătămanii, sau 
ce om sai rufet vor fi, —toţ să-s pue la cisla satului şi să-Ș 
iă peă[e]ț pe feţil[e] lor, afară din boiarii mazili și neguţitorii) 
ce vor fi în foia domniască petlejtluit(ă), — aciia să nu îă pe- 
dlejte.. . Jid[olvii şi Armenii să-ş îă și ei petlelţi osăbite și să-s 
cisluiască și ei între dănșii osăbit, iarăș după orănduiala atasta ; 
însă cii ce sănt pe lăngă tărguri să-s cisluiască între dănșii 
cu foe domniască de cislă, iar cii ci sânt răslijpiț pen sate, 
să-ș plătiască pet[elte sa și să nu-s cisluiască cu satul, Orbii, 
șchiopii, ciunţii, carii nu pot să-s hrăniască, ș(i] holtei carii nu 
sănt de văzstă, cine li va da pet[eţți, li va plăti baa[i) îndoiţ; 
holteii de vărstă, ce are] casă și est[e] făr de părinți, ca un 
casnic să-s cisluiască; și să plătiască pe cătle] capete îl va 
agunge cisla satului; holteii de vărstă ce arle) părinți și șed 
în cas[ă) cu tată-săui, să nu fie volniă ai punle] la cisla sa. 
tului măcar un ban mai mult decăt 20 de paral[e], — din 
vrem[e] că casa aceluia, căt îi vin[e). după prilejul lor, să în- 
carcă părinții lor la cislă. 

Foi de cislă cu pecejte domniască s'au dat zlotașilor, 
ca să dia pe la toatie] satil[e), să-s cisluiască; însă cislă 
să-s facă pe capitil[e] oaminilor, pe dobitoac[e], pe vii, 
pe hrana omului și tot prilejul săi, și fieşticare, cum îl va 
agunge cisla, cu dreptate să-ș plătiască dajd[e) sa. La fieşte. 
carle] sat s'ai rănduit căte 2 foi de cislă; ce una dintr'a.- 
cest|e] să rămăe iscălit[ă] de boiarii zlotaș la sat, şi alta să 
rămăe, asemin(e) ca atasta, iscălită de popa și de vornicel 
şi de văt[ăman], la boiarii zlotaș, să o trimiţ[ă] la Visterie. 

La cisla satului boiarii zlotaș sai vornicii sat văt[ămanii) 
ni de cum să nu-s amestet[e], afară de oamen[i] lăcuitori ai 
satului ; ei săngur[i] cu toți la un loc să-ș facă cisla între 
dânşii, socotindu-s[ă] în scris a fieștecărue bucate și tot pri- 
lejul, și fieștecine să-s încarce după putinţa sa; dar, de nu vor 
fat[e] așa..., să va pedepsi cu marle] certar[e]. Unde vor 
fi unul, doi sai trei, ati păr la 10 omin[i] osăbiț, orce fel 
de briaslă, curtenți], căpitaali], sluj[ijtor[i], neguțitoraș, pe aceştie 
pe toţ să-i trageț la satul und[e] vor fi mai pe aprlojape, şi 
să-s cisluiască cu satul; și, căt îi va aSunge după bucate, hrana 
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și tot prilejul lor, săi încarce, iar ni cum stră[m)bătate să 

nu Ile) facă... Oriijcari sat mari şi cătuni, adică lăturaș pin 

prezur, cu toţ în foe domniască de cislă să-s cisluiască; 

iar boiarii zlotaș la tabla Vist. să li scrie osăbit satul și 

osăbit cătunili, fieșticarili cu numil[e) pămăntului, unde) şi 

pe t[e] moșlie) șăde: acolo să-ș dea dajde sa, iar nu să șadă 

într'un sat şi să-ș de dajde la altul sat... Boiarii zlotaș nit 

de cum petlejți la călător(i] să nu de; că cini va da, îi vă 

plăti pes[elt(e] întriit; ce pe tot omul la satul săi să-l scrie, 

iar vornicelul şi văt[ăjmanul pe oamin[i] ce-i va avă călătoriț, 

pe toţ aciia, atăta casnicii căt și holtiei, să-i de înscris la bo- 

iarii zlotaș, și să-i scrie la foe de cisla satului, cisluindu-i după 

prilejul lor; și pec[elțil(e] acilora'să le lasă la vornicei și la văt[ă)- 

mani; şi, cănd va vini călătoriul la satul lui, să-i dă pet[elte vorni- 

celul și văt[ămanul), scrisă) pe feţile lor. Că, la cercătur[ă] în urmă 

găsindu-s(ă] călătorul făr de pet[ejte de la sat ai nescris pe faţa lui, 

va plăti peg[eJte împătrit, iar vornicelul şi văt|ămanul) satului ace- 

luia să va globi cu toată casa, şi să va pedepsi cu mar[e] certare). 

Indată după cislă şi împărțala petlelților, s'ai hotărăt cer- 

cătur[a], cu marle) tărie, şi orcare nu va avt peclelte, sai 

va avea şi nu va fi scris pe fața lui, acela va plăti pet[ejte 

lui îndoit, iar vornicelul şi văt[ămanul] satului aceluia cu mar[e] 

pedeapsă va pedepsi şi să va globi. 

Boiariul zlotaș mai mult decăt 105 parale, adică 105 de pec[ejte 

să nu îă, măcar jum[ăltate de ban, ni€ vorniceii, ni€ văt[ă)manii 

mai mult decăt banii domnești să nu cisluiască ; că, care va lua 

mai mult, va plăt[i] înzăcit. Zlotașul saii vornicelul sai văt[ăma- 

nul) nici de cum să nu îndrăzniască a lua banii dăjdii de la un 

om pentru un altul; numai fieștecar(e] după cum îl va ajunge 

cisla satului, în voe domniască să-ş dia bani. 

Ni& un om dintr'un sat într'altul de acum înnainte să nu-s 

mute, că unul ca acela ce va îmbla mutăndu-s[ă), să va globi și să 

va pedepsi. Ori oamini răzeș ce şăd pe moșiilțe] lor, aciia nimărui 

să nu fie supuș, ni€ să lucredză, ni€ să clăcuiască cuiva, ce 

să fie pre sama g|ospo]d. Or oamini ce vor șădt pe moșiia boi. 

riască sai mănlăsltiriască, stăpănul moșii aciia să-i stăpăniască și 

să-i lucredze după obiceiii, că așa este cu dreptate, iar nu altora. 

I
R
I
 

ra
 
pe

re
. 

 



218 CONDICA LUl CONSTANTIN MAVROCORDAT 

Nic un fel de clacă, ni& cheltuelli) sau alte supărărți) 
ce ave lăcuitori păr acum de la dregătorii Țănuturilor, de la 
căpliltanli], de la vornicei şi văt[ămani], de acum înnainte să lip- 
sască acestea toat[e). În scurt, nimărui să nu mai clăcuiască: 
ni€ un fel de cheltuial(ă) să nu mai plătiască, Boiarii zlotaș 
să scrie la tablă satilfe) pe rănd, fieştecare cu cătunul lui 
osăbit, cum vor vini, sat după sat, iar nu amestecat: un sat 
din sus între ceale de gos, saii unul den gos între cel[e] de sus. 

Tabla să facă într'o coală] de hărtie întriagă, ş'într'o 
față de coală 2 răndurii) de nume, şi fieştecar|e] sate cu că- 
tunelle) sale cinuit (sic) din gos. Iar la mar|gi]ae tablii să 
scrie fieşt[eJcar[e) sat şi cătun şi numilțe] pămăntului și stă- 
pănul moși[i] aciia, și cu soma de măd|ulare) a fieștecărue sat 
și cătun, osăbit, şi cătunul de ce sat ţine, scriindu de josul sa- 
tului acelui mari, numindu-s(e] ot tam, — după cum li s'au dat 
izvod. Tabla ce va adut-o la Vistlierie), să scrie zlotașul nu- 
mil[e] omului, poriclilțe), și numil(e] lătăni-săi, după cum scrie în 
foe gd. de cislă, și pe holtei cei de 20 de parialle să-i pue la 
tablă mai gos decăt ceialalț casnicii, osăbit, la fiește-car[e] sat. 

Aşijder[e] și la foile de cislă, carei den boiarii zlotaș 
nu vor fi sărguitor[i] asupra slujbii și nu va sluj|i] cu drep- 
tate], în urmă găsăndu-s la cercăturță] oameni făr de pe- 
tle]ţ au cu pesle]ț neseris(e] pe feţille] omenilor, fiind ho- 
tărăt ca să-s facă cu mar[e) tărie cercătur[ă), s'ai hotărăt, ră- 
sura ce estle] să iă, să o piiardză, şi să fie lipsit de mila dom- 
niască și dezlipit de slujba Curţii. Iar carii s'a pune toat[ă) 
silința şi nevoinţa asupra slujbii cu dreptate], și va găs|i) pri 
tot omul, negăsăndu-s sporii la cercătur[ă] în urmă, fieștica- 
ril[e] osăbit[ă] milă, după slujba sa, va avea de la Domniia Mea. 
Pecete gospod. Și iscălitura Mării Sal(e].» — Fol. 57 şi urm. 

67. 14 Octombre 7250 (1741). Şărban Cantacozină se plinge 
lui Constantin Mavrocordat că e gonit din țară : «care, nepu- 
tănd suferi, am lipsit din pămăntul miei ; m'au luat din Iaș 
omul Mării Sale lui Gligore-Vod[ă) cu pază, și mai dus la 
episcopul de la Rădăuţ, să m[ă) călugțăjrească făr de voia mea.» 
Nu s'a făcut, de fapt, călugăr, «făr decăt portul hainelor 
mi i-am schimbat de sila Mării Sale, păn mai scos Dum- 
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nezeii de am scăpat ai, în: Țeara Ungurească.» A fost despoiat 

de toate. Se roagă a se putea întoarce ca om liber. Domnul 

trimete afacerea la Mitropolit, şi acesta opreşte lepădarea 

cinului călugăriei. Iscălesc: Mitropolitul Nechifor, Ghedeon 

de Roman, Nictarie egumen de Galata, Ezechiil de Trei- 

Sfetitele, Neofit de Cetăţuie, Agapie de Ja Aron-Vodă, Ma- 

carie de Bărboi, Paisie de Sf. Ioan, Mitropolitul Libiei, Var- 

laam episcop de Roman, Paisie egumen de Barnovschie, Ghe- 

rasim de Golia, Damiian de Sf. Sava, Filaret de [Sf] Ar- 

hanghel, Ionichie de Danco. — Fol. 68.8 Ve. | 

683. Lista odoarelor bisericii «dup(ă) Poartă... Un sicriiaș dear- 

gint coptuşit, în care au fost moştele lui S|fejti Pandeliimon, şi 

l-ai luat Mitropolitul Anton(ie), cănd s'aii dus la Moscali, moş- 

tele... 1 blid de argint poleitu, cu 4 evanghileşti, dat de la 

Măriia Ta + le-ai luat boiari caimacani, de le-ai dat lui fărma- 

şant, cu cheile Porții.» — Fol. 69. | 

69. Ordin a nu mai sta «doftorul Dăpaste»? sai ori-cine 

altul în casele lui Manolache Costache Vel Spatar. — 70. Pentru 

un om care s'a plins «cum că socru-săii i-ai luat fămeia lui 

cu furtişagul de la dănsul>. — 71. Cămănarul să iea «camănă 

dup[ă] la cărăume mari şi mit, căte 2 bani de vadra de vin 

și de mied, şi căte 6 plojt[ronici] de cepăritul de bute, și dă 

poloboc căte 3 pt.„și de căldare ce face holircă, să îă căte 2 ug.,şi6 

pt. răsura, și de la mesercii ce tae vite, să iă căte 3 pt. de vacă, 

şi o ocă de carne de oae şi de capră să ia căte 5 bani, şi de 

miel să iă căte 2 bani, de teascul de car[ă] să iă căte 2 

ugh(i] şi 6 pt. răsura, de holirca ce vine din sus și din jos, 

să îă căte 2 zloț şi 2 oc[ă) holircă de coflă), și de bute de 

vin ce sar vinde, să îă căte 3 oc[ă] vin din bute; de blănar 

şi de coj[ojcar să îă căte 2 ughi) şi 6 pt. răsura de an; şi ni- 

mini scutealnic să nu fie, or cărtumă vlădicească, or boerească, 

or măn(ăjstirească, ori slujlijtorească,— toţ să dea camăna, după 

obiceaii, pă testamentul ce iaste la Visterie.» — 72. Carte de 

1 Feldmareşalul Miinnich. Caimacamii ai fost Sandu Sturdza Vel Logofăt 

şi Iordachi Cantacuzino Vel Vornic de Ţara-de-jos (Neculce, pp. 407, 408). 

1 Despre acest medic şi scriitor istoric, v. /s?. B4. rome, 1, pp. 461-4.
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dijmă pentru mănăstirea Sf. Sava. «Și să bată Trimisul mă- 
n[ăjstiri căte o clae de fieștecare păine, ca să iă măsur(ă] de căt[ă) 
păine va eși din clae, și acel om ce va lucra moşiia, să aibă 
datorie a lua acea păine la sama lor, să triere denpreun[ă)] cu 
păine lor, și grăunţei[e] treerate gata să le dea toțla măna vor- 
(ni]e(ului] de sat, sai la alt om, ce s'a întămpla mai de frunte ; 
la a căruia seam(ă) să va da acea păine, unul ca acela încă 
să fie dator a o împlini la omul (măjnăstirii,> — 73. Iertare 
de «ușor» pentru doi Tatari, după privilegiu de la Grigore 
Ghica, — 74. «Pentru judii de "Țigani gospod, lingurari, ca să 
aibă a-i stăpini pă toţ Țiganii de la tata lui, pe izvodul ce 
S'aii dat cu peceate gospod, şi de toate să fie apăraț, numai 
să-ș dea birul lor pă an, dup[ă] obiceai.» — 75. «La starostii de 
Putna, pentru jalba lui Gavriil Vrăncean, pentru o iapă ce 
ait cumpărat din Țeara Ungurească cu un an mai în urmă 
cu eșire Neamţilor în țeară, de la un neamiș.» Un «Mocan» 
spune «că ar fi iapa lui, luat[ă] de Neamţi». — 76. Pentru «podul 
leşăscu unblător> de la «vadul Iarovii»: «s'aă fostu învoit cu 
Leaflul) care ține podul] și făcea şi lui Ilie [proprietarul] parte 
din venitui podului, pentru malul de tasta parte... Aşijderea 
şi pentru orănda acelui loc, zicănd că ş'au găsit Ilie orăndar 
jidov, care-i da prețul orăndării.» Domnul hotărește «că nu i să 
căd€ lui, ni€ altuia să facță] alișverișuri cu Leașii», ci «să-ș 
fac[ă] el singur pod, cu cheltuiala sa». E liber a pune orîn- 
dariul ce vrea. — 77. «Jalba lui lon Borundeai, judele de la Valea- 
Saclă], să-i caute judecata ce are cu Ștefan jitarul de la Ro- 
diana», care n'a păzit bine un lan. — 78. Toader Paladi vtori 
Vistier are voie a căuta Țiganii Ceaureștilor, «de vreame ce 
dumisale i să cade a-i stăpăni dup[ă) gup[ăjneasă>!. — 79. «Să 
aibă a strănge braniște de vară de la toate cărtumele căte 
să vor afla în lași, și de la breasle, dup[ă] obiceaiu.» — 80. «Să 
aibă a strănge de la tot Țiganul de her, căț să vor afla în 
laș și pe la alte tărguri, lucrănd la her, căte un leu pe an, 
de Țigan ; care bani să plătescu Țiganilor ce lucrează peste 
an la grajdul gospod, pentru ca să nu să iă Țigani de bei- 

1 V. mai departe. 
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lic. — 81. Lui Pascale Vel Ispravnic de Curte, ca să aibă a 

opri seul de la toate mesernițile dăn laş, să nu să vănză 

la alţii, făr căt numai la Domnie; să-s dea tot seul cu prețul 

lui, pe bani gata, pentru treaba lum|ăjnărțijlor de Curtea 
gospod.> — 82. Să se scrie averea lui Șărban Cantacozăno 1. — 
83. <A strănge dajdea morilor pe tumbuze, căte să vor afla în 

apa Prutului, i a Siretului, i a Nistrului..., de morță] căte — 

pe an, or[i] moar(ă) boerească, or[i] mănăstirească, ori] tur- 

cească.» — 84. Numire. «Să fie căplitan] la Trotuș, asupra panţu- 

rilor delaGrozești.» —85. « Lui Ioani Postelnic, mergăndla Petre- 
purcu.» — 86. Vel Căpitan de Soroca să-i afle cai acestuia, «păn 

la Vasilcăii. .. Și să-i dea lui loani și umblător, să meargă păn la 

Chiov.» — 87. Pentru o casă «de lăngă bisearica ungurească». 
— 88. Către Dinul Armașul şi Antohe Carageă, Vornici de Boto- 

șani, pentru un locuitor căruia «i-au făcut meșteșug în stup». — 

89. Către aceiași, pentru o datorie a lui Sandul Sturzea Vel Lo- 

gofăt, din averea negustorului Pană, ce a murit: «și să fac[ă]foae 

iscălit[ă] de dumnealor, și de tărgoveţ şi Jidovi». — 90. «Pentru 

5.500 oi împărătești ce sănt la Vaslui, la Tutova, la Tecuţ; 

care sănt să iarneze în ţeară: să le dea pace goștinarii.» — 

91. «Pentru 1.500 oi, ce aiispus Hasan-Ag(a], omul Casapbaşii, 

că sănt drepte a lui, cumpărate cu banii săi, —să le dea pace 

de goștin[ă].» — 92. «La lăcuitorii din tărgul Focșanii, pentru 

vechili-beșleaga de acolo, anume Veli, ce aii luat căte un 

ort de la toat[e) prăv[ălliele, făr[ă) poruncă ; s'aii poruncit să 

întorcă toţ bani înnapoi, iar, nevrănd să le întoarcă, să meargă 

la Paleologa [ispravaicul), să împlinească.» — 93. «Carte cu 

tărie» la același Vel. — 94. «La părcălab[ul] de Soroca, pentru 
Ruvăl Jid.> ce are «datorie la niște Jidovi în ceia parte» și 

cere <să fac[ă] zăbor». <Dup[ă] obiceaiul marginii, să va plini 
de l[a] dănșii», dacă nu dati dregătorii poloni. — 95. Pentru 
Costantinachi Vel Căpitan de Soroca, în sama căruia e podul 
dela cvadul Movilăului». — 96. «<Neguţitorilor streini î de țeară», 

pentru neţinerea iarmarocului de la «Tărgșor> (Nicolina). 

«Să aibă a se ceti din tărgu în tărgu, păn la Focșani.» —97. 

1 V. pp. 218-9, n9 67. O notiţă asupra lui Șerban Cantacuzino, în Doer- 

mentele Bistriţei, UL, p. XXXVI.
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29 Octombre 7250 (1741): pentru plingerea ce o face mănăs- 

tirea Radu-Vodă din București asupra unui «proeg|ujm[en) ce 

ai fost la Radul-Vod[ă]; care ai venit cu noi aid»: în “Ţara- 

Romănească, se vor înştiinţa Caimacamii. — 98. Să se dea bani 

pentru nevoile unui Turc mare, care trece spre Hotin. — 99. 

«Pentru jalba căpitanilor -i a călărașilor de Tabără].» — Pen- 

tru un furt întîmplat «pă cănd Muscalii». — 100. Zece cărți către 

ddregătorii, vameşii dup[ă] margine», să nu lase să treacă 

ori-cine. «Așijderea, și ceale ce ar suna şi sar lucra pă acolo, 

orce fel dă voroave veț auzi, despre Țara Ungurească, ai 

despre Țara-Rum(ăjnsască, or de la lăcuitori, de toate aceaste 

ales şi necontenit să ne faceţ ştire.» — 101. Pentru Țiganii ce 

lucrează la grajdul gospod, să se iea un lei pe an de la cei din 

tirguri. — 102. «O carte la Costandin Vornic de Cămpullungu, 

pentru Papă lanoş, cu oameni lui, ce ai venit acolo, pentru 

ce să-i poprească acold, trăgăndu-se să vie ait la noi; ci iat[ă) 

că-ţ poruncim Domniia Mea să-i sloboz, cu toţ ai lui, să vie aic să 

grăiască cu noi; Noem.2 d.7250[1741].»— 103. Pentru «satul Bu- 

dele,ce iaste pă apa Nistrului.. ., în dreptul Movilăului, unde să fac 

iarmalocile> (s1c).— 104. Trimetere de «pliccu cărți» la căpitanul 

de Trotuş, ca să le ducă mai departe, ecu ţimiraș», la vameşul 

de «Briţeo» 1. — 105. «eDumisale Hasan-Agăi corbagi, pre care 

l-am făcut Sărdar la Galaţi. . .: să apere pe oamenii lăcuitori de 

spre Turcii zulumgii... Acelora să le vie de hac și, carei or 

fi mai vinovaț, să-i trimiţ[ă] în hiiar[e] ai€ la noi.» — 106. Pentru 

«trei tălhari bosneagi», cari ai atacat «pă doi Tătari», din satul 

«Gurecli, a lui Cantemir-Mărze». — 107. Ordin către pircălabul 

de Neamţ. — 108. Menţiunea «părcălabilor de braniște». — 109. 

Pentru dichiul dintr'un sat al Mitropoliei, care primește niște lu- 

cruri de la un hoț. Va fi adus cu Armașul. —110. Către Vornicii 

de Botoşani și Iliiaș Vel Căpitan de Dorlojhoii: Vornicul Costan- 

din Roset arată că «la ocolul Botoșanilor, la mijlocul tăeturii, 

S'ai găsit 2 Jidov[i] şi un Rus tăiaț şi junghiaţ, și i-au aflat 

vornicelul) de Ia] Drăcşani». De ce n'aă dat ştire? «Ce fel 

de dregțăjtori sănteţ şi ce grij[ă] purtaţ, de nu ne-aţ înştiințat, 

1 Breţe, pas spre Secuime. 
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ci am avut știre de la alţii?>—111. <Vornicului Iordache Roset 
și omului pă care îl va pune Vornic la tărgu la Dărlojhoii, 

să fie volnic a păzi dregțăjtoriia sa și a apăra pă oameni de 
spre unii și alţii, să nui supere; însă de la tărgoveț alt 
nimic să nu iă, făr numai gloabele obi&nuite și vitele de pripas, 

or ce fel s'ar afla la tărgoveţ; iar Vel Căpitan de Dor[oJhoi 
să nu să ameastece acolo la tărgoveţ, nic la gloabe, nic la vite 

de pripas.» — 112. <Să meargă la Măcăreșt[i], dinpreun[ă) cu 

oamenii din Măc[ăjreşti, să aibă a prind(e) pă Baiaractar Turcul, 
ce şade acolo, să-l pue în hiiar(e) și să-l aduc(ă] aici», pentru 
că a făcut scăpat pe un hoț. — 113. «Pentru un Rus de la Va- 
silcăi, ce ai fost zeberit ai& pentru pricina unor boi ce aii 
fost zeberit acel Rus, a unui om din Moldova, mergănd omul 
cu chirie la Nijna; și, zeberindu-se Rusul la Domniia lui Gli- 
gore-Vodă, s'aii trimis acolo, la părcălabii de Soroca, ca să 
scrie acolo la dreglăjtorii Vasilcăului, ca să așaze pricina aăasta 
cum s'o cădea cu dreptate. Că& Măriia Sa vă marginea să-s 
linișască (sic), făr zăboarle], și poftește ca să-s păzească cu 
dreptate de spre amăndoao părțile.» — 114. Către oamenii de la 
Buciumi, satul mănăstirii Dancului: «voi mai nainte, pentru 
că șădeţi pe locul mănăstirescu, făceaț mănastiri clăci și alte 
poslușanii, la căte vă porunciia călugării, şi cu toate aceale 
eraț mulțumiţ, dar acmu Domniia Mea, pentru ușurința voastră, 
am rădicat aceale și am hotărăt cu carte Domnii Meale... 
numai 6 zile într'un an să-i lucraţ, la ce v'ar pune, iar nu 
mai mult.» Dar ei nu vreai. Dacă nu, com trimite de vă 

"va aduce aiă, și pre unii v'om spănzura, pre alții vom tri- 

mite la ocnă:.— 115.«La boiar[i] zlotaş cu banii pece[ţilor de 

la Ținuturi», pentru un imigrat din Ungaria. — 116. Pentru niște 

vite ale «bisericilor ungurești» din Galaţi şi Bacău. — 117. Împli- 

nire de bani «din tvertul vămii». — 118. La căpitanii de Vaslui, 

Birlad și Puţini [=—Puţeni], «pentru un Boşneag ce s'ai răspunsu 
om Coltac-Pașii, care n'aă avut poruncă ca să iă cai de olac»: 
să nu mai dea decit celor cu «firman sai buiurictiii»> (. £)1.— 
119. Către Vel Căpitan de Soroca, pentru «jalba lui Andronache 

1 Buiuruldiă : ordin.
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cupeț de Botoșani», privitoare la o femeie din Movilăii, care zau 

fost gazdă unor catane moschicești, și l-aii fost jăfuit pe dănsul». 

— 120. Pentru 12.000 de «șindrilțe!» reclamate de la cunii oameni 

de Băiaş (szc)»!. — 121. Către Hrisoscol biv Vel Stolnic, staroste 

de Cernăuţi, și Iordache Vel Căpitan de Coţman, cari n'a 

trimes încă nici-un tălhar la Domnie, ci ar fi liberînd pe 

hoți, luîndu-li prada, Să-i trimeată de acum, «scriindu-ne și 

faptele lor pe amăruntul». — 122. Tot așa și la alți dregători. — 

123. Către locuitorii unei slobozii domnești. S'a hotărît «prin 

ponturile rănduelii, oamenii c-or șădea pe moșiile altora, de stă- 

pănul acelui cu moşie să aibă a asculta»: așa să facă și cei, 

dind însă numai şese zile de lucru pe an şi dijma. — 124. 

«Lipoveanilor de la Hărlăi», dintre cari unii s'au plins «că 

sai dat peceţi la călugării voştri». «Să v[ă)] daț unul altuia 

|cartea), că voi îi știţ care pă unde să află, şi să v[ă] 

aleageţ zeace oameni dentre voi, și bătrăni și teneri, şi den 

preoții voştri &-or fi mai de isprav[ă], şi să veniţi ai€, ca 

să vorovim cu voi, şi v'om pune la o cale.> — 125. Suret scos 
dup[ă] un zapis jidovescu; Octomvrie 14 d. [7250=1741]. 

Adecă noi căpitanii breaslii și împreun(ă] cu toat[ă] breasla 

noastră, de [a] mic păn la mare, am socotit toţ cu voința 
noastră pentru acest obiceaiii noii, care sai făcut de să 

face baș-staroste cu arcale pe la boiari, și apoi sau făcut 

în urmă iarăş staroste al doilea tot cu arcale. De& acumam 

socotitu toț, de la mic păn la mare, să lipsească acest obi- 

ceai noi, pentru că am avut mare sărăcie, și mul|tă] rușine 

am tras pentru acest obiceai, avănd mare pizmă; carei din- 

tr'acastă pizmă s'au făcut mare gălăavă, și hahamii între noi, 

de i s'au făcut mult[ă] pagubă. De€ noi cu toții] ne-am strănsu 

la școal[ă], și am socotit cu mare blestem și cu afurisănii, și 

cu mare gloabă, ca cum acest obiceai să nu mai fie ni&-odată 

între noi, numai să fie staroste de rănd, den an în an, pă 

obiceaiul cel vechiii, pentru să fie de slujba Mării Sale lui 

Vod[ă| și a țărăi; dar ni€ acei staroşti ce s'or pune, scutiţ 

să nu fie, ci să-ș dea fieștecare birul săi. lar de acum în- 

1 Locuitorii din Baia. 
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nainte cine s'ar mai scula păste acest zapis și tocmeală a 
noastră, ca să pue vr'o pricină asupra noastră şi asupra haha- 
milor, să fie de blestemul ce s'aii pus, şi de mare gloabă, să 
dea la Vistierie Mării Sale lui Vod[ă] so ug. ungurești și la 
școală so lei, și să petreac[ă) mare urgie. Și acastă toc- 
mală s'aii făcut cu voe tuturor breslașilor care mai jos să vor 
iscăli şi s'or pune și degetele. L! 7250 [1741], Septemvrie 
20 d. Ursul Staroste. Minas Staroste. Iosif snă Ursul Staroste. 
Marco zeat Jacob. Lazăr zeat Solomon. Leiba Hotincean. 
Leiba zeat Ursul. Cerbul săn Moisi. Cerbul brat Boroh. Lupul 
Moisăi. Smil Saul. Naftulei Leiba sin Minas. Minas zeat Leibii. 
David V(ejniamin. Avram Crafu. Cerbul. Novac. Minas ot So- 
roca.» — 126. «Pentru nişte bolovani şi alte leamne ce ati rămas 
la vadul Galaţiijlor, den lemnul ce era să meargă la Voziia, și 
S'aii dat la trei mănăstiri: la Precista i la S[fe]ti Nicolae i la 
Mavromol, de Grigor[e)-Voa[ă].» — 127. «Pentru Ghiorghe și 
soru-sa Ana, den satul Strășenii ot Ținutul Lepușnii, ce aii fost 
în pricină de curvie cu niște Turci, — că bine aii făcut de i-ati 
trimis ai€, şi pe fapta lor îş vor lua plata. Numai și pe o 
Jidovcă, de carii scrii dumnealor că iaste aseamene acestora, 

pe acie încă să o trimit[ă] ai€.» — 128. «Nişte bejenii ce le-ati 
poprit la Cuhur Cohoranul Căpitan, vrănd să fugă) în raiă.» 
— 129. «O carte la episcopul de Roman, să trimită un pen- 
ticostar pe romănie; |' 7250 [1742], Mai 8.» — Fol. 70 şi urm. 

130. Către <Hristoscul Vlasto, staroste de Cernăuţi», pentru 
niște Turci, cari furase o fată. De acum înnainte să nu mai 
trimeată la Domnie asemenea făcători de rele, ci să dea de 
ştire la Hotin: «că, fiind Hotinceni, acolo să cad[e| să-i tri- 
mitem ; nu-i putem trimite aiuril[e), şi cu trimisul lor să fac 
cheltuiale.» — 131. Pentru goștina ce «s'ati strigat la cochii vech[i] 
într'acest an», pentru toată țara, și boieri, şi cler, «și Sărbii, 
Cămpulungenii şi Vrăncenii» : «să aibă a plăti goștina driaptă, 
de dzece bucate un lei; făr numai Turcii, pe unde s'or afla, 
să aibă pat[e]... Şi care unde ai dat an, acolo va da] şi 
estimpu, și dobanii holtei vor da und[e] vor plăti stăpănii, 
iar cii însuraț, undle] le va fi șăderiu.» Să se stringă banii 
în grabă. Pentru rest v, no 7. 

683775. Vol. VI. 15
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132. 15 lanuar 7250 (1742). Numire de judecători, pe la 

Ținutură, pentru «tot obrazul, orli] boiar, or[i] ce briaslă ar 

fi». Vor da cărți de judecată, trecute «la protocol. Vor 

împlini datoriile, «luîndu-ș dzăciuiala pe obiceii... Şi pentru 

tălbari în tot chipul să cearce, să-i prind[ă] și să-i cearte și, 

globinduii, săi trimită ai€, trimițănd și vina lui în scris, cu 

carte deșchis[ă], cu amănuntul şi cu dovad[ă), şi carte să o 

treacă la protocol. Şi potropopii la Sudecăţ mirinești să nu-s 

amestit[e).» Apel la Divan. «lar afară dintru acestea mai 

sus arătate clă& sai altă angărie, preţ de un ban să naibă 

a lua de la lăcuitorți). Gloabe de la nimeni să nu îă, făr 

numai de I(a) tălharți). Cine nu va veni la gudecat[ă], să-l 

aduc[ă] făr de voia lui cu treapăd, or-ce obraz ar fi; de la 

omul de frunte să iă 6pot., al doilea 3 pot,, altreilea mănă), 

5 par.» 

133. 18. 10 Mai 7250 (1742). Către aceiaşi. De ce nu trimet 

hoţi? «Şi tălharii, și măcar și pănă la un stup di să va dovidi 

cineva că ai furat, acesta tot tălhar este, și furtuşag marle| 

să socotești.» Vor da «și cărți slobod[e] de gudecată, pe 

ceale ce s'or dovid|i] faptele) lui: o carte să dai la măna pă- 

g[ujbașului, și una să rămăe la dum[neata], să-s scrie la pro- 

tocol.> Se vor trimete totdeauna hoţii, «afară din furtușagurli] 

miă, de o găină saii altil[e] ca acestea, cari să număscu pot: 

logării ... Apoi că șli] oamini cu jalobi pre mult vin ai€, de 

la Țănutul acela, de supără Divanul, și pentru mit pridli)ni, 

pănă de unleă, de doi, și socotind că, or uşil[e] dum[itale] sănt 

închisă, or nu staț la gudecată... Noi pentru atasta vam 

făcut ispravnit pe la Țănuturi, pentru odihna nărodului, și 

un om prost de va av&cu vre un boiar gudecată, or-ce obraz 

va [i], şi n'a vre să vie pe sorocul dumlitale! la Budecată, să 

trimiț să-l adut... Cărţilje] de gudecată ce daţ, să fie într'o 

coală de hărtie, şi cărț slobod[e], iar nu pet[ejtiuiti cu tară.» 

134. 5 Maiă 7250 (1742). Către lăcuitori. «Noi în destul 

ne silim, pentru odihna nordului, şi pentru atasta Diva 

nuril[e] noastre pe toate dzilil[e] nu lipsăscu, și dum(nea]lor 

boiarii, osăbit, de altă parte, necontinit &udecă.» A făcut 

ispravnici pe la Ținuturi. De ce mai vin deci la Divan? 
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«Care vă cade mai mult cheltuiala decăt dobănda voastră.» 
Numai apelurile se judecă la Divan, dar atunci trebuie 
inștiințată şi cealaltă parte, «și să luaț și mărturie de la 
2, 3 oamin(i], cum că l-aţ îmbiet la Divan şi, de n'a vre 
să vie, atunce l-om adut[ej noi, căg că noi pe un om săngur 
nu-l putem gudeca, pănă nu sănt amăndoi de faţ(ă). Și carte 
atasta săs citiască în toat[e] satel[e] acelui Țănut, și să-s 
iscăliască într'ănsa preutul şi vornicelul a fieșticăruea sat, 
cum că s'ai citit la satul lor.» — Către ispravnicul și zlotașii 
de Suceava. Să cerceteze «pentru călugării ce să vor fi aflănd 
la Țănutul acela șădzănd pen sate și pen cătunurți], afară den 
măn(ăjstiri». A mai aflat «că să supără lăcuitorii cu multe 
năpăşști de cătră disetniă, năpăstuindu-i și cu izvoadille] de 
anul trecut, și pre cei ce n'aă stup nit mascur le pun nă- 
past[e] asupră, cari vin, zălojăscu și [i eii ban[i]; cari priălijnă 
aeve am aflat-o, că şi înnainte noastră s'ai purtat jaloba atasta.» 
Să se cetească o poruncă mai de înnainte a lui în Ținuturi: 
pe vinovaţi «îi vom împlini întreit, şi pe desetniă îi vom pe- 
depsi». — 135. Către desetnici chiar : vor impune numai stupi și 
mascuri, <vădzăndu-i cu ochii voștri».—1 36. La «vornicii satelor 
și toţi lăcuitorii» Ținutului, chemindu-i la jalbe. — 137. Către 
«părcălabi și vamiș, căm[ă)nar(i), bezmănari) și mortasăp(i] și 
buorar[i]>, pentru plingerile făcute de negustorii străini la ca- 
puchehaielele de la margine, pentru abusuri. «Care lucru, a 
să supăra cineva afară din obiceiii, măcar și pănă la un oi, 
nic de cum nu suferim, ni vom suferi.» Îi amenință cu 
ocna. Și pentru «un obiceiii răă &-am înțăles că s'au făcut 
de spargu părcălabii vasăle cele cu vin a oamenilor Şi eii din 
bute căte o tidvă de vin:...o litră de vin să nu mai iă de 
la nime.» Cei păgubiţi să se plingă la ispravnici. — 138. 19 
Septembre. Către caimacamii Moldovei, ca să gătească toate 
pentru venirea lui, însă cu plată; «înștiin[țăn]du-se și de purcea- 
dere Mării Sale, că ai purces la 17 zile ale aceștii luni», — 1 39. 
Către aceiași, «pentru neînştiințare adease : că de la Domniia Sa 
Giigorie-Vod[ă) vin cărți, iar de la dumneajlor nu, ci ca să în- 
științeze adease. A doao, pentru unii din fetorți] de boiari pă- 
mănteani, că s'a cerut să-s călătorească cu Domniia Sa Gli-   core ea
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gorie-Vod[ă]!, şi mai mult ti Logofăt fetorul Sturzii Vel 

Logofăt, s'ai poruncit să-s oprească, să-s trimiț[ă] înnainte 

Domniii cum mai făr de zăbav[ă]. A treia, pentru Schim(nij- 

Agasă Imbrihorul, ca să i-s gătească case bune, mar[i), şi să-l 

odihnească cu toate ce vor fi trebuintoase, luăndu-l cu cu- 

vinte de cinste, spuindui pentru țeară, că iaste sărac[ă] și 

prădat[ă), din întămplare vremilor cu răzmiriţe. A patra, ca 

să-s trimiţ(ă] foae de toţ boiar(i], boerenaşi, căpitani şi ma- 

zăli şi, cei ce aii fostcu dreglăltorii, anume dregătoriile, şi cei 

ce mat avut dregătorii, — de toţ să-s trimiț[ă)catastih» (20 Sep- 

tembre). — 140. «3 cărţi la toţ boiarii i boerenaşii i căpitanii, 

preoțții), vornicii şi alţi mazăli, ca să ias[ă] pă la conace în- 

nainte, căţ sănt păn prejurul drumului, ca săi înveaţe Măriia 

Sa, şi să le poruncească ceale ce sănt de folosul și buna 

cărmuire a tuturora de obşte» (20 Septembre). — 141. Către 

aceiaşi, pentru a-i trimete pe tinărul Sturdza (19 Septembre).? 

— 142. Mai multe cărţi către clerici şi boieri munteni, să-și 

poată urmări Țiganii în Moldova. — 143. <Un pitac cu tiu- 

tuluş», pentru un furt. — 144. «Pentru datoriile de vin vechii, 

cine are să dea... Cu preţul lui, precum să va vinde acum 

la corătă /sic).» Dobinda va fi «din zeace a doisprece». 

— 145. «Lăcuitorilor din aş... Nimin[i] de nimic din 

casa lui să nu-s jăcuiască, nit covor, nit scoarță, nit 

mindir, ni& plapom[ă], ni€ vase, nis blide, ni6 lighian, nic alt 

preţ de un ban; ni& de la creştin, nig de la Armean, ni& de 

la Jidov.» — 146. «Pentru venitul ce are pimnicearțiul] din viile 

de [a] Odobești, a neguţtorilor, căte 2 pt. de pogon.» — 147. 

«Pentru niște rămăşiț de vin a dum[isale] V[ejl Logf., de 3 

ani.» — 148. «Să aibă a căuta venitul Vornicii din Ţeara-de-sus, 

pe obiceai, și să iă de fata mare ugh[i] 12 șugubinlă] şi doi 

galbeni tobotele fetorilor, și de văduv[ă], 12 lei şi doi galbeni 

sobotele fetorilor, şi, or unde ar afla șugubin[ă] sai morţi de 

om, or în tărgu domnescu, or în ce sat, săiă venitul.» — 149. 

1 În mazilie. 

2 Domnul veni în Scaun la 1-iii Octombre 1741, după Neculce (p. 416). 

Pentru numirea lui, v. raportul olandes din 16 Septembre, în Doc. Callimachi, 

I, p. LV, nota 1, 
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«Lăcuitorilor, să aducă 'păine de văndut la aş: grăi, orzu, mă- 

laii, făin[ă), și carăle boilor nic la un beilic nu să vor lua, şi păine 

ce vor aduce, încă vor vind'o cu preţul ei.» — 150. Pentru două 

iarmaroace la Fălciiui, şi pentru ziua de tirg. — 151. Pentru mer- 

gerea la Focşani a Divan-Efendiului lui Grigore Ghica. — 152. 

Vornicului de 'Țara-de-jos, pentru « Horheai», Lăpuşna, Bărlad, 

«să aibă a lu(a] șugubinele, de fată mare burdihoasă 12 ug. 

șugubin[ă] și 2 ug. tobotele fesorilor, și de văduv[ă] 12 leii 

2 ug. tobotele fetorilor>. — 153. «Lărgoveţilor de Fălcii, ca să 
străngă ei toată dijma dup[ă] locul domnescu, a tărgului Făl- 

ciiul, să le fie pentru cheltuiala tărgului.» — 154. Pentru un om 

omorit de doi Turci la Ținutul Sorocei. — 155. Banului, pentru 

ca trimesul lui la Ocna săiea venitul: «căte trei ban(i] de drobul 

de sare, atăta steţii, căt și drobii,— den toat[ă] sare ce să va 

încărca de la ocnă, pă obiceai, însă și sare ce să va fi încăr- 

cat de la schimbare Domniilor pănă acum». — 156. Spătarului, 

ca să-și iea venitul «dup[ă] jumătate de starostie a Cernău- 
ților>.— 157. Lui Vel Cupar pentru venit: «de toate cărtumele, 

căte 44 bani de cărcumă și 2 oc[ă] vin, orce fel de băutură 

ar fi, atăta la tărguri, căt și la iarmaloce».— 158. Plingerea unui 

Jidov din Ținutul Sorocei contra unuia de peste hotar, care-i 

oprise «<hacul» pe trei ani şi-i luase şi «18 ug. aur ungurești, 

carii i-au fost trimis un frat(e) a lui losăp deait acolo, casăii 

cumpere horilcă>. — 159. Către Vel Căpitan de Codru, pentru 

că «lăcuitorii di pe Prut, den satele de pe di iastă parte», se 

pling «pentru Tătar(i], că fac multe furtuşagur(i), şi mai vărtos 

Tătarăi ce sănt mai de margine, de spre Orumbet-Olu. Aii 

cercat Măriia Sa lucrul acesta cu mijlocire ca să-s opriască 

Tătarăi a nu mai trece Prutul pe aiurile în iastă parte, făr 

numai pe podul de la Fălciiii, precum aii fost obiceiul veachiii. 

l-ai vinit carte de la — mărzacul, carile să află acmu într'a- 

castă vreme mai cap între Tătarăi mărgineni, scriind cum 

și dum(nealui] ati dat poroncă Tătarălor, numai pe pod[ul] de 

la Fălciiii să triac[ă].» Să nu-i mai lese locuitorii pe aiurea; 

călcătorii «să-i prindză şi să-i pună în heră şi să-i aducă la 

Vel Căpitan, şi el să-i trimită la mărzacul mai sus numit, ca 
să-ş ia plata lor.» — 160. Pentru săteni ce ai bătut pe un copil 
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de casă, «ce mersese să pliniască fănul de boerescu».— 161. «Un 

boiar a lui Mihai-Vod[ă] ! mărgănd la Tighine.» —162. « Vel Ușer, 

mărgănd la Smail.» — 163. Răspuns prin Vel Căpitan de Soroca 

la guvernatorul de Movilăii, care arătase că fusese trimes să 

visiteze pe Domn, dar nu îndrăznise, pentru ciumă. «Boală 

de ciumă nice nai fostu, nice este; atăta: s'au fostu în- 

sămnat de mult la o casță], și pe urmă aii ferit Dumnezeu». 

— 164. Altă scrisoare de la guvernatorul de Rașcov, pentru 

nişte oameni «de acold, din gruntul dumilorsale», cărora ali-aă 

cursu strămbătate», — 165. Ordin ca egumenii să vie cu ac- 

tele lor de proprietate la Bobotează. — 166. Proces al unor 

Dorohoieni cu niște Turci, pentru niște berbeci. — 167. Pentru 

o datorie a lui «Hagi Mane Arman îi Andronic staroste de 

Armeni din lași». — 168. «Pentru Lipovenii ce sănt așezaț la 

Bănești şi la Ruștori și la Dragomirna și la Salce şi la Hă- 

țăști şi la Sănăuţi și la Zamostie, ce sănt la Ținutul Sucevei, i 

la Budești pe Cracăi, ot Ținutul Niamţului, i la Hărlăi..., 

şezănd pe moșii omeneşti... Unii dintre dănşii ai arătat și 

tocmala ce aii cu stăpănii moșiilor, de daii pe an de cas[ă) 
căte un leii, alții căte 2 zloț; ata tocmală, vrănd ei a mai 

șăde pe aceli moșii, să rămăe tot nestrămutată.» Ceilalţi, emai 

mult de căt un leii de cas[ă) pe an să nu de stăpănilor moșii, 
și altă dijmă să nu de, nici cu clăci să nu-i supere; însă, vrănd 

ei a să mută pe locuri domnești, să şad[ă) cu pace, şi neci 

leul acela să nu dă, nec altă dejmă [v. şi n* 124].» — 169. Către 
niște locuitori ce se învoise a face boierului «căte un stog 

de făn de om pe an, şi să-i aducă și păne de acold la casa 

lui». — 170. Către starostele de Cernăuţi, pentru ciobanul de 

oi fugar al unui Turc. — 171. Numire de Sărdar turc la Ga- 

laţi, cu «5 neferi și 10 Arnăuţ, cu stegariu lor». — 172. Pentru 

un boier care să-și apere pădurea, <să nu o tae nime».—- 
173. Altuia tot așa, pentru erediurile> sale. — 174. Confir- 
mare pentru satele unui boier: «și să pue vornicei pin sate, 

și toț oamenei să asculte de dumnalui Vornicul». — r7ş. 
Pentru niște Turci benderlii, ce se pling că se cere a doua 

1 Domnul muntean.   
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oară goştina ce aii dat ei şi ciobanii lor. — 176. Pentru niște 

negustori ce șed în dughenile Goliei și refusă a da chiria: 

«căte un lei... pe lună»>.— 177. «Năvodarilor celor ce vă- 

niază peşte pe malul Brateșului și fac stricăciune viilor.» — 

178. Acelorași: «să-s părăsască de a mai fat[e] vadurți] pe 

drepti viele ce sănt pe mal, ş'ardu gardurile și hăragii. .. De 

a mai vini jalobă ca agasta, acolo în mal să vor spăndzura; 

că€ acolo este cănpu cu mult greii.> — 179. Pentru un Ture 

ce luase în arendă o baltă a Mitropoliei la Galaţi şi stricase con- 

tractul.— 180. Pentru un sa/a/Zor turc, care vine să urmărească 

pe Turcii «de la Lăpuşna», cari fac zu/umuri «tărgoveţilor». 

Să prindă pe vinovați, şi să-i ducă în fiare la Bender, «și pe 

ciialalți încăș pe toţ să-i goniască de acolo, din vreame ce 

nu sănt tărgoveţi mulțămiți cu dănșii». — 181. Sărdariul e 
mustrat: să scrie şi la capuchihaiaua de Bender și să tri- 

meată și «pe o muiare curvă, ce să află în casa unui Turcu». 

— 182. Pentru o căruţă luată la conace de la «Marcu Jidov 

din Bărlad>.— 183. Datoria unui Armean din Suceava. — 184. 

Starostelui de Cernăuţi, pentru a scoate cun tianc cu multe 

de toate», oprit la Sniatyn unor Armeni din Roman, «cu niște 

pric[i]ni răsuflate». — 185. Pentru o casă în Bacău: un orășan 

«ungur», Martin Cancia, pretinde că nu e pe loc domnesc, 

ci «pe locul lui, unde aii curățăt el, şi i-ai tăiat pomeţii».— 

186. Ordin către Antiohie Carag& Vor[nicul) ot Bot[olşani i Iliaș 

Vel Căp[ijtan de Dorohoiii», ca să facă o hotărnicie la Păpăuţi. 

— 187. Pentru un Turc din Galaţi, cerut la Brăila «cu do- 

vagiei, pentru blestemăţiel(e) ce aii făcut». — 188. Pentru un fiii 

al lui Grigorașco Moţoc, «cari-i pribag la Moscal[i]». — 189. 

Pentru <jaloba preutului Dumitrașco ot Călimăneşti i a Cuzii 

Postelnicul cu fraţii lor, răzeşii de Pățăști» (Ținutul Putna). — 

190. «La ghinărariul de Brașov, pe jaloba Manii și Ion, Băr- 

sanii de Cașin, carii au strănsu 950 mascurli] de la Mușerhud 

şi dintr'alte sate din Ţara Unguriască, și i-ai adus în Mol- 

dova, de i-ai îngrăşat, avănd tocmală căte un zlot de mascur, 

și pe urmă stăpănii mascurilor li-ai poprit din tocmala lor 

căte 15 ban(i] de mascur.» — 191. Către «goberna de Săbii> 

pentru o judecată, — 192. Recomandare pentru «proin episcop
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Minas», care se duce «cătră Locurile Sfinte». — 193. Către 
Vel Căpitan de Covurluiă, pentru o plingere a călărașilor 
de Puţeni, «zăcănd călărașii că, amistecăndu-ș Căplijtanul [de 
Puţeni), Movila, vitile sale în vitil[e] satului, la rupta unui 
văcărit, în trecutul an după Moscal[i], și neplătindu-ș Movila 
văcăritul săi, au luat zlotașii vite a lor... și li-aă pus de 
au stătut zălog un an la Duwm[ijtru vameşul în Bărlat, şi, mă- 
carii că Movila ș'ai dat banii săi, ș'aă măntuită rămășița, 
dar ei săntii păgubaş de sănbra a 4 boi și de hrana a 2 va: 
cu vițăi, ce au stătut zălojite..., şi încă li-au luat Dumlijtru 
Vameșul și 14 lei cheltuiala acelor vite de un an, ernaticul 
și văcăritul»>. — 194. Plingere a unui Alexandru Necoară 
contra lui Movilă, «că i-ai dat Movila bani], ca să-i îmbrac[e) 
pe la oameni, unde ar găsi, săi facă 160 vedre vin, ză- 
cănd că la vreamea culesului viilor şa trimite şi vasie) să-ş 
străngă vinul, și, la vreame netrimițăndu-ș vasțe], cii cu da- 
torie ş'aă văndut vinul, și el, cu învățătura Căpfitanului Mo- 
vilii, aii luat bani] de pe la oamen[i), cu bașul lor, şi i-au 
dat banțij». Apoi Movilă «iar i-ai lipădat ban[i], şi i-ai luat 
un vas de vin din pivnița lui așădzat[ă], și plătit și de 
vădrărit, şi ai văndut vadra de vin căte un leu.» Se hotă- 
reşte jurămînt în biserică. — 195. Pentru nişte vite luate de 
Movilă, «dănd samă că, fiindu fugiț oamen[i] de Puţen[i] peste 
Săretii, la vreme cănd eșis[e] cătanil[e] din Țara Unguriască 
pe supt munte, atunce amestecăndu-s[ă) ei cu alț bejenarți], 
sar fi pripășit la dănșii niște mănzaț, și iarăș omin[i] de ai 
lor i-ai colăcit.» — 196. Pentru niște «părți de moșii cu ve: 
dlilni» la Ținutul Cernăuţilor. «Hermeziu, car[e] ai murit în 
Țara-Romăniască!.,. Părțile ce sănt frățăști... Unii din ve- 
cin[i] aii fost şi cu Hermizeul în Țara-Romăniască, pănă la 
moartea lui, și de acolo ai venit la pămăntul lui, şi i-ai în- 
surat.» — 197. Către Căpitanul de Ciuhur, să poată «adus[e] 
liudzi, oameni) strein[i], din raiaoa Hotinului, or[i] din "Țara 
Leșască, să fie beșlei, la fieștecar[e] sat căte un beșleă, să 
fie pentru paza marginii și de apărar|e] lăcuitorilor de pri- 

i V. capitolui precedent.    
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c[ilnile Turcilor ce trăescu acolo: vor fi scutiț de &ferturți], 
nemică nu vor da, numai ei vor păzi slujba lor, care este de 
odihna lăcuitorilor, cum am (5i£/ fostii și mai înnainte la ata mar- 
gine>. — 198. «La Costandin Vornicul ot Cănpullungu, pentru 
jaloba &-ai jel[ulit oamenii, Cănpullungenii, din Vamă, pentru 
niști vite a unui Arman, anum(e) Bărnad, din Țara Leșască, 
carfe)] li-au fost adus acolo, în munţii Cănpulungului, făr de 
voia lor; car[e] vit[e], măncănd o samă și Moscalii, atunce 
sai fost făcut carte la dregătoriul Cănpulungului, și ar fi 
plinit și de la dănșii gr lei, 10 pot., luiîndu-le vite dreptu 
acești bani.» — 199. Pentru o datorie ce are un locuitor din 
Tismenicza (Polonia) faţă de moștenitorul lui Pană negustorul 
din Botoșani. «lar, de n'or căuta la dreptate, apoi ni& noi 
n'om sufer[i] a rămănea omul nostru păg|ujbaș, ce cu 
alte mijlocir[i) i să va plini paguba.» — 200. Pentru un Polon 
care a dat lui Toader Sfeclă «2 boi pe păine, şi i-ai dată nu- 
mai 9 cetferi€, iar 11 cetferiă au rămas, şi, mergănd să-i 
deai păinea, l-au zăberit stăpănul lor de o iapă, cu hamuri] 
cu tot, cu 11 păndză desat, pentru o fămiae din raia, ce ai 
scăpat de la Moscali și s'aii fost măritat după un Rus, de 
unde șiad(e] Sfeclă, și, avănd îă alt bărbat în raia, au fugit, 
și dzic[ej Liahul că ai luat ata fămiae un habaciă şi 17 coţ 
de pănză», — 201. Pentru <Sandul Tuduri, cupeţ ot Iaș», prins 
în Polonia și zăberit de 13 ughi, pentru nişte cărăuși. — 202. 
Pentru nişte vite ale unui Turc rob la Ruși, lăsatela «un Gavril 
vătăman în Trifeşti>, — 203. «Giudelui de Țigani hătmănești», 
să-şi strîngă Țiganii, «și să-ş dei poclon hătmănescu, pe obiceiui,,. 
Așijdirea și pentru Țiganii strein[i], ce ar vin(i] dintr” altă 
țară, pe toț să aibă a-i pune la cata lui... Pentru moarte 
de om și pentru șugubin(ă), îi va Budeca dum(neallui Hat- 
manul, şi, pe unde vor îmbla ei, nime cai lor la olac să nu 
le iă, ni& căruţile lor la podvoz.» — 204. Pentru bani rămași 
<la Lefter starostil(e] ot Chișinău, cu zapis, de pe niști cofe 
a lui Enach(i] cafigiul al Domnie Sal[e| Grigor[e]-Vodă». — 
205. La cgudele de Țiganii strein[i] ursar[i], G-au venit din 
Țara-Romăniască»: să poată sta în Moldova '<acestii şărbu 
domnescu, cu toată tata lui». Nu vor da decit ebirul pe an,
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după tocmiala lor». — 206. «Pastport s'au dat la Dumliltru 

Duca şi la Hristofor, neguţitori, mergănd la Liptţiica.» — 

207. Numire de beșleagă la Movilă, cu 6 neferi, pentru a 

apăra pe locuitori de Turci. —208. Pentru Lupul Balși Med., 

ce are datorie la doi leniceri. — 209. Proces al lui «Miron 

Hăncul, săn Dumli]trașco Hăncul, nepotul lui Mihalce Hăncul»!. 

210. — Pentru nişte Turci iamaci de la Hotin, cari ai mers la 

iarmarocul din Botoșani, bătind oamenii în cale şi luîndu-li 

provisii, «și ai băut şi holercă de pe la oamin(i)». S'a plins 

Domnul Pașei şi lui lenicer-Agasi. Un alt Turc fură pe un 

copil, supt cuvînt «că la vreme Moscalilor, cănd aii mersu la 

Hotin, ar fi ucis acest copil pe un frat[e] a celui Turc». — 

211. Către pircălabii de Chișinău. — 212. Pentru un om şi 

ciobanii săi, cari aii bătut, rupîndu-i mîna, pe un copil de casă, 

trimes pentru rămășițe de cuniță. — 213. Egumenului de la 

S[fe]ti Arhanghel, care are de la Grigore-Vodă «părcălăbiia iar- 

ma[roajcilor de la Tărgușor» (Nicolina, lîngă Iași). — 214. Che- 

mare la Galaţi, Focșani și Botoșani, pentru iarmarocul de la Fru- 

moasa, «la medzăpăres». — 215. «Pentru Cănpullungu rusăscu : 

să între în lotru (sic) la dănșii, să iă peslelțli]le, ati să iasă din 

țară, și să între sluj[iJtorii], să şadză acolo în locul lor, ai să 
dzică că ai hotărăt să stei împotrivă de ruptoarle], 4 €fer- 

tur[i], căte 100 lei să-i diai, ai să vie din toate satile, adunăn- 

du-să 20 oameni; fugind, să-s strănge cine va vinli], să 

şază acolo la locurile acelea, păr la 300 oameni; şi să-ș 

iă peglejțille] şi banii lor, să-s rădiăle], ca să fie sluj[i]- 

tor[i] pentru pază.» — 216. Pentru cererea orășenilor de Siret 

de a li se da zi de tirg Marţia și iarmaroc la Sintă-Măria-Mică, 

«din vrem[e] că ș[i] acela este tărgu gospod». — 217. Des- 

fiinţează «nemisniciele», supărătoare pentru locuitori, trimețind 

la judecata dregătorului și a pîrcălabilor «car[e] or fi priclijni 

de părcălăbii». — 218. Către starostele de Cernăuţi și Vor- 
nicii de Botoşani, să nu supere pe «Armenii ce sănt negu- 

țitorți] de boi, din Țara Leşască»>, a căror judecată, pentru 

1 Acesta din urmă e răsculatul împotriva lui Duca-Vodă în a doua Domnie. 

V. notița din Doc. Biszrizei, II, p. XXV. 
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datorii, e numai la Divan, — 219. Întrebări făcute la Ținuturi : 
«starea locului de la Țănutul — și osăbite fieşticare ocoale, după 
orănduiala ce arată mai gos; hotarăle țărăi .. ., hotarul acelui Ţă- 
nutu .. .: cu ce Ținut,lace ocolşila cesatiă ... ; Scaunii[e] dom.- 
neşti : [situaţia lor geografică] ; mănăstirile : zidirea, vel[eajtul şi 
mile ctitorilor, înnoirea și veletul înnoirii și al ctitorilor, stare 
locului ..., şi ce hram iaste; mănăstirile închinate... ., schi- 
turile....; bis[e)ricile de piiatră.....; bisericil[e] de lemnu...; 
tărgurile...; vămile, la ce tărguri]; mortasipie, așijdirea ; 
camăna, aşijdire; munții. ..; scălile, adicță] drumuril[e] ce trec 
în țara Ardialului, de la ce ocol şi sat să începe drumul, pe 
unde trece peste munte și la ce loc întră în Ardial, anume 
satul saii cetate; poticile, adică drumurile ceale mit, de pictor 
şi de cal...; apile mari: numile lor, din ce munţi esu, şi nu- 
mele muntelui, treat[e] pe la cutare loc, la cutare ocol și 
sat, într'aca apă căte alte ape dai, la ce loc, numile ocolului 
şi a satului, şi apa ace mar|e] unde dă, la apa cutare, la ocol 
i la "Țănut şi satul cutar(e); apile mi&...; dialurile cu vii...; 
dialurile făr de vii...; movilile...; răpile...; văile marii 
cu pădure saii cu cănpu...; vălcealile...; păduril[e] . ..; tufă- 
rile ...; luncile...; cănpiele...: anume șăs sati dial; poe- 
nile...; bălțile. ..; heliștiile... ; vadurile : pe la apile unde nu 
sănt poduri...; meziluril(e]... ; siliștile, adică moșiele unde ai 
fost sat și acum este pustiiii, la ce ocol, etc.; moșşile: mă- 
nlăjstirești; ceale făr de oamini], numele pămăntului, etc. ; mo- 
șiile veliților boiar(i]...; moșile boiariloral doil[e], tij ; moşiile 
boiarilor mazili, adecă cei &-ai avut boerie al trielea; moşile 
răzeșilor tij.» — 220. Plîngere a unor răzeși din Putna, între cari 
un «Marin Brăncovanul»; și « Vas|i]lie Săverian ... şi Grigoraș 
Venitic..., din niamul Borzeșştilor»; în proces cu niște Bontășești!, 
cari aii un &ăzriz acolo. — 221. Pentru Turci din Brăila, cari 
pradă în Tecuci. — 222. Pentru nuiele și pari, cerute de Domn 
la “Ținuturi.— 223. Poprirea unui sat, pentru juvaiere: «un 
lanțuh aur cu 96 bulbut..., 6 mătcalurți) şi o părech[e] 

1 V. Convorbiri literare, 1903, Octombre: Manifestaţii nouă ale unei colt 
vechi, UL
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sărji aur, cătle] cu un rubin în mijloc..., un inel aur, izma- 

ragd>. — 224. «Lui Ogac-Cauș şi staroste de Putna, pentru 

dughianile Turcilor zulumgii de la Focșan[i], să le opriască, 

şi să pue într'ă[njsăle alți neguţitorți), iar pe acei zulumgii, 
prinzăndu-i, să-i pue în fiară şi să-i triimit[ă) la Brăila, să-i 

dei în măna lui Inicer-Agasli], să le vie de hac.» — 225. «La 

starost[ele] de Putna, ispravnicul marginii», pentru jalba unui 
Căpitan către <Căpt. marginii» de «ceia parte», că i-a dat «73 

lei... pentru o căplijtănie, şi apoi l-ai scos, şi ai rămas pă- 

gubaş de ban[i]>. Să «vorovască cu dregătoriul marginii». — 

226. La nişte săteni, «ca-s să aperi..., pentru priclijna ve- 

t[i]nătăţii și pentru 10 lei ce le cere dum(neajlui pentru lucrul 

boerescu, pănă vor sta la Divan».— 227. Starostelui de Putna, 

ca să trimeată «10 cărămidar|i] şi un miimar, meșter de lemnu: 

tocmindu-i cu hac, să le dei şi arvonă». — 228. Către «isprav- 

nicul marginii Putnii», pentru cun emir tătar, carfe), fiind zor- 

bagiu, l-aă prinsu şi îl cer alţii de ai lui în chizăşie, cu zapis, 

cum că s'a lăsa, dar Mărie Sa Vod[ă] n'aiă priimit şi au scris, 

așe în heră cum este prinsu, să-l trimit[ă] cu Hasan-Salahor, 

ce s'au trimis de ai€, să-s trimit[ă] la Bender». — 229. Pentru 

Grozeşti (Lăpușna), foști ai lui Neculai Costăn Logofăt şi 

daţi lui Gheorghie Turculeţ Postelnic, pentru o datorie de 

180 lei ai Logofătului. — 230. «Leiba Jidov de Eş, ce s'au trimis 

la paza Ochii.» — 231. Pentru nişte bani furaţi de un Evreii 

din Raşcov, de la un om ce-i stătuse în gazdă. — 232. Să se 

caute de la boierii bătrîni «cărți de părcălăbie», și să se trimeată. 

— 233. Scutirea Armenilor poloni de cai de olac şi «de drum»: 

«nit de p[e) la odăile lor, nit din oile lor la conac[e] nim[e) 

să nu le îă, nit oi, nit cai.» —234. Către «Scărlat polcovnic, 

pri caril|e) l-am făcut Domnie Me Vornic la Bot[ojșan[i], să fie îm- 

preună cu Caragt» (7 April7250=1742)1.— 235. Întărire pentru 

o casă, cu voie de <a găzdălui sai a șăde în casâl(e] dum[isale]». 

— 236. Pentru niște Turci cari fură o fată în Ținutul Cernău- 

ţilor.— 237. Voie pentru un om al lui Alistarho Ban, să treacă în 

«Ţara Unguriască», pentru a lua niște documente de la Șerban 

i V, vol. V, p. 238, no 96. 

  
 



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 237 

Cantacuzino, — 238. Lui «Vasilachi Postelnicul, capichehajia 
de la Măriia Sa Sultanul, pentru o roabă, Nastasiia, care s'aii 
luat cănd catanel[e], la vreamea Domnii Sale lui Mihai-Vodă, 
de un Tătar Behtemir, den sat din Mengiri, care căutăndu-să 
atuncea pe porunca Înpărăţii, nu S'ai putut afla, şi, rămăind 
la acel Tătar, iar un Dumitru Sărbul, tocmindu-să cu Tătarul 
pentru acea roabă, să î-o dea femeaia şi, slujind cinci-6 ani, 
să fie ertat, cu copii ce va avea, și, nețiindu-să Tătaru de toc- 
mal[ă], s'au scris la caplijchehțajia, să stea să scoată un mumbaşir 
de la Măur Sult[anul| pe tocmeala ce ai avut, să-i scoaţ(ă] fă- 
meaia și copiii de la Tătarul acela.» — 239. «La Vornicii de 
Botoșani. Facem știre că aici, la Divanul Domnii Meale, ai 
venit tărgoveţii de Botoșani, Rumăni și Jidov(i], jăluind pen- 
tru așăzămăntul tărgului, și ales pentru tărgul Făinii, căci, mai 
înnainte vreame, cu cățva ani, tărgul Făinii au fost mai la 
vale, iar apoi, strămtăndu-să acolo, îndesindu-să dugheanele, 
fiind în faţa tărgului, unde să vinde altă marfă şi băcălii, și 
pe aciia și mesearnița, de vr'o 20 de ani s'a mutat tărgul 
Făinii în deal, de sănt așăzaț o samă de Jidovi şi alţi tăr- 
goveţi rumăni, și acum o parte din tărgoveții cei din fața 
uliții trag ca să mute şi tărgul Făinii iarăș în vale. Și în tre- 
cute zile s'ai fost dat și o carte legată, scriind după jalba 
lor, iar altă parte Jidovi şi alți tărgoveţ rumăni, ce ș'auă făcut 
case în deal, de spre ţintirimul Bisearicii Albe, unde iaste 
acum tărgul Făinii, jăluescu că le-i cu strămbătate lor, de 
vreame că acolo, în preajma caselor lor, atăta hrană au Și 
ei, făcăndu-să tărgul Făinii din Duminecă în Duminecă, și, 
de să va strica, ei rămăn fără nici un căștig. Pentru care 
arătară și cărțile Mării Sale lui Grigorie-Vodă, scriind că s'au 
mai purtat atast[ă] pricină, şi ai poruncit cu tărie ca să ră- 
măe toate aleşverișurile la locul lor, şi tărgul Făinii de acolo 
din deal să nu clătească, şi acastă poruncă şi Domniia Mea 
cu cartea noastră asemene am fost poruncit a să urmă. ȘI, 
cu toate aceastea, văzum și carte ta de judecată, Vist. An- 
tiohie Carageă, scriind că ai luat seama, întămplăndu-să 
acolo şi căţva boiari mazili din Ținutul acela, care și ei 
ai dat mărturiia lor că tărgul Făinii acolo în deal iaste așă-
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zat de vr'o 20 de ani, şi iaste cu cale așăzat, de vreame că 
din vale, unde s'aii văndut făină mai în trecuta vreame, în- 
deșindu-să casele, n'aă unde sta carăle; şi tu ai hotărăt făcănd 
dreptăț la amăndoao părțile, însă tărgul Făinii să rămăe tot 
acolo unde să află acum, în deal, și altă marfă acolo să nu 
să sue, fără numai făina să să vănză, iar băcălii şi pita și 
alte mărunţişuri să să vănză de la vale, la Tărgul vechii, în 
fața uliţii, ca să aibă cu toţii alișveriș şi hrană. Și pentru 
atasta acum de iznoavă îţ poruncim, de vreame că partea 
tărgoveţilor cei din vale cu lăcomie trag și tărgul Făinii 
acolo la dănșii, şi alții să rămăe fără nici o hrană, și dowm[neata], 
împreun[ă) și cu alţi mazili, aț găsit cu dreptate a rămănea 
tărgul Făinii în deal, și alte aleșverişuri din vale, pecum ară- 
tăm mai sus, așa dar să dai poruncă tuturor tărgoveţilor, 
ca să urmeaze toți, şi nici de cum tărșul într'alt chip să nu 
să strămute. Şi să nu mai umble amestecănd lucrurile și pur- 
tăndu-să cu cheltuială pe la Iaș. Încă și meideanul acela unde 
să face tărgul Făinii în deal, de va fi loc domnescu fără 
pricinlă], niminea să nu-l astupe cu cas[ă] sai dugheane, ci 
să rămăe loc slobod. Și de acum atastă pricină să nu să 
mai poarte, că, carii vor mai amesteca, să vor pedepsi; și 
cartea de la măna lor să nu-s ia.» — 240. Pentru un furt, 
de care locuitorii se apără. «De vreame că urma bucatelor 
au trecut pen satul și pen vadul lor, nu pot ei să să măn- 
tuiască cu atăta că nu ştiu, că sănt datori să dea seama ; 
că, trecănd tălhariul pen satul lor, nu să poate ca să-lu 
sămtă și să nu știe... Să-i aduci pe toț faţă, şi să le dai 
strănsoare ca să dea seama, numai să afle tălhariul, ori să 
gure oameni din sat, pe carii vor pofti păgubașii, cum nu 
iaste tălhariul din satul lor, nici știu să aibă oameni răi în 
satul lor și, &urănd, să aibă pace, iar, negurănd, să plătească.» — 
241. Pentru un Jidov, căruia i s'a furat un cal de la căruţă 
la Roznov. «Jăluind lui Vel Vornic [proprietarul satului), i-ar 
fi plinit paguba Jidovului de la satul dumisale; deci, de vor 
jura doi oameni că nu știi ei să fie oameni tălhari în satul 
lor, şi perirea acelui cal nu iaste de spre dănşii, să le îm- 
plinească banii de la Jidov, ce i-ai luat de la sat, pentru  
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calul lui.» — 242. Ordin de la hotarnici, lui Velitco Cuze biv 
Post. și «Carpu Rusul biv vel Căpitan». — 243. Poruncă pentru 
a hotărnici tirgul Piatra de spre Costăn Dare Pitariul şi mă- 
năstirea Bistrița. — 244. «Pentru un robu, ce ni-aii scris Mărie 
Sa Hanul că ai fugit» : urmărire ; «numele lui, Hasan». — 245. 
Pentru păminturile «Lupului, ginirel[e] lui Toader Botedzu, 
ce aii fost rohmistru>. — 246. Ordin de lucru pe moșii mă- 
năstireşti la tirguri: cafară den cii ce ai dughen(ij pe mo- 
șie». — 247. Către ispravnicul de Roman. «Viind vrem[e] co- 
roilor i a şoimilor, să căutaţ să purtaț de grijlă), după obi- 
ceiul ce s'aii trimis de la acel inut și de alte date, să ni 
trimiț și acum 2 coroi şi un ulii, și pe oamini de ispravă 
să-i trimiteţ, ca să-i aducă făr de stricăciuni.» — 248. Soco- 
teală: <3 șoimi Cănpul lungu, 3 şoimi Ocna, 4 şoimi Vran- 
cea, 2 coroi aii ulii Bacăul, 2 coroi, 1 ulii Cărligătura, 2 
coroi, 1 uliă Vasluiul, 8 coroi, 4 ulii Sărdariul de la aciale 
Țănuturi: 10 şoimi, 16 coroi, 8 ulii fac peste tot». — 249. 
Recomandaţie pentru Trimeşi ai «Mării Sali ghinărariului de 
Săbiiii», «ca să cumpere 2 armăsarți]».— 250. «Ponturile ce 
li-aă trimis dum(neajlui starost[ele) Nanovschie cu Milinschie, 
Căm[ă)rașul dum(i]sal[e); Il: 7250 [1742], Mai 31.» Cere iar- 
maroc la Horodenca: să se dea de știre în țară pentru 
el. Să poată paşte 200 de boi, cari sar scoate fără vamă. 
Să-şi facă 200 de stoguri de fin. Să poată cumpăra 200 de boi. 
«Pentru 500 de cară lemne într'un an, să fie volnic a tăia 
și a căra din pădurille) țărăi Moldovii, aii din ale Cirimușu- 
lui, ai din ale Bucuvinii păduri, pentru triaba arsului în ca- 
săl[e] sale de la Horodenca ... şoo de copa€ de cer pentru 
dresul casălor sale de la Horodinca, caril[e) li-ai stricat Ca- 
zacii ... Să roagă pentru ucidire a doi Jidovi de la moșiile 
sale şi a unui om ce era cu dinșii, carilje] s'ai tănplat pri- 
mejdie supt pădure Drăgșanilor.» Pentru oameni ai săi 
fugari în Moldova. Pentru un Evrei al săii, căruia nui sa 
plătit de un boier niște grtii. Și Armenii săi «să fie volnit 
cu boei lor în țara Moldovei». — 251. «Să poată oamenii din 
Țara Leşască a ara şi a sămăna, cu datul obitnuit, pe pă- 
măntul Moldovii.» — 252. 27 Ianuar 7249 (1741). Grigore- 
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Vodă, pentru iarmaroacele de hotar, «di spre Cernăuţ, caril[e] 

din vechilfe] vrem[i] s'ai numit otace, şi, din prici)na vremii 

tulburărilor ce s'aii întănplat de cătăva vreme, s'ai fost pă- 

răsit». S'a înțeles cu Nicolae Potocki, vecinul de acolo. Se 

vor face ca supt cunchiii», Nicolae-Vodă, și supt Mihai-Vodă, 

«supt Horodinca, fiind loc mai cuvios și mai cu îndămăna, 

atăta căt pentru stare dobitoacilor, căt şi pentru neguţtoriia 

şi strănsura nărodului, îmbe părțile». Moldova va avea «vă- 

mile obi&nuite şi gudecăţile și toată orănduiala ce să cuvine». 

Vor fi opt iartnaroace pe an: la Sf. Gheorghe, Dumineca Mare, 

Sf. Nichifor, Sînpetru, Sf. Ana, Sf. Samoil, Înnălțarea Crucii, 

Sf. Dumitru. «Căte 15 zile pe loc.» — 253. Pentru un ne- 

gustor polon «car[e] ai venit... ai€ la gospod cu niști lu- 

cruri gospod». — 254. Scutire a 200 de boi de negoț ailui 

Potocki de vamă, de cornărit, de coniță. —: 255. Conducerea 

«Muscalilor ce ai venit de la Țrgăd (sc), mergănd la Soroca (2 

Iunie 7250 [1742]. — 256. Ispravnicului Putnei, «pentru dumneii 

Catrina Logofetias[a], a răpăosat[ului] Costandin Costachi, să 

o laslă] să triacă cu paci, lăsind-o Domnie Me ca să miargă 

la Bucureşti, la Domnie Sa Mihai-Vodă, să-ș scoat[ă] datorie 

ce are> (6 Iunie 7250 [1742)!. — 257. «Să aducă pe potro[polpu 

de acolo și pe Ion biv potrăpop și pe popa t-aii cununat pe 

om, iar G-ai cununat pe Toadir Hordilă, lăsindu-ș fămee și 

dăndu-i voe di-ai luat pe alta.» — 258. «Lt 7250 [1724], lu- 
nie 6. O carte dată de un copil din cas[ă), să margă la Bo- 

tlojșani, să aducă pi hahamul și pe tatul copilii și pe Jidovca 

&-ai văzut fapta, şi pe Solomon și Leiba şi șel (szc) c-ai zis 

c'or mărturisi că i-ai dat 2 ughi haham(ulj cu di-asila, şi 

pi un Jid[ov] t-aii zis c'ai văzut tocmind muma copiliă rochie, 

și pe Boroh Jidovul și Solomon, &-ai dat sam(ă] Jidovca, muma 

fetii, c'aii zis că, de apără, o'r scoate din tărgu, şi pe 2 Jidovi 

bătrăni, să aliagă dintre dănșii, să-i aducă, să stă faţlă] la 

Divan pentru pricina copilii Iancului cu figorulj Cerbului, 

&'aii silit-o, stricănd-o, precum ai dat sam[ă] tatul fetii şi 

mumă-sa,» — 259. Contract al unui boier cu satile sale: dijmă 

i V., pentru Constantin Costachi, si. fi. rom, il, p. 399. 
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şi 2 lei pe an (la Sf. Gheorghe şi Sf. Dumitru). —260. Var 
adus pentru Domn de la Dumbrăveni. — 261. Ordin către 
oameni mănăstirești a lucra pe moșia unde şed, «după cum 
S'aii hotărăt cu carte tipărită». — 262. Liberarea unei femei 
din Lăpușna, «c-ai fost trimis[ă] la ocnă, pentru că ar fi fost 
țiitoare la un Turcu». — 263. «Pentru un Jidov și un Arman, 
ce s'ai ucis la codrul Herţei de tăihar[i).» — 264. Către coa. 
minii de la sat de la Comănești», să-și păzească potica. 
«Acum, în vremilțe) acestor tulburări, făcăndu-s(e] panțirii], 
ad fosti plaiul în sama lor, iar acum, lipsind panțirăi, ai 
rămas paza plaiului iar în sama lor.» Să păzească de tălhari, 
supt răspunderea capetelor. Să dea prin ispravnici la Domnie 
«cărțile vechi» ce vor fi avind. — 265. Tot așa către «lă- 
cuitorii de Ocnă, tot pentru paza plaiului». Şi la cei de Cașin, 
de Grozeşti și Dărmăneşti. — 266. Pentru niște boi furați 
unui Tatar în Ținutul Grecenilor, —267. <O carte sai dat 
dumnealui Șărban Duca biv ftori Păharnic, pe o parte 
de moşie din Zlătar(i) ot Putna, ce e cumpărătur[ă! moșu-săă 
Ducăi-Vod[ă]... Pentru o moșie a sa, anume Prăjăştii, ce sănt 
la Niamţu, ca să-i stăpăniască.» — 268. Apărare a unei moșii 
de <olăcari». — 269. Pentru moșii «din Mărgineni ot Bacău», 
cumpărate de <la răzeşii unguri de acolo». — 270. Judecată 
a egumenului de Caşin, care arată un act de la Gheorghe 
Ştefan-Vodă: «ce cuprinde multe moșii, că este făcut pentru 
lucru de chivernisal[ă], avănd Ştefan-Vodtă] pribegie din 
țară, —ca să nu pue cineva dintr alţii măna pe moșiile sale.» 
Se socoate ca Zrept un alt act, care cuprinde mai puțin. — 271. 
Tovărășie de «cră&mari» romîni din lași. — 272. Pentru un si- 
hastru prădat de tălhari. — 273. «Preuților de la patru bisă- 
rit domneșt(i], ce sănti în tărgu, în Botoșan[i], cu o biserică 
din Păpăuți, după testament, &-ai avut de la Domniia Sa 
Grigori-Vod[ă], în carle) hotărăşti pentru 2 iarmaroas[e] mari 
ce să fac pe an acolo, la tărgu, afară din oraș, de alăturea 
tărgului: unul la S(fejtii Ilie și altul la Săntă-Măriia-Mică : la 
acestea 2 iarmarot[e] să aibă preuţii a fac[e) ei dughianilfe), 
şi venitul dughenilor pe obiceiul vech[i), ce este hotărăt; de 
să ias[ă] de dughiană, acel vinit să fie a bisericilor, pentru 
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unt-de-lemnu şi tămăe, şi alte odăjdii bisăricești, şi sănbriia 

preuților de chivirnisala lor; însă prin Vornicii de Botoșani] 

să-s dei sama, cum arat[ă) testamentul.» — 274. Pentru un hoț 

din Ţinutul Greceni, care prădase «în raeoa Ismilului». — 275. 

«Pentru Turcii ce şed la Aud cu casla], pe loc|ul] mănăs- 

tiriă [Mirii) şi calcă locul, și nu vor să dă venitul.» — 276. 

Vornicului, Costandin Ruset, ca să iea venitul moșiei sale, <carle| 

este în cel[e] doi tasurți] ci lăcuescu Tătarăi»i. — 277. Nu- 

mire de beșleagă la Chişinău, «după orănduiala cum scriii şi 

alte cărți de beșlegie». — 278. Pentru beșleagă, «ca să-i dei 

leafa lui, căte 15 lei pe lună (Vel Sărdariul), cu toate taina- 

turil[e) lui>. — 279.. Pentru moșia «lui Ianăș, tărgovăţ de la 

Bacăii». —280. Pentru o plingere a tirgoveţilor de Bacăii, 

«că pe locul tărgului din trecutele vreami, din bătrănii lor, au 

avut uniă şi alții vii, și, acei bătrăni vănzind viile la alt[e] 

măn[i] striene, ce n'aii fost tărgoveț de baştină, stăpănesc 

acie şi locul, şi-l vănd la alții, și danii îl dau. Și s'aă scris ca 

să-i popriască pe unii ca acie, să nu fie volnica vinde din 

locul tărgului, şi să-l împarță tărgoveților, ca să fie de hrana 

lor. — 281. Către ispravnici, pentru cărţile de judecată, care 

nu sînt bine făcute. «2 oameni cănd vor veni să-s gudet[e) 

şi-i vi hotără gudecata, întăi să-s scrie pricina omului celui 

ce părește, apoi să-s [s)crie răspunsul celuelaltu, în ce chip 

ai dat sam[ă], apoi hotărărea gudecăţii, că sai hotărit Su- 
decata lor într' acestaş chip, — ca-s fie lucru lămurit şi de în- 

ţăles, să poată înțălegea Divanul, precum dreaptate și străm- 

bătate. Și de acum înnainte să ştii că, de nu vor vini gu- 

decățile întiposite după poroncă ce-ț poroncim, le vom 

trimite rupte cu oameni domnești, acolo, la dumnleajta, și nu-ț 

va fi cu cinste dum.; însă, pentru gurămănturi, socotiţ pentru 

lucru, nu puneţ 2-3 oameni să gure, și pe cela ce nu va şti 

de acel lucru, nu-l siliţ cu &urămănatul, și, ales, pentru ce fiește 

lucru mic este cu păcat a sili pe oameni la gurămăntu. Apoi, 

pentru tobotele fitorilor dumlillorvoastre, ni-au venit jalobă 

că eii căte 6 orţi și 2 lei; pentru care am hotărăt mai multu 

1 V. orga, Chilia și Cetatea- Albă, pp. 248-9. 
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decăt 6 pot. ciubote fiăorii dum. să nu &.» — 282. Către «Pavel 
Sărdar, ispravnicul Orheiului i Lapușnii», pentru că «te atilnjgi 
cu călcare și de oamin[i] bisăricești, atăta dum(neajta, căt şi 
nemesnicii dum., pănă și bisăricilțe) călcaţ, cercănd prizli)ni 
de gloabe asupra călugărilor şi asupra preoţilor ; care lucru 
să cuvinle) a gudeca cu gudecata bisăritască». S'aii plins 
Mitropolitul şi episcopii. «De aț făcut așa, de la noi ata 
volnicie n'aț avut, din vriam[e). că noi la aceale ce sănt în 
gudecata bisăriăască, nu vom să ne amestecăm.» Să nu mai 
fie nemesnici, cum i-a mai scris, «că nemesnicii aduc pric[i]ni 
de mestecătur[i] necuvioas|e] ca acestea... Partea bisăricască 
să fie Budecaţ cu gidecata bisăriţască. Încăş, cănd va avia 
vr'un mirian gudecat[ă) cu vre un călugăr sai preut, și va 
rămănia cu vr'o vină călugărul saii preutul, să fac[i] ştire) la 
episcopul, și să va pedepsi cu gudecata bisăriăască, iar mi- 
rianul să va pedepsi de la ispravnicul Țănutului.> — 283. «Pe 
jaloba comijsariului, lui Libomirschii, peantru 20 de boi și 8 
car[e] cu sare), c-aă zăborăt pentru pri&|i]na lui Mostafa Turcul 
din Bender, t-ati avut cu Jid. de la Raşcov; fiind acest zabor 
făr d[e] poroncă, s'au poroncit să-s dei înnapoi.» —- 284. «Pe 
jaloba lui Ioniţ|ă] Postelnic, săn lui Miron Cuzăi, c-au fost Logo- 
făt, pentru moşiia Crăc[uJaeștii de la Vaslui, Avgust 9 (7250= 
1741)1.+— 285. «O carte s'a dat Sfinţii Sal[e] prefectul de la 
bis[ă)rica catolizască de aiă, di laș, ca să-ş stăpăniască 3 cirti de 
vii de la —.» — 286. «La Ioniţă Pisoțchi, părcălabul de Bae», 
pentru ca «tărgoveţii» să trimeată e«șindila Treisvetitelor». -— 
287. «La uşurgii de la Oronbetoglu, să ţii în sat — lui Ali 
Mărza, fiiul lui Isuf Mărza, din uşorul sat[elor lui.» — 288. 
«Pentru un protopop &-aă dăspărțăt o fămeae de bărbat, să 
caut|e] să-i trimit[ă] aiă, pe fămeae cu bărbatul ei. — 289. Fir. 
man pentru a selua averea unui Turc mort în Galaţi:o luase întăi, 
ca «tovarăș», <Cabă-Hasan, Sărdar|ul] nostru». — 290. Proces 
al «tărgoveților de Hărlăii> cu «mortasipii» de acolo, cari li-ar 
fi luînd «mortasipie de pin saci cu făină, și apoi și din păni de 
Pin covăţu, piste obicei». — 291. «Pentru Athănas[e) ce s'au 

1 Actul la care se raportă acest regest e analisat mai sus, Pp- 157-8, n 59
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trimis capichihae lăngă Elagas(i], ca să-i dă liafa lui de acolo, 

căte 25 lei pe lună.» — 292. «Pentru Jidovii de Căuşen(i)», cari 

«ai pohtit aşădzar[e) pentru vama de holercă ce o cumpără 

ei din ţar|a| leșască şi o trec ai& în ţară), de o ducla Cău- 

șen|i], şi s'au tocmit ca-s dea vamă pe cufa de holercă căte 

4 lei vech[i], însă şi cufa, mai mar[e| de 70 vedre să nu fie». 

Se admite. — 293. Pentru Sărdarul Turc din Galaţi, care face 

«blăstămăţiia» de a se împotrivi firmanului; pircălabul să-l 

dea lui lenicer-Aga. — 294. Zlotașilor de la Tecuci, «să țăe în 

sam[ă) peceţilje| pe gumătate la 3o de oameni] ce sănt pen- 

tru slujba dum. Casabaşii, la saigii>. — 295. O gloabă de la 

un hoț prins în alt Ținut se dă ispravnicului din locul unde 

se făcuse furtul, «din vrem[e] că di acolo s'aii vădit şi s'âui fe 

    
gonit». -— 296. Către Vel Căpitan de: Soroca, pentru 

«Turci zorbagii». — 297. Turci 'cari dau bani cu împru- 

mut în “Ţinutul Roman. -- 298. Pentru ca să se aducă i 

«Jid|o]vii de Movilă» la Vel Căpitan de Soroca, pentru 

datorii din camănă. — 299. Către pircălabul de Galaţi, ca 

să cumpere vin de «Niculisăl» sau eNiculiţăl» (unde stă un 

beşliagă), «fiind pe plăcer|e)». -- 300. «Pentru Turcii brăileni 

carii s'aui aşădzat acolo, la Focșanii] cu corturi), şi fac multe i 

zulumur(i] lăcuitorilor». Se trimete <Husain-Agla!, beșliaga 

nostru», și Enachi Comisul, «ca să stri&[e] toate dughenil[e], 
și să pofiiască cu mar[e) tărie ca să nu-s facă iarmaroc». S'a 

scris și lui Inicer-Agas[i] de la Bender. — 301. Se cere pîrcă- 

labului de Galaţi a recomanda un Turc ca Serdar: «numai să 
nu arete pe vre un blăstămat, că apoi n'a put[€] da samă.»— 

302. La ispravnici, pentru «jalobe... că aii luat lăcuitorii 

ban[i] de pre la Turci, pe miere și pe nuc și pe perjă şi pe i 

altele, ş[i] acmu, niavănd mere sai nus sai perji să ][i] dă, îi 

„supăr[ă] cu başul fâr de cale, de le ei banii îndoiţ». Vor res- 

titui banii cu dobinda «din dzet[e] 12 pe an».— 303. Ur- 

mărire de robi tătăreşti în Ţinutul Suceava. — Scutire a «12 

oamin[i) strein|:], cărămidar[i] car[i] ai vinit de lu margințe)»: 

vor da numai cîte 10.000 de cărămizi pe an. — 304. Lui «Du- 

mitru Vameșul, pre car[elle sai pus Căplijt[an] de țimiţ (sc) 

la 'Frotuș, ca-s aibă întru toat[e] a purta de grija ţămirului,  
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şi toț panţărăi să aibă a asculta de dăisul.» —- 305. Un vor- 

nicel trimes la ocnă, «de n'aii scos ominii toţ la peceț,- ci 

i-ati făcut raileni și bijinar[i].» — 306. «Ianach(i] Hatman i păr- 

călabu Sucevii. Dat-am scrisoare noastră dum(neallui Cos- 
tandin Hristoverghi Postelnic, pre car[e] l-au socotit de s'aii 

făcut Căpliltan la Horodişte şi purtător de grije la toat[e] 

poroncil[e] Mării Sal[e) lui Vod[ă] ş[i] a noastre, cele ce s'ar 
tămpla a fi: pentru aceia vă dăm în știr[e] și voi, căplilta- 

nilor de acolo, să-i daț ascultar[e) întru toate, și nime să nui-s 

pue împotrivă: iar carii n'ar fi supus ascultări lui, să va adutle] 

ait[i), şi să vor pedepsi. Lt 7251 [1742], Octomvrie 4.» — 

307. «Căm(ălrașilor de Ocnă, după fermanul împăr[ă]tescu, 

să fie volni& a popri saria munteniască de la Brăila în os, 

să nu las(e] să triacă sare munteniască, precum şi sare moldo- 

viniască de la Brăila în sus nu tredie), pe obiceiul vechii.» — 

308. Tot așa pircălabului de Galaţi. — 309. lertare pentru un 

vornicel închis la ocnă. — 310. Scutire pentru vinul ce aduce din 

Constantinopol în Polonia «dumnealui Voevozi Rusca». —311. 

Pentru venitul de morți de om și șugubină al Vornicului-Mare: și 

<2 pot. de cufa de holercă şi 2 ocă holercă, 2 pot. 2 oclă] peşti 

de carul cu peşti; aşijdir[e] de carul cu sare, ce va vinli] la 

tărgu să văndză, să iă un drobu de sare, și doi ban[i] de 

toatjă] dughiana, şi de toată bute de vin ce sa vinde în 

tărgu, să îă căte o vadră de vin de bute, și dintr'alt[e] aliș- 

verişurți] sa tărgului [Bărlad), din toat[e] să aibă a lua pe obi: 

ceiul vechii ; și, pentru tălhar(i], încă să aibă a cerca și, prin- 

dzându-i, să:iă ce vor găs(i] la dănșii, şi pe tălhar[i] săi trimită 

ait la Eș:>» — 312. «La carii sănteţ rănduiț dă străngiț ușorul 

la parte de la Orăolu», să scrie dijma unei moşii boierești 

«pe car[e] âă arat Tătarăi..., şi cu zapcilăcul vostru :să o 
ducă Tătarăi la Chis(ijnăt, după obiceaii»: Domnul a dă- 

ruit-o proprietarului. — 313. Către «<toț sătenii de pin sa- 

til[e] de la codrul Chigheciului, pentru pricina &-ai făcut 

mărzacii cu Gheorghie &-aii fost Căplijtan»: venise mum- 
başir de la Hanul. Să arăte și ei plingerile contra Tata- 

1 Voevodul polon al Rusiei,
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rilor: — 314. Să se urmărească nişte vecini, luîndu-li-se «căte 

doi .lei păntru slujba ce săntu obiânuiți a face». — 315. 

Către Vel Căpitan de Tecuci, «ca să rădi&[e] toate podu- 

rile] de pe Săret, să lasă numai unul, car[e] s'a socoti la loc 

mai trebuitor>. — 316. Scutire de dări pentru «acest Jidov 

strein din "Țara Leşască, anume David .. ., fiind bun meşter ar- 

gintar..:., poftind Domnie ME a ven[i] şi a să afia la orașul 
acesta orcăţi de mulți oamin[i] meşter[i], cu bun meşterșug.» 

— 317. «Jaloba unui Marco Jidov di Bărlad, c-ai jeluit pe un 

Herșul Jidov di la Focșeni, di ceia partie, zicănd Marco di 

Bărlad, ca, fiind el tovarăș cu alti Marcu, di Eş, şi ducănd 

horilcă în Țara-Romănască, ai pus vichil pe Herșul»: acesta 

oprâşte 40 de galbeni. — 318. Jaloba lui. «Ioniţă Cuze Pos- 

telnic>, pentru că, Șendre biv vtori Sluger «și alți răzeş», fă- 
cînd <pod îmblător> pe o moșie a sa anume «Păţăștii», 

trecătorii strică finațele «şi altele» ale lui Cuza. Sau să-i 

dea «venitul locului», sai să plece. — 319. Pentru oamenii, 

«Mold[o]ven[i] şi Jidovi», cari șed pe moșia Budile la So- 

roca, și nu plătesc nimic proprietarului. —Fol. 88 și urm. 

II. Condica dea giudeacăţile Divanului din anul d'ințăiii a Mării 
Sale Domnului Costandin Necolae Voevod, începăndusă dea. 

la luna lui Săpt. 7250 (1741), pănă la sfărșitul lui Dichemvri, vlet 

7251 [1742]. (VO:] Giudecăţile boiarilor Divanului. Condica de 
anul al doilea a Domniei Mării Sale Domnului, stăpănului 
nostru, Costandin Nec[ujlai Voevodi, I* 7251, Ghen. 1 [1743]. 

320. Proces al Moldaviței, pentru nişte «posăzi» ce i s'ar fi 
dăruit în al XV!“ veac. — 320. «Vameșii de otace» cu «va- 
meșii de Roman», pentru boi cumpăraţi la Roman și Boto- 
şani, «ş'aii trecut în raiă»>, cufe de horilcă și altele. <Aşijdere, 
vameșii de otace.aii cerut la vameşii de Roman vama pe o 
sam([ă] de boi ce s'ai cumpărat la Roman, și, vrănd a trece la 
raiă, ai apucat vama vameșii de Roman». Se află «că vameșii de 
otace aii vămuit cu cale, de vreme că ei aii cumpărat (cu) vama 
boilor celor de-negoț din toată țara, ori pe unde ar trece, 
după cum ai arătat și izvod de ponturi, iscălit de dum(nealor] 
boerii. lar pentru horilcă și altă marfă, afară din marfa ce vine 
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la laş şi din negoţitorii cazaclil, iaste obiceiii, ori la carii tăr- 

guri în ţară ar ave a merge horilcă sau altă marfă, ca să să 

descarce unde întră la margine: acolo să vămuește». — 322. 

Proces pentru nişte marfă de Țarigrad, în care «bucăţi beldare, 

ghermesutur(ij». Se dă jurămint. — 323. Pentru o moştenire: 

«fiindu-i fămeaia bolnăvită de bătăile lui, ai lepădat-o, şi la 

bătrăneţă au luat pe altă fămeia, şi încă s'aă dat şi pe uliţă». — 

324. Proces de moşie: fusese dată «pentru 900 berbeci și 

20 boi de negoțu şi 20 ialovițe t-ai luat Petriceico-Vod[ă) 

de la Prodan Drăgușescul Jăt.!, iară rudele lui Petreceico saii 

a Doamnei să n'aibă triabă» (e vorba de Tătăreşti, în Ţinutul 

Dorohoi). — 325. Pentru un om dosit de la peceţi; pomenită 

«rupta suseanilor». «] s'ati prăpădit boul pentru dănsul, și dzi- 

cănd că nu i-ai fost argat.» — 326. Pentru o casă din lași, 

«în fața uliții rusăști, înpotriva bisearicii lui S(fe]ti Nicolai, ală- 

turi cu chivărsăria lui Macarie». — Fol. 185 şi urm. 

II]. «Cărţi domnești date pe jalobe.» 

327. «Fiind el argatu la Turcu, i-ar fi îndrăgit Turcul femeia, 

şi nu-l lasă Turcul să-s ducă de la dănsul.» — 328, Se 

trimet la Vlădici jalbe de fete necinstite. — 329. Hotări- 

rea Păpăuților, luaţi de <Neculai neguţitoriul din Botășeni» 

de la «Costandin Costin Neniul, biv Vel Paharnics2. — 

330. Cerere ca un blănariii să dea 120 de lei pentru 

«4 taneali de sobol, şi 10 spinări și guş, și 4 zagarale de 

vulpi, ce i-ai dat». — 331. Proces al unui biv evătaf de că- 

lăraş de 'Țarigrad». — 332. Proces al lui Gligori Balș Pos- 

telnicul cu «<Costantin fiul lui Gheorghii Canand Postel- 

nicul>, pentru cumpărarea unui boii «vitioan», care se află 

fulgerat. — 333. Proces între «Cerbul Jidovul de la Ro- 

man» «cu Pavăl cărăușul», care-i dusese <o bute de vin păr 

la Movilă, și cu tocmală să-l descarce de iasta parte de 

Nistru, iar, după tau sosit acolo, lar fi silit Cerbul să-l 

triac(ă] în ceae parte şi, băgănd carul și cu boii în pod, ai 

1 Pentru Drăgușescul, mai v. vol. IV, p. 275, nota 1. 

2 V., pentru aceasta, și vol. V, p. 238.
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luat podul apă, şi i s'a înnecat un boi, şi acum îș cerea 

boul de la Cerbul». E trimes la <podari» și la «stăpănul 

podului» ; «de vreame că eii brudină, ei sint datori să plă- 

tiască paguba ce sar întămpla». — 334. Pentru unul care 

luase «la Grigorie-Vod(ă]», <împreună. cu ispravnicul Ion, po- 

gonăritul de vii la Tecuă, şi fiind ispravnicul samiş pe slujbă»>.— 

335. Pentru o «slugă», care-și cere restul din plată: «să-i plă- 

tiască pecete și să-l îmbrace», fusese <tocmallaj>. Stăpinul 
arată că ci-aii făcut 1 părechi cubote roşii, de 2 lei, şi i-ai dat 
şi 5 orți bani şi nişti pelceli la blănitul unui contăș». Se 
decide «să-i de Gavril căte 1 lei pe lună, în cătă vreme i-ai 

Slujit, precum dai și alţii altor slugi de sama lor». — 336. 

Pentru niște Ţigani de la «Crăstăna fata Gramii Stolnicul, 

nepoata lui Orăş Hatmanul, gupăniasa răpoosatului Statie 

Clucerul». — 337. Pentru datoria ce aveaii «Novac Jidovul 

de Eș, fitorul lui Mihil haham», «Lupul» şi «lIosăp fitorul 

Ursului» la <«Leiba Jidovul de Botoșeni», care cau eșit 

mufluz». Acesta avea <o cas[ă] în tărgu în Botoşani, prețul 

ei de 250 lei»: creditorii o cer. Dar datornicul o vinde, ca 

şi «casa altui Jidov din Ţara Leșască, anume Ilie, carele s'au 

aşăzat în Botășeni>. Unul din creditori o reclamă pe cea 

d'intăiui, «curamă la căte trii», pe cînd ceilalţi numai pen- 

tru dînșii. Se găsește un zapis fără marturi şi făcut «cu 

meșteşugu». — 338. Judecată a unui fost «Vornic la Soveja» : 

unul dase altuia bani «la Telejin, la Izvoară, în Ţara-Rom[ă)- 

niască, ca să cumpere... oi și cașcaval». Acesta se învoise 

«ca să aducă oile la 18 munți, ce cumpărasă stăpănu-săti 

Hristodor, să facă cășcăvălărie, tocmindu-să să de oca căte 

3 parale». Alt martur spune că la plată s'ai dat «şi 

zloţ şi lei». Se aduc marturi «12 oameni, preuți şi mi- 

reni». — 339. Judecată pentru o casă din Iaşi: «ai aflat 

altă dovadă, adic[ă] scris[ă) pricina acestor cas(e] în condica 

vechi a tărgului, care să făce în vremile trecute, de șoltuzul 

de Eș, scriind în condic[ă] că ace cas[ă] cu pivniţ[ă] ai cum- 
părat-o Ene Peveţul înpreună cu femeia sa Paraschiva, muma 
Lupii». — 340. Pentru o cumpărătură a lui «Nicolai -aii fostu 
Căm(ălraş din lontru». — 341. Proces între Ion Cracalie și 
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văru-săii Stărce. «Pentru niște pricini trecute, din vălet 7225 
[1717], din vreme catanilor ce ati fost eșit den Țara Ungu- 
riască aice în ţară, la a trie Domnie a Măriei Sale Mihai. 
Vodă: făcăndu-să Vasili Stărce cetaș cu catanele, și făcănd 
jafuri în țară, jefuind nești boi a unui Turc dela Hotin, ai 
vrut el să tragă pe văru-săii Cracalie soție la cătăniia lui.» — 
342. Judecată de leșeni: cîn trecuți ani, la vălet 7243 [1744-5], 
întămplăndu-să de ai arsu Tărgul de sus». — 343. Judecată 
a lui «Vasilie Brăescul, fitorul lui Ilie Brăescul, nepotul lui 
Ion Pisoschii, strănepotul lui Simeon Barbovschii», din Be- 
cești (Cernăuţi), cu «Costantin Brahă şi frate-săi Toader Brah(ă], 
ficorii lui Ghiorghiţă) Brahă, nepoții lui Pănteleii Barbov- 
schii, şi popa Vasilie, ce s'au răspunsu nepot de fată lui 
Antioh, strănepot lui Dumitru Barbovschii>. EI şi «Brăjeștii» 
se certau de la moșie în sat. «S'aii adeverit că gumătate de 
acel sat, de Beceşti, ai fost a lui Drăgan Barbovschii, carele 
ai avut cin-şeasă ficori, anume Pănteleiu..., Simeon... și 
Dumitru..., și Isac..., și Costi...,şi Petrea... Aşijdire în- 
tr'acel sat aă avuta patra parte de sat Theodosie Barbovschii 
Mitropolitul, fratele lui Drăgan Barbovschii 1, şi s'au dat parte 
sa danie nepoților săi de frate... Aşijdere Anuşca, sora lui 
Drăgan şi a lui Theodosie, [are trei fete).» — 344. Procesal 
lui < Andreii gram(ajticul, fiiul Sfinții Sal!e] părintelui Mitro- 
politului, împreună şi cu nişte Grec plăcintar|i]>, pentru o mo- 
şie. — 345. Proces al lui «Manole neguţitoriul din tărg din 
Botășeni»? cu nişte Jidovi din Snetin, ce-i fusese tovarăşi la 
negoj. Ei cer jurămint, și judecata pare a voi marturi. Ei cer 
deci negustori ca «socotitori». Tot îi scot cu datorie şi ne- 
gustorii. — 346. Pentru un Iftimie Umbrar, care stă la temniță 
în a doua Domnie alui Antioh-Vodă (ca răpăosatului Antiohi- 
Vodă»), își vinde moșia, «și el s'a dus în “Țara Leșască, ş'aii 
perit, căndu avut Șvedzii războiă cu Moscalii la Poltava». — 
347. Proces al lui «Simeon snă popa lon, cu unchiu-săi Ghe- 
deon, proin egumen, ce-i zic şi Căzacul, fetorul lui Savin, 

! Pentru Teodosie, v. vol. XI din Hurmuzaki, tabla. 
3 V., pentru el, documentele botoșănene din vol. precedenț.
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ce ai fost Vornic». — 348. Judecata lui «Necolae croitoriul 

de aice din laș, fetorul lui Ion Olariul, cu cumnatu-săă Ni- 

colae căpitanul agesc», pentru o casă «la Uliţa Mare, în ca- 

pul ripii Peveţoae, la mahalaoa Tălpălarilor.. . S'aii răsărit za- 

pisul mai an-țărţ, cănd ai venit oștile moschiceşti la Iaş.»— 

349. Proces de moșie. Pomenit un act din 7091 (1582:3) de 

la Petru Șchiopul, «în carel[e] scrie pe satul Măndreştii că, 

fiind d'inceput în niamu lui, Movileștilor, şi din pricina pră- 

dzilor de oştilea turceşti t-au fost vinit în ţarlă] asupra lui 

Ștefan-Vod[a], tămplăndu de li s'a răsărit dresăli pe moșii 

c-ai avut, aii lipsăt satul acela de la stăpănirea lor, și, îimblănd, 

ai fost rămas mai pe urmă la sama domniască, şi Domnii, pe 

rugăminte Movileştilor, ai făcut milă de l-ai dat danie m[ăj- 

năstirii ci era zidită de Gheorghii Movila episcopul Rădaus- 

chii, car[e] mănăstir|e) este săhăstrii acum la Suceviţă.» Sa- 

tul Şărbăneştii «d'inceput ai fost a lui Petri Hudit, moșul 

Movileştilor, a lui Irimii-Vod[ă! şi a lui Gheorghii episcopul 

de Rădăuți, ctitorii mănăstirii Suceviţăi». Se arată că acest 

sat car fi un cut din cuturil|e] megieșilor satulțui] lor». Supt 

Vasile Lupul, satul era al lui «Vas[i]li Stărce părcălabul». — 

350. Proces cu «fitorii popii lui Vaslilli, ţ-aă fost protopop 

în Botăşeni». —- 351. Cerere de a se plăti de chiriaș o casă 

arsă. Fiind mult timp de atunci, cererea se răspinge. — 352. 

Pentru vînzare de vin: «căte 123 lei noi pe bute, și beleiil[e] 

pivniţii și cercurți) la buţ să fie dispre Vaslijlachi, iar lemne, 

luminți], drojdiilțe] să fie dispre cră&mar». — 353. Pentru 

niște boi: cai dat boii în vaci la văcar, șaii peritu un boi, 

iar unul, viind acas[ă], ucis, ai muritu». — 354. Proces al unui 

Ţigan anume Bărgăt. «<Cănd au arsu Tărgul de sus, în Dom- 

nia d'intăi a Mării Salţe) lui Costandin-Vodă.» — 355. Pentru 

niște lucruri: cun tămbar de şahmarandu cu pace de sobol, 

cu şireturi de firu, cu 12 bumbi de aur, 6 cu diiamanturi în 

vărfu, iar 6 cu rubinurți], şi o sucnă de canavaţă cu florţi] 

de firu, cu petil[e] cusute cu sirmă, cu sponce de argintu, şi 

un brăă de 30 lei», etc. Pomenit un «Călţinerăii». — 356. 

<Sărdar pe salahorți] la Vozie.» — 357. Proces cu un pretins 

«vecin» al săi, al lui Gheorghie Canand Post[elnicul),> zicănd  
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că-l trage vecin din sălişte, dea pe socru-său Dumitrachi Ar. 
mașul» : omul fusese iertat de Dumitrașco!. — 358. Pentru o 
fată ce naște un copil, şi apoi cau început... a să acoleasă 
dă un fetor a cestui Ștefan, de aă dzis că el aă făcut-o gră, 
d'aii făcut copilul, şi, oblicind globnicii, ai vinit la casa lui 
Ștefan şi i-ai luat gloabă 14 lei p'... Sai dovedit că 
fata Andriculias(i] ca o ţorfă să acoleseaşte cu năpaste de 
fetorul lui Ștefan. Și așă ai hotărăt Maăriia Sa Vod[ă) giu- 
d[ejcata: pentru gloaba c-ai dat Ștefan, să rămăia păgubaș, 
şi fata încă să rămăia ca o țorfă, şi să aibă pace fitorul lui 
Ștefan di spre fata Andriicules(i].» — 359. Pentru o datorie 
la «Parfene Băibărăcarii». — 360. Patru oameni dintr'un sa: 
jură la Mitropolie, «pre sfânta icoană a Precistii», împreună 
cu feciorul de boier Ilie Zmuncilă, pentru însușirea de «ve- 
cin> a unui om. — 361. Proces pentru Ţigani. Pomenit un 
act de la Gheorghe Ghica pentru <Costașco Moţocu t-au 
fostu părcălabu la Hotin». Moţoc avea acte de la Barnovschi, 
de la Alexandru-Vodă și Ștefan «Tomşe», de la «Moiseiui- 
Vodă» şi Vasile Lupu. Între acești Țigani, un <Durduţa», 
Bărliba, Solenca, Daiul. «La Domnie din mijloc a Mării Sal[e] 
lui Mihai-Vodă.» Menționaţi şi <Artenii Bantăș și Neculai 
Bantăş». — 362. Pentru niște «Țigani omeneşti». — 363. Pro- 
ces al unui surugii cu «Frătiţa &-ai fost căpitan de meizil 
(51c)», pentru chacul lui ţ-aă fost să iă de la Domnie». — 
364. Pentru niște cai daţi «la conacul Imbrihorului G-ai adus 
pe Măria Sa în Scaun». — 365. Proces între cumpărătorii 
mortasipiei Iaşilor. Se amestecă și un Căpitan de dărăbani. — 
366. Doi oameni ce ai «simbră în plug... După ce s'aii trecut 
simbra.» —. 367. Proces cu 'un <sobarii». Zăberire de către 
un <Rus> a unui om al Hatmanului ce-l judecase. — 368. 
«Lui Ion condurariul, Niamţu, pentru că l-au năpăstuit Ion 
doftorul, Niamţu, că i-ar fi furat 11 ughli] de aur, şi Ion con- 
durariul, Niamţu, s'au îndreptat cu gurămănt, gurănd cu alt 
om dinpreună.» — 369. <Lui Solomon ţămbelarul, Jăd. de Eș..— 

* Acest Gheorghe Canan6, sati un fiii omonim, a ţinut pe Maria, sora lui Ioan-Vodă Callimachi. V, Doe, Callimachi, UL, pp. 212-4.  
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370. Pentru o casă din laşi, «di pe răpă, ot ulița Frecăului». — 

371. Pentru o fată care-și cere bărbat și se vede a fi «acole- 

sitoare făr de cale». — 372. Plingere a unei slugi luate «de 

la tată-săii, de la Dristor, tocmindu-l cu simbrie căte 15 lei 

pe an» ; stăpînul contestă dreptul lui la simbrie, «fiind el 

atunce un copil mic». «Rădică cu sufletul lui> că e așa, şi 

sluga rămîne <răbdătorii de act simbrie», El mai avea «o 

femei în casă, tocmită cu simbrie; nu şar fi plinit anul şi 

acestu Costandin i-ar fi dat drumul, dăndu-i şi nişte. borfe 

a ei ce avea, şi s'aii dus din casa lui Anastasachea păr a 

nu-ş plini simbrie.» — 373. «Lui Panaite &-ai fostu Căpt. ot 

e(osjp[oljda», care se judecă «cu doi călțălraş ot glos]p[oj]da». 

pentru un cal luat <ca să nu rămăe poronca gospodi î în pămănt». 

— 374. «Niste borfe t-ar fi luat un Dumitru Coh(ojdarit . . 

din Mitropolie, la turburare Moscalilor, ducăndu-s[ă) cu Mos. 

calii.» — 375. Pentru vin băut în războiii de Turci. cAcei 

ani ce i-ai slujit, nu i-ai slujit cu simbrie: ai slujit ca și alţi 

săteni, fiind şi el sătian, pe obiceiul boirescului.> — 376. Ju- 

decată pentru o si/ă: se adevereşte la judecata episcopului 

de Roman, «precum act fată ai fost ştiută de îmbletele iai 

în lucruri proaste, şi Adam, aflănd-o la o crășmă, stănd îă 

acolo pentru prilejul săă», ete. — 377. «La iarna ce mare, după 

tulburare Moscalelor.» — 378. Moșie vîndută cu anul unui ]i- 

dov. — 379. Pentru «vameșul de Chișinău, carile ai fost şi păr- 

călab la Orhei». e Amestecăndu-l [nişte plumb, un Țigan) cu 

o litră dintr'acel argint, ca să-l lămuriască.» «Argintu sirmă.> 

«Sirbul neputăndu a-i păsui [pe igani|, că era purcezător 

după turme.» «I-ai scos cu chizăşie sa [un mazilj de la în- 

chisoare, ce i-ai fost închis un Jidov. aice, în Ieș, carele s'a 

aflat amăgit de dănşii, de s'au văndut nişti aramă în loc de 

aur». O «cărşmăriţe» i se plinge pîrcălabului pentru nişte 

bani ce-i perise dintr'un <secrei» ; «pe gura ei i-aii bătut» 

(acesta, pe Tigani]. — 380. <Lui luţeo şi Leibei și lui Izrail 

Jidovul de Bot[ojşan(i], pentru un heleșteit ce ai fost cum- 

părat de la dumnealui Vel Logofăt, ca să-l vănedze la Cala: 

findești, satul dumiijsale, jeluindu ei că nu i-ai lăsat să vă- 

nedză heleșteul pe căt s'ai căzut a-l văna după tocmală, şi 
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aşt s'aii aședzat să le dea dumnealui voe să-l mat tae şi la 
Paști, să-l văneze până la Ispas, şi să mai dea Jidovul 30 
lei dumlisale) lui Vel Logofăt.» — 381. Pentru o vinzare de 
moşie din partea egumenului de Galata: ««luîndu voe și de 
la Svinţie Sa părintele patriarhul de Ierusalim, cu carte Svin- 
ţii Sale, și să văndză din moșii pentru ata datorie ; şi acastă 
gudecată singur Măria Sa Vod(ă] o aii hotărăt, să întoarcă 
părintele Nectarie banii lui Panaite cupeţu și să-s iă moșşiiale 
iarăş la sama m(â)n(ăjstirii, găsindu Mărie Sa că nu-i cu cale, 
nici iaste volnic a vinde egumenul moșiile m(ăjn[ăjstirii.» — 
382. Proces al lui <Mamuş polcovnicul» cu o slugă a lui, 
luată «de la Roştucu», pentru leafă neplătită. — 383. Pentru 
«Ion cibotar Uşeriul și Gavril cibotar Șetrărel», cari au proces 
cu <Mane Tălpălariul, la nişte piei de vacă, de triaba meşter. 
şugului lor». -- 384. Pentru un cal pierdut. Vasile Costachi 
biv Vel Stolnic venise cu soția lui «de la maica dumisale, 
dea la Pășcani, la lași». Maica era «Spătăroaia Catrina Păş- 
cănița»!. — 385. Proces al lui «Cozma călugărul de la Mitro- 
polie», care s'a dus «cu părintele Antonii Mitropolitul de 
aice cu Muscalii> ; «care şi un pet de la Antonie Mitropo- 
litul ni-au arătat Iftimie, în care pet scrie la Lupul Botedza. 
tul Medelnicerul ca să facă păsuială de bani păr în 10 dzile, 
păr la întorsul Sfinţii Sale din sus, și a da banii, şi, tămplăn- 
du-să de nu s'au mai întorsu Sfinţiia Sa de la Moscali». — 
386. Nişte oameni «ot Fălciiii> arată că, «la turburare Mos- 
calilor, tămplându-să ei la o arie, ai nimerit niște Lipcani 
dez diminiață acolo la dănşi la arie; pe care lipcani între- 
băndu-i ei de unde vin și unde mărgu, ș'ai dat sama pre- 
cum aii știut, şi sai dus dela dănşii; iar mai pe urmă, viind 
şi acel Horeico și cu altul, cu Pană, au făcut cestoralalți în- 
demnu să margă să-i prindă pe acei lipeani, că n'ar fi oa- 
meni buni. Și s'au luat după dănșii și, agungăndui, i-ai 
prinsu, și i-au adus la tabăra lor, unde era bejeniţi, și, nepu- 
lăndu-să ei indrepta din cum ai dat ei samă, li-au luat lip- 
canilor armele, caii și altă tot; din carii cai şi Horeico și 

-1V. şi vul. V, p. 592.



254 CONDICA LUI CONSTANTIN MAVROCORDAT 

cu Pană ș'ai luat căte un cal. Și, ţiindu-i pe .lipeani acold 
la bejenie, cănd ai fostu mai pe urmă, aii venit acel Simion 
Vameșul, dinpreună cu Căzac de acei moschicești, ş'ai luat 
pe lipcani de acolă de la dănşii, cu tot &-aii avut ei, cu iz- 
vod anume], şi, aducănduii la Eș, și încăpănd la măna Moscali- 
lor, i-aii prădat de tot c-aii avut, luindui și pe dănși robi.» 
Ei cer, la scăparea lor, despăgubire de la Simion, care arată 
cine-i prinsese. O parte, «ce mijlocire au făcut, nu să ştie, că 
aii cădzut platcă numai Vărlan și cu acei trii oameni». — 
387. Proces al lui «Manole cupeţ ot Botășeni... Avănd un 
neguțitorii turcu, anume Ali-Beșliaga din Botășeni, fân de văn- 
dut.» — 388. Pentru nişte odoare depuse «la Alexandru &-ati 
fostu Căm(ăjnariă-Mare la Domnie Măriii Sale Mihai-Vod[ă)». 
Acesta le vinde cind cai cădzut Măriia Sa Grigorie-Vodiă] 
Domnu aice în ţară». — 389. Proces al lui «popa Cărste, 

armenescu, de aice din laș». «Un loc și cu dugheni ce iaste 

pe Podul Vechii, în ulița Arcăriii.» — 390. Proces al unor 

Evrei din Botoșani. O văduvă dintre ei iea pe «un Jidov 

Leiba din Bucureşti». Casa fusese «cu acoperemăntul ei 

prostu, cu nişte stuh, și, după &-aii întrat losăp în casa 
aceia, o ai tocmit și o aii coperit cu şindilă ș'aii îngrădit-o 
cu zăpladzi, ş'au făcut și alte damuri în ograd[ă], suind-o la 
bun preț... lar, după ce s'au tămplat di-aii perit Iosip astă 
toamnă, de Căzaci, la vreame Muscalilor ... Arătănd un zapis cu 

slovă moldoveniască, făcut de la măna lui Iosăp la măna Leibii.> 
Judecată supt Grigore-Vodă, fiind de față «Tudorachi &-ati 
fostu Vornic la Botășeni>. S'a văzut atunci «că acel Anșil, 
după vărsta ce s'ai vădzut, era om de 25 ani și mai bine, 
și, după obiceiul ce ai Jidovii a să însura la 15 ani, cum 
di ali răbdat Anşăl a trece atățe ani piste 15 ani, fiind Iosip 
om cu prilej şi cu sirmaă, și să nu-i pomeniască nimică, nice 
lui, nice cătră alții de tocmala acelui zapis, cu însurăciune 
lui ? Au arătat Estera şi zapisălle) văndzării, scrisă cu slovă 
evreiască, unul de la Leia și de la bărbatul ei, Leiba, altui 
de la doi marturi ce s'aii tămplat la ac& văndzare, și ati dat 
mărturie după obiceiul legii lor la măna lui Iosăp», între el 
fiind şi «cumnatul lui Beţăl, hahamul de aice, din Eş... Din 
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poronca gudecăţii ducăndu-l la școala jidovască hahamul și 
cu toată adunare breslii Jidovilor şi strămtorindu-l cu blăstă- 
mul legii lor, atunce singur Iacov ai mărturisit tot adivărul 
de vicleşugul acelui zapis... El ai dzis că-ş aduce aminte 
cai iscălit într'un zapis, tămplăndu-se și el la act vreame la 
Botășeni, la nuntă, atunce cănd ai luat Leiba pe Leia, muma 
lui Anşă!, și el li-aii cetit și cununie ; și, mărturisind Iacov așă 
cătră Anşăl și cătră oamenii lui, i-ai pus ei 2 ughli) de aur 
în mănă, rugăndu-să Anșăl să nu să lepede de mărturie, că 
iaste o pricină mare»; dar ei nu vreau să-i arăte, cum cere, 
numai acel zapis. Nu recunoaşte iscălitura în al doilea act. 
<Şi Anşăl cu oamenii lui ai şi prinsu a sili pe Iacov asupra 
mărturii, mai făgăduinduii şi altu dar peste acei 2 ugh[i), ru- 
găndu-să ei să nu-i dă de smintială, că va da de primejdie. 
De vreame că ei s'au apucat denainte gudecăţii că or dovedi 
că-i zapisul dreptu, și aducăndu-le Iacov aminte că poate să.] 
siliască gudecata pe dănsul la Burămănt, şi atunce îi caută a 
arăta adivărul, şi ei l-ai învăţat pe Iacov să iă condeiii cu 
cernială, să poarte peste iscălitura cia vicliană, și, făcănd atasta, 
poate priimi și gurămăntu, că măna lui s'a purtat peste ace 
iscălitură. Măcar că el aasta n'ai vrut să o facă. Şi aceste 
toate li-aii arătat Iacov la şcoala lor, înnainte hahamului şi 
a toată Jidovime, apoi și înnainte dumlijsale Vel Logft. au 
arătat Iacov adivărul, fiind de faţă şi Tudorache Vornicul de 
Botășeni și Beţăl hahamul de aice, din tărgu, împreună cu 
toată Jidovimea.» Fusese «puşi la pediapsă> vinovaţii și za. 
pisul rupt. În cel bun era iscălit în adevăr <Mihăl peveţul și 
credintos breslii jidoviaşti». O Evreică spune <că la lege lor 
nu-i acestu obiceiii a să pune fiăorii în zapis, ce toată tărie za- 
pisului redzimă în marturi, —scoţind la agastă mărturie și pe ha. 
hamul și pe alți bătrăni ai Jidovilor.» Şi acum se întăreşte casa, 
Esterei. — 391. Pentru «Costantin Maţoeni căpt., cu cinci liud[e| 
vănători de la stiagul lui», cari <s'ai tocmit scutelnit la 
dănsul, căte 12 lei de om într'un an, Şi, pe tocmala &-au avut 
ei, nu Sai scutit mai mult de 9 luni..., și ceria 15 lei de 
la Costantin căpt.». Acesta arată «că el ati fostu căpt. mai 
mult de un an, vr'o 2 luni peste an, dar, schimbăndu-să la.
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9 luni Agie, şi puindu-să la Mai Panaite Agă, ai datjalobă 

stiagul şau pohtit ca să nu mai fie nici unul scutelnic, ce 

să slujască toți, şi acei bani ce-i are căpitanul lor şi Aga de 

la scutelnici să facă cislă, să plătiască cu toții la aceste 2 

stiaguri de vănători, şi, aşădzindu-s[ă] cu Aga Panaite într'acestu 

chip, ai rămas să nu mai fie scutelniă de acole înnainte, ş'aii 

dat cu toții banii scutelniciei, șa Agăi, şa căpitanilor; iar 

care din scutelniă apucasă de plătisă deplin, li-au întorsu 

ciialalți pe căte luni imai avea să să scutiască. Ce Costantin 

Căpt., tămplăndu-să di-ai mărsu cu poruncă domniască la 

Petriburgu şi zăbăvind căteva luni..., nice o supărare n'aă 

avut pănă acum..., și acmu să scoală de cer banii.» Se aduce 

martur <«Costantin Botezatul, iar căpt. de vănători, de la 

stiagul al doile», care arată că s'a făcut catastă așădzare cu 

voia stiagurilor: ai dat cu toții scutelnicie, alţii şi căpitanilor, 

căt s'aii făcut pe aceste trii luni». Vinătorii pierd procesul. 

— 392. Proces cu un «Costantin Stroescul, mazil din Țara- 

Romăniască.» — 393. Proces cu un «căpt. mazil din Eș» 

pentru o casă. «La vreame turburării Moscalilor; iar atunce 

la rădicarea lor de aice din aș, dănd și Tătarăi peste Moscali!, 

şi fiind mari calabalăc între dănşii, care să îngrijasă toț 

lăcuitorii de aice din oraş, să nu rămăe în măna Tătarălor 

la robie, şi, cari încătră pută, să da în lături: alțăi băgăndu-să 

pin mlăjn[ăjstiri, alții năzuind şi cătră oarda moschitască, — ca. 

cum ar fi putut fieşticare a să feri, să nu încapă la lucru de 

primejdie ; de vreami că de odată era lucru neştiut cu ce 

gănd era vinirea Tătarălor. Care dintr'o tămplare ca aceia 

ferindu-să și ia [o «femei săracă»] di spre parte Tătarălor, cu 

o copilă mai mică, ce o avea, i-ati luat Moscalii ace copilă, 

şi, vădzind că i sai luat copila, aă purces şiiă după copilă, 

ca doar ar putea-o scoate; şi făcănd Paraschiva cătăva ză- 

bavă, căutăndu-ș copila, n'ai mai putut-o găsi și, peste ceva 

vreame trecută, scăpănd și ia de sai întorsu înnapoi, cănd 

aii venit aice, şai aflat casa văndută.» Cumpărătorul arată 

1 Tatarii, mai mult Lipcani, fusese aduși de Toader Paladi Vistierul, cu 

care mai era și un Pașă (Neculce, p. 411). 
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«că, avănd Paraschiva un ginere anume Dumitru, &-ai fostu 
cohodar la Măriia Sa Grigorie-Vod[ă], care îi ținia pe o fată 
mai mare; după ce s'aii tras Domnie de aice de la Gălata 
în gos, spre Gălaţ, au fugit de lăngă Domrie aice, la Iaș, și 
Sai dat și el suptu stăpănire Moscalilor. Și, avănd un Dumitru 
baștoh|ojdarii a Măriii Sale Grigorie-Vod[ă) o ladă cu borfe 
aice în Eș la Mitropolie, ar fi luat lada lui baștohodar cu 
borfile, s'a dus cu Moscalii, şi soacră-sa aţasta, Paraschiva, 
încă din voe sa s'ar fi dus cu Moscalii». Grigore-Vodă dă 
casa, prădatului. Ea spune că nu dase casa de zestre, şi mai 
curind voiă s'o ţie «de comăndul săii>, şi că la cumpărare ar 
fi spus mahalagiii cum stă lucrul. Se aduce prin Vornicii de 
Poartă mărturie de la ei: un Căpitan, <&-ai fostu şi porușnic», 
un blănar, un «chihae ot călțăjraș ot Vel Căpitan», un «ma- 
hal>, şi <Paladi Căpățină», un «cizmar», — în sensul femeii. 
Doi din ei sint duși la Mitropolitul Nichifor, «di-aă Surat cu 
patrahirul în gurmadzi, ş'au priimit blăstămul Sfinţii Sale, 
precum Paraschiva n'aă datu-ș casa de dzestri». Cumpără- 
torul aduce apoi «doi oameni streini, marturi» în sens con- 
trar. «S'aii adiverit, că sint oameni răi, niște beţivi, şi aflaț 
întru tălhușaguri, cari şi acum, în vreame aceştii giudecăți 

„s'a aflat cu dovadă, c'aii furat niște cară.» Ceilalţi, ai femeii 
eraii «marturi și gurători oameni de credinţă». Se mai ține 
samă și de aceia «că Prâ-Puternica Împărăţie ai ertat hain- 
lăcul tuturor; dar că îă era un cap de femei: ce hainlăc era 
să facă?!». — 394. Pentru o moştenire. «La cheltuiala morţii 
neputăndu-re (s4c) îmbla ei la bani.» <Îmblăndu-re ei şi'n 
casă, cercănd ca să mai caute bani, i-ar fi zărit nişte oameni 
streini, tufeccii, ş'au mersu di-ati spartu casa, ș'au luat din 
casă un brăii de argintu a unui Arman... Care tufecii aflăn- | 
du-să şi 'ntralte furtuşaguri, i-ai surgunit Domniia de 
aice.> — 395. Pentru un cal. «Și pe urmă, primenindu-să Dom- 
niile, di-ai mărsu Măriia Sa Grigorie-Vod[ă) în Ţara-Romă- 
niască și Măriia Sa Costandin-Vod(ă] aii venit aice cu Dom- 
nia întăi.» — 396. Domnul opreşte pe fratele unei Țigance de 
a o lua de la bărbat, încercarea fiind făcută supt cuvint că ea ar 
fi în stăpînirea altui stăpîn. — 397. Procesul lui «Manole negu- 
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ţătoriul de la Botășeni cu preutul Iftemii de la Drăguşan[i]>, 

care spune «că, la vreme tulburării Muscalilor, s'aă vorovitu ei 

cu un Verdeș Căpt. şi cu un diiacon de la Stroeşti, și s'au dus 

ei la Botăşeni, ș[i] aii luat acestu preutu şi cu diiaconul 15 lei 

arvonă pe miere de la Manole] cupeţ, iar Verdiş Căpt, aă luatu 

singur 15 lei pe mierea, de la Manolli], și s'aii apucatu ei să-i 

ducă mierea Gioi, și, neputăndu ei să-i ducă miere Gioi, i-aă 

dus miere la săptămăna, Duminecă; şi, cănd ai întratu cu 

carăle cu miere în ogradă, iată și Căzacii venie să încarce 

tărgul și-s prade, și ei ai însugatu, și s'au dus pănă la Dră- 

gușan[i]. Și, agungăndu:i Căzacii, şau apucat boii, ş'ai fugitu ; 

iar miere au rămas peitoare de Căzaă.» Ei cer plată de la 

Manoli. Acesta arată ccum că li-ai dzis să discarce miere 

şi-s puie într'o groapă în taină, să arunce gunoliji, ca doară 

a scăpa, și ei nai primitu, şaui îngugat și s'au dus cu miere 

acasă» ; zăbovind apoi și pănă 'n Dumineca <căndu au fostu 

prada». Un diacon, martur, arată «că sai păgubitu neguți- 

toriul de 8 poloboace de miere], și i-ai luat şi 370 lei, bani, 

Căzacii dintr'un săcriiă». Manoli cîștigă. — 398. Procesul Lo- 

ghinei preuteasa din lași cu un cumnat «din rac». «La vreme 

tulburării Muscalilor, ş'aii adus el 2 fete, și li-aă purtat îă de 

grijă pin bejenii.» Se cer <marturi»> sai «<gurători» (același 

înţeles). — 399. Menţionat un «Toader biv Vornic de lemne».— 

400. Procesul lui «Ioniță Loizu, neguțitoriul din Eș>. Acesta 

jură, «şi, fiindu neguţitor, s'ai credzut». — 401. Pentru stri- 

carea unei vii, <care era gata de cules, numai căti să între 

cu &ubărul, şi l-ai păgubit şi de niște miiare &-aii avut într'o 

putină, ca 3 vedre, și i-aii aprinsu și niște lozniţ, cu poamil(e] 

ce era pe lozniţ[ă]». — 402. «Mărturiia de gudecata dumnea- 

lui Ion Neculce Vornic; li 7250, Fev. 101.» Vite luate unor 

Cimpulungeni, supt cuvint că ar fi înștiințat de urmărire pe 

nişte hoți dintre ai lor. Trimeși la Vornicul de Botoșani. — 

1 «Ai pus [Domnul] din mazili, pre mine, Ioan Neculce biv Vel 

Vornic, și pre Jordachi Dulgberul biv Vel Postelnic, și pre Aristarh biv Vel 

Ban, să fie judecători aice în Iași, dinpreună cu boierii cei mari, la toate 

trebile și judecăţile și sfaturile să fie nelipsiţi ; și le-aii făcut și nafacă, leafă, 

câte cinzeci de lei de boier pre lună» (Cronica lui Neculcea, p. 417). 

  

 



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 259 

403. Proces al < Vătavului de cărăuş şi şoltuzului de ai de 

tărgu» cu un <dărăban ot laş>.— 404. Proces al «preutului 

Mihătache, protopopul ot Iaş». — 405. Pira lui «lanăş doftorul 

cu Ion Condurariul», prepus de cel d'intăiii ca hoţ [v. n 368].— 

406. Procesul unui om «din tărgu din Lăpușna». — 407. Plin- 

gerea unui «Grec corăbierii»> că egumenul de la Sf. Gheor- 

ghe din Galaţi i-a pierdut nişte bani daţi în deposit. Egume- 

nul spune că, <mărgănd el într'o sară, după c-ai înnoptat, la 

nişte neguţitori pentru voroava», află la întors casa prădată. 

Hoţul s'ar fi aflat ciar un corăbierii grec şi, fugind ella Ibraila, 

de acolo să fi trecut în Țara-Romăniască». Grecul e trimes 

la Mitropolit, care să caute «la sf[ă)ată pravilă». Şi, fiindcă Gre- 

cului «îi stăruiaște inima cu prepus ca acela asupra egumănului», 

acesta să iea blestem. Egumenul scapă. — 408. Judecată a lui 

«Toader sin lui Ilie Îacătcilă, puşcaş ot tărgul Socevii», cu un 

Evreii din acest loc şi altul din «tărgul Cernăuţului». Ilie luase 

un bou, «un giuncu mănzat, la un iarmaroca bulcului, la tărgul 

Socevii», şi-l vinde apoi unuia dintre Jidovi. Acesta-l împ/păre- 

chiază şi-l vinde «la iarmarocul de la tărgul Siretiului, la Ispas». 

Un Turc îl reclamă ca de furat. Jură trei «Moldoveani» pentru 

el. — 409. Pentru niște boi globiţi, cari se află <boi tătărăşti 

de furat... Ai venit Tătarăi la casa lui [în Ţinutul Fălciiu], 

şi ş'au plinit boii de la dănsul.» — 410. Pentru o dare de foc. 

«Atastă pricină iaste vechi, aproape di pe căndu ai perit 

soarile, cari s'aii socotit de atunce ca triidzăc și mai bine 

de ani... Ei, trăind uşă de uşă, tot dinpreună, și nimic de 

atasta n'aii pomenit.» — 411. <Dzăcănd Ion Gigătul că la 

vreme tulburării Moscalilor, cănd ai prădatu Moscalii Foc- 

şanii, ci, fiind în bejenii, în măgură, mistuiț în nişte răpi, și 

discălecănd un căpitan de cătan(e] în Cucuiaţ, la o crăâmă, 

cu căteva cătan[e], iar acest Dumitru din Cucuiaţ aii mersu 

la dănşii şi au băut cu dânșii pănă în noapte, şi apoi 

ai luat pe catane noaptia, şi i-au dus în măgură, la be- 

jenie, unde era Gigătul și cu Dumitru Vameșul, și căpitanul 

de cătane ai mersu de ai prinsu pe Dumitru Vameșul, iar 

acest Dumitru din Cucuiaţ aii mersu la Gigătul, şi el săngur 

l-au luat de cheptu și l-ai dat în măna cătanilor, și i-ai cău- 
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tat el toate borfilfe], pe unde aii fost mistuite, şi li-aă luat 

cu măna lui, de li-ai dati cătanilor.> — 412. «Scoţăndu-să 

niște tălhari la pierdzare, și fiind Brah(4) zapciă asupra pier- 

dzării lor, iar unul dintr'acei tălhari..., avănd și el parte de 

moșie... în Străoani, ai strigat atunce la pierdzare lui că, 

cine i-ar scoate capul, sar da rob și i-ar da și act parte 

de moşie...; iar Brah(ă), audzind aș, lar fi dat pe acel 

Costantin în lături, ş'ar fi luat zapis cu meșterșug din măna 

lui pe moşie, și pe urmă tot şi l-au pierdut». Și alți tălhari aii 

fost pierdufi: moşiile lor <a rămas în sama domniasc[ă]». Brahă 

era Armaş. — 413. «Dzăcănd că, în vriame tulburării Mosca- 

lilor [în Ținutul Fălciiu), eşind el cu bejeniia de la Delean[ij 

ot Tutova, cu carul cu 4 boi, să margăla țarină, şi, com au 

eşit din codru, de la bejenii, l-ai lovit nişte Tătar[i], și l-ai 

robit pe dănsul, şi i-aii luat acii 4 boi, şi alti Gvite i-au luat 

de la bejenii, şi, pe urmă, scăpănd el de la Tătarli] cu un 

cal rătărăscu, l-ai prinsu acest Iovul, slug[ă] lui Ilie Costach[i], 

fiind dum. Ilie Costach[i] Vel Căpitan la Codru, şi i-ai luat 

calul.» — 414. Proces pentru un loc din ocolul Hirlăului, ţi- 

nut de Pilătești. Pomenită o danie a lui Moise-Vodă către 

Pătrașco Cogolea Logofătul, pe Scubinţi și Dealul lui Vodă. — 
415. Proces pentru o dugheană și pivniţă în laşi, «în Târgul 
de sus, pe podul Hagioae, în răndul dughenilor de la vale, 
unde să vinde peștile cel proaspăt». Fusese cumpărată de 
la o «Jidovcă», a unui Jidov «tipsier». «Iscăliturile a mulți 
mahalagii şi uliceni.» Fusese pivniță «proastă și mică, făcută 
de lemnu, şi o hrubă vechi, c-ai fost cu puţăn[ă] ziditură de 
piatră, şi gărlicul în afară aă fostu tot de lemnu; în care piv- 
niță îş ţine Jidovul căte un poloboc-doai de băutură». Noul 
proprietar o face de piatră, «și di-asupra, pe gărliă, cerdac 
cu căștoară, şi ca cum din pajişte aii rădicat acel lucru». 

Egumenul de la Cetățuie spune că pivniţa fusese a lui 
Duca-Vodă, care o dăduse mănăstirii. «<Prețuindu-să coșul 
de piatră căte 7 lei, şi stănjinul de săpat, cu lucru cu 
tot, căte 3 lei»; căsuţa ar face 20 de lei. —416. «Un 
tănbar cu alimii de jder și cu zagară de sobol.» — 417. 
“Pentru niște boi: «la Domniia Mării Sal[e] Grigorlie]-Vod[ă], 
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find el cu: slujba cornăritului la Ținutul Cernăuţilor». 

— 418. Procesul lui Toma Luca biv vtori Medelnicer, epi- 

tropul surorii lui, Ilinca, «Log(oJfetesăi lui Hurmuzach(i], nora 
Cărstii biv Vel Pit[ar]».—419. Plingere contra lui «Hurmu: 

zachi Visternicul». Acesta arată «că, cănd ai eşit Căzacii din 

Țara Ungurească, de ai trecut pe supt munte, atunce ai luat 

ata iapă, de aii vinit mai în grabă, de au dat știrje) Mării 
Salle], lui Grigorjie]-Vod[ă], de faptile acelor Cazat>.— 420. 

Pentru averea, neîmpărțită, a lui Dumitrașco Caurul Logofăt. 

Vine «Ion Neculce biv Vel Vornic, fiind vechil din parte 

Mării Sal[e) Domniţii Aniţii, fiica răposatului Antiohie-Vod[ă!, 

ș[i] altui niam al Mării Sal[e), Caureştii», pentru un «loc de 
casă» din laşi, ce se împărţia între Ceaurul și sură-sa llina 

Băneasa; «pe carle) loc ai fost făcut și cas[e] Vasfijlie Caurul 

Stol. fiorul lui DumliJtrașco Caurul, agutat de soru-sa, Dom- 

niţa Catrina, a răpoosatului Antiohie-Vod[ă] ; și ei fiind 7 fraţ, 

feorii lui Duwl[i]trașco Caucul, ai avut toţ parte în locul ca- 

sălor, cum şi într'alte moșii părințăști, în toate... Pentru fap- 

til[e) cele proaste a unuia din fraţ, lui Vaslillie Caurul Stol- 

nicul, făcănd el hainie, închinăndu-să în parte Nemţilor, cănd ati 

avut oştir[e] puternicii stăpănii noștri cu Nemţii, la 7225 [1717], 

eșind el cu catane în ţar[ă], ai păgubit pre mulţi pemintenli). 

Atunci Măriia Sa Mihaii-Vod[ă]...aă luat acele casă cu tot 

locul lor, şi le-ai dat danie dum[i]sal(e] Sandului Sturdza Vel 

Logofăt, arătănd la hrisovul Mării Sal[e] că și pe însuș Mărie 

Sa lau pagubit Vasilie Caurul de o somă de ban[i), den 

cumpărătura unei desetini de la Bacăii.» Moșiile se daii la 

alţi păgubaşi. EI, Domnul, «<într' ata tulburari c-ai avut a- 

supra lui Vasţijlie Caurul», nu bagă de samă că averea era 

neîmpărțită: «măcar că 2 fraț, anum[e] Costandin și Alexan- 
dru Cupar, ai murit holtei, dar pe urma lui Alicsandru ai 

rămas datorie — lei, și pe ş fraţ ai rămas împărţitoare mo- 

şiiile] părințăști, anum[e]: Vas(i)lie Caurul Stolnicul, și Alic- 

sandru brat eg., și Ecaterina Domnița] lui Antiohie-Vod[ă), 
şi gupănias[a] lui lon Hatmanul, și Smăranda a lui Ștefan 

Catargiu, şi Aniţa a lui Aslam Spăt.». Sturdza caii mai dzis 

că fetil|e], parte fămeiască, n'aii fost obicei a ave parte în
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casă lor din Iaș, făr numai fitorii, şi cum că fetil|e] ar fi mai 

luat și alte zestre de la părinți, şi osăbit că [gujmătate de 

acel loc de casă, &-ai fost a linii Bănesăj, dăndu iă danie 

nepoată-sa, Aniţ[i] Aslănoae, şi dum(neallui l-aii cumpărat de 

la Aniţa, iscălind şi dum(nea)lui Toader Vel Vist.!>. Iscălesc: 

«Nechifor Mitropolit, Nectarie arhimandrit, egumen de Gălata, 

|Gherasim), eg[ulmen de Goliia. Costach[i] Razul Vel Vist. 

(Vor.2), lordach(i] Cant. biv Vel Vornic, Enach[i] Hatmanul, 

Alistarho biv Vel Ban2>.— 421. Proces între « Neculai Alban, 

Moldovan, şi Ghiniţ sin VasliJlie Tofic> cu Toader Păladi Vel 

Vist,, care-i reclamă ca veczuZ la Valea-Sacă, după «Caureşti, 

niamul gupănesăi dum,, şi, la Domniia Mării Sale] lui Mihai: 

Vodă], fiind satul Vale-Sacă dat de Măriia Sa lui Iordachi] 

Rusfe]t Med... Aşijdire eşind la Divan cumnaţii dum. Vel 

Vist., fiii răpoosatului Antiohii-Vod[ă], iarăș s'ai dovedit că 

sănt vec[i]ni, şi i-ai luat în stăpănire lor.» Sint daţi şi acum 

ca vecini, dai şi zapis Vistierului, care se roagă să fie ier- 

taţi. Semnăturile de mai sus, pe lingă cari Sturdza Vel Log., 

Jon Neculce biv Vel Vornics. — 422. Proces al lui Haim Lungul 

şi alți trei Jidovi din Roman, cari se asociase pentru negoţ; 

«și ș'aii dat ei iscăliturile tus-patru, pe patru &fertur[i] de hărtie, 

tot dintr'o c[olală tăiate, ca să ţie ei tot e frăţie şi să spri- 

jli)niască unul pe altul or la cei S'ar tămpla.> — 423. Proces 

al unui «biv Vel Căpitan ot laş». Pomenit un «moșan şi ră- 

zăş». — 424. Procesallui «Cogălnitanul» cu Neculai Jora Med., 

pentru o vacă. — 425. «Acestui om &-aii fost cră&mar Vornicu- 

lui Ion». Cal înnecat într'un puț la sat: «şi puţul s'aii aflat că 

l-ai făcut un]Jidov».— 426. «Dumisal[e) lui Șărban Duca biv vtori 

Păh.>, pentru parte din Zlătari (Putna). «Duca-Vod[ă], moșul 

1 Palaai. 

2 V., pentru neamul Ceaureștilor, vol. V, pp. 576-7. Pentru confiscarea mo- 

şiilor lui Vasile Ceaurul, Zsf. ff. rom. |, p. 217 și notele. — Ilatmanul loan 

e Buhuș (v. vol. V, p. 574). 

3 Toader Paladi luase pe Aniţa, fiica lui Antioh Cantemir. Un act relativ 

la dinsa după moartea lui Paladi, în vol. V, p. 108, no 137. Tot ea trebuie 

să fie și "Avirţa (Aopym]rta de mai sus, în acest volum, p. 160. Sora ei mai 

mare, Maria, fu soţia lui Constantin Dudescu din "Țara-Romănească (Genealogia 

Cantacuzinilor, p. 419; unde se află şi descendența Aniţii).    
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lui vtori Păh.» — 427. «Cartea de gudecată de la dum(neallui 
Vor. lon 1.» — 428. Pentru un boi perit, «să face curamă» între 

plugari. — 429. Proces al mănăstirii Caşin. Se aduce un act «din 

velet 7099 [1590-1]. de la Sut Mihaii șoltuzul și doi[sjpredzăci 

părgari din tărgu din Trotuş», pentru Ion Doboş din Hilipești, 

Vrăn&anul, fratele lui, Petra, etc., cari vind un loc lui «lon 

Popiţul» pe «zloți tătărăşti» ; apoi un act de la Gheorghe 

Ștefan, pentru cumpărarea moşiei Poenile. «Egumenul şi la 

atastă pricină a lor ai răspunsu că scrisorilțe] mănăs- 

tirii, după ce sau fostu închinat acastă mănăstire la o 

vreme la Sfăntul Mormăntu, ai înblat scrisorille] şi pe la 
Țarigrad şi pe la multe măni, şi aceste li-au străns căte 

una di pe la mănăstirile) Sfântului Mormăntu, şi aii fost 

moşiilțe)] necăutate... Aşt ai gudecat după dreptate ce sai 

căzut, că mai cu credință este ispisocul domnescu decăt gu- 

ril[e] oamenilor.» — 430. Pentru niște zecinz, între cari cîţiva 

din neamul «Nosăiui». — 431. Proces al lui «Lupul Crupea- 

schi Vel Pitar şi cumnată-săii, Ioniță Cuze Postelnic?, cu 

lon biv 3 Armaş, pentru un Țigan».— 432. Pentru nişte 

Cimpulungeni piriți de «Ion Străjeriul» de acolo, că sint 

«gazdă de tălharți]». Pomenit și <Afenduli cupeţ>. — 433- 

Pentru moșie. Pomenit <Dumjijiraşco Suc biv Vel Agă, îs- 

pravnicul de Putna», «<Ioniţiă] Arapul Vornic de Vrance». — 

434. «Priclijna care au Milie, ficorul Zamfirii, şi Chirco, fitorul 

Haidei din orașul Primiti, cu chir Dumitrie Lipţeanul.» Se 

aduce «carte de la neguţitorii din Bucureşti și de la alți oră- 

şen[i] a lor>. Să se trimeată un om <îndeadinsu». —435. 

Proces al lui «Postolache Lipţcanul», pentru vite date «la 

păscune», din care una ajunge la «Golăe Armaşul» și la 

Căptar: «ei n'a vrut să o colătască la părcălabi, după obi- 

ceiii, G-aii ţinut-o în vitele lor, tăgăduită... Tămplăndu-să de 
ai încolțit lupchii ata gonitore... Scornindu-să pricină de ai 

1 Neculce. ] s'a zis și «Hatmanul Ion» (v. vol. V, p. 540, no îi). Șerban 

era poate fiul lui Constantin-Vodă Duca: acesta ma! avuse un fii cu acest 

nume (v. Îsf. dif. 7om., I, p. 342). Saii mai curind era fiul lui Grigoraș bei- 

zadeă, fiul lui Constantin Duca (idid., LL, p. 49). 

2 V. mai sus, p. 157 şi urm,  
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lui Golăe şi a lui Căptar,» — 436. Pira lu «Dumitru Osma. 
ch[i], Neguţitoriul din Iaş», contra luj « Necolaii blănar şi Za. 
harie cruitoriul den tărgu den Botlolșan(i]». Pomenit croitorul 
Costandin, tot de acolo, care luase marfă ce 120 de lei de la 
negustor, cu aceştia drept Chizeși. — 437, «Fiind Eni cafegiul 
cu slujba acolo la Sutav[a]»: așază oameni Ja siliște, E înțeles 
cu egumenul de Solca: «lucrul de boirescu să fie a] cafegiului, 
ar dijma moșii) să fie a egiuJmenului». — 438. Pentru « Costan. 
din Stroescul Postelnicul din Țara-Rumăniască» [v. şi mar sus). 
— 439. «La foameţile cele mari, la dzilele răpousatului Dumţi]- 
trașco-Vodţă] Cantacuz(i)ao, și de atunci Pănă acum fiind 70, 
80 de ani.» 2440. Pira unui Ture din Bender pe un cîmblător 

acolo în Cămpu, ș'aă luat o sam[ă] de epi cu calul lui; și s'aă 
luat şi calul Turcului acestue cu epile, ȘI, ducăndu-li în tărgu, 
i-ai închis întrun ocol, de şaă prinsu calul lui... Mergănd 
epile prin sălişte tărgului... Ace] cărdu de epi., Se va plăti 
8 lei paguba Turcului, E liber însă omul ai Scoate de la 
acel în groapa Căruia căzuse calul: «din vrem[e] ce n'au as. 
tupat-o bin[e], să nu Tămăe cursă în mijlocul târgului». Altfel, 
Vor face curamă tărgoveții: «din vrem[e] că ej to să hrănesc 
pe locul tărgului, au toț datorie să Curățască tărgul di cursă 
ca aceste, ci li aduce pagubă.» — qq1. Un Evreu de la So. 
de 40 de «galbeni ungurești și un cal, și i-au luat și sotnicul 
5 lei, pe gura unui tălhariii», care.] declară «soție». [ se dă 
tot înnapoi, nefiind altă dovadă, și hoţul fiind scăpat. Prins din 
noii, hoțul spune că l-a pirit «de săla bătăi». — qqa2. Procesul 
lui < David din tărgu din Chișinău», Jidov, cu acești tărgo. 
'eţi de acolo, anume Tănas(e] Hăncul și Ion Costăn și Du. 
nli]traşco Budu] i Păladi i A naronie Gratea... În vrem[e) 
Ioscalilor, înblănd oştil[e] la locuril(e) aceale, s'au rădicat 

  
-
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jeniia la codru ; şi, mergănd și el cu bejăniia sa la codru, i-ar fi rămas cătăva marfă în dughiană, — carțe] marfă i-ar fi luat nişti ficor[i] din oaminiy aceştia ..., anum(e] un Poloboc de holircă de 80 de lei și 1.100 oc[ă] tiutiun, 75 oc[4] bunbac torsu, fier și orez de 120 de lei, frenghii de 7O de lei, un poloboe di dohot de 32 de lei, 60 drobi de sare, 30 oc[ă] de aram[ă), 30 părechi cobote, și i-ar [fi] fărmat şi oale ca de 50 de lei... l-ar fi vădzut pe 2-3 călăr[i] că s'aă fost întorsu din bejănii şi ai fost îmblănd prin tărgu.» Jidovul pierduse procesul la Sărdar şi făcuse acum apel, spuind că acesta făcuse c<hatăr»; zice că ar fi fost şi închis pentru această plingere. Nouă cerce. tare. Nişte săteni arată «că ei cu a lor casă i-au scos tot ne- goţul c-aă avut Jidovul acolo, în dughiana lui». E] fusese cu adevărat închis pentru o datorie, «nevrănd ca să Plătiască, ca un mufluz, și cunoscăndu-s[ă] pe semnil[e] lui că îmblă ca să fugă... Vădzănd și nătăngiia Jidovului, cum că.] dovedescu oamenii, și el ni de o Sudecată nu s[ă] țăne.> Pirîţii adue martur și pe Lupui Agă, biv Sărdar!. Cum li-ar fi fost cu pu- tință a fura marfa Jidovului, cînd «ei, a lor ce avea, nu pute să străngă la aceia vreme»? —443. Judecata lui «Ion Mardaros ne- guțitoriul din Eş» cu un Țigan «din Țara Ungurască». [| adusese pe acesta şi pe fratele lui cu tocmeală de un număr de zloți pe an, «ca să-i facă cuia de şindilă, sati or-ce i-ar poronci». Se apucă a le vinde de Ja un timp, «și zăbale și de altile>. Îachişi la Aga. Se învoiesc a da fiecare pe zi «2 oc[a] de cue». Se Pling că nu pot. Acasă, spune negustorul, fâceai şi 3 ocă pe zi. <Fără de nart|ul) lui, îi curge pagubă di spre Țigani.» Domnul decide restituția celor Primite, luarea cuielor şi ple- carea Țiganilor, ca <oamin|i] slobodzi». — 444. «La vrem(e] că- tanilor c-ai fost la Domnii Mării Sal[e) Mihaii-Voa[ă], fiind acest Gheorghiţ[ă) morar gazdă dea catani, și avănd un frate și un văr a lui catane, le ţină gazdă la dănsul.> Se petrece lucrul la Ținutul Putna. — 445. Proces cu «Niagoe Cocărlie Vornecul &lo]sp[ojjdii», care-și curtenise un nepot, «arătăndu.l 

! Pentru o Piră a Turcilor contra acestui Lupu, «feciorul lui Anastasie Vor. 
nicnl>, v. Neculce, P. 418: atunci îşi pierâu el Sărdăria. 

Ei
 

|
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că este fetor harnecu ş'au mai slujit şi la alţii, şi s'aă apucat 

pentru dănsul şi chizășu»>. Vel Sărdarul îl pune deci «la slujbă, 

di ai strănsu banii poclonului stiagului şi a €fertului dintăi ; 

care, fiind el un blăstămat», pierde bani. E «pus la poprială». 

Neagoe-l scoate, «luîndu-l asupra lui că va plăti». Sînt luni de 

atunci. Acum Neagoe promite a-l da iarăși la temniță, dar nu 

vrea Sărdarul, ci cere «dreptate». Se decide plata. — 446. Un tăl- 

harii din temniţă pretinde a fi lăsat niște bani la socri, cari tăgă- 

duiesc. Se decide să jure aceştia, lăsindu-li-se patru zile «ca 

să-ș mai € sam[aj, fiind oamini bătrăni». Jură de faţa hoţului, 

duși de un Vornic de Poartă, fiind present un protopop şi 

un preot.— 447. Procesul lui «Manole neguţitoriul de Boţo- 

șşeni cu Jon Gule şi cun cumnat al săă de acolo»: Gule i-ar 

fi bătut un cargat rus», care se îmbătase. Manoli era «în tărgu, 

la dughiana sa» ; trimete «un copil de la dughiană»>: îl bat 

şi pe acesta, «suduind şi pe Manolede mumă şi de fâmee». 

Marturi sint și zlotașii: li se plinge. Aud sudalmele și «negustori 

turcă, şi moldoveni, și jidovi... S'ai pus la închisore ca-s li-s 

de iertare pecum ar fi poronca Mării Sale lui Vodă şi pe 

hotărăre giudecăţii.» — 448. Alt proces al lui Manoli, cu «Ște- 

fan fecorul Abăgeriții», pentru o datorie. — 449. Proces pen- 

tru ojuncă: « Avănd o viță ce rămăsăsă săracă de mamă, ai fostu 

înblănd răzliață, și tămplăndu-s(ă] di ai murit şi unui om vi- 

țălul de supt vacă, și rămăind vaca făr de viţăl, i s'ar hi rugat 

ci [unei femei], de i-ai dat act viță să o supue Ja vacja] lui, și, 
neprimind-o vaca, aă adus-o iar acasă.» — 450. Boieri mari cari 

cumpără desetina la ua Ținut și o trec unui Căpitan: cei d'intăiu 

se îndatoresc să caute şi bani pentru acesta, de la Turci. Se dati 

banii «la Cămară». Căpitanul nu poate plăti, la urmă, cistovul», şi 

e închis. Îl scoate mama lui, dar el fuge la Munteni. I se iea 

moșia. —451. Pentru o bute vindută «spartă, bătută cu bun- 

bac şi cu mușchiii pintre doage» ; care se strică. — 452. Pentru 

un <fliacăi» care fură niște făină. — 453. Pentru mazilul Iordachi 

Gherghel, care cumpără cu Ioniță Bontăș un cal, <ca să-l dea 

la caii împărăteşt(i] ce să orănduisă la Măriia Sa Grigorie- 
Vod[ă]; care cal, fiind prost, n'ai trecut cu alți cai; ș'aă dat 
ei bani pe calul împărătesc după preaţul ce era socotit de   
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la Domnie, şi calul acela l-ai luat ei ca să-l văndză, să-ş în- 

toarcă banii, ce dideasă pe dănsu». Îl ieaii la urmă <Mos- 

calii>. — 454. Proces al unui căldărarii, pentru o casă în Iaşi, 

cu <dugheană de lucrul căldărăriii în mijloc». — 455. Pentru 
nişte oameni chemaţi pe vremea Ruşilor de Mitropolitul An- 

tonii ca să aducă vin. <Şi atunce, rădicăndu-s(ă] Moscalii din 
Eş, şi mergănd și Antonii Mitropolitul cu dănşii, şi luînd Mos- 
calii 4 boi a Mitropolii, din carăle ceali cu podvoadă a Mi- 
tropolitului, iar Cozma călugărul li-ai luat 4 boi a lor şi i-ati 
pus la carăle acele cu podvoadă ; iar, un car mai trimițindu- 
să aducă vin, au luat Moscalii și boiide la carul acela. +Cozma 
dă vina pe Mitropolit. Hotărire: «Să le plătiască satul lor boii, de 
vreami că ei aii slujit pentru tot satul aice, la poruncastăpăniască». 
— 456. Pentru o Jidoavcă din Botoşani, care încredințează 
unui om din Deleni să-i camistuiască» nişte borfe, pe vremea Ru- 
șilor, «dănduii și plata lui: o vacă cu vițăl». Apoi zice că «s'aii 
furat». Dar ea află la dînsul <niști blide costoriii, o prostirea, 
niște papuc», din ale ei. — 457. Pentru «judele de Țigani gospod 
lingurari». Scutiţi Țiganii lui de podvoade, de desetină şi «lucru 
domnescu, ori la piiatră, ori la trier, ori la seacere dom- 
neasc[ă), or[i) la grajduri gospod>. — 458. «Toţi tărgoveţii de 
Huş»> fac mărturie despre un pirit, «că este om drept şi nic la 
un fel de răutate nu s'aii simțit nit-odată.. . Numai pe atăta 
c'ar fi făcut vrajă cu o psaltirea, ş'ar fi căzut vraje asupra lui 
[pirişului), şi, nemai avănd altă dovadă, ni& într'o samă nu 
S'aii ţinut vraje aceae>. — 459. Pentru o dare de foc. «Fe- 
meae lui încă fiind bolnavă, dusă la o soră a ei... Să 
apuce pe megieşii lui, pentru aprinderea casăi, să-i plă- 
tiasc[ă] casa şi toată paguba, t-aii avut din casă; a, de vor 

ști pe alt cineva vinovat, să-l dea de grumaz.> — 460. Pen- 
tru niște vase cu vin. «Pe socotiala aciii măsoriști.> — 461. 
Nişte oameni urmăriți ca zecin? arată că sînt numai de spre 
mamă dintr'un neam de vecini. — 462. Procesul unui om cu 
Scărlătachi biv Vel Clucer, care, «fiind Armaș-Mare, şi vă- 
dzind calul la dănsu, că iaste bun, frumos, i-aă pus pricină 
car fi de furat, şi i-ai luat calul, luindu-i și gloab[ă]». — 463. 
Pentru un cal, luat de un Turc la olac, «unui Niamţu, la  
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Toader Botedzatul biv Căpitan za dărăbani». Lăsase Turcul 

«alt eal, cu bour>. — 464. «Dzicănd Darie Căpt. că, la turbu- 

rarea Moscalilor, mergănd Berdos [din Sănești] dinpreună cu 

Căzacii, ai adus dentr'acele jacur(i] 7 vite turcești acolo în 

sat. :: Şi acea vacă tăind-o Căzacii acolo în mijlocul satului, 

toț sătenii aă măncat dintr'ănsa... Să o plătiască cu toții.» 

— 465. Pentru un bou perit de la plug. «Numai dănd sam[ă] 

Istrate holt[eiu], că el ai fost pogonit, dătător de sam[ă] 

numai de dzi, şi Costantin de noapte), fiind cornat.»—466. 

«Pe acea vreame [a Muscalilor] ar fi fost toț lăcuitorii 

dintr'acea parte bej[e]niţ acolea : în coastele satului lor, şi, ne- 

putănd nic el sta locului, aii rămas stupii făr de pază, şi, din 

tăbăraşii aceiia, care cum putea, şi or ce găsiia, mănca tot...; 

cari unii din jăcaş s'aii prinsu şi faţ[ă] la furtuşaguri, și s'au 

orănduit la dum. Sărdariul, ca să apuce pe satile t-aii fost 

cu bejăniile acold, au să scoată tălharii, au să să facă curamă 

peste tot, pe toate pagubele.» — 467. Pentru un sătean dus 

«cu Moscalii». — 468. «Eşind văcărit la Grigorie-Vod[ă], s'ar fi 

năpăstuit Pricopii cu o vit[ă], de spre văcari.» — 469. Pira celui 

Marco şi lui Tănasţe), beştii din Eș». Toader Jicnicerul dă «o 

iapă de beilic pe sam[â), să-i poarte de grijlă] păr a lua-o, și 

aceşti beșlii i-ai luat iapa de olac». — 470. Un cal de furat 

la un Jidov din Iași, care-l luase de la altul din Botoşani. 

Jidovii jură. — 471. Pentru «60 de cojoace» luate fără plată 

de «Pit. Ilie, cheituitoriii la Visterie» supt Grigore Ghica. — 472. 

«Cășla Baiaractariului», care are slugă pe un Armean. — 473. 

Piră de Jidovi. Se arată că la 1701 Matei Sturdza a vindut unui 

Evrei «de la Sleten» [Sniatyn] «200 vedre m[ilere> fâră a le 

da. Jidovul reclamă pe Sandul Sturdza Vel Logofăt, care spune 

că e numai «văr premare cu părinte dum.» acel Matei. «Și 

Mateiii Sturdza toat[ă] viiaţa lui ai petref[cult-o pen ţar[i] 

streine, pin ţara leşiască și pe la Moscali, fiind joimir la 

stiaguri... Căt la atăta sosise], că la moarte lui sai în- 

gropat cu milostenie de la Visteriia gospod!.» — 474. Plingere 

a Săcăreștilor contra lui Sandu Sturdza, care nu li e neam, 

1.V. vol. V, p. 593. 
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nici cu un anume Săvenel!, <dar dum. ai dovedit atasta cu 
o împărțală în velet 71501642], Ghen. 21, ce s'a împărțat 
ginerei lui Vorontar, anum[e] Grigori Urechi Vornic și Toma 
Cantacozino Stolnic şi Lupui Bucum Stolnic și Savin Vistier, 
cu moșii t-ai avut de pe socro-lor Voruntar, în car|e) îm- 
părțare arat[ă] a fiişticărue ce parte i sai vinit; şi părţile) 
din Tămpeşti şi din Balasinești s'au venit în parte lui Savin 
Vist. Deci Măria Sa Vod[ă) ni-aui întrebat pe noi cum iasti 
dreptat[e) și obiceiu, care încapi să cumpere mai întăi: ră- 
zăşul cel vechii, aă rudenie văndzitoriului; şi noi [cu] dreptate 
aşă am arătat că mai întăi încape Ssingele rudenii văndze- 
toriului, apoi răzășul?.» — 475. Mărgăritare şi <o crutuliț[ă] de 
aur> împrumutate «la nuntă, pentru podoaba şi cinste nunţii». 
— 476. Proces între un Armean din Suceava, Găină, şi altul 
din Botoșani, Borde. Se face jurămint aici, «în biserica lor». 
Menţionat: « Tudorach(i] Vornicul». 

477. 28 Octombre 7250 (1741). Domnul către Iordache Pos- 
telnic, capuchehaiaua de Hotin: pentru cererea lui Samsongi-Al- 
Aga, «cu care ne pofteaşte să împrumutăm pă Măriia Sa Pașa 
cu zeace pungi de bani». Cu toate asigurările de prietenie i va 
spune că «acest lucru iaste de to: păste putință, de vreame 
că acum iaste Domnie noao şi, de cănd s'aă făcut mutare, - Ș 
ai trecut păn acum șasezec de zile, şi hara&[ul] stăruiaște asupra. 
noastră, şi noi păn acum ni& treizet pungi de bani n'am 
putut să lăsăm, pe zaigealile şi alte osebite atătea cheltuiale 
a Domnii noao, de carele nu putem să mai zicem; și am în- 
trat la atăta datorii. Și să cădea acum să ne împrumuteaze 
pe noi Măriia Sa Paşa şi dum. Samsogi-Aga, precum și altă 

1 V, genealogia lui ma! departe, 
? Actul e de o mare însemnătate geneologică, pentru că numeşte „pe gi- 

nerii lui Voruntar, Cf, Tanoviceanu, în Are4, soc. și. și dit. din Iași, UL, pp. 
34-6. Numele de familie al acestuia ar fi Prâjescu, după d. I. Tanoviceanu, în 
ziarul Secolul din lunie 1903. Numele de botez, neobișnuit la noi, mă făcuse 
a-i atribui o origine italiană (vol, IV, pp. 569-70). Încolo n'am nimic de răs- 
puns insultelor d-lui Tanoviceanu, afirmaţiile mele fiind basate pe izvoare pen- 
îru care firește nu-mi pot lua nici-o răspundere, ca unul ce nu le-am scris eii. Cf. 
şi vol. IV, p. 273, nota 1: de unde și din actul nostru ar ieşi sta morţii 
lui Voruntar. 
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dată să făcea la alți Domni; cum şi pă noi acum la Țarigrad 

ne-aii împrumutat, atăta maghistanii și stăpănii, căt al priia- 

teni, și, cu banliji ce am luat în datorie păn acum, n'am putut 

împlini soma gaigealilor și a cheltuialilor a Domnii noao, şi 

ne-ai scris capichihaelile noastre cum că trag mare siclet 

şi nevoe. Care aceaste toate cunoscăndu-le dum. Samsogi- 

Agă, ne mirăm, cum ne sileaşte a da şi bani împrumut Mării 

Sale Pașii. Al doilea, spune dumisale, că acest obiceaiu nic 

o dat[ă] n'ai fost, că nu Domnii să împrumuteaze pe Pași, 

care sănt păn prejur, ce numai Domnii să împrumută de la 

fieştecare, de vreame că Domnii, avănd datoria, mult nu le 

dă îndemăna a să neguţtori ca zarafi: Domnii trimet Paşiilor 

obudieturi, pocloane, dar bani să dea înprumut, nic odat[ă] 

n'a fost. De vreame că, daca dai, nu pot să mai ceară 

de la Pași, şi cu acastă poftă rugăm pă dum. să nu ne si- 

lească. Şi, precum au arătat dum(nealui| silinţă a face pofta 

Mării Sale Paşii cerănd bani la noi, atăt să-s silească şi la 

prieteșugul cel bun, ce are cătră noi, a tocmi lucrul cătră 

Măriia Sa Pașa, ca să nu-i pae răă.» Se va convinge și el. 
«At, într atăcea ani, căț Pașiau fost, măcar den carei ţinem 

minte noi: Nuuman-Pașa, Mustafa-Pașa, lachiia-Pașa, Sară- 

- Mehmet-Pașa, Coltac-Pașa, și poate că sat (s7c) întămplat 

căte odatlă] să ceară, dar, arătănd Domnii aceaste pricini, 

S'aii lăsat de a mai cere, și nici de cum nici-o-datiă| de la 

Domni n'aii luat. Se zicem şi atasta: măcar de am fi avut 

și puteare, va găsi cu cale dum. Samsogi-Aga să facem noi 

acesta noii obiceaii şi să rămăe atasta la alți Domni den 

pricina, noastră ?» Crede că a scris numai silit de Paşă. 

— 478. Către Caimacamii munteni pentru egumenul de la Radu. 

Vodă: a fixat termin la Focşani pentru judecata cu el [v. n” 97]. 

— 479. «Tuturor lăcuitorilor de la toate mah(allalile de aiă 
din lași» pentru furturi de cai: să caute tălharii în două săp- 

tămiîni; altfel, vor plăti ei. — 480. «Pentru răndul călaraşilor 

de menzilul de la Bărăiacul, carei, ţiind acel drum cu caii lor 

și cu toate alte cheltuiale a lor, și jăluind Domnii Meale cum 

să află în grea stare, că, osăbit de mezil, sănt supăraţ și cu 

alte beilicuri», pe cind aveai de la Nicolae-Vodă «testament 
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de apărare», întărit de Mihai-Vodă: nu vor da deci Hatmanului 
Zocloane şi slujbe: «nit leamne, nici orz să nu deă, ni vin 

hătmănescu să nu li-s leapede, nit un fel de clăt hătmănești 

să nu fac[ă), şi, în scurt, ni c'un fel de beilicsă nu fie supă- 

raț... Ascultarea lor tor la dumnealui Hatmanul să fie.» Birul 

îl vor da după fes/ameut. E iertat să se așeze cu ei, în aceleași 

condiţii, «și alți oameni streini, făr bani în Visterie, făr pri- 

cină>. — 481. «Pentru acest om anume Vasilie, carele aii 

fost Şfed și, trăgăndu-l inima cătră pravoslavnica credință, 

s'au botezat.» — 482. Pentru venitul moșiei <Budele, pre care 

să face iarmarocul Movilăului pă obiceiii», a lui Iordache Can- 

tacuzino Vel Vornic. «Așijderea şi venitul podului și a lun: 

trelor ce umblă preste ap[ă)... Însă prețul ce ar da alţii, 
voe să aibă Vel Căpitan de Soroca a da el și să iă podul 

în seama lui.» — 483. Pentru «satele căte sănt a sfintelor mă- 

n|ăjstiri a lerusalimului, pre testamentu[i] ce au, ca să nu fie 

ni mănăstirile, nic satele măn[ăjstirilor amestecate cu ţeara 

ni la o dare, ci ei îş vor da cu ruptoarea lor deosebi la 

Visterie, precum sănt tocmite.> Toate drepturile de judecată 

şi dările în natură pe un satal Galatei se reservă egumenului. 

— 484. Mustrare către Vel Căpitan de Soroca, că a cerut voie 

de a îngriji podul și a ascuns drepturile lui Cantacuzino. «Şi, den 

iarmaroc ce să face, iar Vor[ni]c[ul] iă venitul din dughiane, 
dup[ă] obicei. Şi înţeleasem că iaste pod și la Silibriia, şi iarăş 

stăpăn[ul] moșiii iă venitul.» Va da parte din venitul podului 

lui Cantacuzino, «că, măcar că sănt apele g[ospojd, iar malul 

este moșenescu, şi, căte poduri vor mai fi pe prundurile Nis- 

trului pe apă, de iesta parte de la hotarul Hotinului păn la al 

Horheaiului, tot în seama ta să fie; însă cei cu moşiile făr 

parte nu vor fi.» Să scrie de toate, şi ce parte aveaii la iar- 

maroace «părcălabii» şi «căpitanii». «Că dumnealui Vornicul 

ne-ai arătat ai că numai pă pod au găsit muşterii ai€, de-i dau 

200 lei.» — 485. Pentru Anastasie Vornicul gospojdii, dindu-i 

şugubina la Ținutul Vasluiului. — 486. 16 Iunie 7242 [1734]. 
Întărirea privilegiului Armenilor poloni. Ei și oamenii lor 
Sînt scutiți de c<hărtii» şi ori-ce <angarii», <ci numai ce 

vor da vama și cornărit pe boi de negoț și pealte vite, va, 
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ia|r] pe cai vor da cuniț[ă], pe obiceaiii.» — 487. Pentru aceiași. 

«Zicănd că, la cireziie lor fiind boi graș, să face spaimă în- 

tr'ănşii, să sparie și fug şi zioa și noapte; alte dăţ, și jum(ăj- 

tate cireada să rupe de fuge, şi, pă unde îi găsescu ţăranii, 

îndată îi duc la dregători), şi le iau dregători căte un leii 

de boi.» De acum se vor lua numai «doi lei de toț boicăţ 

să vor tămpla fugiț la un loc»>.—488. Pentru un boier 

din Ținutul Bacău, «prădat de Neamţi, de l-ai lăsat numai 

cu sufletul». — 489. Pentru un om «ce ai fost în Curte, la 

„steagul Cazatţijlor», cînbătrănit într'acastă slujbă». E iertat de 

«simenie» și alte cangarii». — 490. «Pentru orăndărie din tărgul 

Sucevii, ce iaste a sfintii Mitropolii», unde Mitropolitul Antonie 

punsese doi Jidovi: să fie scutiţi de «beleale» şi «de cei cinci 

lei de pimnițe... Așijderea și Jidovii ce ar veni streini sau 

cei de loc. ca să aibă a da 2 bani de șfart (sic) orănda lor, 

dup[ă] obiceaiul vechii, şi să fie slobozi a vinde, orăndarii 

să nu-i oprească.» Să fie scutiți orîndarii de cheltuielile tir- 

gului, dind numai «birul Visterii», pentru untdelemnul Mitro- 

poliei. — 491. Hrisovul mănăstirii Dancului (8 Novembre 

7243 = 1734): iscălit de Costandin Costache V. Log., San- 

dul Sturdzea Vel Vornic al Ţerii-de-jos, Iordache Canta. 

cozin[o] Vel Vornic al Ţerii-de-sus, Costandin Roset Hat,, 

Mihalache Roset V. Post., Andrei Roset V. Spat., Iordache 

Roset V. Pah., Ioniţă Cantemir V. Ban, Toader Palade V. 

Vist., loan Bogdan V. Stol., Costandin Balş V. Med., lordache 

Roset V. Clu&., Armago Sărd., Costandin Carageă V. Slug., Di- 

mitiie V. Post., Lupul Bogdan V. Şătrar. — 492. Scutire de 

alăm a unui Turc care slujise în oastea lui «Chiupriuli-Zade». «O 

mie trei sute vite, cinci sute de iape, doao mii de oi: fac alămul 

100 lei, 6 pt.» (10 Novembre 7250=—=1741). Se modifică în mai 

puţin: îertare parţială de a/ă7 şi zșor. — 493. Mănăstirii Mira 

i se dă o parte din vama și mortasipia Focşanilor; se prevede 

cîud ele ar fi vindute sau date în credință. Mănăstirea era zi- 

dită «din temelie» de Constantin-Vodă Cantemir. Să fie «cu așă- 

zarea păcum ţin și sfintele măn[ăjstiri a Ierusalimului, cu rupt[ă) 

căte trei ugh[i] de om într'un an, să dea Visterii, şi acești 

bani să-i dea în patru tverturi», nemai dînd alt nimic. — 494. 
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În hrisovul Mirii iscălesc: Costandin Costache Vel Logofăt, San- 
dul Sturza Vel Vornic al Ţerii-de-jos, Iordache Cant. Vel 
Vornic al 'Ţerii-de-sus, Costandin Roset Hatiman, Mihalache 
Roset Vel Paharnic, Costache Razul Vel Spatar, loan Can- 
temir Vel Ban, lanache Roset Vel Paharnic, Toader Palade 
Vel Vistier, — Vel Stolnic, Costantin Vel Comis, Lupul Bog. 
dan Vel Medelnicer, Radul Racoviţă Vel Clucer, Costandin 
Caragea Vel Sluger, Costandin Vel Caminar, — Vel Jicnicer, 
Dimitrie Vel Pitar, — Vel Şătrar (5 Iunie 7243=1735). 
— 495. Mănăstirii Răchitoasa i se dă mortasipia Galaţilor 
încă de la Mihai-Vodă. Acum o ţin însă boierii, eşi trag 
toate cheltuialile leamnilor și a lumănărilor». Să iea de la 
ei 100 de lei pe an.—496. Pentru Sf. Nicolae din Șchei 
(2 Septembre 7242=—1733). — 497. Scutirea unui sat de 
«clăt g[ojs[pojd, podvozi, cai de olac, conace, solărit, gloabe 
vornicești, șugubini, gloabe părcălăbeşti». — 498. Scutire pen- 
tru Ac-Sofi-Mehmet, «fiind priiatenul nostru și megiiaş, aler- 
gător la trebile ţărăi și purtător de grijlă] întrata parte 
de loc, la toate ceale ce sănt de folos pămăntului» : nu 
va da alăm pe vite și uşur pe farină. —499. Pentru Vel 
Vornic: voie a pune «Vornici la tărgul Bărladului», pentru 
a-și stringe venitul Vorniciei, «Ținutul Tutovei, a Tecutului, 
a Putnii, Cuvurluiul, Fălciiul>. Vor lua gloabă: «de fată mare 
20 de lei, de mueri 12 lei de la cei ce le vor fi făcut, iar 
de la fâmei numai &obotele, căte 2 ug., pă obiceaiii... Pen- 
tru preoți, diiaconi, țărcovnit[i), călugări), fezorii de popă, 
nămeţii lor, oamenii bisericești, de să vor întămpla vre unii 
dintr'acește să fac[ă) pă cineva a făta din mirence, fiește- 
care dintr'aceşte să aibă a-i globi potropopul care ar fi, iar 
vornicii vor lua 2 ug. tobotele de la fămei, fiind mireancă. 
lar, de să va întămpla de spre parte fămeiască să fie o fată, 
ori preoteasă sai diiaconeasă sai ţărcovnitițță) sati fată de 
popă sai călugțălriț[ă], fiind făcut de vr'un mirean saii neam 
ginere de popă, fiind mirean, să nu fie din oameni biseri- 
cești, să iă globa păntecilui oamenii dumnealui Vornicu- 
lui, pentru căt bărbatul iaste obiceaii de dau gloaba păn- 
tecilui; iar fămeia va certa-o potropopul și va lua tobo- 

68775. Vol. VI. 18 
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tele pă obiceaiii... Pentru rudenii, pentru cuscrii, cume- 

trii, sânge amestecat, de s'a tămpla a fâta, să iă vornicii 

gloaba păntecilui, iar protopopul va lua tobotele, şi să-i certe, 

şi să-i judece pe pravilă pentru sănge amestecat ; iar, de să 

va tămpla vr'o greşal[ă] făr păntece, să nu fie a fâta, de 

aceşte t-or fi sănge amestecat, iar potropopul săi gudece 

cu pravilă și să-i globească. Pentru morţi de om, negăsin- 

du-s[ă] ucigașul, să plătească 12 sate dup[ă] împrejurlul] mor- 

t|ului] de om pe obiceiă, şi tobote să dea, îar, prinzăndu-s[ă) 

tălharul ucigaș, să iă tobotele oamenii lui Vi Vornic, şi tăl- 

har[ul] să-l dea pe măna lui V! Armaş. Aşijderea pentru 

tărgoveţii] den Bărlad şi ocolul tărgului, de fapte reale, de 

furtișaguri, de bătăi, de greșăli ce or fi, cine ar face, ori 

den Moldoveani sai Armeni sai Jădovi, cine ar fi,pă greșe- 

ile ce ar avea, Vornicii de Bărlad să-i judece, să-i globească, 

pă fieştecare dup[ă] cum îi va fi vina. Așijderea să aibă a 

lua şi venitul Vornicii den tărgu, den cară cu peaște, 2 

pi, 2 oclă] peaște. de bute de vin, de cofa de orilcă iar 

căte 2 pt., 2 oc[ă] băutur[ă), și alte venituri] &or fi» — 

500. <Vameșilor de [la] —, să fie volnic a căuta venitul vă- 

mii : bucate ce ar treace din ţeară, și negoțe ce ar veni dentr' 

alte ţări, să aibă a lua vama duprela toţ, după obiceai, cum 

scrie catastih[ul) vămii, ce aă la mănă; numai neguţtorii 

ce ar veni cu negoaţe la laș, pă acie să nu-i vămuiască, ci 

să le dea cărțulii să răm. (?) la laș să plătească vama.» — 

Fol. 489 V*. 

5OI. 4 lulie 7241 (1733). Costandin-Vodă. Pentru «doi preuț şi 

un diiacon și un țărcovnic de la biserica domniască de la Curte, 

din tărgu din Botoşan[i], unde este hramul Sfăntului Neco- 

laiii, ca să fie în paâ[e] de dajde domniască și dajde vlădi- 

ciască şi de sulgu și de dijmă de păine şi de podvoz 

şi de chile şi de conat[e] şi de olăcării și de toate dă- 

ril[e) şi angăriile căte șar eși pre alț preuț.» Vor lua 

«vamă, din tărgu de vite ce sar vinde, căte 2 bani], şi de 

cal căte un pot., precum ai fost obicei de vac, și să aibă 

a lua de trunchiul de mesărniță, Duminicil[e], căte o pecie 

de trunchii. Așijdiria, să aibă a lua vamă din mora dom- 
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niască ce este acolo, precum ai fost obiciaiul de vac.» Or- 

din la Vornic «şi şoltuzi, cu părgarlij». — Fol. 485 Ve, 

502. 3 lulie 7242 (1734). Se dai toate drepturile bisericeşti 

în «eparhie Sfinţeei Sale și la Ținutul Sorocii», lui Teofil 

episcop de Huşi. «Şi pentru carii să însoară și șăde necu- 

nunaţ... Protopopul pre carile lar pune părintele la acel 

Ținut.» — Fol. 450 Ve. 

503. 2 Septembre 7242 (1733). Pentru biserica din Șchei. 

— Fol. 498 Ve, 

504. 6 Septembre 7243 (1734). Domnul face danie bisericii 

Adormirii din Cernăuţi, «făcută» de Nicolae-Vodă.— Fol. 493. 

505. 7245 (1736.7). « Peutru Cerbul Jidovul, fecorul Cauşului, 

care face vutcă pentru treaba domnească». — Fol. 413. 

506. 7249 (1740-1). Pentru Iordache Cantacozino Vornic. 

«Spuindu-ne dum. Vornicul că, cănd i s'au jăfuit avearea du- 

misale den Horodinca de oștile moschicești, împrăștiind oşteanii 

moschicești toate scrisorile dumisale.» — Fol. 411 V*. 

507. Fără dată. Pentru Miron fitorul lui Costin Hatmanul, 

care, fiind mut, și fitor de boer mare», i se acordă scutiri. 

— Fol. 497 Vo. — Urmează altă scutire, din 28 Februar 7249 

(1740): caflăndu-să la gre neputinţă, fără gură, mut>!. 

308. 19 Iunie 7250 (1742). «Măn[ălstirile Ierusalimului i a 

Sănaei i S[ăjnt(algorii i altora ce s'a orănduitu untru (s4c) lemnu, 

tămăe din vam[ă], pe obiceiii ce s'ai așădzat mai pe urmă.» 

— Fol. 452 Ve. 

509. Fără dată. Pentru Lupul Poruțchie biv Vel Căpitan, 

fost şi pircălab de Tărgușor (Nicolina). — Menţiune. — Fol. 

457 Ve. 
510. 10 Iulie 7250 (1742). Pentru biserica domnească din 

Piatra?. — Fol. 470 Ve, 

ir. 23 Octobre 1735. Pentru lavra cea mare de la Atos. 

Cu boierii ca marturi3. — Fol. 492. 

„1 Era fiul lui loniţă Costin şi nepotul de fiii al Ii Miron cronicarul. V. 

Îst lit. rome, l p. 64. Din el şi din eMutenco», fiul lui, se trag Costineștii 

următori, V, și vol. V, p. 424, n-dle 4 şi 5. 

2 V. Documentele Callimachi, tabla. 

3 În Novambre următor, Mavrocordat trecu în Țara-Romănească (Hurmu-  
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512. 10 Septembre 7251 (1743). Pentru mănăstirea Dancul. 

Are moșiile «Buciumii și Poiana lui Păun; de pe car[e] moşii 

să scoat[e] toat[ă] piiatra ce să car[ă] ai& la Iaș, de toat[e] 

trebuințil[e] orășenilor ; carii acii ce scot piiatră din pămănt 
eii cătle] 2 lei pe coş, şi cii ce o carlă), încă, cu hacul lor, 

căte 4 lei de coş, şi măn[ă)stirii ni€ un vinit nu dai». 1 se 

dă deci zăciuzală: «or pilajtră boiriască, or măn(ă]stiriască, 

or a cui ar fi...,că€ și adasta este un madem trebuitor». — 

Fol. şor. 

513. 23 Decembre 7251 (1742). Pentru «<Hristodor, &-au 

fost Cipli]tan de Levinţi», străin. — Fol. şoş. 

514. Fără dată, Pentru Iordache Cant. Vel Vornic, care a- 

rată un act din 7i81 (1672-3) pentru a se hotărî la De- 

leani partea lui Iordachi Vistierul de a <Domniţii Ru- 

xandra» Lupu. Vecini: Tudoruţ, Cătrăgeasa, Zacoschie, Chir- 

ciul, Ion Fraţco, Hearea, <Pătraşco a i Floroae», Lupul Vre- 

miş, Gheorghie Țigănaș, Bortiț[ă], «Mihail Cofetar», «Ignat 

Dzară». <Domniţa Ruxanda ati fost vară primare) cu moșul 

dum., şi, neavănd fitor[i], ai rămas şi part[e) ei la stăpănirțe] 

niamului, satul întreg.1» — Fol. 547 V*. 

515. 4 Februar 7250 (1742) şi urm. Listă de oameni cari, 

«după dovidire, [sănt] să să scoată la niamurii]?, după cum 
s'au hotărăt: 

Andrei Balşovici vt. Spat., fiul lui Vasile Balși vt. Log., ne- 

potul lui Ionașco Balşă V. Vor. la 7185 (1676-7). Iscăleşte comi- 

siuvea: lon Neculce V. Vor., Alistarho Ban, Toader Păladi 

V. Vist., Costachi V. Vor.5. — Toader Buhuș, al lui Nicolae 

Buhuș V. Armaș, nepot al lui Sandul Buhuș Hatman &. — Ga. 

zaki, IX, p. 662, no pooLxviit). Prin urmare şi de aici se vede că data de 
15 Septembre 7244 (1735), pe care o dă Neculce (p. 385) pentru instalarea 
urmașului lui, e greșită, 

1 Lordachi Cantacuzino și Vasile Lupu eraii cumnați, ca unii ce ținuse pe 
fetele lui Bucioc. Ruxanda era fiica Doamnei Tudosca Bucioc. V. Tanoviceanu, 

în Arch. soc. și. și lit. din lași, LII, pp. 27-83. 

2 Adecă: «să să scoață de la dajde și să să puie la răndul boiarilor». 
3 În următoarele cercetări, participă şi alții, 

1 V. vol. V, p. 575. 
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vril Miclescul, fiul lui Vasilie V. Jit. (cu fraţii Gheorghe și Gri- 
gorie). — ]lie Zmăcilă |=—Zmucilă], fiul lui Grigorie g-ti Spat. 
supt Antioh-Vodă, fiul lui Savin V. Ban.— Neculai Bră- 
escul Post., fiul lui Solomon V. Med, nepotul lui Gavril V. 
Stol. — Costantin Ciudin V. Med,, fiul lui Vasilie V. Post, 
nepotul lui Gheorghiţă V. Stol.— on Bașătă văt. za Stol. 
Sănt. (sic), fiul lui Pătrașco V. Stol., nepotul lui Zosăn Hatmanul. 
— Lupul Crupenschie V. Pit., fiul lui Sandul V. Med. (fraţi: 
Grigorie biv V. Păh. şi Vasilie Post.). — «Gheorghie Canano 
Post. săn Costantin Vel Cămlijnar> (26 lanuar 7250=—=1742!). 
Toader Darie, fiul lui Mihălachie V. Spat. (frate: Vasilache). 
— Costandin Savinel, fiul lui Iordachie, nepotul lui Ștefan V. 
Păh. al lui Dabija-Vodă. — «Toader Post. Cuzea, Velitco brat 
ego Cuze, Ion săn Miron vnuc Cuzea.» Tatăl celor doi d'intăiă 
e Dumitrașco V. Spat. (30 lanuar 7250—=7242?). — «Ion Bojo- 
ren[u] Vor.», fiul lui <«Chiriiac capichihae» al lui Mihai Racoviţă 
(7212=—=1603-4), fiul lui Cărste Vor. de Ţara-de-jos supt Ieremia: 
Vodă (7108=1599-600). — Toader Boj[oJrean și fratele, Lupul, 
fiii lui Pavel Bojoranu V. Sluger; nepotul aceluiași Cărste 3. — 
Sandul Jora și fratele Mihălachi, fiii lui Grigorie V. Vist,, fiul lui 
Costandin V. Clug. lui Ducăi-Vodă. — Sandul Darie şi fratele 
lui, Darie, fiii lui Iancul vt. Post., fiul lui Darie V. Spat.— 
Andrei Prăjescul, fiul lui Ştefan Clug., nepotul lui Toader V. 
Cluc, al Dabijei-Vodă. — Grigore Moţoc şi Neculai, fratele 
săi, fiii lui Ilie V. Med. al Ducăi-Vodă. — Cărstea Iamandi biv 
V. Pah,, fiul lui Iamandi V. Med. (frați: Ioniță 3 Post. şi 
Ștefan Post.). — Dumitrașco Stroiă, fiul lui Stroe (szc) vt. Spat., 
nepot lui Dumitrașco Zmăcilă (sic) V. Păh.4.— Se scot «la 
mazili şi cu ţara să nu fie, ce să-s scoat[ă] la aleși»: Vasilie 

Cracalie căp. za bărani şi fratele lui, Grigoraş; moş: Cracalie 

1 EL, saă fiul săi, cum s'a mai spus, ținu pe sora lui Ioan-Vodă Callima- 

Chi, Maria, văduva lui Ursuleţ. 

2 V. capitolul precedent. 

3 V, capitolul citat, 

4 V., pentru acest al doilea rind de Stroicești, vol. V, pp. 535-6; Docu- 

mentele Callimachi, tabla (v. şi mai sus), 
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staroste 1. — Grigorie şi Neculaiii Moţoc, fiii lui Ilie V. Med., 

nepoți lui Gheorghii. — Sandul Tăutul, fiul lui Vasilie, ne- 

potul lui Toader. — Ştefan Mavrodin Păh., fiul lui Mavrodin 

V. Vist. al lui Antonie-Vodă, fiul lui «Mavrodin Grec». — 

Fol. 527 Ve. 

516. *Pis u condică: !! 7250 [1742], Mart 18.» «Dumlijtraşco 

Clusejriul, fiorul iui Vasli]lie Logft., și Vaslillie săn Toader lor- 

dachie [Cantacuzino]?, gineril'e) lui Vasilie Logft. », își împart ave- 
rea, «cu odoare şi argintur[i] şi bucate». Averea venia «despre pă- 

rintille] nostru, Vasli]lie Logft., fitorul lui [Dumitrașco] Ștefan 

Logft. Gaurul, şi di spre maica noastră, lrina5, fata lui Dumitru 

Buhuș». Satele sînt: Spinoasa, Păşcanii, Valea-Sacă, Medcăi (ju- 

mătate), Viliheștii, vie la Cotnari, «în Dialul-Măndru», alta «la 

Crut[e]>, o a treia «la Orben[i]». Odoarele, între care «un inel cu 
etmi (sic) ..., un leftu cu izmărandu..., un leftii pajoră..., 

o părech[e) de nastur|i] de aur..., şi o cuămă cu tapsă cu 
mărgăritar[e], drept 400 lei. .., o păriach(e] sărji cu zamfir. .., 

un zichir cu ecmi..., 3 mătcale de aur..., și din argintu 

sai venit un păhar cu toc, 25 dramuri], și 2 piuliț 103 

dramurii), şi 3 piuliţi de argintu, și 130 matce, și 6 cai, și6 

iape, şi un străjnic», etc. «lar haine fămeești: tănbare, sucne, 

cămeș, măfram[e] (szc), nu s'a pus niă una la împărțală; s'au 

dată în parte lui Vasilie Iordachi.» Datoria lui Vasile Ceaurul 

era de 1.554 de lei, 3 potronici, care cade în sama fiului. Marturi: 

«dum[nealui] [lie Vornicul, Sturdzea, și dum[neajlui Alicsandru 

Buhuș Hatman și dum(neallui Chiriiac Sturdzea Păharnicul 

şi dum[neallui Toader Iordachie Vistiernicul £.» — Fol. 539. 

IV. «Condica deaca (sic) de luna iui Octovri, de răspunsuri 

ce s'ai răspunsu unora și altora, pe cărţille] lor &-aii scris 

Domnului. 7251 [1742).» 

517. Lui lon Bogdan, «pentru conat[elle Mării Sale Pașii ; că 

nu vei pută birui săngur la 2 conatfe), şi la Bărlad şi la Co- 

răşti». S'a mai scris lui «Spătariul Manolachea Costachea». 

1 V. vol. V, Documentele Botoșanilor. . 

2 Vasile acesta muri fâră urmași (Gen. Cantacuzinilor, p. 46), 

3 Ivina nu mai trăia la 1705. V. vol. V, p. 95, no 87. 

4 Actul e deci de la sfirşitul secolului al XVIllea, 
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Să poată porunci <orcui din mazilii cei mai de %os, şi is- 

pravnicilor şi tărgoveţilor de Bărlad» (1-iii Octombre). — 518. 

Aceluiaşi, ca să i se supuie cei pomeniţi mai sus. — 519: 

Către Ilieş Vel Căpitan de Soroca. «Plicul cu cărțile şi răcliţa 

t-ai adus înblătoriul de la Liov, şi cu tabla Cfertului, cu iz- 

vod de oameni fugi, cu morţi, li-ai adus; dar altă dată să 

nu mai mestici trebile Visterii a scrie cu veştile la un loc, 

ce osăbit să scrii trebile Visterii.» — 520. «Lui Dumlijtru Va- 

m(ejșul, ce s'aii orănduit Căpt. de ţimiriii la Trotuş» : să-l as- 

culte ţimirașii. «Și angărie, măcară preț de un ban, de la dănşii 

să n'aibă a lua.» — 521. Lui Costachea Vel Căpitan de Tecut, 

pentru că Vechil-Beşlaga se plinşese că nu i-a dat toată leafa 

şi tainul. <Să te răfuești», împlinind tot, «căt el au slujit 

pe bani) pe aci.» — 522. Să se «pue în heră» şi să se aducă 

«Brus(ăs] Căpt. de Greceni». — 523. «Pentru Osavt călugărul, 

carile (să) tălmăceşte Penticostariul !, şi să află şi într'alte 

Slujbi a Domnii Mele» : scutire. — 524. Către «zlotaș cu tfer- 

tul al doile», să caute, «unde viț afia ca de acestu fel de 

oameni), adec[ă] răspopi, ai carea să vor numi ipodiiaconţi), 

ati și preuţ şi diiacon[i] ce nu ştii carte şi nu săntu învredni- 

ciți slujbii bisăriceşti, pentru prostiia și neştiința învăţăturii le- 

turghie nu slujăscu, ai călugări ce şed pe la casălea lor, ai 

pe la sate, afar[ă) din mănăstirli] ; care să poartă cu amăgală, 

pentru ca să să scutască de bir, — pe unii ca acie pe toți 

să-i puniț la bir, și să ve faceţ izvod de dănşii osăbit, şi să 

ne trimiteţi atasta. Încă ni la bisericile de mir călugăr să 

nu-s ţie, fâră numai la mănăstir[i].» — 525. « Goştinarilor de 

Ţinutul —, să fie volnic cu carte Domnii Mele a luoa goş- 

tina de oi, precum s'ai socotit de saii strigat la cochi 

vechi într'acest an.> Toţi (şi boieri, și cler, și scutiți) «vor 

da goștina driapt[ă]: pe dzet[e] bucate un leii; fără numa, 

Turcii să aibă pace». Fiecare va plăti unde e deprins. « Coban[i] 

holtei vor da unde vor plăti stăpăn[i] lor, iar cei însuraţi vor 

da unde le va fi şedere.» Să se aducă iute banii «la Viste- 

rie gospod> |v. n” 128). — 526. Trimete o carte ispravnicului 

1 Această carte a'a apărut atunci. p 

* u
z  
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Ținutului Sucevii: «și îndată să o trimiț să să cetască în tot 
Ținutul, ca să să înştiințeadză toţi, şi iar să ne-o trimite în- 
napoi, iscălită de preuţi și de vornicei, precum s'aii cetit în 
toate satile. Și care din lăcuitori s'ar fi năpăstuit cu acestu 
fel de angărie, viind !a dumneata], să ei sama, și, &-ai afla 
caii avut năpasti, să plineşti, şi să ne faci știre cu amăruntul.» 
— 527. <Părcălabilor, vam(ejşilor, cămănarilor, bezmănarilor, 
mortasăpilor, buoararilor»>, că negustorii străini «ce trec piste 
hotar», s'a plins capichihăilor de la margine pentru augăriile 
lor, că ieau cei pomeniţi mai mult peste ce se cuvine. Se pling şi 
negustori de ţară şi alții. <Să vă deschideţ ochii fiiștecar[e)lea din 
voi, şi pre să vă feriţi, şi, cum am dzis, pănă la un oi afară din 
obiceiu de la nim[e) să nu vă linecaţi a lua... Pre cine-i 
vom afla c'uă luat un ban sai pănă la un oii mai multu din 
obiceiii, pe unii ca acie, ca un călcătorii de poroncă, cu 
ulița și ocna îi vom pedepsă... Și poroncim și voi, tuturor 
lăcuitolriJlor țărăi, ca să înţălegiț toți poronca atastă, afară 
din obiceiă nemică să nu daţ, iar cui sa lua cu săla ceva 
piste poroncă, să faceţ știre ispravnicului de inut; că ai 
poroncă să vă plinască și să ne facă ştire și noi, ca săi pe: 
depsăm pe acei părcălabi, vam[e]şi sai alţii, cine) ar fi. Și 
atastă carte să aibă datorie ispravnicul de Ținut a o trimite 
în tot Ținutul, să să cetească, și să ne-o trimită aici, iscălit[ă] 
de preuți și de vornicei, precum s'aii citit prin toate satile. 
[Pentru rest, vezi n* 35.» — 528. « Dumn(ejta, giudecătoriule 
de la orașul Gherlii, din Țara-Ungurască», pentru <acestu ne- 
guțitor arman, anume] Doros, lăcuitor di aice, din pămăntul 
Moldovei», ce ar avea pagubă de la rude din Gherla. Tri- 
mete și <răvașul lui cel de jalobă». — 529. Către «Vaslille 
biv vt. Logft., ce să află cu salahorii la Vozie . „„ Cele scris|e) 
am înţăles, dar, iarăş, pr& multe scrii. Dziă că te îndamnă 
inema a nu mai vin(i] la casa ta ș'ați arăta obrazul înnainte 
nostră. De carea noi urgie asupra ta -nu avem, iar tu, de 
nu vei vr& să vii la casa ta, nu vini. Ne arăţi ca să scrim 
la capichihaia ce are dum(neallui Capugibașa la Țarlilgrad, 
pentru isprava săneatului. Dar noi acolo n'om scriia, nic 
alte vorbe multe nu știm; noi punga cea de ban[i] ce neii 
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scris să-ț trimitem, ț'am trimis, și dm. cum știi chiverniseaște; 
și sănetul să ne scoţ de toat[ă] soma salahorilor deplin, și 
să ne aduc, cum țam scris și nainte. Și pintru cielanți agi, 
ce ne mai scrii că trebuește acelora să li să dea căte ceva, 
dar tot precum ţ'am scris, ce-i socoti, le-[i] da şi acelora.» — 
530. «Neguţitorilor creştin[i] &-au făcut neguţitorie de miere aici 
în Eș, carți] jăluiră că-i supără beșlaga de Eș să-i dă căte 
1 lei de bute de miere, pecum ai obiceiă de dai Turcii, 
și ei, fiind creştini şi sănt birni€, n'a avut obiceii să de 
acel leii de bute.» Să nu dea. — 531. «Preuţilor ungurești du 
(sic) la biserica ungurască din Eș», pentru scutirea de la Gri- 
gore-Vodă: întărire, — 532. Lui Vasile de la Vozie. «Să porţi 
grije ce s'ar mai înnoi şi, ce vei înțălege, adesle) să ne fa& 
ştire.» — 533. Către «Gavril Neculce V! Căpt. de Coţman», 
pentru niște <călcători de hotari» : vine și starostele, cu care 
să urmărească energic lucrul. Tot aşa şi starostelui de Cer- 
năuți, Gheorghiţă. — 534. Pircălabului de Galaţi, pentru «Ena- 
chi Postelnicul, Rale Postelnicul i Catacalo» : să oprească pe 
Rale. — 535. Către Dinul ispravnic de Suceava. «Carte ce 
ni-ai trimis, am luoat, Şi, pentru supărările ce fac Turcii 
oamenilor, şi-i bat, și ban(i] c-ai dat oaminilor pe poam|e) 
şi pe altele îș plinescu de la dănșii îndoit și întreit, și la po- 
ronca noastră nu să supun, și ne arăţi că n'ai ce lea faci, 
că fac ce le este voe, şi nu poţi să-i oprești, — atasta iaste 
blăstămăție ta: pentru ce să nu aperi pe oamini, și pentru 
ce să-i aș în voe lor, să fac[ă)] ce le iaste voe? Sau, dacă 
nu poţi tu şi nu ești harnic de slujba atasta, ca să aperi pe 
lăcuitori, să ştim, să punem pe altul, car[ejle va pute să le 
ste înprotiva lor, şi să apere pe oamini. Ne arăţi că sănt în 
Bosance vr'o 7-8 Adalăi, și pe aiurile, şi numlejle lor nu le 
Scrii. Pentru ce să nui scrii anum(e|: ce Turci săntu, și de 
unde sănt, şi ce fel de răutăți şi supărăr(i] au făcut, și cui 
ai făcut anum[e]: una căte una. Că iată și dauș înpărătescu 
am adus, cu carea să le putem veni de hacul lor. Pe carea 
cauş l-am orănduit să vie şi la iarmarocul de la Botoșeni şi 
acolo la Sutav(a]. Şi să cauţi să dai izvod ca aceala, anum[e), 
de toți Turcii şi de faptile lor cu amănuntul, și el îi va prinde,  
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or de acolo, de la Botoșenli], or de la Sutavla], şi, cui ce 

vor hi luoat răi şi cu strămbul,- va plini de la dănșii, și să 

vor răsufla lăcuitorii. Numai să nu cumva să tăinuești pe 

vrunul şi să nui arâți pe toți»; căci altfel el va da toată 

paguba. «Din vrem[e] că noi în tot chipul sălim ca să ră- 

suflăm şi să odihnim pe lăcuitori.» — 536. Către starostele 

de Cernăuţi, pentru ceaușul trimes contra Turcilor răiifăcători. 

Sa-i caute pe acești «Turci zulumgii ce s'or hi aflănd acolo 

la acel Ţinut, or cu cășle așezați, or pin sate înblănd cu 

alişverişul», arătind anume «ce zulum, ce jav, asuprel[ij de 

cam([ăjtă, bătăi și altile ca aceste... Să nu cumva amistueşti 

pe vr'unui.» — 537. Către Mihalachi Sturdza, ispravnic de 

Roman, pentru izvodul călugărilor de acolo. «Şi, măcarii că 

am conoscut că multe basne ne arăţi, dar, cu toate aceste, 

călugării trăitori pe la casăle lor, aii pris[ăjcari, aii văcari, nu 

suferim să fie, că nu să] cade; ce, car[ejiaste călugăr, tre- 

buia să șadă la mănăstirea, să păzască biserica, şi cu isprăv- 

nicii să cerci prisăt|i]le și bucatele mănăstiri, iar nu să li și 

păstorască.» A scris şi episcopului. «Și tu încă altă dată 

basne ca aceste nu ne mai scrie; că le cunoaştem ; şi acum 

am lăsat, iar altă dat[ă| n'om suferi.» — 538. Lui Ghedeon 

episcop de Roman, pentru același lucru. «Poroncim Sfinţii 

Talea pe unii ca aceştie... să-i orăndueșşti pe la mănăstiri.» — 

539. Către Vel Căpitanul de Soroca, «pentru podurile din 

apa Nistrului, ce fac stăpăni podurilor şi cum le ţin... Să le 

iai în sama ta toate», dînd stăpinilor însă venitul. — 540. 

Către ispravnicii de Suceava, Dorohoiii., Soroca, Cernăuţi. 

«Ne pofteşte Mări Sa Paşa t-ai mărsu la Hotin pentru niști 

ogari), ca să-i trimitim de aici; dec să cauţi să cerci, și, 

unde vii afla 2 ogar[i] bun[i], frumoș, să-i ei şi să-i trimiţ 

la Hotin, la capichihae... Însă ogarți], unde să vor găsă, 

să-i ei după poroncă, iar nu făr de ban[i], ce săi plătești 

cu ban[i], căt nu voim asă faă[e] jav.» — 541. Trimeterea la 

Chișinăă cu slujba a lui «Mehmet-Aga Culauș înpărătescu».— 

542. Se dă ştire ccăplijt[anilor] de pre la mezilur[i] și voi, lăcui- 

torilor țărăi, pe unde să va tămpla a vinli] acest &auș înpărătescu 

anum(e] Ali Săidag(i], căte 6 cai de olac din conac în co- 
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nac, — car[e] înblă pin Ținutur[i] pentru folosul țărăi, ca-s ră- 

dit[e] pe toţ Turcii zulumgii, din toate "Ținuturilea.> — 543. 

Voie pentru ceauş a merge «la Vornicul de Bot[olșani, la Vel 

Căpt. de Dorohoii şi la ispravnicul Sucevii, la starostile de 

Cernăuţ și la Vel Căpt. de Soroca», pentru «Turcii răi». — 

544. Către episcopul de Roman, pentru călugări. Reinnoieşte 

ordinul precedent. «Că& datorie călugărilor iaste biserica a 

păzi, iar nu vatli]le, sau stupii sai viilea.» Cît despre preoţii 

necărturari, «pe unii ca acie încă să-i avili și să-i alegi, și să-i 

dai în măna zlotașilor, să [li] puie biriii». Dacă nu poate cerceta 

însuşi, să puie pe un protopop. — 545. Către ispravnicul de 

Cernăuţi și Gavril Neculce Vel Căp. de Coţman, pentru «călcare 

hotarului, ce s'ai făcut de spre Leș în doi rănduri... Dar la 

noi cum de n'ai scris [ci la Hatman] osăbite cărți, înştiin- 

țăndu-ne și pe noi? Apoi și din răvașillje c-ai scris la dum- 

nealui Hatmanul, iarăș nimic nu înţălegim. Deci să ni scrii 

poveste cu amănuntul, una căte una, cine ai fostu acei căl- 

cători de hotară... Și cu ce pricin[ă] nu te porţi cum să 

cade? Și să-ţ deschidzi ochii a ni sluji precum iaste plăcere 

noastră. Și apoi să știi că te-oi scoate.» A scris «la Mărie Sa 

Hatmanul Coroni», și va trimete scrisoarea printr'om anume. 

Să dea și ei știri precise acestui dregător. «Și, în carte ce 

veţ scrie, să iscăliască egumeni și preuți, mazili și căplijtani, 

ca o în chip de mărturie, și să căutaţ un căpitan, om des- 

prav[ă), să ştii limbă, să-l trimeteţ cu carte acolo ca în chip 

de davagiii.» — 546. Goștinarilor, să poată lua «trăsur[ă] 

0i> de la cei ce nu plătesc goștina, cor Sărbi, or de la alții, 

şi să facă istovul». — 547. Se trimete un om gospod la goş- 

tinari pentru a li lua jumătatea făgăduită din dare și netrimeasă 

de dinşii. — 548. Către «Hatmanul Coroni», «prieteniască scri- 

soare ... Noi, atăta în Domnie d'intăii, cătiă și acmu, la Domnie 

atasta, cu de adinsul ni-am sălitu a păzi buna megiişie!.> A dat 

dreptatea lor chiar şi acelora dintre Poloni cari nu erai «răco- 

mărduiț cu cărţi de la stăpăni lor». Nu face zăboară. 

«De un an încoace», de și el dă aceiași dreptate și are 

i V, Prefaţa. 
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aceiaşi  «coresponde|nție», tot vin jalobe. Se cer în ză- 

dar de la Domnie zâfozră; «socotind a fi un lucru pre 

fără de cale a să zăberi oameni nevinovaţi, pintru oarecarea 

pricini cari sprejănescu asupra gudecătorilor; că, făcăndu-să 

dreptate, nu rămăn pricini de zăboară». Acum află și despre o 

călcare de hotar. «Și, acesta fiind lucru şi mai marea, încăș 

noi la Curțile n'am agunsu, a înştiința, ni€ prin mijlocul sololului 

(s1c)! a ceare atastă dreptate; ştiind că Mărie Ta eşti vechiu pă- 

rintescu prietinul nostru, nu ni-am îndoit că nu vom găsă 

acastă dreptate... Poftim pe Mărie Ta ca să răndueşti co- 

misari din parte Mării Tale»: şi el va numi boieri, ca să 

negocieze la margine. Să se pedepsească vinovaţii, «după 
obiceiul marginei». — Fol. 550. 

V. «Condica de luna lui Noevri.» 

549. Către Logofătul de la Vozia. «larășpre multe vorbe ne 

scrii şi ne sfătuești; care sfat noi de la tine nu-l cerem. 

Destul că bani s'aă datu, acele ro pungi de bani, și ne scrii 

că ai scos și săbiptăhrirul şi, dacă l-ai scos, pentru ce-nu-l 

trimiț? Să cauţi numai decătu să ni-l trimiț, din vreme ce am 

datu bani. Acele pricini ce ne arăţi într'o ţidulă, de dzit că 

mai săntu, osăbite de căt[e] ni-ai scris, în cele multe vorbe 

ce ni-ai scris, cum de nu li-ai însămnat şi aceale, să ne scrii 

ce pricin|i] săntu?> — 550. «<Dumisale Vel Agă, să dea po- 

runcă cu tărie tuturor aparilor domnești, boerești, măn[ăjsti- 

rești, ca, de s'ar întămpla a să aprinde foc în oraș, ori-undeva, 

care să ferească Dumnezei, fieștecare apari, cum a vedea focu, 

îndată să alearge cu apă; că să știe, că acolo la foc să va 

face căutare, şi care apariii nu să va afla, să va trimite 

la ocnă.» — 551. Către «<Căpitanii de Vasluiii și de Băr- 

lad și de la Puţeni», «trecănd dum. solol leşescu la a: 
rigrad>, cu <Antoh Carage Vist.». Ce se va da, «i sai 
dat ban[i] dumisale din Vistliejrie ca să le plătiască toate... 
Şi toate le va plăti cu bani: numai smintială nit de cum 
la ni€ unile să nu fie... Cu bani plătindu-li, să le luaț. 

1 Polon ce trecuse prin ţară, 
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Că iată şi solul de poimănli], Gioi, Noevrie 11, purcede de 
aice.» — 552. «Dum. Ioan Seuler> /pe margine: «din Ţara 
Ungureascţă).»]. Pentru lipsăre cărţilor dum[ijtale, că luîm cu 
atăta întărdziere, avem părere de răi, de vrem[e] ce poftim 
adesă a ne scrie șa lua cărţile dumlijtale; măcari că nu 
poltim cele ce atingu, ce numai prietenești lucruri ... şi, căt 
pentru supărarea ce țam făcut cu istoriile a le tălcui. Și, căte 
Sar fi mai gătit păr acum, iarăș să ne trimiţ.» — 553. Călă- 
rașii de Hed neavînd menzil în sat, să nu dea cai de olac. — 
Câtră Solomon Botez biv Vel Vornic de Cimpulung. «Am în- 
țăles Domnia Me că în ţara Ardealului iaste multă boală de 
ciumă, și mai vărtos la Bistriţă, şi nu iaste de acmu de cu- 
rund, ce tocma încă de astă vară; care şi acole la Câmpul. 
lungu să fi murit nişte oamen[i| de ciumă; și cum de nu 
ni-ai făcut ştire pănă acum?» Să dea ştiri precise: «Mor şi 
acmu tot întrun chip, ai s'aimai contenit?... Încă și cei ce 
vor veni din Țara Unguriască pe vr'o potică, tuturor săli 
să iă sama, să nu cumva fie bolnav, și carle| vor fi cu prepus 
Car fi din satile acelle] cu boală, să stă de o parte 10-15 
dzile să să lămurască, să nu să amestic[e) îndată cu cei să- 
nătoș. În scurt, să porți grijlă), chivernisănd, să nu s[ă) 
ațiţe vr'un foc, şi să cerci și să afli adivărul unde iaste boală, 
la ce sat in Țara Unguriască.» — 554. Către Logofătul de la 
Vozie. A primit «săneturțijle de salahorți] şi de carlelle ce 
ni-ai trimis... Dar mă mir cum di ai priimit săneturți] ca a- 
ceste, cu atăta lipsă di dzile și cu atăta pagubă. Iată că ţi 
li-am trimis iar înnapoi, șam scris acest mehtup la dum. Ca- 
pugibaşi, care, sosănd, îndat[ă) să mergi, la Achchirman sat 
undi li-i afla, şi, dănd mehtupul, săi dzit și din gură, să 
socotiască dum. de iznoav[ă] şi să ni schimbe săneturți]le făr 
de paguba țărăi, căt știm că la aceste lucruri iaste pin pu- 
tința dum. Și iată că țam trimis şi izvod de soma salaho.- 
rilor şi carălor și a Țiganilor c-ai lucrat și de tot chiriaoa 
t-au dat, şi în 6 luni, de la Sfeti Gheorghi păr la Sfeti Du- 
mlijtri să fac 180 dzile, şi, poate dumnealui Capugibașa să 
arete 190 de dzile; şi, scoțindu-s-[ă] :2 dzile sărbătorți], 
rămăn 178 de dzile; și, or c'aiă vinit salahorii mai înnainte de 
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Sfeti Gheorghi, or c'ai lucrat mai mult căteva dzil|e] duplă) 

Sfeti Dumliltri, fiind trebuinţă. Și, cum a fi, te sălești de scoate 

săneturțijle deplin pe toate dzilile.» — 555. Către Vel Căpitan 

de Soroca, «pentru netocmire tauşilor şi zorbaoa tai făcut 

acei Turci». Să scrie capuchehăilor de Hotin şi Bender. Pen- 

tru o odaie a unui «Chiurdu> la un sat de acolo, cam tri- 

mis om gospod să-i aprindză odae, şi pe argaţii, cei ține] 

fără peceţ, să-i îă şi să-i aducă aici>. — 556. Lui «Aftanasă 

cap[ujchehae de lăngă dum[neallui Elagasă», pentru « Vasălca 

fata lui Coștiică», «car[e] oaminfi] sănt din cei ce s'aii scos 

de la Tătar(i], și, intorcăndu-să ei în urmă, ca să-s străngă 

păni și altele ce li rămăsesă», bărbatul ei era dator unui Ta- 
tar «cu 20 de carle] de nueli cu pa[i], să-i scoată din pă- 

durea» ; cere carul cu boii de la Tatar, care nu vrea. «Ș'aii 
sărit asupra lui cu un par, și l-ai lovit în cap, și diminaţa 

l-aii lovit: păr în sară au murit. Și, vădzind Tătarul greşala 

lui, ai și făcut știre la alţi Tătari] şi la mărzas și la cadii, 

şi s'aii strănsu vr'o — de Tătarli], şai apucat pe fâmie la 

mijloc, sălindo-o de frică, şi o învăța să dzică, precum că băr- 

batul ei ai fost Turcu și € încă iaste turcită; că, nedzicănd așe, 

o vor ard'o cu foc şi copii îi vor lua robi, iar, de a dzice 

aşă, i-or da 30 de oi şi o vacă cu guncă. Și €, fiind fămie, 

în mijlocul atăța Tătarii], şi de atăta groază, aii dzis şi & că 

au fost bărbatul ei Turcu şi €& încă este turcită, numai ca să 

să vadză scăpată de acolo. Şi pe gura ci şai făcut Tătarul 

hogetur(i] şi mărturii de la cadii și de la hogi şi de laalţi 

Tătar(i], şaă dat și fămei 27 de oi şi o vacă cu guncă, șai 

trimis-o la tată săi acasță]. Și fămie acasta, mergănd cu tată- 

săi de ai jăluit la dum. Sărdarul», el o trimete şi la Domn, 

care scrie lui Elagasă. «Să-i scoţi dreptate fămei și săngile, 

moart[e) bărbatului ei.» — 557. Şi lui <Pavlachea Sărdar», pentru 

aceasta; să-i fie femeii «la dm. Elagasă ca în loc de dava- 

giii». — 558. Capuchehaiei, pentru un «fezor a Berescului» 

din Tutova, furat de «nişte Tătari» : îl află părinţii rob la Ta- 

tari «la un sat» «în gura Berheciului». — 559. Lui «Ion Can- 

temir bezade», să caute Ţigani «d'e Cantemireştilor şi a Cau- 

reștilor». — 560. Sărdarului, pentru boi fugiți din alaiul «solu- 
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lui moschicescu» la Soroca; reclamă Vel Vornic Costachi. — 

561. Lui «Scarlat părcălabul de Gălaţ» «că astă prim[ăJvară, 

după Paști, s'au furat de aici din Eş un copil anumie) Zan- 

pir, mergând la vii; pe carea copil îmăsa l-aii ținut mort, 

iar acum, mărgănd nişte chirțijgii la Gălaţi, să încarce peşte, 

aii dat piste acel copil în Gălaţ». El spune că, <eşind cl să 

margă la vii, l-ai furat 3 Tătar(i] și l-ai dus de l-au văndut 

la un Turcu, eminul din Gălaţi, spuindu-li copilul că area 

şi îmă aici în Eş, o călugăriţă... Să-l ei, să ni-l trimiţ aicea, 

iar eminul şa căuta cu Tătarăi t-aă văndut pe copil». — 562. 

Către Costandinachi Vel Căpitan de Tecut, pentru «un pod 

îmblător> pe care el îl a/undase. «Cari noi nu ţam poroucit 

pentru vadurile celi vechi, să le oprești, şi, fiind vad vechli] și 

venit mănăstirescu, cum de l-ai afundat? Ce să cauţi să dai voe 

[să] înble podul.» — 563. Pentru vite oprite, într'un proces de 

Sîrbi, care se judecase «și la Brăila». Cel cu vitele nu mai poate 

aştepta pe adversar şi lasă chizăş. — 564. Către ispravnicul de 

Cernăuţi, pentru afacerea de hotare. A văzut scrisoarea Hat- 

manului Coroanei. «Și, de vrem[e) că ai şi tu corăspondinţie 

cu Hatmanul, bine iaste. Celi ce vei avă a isprăvi de la 

dm., trebuinţile şi folosurile marginii, scrie, şi trimite, şi is- 

prăveşti ; numai te fereşte la lucruri mari, carea nu cuprind 

mintiiJa [ta] nice să cuvini a da răspunsul dela tine, să nu te 

atingi ... Pentru băj(ăjnari sai tălhar(i] din parte Ţărăi Leşești, 

t-ar fugi la Moldova, și poftești dum. Hatmanul ca să nu-s 

mai priimască la Moldova, cum și la Ţara Leşască va 

poronci dum. a nu să mai priimi, —la acasta tu te făa 

nu pricepe, nit descoperi nimică cu răspunsul tăi.» — 

56ş. Către pircălabul de Galaţi, pentru ce scrie Serdarul turc. 

«Ce noi pe dum. nu-l știm a fi vechil Sărdăriii, ce-l ştim a 

fi Sărdar deplin ... Şi, pentru Caba-Hăsan Sărdariul, căndu 

a vini acolo, i s'aii dat voia să-l puie în heră, să ni-l triimită 

aice.» — 566. Către starostele de Cernăuţi. «Ne scrie dum. 

Crivocovschie, Comisariul dumlijsale Hatmanul Coruni», că, 

<oamenii noștri sfădindu-să cu podanii dum[nealuji Hatmanul 
pentru moşii, ar fi bătut șar fi rănit oamenii noştri pe oa- 

meni lor, zăborăndu-le şi nişte boi.» Cind a fost? <Osăbit,  
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să cauţi, să cerci un izvod de cisla solăritului de anul cel tre- 

cut.» — 567. Către starostele de Putna, «pentru Vrănceni, c'aii 

înţăles că scot bulgări de sare din sar[e] ci este acolo, pen- 

tru casăle lor, şi încă duc de vănd şi pe afar[ăj.» Să nu mai 

scoată, «ce cu salamură» (sic). — 568. Lui Pavlachi Sărdar, 

«pentru conacurilțe] Mării Sali Paşii, ce i-ai făcut, car[e] au 

mersu la Benderii... Dar pentru stagurile c-aii eșit înnainte 

Paș(i] de la Bender, şi li-ai dat conac, acie sănt oști împă- 

răteşti: ai tainuri, nu trebue să li fi dat conac... Şi pentru 

acel Turcu ce sai aflat mort pe Ichil.» — 569. Către capu- 

chehaia de Hotin, «pentru zorbaoa &-ai făcut Turcii la Mo- 

v[illău, la iarmarocul de la Sfeti Arhanghel». Ceaușii pun pe 

vinovaţii turci în fiare. — 570. Către Radul Răcoviță V. Spa- 

tar, «pentru străjerii de pe la potidlijle muntelui de la acel 

Ținut, înțălasăm (szc) Domnie ME precum că ei ascult[ă) nu- 

mai de vam(ejși, iar de Căpt. de la tărgul Trotușului nu as- 

cult[ă] ... Cin[e] ar îmbla pe poti, să fii și la ştirea Căpt.» — 

571. Vechilului de Beșieagă de la Lăpuşna, «pentru acei 

mărzaci». A scris lui cEla-Agas(i]> ; dar de acum să scrie el 

direct Sărdarului. — 572. Către pircălabul de Galaţi. «Pentru 

tumă ce s'aii însemnat acolo, nu ne scrii cu amăruntul; şi 

pentru o pricină ca acast[a] de ce să ne scrii greceaşte? Și 

să cauţ să pe scrii anum[e), şi cu amăruntul, cum sau pri- 

cinuit boala, şi cu cine s'aii amestecat, şi căț oameni ai mu- 

rit, şi căt[ă] vreame au bolit, și știntu-se-ai îndat[ă] că iaste 

dumă, ai tăgăduitu-s'ai, și făcutu-se-ati amestecătur[ă] mult[ă], 

şi cu ce pază se păzește? Și pentru acesta lucru într'adinsu 

scriem, măcar că paza iaste la Dumnezeii, dar și la omeni 

cu chiverniseală. Să te afli deșteptat, și, ce pază mai mare a 

coprinde mintea ta, aceia să o fac, şi pă acei bolnavi, pă 

toț, să-i scoț din tărgu de o parte, și pă cei ce să vor fi 

amestecat cu Cumaşii și or fi sănătoș, iarăş afar[ă] din tărgu, 

de altă parte; și pază să pui, ca nime să nu mai meargă la 

dănşii, ni€ ei să nu mai între în tărgu: amestecătur[ă) să 
nu-s mai fac[ă], şi casele lor iar să-s închiz[ă], și pază să pui: 

nimeni într'aceale case să nu mai între; şi poruncă cu tării 

să dai în tot tărgul acela, om de tărgu de acolo, de Galaţ, 
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aici să nu vie, nit cu neguţtorie, nic cu altă treabă. Și bă- 

căliile încă să s[ă] oprească acold, ai să nu mai vie; încă și 

călărașii de Țarigrad, cănd vor veni sai vor mearge, numai 

decât.să-i treaceț Dunăre, iar în tărgu ni€ de cum să nui 

laşi: bumbaşăr să le pui, numai să pornească. Și, în scurt, 

or cu ce chip de bun[ă] chivernisealță) vei găsi, în toate chi- 

purile să te sileşti cu paza, a nu să face amestecătur[ă]. Şi, 

Dumnezeii să ferească, dar de om afla că și din slab[ă] chi- 

verniseala ta s'au făcut vre-o amestecătur(ă!, nu-i putea da 

seama. Osăbit de atast(a), și pentru conacul solului de acold 

să ne faci ştire..., pentru ceale ce să vor fi luat, plătitu-l'ati 

Antohe Caragea toate, aii mai rămas-ai: vr'unele neplătite..— 

573. Lui Ion Bogdan Stolnicul; pentru acelaşi lucru. Va 

merge «la tărgul Bărladului» şi va porunci cispravaicilor, şi 

tuturor tărgoveţilor, şi Turcilor neguţitor(ij» a întrerupe rela. 

țiile cu Galaţii. <Aşijdire şi pentru răndul vămii, să ne faci 

ştire, acolo cum să plătești vama, la Bărlad, pentru cei tre- 

cători în sus, în gos saii cari descarcă acolo, şi de tot feliul 

de marfă.» — 574. Lui «Pavlachea», pentru femeia «turcită». 

«Și pe femie de o vor întreba, să de samă că iaste la noi, 

şi fămie să nu miargă la casa ei, ce să o ascundzi dumnjeajta 

la un loc, unde îi socoti dum(neajta, păr s'a alegi gudecata ; și 

de iznoavă am scris la dum(neallui Elagas[i] și la capichihae, 

ca, or &-ar ave dumnalui sau alţi mărzaci sai Tătar[i] la 

oamenii noştri, să nu scrie, nic să Gară nimică, fără căt nu- 

mai la noi să scrie.» Pentru «un Turcu Chiurd-Osman, că 

ar fi cumpărat o moșie... de la neşte călugări; care poronca 

noastră nu iaste ca să văndză ei moşii la Turci». Dacă e 

adevărat, «să o iai în sama domniască, și la Turcul acela să 

miargă tauș să-i aprindă cășla, și pe dănsul să-l ridice de 

acolo». Și egumenul de la Sf. Sava spune «că și pe moșiile 

mănăstirii de acolo, de la Soroca, ar fi făcut nişte Turci 

cășle în tăriia lor». Și lor să li se facă tot așa. — 575. Ca: 

puchehaiei Aftanasă, pentru femeie și corespondența directă 

ce trebuie să aibă Elagasi cu Domnul. «De Sărdarul, să nu 

pominești numele lui: ca să nu scrie la dănsul, ce să arăţi 

un lucru acoperit: ca să nu scrie la oamini noștri, ce numai 

683773. Vol. VI. 19 
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la noi » — 576. Către Ilieş Vel Căpitanul de Soroca. «Carte 

ce ni-ai trimis, am luoat, și cele scrisă am vădzut; dar pentru 

ce să ne scrii greceşti? Ati aștepți să-ţ dăm noi Logft. să 

scrie rom[ăjneaşti? Să-ț cauţi Log|ojfeţăl, să ne scrii rum[ă]- 

neaști! Să nu ne mai scrii greceşte! Pentru acel Turcu Mus- 

tafa, &-au fost aședzat cu căşlă la Braicău, la carea s'aii tri- 

mis un copil din cas(ă] di i-ai aprinsu cășia, şi pe dănsul 

să-l rădice, cu toate bucatele lui. Întăiă ne scriai că ţine și 

oameni făr dea peceţ, iar acmu îl îndreptezi... Pentru acei 

toban[i] turcești, din vreme că şedeare lor iaste și iarna și 

vara cu bucatele lor aici în țară, pentru ce să nu dă și pe- 

ceți?» — 577. L.a sfîrşit, o pagină cu extrase din pravilă. — 
Fol. 564 şi urm. 

VI. «Condica lunii lui Dechevri.» 

578. Lui «lordachea caplijchihae de Hotin», pentru un Turc 

| din lași, «car[e], avănd dughian[ă] cu băcălie, s'au sculatu cu 

găltavă asupra unui Grec creștin, ș'aii început a-l bate, ş'au scos 

şi cuțitul, și l-aă giunghiat în 3-4 locurii]; pe care l-am trimis 
acolo ca săi vie de hac.» — ș79. Către lordachea Roset Vel 
Vornic: «pentru Turcii brăileni şi Tătar[i], ce înblă la acel 
Ţinut și fac multe supărărți] lăcuitor[ilor». Face beșleagă pe 

| un Ture «de la Piatră». Să-şi iea «beșlii din oamenli] streini] 
ce ș'ar găsă făr[ă] bir». — 580. Către capuchehaia de Bender, 
Dumitrachi, pentru un urc răi, care, abia scăpat de la în- 
|chisoare, din Bender, a venit la Soroca, «ș'ai prinsu pe o 
fată miare și cu săla au vrut să-ș rădă deîă, şi, sărind Căpt,, 

l-ai prinsu, și, puindu-l în heră, l-ai trimis la Chiș[ilnău, la 

caușul>. A scris Paşei să-i ze de fac, «ca să nu mai scape 

cu viiață..., că apoi om scrii la stăpănțij». — 581. Către Vel 

Căpitan de Soroca, pentru aceasta şi pentru «acei Tătar[i] 

c-ai venit cu carte de la dumnealui Ela-Agasi], cerăndu-ț 16 

cai, cu epi. Tu ședzi și tat: nu purta ni& o grijlă), şi,deor 

mai veni la tine, să le dai răspunsu, la noi să vii și la noi 

să tară; am scris dum. Elagasli], or &-ar ave dumnealui 
saii Tătarăi cu oamini noştri, la noi să scrie și dea la noisă 

cară, iar nu de la oamini noştri.» — 582. Lui loniţ(ă) Arapul, 

    

 



NATKRIALR DE ISTORIE CULTURALĂ 291 

Vornic de Vrance. «Înțăliasăm de multe lucruri ce să lu- 

cradză în Țara-Rom(ălniască, și noi pe tinle] cănd ti-am trimis 

acolo, într'adinsu ţam poroncit ca să te afle deșteptat, și ne- 

contenit să cerci, și în tot chipul să ispiteşti, și, de toate ce 

vii audzi, şi ce vei adeveri, şi ce s'ar clăti din parte acie a 

Țărăi-Rom(ăjneşti, ales să ne înştiințădzi; şi iată acum iaste 

cătăva vreme dea cănd de la tine nemică, ni€-o înştiinţare, nu 

am luat, şi ne mirăm ce lucru iaste, —că noi slujba ta din co- 

pilărie o ştim mai deşteptată, şi pentru acie tam rănduit 

acolo, socotind că te vom ave de folos, şi n'a rămăne nemică 

să nu ni înștiințăm de la tine, Dea socotești tu ca ne va în- 

ştiinţa ispravnicul Putnii, ce-ţ pasă ţie? Noi așteptăm totdea- 

una osăbit înştiinţare de la tine; tu datorie ta să o faci, a 

ne sluji precum ştii că iaste pofta noastră. Și să cauţi dară 

nedormit să te afle ; și noi să te mai învăţăm a slujlij?! Tu 

ştii: întriabă şi de alţii, cei ce vor hi înblănd într'ace parte 

de loc, și trimite și tu oamini tăi de carcă, și află tot adea- 

vărul ce s'ar clăti, și s'ar lucra, și sar înnoi, or lucruri] 

mari, or mic, toate cu amănuntul: una căte una, să le afle, și 

necontenit, adeasă să ne înștiințădzi; să-ţ deșchiz ochii: nu 

arăta blăstămăţie. Atasta scriem» (4 Decembre). — 583. 

Către Paviachi Sărdarul, pentru ştiri de la evechilul beşliagăi 

de la Lăpușna, pentru o samă de Turci de acolo, precum 

Ş'aii făcut cășle pin sate, şi șed Turcii cu bucatel[e] lor, și 

în tărgu ai rămas numai 3-4. Pentru care ni-am mirat c'aj 

înblat şi pin Ținut, şi nimică de aceste nu ne scrii». Să tri- 

meată pe «dauşul ce este acold», ca să strice odâile şi să-i 

risipească. «Şi pentru acel Turcu ce ne scriei mai în trecu- 

tele dzile că s'ai găsit mortu, și l-aţ rădicatu, şi l-aţ triimis 

la Bender, pentru ce l-aț rădicatu făr de știre şi poronca 

noastră ?» — 584. La «Athanasie Căpt. de Grecen[i]>, pentru 

un Sandul Butunoiul, care se va aduce «în butu&... Şi, peii- 

tru odaia lui Paşe-Mărze, s'au triimis beșlii să o răsăpască 

şi bucatele să-i goniască: să stai şi tu înpreună cu beșliul.» 

— 585. «Dechemvrie 7 [1742). Scrie Domnie ME la credintos 

boeriul nostru, dumnealui Ion Neculce biv Vel Vornic. Fa. 

cem ştire: iată că am trimis un izvod de dăjdile t-ai fost  
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a Domnilor trecuţ ; ci poruncim, dumneata, afară den izvod 

ce-i mai şti şi dum., şi dăjdile și angherii, obiceiuri c-ai fost 

la Domni trecuţ, şi care Domni au adaos dăjdile, şi cari li-aă 

scăzut, şi ce boeri ai fost îndemnător[i), or la adaos, ori la 

scădere, ori la vr'o dajde ce s'ai adaos, — de toate de amă- 

nuntul să ni faci niști trătaji, şi să ne trimiț. Acasta poron- 

cîini.» — 586. Către starostele de Cernăuţi. «Pentru fata cea 

de Leah, aii venit aicea şi aii stătut de față înnainte noas- 

tră cu sluga tătăne-săui și cu Liahul ce vă să o&; şi iă tot 

aşe ai dat samă şi cătră noi că cu sluga tătăne-săti alt[ă| vo- 

roavă n'aii avut, făr decăt numai ca să o scoată în țară, iar 

voia ei este ca s|ă| margă tot după Liahul pe care ai socotit 

de l-aii trimis tată-săii. Ce noi i-am dat voia ca s(ă) margă acolo 

la Cernăuţi, înpreună cu acel Liah, și, de dzice iă încredinţată 

cum că are de la tată-săi ertăciune şi pozvolenie ca să s[ă] 
cunune cu acesta, neoprită să margă în ceia parte; iar, de 

vor vre ca să mai îă și altă graţie de la tată-său, să șadză 

acole la Cernăuţi, să scrie la tată-său, și, viindu-i graţie de 

la tată-săi, ori acole s'or cununa, ori în ţara leșasc[ă], la 

tată-săi, vor merge și să vor cununa: di spre noi, voia ai; 

și, de vor vre ca să triacă acmu în ceia parte, iarăș voia 

să aibă. Și iat am dat și povaţă, pe chihae de călăraș, ca să 

margă înpreună cu dănși pănă la Cernăuţi. Şi toate, cine 

ce i-a fi luat, pănă la un cap deaţă săi s|ă] dă, nemică să nu 

i s[ă) opriască. Şi, pentru sluga tătăne-săii, nevrănd să margă 
în Ţara Leșască, fâr de voia lui nu lam putut da, c-ai ră- 

mas aice slobod.» — 587. Către Vel Căpitanul de Tecuă. 

«Pentru oameni, că-i trag in ceia parte la slobozenii, ce 

strig[ă] de 8 luni, să fim în odihnă; şi ziă ca să dăm şi noi 
cărți de mil[ă] ca aceale de atastă parte, Ce noi cărţi ca 

aceale n'om da, de vreame ce destul iaste mila ce am făcut, 

care arat[ă) în peceț anumle), şi dum. de jaf încă te fereaşte; 

şi chiverniseaște pă lăcuitori, căutănd dreptate lor, precum 

să cade...; şi cu peceții]le te sileaşte, şi la cercătur[i] soco- 

teaște să nu s[ă) afle ceva pă urma ta. Și, păzind aceaste, 

destul!ă] milă le iaste lor, căt şi datoriia ta adasta iaste.2— 

588. «Pentru un zapis de datorie de 500 lei, c-ai avut Sfân- 
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tul Mormănt la Costantin Cantemir beizadea, fiiul răpousa- 

tului Antioh-Vod(ă)» ; dase numai 100 din ei. cAcmu, în- 

tămplăndu-să a vini aici, la Moldova, pre-ferțijcitul, pr&-înță- 

leptul Sfinţie Sa chir chir Parfini, patriiarhul Sfăntului Mor- 

mănt» : voie a urmări averea, către <Enictarea, egum(en] de 

Gălata». — 589. La «dum. Mufache Comlijs... Pentru peceţi 

ce ne scrii, că te sălești, la acasta tabla va alege; pentru 

oamenii ce ai venit cu peceţi de pe la alte Ținuturi, să le 

iai banii, şi ei vor vini la Visterie de să vor îndrepta la cine 

ai dat acii trii lei. Tabla să triimiţi fără zăbavă. Pentru cei 

20 lei, gloaba vorniceilor, după zapisăle lor ce ne scrii, acastă 

dată nu dăm voia ca să li ias(ă, ce dum. te săleşte a face 

slujbă plăcută,— că mai avem noi și alte mili.» — 590. Către 

Ghedeon episcop de Roman. «Mulţi vin de poftescu diiaconie 

și preuţie, carea unii dintr'ănșii ar hi şi vrednit de dar, dar, 

toţ, nu socotim, şi pentru acasta ai mai fost voroav[ă], şi 

noi am dat răspunsu și atunce cum că noi la hirotonie lor 

nu ne amestecăm, făr căt pentru vrednicie lor, a să ispiti 

în biserica Curţii domnești înnainte noastră, aș' am poron- 

cit, şi tot aşe poroncim. Și pe carlelle vom cunoaște că este 

vrednic de darul acesta, să-i rădicăm întăi birul, ș'apoi să 

să rănduiască a i să da și darul. Și pentru acesta lucru, pe 

toţ acii ce vor hi din eparhie Sfinţii Tale, şi vor veni la 

Sfinție Ta, să poftască diiaconii sau preuţii să-i ispitești Sfin- 

ție Ta cu deadinsul, făcăndu-s[ă] ţircovnit, rănduinduii să 

înveță înțălesul, ş'apoi să-i trimiț aice, la noi, ca să slujască 

şi în biserica Curţii domnești 10-20 dzile, să vedem şi noi, şi 

să li rădicăm şi birul; și, după ce-i vom rădica de bir, îi vom 

trimite la Sfinţie Ta de le vei da și dar(ul). Așijdere și pe 

car[e)] într'acest an vei hi diiaconit sau vei hi preuțit, avănd 

peceţ de bir, șau rămas păr acum în bir, pentru carea n€ 

spus şi Sfinţie Sa părintele Mitropolitul, cum și Sfinţia Sa. 

țai trimis unul ai doi ca să le dai daru, și pe acie sâii 

trimiți aice ca să slujască înnainte noastră, şi să-i rădicăm 

de bir, — că, păn' n'or vine aici, birul nu li sa rădica.» — 

591. <La Iordachi Vel Căpt. de Codru. Carte ce ne-i scris 

am înțeles, pentru satul Băhnarii și Bălţaţii de la Vasluii,  
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că, rădicăndu-să de acol6, i-ai oprit acolo, la Fălcii. Pentru 

acasta bine ai făcut, iar că le-ai arătat loc de aședzare și 

le-i dat şi peceț, acastă voia m'ai avut; ce ne trebuia să-i 

fii oprit şi să ne înştiințedzi, că i-au (szc) luat la urmă, bine ai 

făcut ; numai să-t întrebi pentru toate jalobile lor, și una căte 

una să ni le triimiţi în scris, Pentru oamenii de Creţeşti, că 

i-ai amestecat la cislă, bine ai făcut, și, de a vin(i] vornicul 

să jăluiască, vom da răspunsul.» — 592. Către Dumlijtrașcu 

Suă biv Vel Agă, ispravnic de Putna. I-a văzut judecata în- 

tre un negustor și un <Bărsan», «și acele basne multe c-ai 

scris într'ac€ carte de gudecată : de ce triabă era, că nit o 

temelie noi într'ănsa n'am găsăt, și, din vrem[e] ce nu știi a 
face cărţi de judecăţi, iată că cartia rupt[ă] ţi-am trimis, şi 

țam trimis şi formaţie, în ce chip să urmedzi a face călr]ț 

de gud[eJcat[ă) ; şi de acum înnainte aș€ să urmedzi, să nu 
mai scrii atătea basne: 

Formaţie cărţilor de &udecată. 

Hristodor ai cerut 546 lei de la Stancul Bărsan, de 9 

ani, ce dzis|e! că i-ai dat, însă cu Eni la Izvoară, și Stancul 

tăgăduește. Hristodor ai dzis că va dov(e]di cu marturți].» 

— 593. Către egumenul de Pobrata, să vie la judecată cu 

patriarchul de Lerusalim, care susține «cum că mai în trecutie) 

vrem[i] ar fi fost mănăstirea închinat[ă| la Sfăntul Mormănt». 

— 594. Pentru datoriile pe la oameni ale unui Turc mort şi 

zapciul venit să le împlinească. — 595. Către părcălabul de 

Gălaţi, «pentru acei “Turci, ce scrii cai trimis Pașa de la 

Sălistra să-i îă pentru un coroer moschicescu ce s'aii ucis, 

fiind prepus pe acei Turci, și n'ai vrut să-i dai fără po. 

ronca noastră, — n'ai făcut bine că i-ai oprit: să-i fi dat; şi 

pe unii ca acești nit-o-dată să nu-i oprești, ce să-i dai. 

Și pe acești, de nu i-or fi mai cerut păr acum, căt de în 

grabă să-i trimiți la Brăila. Și de acmu, cănd ni-i mai scri, 

să nu mai scrii grecește, ce romlăjnește să ni scrii.» — 

596. Sărdacului. «Jaloba Jidovilor de tărgul Orheiului am vă- 

dzut; ce iată că li-am făcut carte de apărare), să să aper[e] 

de spre toat[e], și nimic hahamului să nu de; ce să-i chem[i) 

faţă, şi să li dai carte să s[ă] aperea.» — 597. «Tuturor Jidovilor 
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de Eș, car[e). ai jătuit Domnii Mele pe hahamul lor, că-i su- 
pără luîndu-li bani, şi alte angării, băgăndui la cheltuială.» 
N'au a-i da lui saă la «alţi Jidov(i] &-ar veni dintr'alte părți : 
fâr de voe lor să nu d€ ni un ban, afar[ă] din milostenii 
ce vor da cu voe lor.» Nici hahamul să nu ceară: «că, de 

ni-ar jălui mai mult, apoi n'a fi bine de tine.» —598. Lui 
Hrisoscul Cred. (sic), pentru nişte săteni pribegi pe carii 
asezase în Ținutul Vasluiu. «ie să cade să înştiințăz pe Vel 
Căpitan de Codru, și de la dănsu săț ei răspunsul, iar nu 
să fac din capul tăi.» — 599. Către Vel Căpitan de Codru. 
Săteni fugise «de răul boirescului>. Oamenii se «plinsese, că 
ei au moşiile lor la Răpile Crasnii ș|ij acolo vor să sJă] aşedzi, 
la moşiile lor». Să li aleagă el, cu mazili. — 600. «Carte 

dat[ă) de Armaş», peniru a urmări banii furaţi unui Turc. 

Pomenit un <Hihohie». Cei închişi spun «că n'ai fost numai 

ei în cas[ă], ci ai avut Turcul și 2 fămii: Catrina şi Mărie, 

şi Necula văcar, şi un fitor a lui». — 601. Pentru Mustafă, 
făcut beşliagăla Bot[olseni. — 602. Către ispravnicul de Cernăuţi, 
pentru o plingere a lui « Crivocovschii» (v. mai sus) cu privire la 

hoțul polon fugar « Aleqsa Doboştuc», care, cezcat de Leşi, «s'ar 

fi dat acmu de iarnă spre parte Moldovei, ca să să mistuiască. 

Pentru car[e), tălhariă ca acela în pămăntul nostru a Moldovei 

nu s(ă] află, nic poate să să amistuiască ... Sâ-l caute într” alte 

părți de loc, ci în ţara nostră nu s[ă] află.» —603. Lui Vel 

Căpitan de Dorohoiă, înnoindu-i ordinul: «pentru oamenii 

din raeoa Hotinului, ca să să oprască pentru lemni şi pen- 
tru făn şi pentru arăturți) ... ar, pentru acie cari să trag din 
ra€, să vie să s[ă] aşedză, dup[ă] t-or vin[i] şi să vor aşedza, 
atunci să n|i) fac ştirea, şi vii av& răspunsu.» — 604. «Pentru 

acest neguţitor striind, din “Țara Leşască, anume] Avram, care 

neguțitor aducănd marfă scumpă, neguţitorind la Olanda, și 

poftind Domnie M& a veni şi alţi, or căţi de mulți neguți- 

tor[i) ca acești, să să afle la țara atasta ca de acest fel de 

oamini, cu marfă scumpă», —îl scuteşte de bir. — 605. Către 

ispravnicul de Suceava, pentru plingerea unui Armean deacolo 

asupra datornicilor lui. — 606. Către starostele de Putna, care 

scrisese lui Vel Postelnic că «Vel Căpitan de cie parte» ve- 
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nise la el, să se înțeleagă pentru "Țigani fugari, ca ei să se 

restituie reciproc. «Să faci o legătur(ă| acolo, la margin[e), de 

Ţigani t-or fugi din Ţara-Rum(ăjniască în iasta parte, să-i 

dai, cum şi Ţigani t-ar fugi din Moldova de cie parte, să 

să dă. Însă acmu de o dată să să străngă Țigani cor fi fu- 

giț în cie parte la un loc, acolo, și cești din iaste parte, din- 

coace, şi să faceț un schimbu: să-ț de Țigani acei din cie 

parte încoaă[e], şi să li dai şi dum. Ţigani acești dincoaile], 

dincolo.» — 607. Lui Vel Căpitan de Soroca, «pentru cislele 

ce fac lăcuitorii acelui Ţănut, de pun în cislă și oi şi stupi 

şi toate. lată că de aicea s'aii hotărăt, stupii să nu să pue 

în cislă, căci ai dajde mai grea, iar oi, cine va avea, să să 

pue 30 de oi drept o vacă, adecă căte un ban de oae, şi 

aşa să dai poruncă în tot Ținutul, așa să urmează să slă) 

cisluiască.» — 608. Către același. Capuchehaia de Hotin scrie 

«pentru un fitor a lui Răvenco, —&-aă fugit cu o Turcoaică, 

cu 2 fete şi un copil, şi, vrăndsă tracă în Țara Leșască, l-ai 

prinsu străjării de la Sălibrie şi i-ai dus la nemesnicul tăi 

de la Movfillăă, şi ial i-au ținut, nemesnicul, acolo 27 de 

dzile, păr ai oblicit Mărie Sa Pașa, ș'apoi ţi i-ai trimis la 

tine». Acum îi cere Pașa. «Întăiti, nemesnicul tău pentru ce 

să ție oamini ca acie atăte dzăle, și nic să ți-i trimită la tine, 

ni& să-ţ facă știre? Aldoile, şi tu, de un lucru ca acesta, de 

ce să nu ne scrii, din vrem[e| că la toate ce să lucriadză şi 

să clătescu aice, în pămăntul Moldovii, noi avem a răspunde, 

şi Mărie Sa Paşa de la noi să cad[e] să-i Gară. Ce caută de 

te poart[ă] cu ochi deșchiș, și nemesnic ca acela de ce să fie 

acolo, din vreme că ascunde lucrurli] ca aceste şi nu te în- 

științadză acasta 2» — 609. Si capuchehăii de Hotin, pentru 

acest lucru. De ce a scris numai lui Vel Postelnic; de ce 

cere Paşa de la el?— Fol. 579 și urm. 

VII. «Condică de cărțile t-aă vinit în luna lui Săptemvrie 

[1741] de pe la boiari.» 

6ro. De la Logofătul de la Vozia, cu ce Turc «este 

acum trebuințe să s[ă] cheltuiască...; să i să trimită 500 

de lei dar, şi, cu darurile ce mai sint la Vasilie, să va 
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pute aduce pe Capigibașe iarăş în cheful lui. Așijdere şi 
cumnatului săă, vechilului cetăţii, să i să trimită ceva, şi 
lui Divan-Efendi, şi lui Gembul-Ahmet-Efendi, &-au fost ca: 
deii şi este dus cu Capăgibașe, şi să li să scrie şi cărţi cu 
chip de preiateșug.» — 611. «De la Vasilache Mădzărache Vis- 
tierul..., pentru un Ac-Mărze, că să pune îimprotivă și nu lase 
uşorgii să iă uşurul, sai pe alămgii să iă alămul din 2 sate 
tătărăști..., care sate pănă acmu ai dat vinitul .tot pămăn- 
tului Moldovei; puind pricină... că este loc hănescu, și pe 
spusele lui i-ai dat şi Măriia Sa Hanul, cănd au trecut la TŢia]- 
rigrad, iarlăc, pe cumu-i loc hănescu, şi să nu d& nemică.» 
Să se întervie la Hanul, ca acesta să ordone lui Elagasi a lua 
de la Mirzac «toate săneturile... Au fostu și la Sălcuța să scrie 
uşurul, şi subașul de acolo i-aă răspunsu că are mehtup de 
la Hanul, cu poftă cătră Măriia Sa Vod(ă) să-l lase să iă su: 
bașul ; ce, viind subaşul la Iaş, să-i dă răspunsul.» — 612. «De 
la Spătariul Manolache (Costachi), de vreme ce i s'aă poruncit, 
va eși la Focșeni înnainte fiului Măriei Sale Apdula-Pașe 
Musunolu, ce merge Paşe la Hotin, și va vini depreună păn 
la Iași. Şi bani căț vor trebui pentru conace, încă după po- 
roncă va cere de la Dumitrașco Aga, și va plăti conacele. 
Numai, mai cere agiutor la gătire conacelor şi pe ispravnicei 
Ținuturilor.» — 613. «De la Iliiaş Căpitanul de Soroca, în- 
ştiințănd că la satele di spre margine Nistrului sănt şedzetori 
căte 3-4 Turci benderiii, mai mulţi fără triabă, și mănăncă 
to: di pe la săraci, și le trag fetele și fămeile, și le fac mare 
călcare. Ce să s[ă] scrie la Bender, să vie un bunbașir, să le 
facă zapt, şi să-i rădice de pin sate, și să fie şi la iarmaroc 
la Movilăă, la pocroave, şi osebit să vie și de la Hoiin un 
dauş pentru paze iarmarocului; că vechilul beșliagăi este un om 
de nemică.» — 614. Pavlachi Sărdariul scrie că «din &fertul acesta 
de la aceli 2 Ținuturi au mai trimis 3.000 lei... Dară, pentru 
stare lăcuitorilor, după poroncă li-ai cetit carte pe la sate, 
iară pe vornicei i-ai adus şi fațe, şi s'aă iscălit; dară, cu 
toate aceste, s'au foarte măhnit lăcuitorii, vădzind că şi holtei 
Sai adaos căte 3 lei, ş'aiă început a să duce, şi neferit dzic 
că n'or pute sta să poarte banii aceștie.» — 615. De la el, 
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«pentru Bechirbei mărzacul și odabaşe cu 2 siimeni de Ja Ela- 

gasli], tau îmbiat cu Medelnicerul Costantin Donit pin Bugiac, 
di-ai scos 60 de robi moldoveni, caii făcut slujba lor... 

Ce să le dt osteniala lor? Şi pe oamenii ce s'au scos din 

robiia, i-ati datu-i pin sate să șaze, fiind foarte săraci. Pentru 

Jidoavca ca de la Lăpușna, pe care o trage alt Jidov la Ială- 

Agasi să se giudece, şi îi sau poroncit Sărdariului, de va mai 

veni Jidovul. acolă, să-i dzică să vie la laşi, să s[ă| giudece; 

iarăş au venit bunbașir să iă pe Jidoavcă, să o ducă la Elă- 

Agasi.» — 616. De la Vel Căpitan de Codru. «Astă vară au 

fostu prinsu Tătarăi un tălhar, carele după faptele lui era 

să s|ă] spăndzure; iară apoi, dzicănd el că s[ă] va turci, l-au 

turcit Caimacan[ul] şi l-ai făcut om al săi.» Fuge, urmărit de 

Tătari, «pe lature codrului»; «un bi6 şi un harbii» îi se află 

în satul Larga, «lăngă Codru»: Caimacamul «ai mersu di-ai 

luat farmută pe un om anume Gheorghiţe, și 4 cai, şi ati răs- 

punsu că pănă nu i să va găsi pe tălhar, nu va da farmu- 

taoa». Să scrie şi Domnul lui Elagasi. — 617. De la Logofătul 

de Vozie, pentru scrisoarea domnească în care se arată că Turcii 

au găsit că, din 500 de salahori, «100 de salahori nu sint buni 

de nemică». Răspuns: «salahorei sint deplin, şi lucriaze; dară 

toată pricina este pentru că sai măniiat Capigibaşe pentru 

rămăşița lemnului de la Domniia Sa Grigorie-Vod[ă]». Pe- 

tiție a lui Satărbașe, ca să i se dea de către Armaş un rest de 

la stringerea «cfertul[ui] al doile din anul trecut». — 618. De 

la Căpitanul de Soroca, «pentru nişte Turci din Movilăi ..., 

cum că fac multe răutăți, îmblănd cu sabiile goale și cu cuţitele, 

îngrozind lăcuitorii... Pe Alibaşe vechilul beșliagăi, încă l-aă 

gonit acei Turci, şi cu fuga ai scăpat, trecănd de ceia parte, 

în Movilăă. Mai trebueşte să s[ă] trimită și nişte Arnăuţi de 

aceşti ce să află lăngă Domniia, să să afle de paza lăcuito- 

rilor.» — 619. De la starostele de Putna, <ec'au vinit la iar- 

marocul Odobeştilor la vr'o 3-4 Turci iamaci de la Brăila, ş'au 

întinsu v'o 20 de corturi şi v'o 7-8 cafenele și mesernițe, care 

altă dată n'au fostu; și fac multe supărări lăcuitorilor. Ce, de 

va socoti Măriia Şa Vod[ă], bine va fi [să scrie! la Inicer-Agasi de 
la Brăila, să trimită un tauș cu căţva neferi, să fie pentru paza  
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iarmarocului.» -. 620. De la Serdar. A dat celor ce-ai scos 
robii 110 lei: trimete 1,500 de lei, «bani dela Ținut». — 621. 
De la Logofătul de la Vozia. «Lucrătorii cetăţii, știind 
cum că el [omul domnesc] aduce plata lor, după t-ai venit: 
el, arătăndu.-le că bani n'aă adus, .că banii sint la Măriia 

Sa Vod[ă), aii făcut mare tulburare, ș(i] au îmblat în multe 
chipuri: dară Vasilie Logoflăjt, pentru ca să-i potoale, să nu 
mai imble, ai luat cu datoriia 1000 de lei, şi i-ai dat la Per- 
Mehmet-Aga, să-i dă pe la meșteri, şi cu atasta i-ati mai potolit; 
insă şi pentru ceialalți bani s'aii apucat cătră dănșii că vor 
sosi pănă în 10 zile. Ce să roagă să margă banii mai în 
grabă și, dănd banii, va lua sebeptahrilul. Pentru robii mol- 
doveni, arată c'ai îmblat oamenii lui 3 săptămăni, și n'a 
isprăvit nimic; căci, mărzacul bumbaşir vrănd să pliniască 
poronca Hanului cu tăriia, şi cu siimeni să scoată robii, nu 
l-ai îngăduit Nohai, ce l-ai scos dintre dânşii afarlă], și s'au 
apucat Nohai că în 2 săptămăni să vor afla la Ela-Agasi, la 
Bugiac, cu robii.» Să trimeată un om și Domnul. «Pentru 
Capigibașe, aii luat veste că s'aii aședzat cu Muscalii Ş'aă 
început a hotără. Pentru pricina salahorilor, ce i-ai scris Măriia 
Sa Vodă] că i-ai venit bănuiala că sint răi, atasta să va 
pute face să fie bine, numai să i să trimită capigibaşei dar 
bunișor, și să nu se mai scrie la Țiajrigrad să s[ă] mai aţiţe 
gălgavă : au vorovit şi cu vechilul cetăţii, ş'ati luat asupra lui 
că toate le va așădza.» — 622. De la Manolache Vel Spatar, 
pentru conacele de la ni. A dat ordine ispravnicilor. «Pașa vine 
numai căte 6 tasuri pe zi, şi trebue dintr'un conac să-s facă 2 
conace.» — 623. De la ispravnicul de Roman. «Dupe poroncă, aă 
luat zapise de la vătămanii satelor, de încredințare, că făr de pe- 
ceț nu să vor mai afla, șa trimis şi izvod la Vist., de 128 liude 
fugiț, cu 4 morţi.» — 624. De la Serdar, «înștiințănd că o carte 
gretasc[ă]!, cu bănuială, au luat-o, în care i s'ati bănuit că nu face 
silințe să afle pe toţi oamenii fără peceţi... De iznoavă ai 
purces de carcă și mai cu tăriie și încredințadze pe toate 
satele cu zapise ; și, pe căţi au aflat făr peceți, li-ai luat bani, 
şi i-ati pus osăbit la tablă. Pentru bejenarii carei ai venit 
acmu, nu li-ai luat bani, dară iarăși i-ai luat la izvod.» Nu 
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i-a sosit un «ferman de triaba hambariului de la Bender... 

Pentru solul leșescu, de sa tămpla să triacă în gos pe acolo, 

va purta grije, și, pe poroncă ce i s'aă dat, alt conac nu-i va 

face, ce-i va da un peşcheș.» Lipcanul sa dus cîntinsu> cu 

peşcheşurile pentru El-Agasi. <Mai însemniaze într'o ţidulă, 

că trei Turci benderlii şau răs de 2 fete a unui om din Chi- 

şinăă, şi, sărind oamenei, aă prinsu pe unul şi lau pus în 

hiară, de s'au trimis la Inicer-Agasi, iară 2 au scăpat; la care 

au trimis lnicer-Agasi să-i prinze și pe aceia. Pentru o mueri 

ce nemerise în Chișinăii, acmu ai venit un mărzac să o îiă, 

şi ei n'aii dat-o, strigănd fămeia că este creștină şi nu le 

este roabă»: s'a plins mirzacul la El-Agasi. — 625. «Ion Beg- 

dan> mai cere un boier pentru conacile «Paşei ce vine la Ho- 

tin...; şi Vornicei di Bărlad să arată nesupuși la atastă triabă.» 

— 626. «De la Hrisoscul Vlasto ot Cernăuţi...; după poronci, ai 

luat zapise de la lăcuitori, că nu să vor mai afla oameni fără pe- 

ceți; așijdere și peceţile morţilor li-au luat de pe la casele lor. Lă- 

cuitorii ai rămas făr un fir de păne, că li-aă bătut bruma și n'aă cu 

ce să mai plătiască birul. Oameni bejenari din Ţara Leşască, di 

lipsa pănei, es în țară tot vărtos.» Locuitorii aă iscălit de primire 

la o carte domnească. Trimete bani din <rămășiţ[ă)». —627. De 

la Iliaş Căpitanul de Soroca. Pentru oamenii fugiţi ; «de care, de 

nu să vor rădica, s'or strica şi ceialalţi». — 628. De la Logofătul 

din Vozie. «În trecute dzile, după spusul oamenilor ce venit de 

la Crăm, ai fostu înștiințat aice c'aii început a hotără, dară 

astădzi, Mercuri, Septemvrie 29, sosind 2 Tătaru de la Capigi- 

bașe, cu cărţi, ai spuscă l-ati lăsat tot la Ilcăsuii, la capul ho- 

tarului, şi, de cănd s'au dus, șed tot pe loc şi hotărăscu, aștep- 

tănd de la Țarigrad răspunsul pentru învoiala hotarului ; care 

sosind acmi, și răspunsul, c'un tohodar c-ai vinit, să va 

curma și de a hotărătului.» Cere bani pentru «meşterii de la 

lucrul cetăţii». Să se pornească cu zapciii «2 oameni t-aă 

trimis la Iaşi, anume Vasilie Lipcanul din Măji şi loniţe fiorul 

lui Solomon, Siman din Tărguşor..., să vie la lucru». 

VIII. «Cărţi de luna lui Octomvrie.» 

629. De la același. «Ai luat carte gospod cei at mersu cu do- 
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jană; de care îl îndiamnă inema nici să-ș vie la copii şi să-ș 

arete obrazul înnainte Domnii, şi cere hotărăre de îartare cu 

milă, şi așe va vini cu inemă bună. 500 lei ce-ai trimis, i-au 

luat înpreună cu mehtupurile, şi la vreame le va da; şi, bu- 

nu-i Dumnedzăii, are nădejde că să va isprăvi dei vor da 

senet deplin. Şi, de socoteşte Măriia Sa că va fi vr'o îndoială 

pentru isprava, să scrie la Cheresli-Ahmet-lafendi, baş-ruzna- 

megi ot "Țarigrad, ce este capichihae lui Capigibaşe, că din 

cuvăntul acelue nu va ieşi. Pentru scosul robilor ce i s'au 

făcut ştire că ai scris Măriia Sa Vodă la capichihae la Crăm 

să s[ă] isprăvască, să mai înnoiască poronca la bumbaşirul cel 

rănduit ; ce acel trimis încă pănă acmu pe la dănsul n'ai 

vinit; iară, de va vini, va scrie şi el la capichihae, la Crăm.> 

Pentru darurile ce i s'aii recomandat, «dară el n'are de unde 

să-dă.; ce, de va socoti Măriia Sa, trimită-le de aice. Mei- 

mariă-lsuf-Aga i-au dzis pentru obicnuitul peșcheș al săi, 

de paidos.» — 630. De la Mădzărache, «pentru Mehmet-Aga 

beşliaga, cai mersu Vineri spre Sămbătă la casa unui tăr- 

govăț, dinpreună şi cu ș'alt Turcu, şi şai răs de fata tărgo. : 

vățului, şi pănă în dzui au şi fugit; după carei sai luat 

cățva 'Turci benderlii să-i ajungă.» — 631. De la Manolache 
Costache Spătarul și Dumitrașco staroste, pentru «ţidule ce 

li-aii trimis Vel Uşer ce vini cu Paşe... În vreme că Paşe 

vine pe dzi numai căte 4 tasuri, şi la tot conacul cere să s[ă] 
afle casă, atasta va fi cu greii, că este peste putinţe, şi s'aii 

spăriiat foarte ; dară încăș, cu bun nărocul Mării Sale, or sta 

cu toată silința, și vor plini toate; numai cer să nu le lip- 

sască ajutoriul de la Măriia Sa Vod(ă], și s[ă] trimită de aice 

şi căţva slujitori împreună cu porotnecul, să fie de alergă- 

tură, și bani să li să trimită, că de la zlotaşi nu li-aă venit 

nici un ban.» — 632. De la Gavril Neculce Vel Căpitan de 

Coţmani. «Viind în Moldova 4 cară de bejenari, i-ai luat 

gonași pe urmă, și, agiungănduii pe urmă, noapte, la cămpu, 

pe șesul Prutului, mai din &os de satul Lăjenii, ai dat nă- 

vală să prindze pe bejenari, și, zmulgăndu-se unul den beje- 

nari, ai plecat fuga să facă știre în sat, să nui lase. Iară 2 

din gonaşi, luîndu-se după dănsul, saă împușcat unul pe 
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altul, anume că împușcă pe pejenari (sic), şi pe loc ai mu: 
rit; iară 6 gonași ai rămas la carăle bejenarilor, ş'aii prinsi 
pe doi din bejenari și pe fămeile lor, şi i-au bătut; cu to- 
poarăle aii rănit 3 fămei, iară pe bărbați, pe unul l-ai mai 
omorăt: nu este nădejde să ias[ă), și pe altul l-au rănit în 3 
locuri. Şi, sărind după gonași oamenii din Lajeni, nu i-au 
putut ajunge, fiind noapte, și aceia călări. Pentru care, mă- 
carii că el pentru atasta aă scris la gobernatul de Cosov, 
să prindze pe tălharii aceie, dară osăbit ai îoştiinţat ş'aice, 
să aibă răspunsu, pentru că s'au făcut pria mare călcare de 
hotar: piste hranițe 3 cale pănă la acela loc.» — 633. De la 
Vasile din Vozie: cere bani, căci «fac mare siclet lucrătorii 
cetății ; ce, pentru Dumnedzăi, să sjă] trimită banii mai cu- 
rund... Lipcanii ce s'au trimis la Crăm cu pricina robilor, 
cu mare grei aghia ai sosit la Voziia în 2 săptămăni. Ș'aă 
scris și el la capichihae la Crăm pentru poveste robilor, pe- 
cum i-ai poroncit Măriia Sa Vodlă)... Celi ce s'a înnoit 
di spre parte locului celui cu tulburare, va înțăliage Măriia Sa 
din țidulă.» — 634. «De la Gheorghie Săhrăzli biv Vel Căpt. 
de Codru, rugăndu-se să nu fie uitat sati ca să slă] lipsască 
din stăpăniască mila domniască. Pentru că el de nevoe i-au 
căutat a să trage de la Codru di spre parte Focşenilor: una, 
pentru multa supărare ce avă de spre Tătari: al doile, pen- 
tru cumplita boală ce i s'aă tămplat giupănesii sale, şi, 
de vreame că la alte &ferturi trecute n'a fostu orănduit ne- 
căiure, să roagă Mării Tale să-l pui la &fertul acesta, că 
n'are cu ce să cheltui.» — 635. De la Vel Căpitan de So- 
roca. <Cum boiarii carei ati moșii la margine, ait văndut toate 
vadurile Jidovilor, încă ş'alţii, carei au căte un petec de mo- 
şiia la malul Nistrului, caută și aceia să pue orăndari pe la vaduri, 
ş'auă făcut luntre de îmblă în vad, pentru brudină, şi fac ce liii 
voe Jidovii pe la vaduri, de să petrec oameni fel de fel piste 
Nistru ; pentru care să roagă să s[ă] scriia carte Mării Tale la 
cei cu moșiile, să nu fie margine în sama Jidovilor; că, de 
nu s|ă) va rădica atasta, el nu poate da samă de margine.» 
— 636. De la ispravnicul de Roman. «Cu 7 liude cei are 
scutiţi, nu să poate cuprinde, ce să roagă săi să mai adaogă,  
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de vreame că şi el să află în slujba domniască.» — 637. Ace- 

laşi trimete lista călugărilor, cari nu stai pe la mănăstiri. 

Toţi iese a fi călugăriţi de Mitropoliţi, episcopi, egumeni și 

a avea un rost pe la mănăstiri sau biserici. — 638. De la 

ispravnicul de Suceava. Turcii cumpărători de poame aii : 

văzut cartea domnească, «dară..., nu căt ca să se supuie 

poroncii, ce încă mai tare s'aii întărtat asupra lăcuitorilor, 

ş'aii bătut pe unii din oamenii de Bosance, și le iati banii în- 

doiţ și întreiţi ; că acei Turci nu sint din cei șădzători, ce 

sint vr'o 7-8 Turci adălăi». Cere «beșiii pentru dănșii>. Turci 

din era€> vin şi ieau boii unui om dator cu miere. «Să tri: 

mită vr'o 15 Arnăuţi, să ste apărători la tărgul Sucevii, la 

tărgul Bae, la tărgul Săretiului, şi aș& doară să vor potoli 

Turcii.» —639. «De la căpitanul de Coţmani, către Hatman, 

«pentru o moarte de om, c-ai făcut oamenii Liaşilor.pe locul 

Moldovei..., şi șede lucrul baltă... Ai mai vinit și alți Leşi, 

cu vr'o 30 de ostași, la Vijniţe, ş'ai jăcuit casa unui Jidov, 

şi i-ai luat şi un copil de l-a dusu-l în Ţara L.eșască; însă 

Jidovului i-aii luat 42 ugh[i] de aur ungurești și 18 lei bani 

de argint, și, dinpreună cu copilul, s'a dus piste hotar.> Jidovul 

avea un proces cu nobilul polon pe locul căruia stătuse, nu se 

înfăţişase la judecată, «fără căt ai vinit acmu cu calabalăc, 

ş'ai făcut celi ce s'au arătat mai sus». — 640. Dela Sărdar. 

Trimete bani; «numai lăcuitorii nai nici o agonisită». De: 

cind un Ușer a mers cu scrisoare domnească la «Inicer-: 

Agasi din Bender», sai mai contenit Turcii, căci a venit! 

un ceauș de a ridicat pe cei ce supăra pe locuitori». — 641. 

De la Vasile din Vozia. <Divan-Efendi a Hanului au sosit 

cu robii acolo la Voziia. Capăgibașa încă ai isprăvit hotarul cu 

bucuriia, ș'aii mărsu la Hanul să-ș arete slujba.» Pentru plinge- 

rile Capigibașei, că nui s'aă dat destui bani din Constantinopol. 

«lară pentru că i s'au trimis bănat căt di-ai dat ata 1000 

lei din săbiptahril, bine era să nu-ș bage capul în primejdie, 

să îă bani străini, să facă slujbă ; dară aă socotit că mai mult 
i-ar hi bănuit Măriia' Sa pe urmă, de nu i-ar fi dat, de vreme 

ce Capigibașe nu era acolă, să vorovască celi ce-i scriia Mă- 
riia Sa Vod[ă].» — 642. De la starostele de Cernăuţi. A primit 
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cărțile Domnului, dintre care una «pentru railiani din raiaoa 

Hotinului, să nu-i lase cu plugurile să are în Moldova, ce să 

fie marginepoprită ... Altapentru un ogar, să trimită la Hotin.» — 

643. De la Vel Căpitan de Codru. A căutat satele Molda- 

viței de la Ținutul Fălciiă: într'unul stai «Codreni». «Ezerul 

Blistatul şi Blistățălul, ce să numescu Luciul şi Prundul.» — 

IX. «Pe Noemvrie (1742].» 

644. De la Vel Căpitan de Soroca. Un ceauș trimes pentru 

Turci văi în Tara-de-sus se întilneşte la iarmarocul de 

Movilă cu ceaușul de Chişinăiă, şi nu se înțeleg. «S'ai 

sculat Mahmet Cauş ş'aii întărtat pe Turci și pe neguţitorți], 

de ș'ai luat cu toții armele şai mersu cu zorbă asupra lui 

Ali-Aga Cauș, și în taina lor ai scos de la fiiară şaă slo- 

bodzit niște Turci făcători de rele, ce i-ai fostă prinsu Ali- 

Aga..,: Chiur-Mahmet, ce ș'aii răs de 2 fete mare, ș'au luat 

şi o fămei de la bărbat, şi altul... &a" întrat în taina lui la 

o dughian[ă] omeniască, și altul ... care ţăne cășlă.. ., şi ţine 

argați fără bir. S'aui slobodzit pistoalele și asupra lui Iliiaș . .. 

Vădzind Ali-Aga Cauş zorbalăcul neguţitorilor, s'aă rădicat 

şi vine la laș. Care adastă pricină s'au întărtat mai mult 

pentru ca să nu dt neguţitorii sama obitnuită.» —645. De 

la Vasile din Vozia. După cartea Domnului, Capigibaşa <în- 

dată s'aă întorsu înnapoi de la Chișinău, de s'au dus la Ach- 

cherman». — 646. De la Sărdarul. «Pentru trecere lui Ahmet- 

Coltag-Pașe, că l-ai petrecut cu toate conacele, mulțămit. ... 

În nărocul Mării Sale lui Vod[ă]», Turcul dă «căte un beniş 

de postav» lui Mădzărache și Sărdariului. Se află un Turc 

mort lingă două sate, ucis de Tătari, «căci și cu sabiia ai 

fostu tăiat și cu săgețile rănit; care și pin căruța lui s'au 

găsit săgeți înfipte». Ceaușul îl duce la Bender. «Care Turcu, 

măcar c'ai fost un becisnec, pirpiriii, îmblănd cu scafe, dară, 
avănd un frate și fămei cu copii la Bender, au făcut vechil pe 
un Efendi, va să vie la Măriia Sa Vod[ă], să tară giudecată 

pentru acel perit... Să ştiia Măriia Sa Vod[ă) că, pe cănd 
ai perit Turcul acela, era vreme iarmarocului la Movilăii, de 
trece Tătarii şi alții ia iarmaroc, și tot pe acela șliah a triia 
dzi sau găsit şi un Moldovan, iară tăiat de Tătarii.» Ceaușul 

 



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 305 

de la Chişinăii spune «că s'ai făcut mare calabalăc [la iar- 

maroc, fiind trei ceauși, al treilea, de la Hotin], sculăndu-se 

toţi Inicerii într'o sară, la un as de noapte, di-aii mersu la 

gazda lui Ali-Uauș-Aga cu sabiile şi cu pistoalele, şi cu fuga 

ai scăpat Ali-Aga; după aceia ai mersu şi la gazda lui Vel 

Căpitan, și iara numai să-l tae, de nu i-ar fi potolit Mehmet- 

Cauş [povestitorulj.» —647. De la Sărdar. «Pentru un om din 

robii ce s'ai scos de la Tătar|i) de Costantia Doni6 Med,, 

că, ducăndu-se omul acela cu fămeia și cu copii lui, să-ş 

rădice păne din urmă, s'ai sculat Tătarăi şi l-ai omorăt, şi 

fămeia cu copii, vădzind aș€, au fugit de acold, și, viind la 

Sărdariul, Sărdariul aă trimis-o aice, socotind să nu o caute 

Tătarăi: acmu au vinit Tătarăi cu Odabaşe de la Elagasi, 

să dă pe fămei, puind Tătarăi pricină car fi turcită mu- 

iare cu copii.» — 648. De la Ion Bogdan biv Vel Stolnic, 

ispravnic de Tutova. «Banii din Gfertul ce s'aă scos peutru 

mucarer, i-aii trimis la Galaţi, iară alţi bani, căț mai trece 

piste orănduială, ai făcut teslim de tot istovul la Vel Comis, 

trecănd la Țaregrad; numai de acmu, dacă va da peceţile, 

va trimite tabla și sama la Visterie.» Turcii încarcă pe locut- 

tori cu cametele, lipsind beşleaga. — 649. De la ispravnicul 

de Neamţ, «pentru Turcii brăiliani şi de pe aiurile şi Tă- 

tarăi ce mergu la acele părți de fac alişveriș, cumpărănd vaci, 

oi, unt și altele, cum să ştie Măriia Sa că fac multă supă- 

rare lăcuitorilor, că le iai fân, ordzu, cu sila şi fără de bani, și 

altele mai fac; şi dumnalui nu-i poate supune... Să facă un beș- 

liagă şi acolo la tărgul Niamţul—, care şi om ca acela este un 

Mahmet din tărgul Petrii, ce şed[e] acold de vr'o 20 ani, și, 

de va socoti Măriia Sa Vod[ă], să-i dă şi vr'o 2-3 liude din: 

oamenii streini, să fac[ă] beşlii.» — 650. De la Vel Căpitan de 

Soroca, pentru un Turc, «care și la casa Sărdariului aii mărsu 

cu zorba călare, ş'aii slobodzit pistoalele, şi pe urmă ai cădzut 

și la pediapsă, la Tighine.» Scăpind, se leagă de o fată, și-l 

pun oamenii în fiară. «Care şi tălhariu este mare... și che- 

săgii... Sau găsăt o iapă tătărască de pripas, și pe urmă 

întrebănd-o Tătarăi, s'au colăcit iapa, dară Tătarul n'ai 

vrut să aștepte pănă va sosi iapa de la herghelie, ce s'aa 

68775. Vol. VI. 20 
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dus. lară acm numai c-ai vinit un mărzac, apucăndul pe 
[liiaș să de iapa aceia, şi să mai dă încă 15, capite de iape, 
ce dzic că li-ai peri: tot odată, ș'aii vrut să iă farmută pe 
oamenii de unde sai găsit iapa, dară el n'aă vrut săi de 
pe oameni.» — 651. De la ispravnicul de Neamţ. Nu e ciumă 
în Zara Ungurească, «în prejma “Ținutului Niamţul, adecă 
în țara Giurgiului şi a Ciucului, făr căt să aude că împotriva 
Ținutului Sucevei...., la un sat ce să chiamă Șieul-Mare şi 
la alt sat ce să chiamă Pinticul, ai fostu oarice boală de 
ciumă, dară acmu de curînd aii înțăles cum să fi vinit ghe- 
nărariul de la Braşov în primblare la țara Giurgiului şi, în- 
țălegănd pentru boală de ciumă că să află la ata parte, 
ai pus straje cu mare taina, să nu lase să viia nime de la 
satele acele la țara Giurgiului şi a Ciulucului (sic !).» — 652, 
De la Vasile din Vozia, pentru sineturi pe care un Turc «vre! 
să le schimbe și vră face ceva», dar fratele Turcului «l-au. 
contenit să nu facă... că poate să dzică ceva [Meimariu- Aga], 
şi apoi să va face de mascare la slăpăni... Carele, după ce 
Sai gătit să purtagă, dzic c'au scăpat nişte cuvinte că, după 
ce va trece Dunăre, va grăi într'alt chip cu Bina-Emeni; şi, 
aflănd așe Bina-Emeni, l-au poprit să margă împreună.» S'a 
întîlnit «în Căuşeni» cu Vel Căpitan. 

X. «Pe luna lui Dechemvrie [1742).> 
653. De la Costantin Vel Căpitan de Covurluiu: «tabla de 

cfertul mucareriului n'am putut să o fac acmu, de vreame 
ce mam aflat împărțind peceţile». — 654. De la «Hrisoscul 
Credincer», care mersese «cu banii peceţilor», pentru fugari 
«de supărare boiarescului, fiind moşiia lui Ion Pălade ati 
Logft.». L-a oprit, <îmblăndzindui cu voroava». — 655. De la 
Vel Căpitan de Soroca, pentru un Turc «care ai avut a face 
cu neguţitoriia» pe acolo, «dănd el bani pe miiare și pe 
hanos, ş'aii avut și cățva stupi și oi... Acmu, împuşcăndu-l 
nişte Turci la tărgul Orheiului»>, s'a trimes din Bender să i 
se stringă moștenirea. Spun că el ar fi fost lenicer, «și cele 
&-ai avut, sănt să le ii Inicer-Agasi, neavănd pe nime».— 
656. De la Vel Căpitan de Dorohoiu. «Făcănd și acei 20 
liude slujijtorți], oameni streini, îi voi așăza pe margine pe  



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 307 

unde voi socoti, şi voi păzi tare margine. Înştiințădzu 

pentru oameni din ra€ că la alt[ă) vreme n'aii fost volnici a 

lua din Moldova lemne şi fân să fac[ă), şi altele; ce și Măriia 

Ta să faci ata poprială. Pentru liudii din ţară Caii trecut 

în ra sai şi alții, înţelegănd de mila Mării Tale ce li sau 

făgăduit, să cer o samă să vie iarăş înnapoi; numai dzic să 

aibă cevaş vreme de răsufiare.» — 657. «Dechemvrie 19. O 

carte de la Jon Neculce biv Vel Vornic. După poronca Mării 

Tale ca să fac trătaz de căte oi ţinia minte că sau făcut 

în ţară, şi obiceile, și bune şi proaste, la ce Domnu ar fi 

eşit, iată că am scris căt am ţinut minte şi le știi că sănt 

adevărate. Aşijdere şi căte am audzit den oameni bătrăni, iarăş 

li-am scris ; ce de aceli &am audzit, chizeş nu sint.» — 6538. 

lordache, capichihae de Hotin, către Iliiaș Vel Căpitan, pentru 

unul care furase o Turcoaică. — 659. Același la Vel Postelnic, 

pentru acelaşi lucru. «Cine i-ar da 10 lei colac, i-a spune 

unde sănt prinşi.» «Fiind pricină de liage» (judecată). «De 

vreme că şi fitorul lui Răvenco este de rait, pe toţi i-a 

omoră, căci ei fugiia să să facă morteţi la Liaşi.» 

«Pe luna lui Ghennuarie (1743].> 

660. De la Mădzărache, «pentru un Gebegibaşlă] mazil 

&-au trecut de la Hotin în &os...: la Chişinău, sosind, i-aii 

spus conaccii lui, că ei căte 15 cai de olac şi căteo 

chilă de ordzu, și de măncat din cale afară; şi, mărgănd şi 

ei la gazda lui, de m'am împreunat, am cerut buiurultiul ce 

are, de mezil, şi s'ai aflat scriind numai de 3 cai la 3 

liud[e) şi 2 cai la o cărut[ă]; numai, el avănd şi 4 căruţe cu 

chiriia, lua cai de olac şi pune la căruţe. şi de aice numai 

căt aii scris poronca, atăta i S'au dat: 5 cai.» Dar mai de- 

parte a făcut «supere» oamenilor: «la Roșcani ai bătut 

pe vornicul şi pe alt sătian la talpe, săi găsască oae», și 

alte zu/umuri pe unde a ma? lovit. Să trimeată bumbaşir 

pentru «Turcii benderlii>, pe cari nu-i poate pe la cale. 

«Nu vor să-ș plătiască vama pe căruţile ce cumpără; nu ştim : 

[nicer-Agasi le dă acest obraz, ori ce socotială este de siat 

aşa tari: ştii că astă vară, cănd era Theodosie capichi- 

hfaie], ai răspunsu Inicer-Agasi că, pănă nu vei aduce Măriia   
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Ta ferman, să scrie anume pentru Benderlii, ca să de vamă 
de căruță noai şi de altele, nu vor da; ce, căt pentru căruţe, 
aşe ai rămas, dară acmu nici de pește nu vor să plătiasc(ă], 
şi, spuind Gauşului, care este aice, nu le face nici o supunere. 
Solul leşăscu &-aii fostu în Crăm, acmu viind pin Chişinău, 
ai șădzut de Gioi pănă Simbătă»: arată ce a cheltuit cu 
el. —661. De la starostele de Cernăuţi, pentru cai ai săte- 
nilor periţi în drumul solului leșesc. «Și poronca gospod 
aă fostu, cai &-or peri, să să plătiască de la Vistierie; cari acmu 
să roagă păgubașii să li să țăia în samă la Gfert, căte căt 
vii socoti Măriia Ta». — 662. De la Căpitanul de Greceni. Vin 
la el «2 Turci din Volcăneşti, de pe hotarul "Țărăi Turceşti» : 
«mergănd la cărcmă de sai îmbătat, ai venit iarăş, la 
mine, să mă ucigă, şi, tămplăndu-se la mini un mărzac în 
cas[ă), şi, nevrănd să-i lase pe Turci să între la mine), ai făcut 
pricini între dănșii, şi ai tăet un Laz şi o mănă a unui Tătar, 
Ce mă rog dum. [Vel Postelnic], să m(ă] isprăveşti, să lip- 
săscu din căpitănie, că n'am cheltuială să pot sătura Tătarăi, 
Turcii de horilcă; (Decembre). — 663. De la Vel Căpitan de 
Dorohoiii. « În trecutul an [1740], la poclonul stiagului, fiind răn- 
duit ocolul Botoşenilor cu Ţinutul Hărlăului tot la un loc, li-am 
dat peceți, și, după poroncă, am dat cătul (szc) 2 fitori de 
căpt. satului Socrujeni a lui Budzilă.» Acum vede că oricine 
trebuie să-şi aibă cisla la satul lui, și-i schimbă. Plingere a 
vătămanului. — 664. «De la Adam Luca Sulger. Fac ştire că, 
după poroncă, iat|ă] și eu astădzi, Ghen. 21, am sosit la 
Cernăuţi, la margine, și, avănd veste că comisarii leşăşti vor 
mai zăbăvi, iată Sulgeriul Gheorghiţă] s'au slobodzit să între 
în Cămpullungu rusăscu, cu slujitori, cu oameni de pin sate; 
iară că am rămas aice la margine pentru grije Comisării. 
lată acest Liah vinit de la Hatmanul Corone l-am trimis la 
Măriia Ta.» —665. Starostele de Cernăuţi trimete bani «din 
banii €fertului al doile, de la Noemvrie». — 666. De la Mădză- 
rache, pentru numele unor urc? râă:. — 667. «De la Dumi- 
traşco biv Vei Armaș c-ai mersu cercătorii la Ținutul Lă- 
pușnei» : oamenii pe cari i-a găsit «făr peceţi», îi trimete «în 
butuci, la Măriia Ta».—668. De la Vel Căpitan de Doro. 
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hoiii, pentru niște Cîmpulungeni «<casnit>, cari stăteaii de un 

an la Ținutul Hirlăi, aşa că li-a dat peceţi. « Dară acmu şi 

Vornecul de Cămpulungu li-au trimis peceţil[e] albe, şi le face 

mare supărare» : îi trimete la Domn. — 669. De la pîrcălabul 

de Gălaţi, pentru pornirea unui Turc din oraș: avea să iea 

şese pungi de bani. «Pentru cahveniaoa lui, pe poroncă aii 

surpat-o Hasan Salahor, ogiacul cafenelii, și apoi ai închis 

şi cafeniaoa şi feredeul ; şi iată ţi am trimis izvod de acarea- 

turile lui, ce are aice. Giamii aice am cercat, și n'aii Turcii, 

fără căt la Ramazan să străngu la cafenă, și acolă să închină 

tiravi.» — 670. Gheorghiţe Sulger dă de știre lui Adam Sul- 

geriă că comisarii poloni vor fi la 21 lanuar în Snetin. — 

671. Pentru un miîrzac: «găsește mărzacul obraz la Ela-A- 

gasi». E de temut să nu pretindă și alții, ca și acest mîrzac, 

că staii pe loc hănesc şi n'aă nimic de dat. — Fol. 579 şi urm. 

XI. «Condică. Condica de trebile Visterii din anul d'intăii a 

Domnii Mării Sale Domnului Costandin Necolae Voevoda; 

ce s'ati început dea la Septemvrie a anul[ui] 7250 [1741], la al 

triisprădzet[e] an a al cincele Domnie, și la întăiul an a al 

doile Domnie a Moldovii, — care să încheie pănă la sfărșitul 

lui Dechevri, anul 7251 [1742].» 

672. «Scara condicii> (fol. 617 V*-22 V"). 

673. Pentru rămășiţa desetinei: «carii nu ș'ar fi istovit banii 

păn acmu..., nedănd bani), să le bată stupi». — 674. «8 cărţ 

pentru vădrărit, pe obiceiii : Sfinția Sa părintele Mitropolitul și 

episcopii de pre la Scaune și boerii cu boerii, păr la Vel Co- 

mis, să nu dă. Mănăstirile Sănai și a Sfăntagurii și mănăs- 

tirjile de ţară să scutiască păr la 200 vedre; testamenturile 

și cărţile gspd. ce să vor înnoi, să să ţie în samlă]; şi toț 

să scutiască numai pe vinul ce vor avă drept, din viile sale, 

iar pe vinul ce vor vinde, sai vor cumpăra, să plătiască ca 

altă țară căte 4 bani] de vadră. Oamenii streini ce au vii 

în țară, să dia căte 6 ban[i] de vadră. Vinurile ce vor trece 

dintr'altă ţară, să dia căte 2 bani. Și ceni va face vr'un meș- 

teșug, den cei ce scutesc: să răspundă vin omenesc asupra 

lui, tot vinul acela să să îă în sama domniască. Și cel as- 
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cunsu şi a celui c-ar ascunde. Și nimi să nu scutiască vinul 
de pe loc, pără nu va plăti banii vădrăritului ; Octomvrie 3.» — 
675. «La căplijtanii de Vasluiă și la tărgoveţii de acolo», și 
tot aşa la Birlad, Puţeni, la Negre Căpitan și la Gălăţeni, pen- 
tru conacele lui Imbrihor-Agasi, care merge la Constantinopol 
(4 Octombre). — 676. Pentru conacele unor Turci cari fusese 
robi la Ruși; să se plătească locuitorilor, cu mărturii, cona- 
cele. — 677. Lemne aduse la Curte din Ținuturile laşi şi Căr- 
ligătura: «căte 3 p!'. pe car». — 678. Pentru «răm(ăjşița dăj- 
dilor de pre la mazăli și de la preuţii de la acele Ținuturţi)». — 
679. «24.000 lei. S'au orănduit să dia boerii împrumut, pre- 
cum arată în os; Octomvrie 6 [urmează numele).» — 680. 
Pentru rămășițe de <coniță turtască» şi cornărit. — 681. «Să 
culiagă viile lui Enăchiuţ şi a lui Șerban Catacozuno!, ce sănt 
la Putna.» — 682. Pentru izvodul conacului de la Tecuci al 
Domnului. — 683. «Să străngă răm(ăjșița dăjdii ce s'au scos 
pentru poduri, pe preuț aice în Iaș.» — 684. La doi Turci, în 
Botoșani și Birlad, pentru ca să stringă ei conița turcească pe 
acolo. — 685. «Aşădzare ruptii ce s'ai scos la Octovri, către 
105 paral[e] de om căsar şi de holtei tij, 4 tferturli] într'un 
an, începăndu-să tfertul d'intăi de la luna lui Noevri-Dechem- 
vrie-Ghenarie, și tfertul al doile: Fevruarie-Mart-Aprilie, și cfertul 
al triile : Mai-luni-luli, şi tfertui al patrule : Avgost-Săptemvrie- 
Octomvrie [v. n“ 66], iar acest &fert ce s'ai scos la Octovri iaste 
osăbit, pentru banii stagului ; Octomvrie 8.» —686. «Să pliniască 
rămiălșița cferturilor ot Mai i ot Iuni la Mărie Sa Gligor[e]- 
Vodă.» — 687. «Pentru Costantin Căpitan, mergănd înnontru i 
cu doi Moscal[i]>, la Chiev». — 688. «O carte la Palaloga Ar- | 
maș, starostele de Putna, pentru Hătmăniasa Ilinca, şi cu 
fiul dumlijsale Ioniţlă), să-i lasă să triacă în ceia parte, mer- 
gănd la București; Octomvrie 10.» — 689. «Celor &-ati fost zap- | 
cii pentru banii podurilor pe mazăl[i] şi preuț la Ținutul Ia- 
ș|ului îi Cărligăturii.» —- 690. Lista «boerilor ce s'au pus zlo- 
taș pe la Ținuturi cu banii stiagului ce s'au scos la Octomvri» : 

  

1 Fugarul în Ardea]. 
i 

: Racoviţă, văduva lui Dumitrașco Hatmanul și cumnata lui Mihai-Vodă,  
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si «Costantin Vornic de Cămpullungu», «Neculai Costin Vel 

Jit.», Gavril Neculce Spăt., Costantin Miclescul Pitar (cite 4-5 la 

inut). — 691. Cercetare pentru «banii hărtiilor» puşi supt 

Gligore-Vodă. — 692. Lui Ioniţă Răcoviţă treti Spătar, să stringă 

<răm(ă)sița pett. ot Fălcii». — 693. Să iea conzcer:i coniţă «de 

pre la Turci îi Sărbi şi de pe la alţii oamin(i) streini». — 694. 

«S'aui dat pe la goştinarii de oi de pe la Ținuturi într'acest 

an, ca să diă toţ goștină, de la mari părla mic, din 10 bucate 

un leii, Bărsanii, oamenii de la Greceni, Sărbii, Cămpulungenii, 

Vrăncenii şi alţii, ori-cini să va afla cu oi aice în ţară, toţ să dia 

ca şi altă ţară, făr de căt numai Turcii să aibă pace», etc. |v. 

ne 131, 525). --695. Pentru a se stringe mortasăpia în Ţara-de- 

sus și în Țara-de.-jos. Tesramenturilțe] şi cărţile gd., pe unde 

să vor afla şi nu vor fi înnoite de Domnia Mia din Domnie 

atast[aj de acmu, să nu să ţie în sam[ă). Aşijdere şi pentru 

crăşme ce să vor afla în tărguri, văndzind vinu sai medu sai 

altă băutură, să aibă a le lua bezmăn după obiceiii.> — 696. 

Pentru banii podurilor. «Să & vite şi zăloage de pe la acii 

ci n'or fi dat bani pără acmu, să le vândză, să facă istov 

la Visterie.» — 697. «Pe la tărguri şi pe la iarmaroace, ca să iă 

cotăritul după obiceiii.» — 698. La Tutova, «ca să-i fac[ă) nişte 

lemnu, chereste de corabie»: decenn s'a încărcat la Galaţi, 

în primăvară? — 699. Cerere de 600 de care de lemne pen: 

tru Curte, <cu bani, căte 2 pi. de caru», din anume sate.— 

700. Scuteală celui Toader Habic, Romăn din Țara-Unguriască, 

şi doi cumnaţ a lui, anum(e| Ion şi Gligorle), iar oamini streini, 

t-au vinit din Ţara:Unguriască». — 701. «Somile goștinilor 

de oi», dind toți, «şi Grecenii», «făr numai Turcii cari au 

plătit la cunicer(ij»: Suceava, 9.090 de lei vechi, Neamţul 3.350, 

Roman 800. Bacău 2.400, Tecuci 350, Covurlui 130, Tutova 

1000, Vaslui 1000, Fâlciiit 670, Greceni 350, Lăpuşna 300, 

Orhei 1.509, Soroca 700, Cernăuţi 2.310, Hirlăui-Dorohoi 1.650, 

Botoşani 850, Cărligătura 400, laşi 1.500, Birsanii 5.500.— 

702. «Tărgurile domnești, precum s'aii socotit de s'ai orănduit 

să aducă lemne de foc la Curte gospod, anume»: Suceava 

180 de care, Baia 120, Piatra: 150, Neamţul 40, Romanul 

180, Bacăul 100, Trotuşul 100, Agiudul 50, Focșanii 350,  
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Tecucii 100, Galaţii 350, Birladul 200, Vasluiul 100, Fălciiul 

80, Huşii 50, Chişinăul 200, Lăpuşna 50, Orheiul 50, Cer- 

năuţii 200, Hirlăul 209, Botoşanii 350. La Botoşani se scrie 

«lui Antoh Carage i; Dinul Armaş, Vornit». — 703. Ordinul: 

«De vrem[e) ce pentru toț lăcuitorii ce şăd pe moşiile lor 

s'aă hotărăt ca să nu lucredză, ni€ să clăcuiască nemărui, aşi& 

și pentru cei ce șăd' pe moșiile boereşti și mănăstirești, după 

obiceiii, ce sănt cu cale să lucredză şi să clăcuiască stăpă- 

nilor celor cu moșiile, fiind dar și tărgurili pe locuri gospod, 

să cade a face căte oarecare slujbă Domnii, — însă Domnie 

Mia de toate altele îi lăsăm, ni€ să vor supăra cu nici un 

lucru, fără numai acmu, fiind trebuință de lemne pentru focu 

la Curțile gospod, şi, de vrem(e] că vinu nit într'atast[ă) toamnă 

nu s'aii făcut, ca să aducă aice la Eş, cu care cară să rădica 

trebuinţa acasta ; şi, fiind orănduite toate tărgurile în Domnie 

Domnii Sale lui Gligor(e]-Vodă căte o sam(ă) de cară de 

lemne pentru triaba atasta, ce să aduce la Curte gospod, 

din care rănduială numai doi, trei tărgurii] ai adus, iar 

celelalte toate aii rămas, —iată dar poruncim, Îndat[ă] ce veţ 

lua carte Domnii Mele», să se trimeată. «Însă carăle să fie căte 

cu 4 boi.» Dacă zăbovesc ei îna se face zapcii, va veni un 

om gospod, și li za /ua ciubote. «Și carte acasta a Domnii 

Mele să o cetiț şi lor, ca să o înțăliagă şi să să înștiințedză 

că cu alt nu să vor supăra. Însă carii vor fi adus din orăn- 

duiala atasta la Domnie Domnii Sal[e] Gligor[e|-Vodă, şi vor 

av& pet de la Clucerul de Curte &-ai fost atunce aici, să 

aibă pace. Şi la carăle aceste toț căţ sănt aşădzătorli) în tăr- 

gurile aceste, orce briaslă a fi, vor da cu toţți].» —704. «Lui 

Vasălii, blănar bărsan de la Trotuș.» — 705. Stolnicului Bogdan, 

să iea de la Birlădeni niște bani pentru cari se jeluise «Nica 

Vornicul de Bărlad că sai luat cu datorie de la Turci și 

s'au cheltuit în trebile tărgului, la grajdiul G-ai făcut pentru 

mezăl în anul trecut, și ia făn, și la ordzu, și la alte cheituiali 

a tărgului ; şi ai dat sam[ă) Nica Vornicul că au făcut cislă 

pentru aceşti bani, împreună cu toț tărgoveţii, și o sam(â) de 

tărgoveț ai dat banii, iar unii n'a vrut să dia.» Să cerce- 

teze. — 706. Numire de a«vechili beșliagăi». Leii: la Roman 
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12 lei pe lună, iar neferului 6; «și tainul lor un car de făn 

pe lun[ă), 6 pt,., și căte 2 car[e] lemni pe lun[ă]>. Cam așa și 

aiurea (banii chiar sînt egali). — 707. Sărdarului, «să pue să facă 

20 roate, însă dzece roate mari şi dzece roate mit, pentru 

cinci carăte domnești, şi 30 roate pentru rădvanuri şi cară 

de la grajdiul gospod, şi banii pe roate să le dia de aice 

dum. Vel. Comis, cănd or aduce roatele aice.» — 708. Către 

«vornicul de Bărsan(i] de la Soveja», supuindu-i pe Birsani 

la toate. —709. Tot așa celui de Birsani de la Cașin. —710. 

Pircălabului de Galaţi, «pentru 5 iucuri ce i saă poruncit 

să fac[ă] de la Gălaţi, și ş săimeni să tragă iucurile, şi 4 săi- 

meni şi doi călaraş să margă slobozi cu hazniaoa ce merge la 

Țarigrad cu Chiriiac vătavul de călăraș». Se dă cheltuiala 

«de aice».— 7i1. Pentru a se lua care, care să aducă griii 
şi orz «la beciul gospod, din păne de uşor ot Fălcii, și să 

dă chirie căte 15 paralle) de merţă, din banii poclon[ullui 

stiagului». Din alte 'Ținuturi, care pentru «păne de uşor ce 

iaste la Chiş[i]năii», cu același preţ. —712. La starostele de 

Putna, pentru «ca să cumpere 2.000 oc[ă] săi sleit, să-l tri- 

mită aice pentru triaba cherhanelii». —713. «Lui Costantin, 

pe carile s'a socotit să fie Clucer satelor gospod ot Fălciiti». 

— 714. «Goștinarilor de bărsani..., de dzece bucate un leu: 

testamenturile și cărțile domnești pe unde să vorafla, să nu 

să ţie în sam[ă), fiind Domnie noaiî. Aşijderţelle, şi de la Un- 

gurenii streini c-ar fi trecut cu oile lor din "Țara-Unguriască 

aice în ţară, iarăș să aibă a le lua goștina goștinarii de Băr- 

sani, ca și de Ja alți Bărsani, fiind oamen(i] streini.» —715. 

<«lzvoade de dajde Țiganilor lingurari», şfertul Octombre. 

Giust: Lupul, Luţul, Sălca, Vicol, Micul, Țivle, Grosul, Ursul, 

Purcar, ş. a.— 716. Să se aducă Țiganii Ceaureştilor la Vel 

Vistier. — 717. Să se aducă stoguri de fin «din fănul gospod 

ce iaste la Movila Mari, să-l ducă la grajdiul gospod»: se dă un 

lei de dusul stogului. — 718. «Precum s'a văndut camenile 

într'acest an; Octomvrie 22: 1.300 de lei Iașii, 750 Ţara de- 

os, 180 Romanul, 35 Fălciiul, 230 Lăpuşna, Orheii, Soroca, 
50 Cernăuţi.» — 719. Către zlotaşi. A făcut şferturile, «so- 
cotind mai bine a așădza ţara». Să fie cu luare aminte. cUnde
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să va afla, să va cunoaşte chip de raet (szc) de mesterşug 

sat de nesălință..., din rănduiala Curţii domneşti să va lipsă. 

Şi iată, fiind trebuinţă ca să trimetem o som[ă) de bani] la 

Țarigrad, ca să să dia pentru cheltuialil(e) ce s'ai fâcut la pr&- 

puternica Poart[ă) şi pre la alţii meghistani, fiind Domnie 

noî, pre la toate Ținuturille] s'ai orănduit căte o som[ă] de 

bani din frunte ban[ilor... Şi, de nu:i veţi ave dum. strănși 

den inut, cum veţ pute, şi cu datorie, săi faceţ ... Păr la 

sfărșitul aceştii luni negreşit... să-i pliniț dum,, căt la dzi 

întăi a lui Noevri vom săi pornim la Țarigrad. Altfel, va 

trimete calt zapcii, mai cu grele tubote, de va plini banii; ci ni 

vom şi scărbi asupra duimlitale) ȘI, fiind acum şi cătăva vrem(e) 

de cănd aţ eşit dum(neavoastră) la Ținut, îndată să ne trimitiţ 

o foae de cislă și doi de la doi sate, ca să vedem Domnie 

M& de urmadză a-ș face dreptate lăcuitorii în cisla lor.» Să 

scrie «cu copilul acest den casță)». — 720. La goştinari, «să 

pliniască pe gum(ăjtate de bani ce s'aii orănduit; Octomvrie 

22.5 — 721. «Pentru răm[ăiţa cuniţii îi a hărtiilor.» — 722. 

«Pentru caii de ţimir, trimițindu-să şi un căplijtan anume: 

pentru caii ce or fi slabi, să-i jă să-i aducă aice, iar carii or 

fi de triabă, să rămăe la ţimiruri, și în locul celor ce să vor 

aduce aici, să cumpere boerii acești numiț mai sus alţi cai 

din banii pe&., cu preţul căte 15 lei calul.» — 723. Să se 

«lipască» la banii steagului din Roman toţi oamenii lui Vel 

Logofăt la un loc. — 724. Către Costachi “Razul Vel Vornic, 

care scrisese «pentru vornicii şi alți oamen[i] de frunte, lă- 

cuitorți] de acolo, de la Orheiii, că, străngăndu-i dumnalui 

şi cetindu-le ponturile, şi arătăndu-le pentru toate, det, cer- 

şind ei că să s(ă] schimbi orănduiala căt pentru oi, stup[i], 

să nu să pue la cislă, avănd bucatele], aceste dajde lor osă- 

bită, — fiind cu calle), ai lăsat Mărie Sa, pentru aceste să nu 

să pue la cislă. lar, pentru altele ce mai cer ei, ca să să 

străce socotiala şi aşădzare ce s'a făcut, ni6 de cum nu 

să poate. Ce, după cum s'a făcut hotărăre pentru folosul 

obștii, așia va rămână. Şi, pentru vorniciă, atast[ă] dat[ă] tot 

așia vor rămăne, iar mai pe urmă s'a socoti şi sa puni la 

o cale pentru dănșii; Oct. 24 » — 725. Către «toț lăcuitorii 
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Ținutului Lăpușnii, Orheiului, Soroc[a]>. Razul a scris că 

li place tot in noua așezare, «numai satele cele mai mari şi 

cătunurile, ca să-ș facă fieșticari cisla lor osăbită, iar nu să s(ă] 

lipască la un loc, precum iaste porunca Domnii Meli. Pentru 

cari Domnie ME, necăutănd ale Visterii trebuinţă, şi socotind 

îutăiaş dat[ă] a vă pune la o cale bună ca acasta, cu lucru 

hotărăt am lăsat ca să lipsască toate cele ce era asupra 

voastră, și, pentru toate cumpănind și așădzind între toț o 

dreptate, a schimba hotărăre noastră ș(i] a muta dreptate, 

ni€ de cum nu priimim. Și, după cum hotărăsc ponturile 

Domnii Meli, cu carile vam înștiințat, fiind lucru bun şi drept, 

cum celor sărac, aşia celor fruntaş, trebue să fie priimită și 

plăcută.> Pentru celelalte, ca în n! precedent. — 726. «O carte 

legată, la Dum[i]traşco Păladi Vel Clucer, că, spuind dum. 

Vel Vistierul Mării Sale lui Vodă pentru vierii Mării Sale 

Mihai-Vodă de la Nicorești, că nu vor să lucredză viile şi să 

le îngroape, aii poruncit Mărie Sa Vodă dumiijsale Vel Vis- 

tier să trimită bani pentru lucrul viilor la Damli]traşco Pă.- 

lad|i], ca să-i dia în măna vierilor, să le lucredză; iar, de nu 

vor vria ei să lucredză, și fâr de voe lor să-i zapciiască, şi 

să le lucredză; Oct. 24.» — 727. Mortasipia Galaţilor, dată 

de Vistier unuia, «făr de ştire Mării. Sale lui Vodă», e dată 

de acesta altuia. — 728. «La Echim bunbaș (sic/ de Scăntee, 

ce s'aii trimis de aici cu un om gsd. 1000 parale, care fact 
25 lei»: să dea la oameni cite 2 parale de scîndura de teii.— 
729. La pîrcălabul Galaţilor, «să cumpere 5.153 oc[ă] miere, 
cari fac 117 căntare 5 oc[ă), şi 490 oc[â) tară, și să le tri- 
miţă la. Țarigrad, la boerii capichihăi pentru Ramazan» ; plă- 
tind din banii steagului. — 730. Vornicilor de Botoşani, «<pen- 
tru cai ce s'au trimis acolo la Botoșani, să să ernedză cu fănul 

c-ai rămas de la Tudorachi &-aii fost Vornic acolo». Se trimet 
Şi trei cvizitii» ; restul se va lua <ori de pin sate, ori de acolo din 
Botoșani». — 731. Pentru «<rămășița folăritului». — 732. «Pen- 
tru iuşorul a unor sate.» — 733. Restituţie de sate de la Ţinutul 
Sucevii, care dăduseră birul la ocolul Botoşani. — 734. «La Vel 

Capitan de Tecut, pentru dumnalui Gligoraş Costachi biv Vel Co- 
mis, fiind trecere dumlijsali pe acolo pe la Tecut, să margă în  
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Țara-Romăniască; să aibă voe; Oct. 27.» —735. | se dă aceluiași 

un copil de casă pănă la 7pargine, şi conacuri. — 736. «La Va- 

săl[e] capichihae de la Măria Sa Sultanul, pentru doi Tătar[!] 

de a lui Cantimir Mărze, de pe Sărată, carii trecănd peste Prut, 

pe o vale ce să chiam[ă] Nărnova, între Păniceşti şi între 

Cuteşti..., s'au ucis doi... de niște tălharți]» ; cari nu se 
află, «macar că sai dat strănsoare și împreguraşlijlor» — 

737. «Pentru emacii de la Hotin, ce faci supărări și străcă- 

duni lăcuitorțijlor.» Să trimeată oameni acolo cu jalbă la 

Samsongi-Başș[ă], «şi vor ave dreptate, fiind om înţălept şi 

mare prieten Mării Sale lui Vodă». Se trimete și beșieagă.— 

738. La piîrcălabul de Gălaţi, «pentru untul gospod ce iaste 

acolo, să caute mușterii cu preț mai mare decăt 4 p' oca», 

întrebind și pe Domn ; «cât aice s'aii aflat mușterii de au dat 

căte 4 p'.»: — 739. Să se trimeată «6 poloboaile] de mere 

domneşti», cu plată. — 740. «Pentru pește de munte, ca să 

aședză doi păscar[i), să fie pentru triaba gospod, să pue zapcii 

asupra păscarilor pe părcălabii de Niamţu, şi de da (s7c) ori 

pe săptămăn[ă) să trimiţă pești aice, cu panţării de acolo.» — 

741. «La Ştefan Rusăt Vel Păharnic, pentru dumniei Ilinca 

Hătmăneasa, cari iaste să margă la București, şi dzăce că are 

5, 6 ficori munten|!], oamin[i] streini și cu capetelle], şi vor 

să margă cu dumnei. Ce, de [a] fi așia, să fie cu capetele], 

să aibă pace să marză, iar, de sănt vr'uni de acolo de ioc 

şi cu casă, şi vor să margă numai păr la margini, dăndu-li 

pe&., să-i cisluiască cu satul, Oc. 30.» — 742. Pentru 300 

de drobi de sare la beciul gospod: cămăraşii de Ocenă vor 

da 30 lei pe ocă. — 743. eMălai... din ușor!.» — 744. Iertare 

de dăjdii pentru un Sirb, care «va să-ş aducă femeia aice în 

fară». — 745. «Aşădzare mezăl[uril]or precum s'aii făcut», 

cu ceauşi, căpitani, chihăi. Total: 8.375 lei noi. — 746. «Să 

apuce pe tărgoveţii de Bărlad și pe alţii de pin pregur», 

pentru jalba unui Armeana și unui Romin de la Suceava, tri- 

meși «de dum. Vasălache Saigiu», «să cumpere oi... Pe 

vrem[e] de chindie»-i lovesc şepte Tatari, cari li ieau și peste 

1 Ușurul tătăresc. 
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1000 de lei. «Cari Tătar(i] și Duminică toată dzua și Luni 
ai fost tot în Bărlad; pre car[i] Tătarți] un fiăor de popă 
din Bărlad să-i fie ştiind de Ja ce oarde sânt, şi săi fie şi 
cunoscănd ... Să îndreptedză urma Tătarlijlor acelora, de 
und[e] sănt, și de la ce oardă şi de la ce mărzacii», dind 
ştire la Căpitanul de Covurluiă sau la Căpitanul de Codru, după 
apropiere «Banii sănt bani împărăteşti, și ni& de cum nu să 
poate să rămăe gos pricina acasta.» Tatarii să se închidă de 
către mirzac: Domnul va da de ştire Sultanului. Dacă Birlă.- 
denii nu dai lămuriri, «pe Vornicii de Bărlad, pe Nica și pe 
alții, &-or fi mai capete acolo în Bărlad, să-i iă zapciul acesta şi 
să-i aducă aici.» — 747. Pentru Ungurenii imigraţi în Ținutul 
Bacăi: nu vor da nimic trei luni; «numai la foae de cislă să 
nu-i pue cu alţii, ce să fie osăbiţ>. — 748. «Pentru alți oameni 

strein[i] ungureni, pe unde s'ar afla, păr la dzeci-doispreci, 
în cislă cu alți oameni de țară să nu să mestece; iar căte 
doi sai trei Unguren[i] ce s'or mai afla într'alte sate, în foae 
satului să-i pue, — dar în cislă cu satul să nu între, ce să le 
pue bani drepți, căte 105 parale de om, și așia să plătiască, 
arătănd în foae Ungurii anume.» —749. Pentru 12 Unguri 
imigraţi : li se refusă «osăbită tocmal[ă]...; ce s'a poruncit 
la zlotaș sâ-i pue osăbiţ la foe și să le dia peceți, nemeste- 
căndu-i cu alții, şi ei, de vor vria, s'or cislui între dănşii>.— 

750. La zlotașii cu banii steagului. Cere ştiri «și de stare 
lăcuitorților cum să află, cu ce bucurie ai priimit aşădzare 
atasta ; de care știm şi săntem fâr de nit o îndoial[ă] că 
tuturor li iaste plăcută, fiind de obștie folos şi tuturor cu 
dreptate». N'ai trimes bani şi foi de cislă. «De Vinerți), 
Noevri 6, negreșit vom să pornim bani] la Țarigrad» (2 Novem- 
bre). — 751. A pus la menziluri <căp[i]tani oameni de Curte 
Domnii Mele, orănduind să să cumpere și cai>. A scris la zlo- 
taşi să li dea bani căpitanilor: «ca să să aședză mezălurți]le, tot 
odată, și ca s(ă) nu să supere lăcuitorii țărăi, ni€ cu cai a le lua 
de olac, ni& cu cheltuiala oaspeţilor, precum pără acmu ; ce şi : 
cheltuiala cu oaspeţii tot căpfijtanii să o poarte, cu bani de 
Ja gospod. Și ni mezăluri, să să de aşia, la fiiştecari, precum 
să da pără acmu, nu vom Domnie Mă, ci numai celor ce vor 
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merge cu carte gospod de aici şi celor ce vor vini de acolo 

cu răvaşăle dumnealor. Însă, cănd s'ar tămpla a vini şi vr'un 

Ag[ă] cu calabalăc mai mult, din gos, pe la Gălaţ au pe la 

Focşani, ia unii ca acie, prindzind dumnalor cai cu chirie, 

aș€e cu cai cu chirie să vie păr la Jaş; şi mezilurile la unii 

ca acie să nu să supere, ce numai la Goh[o]dari ce să vor 
tămpla a vini cu trebi în olac...; însă pria cu ochi deşchiş... 

Şi, pentru măncare lor, iarăș ce să va căde. . .», cuizvod (2 

Novembre). — 752. «Somele coniţii ce s'au aflat a mănțăjsti- 

r[iJlor», etc., la «let 7249 [1741], la luni] 2.184 mănăstirile. 

3.276 [lei] boerii văliți. 889 boerii al doile. 4.899 mazălii. 344 
Supănesăle săraci. 461 neguţtorii. 4013 preuţii. 105.485 bir- 

nicii ţărăi. 1.545 văduvele femei. 1.315 Ţiganii.» — 753. Pentru 
menziluri. «Să nu să dia cai tuturora, numai aşia tivilichiă, 
după cum să da pără acmu.» Să se iea cai şi nutreţ, cu 

bani. «Cailor să le puneț fier, cu numelfe] mezălțuliui.» — 
754. Pentru 12 Sirbi din Ținutul Orhei: «ca să-i pue cut 

osăbit, şi să le iă peceţi, să să cisluiască între dânşii; să nu 

fie amestecaţ cu alţii». —-755. Lui Vel Capitan de Greceni, 
să margă cu Stolnicul Sturdze săn Scărlătache Clu&, şi cu 
Gheorghii Vel Căpitan de Codru «la oamenii de Greceni și 
de la Vadul Isac[ullui t-aă fugit în Ţara Turtasc[ă], neprimind 
ponturile așădzării G-au făcut Mărie Sa Vod[ă], și să le ce. 
tiască şi carte ta deșchisă ce li s'aii scris de.la Mărie Sa Vodă 
lor, într'audzul tut[ujror, şi să s[ă] săliască în tot chipul ca să-i 
întoarcă înnapoi; Noemvrie 4.» — 756. Către Vasăi[i] Sturdza 
Stolnic. «Bănuind Mărie Sa Vodă asupra dumli]sale pentru 
ce n'aă mersi săngur, cu capul dum(i]sale, acolo la Greceni, 
c-aii trimis peceț și ponturi la Căpitanul de Greceni; şi 
trebue să margă, să li arăte şi dumnealui din gură folosul 
lor. Şi iată, banii ce erai orănduiț să să trimită la Gălaţ, li 
S'aii mai dat soroc, mutăndu-să să fie la Gălaţ; Noevri 9.» 
— 757. Către Căpitanul de Codru. Dacă oamenii nu vreau 

„să se întoarcă, va merge el la «Voevoda de Riani [Reni] cu 
mehtupul gospod ci i s'aii scris», pentru a-i restitui. « Arătăndu-i 
dumisale şi atasta, ca să nu fie pricin(ă) şi altora să triacă... 
Şi, aducănduii la locul lor, _trii-patru oameni) dintre dănşii  
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îndat[ă) să-i trimită aici. — 758. Pentru 27 Unguri veniţi la 

Cotnari: scutire pe citva timp. — 759. «Să cumpere 20 cai 

albi, pentru cociile inpărătești.» — 760. Celor datori cu goştina, 

«să [i iă oi, căte 1 leii». — 761. Scutire de cbanii pet[elt(ii) . .. 

pentru şangăi de Ocnă şi alți liudle] a Ocnii». —762. Se 

acordă cislă deosebită Ungurilor de la Călugăra. — 763. Cîm.- 

pulungenii să plătească «pentru 270 merț mălai &-ai luat... 

la Domnie Domnii Sale Gligor|i]-Vod(ă] din mălaiul de uşor 

de la Chiş(ijoău, căte 2 lei merța>. — 764. Pentru birnicul 

Țipul, fugit din satul Jăbălie. — 765. «Pentru 12 Ungureni sti- 

clari de la Bacău»: scutire, dînd pe an «500 de table de 

sticlă de fereste şi căte 100 sticle de băut aplăj». — 766. 

«La torcarii gospod de la Focşani» : uşurare la dări. — 767. 

Un dregător e scos de la «birul țărănesc» şi pus la <dajde cu 

mazălii». — 768. Ordin a se scrie Turcii dintr'un inut, cari su- 

pără pe locuitori, împreună cu averea lor. — 769. La Căpitanul 

de Greceni, pircălabul de Galaţi şi capichihaia de Bender, care, 

acesta, «să îndemnedză pe neguțitorii de Bender să vie să 

cumpere sare de la Ocnă, şi, pe sare 6-or lua, să vie aice la Eș, la 

dumnealui Vel Vistier Căpitanul de Greceni, să să agungă cu 

neguţtorii de Smil, şi părcălabul de Gălaţ să să agungă cu neguţ- 

torii de Gălaţ». — 770. «Pentru niște călugări ce sănt afară din 

mănăstiri, şi unii ai babele lor cu dănşii...: să li dia tutu- 

ror pezjete), şi, pentru vornicii şi vătămanii de pin sate, să dia 

agastiă] dată.» — 771. «Pentru călărașii hătmăneșt|i), să-i aducă 

la rănd, carii nu ş'aiă plinit răndul şi au fugit, ca să-i aducă 

să șadă aici la laș, să-ş pliniască rândul.» — 772. Pîrcălabului 

de Gălaţi: «să gătiască dzeci săimeni şi doi căl[ăjraş de 
Gălaţ, să margă cu haznaoa la Țarigrad, cu dumnalui biv 

Vel Postelnic>, dindu-li de drum 130 de lei noi. —773. Ace: 

luiaşi, «pentru vozarii carii sănt la gheceturți); să pue oameni 
cu bani din venitul ghecetirilor ; iar vozarii să dia bani] 

lor.» — 774. Pentru mîrzacul care făcuse furtul de lîngă Bir- 
lad. Vor merge păgubașii cu Căpitanul de Codru și doi 

„Birlădeni la căpetenia lui. — 775. <Un izvod de neguţtorii 

streini ce sai aflat aici în lași, anume»: un bogasier 

grec, la Sf. Sava; un alt Grec, cu «negoţ de Țarigrad», tot 
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acolo; doi mătăsari greci, împreună cu «un rob răscumpărat 

de la Turci», tot acolo ; un băcal «ot Rod» (Rodos, tot acolo; 

un băcal ianiniot, tot acolo ; unul, cu «negoț de Țarigrad», la Sf. 

Vineri. — 776. Cei însemnați arată că caici în ţară şedzătorli] nu 

sănt, ci numai, ei aducănd negoț cu rădicata, șădzind o lună-doi, 

îl vănd şi iar să duc», neavînd dughiană: nu li se dai peceţi. — 

777. La «copii din casa ta mică» trimeși la 'Ținuturi, pentru 

a cerceta pe ispravnicii cari nu răspund pentru bani. lea ciubote 

intre 20 şi 30 de lei.— 778. Pentru conacele lui Jordachi Postelnic, 

care merge cu haznaoa, «şi împreun(ă) cu dum. mergi şi cucoana 

Mării Sale Iancului beizadâ!» : se va plăti tot. — 779. Către lo- 

cuitori. A iertat tot ce dădeatiei, — puindu.li în loc şferturi,— «nu 

numai dăjdi, ce și jafuri feliurli] de feliuri, carele trece peste 

dăjdile ce era». Cel ce nu iea peceţi şi se află, va da «pe- 

cete lui îndoită; carii, cu &fertul dintăii, ce iaste să iasă, 

să faci întreită... Acmu, ca o ispită făcănd Domnie Me cer- 

care aice în tărgul Iașlijlor, mulți s'a găsăt și făr de peceţ, 

şi cu peceţ nescrisă pe fețleJle lor; carii, după hotărăre, ai 

plătit îndoit.» Ar face «şi pe afar[ă], adecă pre la toate Ținu- 

turile ..., cu boerănaş osăbiţ»; dar, Domnie Mia, iarăş cu milă 

aducăndu-ne cătră voi, ca să gonim cel mai răi de asupra 

voastră, — adecă cii ce or €şi, şi să vor afla acmu, ca să îă şii] 

peceț la cercătura ce iaste să fie, să nu plătiască întreit,— iat[ă) 

am mai lungit vreme aceia», încă cu 15 zile. Cei aflaţi vor 

da cele 105 parale de pecete, «şi cercătorilor ostiniala lor: mai 

mult nu, numai dzeci parale. Pentru atasta dar, de vremi că 

Domnia M& am gonit folosul şi dobănda Visterii, — carel!e] 

puteţ şi voi să cunoaștiț că, de cănd cu mila lui Dumne- 

dzău am vinit la Scaun, am fi putut lua şi văcărit pără acum, 

și altele ce era răi obiânuite asupra voastră, căte am fi 

vrut; — ce căutaț dar şi toț să eşiț la boerii zlotaș . . 

Să nu aşteptaţi cercătura ce va să fie.» Iarăşi amenințări 

1 Mavrocordat, fratele Domnului. Constantin-Vodă a avut și un fii Jancu 

(ef. Genealogia Cantacuzinilor, p. 390 şi cele dună Genealogie des Maurocordato, 

publicate de d. Legrand), dar acesta nu era încă de vristă, «Cucoanăz pare 

a însemna aici, nu fată, ci soţie: în care cas, ar fi. întăia soţie a lui Ioan 

Mavrocordat, Maria Gauliand (Gen. Cant, p. 391). 
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de plată întreită şi răspundere a vornicelului şi vătămanu- 

lui. «<Osăbit de atasta, de pre la căteva locuri ni-aii: venit 

jaloba, de pre la cei sărac, precum îi goniț şi nu-i primiţ 

la cisla voastră după hotărăre, şi cislele voastre iarăș 

nu le faceţ cu dreptate, puind capetile mai mult şi a- 

supra vitelor mai puţin, şi pre mulţi dintre voi, carii ar fi de 

sam[ă), îi arătaț bătrăni și nevolnit, și holteii numai pe cei 

cu mustaţ[ă) îi socotiţ; cu care pricin(i] încărcaț săracii.» Li 

lăsase numai lor grija cislei, crezindu-i drepţi. «Şi vitele, pre- 

cum s'a cădia, să le faceţ capete.» Altfel, se vor strica cișlele, şi se 

vor pedepsi «cei ce vor fi mai fruntaș» (17 Novembre).-- 780. Se 

trimete un copil de casă pentru a aduce în butuci pe vornicul 

de Faraoani și a-i lua bucatele, «pentru că s'a înştiinţar 

gospod, car fi gonit pe oaminii cei sărac şi cei streini dintre 

dănşii». — 781. Să se facă listă de <Ungurenii streini», cari ce 

vor da, «pe sama vorniceilor de pe la sate», fiind scutiţi pe trei 

luni. — 782. Sărdarului, să dea «80 lei la doi săimeni hănești, 

fiind liafa lor de 4 luni. ..,careiaui umblatde ai strănsu uşorul 

de la Tătarţi]». Urmărire: să se vindă «c-ar găsă la casăle 

lor».— 783. «O carte la Vasălache, capichihae de lăngă Mărie Sa 

Sultanul, pentru iarlăcurile alămului ; Noemvrie 20.> —- 784. Pen- 

tru birul unor străini; «și holtei s'or socoti numai cei cu 

mustăți». — 785. Pentru străinii ce ar veni, <audzind carte 

Domnii Mele» : nu vor da nimic pănă la Mai; apoi șferturi 

de cite 105 parale, «căsarii și holtei>, — «cii ce vor fi de vărstă, 

cu mustăţi, iar nu copilandricii» (szc). Nu va maida «nic văcă- 

rit, nic cuniţ[ă] ş(i] alte ce era mai înnainte», care sînt cu totul 

desființate. « Așijderele cu beilicuri sau clăg, sai alte angării 

Sai cheltuiale cu zlotaşii și cu alți dregători şi oamin(i] dom- 

nești, ni& macar preţ de un ban nimărui nimic nu vor da.; 

— 786. Vornicilor de Botoșani, pentru niște fin făcut de Banul 

Aristarhu. — 787. Către pîrcălabul de Gălaţi, pentru bani 

plecați «cu Toader Rahtivan la Țarigrad». Una diac merge la 

Gălaţi, ca să mai stringă de la Ținuturi pentru același 

transport. Vor veni <18 pungi, la care trebuesc 4 iucuri şi 

gum(ăltate ; dar, socotind că ta ţum[ăltate de iuc or fi 

galbeni, și or trebui numai patru iucuri, — care acele 4 iucuri 

63775. Vol. VI. 2]   
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să le fa dum. de acolo de la Gălaţ, căte 8 lei iucul...„şi 

4 oamini slobodzi ce or trage iucurile... lar şiali pentru 

iucuri, s'au dat de aici.» Poate aştepta o zi-două cu haznaua. 

—- 788. «17 cărți ce s'au scris pe la boerii zlotaș cu efertul 

de'ntăi a lui Noevri, Dechemvrie, Ghenarie. Într' acesta chip 

scriind: Facem știre dum. că acmu, după obicnuitul poclon 

a stiag[ullui, fiind vrem[e) şi de începere aşădzării lăcuitori- 

lor cu 4 îferturi pe an, pe paral[e], de tot omul căte 105 de 

&fert, după cum ponturi de obștie s'au dat în ştire tuturor, 

acmu fiind vremi a să scoate &fertul d'intăi : Noevri, Dechemvrie, 

Ghenarie, iată pre dum. vam orănduit zlotaş la Ținutul —, şi 

vam trimis și cătră lăcuitor(i] cărţile Domnii Mele deșchis(e) ; 

care, cetindu-le tuturor pre la toate satele, să le daţ căte o 

carte de aceste, și să căutaț îndată] să puneţi să străngă 
bani, după așădzare poclonului stiagului, luînd foae de la 

boerii zlotaș &-ai fost cu poclon[ul] stiag[ujiui, de toț oamenii 

-aii aflat de acel Ţinut. Şi, de vremi că acmu avem tre- 

buință pentru o som(ă] de bani mai în grabă, să căutaț să 

puneţi nevoință, și, păr la dzece dzile a lui Dechemvrie, să luaţ 

de tot omul căte un leii pol, și să-i trimiteț aice la Visterie, 

ca să-i trimitem la Țarigrad. Iar alţi bani ce mai rămăn păr la 

105 parale, iarăș păr la 40 dzil[e) să vă săliț dum[neavoastră] 

ca să faceţ și istovul, pentru ca să aibă și lăcuitorii vrem[e] 

de odihnă şi de răsuflare pără la &fertul al doile.» Să facă cer- 

cătură pentru peceţi. Să poprească peceți din ale poclonului 

steagului, pentru cei ce s'ar descoperi. Aceștia vor plăti amin- 

două dările, şi 10 lei pentru osteneala zlotașilor. — 789. Pri- 

vilegiu de a nu se cisiui cu <tîrgoveţii, pentru 7 oameni streini 

greci, ce s'aii așădzat acolo, la tărgu la Chiş[ijnăă». — 790. 

Către starostele de Putna, <pentru caă jăluit vornicul de 

Mocan(i] de la Cașin, dzicănd caii făcut trei cară pentru 

triaba gospod, şi Bărsanii de la Soveja nu vor să dă şi ei agu- 

tor la acele cară>.— 791. «Pentru Bărsanii de Cașin, pentru 

cari dentre dănșii era mai înnainte trăitori pintr' alte sate, 

şi toate cheltuialilie] îș da acol6, dar acmu unii ca acie pri- 

cinuesc și uu vor să-ș plătiască răm(ălșiţurile trecute.» — 792. 

Să se restituie bucatele «vătămanului de Faraoani, ce s'aii purtat
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pe uliţă». — 793. Pircălabului de Gălaţi, «pentru untul gospod şi 
pentru hotărăre rufeturilor de acolo din Gălaţ». —794. Locui- 
torilor Cîmpulungului rusesc. Aminteşte măsura ce a luat de- 
a se da în șferturi ro lei pol, «bani noi>, pe an. «Care așă- 
dzari, trimiţănd Domnie Me boeri, toț lăcuitorii, mulțămindu-să, 
Sai odihnit, și, fieștecarile[e] cu bucurie priimind, at eșit, şi 
şaii luat peceţ.»> Știindu-ila hotar, «că vă megieșiţ și cu Un- 
gurii şi cu Leşii, şi traiul vostru fiind mai greii decăt la alți 
lăcuitori, neputăndu-vă cuprind[e), ca alţii, de agunsu pentru 
hrana voastră, şi fiind și ca un chip de strajiă] locului la 
parte aceia... Holteii vi-i lăsăm ca să nu dia nimic » Și căsa 
rilor li scade (cifra e în alb). Dar săiea şi ei peceţi, «ca să 

aveţi sămnu la măna voastră». Doi boieri îi vor scrie, dînd 

peceţi şi holteilor, «ce vor fi holtei întregi, cu mustăţi, iar 

nu copilandricii... Pentru acasta dar, macar că asupra voastră 

cele ce era asupra altii țări știm Domnia Me că nu îmbla, 

dar, pentru mai bun aşădzămăntul și a vostru, şi ca să nu deosă- 

bim așădzămăntul de obștii, iată vă poruncim, nesocotind 

vre o impotrivire în găndul și socotiala voastră, să priimiţ 

cu toții pe triimișii boerii noștri, ca să vă scrie... ară, de 

vă veţ sămeți și veț arăta vre-o împotrivire şi vre-o nesupu- 

nire la porunca Domnii Mele, iată Domnie Mea, ca să eşim 

din păcat, și acasta vă arătăm, că celor nesupuș după toată 

dreptate i să cade a li veni de hac, și atunci, nu numai cu 

slujitor[i) de ai noştri, ce și cu oștille] împărătești vă vom 
pedepsă: de vrem[e] că raeoa împărătiască să numără că săn- 

teț, să cade să fiț supuş stăpănilor voștrii, iar nu împotrivi- 
tori; Dechemvrie 2.» — 795. «La Antoh Caragt Vornic de 

Botoșani, pentru fânul domnesc &-au fost făcut de tărgoveții 

de Botoșani, să-l dia să-l mănănce caii domneşti ce i-ai trimis 

de aici acolo, la Botoșani.» — 796. La Vel Căpitan de Tecuci, 

ca să-și iea 20 de oamen[i] «pentru slujba și poruncil|e] ce 
are; dar să fie oamen[i] osăbiţ, să nu fie amestecați pin sate, 

ce să fie cu peceţlijle lor osăbiț, și să fie în locde călăraș, 

și să fie scutiț de peceţ.> — 797. Pentru Turci datori cu cor- 
năritul. — 798. «16 cărți legate s'au scris pe la Ținuturţi], 
pentru vornicii de pin sate, socotind Domnie Me că ei sănt
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alergători pentru slujba și folosul satelor». Deci, «să [să] cisluiască 

țăranii pe dănși, pe fieştecarii sat, iar vornicii să fie scutiți 

de bani; numai ei să fie purtători de grij|ă| pentru strănsul 

banilor, şi pentru alte alergături și ostenele ale satului... 
Banii peceţilor vorniceilor să-i.„gisiniapcă țăranii pe dănşii, 

iar vornicii, după cum poruncim,: Săsfe scutiț.> — 799. «La 

Sărdariul, pentru oamenii lui Solcul Ade :la Bender, să le dia 

peceţ tuturor și să li iă banii depliny,și pe unul dintre dănșii 

să-l pue în butuă, şi să-l trimită aici. Și, pentru tobanii Tur- 

cilor benderlii, să I[i) dia peceţ şi să li iă banii de pe la toţ, 

şi să li iă și goștin[a] de pre la tobani, căte 6 bani deoae, 

pe oile lor, fără 2 parale tai mai dat la cuniceri.» — 800. 

«5 foiţ de copii ce li-ai dat peceţ, şi nu sănt de vărstă.» — 

801. La starostele de Putna, «să chem(e] pe Mocanii de la 

Soveja, şi să să tocmască cu dânșii, să fac[ă] doi cară mo- 

căneșşti, căte cu 8 cai, ce să ducă banii poclon[ellor bairam- 

lăcului la Țarigrad» ; la 10 anuar, carele şă, fie la Galaţi. — 802. 
«Dumlijsale Vel Sulger, să nu fie alţii volniă a cumpăra vite, păr 
nu va plini soma dum[i]sale Vel Sulger, pentru traba Sulgerii.» 
— 803, Pentru iucuri şi cei ce trag iucurile la ducerea haznalei (26 
Decembre). — 804. La locurile de menziluri. Află că, «nu numai 
că nic cu bani pentru cele de trebuință nu veţ se daț la căpitan|ul] 
ce iaste orănduit asupra menzălurilor, ca să-i grijasc[ă), ce 
încă nic în cas[ă] să poposască nui. priimiţi, şi ni un fel de 
agutor cătră unii ca acie, cănd să tâmpla de vin, nu daț, nic 
arătaț, .. Menzălul am rădicat deasupra voastră, ce şi chel- 
tuiala care a voastră datorie era.să daț, am poruncit cu banii 
Visterii să să cheltuiască... . Jalobe. ca aceste de acmu să nu 
ni mai vie... Cănd s'ar tămpla a veni oaspeţi și mai gloată, 
cu porunci, la cele ce ar fi de trebuință să dați ascultare 
căpitan[ullui.» — 805. «Pentru Lipovenii de la Sugav(a], cari 
ai jăluit aici că sănt năpăstuiţ cu căţva oamini, să-i cerce şi 

să-i afle, și să le facă dreptate; și, pentru 21 călugări, ce li 

Sai dat peceţ, să li dea pace de ban[i), și ni la tablă sănu-i 
pue.» — 806. Pentru «Andronachi bucătar gospod», care avea 
pecete la Iași, şi se mai dase una nevestei lui, la Putna. — 
806. Cercătură. «Şi pe vornicelul satului, und[e] vor afla oa-



  

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 395 

mini mistuiț, bucatele] lor ce va ave, să le iă pe sama dom- 

niasc(â], și pe dănsul să-l trimită la ocnă.» — 808. Împlinire 

asupra lui «Ștefan Gherghel şi Zamfir, vameș de la Botoşeni». 

— 809. Starostelui de Putna, «pentru Dumitrașcu staroste, să-l 

las[ă) să triac[ă] în "Ţara Munteniască, pentru datoriile lui, ce 

are la Mihai-Vod[4]». — 810. Pentru untul domnesc de la Gă- 
laţi, zeguțat de un negustor. « Să-l căntăriască tot untul cu cănta- 

riul vămii.> — 811. Spătarului: «să aibă a popri negoț neguţtorii 

ce ar fi cumpărătorii] de păine, cum să nu fie volnic a cumpăra 

grăi şi ordzi, păr va plini dum. Vel Spat. toată păne ce iaste 

orănduită să cumpere pentru triaba Împărăţii ! ; Ghenarie 15.x— 

812. «La Gheorghi Vel Căpitan de Codru, pentru gloabe şi 

altele ce s'ar fat[e] la tărgoveţii de Huş, carele sănt obic- 

nuite a lui vtori Păharnic; ce să caute să nu să amestece el la 

nimic, căt, fiind tărgu domnesc, nu să amestecă Căpitanul; ce 

iaste a lui vtori Păharnic.» — 813. Către Vel Căpitan de Coţ- 

mani, pentru «că Leşii de ceia parte trimit dincoaci în ţară de 

tae lemne şi altele ce le trebui, de toate; şi încă şi acasta ar fi 

sunănd:-o, dzicănd precum că trii luni ar fi slobodzi să tae 

şi lemne şi altele de toate, ce li-ar trebui, din Moldova. 

Pentru care i s'a scris, de aii făcut atasta din socotiala lui, 

pre fără cale at făcut-o, şi îi s'aii scris să să poarte cu so- 

cotială, și margine acia să fie foarte poprită de cătră Leș, să 

nu audă Mărie Sa că iaii Leşii macar o surce din Moldova 

făr de ştire Domnii; că, de s'ar mai înțălege, atunci a tri- 

3 Griul se trimetea la «Anadol», la Trapezuut, unde trupe turceşti luptaii 

cu Perșii (Hurrouzaki, IX!, p. 684, n” pcoxoviil). Despre ordinul, din Mart 

1742, de a se trimete provisiile adunate în ţerile romine la Trapezunt, vezi 

şi raportul olandes următor, din 2 ale lunii: «<Niet alleen zyn die ordres af- 

gezonden, maar men hadde ook ordres aan de princen van Wallachyen eri 

Moldavien gezonden van de magazynen langs den Donauw van aile behoef- 

tens te voorzien. Deze zaken aldus staande, haeft men voor eenige dagen 

ordre gezonden om alle de voorschreven behoeften inteschepen en naa Tre- . 

bisonde te zenden» = <Nu numa! că ş'aii trimes ordinele, dar sai dat și 

ordine Domnilor Ţerii-Romăneşti și Moldovei a prevedea cu toate cele de cu- 

viință magazinele de-a lungul Dunării. Așa fiind lucrul, acum cîteva zile, sa 

ordonat ca toate aceste lucruri de nevoie să fie puse în corăbii și trimese 

la Trapezunt.» Şi Neculce pomeneşte de această trimetere de griii (p. 418).
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mete, și cu urgie sa rădjijca de acolo; Ghen. 12.» — 814. Se 
dau bani Spatarului, «să cumpere zahariă». — 815. Către sta- 
rostele de Cernăuţi. Să trimeată îsfov4/ pănă în 15 zile, «că mai 
mult o dzi n'a ave păsuialță).» Și pentru lemnele Leşilor: el 
scrisese «că nu știe din ce pricini sănt Leşii slobodzi păr 
la atăta de trec dincoat[e] de-ș tae ce le trebui, de toate. Care, 
pentru atasta, cum poate dzit[e) că nu știe din ce pricin(ă) 
iaste, căc dumnealui iaste purtător de grijă) marginii acol, 
şi, de s'a fa&[e] vr'o stricătune marginii, iarăș de la dumnealui 
să va cere să dia sam[a].» Dacă e vinovat Căpitanul de Coţ- 
mani, să spuie anume (12 anuar). — 816. Către Vel Căpitan 
de Codru, pentru plingerea unui sătean, «că îi s'au tăiat un 
boii la conacul Domnii Mele de la Roșiiat, și, fiind orănduiţ 
să diă o ialovițță] Stănileștii la acel conac, ai dat un boii 
pentru ialoviț[ă], la conăcari, şi conăcari l-ai dat acestui 

Costantin pentru boul lui.» — 817. Vechilului de beșleagă de 
la Botoșani, «pentru Turcii hotinceni carii “cumpără vite, şi 
nu vor să s[ă] pliniască vama pe obicei». — 318. «La Vornicul 
Costachi, răspunsu cărții dumlisale| pentru 600 cară de lemne ce 
poftisă Pașa de Bender pe gospod ca săi trimită, — precum că 
li-au lăsat, să nu-i mai duc[ă] ; numai să de poruncă oameni- 

lor de pin sate, cin[e] va vre, să ducă lemne, să le văndză 
pe bani acolo la Bender.» — 819. Către Vornicul de Boto- 
şani, pentru cheltuielile tirgoveţilor cu Vornicul și cu Iaco- 
vachi Ușeriul și cu beșleaga. <Osăbit, ai mai jăluit tărgovetii, 

dzicănd că aii avut obiceiii d'ai avut un șoltuz şi 2 părgari 

şi un grosar, şi banii lor îi plătie tărgoveţii ; iar acmu nu 

li-au lăsat ni6 părgar, ni& grosari. Pentru care s'aă scris Vor- 

nicului de Botoșani, pentru acei 4 oameni, să le cisluiască 

banii lor pe tărgoveţi, și pe Armeni, și pe Jidovi. Așijdere și 

pentru nişte Greci, neguţtori streini, ce sănt trăitori de mult[ă) 

vrem[e] acolo cu dugheni, și acmu ai jăluit că nu i-ai pus 

la cislă cu dănșii, ce i-ai lăsat de-ş plătesc pet. osăbită, și 
S'ai poruncit ca săi pue la cislă cu dănșii, de vrem[e] ce 

sănt trăitori de mult cu dănşii acolo; că €le] ei sănt să plă- 
tiască mai mult decăt pec[elt(ea] lor, să-i cisluiască la un loc 
cu tărgoveții ; Ghenarie 13.» — 820. Pentru vite scrise fa cunifă
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în două locuri, plingere a vornicelului, căruia i se luase și, 

un' cal. — 821. «Pentru Ungureni de Țifeşti», cari dăduse un 

cal la <agărlăcul» Domnului. — 822. Slugi de boieri să plă- 

tească deosebit de satul lor. — 823. «<Salahor-Mehmet-Aga 

care aii venit la 16 dzille) a lui Dechemvrie cu 2 fermanuri: 

unul porunceşte pentru 30 chil(e] ordzu, şi preţul căte 20 bani 

chila stambol, şi 13.000 chile de făină, căte 55 de bani chila; 

care zahare să o pogorăm la Gălaţ; ce iaste orănduită ca 

să margă la Anadol. Alt ferman poronceşte pentru conacile 

lui Romenţoh, solul moschicescu, viind de la Țarigrad, să i să 

gătiască de la Tulce pără la hotar z00 cară, căte cu 4 boi, şi 

800 boi slobodzi, și 400 cai, şi, la 30 conaci, ce săntu socotite 

de la Tulce și pără la hotar, căte 100 chile stambol ordzu 

pe dzi, şi căte 20 carle) lemne pe dzi, şi căte 10 cară făn 

pe dzi, şi 1.500 căntare paia, la aceste conacel.» — 824. 

«Ghen. 15. Niat vinit poroncă ca să gătim și lui Ilci- 

Paşia ?, ce vini de la Moscu şi trece la Țarigrad, de ia 

hotar şi pără la Tulce, iarăş 25 car|e) căte cu 4 boi, şi 

2.000 păni, căte 100 dramuri păne pe dzi, și 250 oc[ă] carne 

oaia pe dzi, şi 300 chil[e] stambol ordzu pe dzi, şi 60 cară 

paia pe dzi, şi 20 car[e] lemne pe dzi, şi 15 cară fân pe dzi.» 

Se dă sarcina lui Costachi Razul Vornic. — 825. «La Vor- 

nicul de Cămpulungu, pentru c'ai jeluit vameşii de Botlo]- 

şeni, de Sutavă, c'ai avut obiceiui de lua vamă căte 1 p. 

de tar (sic) care trece în Ţara Unguriască, iar acmu s'ait în- 

tinsu Vornicul de Cămpulungu și îă el ace vamă.» Se întă- 

reşte vechiul obiceiii. — 826. La Vornicul Costachi şi la Pav- 

lachi Sărdariul. «Pentru cele ci cerea Măriia S[a] Paşia pentru 

chihaeoa Mării Sale, şi a oameniloru Mării Sale, carii mergu 

1 Pentru această solie și zăbava ei de trei luni la Bender din causa schim- 

bărilor din Rusia (revoluţia care dădu tronul Elisavetei), v. cronica lui Ne- 

culce, pp. 418-9. Cererile lui Romanţov pentru conacele sale de dincoace de 

Dunăre aii rămas vestite: e] ar fi pretins vinuri franșuzeşti de “Tokaj, rachiă 

din Antile și elixire rare, «ca o satiră în potriva pretențiilor solului turc» 

(Hammer, GescĂ. des osmanischen Reiches, ed. din Pesta, IV, p. 381). Cf. și 

raportul venețian din Hurmuzaki, IX!, pp. 683-4, n DCCACVII. 

2 Kici-Pașa, Paşa-ambasador.
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"înpreună cu solul, ne scrii dum, că ai luat înştiinţare de la 

capichihae de Bender și de la Alexandru Ușeriul precum 

ni de cum nu să pot acele ca să nu să dia, și să rămăe 

făr de bănuială. Ce noi lui Theodosie Portariul şi lui Ale- 

xandru Ușeriul nu liam poroncit ce să vorovască cu mu- 

hurdariul ș[i] cu Divan-Efendis(i] și să îă răspunsu de la 

dănșii pentru aceste, ce cu singuru Măriia S[a] Paş(a].» Să vor- 
bească direct. Cele care se cer pentru solul rus şi Elci-Paşa, 

«nu le putem cuprinde. Ce, ca să nu rămăe Măriia S|a] Paș(a] 
bănuit, ce vii mai socoti dum. piste ace 1000 lei, încă ceva 

să mai dai, ș'așia iai să tocmască şi să aședză triaba atasta.» — 

827. La Sărdariă, «pentru 2 femiei ce li-au fostu țiindu niște 

Turci, și li-aii trimis aice, li ai adus; şi s'or fa&[e] surgunu de 

aici». Se bucură că e bun ceauşul de la Chişinău: i se dă 

deci «un postavu supțire». — 828. Lui Costantin Vornicul de 

Cimpulung, pentru cveştile ce ne scrii dispre Ţara Ungu- 

riască». ] se orînduiește «răsura lui de la poclonul stiagu- 

lui>. — 829. La Căpitanul de Greceni. Cam mult s'a chel- 

tuit «cu acel Sultan», acolo. S'aui scăzut prețurile în izvod. 

«Şi, pe izvodul acesta ce țam triimis, iată că am făcut Dom- 

nie Me milă cu dănşii, şi le plătim cu banii noştri»: îi va da 

«în mănule lor». Să cumpere cai de menzil, cu 12 lei calul.— 
830. Vornicului Costachi: i se mai trimet bani. Pentru Elci, «ma- 

car că păr acmu poroncă cu firman încă nu ni-ai venit, dar 

înştiinţare de la capichihăi avem; ce dumneata vei purta 

de grij|ă] ca, de nu să va put& rădica asasta de asupra 

noastră, să nu să tămple smintial[ă]». — 831. Vornicului 

Costachi: să nu dea pentru solul rus peste firman, pe care-l 

va retrimete cu Alexandru biv Vel Uşer. «De vreme că 

acmu şi solul ai venit.» — 832. «Dajde mazililor, ci s'ai 

scos la—: 56 ug. Sutava. 42 ug. p! Niamţul. 15 ug. Roman. 

13 ug. p' Bacăul. 72 ug. Putna. 15 ug. Tecutul. 14 ug. p! 

Covurluiul. 65 ug. Tutova. 74 ug. p! Vasluiul. 17 ug. p! 

Fălciiul. 54 ug. Lăpușna, Orheiul, Soroca. 41 ug. p!. Cer- 
năuţ. 91 ug. Hărlăul i DorloJhoiă. 19 ug. p! Cărligătura. 82 
ug. p' Iașii, Ținutul ii tărgul.» — 823. Către starostele de Cer- 

năuți: să trimeată «și sama ș(i] tablă și tot istovul la Visterie,
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nemai urnind vremea; că a să lungi mai mult, nu vom Dom- 
nie Me, de vremea că acmu vom Domnie Mt să scoatem şi 
<fertul lui Fevruarie». — 834. Zlotaşilor de la banii steagului și 
de la șfertul întăiă. «Ca s[ă] pliniască de pe la vornicii, pentru cei 
ce nu şar fi dat banii păr acmu, de vreme că n'au sărguit pe 
oamini ca să-ş de bani păr acmu.» — 835. Pircălabului de Gă- 
laţi. « Viindu cohodariul nazărului de Brăila aici, ne scrie şi 
dumnealui nazărul și ne poftește pentru cherestioa ce iaste acolo 
la Gălaţ, ca să o lăsămu să o îi dumna[luji, fiindu-i trebui- 
toare. Ce, căt pentru cherestioa acie, Domnie M& ştim că ai 
dat-o Domnie Sa Grigorie-Vod[ă] pre la mănăstiri.» Află că 
mai e «altă cherest& vech[e] acolo, 110 bol[o]van(i]». Se poate 
s'o iea pe aceasta. «Și, pentru haragiuri ce să da acolo şi 
întralți ani la cei ce venit de la 'Țarigradu şi mergea, 
iarăş zăcem dumisale, precum într'alți ani, așe şacmu omul 
dumiijsale nazărului să de, iar alţii să nu să amestec[e)» (20 
lanuar). — 836. <Un izvod de neguţtorii streini ce s'au aflat 
aici în lași»: la Sf. Sava un negustor de bogasie din Neo- 
chori, unul de negoţ de Țarigrad, din Trapezunt; un băcal din 
Rodos, un <bogasiiar> din Ianina. La Sf. Vineri, un alt 
Grec, din Neochuri, cu negoț de Țarigrad. «Dzearec Arman 
sin Mărdară ot Armenime, îmblă cu negoț din Țara Ungu- 
riască, şi are şi doi fecori ungureani, anume Marin și Ion. 

Ivan sin Stari den Brașov, ot Tărgul de gos, are negoţ de 

Braşov, şi are și doi copii, iar din Țara Unguriască, anume 

Bucur şi Pătru.» La Barnovschi, un bogasier grec din Tra- 

pezunt, şi un al doilea. La Sf. Vineri, un băcal din Trapezunt, 

cu tovarășul săi; alt bogasier grec. La Sf. Sava iar, un bo- 

gasier din Ianina, o «slugă» din Trapezunt, şi alte slugi de 

acolo. La Sf. Vineri iar, un bogasier din Trapezunt. «Ilie 

sin Costantin șachiargiii g[o|sp[ojd, Moralăi, şiade supt vamă.» 

— 837. «Lui Ioniţă, copil în cas(a] mic[ă], să fie volnic... a 

duce de aici pe Antoh Carage Vistier la Botășani, și acolă 

să pliniască — lei, rămășița îfertului d'intăi: Noemvrie, De- 

chemyrie, Ghenarie, de Ținutul Hărlăului, i . Dor[ojhoii, îi 

Botășani, și păr la 7 azile a lui Fevruarie să pliniască toț 
bani, şi, de unde a fi rămăşiț[ă], să iă vite, să o văndză; şi,
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neplinind banii păr la sorocul ce s'aă pus, pe Antohi Carage& 

să-l aducă iară aici.» — 838. Scutire pentru doi oameni din 

«Țara Turtască, ș|i] s'or lua peceţile lor în loc de albi la 

Vist[elriia>. — 839. Menţiunea Comisului Gligoraș, dus cu 

un copil de casă în Țara-Romănească. — 840. Să se dea în- 

napoi la vama Cimpulungului niște bani luaţi mai mult de 

Vornic saii cheltuiţi cu el, «trecănd în sus şi în gos. — 841. 

Să se iea oi, «căte 1 lei oaia», pentru goștina neplătită. — 

842. Către capichehaia de Hotin, pentru «oameni de pe Cu- 

hur», cari se pling că «Turcii emaci de la Hotin..., de trec 

la Movilă, trec peste dănșii, şi le ei vite și bani.» Săi spri- 

jine în jalba lor la Samso[nlgibașa. — 843. «Pentru un om 

t-aii murit, să-l radă de la tablă, şi să-i iă și pecete.» — 844. 

Copii de casă trimeși la foștii zlotaşi, pentru ca «să li iă 

vite şi altele t-ar găsă la casăle lor, să să văndză», pentru 

lipsă a sumelor. — 845. Către starostele de Cernăuţi. «Iată 

şi izvod de răsura tovarășilor dumitale, cărue, căte căt vei ţine 

în sam[a] răsura lor, ţam trimis dumitale... Iar cielalţi bani 

să-i istovască cu un &as mai înnainte... Sporiul ce'i sporit 

dumneata la Gfertul acesta a lui Noe(m)vri, încă am vădzut; 

ce sporiul acesta îl vei puni dumneata în tabla atasta ce 

vei face, de sfertul lui Noe|m|vri.» Pentru Căpitanul de Coţ- 

mani, i-a scris iar; «şi, de nu te va asculta de acmu înna- 

inte, ca pe un boer bătrăn și ca pe un staroste, atunci îl 

vom rădica de acold din căpitănie; așiș dumnata să-l rădic, 

și să-l trimeţ aici» (25 lanuar).— 846. «Pentru o femei t-ai 

ţinut-o un Caramehmet Ture de la Lăpuşna, care, femie 

aciia, s'aii adus aice la Eș, să stia păr vor veni fraţii şi ru- 

dele ei; dar pe Turc să dzică Vornicul tauș|ujlui de la 

Chiș(ijaăă să-l pue în heră și să-l trimit(ă).» — 847. Pentru 

niște oameni morţi; înnainte de a se șterge din table, să se 

vadă, «cu bun[ă| dovadă și cu mărturie de la vornicel şi de 

la preut, precum nu iaste alt meşterșug». — 848. Pentru un 

om căruia-i arsese casa și pecetea. — 849. Pentru un altul, 

«carele, mergănd la tărgu la Roman, ș'aii uitat pecete», şii 

s'a dat alta. — 850. Pentru un Grec «de la măn(ălstire de la 

Bursu€..., cărue i-ai pus un om năpaste, iar Grec, în spa-
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tele lui». — 851. Pentru datornicii 'din Putna ai unui Armean 
polon. — 852. «16 cărţ s'aii scris pe la boerii zlotaş ce s'ai orăn- 
duit cu cfertul al doile, la Fevruarie, Mart, Aprilie, pre la Ți- 
nuturți)... Holteii, am făcut Domnie M& milă, şi am mai scădzut: 

„am lăsat de holteiii căte 5 lei pe şo paral[e] la îfert, şi cele 
cinci paral[e| răsura dumilorvoastri.» Se vor da peceţi nouă 
holteilor. «Holteii cei cu părinţi şi cei ce nu vor ave casele 
lor osăbite, acie vor da căte 5o parțalle la sfert, iar cii cu 
mami şi cu casă, acie nu să vor socoti holtei, ce ca un cas: 

nic va da birul lui.» Să se gătească. «Căt, viind vremi acmu 
de prim[ă)varța], ca să să poată apuca şi lăcuitorii de pă- 
mănt, nu vom să umblaț mult prin Ținut.> Cercătura, după 
noua milă, să se facă și mai strîns. Pentru holteii aflați de «i, 
vor lua «căte i leă și banii drepţi a peceţii», fără a li cere 
Sfertul întăii şi banii steagului. Şi către săteni. «Cisluindu-vă 
holteii..., făcăndu-vă dreptate între voi... Să vă puteţ apuca 
de pămănt şi de hrana voastră. Ce dar, de vrem[e] că Dom- 
nie Me poruncile şi trebuințăle cu conacele solilor şi cu za- 
harelelie), ce săntem orănduiţ din porunca Împărăţii, toate cu 
bani le facem şi le rădicăm, şi ni€ unel[e], după făgăduinţa ce 
vam dat asupra voastră, nu aruncăm, şi voi dar, oamen|i) 
ce veț fi avănd dosăț între voi, cariipără acmu nu vor fi eşit 
ca să-ş iă peceţ, făr de nit o zăticnire și lunecare pre toț să-l 
scoateţi la boerii zlotaș, ca să-şiă peceţ» (30 anuar). — 853. 
Între zlotași iarăşi, Antioh Caragea, lie Neculce, etc. La 
<tărgul Iașii: Vel Postelnic». — 854. Lui Costachi Vornic, 
«pentru 50 cară şi 100 cai, ce cere mai mult Mărie Sa Paș(a) 
de Bender şi Capugi-Baş(a] ce iaste orănduit cu solul mos- 
chicescu, peste 200 cară şi 400 cai ce sănt orănduite să să 

dt, cu ferman împărătescu:... nimic alt afară din căt scrie 
fermanul înpărătesc să nu dia» (26 Ianuar). — 855. «Ca să 
aducă pe vătavul de cocieri de la Orheiii şi pe doi cocieri, 
la grajdiul gospod, dup[ă] obicei» (26 Ianuar).— 856. Către 
pircălabii de Gălaţi și Căpitanul de Codru, «pentiu satel[e] 
de pe Prut, de la Covurluiu, ca să dă poruncă olăcarilor și 
surugiilor, să nu mai margă prin sate, ce să-i îndreptedză 
pe drumul mezil(ujrilor>. — 857. «Satelor de pe Prut, de la 
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Covurlui ..., să să apere de spre olăcarii], să nu de caii 

de olac, nig căruţă, nimărui.» — 858. Pentru un om ce murise: 

să se dovedească şi să se caute, dacă nu se poate afla altul, 

«să încap[ă] în locul acelui mort». — 859. Împlinire la Ioniţ[ă] 

Bașotă şi loniţă Pisoţchii. — 360. Către locuitorii din Tecuci, 

Covurlui, Tutova, Fălciii. «Viind poruncă de la puter- 

nica Înpărăție ca să să cumperi o samă] de păni, făin[ă] 

de grăi şi ordzu, care păini iaste poruncă ca să să străngă 

la Gălaţ, și, de la Gălaț, de prim[ăJvară, cu corăbii să să ră- 

dice, și, cercăndu-să prețul pănii pecum daii neguţtorii acum, 

s'au aflat că pe grăi dau căte 3 lei pol chila de 13 dimerlii 

şi chila de ordzu căte şo paral[e|. Ce Domnie ME, ca să nu vă 

pricinuim pagubă, de vrem[e) că grăul iaste să să facă făin[ă) 

şi să-l duceţ la Gălaţ, și ordzul iarăș aşijdere, — iată vă 

dăm pe chila de făină de grăi căte 4 lei, numai grăul 

să fie curat şi făina măcinată bin[e]; şi pe ordzu căte un 

lei pol.» Grija o va avea Manolachi Costachi Vel Spătar. 

EI va împărți suma de zaherea la Ţinuturi şi va plăti apoi 

(27 lanuar). — 861. Se trimet peceţile holteilor. «Însă dum- 

navoastră pre să vă deșchideț ochii, mai cercănd; căt poate 

mulți, cu oaricare gănd de meșterșug, căsarți] fiind, s'or fi răs- 

punsu holtei... Și numai acelora ce or fi dovediţ holtei, să 

le schimbaţ peceţțijie» (27 Ianuar). — 862. «Desatnicilor», pen- 

tru urmărire. — 863. Răspunsul către Manolachi Costachi (28 

Ianuar). Află iar, că «chila de grăi de 18 dimerlii (este) căte 3 

lei pol, și de ordzu căte 1 leu pol... Să-l driagă bine şi să-l 

nacine.» Va orîudui la Ținuturi, fiind grabă, neașteptind pe 

vînzători numai. «Banii, gata să-i dai dum. pe la măna oa- 

menilor; să nu laș să rămăia să iă mai peurmă banii... La 

Mart, iaste să vie corăbiile să încarce păine atasta, să o ducă.» 

Să se ajute cu mazili. «De vreame că Domniia Mea dăm 

preț mai bun decăt neguţtorii, caută dumn[eajta, făina să fie 

bună și ordzul curat, ca să nuo cărtiasc[ă), cănd vor veani 

să o iă, — că apoi dumnleajta vei plini-o bună.» — 864. 

Pentru văduva lui Savin Zălgiu: i se iea pecetea. — 

865. «Pentru cai jăluit Cămpulungenii de la Vama Cămpu- 

lungului, cum că li-ar fi măncat cățva bani cielalți Cămpu-
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lungeni la €ferturil[e] trecute, la Domnie Sa Gligor[e]-Vodă.» 
— 866. Plingerea unei femei, că i s'a pus la cislă un copil, 
«şi el trăește într'o cas(ă] cu tată-săii, şi să ţini cu tată-său». 
— 867. Către Antoh[i] Caragă, Vornicul de Botoșani, pentru 
jalba negustorului Manoli că, la banii steagului, «avănd el un 
văcar cu doi fesori, şi nişte tobani la oi, şi doi argaţi, și pri- 
săcari, i-au scos pre toți la zlotaş, de li-ai luat peceţ...; şi, 
fiind ei aproape de un sat Mănăstirenii, ai luat răvaş de la 
zlctaș la săteni de acolo, să-i cisluiască cu dănşii în sat, pe 
putere lor. Și, mergănd la săteni cu răvaşul zlotașii)lor, ei nis 
de cum n'ai vrut să-i priimască; şi păstorii acie, vădzăna că 

rămăn sănguri să-ş plătiască peceţii]le, și fiind oameni] sărat, 
văcariul, şi cu fisorii lui ai fugit; şi zlotaşi ati plinit banii 
stiag/ullui acelor fugiț de la dănsul, și acmu cer şi cfertul 
d'intăi tot de la acest neguţtor.» Dacă e adevărat, să răspundă 
sătenii. — 868. «9 cai şi 2 sanii pentru dusul banilor la Țari- 
grad, cu Răhtivan ; Ghenarie 30.» — 869. Zlotaş|i]lor &-au fost 
cu hărtiile la Avgust, la Domnie Sa Gligor[e]-Vodă» : îm- 
plinire. — 870. Pentru salahorii de la Vozie, cari primise întăi 
20 de lei la plecare, apoi ş lei acolo și patru saci de făină.— 
871. «Pentru doi vătămani din Dorna G-ati jăluit că ei ai fost 
străngători de bani la acel sat, și peceţile lor nu li-ai plătit 
satul.» — 872. Pentru «lordachi diiac lui Tudorachi t-aă fost 
Vornic la Botoșani» !. — 873. Vornicului Costachi. Dacă «so- 
lul»2 va trece peste zilele termenului, îi va face conace, dar va 

lua «sănet> (3 Februar). — 874. La Căpitanul de Greceni, 
«pentru oamenii cei noi ce s'ai adaos pe la sate»: vor fi 
scutiți pănă la Maii. — 875. Pentru banii şfertului al doilea 
din Suceava: «săi trimită la Cămara gospod» (4 Februar). — 
876. Pentru Birsanii de la Cașin şi Soveja, cari se pling că 
starostii de Putna și «căpliltfanii] carii sint dreglăjtor(i] pe la. 
Ținut» li ieaii «mel de perdă, pe unde li să) tămplă oile, și obi- 
ceii n'au avut, făr de căt să de numai celui cu moșie (să 

! Pentru Vornicul Tudorachi, v. vol. precedent, p. 666. ÎI găsim la 1753-44; 
idid., pp. 247-8, n! 120, 123. 

2 Rusesc,
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de) melțul]». — 877. Pentru egumenul de la Soveja, ce iea 

o vacă pentru o pagubă în păpuşoii, care, eispășind oame- 

nii», se află foarte mică. — 878. Jalba acelorași asupra pan- 

țirilor, cari li-au tăiat un cal şi două vaci «din ţarli]nă». — 879. 

«+ Căşlijnenii» (Birsani) se pling că la plecarea spre Constan- 

tinopol a lui Grigore-Vodă, ei ai dat trei care, dar nu și 

«Sovejenii». — 880. Către starostele de Cernăuţi, pentru o 

datorie a unui Armean polon din «Stănislav> faţă de Lupu 

Aga, «din boi G-ai cumpărat de la Halipliul tau fost sta- 

roste la Cernăuţi, la Domnie Sa Grigorii-Vod[ă]». Banii să 

se trimeată «în olac>. — 881. Pentru. banii de caş ce dato- 

resc doi Turci din Focșani Birsanilor din Cașin şi Soveja.— 

882. Pentru Mihai Caţichi, vameșul de Focşani, învinuit de 

acești Birsani că li-ar fi luat, cosăbi de goștină, c-aă dat, 

căte 4 parale de oae, încă și căte 1 lei i p! de stănă, după 

cum aii fost dănd mai înnainte, cănd da căte 2 parale de 

oae. Dar acmu, într'acest an, socotindu-s[ă) de ai dat și Băr- 

sanii gorștină ca ș|i) altă țară», se auulează obiceiul. — 883. 

Scutire pentru doi băcali străini din Gălaţi. — 884. Către 

pîrcălabul de Gălaţi, «pentru 100 căntare miiare c-aii cumpă- 

rat, şi îi sau poroncit ca să le trimită la Țarigrad, la capi- 

chihăi». — 835. «Vameşilor de Focșani, să-ş iă tultul Bărla- 

dului de pre la toț din Ţinutul Putnii, și de la cei tar duce 

vite la Focșeni, de văndut, și pe aiure, aice, în ţară, de pre 

Ja to, să iă tultul pe obicei.» — 886. Doi beşiii şi un co- 

pil de casă se trimet pentru rămășițile de coniță turcească 

în Ţara-de-jos. — 887. Scutire de beilicuri a 10 cocieri gos- 

pod. — 888. Lui Manolachi Costachi, pentru plingerile locui- 

torilor de Tecuci de spre Turci : «acolo iaste beşliag|ă) şi Că- 

pli[an]-Mare la Tecu&», ca să-i apere. — 889. <Goștinar(i]lor 
de oi de Ținutul Sucevii, să aibă a cerca goștina de iznoav[ă], 

jăluind că ai pagubă.» — 890. «Pentru tocmitul ocnii.» — 891. 

«Pentru jaloba ci-aii dat birăul și cu toț şangăii de Ocnă, și 

oamenii de Dărmăneşti, pentru o moşie anume Nimira şi alt 

hotar» ; pentru care se judecă ei cu egumenul de Cașin. — 892. 

Cercătură. Se va lua de la căsari 105 parale «banii Vis- 
terii și 105 parale pentru triapădul lor», «și de la holtei ia-
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Tăș banii îndoiţ, căte 55 parale.» Pentru peceţile nescrise, 
albe, se va lua un leii. — 893. «Să dia căte o căruţ[ă) cu un 
cal şi un podvodar la un călăraș.» — 894. Lui Ioniță pol- 
covnicul, ispravnicul Vrăncii, pentru plingerea lui Ion Gigătul, 
fost Vornic la Vrance. — 895. Rămășița de la dor se îm- 
plinește de la cei ce-l cumpărase. —— 896. Către Hrisoscul 
Stolnicul. «Pentru lăcuitori, scrii dumneata ş[i] arăț că de pe la 
multe locuri ar fi lipsit oamini ; care, pricina ce ar fi, nu putem 
şti. Dumnjeajta arăţi că, nelipsindu banii de asupra loru, ne- 
contenit, de la hărtiile lui Avgust ș(i] păr acmu, cu tfertul de'n- 
tăi ş[i] cu poclonul stiagului, să pricinueşte străcăciuni lăcui. 
toriloru. Cari acasta, mai mult o socotim că den nesilinţa 
dumlitale| iaste azasta. Ci iat[ă) că scriem dum., de nu-ţ iaste 
dumlitale| voia să ni slujești şi să ne odihnești, şli]-ț iaste cu 
supărare, fă-ne ştire, ca să ştim. lată acmu şi Căplil:an-Mare la 
Coţmani am făcut Domnie Mea pe Gavril Neculce, fiiul dum[i- 
sale] Vornicului Ion; carile, viind acolo, pe de o parte el, și pe 

de alt[ă) parte dumneata, să înblaţ, îmblăndzind pe oaminți], pe 
toți, ș'arătăndu-li şi] mila Domnii Mele, -am făcut cu holteii 
lor acmu, de i-am lăsat ca să dă căte ş lei întrun anu; şi 
cele] mai înnainte rău obitnuite ce era asupra lor, carele 
trece mai mult peste aieste, ce le daii acmu, precum (i) ei 
le pot cunoaşte. Ș[i] nu numai pe acești ce sint acmu, ce ș(i] 
pe cei ce sintu fugiț, să te sileşti dum. a-i aduăfe], pe toți, 
şi săi odihneşti. Iată ş(ij 20 de bărani îț dămu dumitale, ca 
să fie de slujbă acolo; cărora acmu, la &fertul acesta d'intăi, li 

se vor ține banii peceților în sam[ă] ; și, cu 20 de îmblători, 

ce ţi s'aă dat mai înnainte, destui îţ sintu. Pentru căl[ă)- 
Taș de paza marginii, vei ave dum. răspunsu cu Vel Căpi- 
tan. Pentru armile acelor emat de la Hotin, iată că sai 
scris carte la Ismail, vechilul beșliagăi, ca să le triimiță 
la dumnealui, să le triimiţți) la Hotin» (10 Februar). — 
897. «Mortasăpilor de Ținutul Putnii şi de Ținutul Tecu- 
tului și a Tutovei, să fie volnit a lua mortasăpie deplin, 
pe obiceiă: de la boeri mari or mit, cari or cumpăra vat, 
sai boi, sau cai, sai oi, de pre la toț să &€ portapie (sc); 
așijderi şi de la neguţtori turci, și armeni, și jidovi, şi alţii,
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carii ar cumpăra vite, ori în tărgu, ori la ţară, la Ținut,— de 

la toț să iă mortasăpie driaptă» (9 Februar). — 898. Către sta- 

rostele de Putna, «pentru jaloba oaminilor de Cucueţi, ca 

să le scot[ă) vornicelul lor şi să pue pe altul, pe care or so- 

coti, și, cele ce or ave luate răi, încă să le pliniască de la 
dănsul.» — 899. Pentru lipsă din cisla tirgoveţilor de Huşi 
la șfert. — 900. Către zlotaşi. Li cere banii. «Că, fiind sănă- 

tate, la 5 dzil|e) a lui Mart vom să pornim pe dumnealui Vel 
Comis la Țarigrad, şi cu dumnealui iaste să trimitem o som[ă) 
de bani, să să dia la datorniă, carii s'au luat cu datorii, de s'au 

plinit bani pocloan[ellor.» Iar în cele patruzeci de zile fixate, să 
dea tot «la Visterie... Căc la ata vrem[e] făr de nit o smintial[ă] 

vom să pornim pe dumnealui Vel Comis.» Altfel, va trimete 
zapcii (12 Februar). — 9o1. La căpitanul de Vaslui, pentru a se 
lua restul de goștină de acolo.—— 902. Către Stoica biv vătav 
de copii: s'a trimes Vel Sulger la Cimpulungul rusesc, care 
nu dă birul. A ameninţat cu slujitori. «Și iat[ă] slujitorii s'au 
pornit de aici, sănt acolo aproape, păr va veni răspunsu de 
la Stoica : de vor să s[ă] pleace la poronca atasta, şi, de or vrea, 
să viie doi-trii oamin[i] cu dănsul aici, sai, de n'ar vr[€), să 
fac[ă] știre, și, el însuși, să se grăbească a veni.» — 903. «Dum- 
nalui ispravnicul Putnii, pentru 1.800 lei &-au dat Paleo- 
loga pe zahară, să € acii bani înnapoi, de pe unde sar fi 

dat, săi trimită la Visteriia; căci asupra zaharel[i] s'au orăn- 

duit dumnalui Vel Spătar, să cumpere toată zaharaoa.» — 

904. Către Vel Căpitan de Codru, «pentru un om c-ai pus 

păstori la temniţ|ă], şi altul păzitori la mezil, şi pentru beșlii, 

cărora scrii să li să rădici peceţile. Pentru acasta, i s'au 

scris: păzitori la mezi! să pui Fălcienii, căte un om de răndă; 

așișdere și la temniță de acolo, de la Fălciiu, iară ei să pă- 

zască; iar, pentru beșlii, s'or trimete de aici, — iară de acolo să 

nu facă. Pentru 6 fecori, slugi a Căpitanului, ce li-ai dat 

peceţ, — fiind Munteni], li s'au rădicat. Pentru 244 lei, ce scrii 

Căpitanul cau dat liafa Arnăuaţilor, și să roagă ca să i să 

orănduiască banii, i s'ai scris că banii nu i s'or orăndui; iară 

el, de are a mai răspunde pentru acești bani, să vie aici, să-i 

iă de la cine i-ar fi dat. Pentru 150 de lei, liafa de 3 luni:
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Avgust, Săptemvrie, Octomvrie, iarăş i s'aii scris că liafă nu 

i sa da, de vreme că area mansup.» — 905. Aducere de diac 

cu izvoadele șfertului intăiu. — 906. Pentru «țăranii» de la 

Novaci (Ținutul Fălciiii), cari nu voiaii să cisluiască cu ei pe 

un locuitor. — 907. La un sat din Suceava, pentru a împlini 

banii de bir, daţi pentru ei de egumenul de Cetăţuie. «Și să 

aduc[ă] şi pe vornicel aice, cu doi-trei liude de acolo, că 
„ spusle] egumenul că vor să lipsască din sat.» — 908. Către Ră- 
ducanul, biv Vel Păharnic, pentru că se plingea de lipsa de 

pzceți pentru holtei. «Pentru holtei, cari scriia dumneata că-i 

mai găsăști acmu, pentru unii ca aceia, să faci dumneata 

o chivernisală: de vor fi aceia care găsăști acmu, mai cu 

putinţă, li va da peceţ de căsari, iar, de vor fi vruni 

mai cu putință, din cei cu părinţi, — după cum și dum- 

n|ea]ta ne scrii că pe une locuri aii trecut căte doi, trii 

de nu ei socotit în holt[ei], — fiind mai cu putinţă, îi vei so- 
coti dumneata pe unii ca aceia în căsari, și-i da peceţi de 

aceste de holtei la holteii carii găsăști acmu, ș'or fi mai sărat: 

precum va socoti dumneata c'a fi mai drept; şi mai de folos, 

aşt si fac[ăj» (16 Februar). — 909. Pentru un Tigan bătut 

de cun om, Bărfilă», şi «i-ar fi stricat o mănă». Să-l des- 

păgubească Bărfilă. — gro. Pentru un boi luat de la o 

slugă boierească de un zlotaș (9). «Care bou sau fost luat 

pentru rămășiţa a 2 pluguri a lui Moisăi Cucoranul |[zlo- 

taşul] ot Rumănești, din banii stiag[ullui, şi bani ai fost 
dat, şi bouln'aiă vrut să-l de, ţiindu-l fără cale.» — gr. Ven- 

tru un birnic mort se cere mărturia «preutului, şi a vornice- 

i[ujlui, şfi] a vătăman(ullui», pentru a fi șters din cislă. — 

912. «Slujitorilor săimeni din Curte, să fie volnit a-ș strănge 

răm[ăjșița ce s'ai orănduit în leflijle lor de 5 luni», putind 

lua și zăloage şi a le vinde. —g913. Mustrări pentru zlo- 

tașii cu șfertul al doilea. Li se poruncise a găti răpede, «ca 

să aibă și oamenii răsuflare pănă la Mai». Comisul trebuia să 
plece la Constantinopol cu banii la 5 Mart, «pentru banii ce s'aă 

luat cu datorie, de sai dat pentru plocloanile cele obienuitea 

bairamlăcului». Ameninţare cu oamenii domnești (18 Februar).— 

914. «La Antoh Carage, Vornic de Botoșani, să aședză ţimir la 

65;75. Vol. VI. 22 
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Botoșani și la Iubăneșşti: să cumpere 4 cai, și să pue doi la Boto- 

șani și doi la Iubănești; şi făn, ordzu, căt ar trebui păr la Sfiti 

Gheorghii la aceşti 4 cai, iarăș să le cumpere ; şi să caute și doi 

oameni, unul la Botoșani şi unul la lubănești, şi oamenii aceştie 

să fie scutiț de banii peceţiijlor.» —g1ş. «De vreme ce și 

acum aii vinit Bălţăteștii cerşind ca să iasă din vecinătate», 

s'a văzut că sînt vecinii lui Iordachi Cantacuzino Vornicul; 

<însă, pentru slujbile dumisali, jeluind tare că-i asupreşte 
peste putinţa lor, căt nici vreme de hrana lor nu le dă», 

ceia ce tăgăduiește Vornicul, se decide: «cele ce vor fi ale 

dumisal|e!, a se lucra de la dânşii, toate cu scrisoare dumi- 

salle] să le fac[ă]; şi, cănd vor vidt ei căii supără mai multu 

decat aiți boeri, peste obiceiii, cu scrisorile dumlijsale vor 

vini la Mărie Sa Vod|ă), şi, cunoscăndu-s(ă) că săntu mai mult 

supăraț, vor ave dreptate de la Mărie Sa.» — 916. «Mortasăpii 

şi Cămănarii de Roman» să se ţie în obicei. — 917. «La 

Costantin Vornicul de Cămpullungu, ca să nu s[ă] atingă la 
venitul vamășilor întru nimicu, făr de căt la cele ce săntu 
venitul Vornicii» : să dea știri din « Țara Unguriască». — 918. 
Pentru niște «vechi ruptaș de Cămar[ă]» din Ţinutul Putna: 
şi acum «să-l scoată din cisla țăranilor» ; era o veche slugă a 
Vistierului. — 919. Să se trimeată în butuci doi-trei din sate 
ce nu se supun boierului. — 920. «Pentru 6 oameni făntănari 
de la Domnie Sa Grigori-Vod[ă]..., carii poartă de grijă pururi 
pintru făntăna ce este la orașul Focșiajnii, şi tocmăscu unde 
ce să strică, de nu contineşti apa»: vor da «numai căte un 

galbăn de om, la vreme hărtiilor». — 921. La pîrcălabii de Ga- 
lați, pentru cheltuieli «de oaspeţi» ; «și pentru şoltuz, c'ai pus, 
pre bini. Dar ortul de casă, ce era obiceiii de lua pentru 

cheltuiala oaspeţilor, să nu € ni€ un ban şoltuzul, ce să chel- 
t[uJiască tot părcălabi cu bani domnești; numai să cheltuiascȚă] 
cu socotială,» — 922. Către Sărdar. Luni după Sf.. Teodor, 
pleacă Comisul cu banii. «Pentru slujțijtorți] de la vad de la 
Jcra, de p[e] Nistru, ce scriia ca să fie slujlijtori acolo, pre- 
cum ati fost și mai înnainte, de paza marginii.» Răspuns: 
<S'aii 'dat căt ai socotit Mărie Sa: îmblători, călăraş, şi, cu căt 
i sau dat, destui sănt: va put chivernisă; iar alți slujitori nu
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s'a mai da. Pentru rufeturil[e] ce sănt acol6, la acele Ți- 

nuturi: aprodzi, copii din cas[ă], cociiari, călăraș, — pentru 

aceștie, s'aii scris numai copiilor din cas(ă), ci-a trec(e] mai 

mult cisla lor peste 100 paral'e], ce li să rădică de la Vis- 

terie, să-i cisluiască satele; iar cisla călărașlillor şi aprodzilor 

și a cocierilor şi altor rufeturi c-a trec[e] mai mult peste 100 

paral[ei, să-ș plătiască ei ; iar satele să nu să superie] cu cisla 

lor, şi să rămăe și ei mulțămiţ cu acasta.» — 923. Lui Ioniţă 

Sturdza, biv Vel Sulger, «pentru oamini, că au fugit de pin 

satele de acolă, și cere răspunsu: lua-s'or banii celor fugiţ de 
la cei c-ai rămas? Și nu i s'aii dat voe, ca să aibă pate); 

numai el să caute pe acei fugiţ. Şi altă poruncă i s'au dat 

ca să] facă cercătură, să nu dt lipsă din soma ocolului lui, 

să găsască alți oameni în locul lor; și sai triimis ș[i] 100 

peceţi de holtei» (22 Februar). — 924. Zlotașilor din Ţinutul 

Suceava, «pentru holteii Lipoverilor, să li schimbe [pejceţile, 

să li de peceți de holtei; și, pentru călugării lipoverii), să li 

de pat[e] de pecete, ş(i], pentru 8 Lipover[i], ci Vai fugit în 

Ţara Leşască, să li de pace cestoralalți pentru banii acelor 

fugiț.» — 925. Pentru beșleaga-vechil de la Cernăuţi, cu 6 ne- 

feri și 20 de lei pe lună (neferilor cite 6) şi tain (carul de fin 

cite 6 pot. şi cel de lemne cite 18 bani). — 926. Un beșliiie 

trimes pentru a prinde c<niște Turci brăileni, doi liudiej, fă- 

cănd neguţtoriiej, înblă pin ţarțăi, fâcănd zulumuri oameni: 

lor». —-- 927. Către Bogdan Stolnicul: nu i se mai pot trimete 

alte peceţi de holtei. «Și, pentru isprăvnicie dum., că s'ar fi 

întindzind părcălabii de acolo la giudecăț, la gloable], cari 
&-aă poruncit să-ș păzască; numai părcălabilor, mai mult 

să nu s|ăj amesticle| ; și să li arăte şi carte, ca s(ă] înţăliagă că 

aşe s'au hotărăt.» — 928. Către Căpitanul de Focşani. — 

929. Scutire pănă la Maiui a pribegilor «den Țara-Rum(ă]- 

niască». — 930. Mulţămiri ceaușului de Chişinău, făcindu-i-se 

şi dar: «1 pt. şai atlaz, dar de la gospod». — 931. Câtre un 

zlotaş : mai mult de 400 de peceţi de holtei pentru Ţinutul 

„lui, Vaslui, nu i se vor da (25 Februar).— 932. «Pentru 400 

vedria de vin ce poftește solul să i să cumperia, și să i să 

țiia în samă din banii ce aria să îiă, sai poroncit Sărdariu-
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lui să-i cumperia şi să-i ţiia în samă din banii ce aria să ia 

solul; Fevruarie 26.» — 933. «O carte la oamenii de Răchiteni, 

Moldoveni, poruncindu-li-să ca să nu s[ă] mute ia Roman, unde 

poftesc ei, ci să șadză la Răchiteni; că, de or mai îmbla, 

apoi s'or aducia aicia și să vor pedepsi cit gre pediapsă.» — 

934. Să se iea peceţile de ia feciorii lui Toader Moţoc, fiind, 

ca «vechi mazili, la dajd(e] maziliasc[ă]». — 935. Către Vor. 

nicul Iordachi Ruset. Pentru bani primiţi. «Altele, căte ne 

arăț dumneata, pentru lăcuitor(i), încă am vădzut; de care nu- 

mai de la dumneata ne vin fel de fel de pricin[i] ca aceste, 

mai multe decăt de pe la alți zlotaș. Care noi socotem, 

că cu dumneata om fi mai odihniț decăt cu alții. Ce, cu 

toate aceste căte scrii dumneata, dumn[ealta te sălești cu 

trimisul banilor mai în grabă.» Scrie că istovul nu se 

poate face decît pe la 10 Mart. «Dar de ce să mu se 

poat[ă]? Atăta vreme este de cănd aț eşit dum|neavoastiă] 

la Ţinut! În patrudzăci de dzilțe), de cesă nu să poat[ă] strănge 

un Gfertu? Ce, cu căt vei săli dumneata a face istovul mai 

în grabă, cu atita este mai de folos lăcuitorilor decăt cu acele 

ce arăț dumneata. De &[e] să [să] mai lungască mai mult, să mai 
umblaț atăta vreme pintre lăcuitorii], frămăntăndu-i? Şi, mai 

în scurt, acmu vom să pornim pe dumnealui Vel Comis în 'Ţari- 

grad și, cu dumnealui, să pornim o somă de bani la Țarigrad... 

Și mai multu supărare ca de aceste să nu ne mai dai dumneata.» 

Pentru un tovarăș, să-i dea drumul şi să-i plătească răsura: 

«căci şi noi, ca să-ș prindză ceva, l-am pus zlotaș acolo». — 936. 

Procesul Birsanilor cu Vameșul de Focșani, care li luase pe ne- 

drept «căte 1 leă i pl deturmă... Dar și Bărsaniisă de detot 

numele căte 10 bani răsura, precum daii şi altă ţară ; iar nu de 

turmă să de căte 10 bani; ci, de vor fi avut IO sati 20 de 

oamini oi la o turmă, să de de tot numel[e] căte ro ban[i].» — 

937. Către Antoh Carageă, Vornic de «Botăș(ejn[i]», pentru 

jalba Armeanului Zaharie, de acolo, cu privire la un argat al lui 

pus la pecete, cind nu mai era la el. <Şi dumneata, numai pentru 

că aii jeluit Domnii Mel[e], l-ai bătut şi l-ai pus la închisoare, și 

ai rupt şi carte noastră ci țam fost-o scris. Pentru care, ce 

lucrurii] sănt aceste ce le fat dum., să rumpi carte noastră
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şi să baţ într'acesta chip pe oamen[i] pentru că ni-ai jeluit 

nof; cu ce cale le fa& dum. aceste, —că Domnie Meştii dum. 

că nu suferim să s[ă] supere oamenii păr la atăta, şi făr de 

cale?! Ci acmu atasta n'am credzut-o Domnie Mea să o fi 

făcut dumneata ; că, de am fi credzut, ştim Domnia Mea ce să 

cade să facem. Iată] că-ţ poroncim să cauţi să dai pace 

Armanului ; mai mult să nu-l superli), şi de lucruri ca aceste 

să te părăsăști; să nu mai audzim,— că apoi na fi bini de 

dumneata. Că, osăbit de acasta, ni-au mai jeluit că i ei şi carne 

și li lepedzi numai căte 2 parale pe ocă; care şi acasta iar 

fără de cale o faci dumneata. Ce, după cum dzicem, să te pă- 

răsăști de lucrurţi] ca aceste, că Domnie Mea ști că nu vom 

să să supere căt de puţin măcară lăcuitorii.» Să lase şi pe 

argat (28 Februar). — 938. Către ispravnicul de Suceava: i 

se trimete zapciii, pentru a da banii orănduiți asupra Cămă- 

rii. — 939. Cerere de bani de la un zlotaș: Comisul pleacă 

«de Lun[i) făr de greș», și trebuie bani «ca să plinim haz- 

nioa»> (I-ii Mart). — 940. Către Carage și Vel Căpitanul de 

Dorohoi. «Şi, acmu, mai multu a mai urni pricini ca aceste, că 

nu puteţ scoate bani, nu vom Domnie M|E), de vreme că de 

pe la alte Țănuturi acmu fac și istovul; ce să puneţ toată ne- 

voinţa asupra slujbii> (1-iu Mart). — 941. «Armenilor de Ro- 

man, să s[ă] aperia de sprea olăcari, nemărui cai de olac să nu 

d[8].» — 942. Un cal și o iapă luaţi de «bulubașă de Gălaţi» 
și «chihae de surugii» supt Grigore-Vodă: periseră mergînd 

«pin toate mezălurile, den Gălaț și păn la Vasluiii». — 943. 

Să se șteargă din tablă «un diiacon ce s'aii diiaconit de cu- 

rănd». — 944. Lui Carageă, «Vornic, de Botășlenji. lată că 

S'ai triimis pe odobaș(a] de beșlii, cu — neferți], să s[ă] afii 

acolo, la Botășen[i], pentru Turci, acmu la vrem[e] iarmarocu- 

lui». Îi poate da și «oamen[i] dea agiutor». — 945. Să se scoată 

bani «la Vaslui, înnainte dum[isale) Vel Com[i]s» (3 Marr).— 

946. Către zlotași: Comisul pleacă «de Mercuri] a doa săp- 

tăjmăn(ă) în postu, făr greş» (3 Mart).— 947. Pentru cai de olac 

lui «Gligoraș Comlijs, mergănd cu caii dum[isale] Vel Comli]js 

la Gălaţ» (3 Mart). — 948. Copii de casă merg de olac la zlotași, 

«pentru banii din tfertul lui Fevruar: păr Marţ sara, Mart
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9, să s|ă] afle căte cu o somă bun[ă| de banfi] aici> (3 Mart). — 

949. Unui mirzac, pentru că Tatari de ai lui au venit la Gre- 

ceni, la Căpitan şi locuitori, «îngrozinduii şi cerşindu-le 400 

lei pentru 2 cai ce le ar fi perit; care.noi, audzindu pentru 

dumneata că ești înțălepr, n'am socotit să să fie făcut atasta cu 

ştirea dumitale ; ce prietenește poftim pe dumneata, de ai dum- 

niealta vr'o dovadă ca acie asupra loru, te scoal[ă] dumneata şi 

vinu aice, ori triimite oamenii dumitale aice, şi îi vom adut[e] 

şi pe lăcuitorii de acolo aici, şi vom căuta pricina atasta aici» 

(3 Mart). — 950. Către Căpitanul de Greceni. Și pentru acest 

cas. A scris Sultanului pentru a trimete un om «de paza 
lăcuitorilor». A scris și «la Dunmlijtrachi vătaful de aprodzi, 
caril[e) iaste la Crămu», pentru a spune Hanului. — 951. «La 
starostel[e] de Putna, ca să d& voia unor oameni cu Căpitan, 
ce trimite Mihai-Vod[ă], să lucredzi viile de la Necoreşti, să 

triacă la margine cu pace, să vie să lucredzi viile ; Martu 4.» — 
952. Sărdariului, care cerea bani pentru sol. «Noi de aicia nu 
v'om mai trimite nici un ban: dum(neavoastră)] aveţ bani acolo ; 
ce știț, faceţ, că de aicia nu vom mai trimite.» — 953. Către 
un zlotaș. «Dumnealui Vel Comis nezăbăvit purcede la a. 
riilgrad> (5 Mart).— 954. Trimetere de bani la pircălabul de Gă- 
lați. Preţuri: 12 lei calul, 1 lei merța de orz, 2 lei pol sto- 
gul de fin. — 955. «Pentru fizorii călțăjraștilor hăt|mănești) i 
a lui Vel Căpitan, carii sănt holtei..., mai mult decăt 20 pa- 
rali la cislă să nu-i supere sătenii, și pe călfăjraș mai multu 
peste putinţa lor să nu-i încarce la cislă.» — 056. Se dau cai 
și călăuz «la 2 căllăjraş de Țarigrad, mărgănd la Bender în 
tămpinare Mării Sali Hanului». — 9ş7. «Unui giudie] ursar, 
cu 6 liudle] a lui, să-ș dia dajdle] lui la Sveti Ghiorghiia; 
pe 5 liud[e] 6 ug. pe an.» —958. Către starostele de Cer- 
năuţi. «Macar că destulă jalobă araț dumneata pentru Ți- 
nutul acela a Cernăuţului, dar, cu tote acele, te sălești dum- 
neata de mai triimete banii); căt mai puţin[i] ban[i) decăt de 
la dumneata, ni de la un inut r'a venit. Ce, cum dzicem, 
te săleşti dumneata, de triimete bani, că& trebuinţăle Domnii 
Mele, ce avem, le știi dumneata» (9 Mart).— 959. «La Gheorghi 
Vel Căpitan de Codru, pentru păstorii și bucatele prietenului
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Mării Sal[e], Cuciuc-Celebizadea, carii, din pricina turbu- 

rărilor, s'au fost mutat pe o moşie a dumisale vtori Vis- 

tier, anume Vitoteştii, şi acmu vor iar să s[ă] mute la locul unde 

S'aii aşedzat mai înnainte, şi Mărie Sa li-aii dat voe... Ce, 

cănd să va rădica, de vor pricinui ceva vr'unii din răzeşi, să 

nu le dea ascultare, de vreame ce dumnalui iaste om mare.» 

— 960. Pentru untul gospod neguţat de Vel Vistier cu un 

«neguţtor turcu... Pesămina el pără acmu n'a mai mărsu 

la Gălaţ să-l vadză.» ÎI dă deci lui Vel Cămăraș. Să-l cîntă- 
rească, «şi să scoţi şi dara, pe obiceiii, la 100 oc[ă] 7, şi ce 

a rămănia lamură, unt, să-l dai dumn[eajta pe măna omului 

duimisalia2. — 961. Către Serdar. L-a venit un ciohodar bun: 

başir de la Paşa, «ca să pliniască de la dumneata banii ce 

sănt orănduiţ ca să s|ăj de la sol. Şi scrii dumneata că de la 

Căpitanul de Soroca ban[i) păr acmu nu ai mai venit; ce 

noi pe dumneata te ştim zlotaș acolo, la trustele Ținuturile: 

cum la Ținutul Orheiului, Lăpușnii, așt și la Ținutul Sorocăi... 

Acmu de aice țam trimis 2.850 lei noi, șiiarăș țom mai tri- 

mete, de ț'om plini 10 pungi de bani de aici. Iar, mai mult, 

nu țom trimite» (10 Mart).— 962. Către ispravnicul Sucevii : 

«să cerce la varniţele gospod ce sint acolo, la Suciavă», şi 

să trimeată vr'o 20 de care; dacă nu, să le facă el. — 963. 

Pentru socoteli vechi ale conacului domnesc.— 964. Către 

Manolachi Costachi: a venit bumbașirul pentru zaherea. S'o 

ţie gata pentru corăbii (11 Mart).—965. «La Gavril Neculce 

Vel Căpitan de Coţmane, pentru căl[ăJrașii de Coţmani, care 

şed pe moșii episcopii Rădăuţilor, să le dei paci de călă- 

răşie ; să rămăe să de bir cu aria], și să lucredzi părintelui 

de Rădăuţi, pe obicei, — de vreme că șed pe moșie episco- 

pului de Rădăuţi. lar căpitanul de Coţmani să-ş caute alți 

călăraş ..., de pin alte sate de pe margine, aice: cum de 

la Chisălei și de la Maletinţi, de la Carapcii și de la 

alte sate. Iar Coţmanilor să le de pace.» — 966. Pentru «doi 

Oameni stricați de pitoare», pe cari «i-ai pus capi la cislă». — 

967. Să să aducă «pentru triaba g(ră]dinii domnești», pari des- 

picaţi, cite 3 bani, poprele («popreaoa») cite 3 bani, care de nu- 

iele cite 3 potronici, 3 bani, şi care de spini cite 3 potronici.
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— 968. La zlotaşi: fiind încheiate cele 40 de zile, să facă zoz 

istovul. «Şi păr la 15 dziie a lui Martu să vă aflaţ aice, să 

daţ tablă şi sam[ă] la Visterie» (11 Mart). — 969. Pentru vă- 

duva lui «loniţ[ă] Coşciug, croitor de pe uliţa trepedziniască». 

— 970. Către Vel Căpitan de Codru, pentru săteni de la 

Răndzăști (Ţ. Fălciiu). «ai ai luntre acold, drept satul lor, de 

trec Prutul pentru hrana lor; acmu dumnealui Vel Căpitan 

li-ar fi poprit ca s[ă] nu mai îmble... De s'ar face vr'opri- 

cină de furtuşag, iai să de samă.» Se învoiește Domnul. — 971. 

Către ispravnicul de Putna. «Pentru Arnăuţii ci-aii fost acolo, 

că, fiind trebuitor|i] aice, s'au rădicat de acolo, şi s'au scris 

ca să caute 20 oamen[i| holtei, să facă slujlijtori, şi, împreună 

cu alți siimeni ce sint acolo, să fie pentru paza marginii; şi 

acelor 20 oameni li să vor rădica banii peceţilor lor. Iar, pen- 

tru un zapciă, ce scrie, să slă] facă cu liafă, aăasta nu s[ă] poate.» 

Nu-i mai dă peceţi de holtei. Și «pentru oaminii din Ţara-Romă- 

nească ce ait luat bani pe grăi». — 972. Către Carageă, Vornicul 

de Botoşani, pentru «acii 20 de Arnăuţi şi un 6auș, ce i-ai poprit 

acolo, la Botășen[i), din Arnăuţii &-aii mersu în sus». Aprobă ce 

s'a dat «ciahușului (3516) ci-au vi[ni]t de la Hotin... Iar, pintru 

„neguțitorii turci ce umblă pi în sate cu neguțţitorie, și scrie 

la Mărie Sa Vodă, ca să scrie Mărie Sa la Inicer-Agasţi] de la 

Hotin, fără tischereoa dumlisale], că sint omen[i] bun[i), să nu-i 

sloboadă, ca să să părăsască de răutăţile ce fac pren sate, 

și sai scris că va purta Mărie Sa Vodlă| de grije şi va 

ispră[vi].> — 973. Lui Ion Bogdan. «Să-ș plinască duwmlijsale» 

de la un om. — 974. Pentru niște săteni neplătiți, pentru ceia ce 

dase la conacul lui Coltag-Pașă, supt Grigore-Vodă. — 975. 

Către Vel Căpitan de Dorohoi; i se trimet cărți de slobozie 

pentru pribegii din raiă, cari se vor pune la siliști deosebite. 

— 976. La starostele de Cernăuţi, pentru solăritul Ţinutului, 

«ce serie dumn[ea]lui să-l rădice; și s'au scris că solăritul iaste 

a dumlisale|] Vel Logofăt, și nu-l va rădica, şi să-l străngă 

după poroncă; Mart 13». — 977. Carte de slobozie. Li se asi- 

gură străinilor scuteală prealabilă și apoi regimul șferturilor. 

«Ei în de ei de vor vre să să cisluiască, în voe lor lăsăm ; iar, de 

n'or priimi să sfă] cisluiască, îș va plăti fieștecare banii săi osă- 
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biţi» (12 Mart). — 978. «3 cărţ de slobodzie s'au dat dumisale] 
lon Neculce biv Vel Vornic, în care s'ati scris 3 siliști a 
dumțisale), anume: Honjom de la Ținutul Cernăuţilor, şi Lozenii 
de la Ținutul Dorojh!oi!), şi Iznovăţul, tij ot Ținutul Dor|o]- 
h[oi]; a cărora cărți sorocul le iaste păr la luna lui Iulie; 
Mart 13.» — 979. Către starostele de Putna, care ce- 
ruse a face şese slujitori, din cei vechi. «De vreame că 
slujlijtorii acei vech[ij s'ai dat la ţară, să dă bir. adastă voe 
n'om da dum(isale), făr de căt acei triidzăt de sluj[i]tori, ce sint 
făcuţi de dum|nealui] Aga Paleolog(a), după cum i-ati făcut, aşă să 
rămăe, şi să mai canți şi dumneata, din holtei, 20 de holtei, să-i 
fat sluj[iJtori, ca să s[ă] împliniasc[ă] şo de sluj(ijtori, şi cu acie 
vii pute chivirnisi margine și poroncile ce vor fi.» Ei vor fi 
scutiți, | se trimet beșlii. Cărţi de menzăl, să dea numai celor 
cu firman sai cu ordin domnesc. —980. Se trimet oameni 
domneşti la zlotași, «şi numai de căt să-i scoată cu tot îs- 
tovul din Ținut> (15 Mart). — 981. O carte de dovadă din 
sat, pentru bir, se refusă, fiind «numai iscălită de popa». — 
982. Către ispravnicul de Suceava şi Solomon Botedzu, Șătrar 
pentru jalba Cîmpulungenilor asupra Vornicului lor de mai 
înnainte, Mihalachi Jitnicer, ce li-ar fi mîncat bani «din cis- 
lele birului lor». — 983. Câtre Radul Racoviţă. Pomenit Habar 
Comisul, dus în Țara Ungurească. — 984. Către Sărdar, «pentru 
acei 4 Tătarţi] G-aii vinit cu îiarlăc de la Mărie Sa Soltanul, 
scriind pentru lemnu de 100 de şelia, să să] taia șli]să sfăjtri- 
mit[ă) acolo unde a fi de trebuință». El răspunsese că va 
întreba pe Domn. «Bun răspunsu ai dat. Şi, de or mai vini 
să ciară, să dai răsptnsu că lăcuitorii ai aș& poronci împă- 
răteşti și trebuință asupra lor, întăi cu treceria și cu conacele 
lui Elci-Pașia, caria încă cu lăcuitorii Ținutului acelora nu 
să pot cuprindia.> Pentru conacele acestuia, pe ce judeţ să 
se orinduiască (19 Mart). — 985. Către ispravnicul de Putna. 
«Diiacul, samişul acela încă aă vinit aicia.» A aflat «pentru 
acei oamini &-aii fugit de acolo, di pin satel[e) de la Vrancia, 

„Și ceealți lăcuitori de acolo, din Vrancia, că păr acmu staă 
așşia, nu vor ca să să] apucia de hrana lor. .. , și și de pin sate 
de acolo, din Ținutul acela, ai fugit căte doi trei oamini, și
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ceealți incă nu vor să s[ă] apucia de hrana lor... Așe sint ei 

învățaţ de altă dată, de mai înnaintia; acum de primăvară, 

tot aș& să arată, socotind pentru aședzar[e! birului lor, ce era 

peste an, ca să-i mai ușuredză, Dar acum, de vreme ce sai 

făcut acastă de obştiia aşedzaria și dreptate tuturor, ce milă 

mai mult pohtesc să aibă?» A făcut bine că a cătat săi 2/7- 

bliuzească prin Vornic şi că i-a chemat și la el. <De vreme 

că Domnie Mi8) am făcut milă, şi, pentru holteii lor, de sati 

ușurat, și ș(i] alţii streini vin la mila atasta a Domnii Mele: 

după cum ne scrii dum[neata), că căte doi-trei oameni pe la sate 

tot vin, din ceia partia încoacia» (19 Mart).— 986. Pentru 

menzilul Putnei, ca să se îndrepte. <Și s'ai triimis și un 

firman, pentru menzilur(i], să nu de la Turci cei c-ar îmbla 

cu cai de olac, şi nu li-a serii firmanul de Moldova.» — 987. 

«Să aibă a lua boi, ori a cui ar găsi, şi să-i scoaţă înnainte 

agărlăcului dum(ijsalțe] Vel Postelnic, să-l ducă păn la Scăn- 

tei, şi Scănteianii să gătiască fân, 'ș[i] li s'a plăti cu banli), 
și ordzu.» — 988. Pentru «cunița turciască... A scrie tote 

vitele şi oile turcești i a Sărbi streini, ce n'a bir în țară], şti) 

să le îă cunițla] după obiceiu, căte 2 pt de vit[ă), și 2 pa- 

"ali de oae, și Turcei streini, care cumpără vite de salhană, 

ș[i] alţi, cănd ar vre să-ș scoa![ă] din țară], iarăşi să aibă a 

le lua cuniţlă] pe obiceiii; iar carei mar vre să-ș de banii pe 

obiceiii, să le iă vite din ceredzi, ș[ij să le văndză, să faclă] 

istovul; Mart 20.» --989. Încărcare de fîn la «fânărie gos- 

pod».— 990. Pentru nişte zlotași de la acelaşi Ținut, cari vreaii a-și 

da fiecare sama deosebit. «ȘIi] cănd ș(i] la ce zlotării ai vădzut de 

la un Ținut 3-4 table şi 3-4 sămi de osfljujbă?» (21 Mart).— 
991. Pentru Biîrsanii din Ținutul Putna, cari se pling «precum 

că la holtei lor nu P'aţ schimbat peceţile», afară numai de 30 din 

ele.— 992. Birsanilor, «să să apere despre beeliccii, ci umblă 

cumpărănd oi: nime oi făr de voe lor să nu li ei, nic să le 

lepede banii) pe oi, ci cu tocmală și cu voe lor să li văndă, 

şi numai oi ce or fi de văndut, iar nu șii| prăsăla». — 993. 

«Pentru Toader Vele ci-au fost Săiman în Curte, carele, fiind 

vănător pentru traba gospod, și tămplăndu-să primejdie de 

Şaii străcat o mănă cu pușca», e scutit de bir. — 994. Lui
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Radu Răcoviţă, «pentru 30 de oamin|i! ungureni, ce ședu la 
satul dum(isale), la Călugăra, la Ținutul Bacăului, poftindu-să 
ei ca să s|ă) mute la moșie a preuţilor de la bisărica cato- 
licască de aici, de la Eş, anume Trebiș..., și sănt şi alți 
oamin(i] acolo aședzaţi la Trebeși, iarăşi Ungurii), de le- 
gea lor... Să le dă voe să fie slobodzi să s[ă) mute.» 
— 995. «La Cămărașul de Ocnă, pentru sudeți de traba 
halcalii, să trimită în Țara Ungurască să le aducă.» — 996. 
«Mergănd un Lipcan în Ţara-Romăniască, la Grigoraș Co- 
misul, pentru cărți pe romănie, de triaba beasearicijlor, să 
triac[ă] cu pat[e]; și s'au poruncit dumisali Vel Vistier di-aă 
scris la Comlijsul Gligoraș. Ce, pe căţ bani) ar scrie Comisul 
c'aii dat pe cărț, să-i d dumnjeallui starostele [de Putna) la Că- 
pitan de margine, să-i triimită la Comijsul. Și, aducănd cărţile, 
să-i de şi un om cu o căruţ[ă], să le aducă aici la laș ; Mart 
24. — 997. Pentru un zlotaș, care deosăbise dintr'un sat «12 
oamen[i] c-ai fostu mai cu putinţă». E cprit, dacă e drept cum 
scrii sătenii. — 998. <Tărgoveţilor de Soroca, ca să să aperea de 
pricea ce-ar îmbla de olac, ori înnuntru, la Chiov, ori încoace: 
nimărui cal de olac să nu dă; ni& la tohodar, de ar trecie] 
cu poronci împărătești, —ce Vel Căpitan de Soroca să lină- 
mască cai cu chirie, și, pentru măncare acelora iarăş Vel Că. 
pitan să cheltuiasc[ă].» — 999. Tot așa și «oamenilor de Ra- 
covăţ». — 1000. Căpitanului de Cuhur, care scrisese Vistierului 
«că mulţi din lăcuitorii cei de ceia parte, din spre parte 
Hotinului, s'ar fi adeverind că or treci dincoace şi s'or aședza 
în țară; numai, unii dintre dănșii sint vecini și să tem că vor 
ave supărare de spre stăpănii lor; alţii ar fi fostu breslaşi, 
siimeni, călărași, și iarăși aii temere ca să nu să tragă] iarăș 
la briasla lor. Pentru care, iată căcţi scriem : carii vor fi lipsiţi 
din ţară mai de multu, mai înnainte de Domnie noastră, şi 
vor. vr& acmu ca să triacă iarăşi dincoace, tuturor acelora să le 
adeverești milă de la Domnie M&; că nime întru nemică nu-i va 
supăra: vor fi în odihnă păr la luna lui lunie», de cînd vor în- 
cepe a da la șferturi. « Aşijdire și cei ce or fi fostu ori ce fel de 
breslaș» (25 Mart). — 1001. Trimete bani și ordine pentru care 
de lemne de la Ținuturile vecine Sârdariului, cu prilejul tre-
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cerii lui Elci-Pașa. — 1002. Către Vel Căpitan de Codru și 

Vel Căpitan de Greceni, pentru aceste lemne. — 1003. Sta- 

rostelui de Putna, să poată scuti de bir 20 de slujitori noi. — 

1004. Să se aducă Vasile Costachi biv Vel Stolnic, cu un om 

gospod, pentru «niște bani t-aii rămas răm[ălşiț|ă)». — 1005. 

Pentru patru oameni «din sat, din Știulbicani ot Cămpullungu» 

(unul: «Hăţul»). — 1006. Pentru niște săteni, cari, fiind la «loc 

strămtu..., poftesc să s[ă) mute la alte silişti»: în voia Săr- 

darului; «însă să nu fie vr'o tulburare de spre alț înpregiu- 

raș». — 1007. Conacele lui « Abdula-Pașe Musunolu, trecănd 

de la Bender în 8os>: fin cîte 1 ban oca, piîne cite 3 bani, 

ouă cîte 2 la un ban, oaia cite 1!/2 leii, găina cite 3 parale, 

mielul cîte 6 potronici, cigurt căte 1 para» oca, «caimac» cite 

2 parale oca, lapte cîte o para oca, cemur ordzu căte. 2 pa- 

ral[e]», carul de lemne cîte 6 potronici. — 1008. «La capichihae 

de Bender, să scoată buiurultu la cauș de la Chişinău, ca s[ă] pli- 

niasc[ă] vama de la Turcii ce şăd cu dugheani în Chişiijnăii, 

şi în Orhei, și la Lăpușna, și, pentru rămfălşiții] de vam(ă) 

c-ar avia vameșii de Chişlijnăi pe la Turcii benderiii, iarăş 

să scoat[ă] bumbașiar să pliniască.» — 1009. Pentru săteanul 

«Ion Gălian», căruia i se furase pecetea, — 1010. Lui Mano- 

lachi Costachi și pîrcălabului de Gălaţi. «lată acmu, pentru 

zahare, ni-aă vinit bumbașiar, dumnalui Haznatar-Mustafă-Agă, 

Sacci-Hambari-Emini>. A trimes oamenii lui la lași, cărora îi 

S'aă dat «daruri 2 belacoasie] și un tasornic, scriindui ști] 

un mehtup». Să facă teslim zahereava la sosirea corăbiilor 

(283 Mart). — 1011. Către aceiaşi: a venit și firman, printrun 

călăraș de Țarigrad. Să dea darurile și să ceară de la Trimes 

cun mehtup la stăpăni, precum că s'ai gătit toat[ă] zaheriaoa» 

(aceiași dată). — 1012. La «Vel Căpitan de Doroiii», pentru 

şepte oameni veniți din raiă: vor fi scutiţi pănă la Maiti. — 1013. 

Pentru a se lua de la un boier doi Ţigani gospod, de către 

Drume și Ștefan Păpănaca, giuzi. — 1014. Pentru o iapă luată 

de olac unui «Țigan de la Focșen(i]». — ro15. Pentru «Moscul 

de la Țarigrad», care «are şi cărţ de harat din ara Tur- 

cască»: va fi deci scutit. — 1016. Pentru un «om streini anume 
Sava Lazul», tot cu «cărți de hăra& din Țara Turtască». —
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1017. Pentru pecetea dată răi aiurea decit la satul său unui 

cărăuș, — 1018. Către Căpitanul de Greceni, pentru conacul 

de la Greceni al lui Musunoglu: va lucra cu Vel Căpitan 

de Codru. <Că& Măriia Sa Vod[ă) făr de plat(ă] nu va să 
s|ă) iă de la nime nimic> (30 Mart). — 1019. Lui Jora Me- 
delnicerul, care va aduce pe Pașă «păr la trecere hota- 
rului». — 1020. Scutire de bir pentru străinul «Sava Gre- 

c[ulj>. — 1021. Către Hrisoscul biv Vel Stolnic. «Pentru îm- 

blătorii ce îmblă la Liov, le vei da dumneata căte 8 lei cheltu- 
ială. Pentru dumneata, ne scrii să te lăsăm să vii la Eș; dar 
acmu nu tom lăsa; dumneata după Paști niii mai scrie dum- 
neata, și t'om lăsa» (30 Mart). -- 1022. Plingere a patru <Armeni 
»+-» Că străngu capre pintru săftieni» şi caii supărare din spre 
beiliccii: li eu caprile şi le dai ce li iaste voe; pentru care 

știm că capre pentru triaba Împărăţii nu trebui.» Să-i apere 

ispravnicii. — 1023. Unui om gospod, să p/inească de la vameșii 
de Cernăuţi «35 [lei], care bani a luat de la Bercu Jid[ovul] din 
Movilăii, pe doi cofe horilcă. Aşijdire, să mai pliviască 35, care 
bani aii luat de la Heșcu Jid[ovulj ot Botășeni, vam(ă) pe 3 cof[e] 
horilcă ; pentru căt aşt s'au tocmit vama] într'acesta an : ne- 
gustorii care vin la Iaș, să le de pace la margine; precum li 
s'au dat şi izvod de ponturi. Așijdere să mai pliniască 3 
zloţ, pe cinci cof[e] horilcă.» —- 1024. Lui Vel Căpitan de 
Covurluiă, «pentru o slobodzie ce vă să fac[ă] el» acolo : greșit 
S'aii dat peceţi la locuitori. — 1025. Unui om gospod «la vameșii 
de Chișinău, să pliniască de ia dănșii 375 lei &fertul d'intăiu 
a vămii Chișinăului: (30 Marti). — 1026. Pentru un «flăcăi cu 
capul, anumea Hilip>, din Cornul Negru (Tinutul Iași), care 

a fugit. «De vreme c'ai fugit din sat, cu toții să-l plătiască, 
căț săntu la cislă întrun loc; şi, cănd l-or găsă, atunci iarăș 

cu toții să-ș iă banii de la dănsul.» — 1027. Plinire de goştină la 

Avgheluţiăj Golăe !. — 1028. Către Medelnicerul Jora, pentru 

trecerea lui Musunolu. Să 1 aștepte la Fălciii: «să faci pod pe 

dubas[e), pe luntri merei, precum s'a mai făcut și cănd au 
trecut Mărie Sa la Bender». Pentru conace:i va fi scris «Că- 

1 V. p. 157, n ş8.
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pitanul cel: Mare». Pașa pleacă la r-iii April din Bender: 

sînt trei conace pănă la Galaţi. Pentru orez, zăhar, se va în- 

griji Vel Căpitanul, «cu vechil Narţi a Pașii». Totul se va 

plăti oamenilor pe izvod, din «tfertul ce este să iastă] acmu, 
la Mai» (31 Mart). — Și la alţi trei boieri, pentru același 

Paşă, — 1029. Lui Carageă, Vornicul de Botoșani. «Pentru 

Caii jeluit tărgoveţii, ș|i] Armeni, și Jidovi, neguţtori de Bo- 

t|]șeni, pentru locul de tărgu unde să vindea făina.» De vre-o 

cinci-şese ani sa schimbat, de «niște Jid[ovi], cu mijlocire Vor- 

nicilor de Bot[olzeni, şi pe seamne dănd ș[i] măzdă vor (s76), 

pecum să cunoște, ar fi mutat tărgul Făinii lăngă casăle lor, 

pentru alejveriș|ul] lor. Apoi, mai pe urmă, venind Jidovii și 

tărgoveții de Bot(olșeni, și dănd jalobă la Domnie Sa Grigori. 

Vod[ă), iarăş l-ai mutat la locul cel vech[i], undea era mai 

înnainte, de vac. Și mai pe urmă Jidovii aceia iarăș s'aii 

agunsu cu Vornicii de Botlolșeni, și l-ai mutat lăngă casăle 

lor, unde ș[i] mai înnainte îl mutas(el.> 'Să fie îa locul vechii, 

«să nu înible după vorovel[e] acelor; și, macar de țar s[i) 

da ceva dumitale, să nu cauţi la aceia, ce să cauţi poronca 

noastră ; şi, unde ai fost acel tărgu de vac, iarăș acolo să 

fii: mai mult jalobă să nu vie» (I-ii April)!. —- 1030. Sărdaru- 
lui și lui Iordachi Vel Căpitanul de Iași, și lui Teodosie Portar. 

Vor duce pe Musunolu pănă la trecerea Prutului. Apoi, «Săr- 

dariul să sță] întoarcă înnapoi la Orheiu, şi cu Theodosăia 

Portar», iar al treilea să meargă pănă la Gălaţi (31 Mart).— 

1031. «La dum. Ştefan Roset Vel Păharnic, pentru c'ai dat 
jalobă tărgoveţii de Vasluii pentru slugili și argaţii Turcilor 

de la Vasluii, dzicănd că nu vor să de agiutor la mezil şi 

la altele poronci dinpreună cu tărgoveții; ce i s'ati scris să 

triimită dumnalui și s(ă] pliniască banii peceților deplin de 

la dănșii, şi în cislă cu tărgoveții să nu-i pue, ci să-ș plă- 

tiască peceţii]le lor osăbit.» — 1032. Să se aducă Lupul Balş 
Medelnicerul, pentru datorie la un Turc. — 1033. «Către Săr- 

darul turc de Gălaţi, «pentru 7 oamen[i), slugi turcești de 

acolo ..., carii i-ai luat peceţ, și acmu pun pricină și nu vor 

1 V. mai sus, pp. 237-8, n0 239.
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să-ș plătiasc[ă] banii». — 1034. Către Antohi Caragt, pentru un 
boier care nu vrea să plătească goștina goștinarilor de FHirlăă, 
zicînd că a plătit-o celor de Botoșani: se va da pe jumătate 
la Hirlăă. — 1o3ş. Mai multe porunci pentru a se plăti cifer- 
tul de Octombre, Ianuar sai April al mortasipiei, din deo- 
sebite părți. — 1036. «La măna vam[ejșilor de Bărlad, să aibă 
a pune vămășei pe la schele, la Ținutul Tecuc[ullui, pă la 
prival[e), să aibă a lua vam(a) mar(e) și mică, după obiceiu ; Ap.. 
2.» — 1037. «Vam[e)șilor ot Bărlat, pentru Turcii neguțitor|i] ce 
căntăresc cară ș(i] unt, să nu fie volnit să căntăriasc[ă] far! ! — de căntariul vameșilor ot Bărlad.» -— 1038. «La Bărlad, să s[ă] 
facă iarmaroc la Sveti Ghiorghie.» — 1039. «La beşliă, să pli- . 
niasc[ă] bani vămii de pe Turcii ce cumpăr[ă] vite ş(i] nu-ș dau : 
vamia] după obiceiii.» — 1040. Pentru «bașbul|ujbaşia ... boe- 
riul Domnii Mele] Fote», care merge la Fălciiu înnaintea lut 
Musunolu. — 1041. Ispravnicilor. «Orănduindu-ne puternica În- 
păr[ăjţie cu o sam[ă] de banţi) ca s[ă] dăm în lef|ijle Inice- 
rlillor de Bender, și neputăndu-slă) plini cu răm(ă]șiţa &fer- 
tului al doile a cestui ci-aă trecut, cheltuindu-s[ă] ban(i] la 
alte trebuinţi şi poronci, am orănduit pe toţ boerii ispravnici 
de pe la Ținutur(i), ca s[ă] ne găsasc[â] împrumut de pe la 
neguţtori], de pe ia prietinti], precum şli] pe dumneata ti-am 
orănduit să ne găseaşti — lei într'o lună, cu dobănd[ă] căte 10 lei 
de pungă.» Trimete un copil de casă pentru a-i lua. Să afle 
banii răpede, «de vreme că havalagiii stai aici, ș[i) iaste să 
le dăm banii și să-i pornim cum mai în grabă și făr de ză- 
bav[ă]. Ș[i] acești ban[i], cu dobănda lor. . .» ţii vei lua dumneata 
din &fertul al triile, ce iaste să ias[ă! acmu, la Mai... Căci să 
nu arăț dumneata că nu poț găs[i] cu atăta dobănd[ă! ce dăm: 

„nu poț să zit. Căt acolo sint şi neguţtorii] turci, carii cu do- 
bănda atasta pot găs(i] dumneata. ȘI, de ni-i faă[e] smintial(ă), 
să ştii că vom ave părere de ră asupra dumitale» (2 April).— 
1042. Sumele: şoo Suceava, 1000 Neamţul, 5oo Roman, ş00 
Bacăi, 1.500 Putna, 1090 Tecuciii, 1000 Covurluii, 1000 Tu- 
tova, 1000 Vasluiii, şoo Fălciii, 1000 Orheiii, şoo Cernăuţi, 
100 Hirlăi-Dorohoi-Botoşani, 500 Cirligătura, 500 Iași, 1000 
tîrgul Iași. — 1043. Călăraşilor de Tabără, pentru mezilul de    
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acolo. «L-am lăsat iar în sama vostră, să faceţi caii, şi să-l 

purtaţ[i] ; şi, pentru purtar(e] mezilului, iată și Domnie Me vă 

rădicăm peceţii[e], la go de numirea, căsari, holtei, şi vă dăm 

și caii cei vechi, și voi încă să mai faceț cai, căț or mai tre- 

bui, și să purtaţ mizilul; căci peceţil[e] acelor 9o de oamini 

cuprind întrun an 90 ș|i] mai bini de lei; dar mizilul cu 

atăți bani nu sar purta; numai Domnie Me nam socotit 

aceia, ce ca o milă am făcut cu voi şi vam rădicat aceste 

peceț.» La nevoie, li se va da ajutor de împregiuraşi şi bani 

de la Vistierie. Li pune căpitani «pe Ursul şi pe Lions. — 

1044. Şi către starostele de Putna, anunţindui că se va orindui 

menzilul de acolo. — 1045. La zlotași: «să aibă a lua şi a 

străngi dajdle)| pe prioț și pe diiaconi, ce s'ai scos la April, 

pentru banii școalelor, căte 1 ug de priot și de diiacon, după 

aşedzar[e)] ce sai făcut... Și să iă [i] trăsuri, căte 3 pot. de 

ug., a străngătoriului» (3 April). — 1046. Pentru mezilul «Capu- 

gibaşi carele ai fost cu solul moschicesc! în sus, ș(i] acinu 

s'au întorsu, de merge în &os, şi s'au triimis ș(i] zapcii» (3 April).— 

1047. «La boerii zlotaș cu tfertul al triile, a lui Mai», pentru unom 

care este a sescoatedintablă (4 April). — 1048. Către Medelnice- 

rui Jora. Află că Pașa Musunolu nu poate trece Prutul «pe la 

Giurgiulești, fiind gărlele mari». Căpitanul de la Greceni să nu 

cerce în zădar a-l mai duce pe acolo. Dacă a plecat însă, el 

şi «porotnicul», vor face ce e cu putință pentru a-l trece. În- 

torsul ar fi şi mai costisitor (4 April). — 1049. Către cercâforiidin 

Ţinutul Bacăi, pentru un «Jidov, Iancul din tărgu din Ocnă», 

care, eşind din tirg, își uitase pecetea. — 1050. Pentru Gii- 

gor|i] Bătoi şi Ion Brăvlig, cari-şi pierduse pecetile. — 1051. 

Pentru văduva unui Stamati biv baș-cauş: pentru văduvie, va 

aduce dovadă «de la preutul și vornicelul de la act mahală». - 

— 1052. Către Vel Căpitan de Greceni. A primit de la Hanul 

«acest iarlăc» pentru supărările ce făceau Tatarii locuitorilor 

de acolo. Îl va arăta el Tatarilor. — 1053. <Bărăiacul s'au toc- 

mit cu mezilul de acolo într'acestu chip: Măriie Sa Vodlăj 

să le rădit[e] banii peceţilor la 105 liude într'un an, să nu de 

1 Komanţov. V, p. 327 și nota 1.
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ni€ un ban, ce de toat|e] &ferturili să fii scutiți, și ei să poarte 
mezilul cu cai şi cu toat[ă] cheltuiala lor pără la anul; 'cai 
cei vechi incă i-ai dăruit lui; Aprilie 5.» — 1054. Către isprav.- 
nici. «Precum într'alţi ani, și acmu, aii venit omenii dum(isale] 
Casabașii şi ni-au adus firman de la puternica Împărăție 
pentru o somă de oi ce aii poroncă să cumpere de aici, din 
țară, cu banli] gata; care firman poroncește să nu fie volnic 
nime, măcar neguţitori streini, măcar de țar[a|, să cumpere, 
Dic lăcuitorii să nu văndă nemărui oi, lăr numai la omenii 
dum[isale) Casabaşi, păn vor plini soma olilor (sic) ce sănt 
orănduite. Și, de ar fi ș(i] cumpărat niscar[e]va neguţitor, po- 
runcește fermanul să le dt banii şi să li € oile. Dec, luînd dum- 
neata carte Domnii Mele, să dai în ştire îndat[ă) pentru atasta 
tuturor lăcuitorilor de la Ținutul acela, ca, viindu omenii du- 
m|isale] Casabașii, nime să nu îndrăznască a vinde la niscar[e|va 
neguțitoi|i] streini sau şi de țară, că apoi să vor pedepsi... 
De s'or afla nescarți] neguţitor|i) cu oi cumpărate, să nu 
cumva să le scoată din Ţinutul acela, și să le tracă; că, unde 
să vor afia, să fie oprite păn vor veni oamenii dum[isale] Casa- 
bașii, să le iă, după cum este poronca impărătiască.> Să dea 
știre, «ca căt[ă] som[ă] de oi veț afla păn acmu cumpărate 
la acel inut de neguţitor|i], anume neguțitorul cine ar fi, şi 
soma oilor» (7 April). — 1055. «Lui Havar Comisul, Căpitan de 
panţir|i) de Grozăști, pentru o casă din tărgu din Trotuş», unde 
stă; o reclamă un Turc, ca alui. «Să stăpăniască Havaru Co- 
misul; că Turcii casă ş|i] aşedzare în Moldova n'aii, ci, cînd (>) 
apuc[ă) 0) să șad[ă], să caute neguţtorie lui; că, neurmăndu 
poroncii, î s'a triimit[e) de l-a adut[e] ait, și să va pedepsi cu 
urgie.» — 1056. Apărare de gazdă a caselor din Iaşi, ale lui 
Radul Racoviţă. — 1057. «Lui Havar Comisul, să aibă a lua 
dijma de pe locul tărgului Trotuș|ullui, fiind moşie domniasc[ă! ; 
însă pumai de la cii Strein[i], dar tărgoveţiillor de acold ni 
de cum, din nimică să nu le iă.» — 1058. Către «satile de la 
Branişte», pentru a aduce nişte fin. — 1059. Pentru pecetea lui 
Ion Morcotiă. —.1060. «Pe 4 căllăiraș -ai fost vechi călăraș 
din Ştefânești „ş'aii fugit pintr'alti sati, să-i iă de grumazi şi să-i 
ducțăj iar la Ștefănești.»>—1061. «La 3 Armaş, să margă să stia 

68775. Vol. VI. 23
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zapcii asupra lingurarilor, ca s(ă) fac[ă] lopăţ pentru triaba ce- 
tățăi Voziii» pănă la Paști, «și le s'or plăti cu ban[i] de la 
Visterie, cu preţul lor». — 1062. Către zlotașii șfertului al treilea. 
<V'am arătat dum(neavoastră) că toată trebuința ce avem, şi mai 
vărtos salahorii şi car[ălle ce sint rănduite pentru triaba ce- 
tăţii Vozii, pentru cari poronceşti firmanul împărțăjtesc la 
Sveti Ghiorghie să s(ă) afle acolo, să înciapă la lucrul cetății, 
şi vam pus dum[neavoastră] soroc păr la 15 dzile a lunii lui 
April să străngeț de la tot omul căte 1 lei pi, șitoată soma 
acelor bani] să triimiteț aice, ca s[ă] chivernisim, să rădicăm 
trebuinţile ce vam arătat. Ce, socotind că poate va fi smin- 
tială şi n'eţ plini dum[neavoastră] poronca Domnii Mele, nu-ţ 
triimete banii, ca s[ă] nu s[ă] facă smintială poroncii impă- 
r[ă]tești, scurtănd și vrem[e], de vrem[e) că Sveti Ghiorghie 
iat[ă] că s'au apropiat, și a nu slă] porni carfălle ş(i] sala- 
horii păr la Sveti Ghiorghi nu s[ă] poate, — ce iat[ă] am triimis 
zapcii asupra dum[neavoastră], mai mult ca s[ă) vad(ă) şi] 
lăcuitorii, să s(ă] îndemne și iai pentru datul banilor. Care] 
zapciu are poroncă de la Domnie Me să ste acold lăngă dum. 
|neavoastră) și, răndur(i], răndurți], căte căț ban[i) îţ strănge, 
să-i triimiteț cu oamenii dum[neavoastră], iar la soroc, adecă 
la 15 dzile a lunii aceștie, negreşit, toată soma, cu copilul din . 

cas[ă] acesta săi trimiteţ dum[neavoastră] la Visterie. Și, dănd 
banii aceșştie, şli] lăcuitorii de cielalți banfi] s'or mai păsui, ca 
să de mai pe 'ncet, ș[i] ni& dum[neavoastră] cu alți zapcii nu 
vom mai supăra. Osăbit de atasta, de să vor răndui nisca- 
riva bani la Ţinutul acela, din frunte banilor cestora, căte 1 
leii pi, ce vă poroncim dum([neavoastră] ca să-i triimiteţ la Vis- 
terii, să nu daț dum(neavoastră]: ce banit acie ce s(ă) vor orăn- 
dui, îi veț da după ce veț plini soma banilor ce vă poroncim; 
Aprilie 8.» — 1063. Către ispravnici. Pentru Vozia, «ni-aă 
orănduit șii) pre noi o sam[ă] de cherest& și 800 salahori şi 
150 cară pentru lucrul cetății; și, de vreme că Domnie M& 
d'inteiaș dat[ă] cănd s'aii făcut aședzare atasta asupra țărăi, 
prin pontur[i] tuturor am arătat că toate căte din poronca 
Îopărtăjții S'aui orănduit, cum salahori, cară, chereste sai 
orli]-ce alt, pentru trebuinţăle cetăţii], sau ș(i] altele, lăcuitorii
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cu nic un fel, precum altă datiă),să nu s(ă| supere, ce toate 
cu banii Visterii să s(ă) facă; și, cu rămășiţa cfertului trecut 
mai fiind şi) alte havalele orănduite, cheltuindu-s(ă] la 
acele, salahorii şii) carăle aceste fiind trebuință a să fat[e) 
acmu, ca s|ă) fie la Svete Gheorghie acolo... La car[e) fiind 
să li s[ă] d& hacul lor de trii lun(i] acmu înnainte, cuprind 
căţva banli), șii) carii cu datorie am cercat ca s[ă] găsim 
ban[i), să luîm, să rădicăm poronca asasta, şi ni$ întrun 
chip nu s'aii putut să s[ă] găsască. Ce, vădzind că vreme 
S'ai apropiiat, și neputănd întralt chip, macar că, după ho- 
tărăre aședzării ce s'aii făcut, vreme &fertului al triile iaste 

la Mai să s[ă] scoată, dar trebuința atasta ni-au dat pri- 

cină ca s[ă] scoatem €fertul acmu, — care nu iaste atăta; că, 

ș[i] păr la Mai 20 dzil|e], mai mult n'a rămas; și Domnie 

Me, măcar că s'ai scos pentru o trebuință ca aceia acmu 
mai înnainte, dar, iarăș, din făgăduinţa noastră n'om eşi, ce 

tot la hotărăre noastră vom sta, și nimică asupră lăcuitorilor 

nu va mai fi; numai cfertul al patrule, la vreme, după cum 

S'aii aședzat.» Să se pornească cu zlotaşii, luînd «căte 1 leu 
pol», pănă la 15 ale lunii. «Salahorii și cară să află aice, și 
aştiapt[ă] ban[i) să le dăm, să-ș facă gătire și s(ă) purtadă.» 
Îndemn și locuitorilor, a se grăbi (3 April). — 1064. Sărdaru- 
lui. Va da 15 lei pe lună lui Anastasă Ușerul, trimes pe lingă 
«Saraschir-Soltanul». — 106ş. <Tărgoveţilor de Chişinău, să d& 

de tot anul căte ş lei într'un an, de la €fertul lui Mai înnainte, 
în patru &fertur[i], căte 55 paral(e] la &fertu, de om, şi cele 
5 parla]le sănt a zlotașilor ; și să poarte şi mezălul Chişinău- 
lui, cu cai lor, şi cu cheltuiala musafirilor &-ar trece în sus 
şi în os. Ș|i] la atasta aședzare să fie și Jid(o)v[i], ş(i] Ar- 
meni, și omin|i] boirești, ș(i] orce braslă ar fi; iar, cualtă, cu 
nimică să nu fie supăraț. Aşijdere, și căț omin[i] striin[i] ar 
veni, tot într'atastă aședzare să fie; April 9.» — 1066. Lui 
Mădzărachi, «ca să-i cisluiască cu dreptate». — 1067, Tot aşa 
«Puţănilorii». — 1068. «La Andriii Balș Spătar, îi Antohi 
Carage Vistierul îi llieș Vel Căpitan de Dorohoi, că n'a 
putult] să margă să scrie stare Ținutului, ș(i] să poftescu 
să-i las(ă] pe la Sveti Ghiorghi.» Îi lasă. — 1069. Să se sirîige
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«iarmarocile Movilăului». — 1070. Pentru jalba unui om, că 

«astă vară» îi sa luat de «Drug vornicel» şi «lon Micheduţi» 

un cal allui dreptal lor, la conacul lui «Coltag-Pașa». — 1071. 

Către Antohi Carage, pentru că, un sat din ocol «fiind orăn- 

duit... să care lemnu de castele de la Frumoasa [astă 

vară]», săteanul pus la slujbă e ţinut prea mult. —'1072. Scu- 

tire pentru cei ce sar aşeza la Codru, între Codreni. Apoi 

vor fi «în mila şi aşedzare ce am făcut Domnie ME şii] cu 

celalţi codri. — 1073. Codrenilor, să nu dea nimic de olac.— 

1074. Lui Iacovachi Vel Uşer, «mergănd înnainte Hanului 

ș[i] a unui Paștăj» (14 April). — 1075. La pircălabul de Gă- 

lați, «pentru haremul fiului Mării, Sali Pași de Hotinu, care 

vini din gos...; să-i de un rădvanii și 1 bulucbașii, cu 5:6 slu- 

jlitori, ca să vie pe lăngă harem păr aice la laș». — 1076. 

Către Vel Căpitanul de Dorohoi, pentru ca şepte care din sa- 

tele de lingă <olatul Hotinului» să meargă, cu chirie, pentru a 

încărca agărlăcul lui Samsongibașa Hotinului. — 1077. Către 

un zlotaș, Din pricina lor, n'au plecat încă salahorii şi carele. 

Ameninţare cu un noii zapciii (2: April). — 1078. Către Vel 

Căpitanul de Dorohoi. «Pentru pămănturile acelor omin[i] 

&-ati fugit în ra, că ai socotit să le dai să le semene alţi 

omeni t-at vlinilt acmu, — bini ai făcut să le dai altor omeni; 

iar călugării aciia a cărora or fi moşiile, după cum a fi luat 

dijmă acelor t-aii fugit, ș|i] vor lua şli] de la aceştie.» — 1079. 

Către «toţ vorniceii de pen satea de la Ţinutul Bacăului». Află 

de la ispravnic «precum oamenii, lăcuitori de acolo, de pin satele 

acelui Ținut, s'ar fi strămutat de pe la casăle ş(i) locurile unde 

șide, ducăndu-sță| unei de la un sat la altul, alţii de !a un 

loc la altul, alții ș(i] pentr” alte Ținuturi, scornind ei vorovă 

între dănşii că ar fi voi și poroncă de la Domnie Mă ca să 

s(ă] mute cine unde i-a'plăce. Ce noi pentru acasta și] în 

ponturi, la bani stiaglullui, am dat poroncă, nim[e] de pe la 

locurile lor, de und[e| li s'ai aşedzat banii, să nu să] mai 

Strămute, şți| acmu iarăş vă dăm tare poroncă.. .ca să păzăț 

poronca atasta.» Să se aducă pribegii la «urmalor>. Altfel, se 

vor pedepsi și fugarii și vornicii. — 1080. Către Radu Racoviţă. 

Să trimeată banii în grabă, că maisînt «șii] alte havalele». A scris
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că n'a aflat vechi cărți de părcălăbie şi mortasipie. Pentru oprirea 

oilor: <păn nu vor [vejni omenii saigiilor înpărăteşti ca s(ă] le 

întorcă banii». Pentru sătenii fugari (22 April).— 1081. Lui Cara: 

geă şi lui Vel Căpitan de Dorohoi, pentru bani. <Ș(i), pentru du- 

ghenile turcești, Vai dat voe să li rădice, şți] ca finio să o străce, 

să nu mai fie... Mehmet Colac, nepotul lui Ali Caraghiozuolu», 

va fi ridicat de acolo. <Și unchiului lui ...săii de tare po- 

roncă să s[â] păzască de răutăţ și să-ş caute neguţitorie lui, 

cum ş(i) alții, că apoi sș[i] el să va pedepsi.» Lui Scărlat 

Postelnicul îi vor da 7ăszra, dar nu leafa de 60 de lei pe lună, 

care o cere (22 April). — 1082. Ordin către «odobaşa de beșlii», 

ca să iea «în heră» pe Colac. — 1083. Să trimeată bani sta- 

rostele de Putna. De aiurea a venit «șii] istovul acelor 2 

zloț... Ne scrii dumneata precum s'ar fi rădicat de acolo, de 

la margine aceia, vr'o 60 de oamini, ș|i] aii fugit în cee parte; 

ș[i), întrebănd dumneata pricina lor, de ce ai fugit, ar fi ară- 

tat dum[ijtale că din pricina &fertului acestue, scoțăndu-să cu 

ceva dzile mai înnainte... La carii niă de cum nu socotim, ar 

fi de pricina atasta a tfertului;, ci să cerci dumneata mai bine 

şi să ne înștiințădzi adivărul, ci i-aă fost pricina... Măcar că, 

dumneata știi că, de s'ai șii] scos cfert[ul] acesta cu 5-6 

dzile mai înnainte, ce lucru mare este?! Dar s'aii scos pentru 

multe trebuinți... Că, de nu sar fi scos &fertulacmu, trebue 

să să] facă carele şi salahorii pe Ținuturii);, carii mai cu grei 

Var fi cădzut lăcuitorilor.» Li se scrie și acum. «Acasta este 

şi] obicnuit, fiind margine, că-ș fac sunet ei şli] fug în ce 

parte, și iar trec dincoace.» Îi amiuteşte cum se ridică pe- 

ceţile morților (24 April).— 1084. Cheltuieli pentru Musunolu (24 

April). «S'au făcut izvodu moldovenescu, şi s'au pecetluit, şti] 

s'aă poprit la Visterii. ,. Și, pentru găini şi curcani, încă li 

S'aii pus preţ, căte 4 parale găina ș|i] căte 12 parale curca- 

nul...lar; pentru lemne, de vrem[e] că nic o ancăsii asupra 

lăcuitorilor de acolo nu este, or hi şii] de la dănşii fănul, de 
vrem[e] că ai rămas să ș|ij-l ia cine va fi dat, înnapoi; iar, 

pentru lemnul acela ce s'au luat de pe la Turci pentru triaba 

podurilor, la trecere Mării Sale Pași, șii] acum acei cu lemnul 

nu vor să ş|ă)-l & înnapoi, arătănd că este sfredelit și mai
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scurt, și s'aii ş[ij vechit, — pentru aţasta, de vrem(e] că s'ai luat 
la o poroncă ca atasta, ş(i) lemnul lor este faț[ă), lemnul să 
șliJ-l e înnapoi. Iar, de ar tot pricinui ș[i] n'or vre să-l îă, cum 
vei socoti], așe vei face: le-i mai da căte ceva bani peste 
lemnul lor, și] să-ș iă şi] lemnul. Ș(i] ne fă știre ce-i da» 
(25 April). — 1085. A se da bani «pentru cheltuiala chirha- 
nelii ş[i] a jicniţii gospod». — 1086. Către «tărgoveţii de Chi- 
șlijnăii», să ţie menzilul cum s'a hotărît, «într'unan, cu cai 
lor, ş[i] cu toat[ă] chelt(ujial[a] drum(ujlui, a musafirilor ce ar 
tre&[e] pe acolo, — începăndu-s[ă] anul de acmu în inut; ș(i] 
ei să fie scutiţi, 120 de oamin|i], de bani pet[ejţilor lor, ni& 
un ban să nu d[&], iarăş pără la anul. Dară șfi) pentru chel: 
t[ulialla] drum[ujlui, mai fiind ș[i] alţ oamini ședzătorli] acolo 
în Chişinău: Armeni, Jidov[i], Greci ş(i) alți oamini afară 
dintr'acești 120, — carii aceșştie, orcăţi ar fi, toț îș vor plăti 
banii petlejților. Dară ș(i) la chelt[ulia!(a] drum(ullui, dup[ă] 
poronca ce aii dat dumnealui Sărdariului, făcănd dumnealui 

socotial[ă], să-i pue pe toț să d[&], dup[ă] cum va socoti 
dumnealui... Numai cănd s'ar tămpla să vie niscarli]va oa- 
mini mari, Pași sai Capigibaș, chelt[ujiala acelora să va da 
banii de [aj Vistierie.» — 1087. Către Sărdar, pentru plingerea 
străinilor pomeniți din Chişinăiă, că tîrgoveții îi pun la men- 
zil. Îi scutește, dar, «ce-i socoti dumneata că a fi cu cale, 
făcăndu socotială, pre toț, i-i punţe] dumneata Şii] pe dănșii, 
ca să prindză la acastă trebuință, iar, mai mult, la nimic să 
nu-i supere.» — 1088. Aceluiași, «pentru 12 hotnogi ce ar face, 
să fie de poroncile ce trebuescu lăngă Sărdar, omin[i) strein[i] 
din Țara Leșască»: nu vor da bir; ordin către dregătorii din 
Tinutul Orheiului pentru aceasta. — 1089. A nu se lua vamă 
şi mortasăpie pentru caii de menzil ce-ar cumpăra Căpitanul 
de Vasluiii. — 1090. «Pentru lăcuitorii ce ședu în satile de pe 
locul celor 2 ţasur[i] de spre Benderu; carii, acele sate, ai 
avut obicei incă de la Domni Sa Mihai-Vodă de da goștină 
căte 2 parale de oie; dar, într'acestu an fiindu Domnie noi, 
Sau tămplat de ai dat şi ei goștină ca ș(i] altă țară, de 10 
oi 1 lei, ș[i] acmi iat[ă] am făcut Domnie [ME] milă cu 
dânșii», dindu-li vechia scădere. Vor plăti tot redus și cei
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ce sar așeza, din oamenii străini, de acum în acel loc. Dar 
să nu amestece alte oi în ale lor; «făr de cătu bucatel[e] 

ce or ave drept|e| a lor> (25 April). — 1091. Pentru doi oa- 

meni ai lui Costandin Cantjajcozli]no vtori Spatar, ce trec «în 

ceia parte . .. cu trebile dumlijsale» |v. n* 3|.— 1092. <« Aproazi- 

lor de Divan, ce sănt trăitori la Ținutul Fălciiului, să fie volnic 

cu carte Domnii Mele a să apăra de spre sătenii de acolo, 

de unde le este traiul lor, de podvodzi ş[i], de alte beilicuri, 

de toate, la nemic cu dănșii să nu-i supere, de vreme că ei 

i slujba lor osăbit, aice, la Curte Domnii Mele]; numai ba- 

nii peceţți]lor vor fi tot impreun[ă] cu a sătenilor, după cum 

şi păr acmu.» — 1093. Către Vel Căpitanul de Soroca. «S'aii 

deosăbit Ținutul Sorocii di celelalte "Ținuturii]; ci de acmu 

să fie în sam[a] lui, ș|i], tabla ce face, să o facă deosăbi de 

Lăpușna ș(i] de Orheii, și] răsurile va lu(a] dumnealui de 
la Soroca, iar Orheiul şi Lăpuşna să fie în sama Sărdarului, 

şi I[i] va lu[a] şi răsurile» (24 April). — 1094. Să se dea încă 

1000 de lei lui Vasile de la Vozia, pentru a încheia socotelile 

(28 April). — 1095. Către un zlotaș: după iarmaroc, va putea 

veni la Iași. — 1096. Către Mădzărache, pentru că <tărgoveţii 

de Chiş[ijnăi... ș'au luat carte Domnii Meli de aședzar[e] 
lor, ca s[â] de de tot omul căte 5 lei, ș[i] tărgoveţii. creștini, 

și Armeni, și Jid|ovii, și Greci, şi oamini boerești, căț or fi 

trăitori acolo în tărgu, şi ei să ţie mezilul de acolo cu caii 

lor şi cu toată cheltuiala drum(ullui». Dar străinii s'au plins 

acum în urmă, și sa făcut o nouă așezare. «Să s[ă] scu- 
tiasc[ă] din tărgoveţăi de acolo 120 liud[e] de toț banii pe- 
ceţălor, şi ei să țăe mizilul» (28 April). — 1097. «Pentru trii- 

dzăc de mii drainiţă de triaba Curţii gospod», de adus de 
la «Băeși»!.— 1098. «La lon Bogdan Vel Stolnic, ca să pli- 

niasc[ă) banii vămi de la Turcii de Bărlad, pe căt[e] vit[e] 

ar fi cumpărat de salhana ș[i] de alt[ă] neg(ulţitorie.» — 1099. 
Pentru slobozii. — 1100. La zlotași. <Pentru un leii c-ai ră- 

mas să de lăcuitorii, să facă istovul tfert[ullui: iaste vreme 

acmu să-l străngă, ca s[ă] aibă și lăcuitorii răsuflare păr la 

i Din Baia.
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vreme tfertului al patrali, fiind ș(i] vreme acmu a tot lucrul.» 
Vor trimete întăiu la Vistierie, și apoi la poruncile ce ar mai fi 
avînd. «Că Visterie are mult[ă] trebuinţă și poronci; ș[i] să isto- 
vască întăi Ja Visterie, apoi vor da ş[i] und[e] s'au orănduit» (3 
Maiu). — 1101. Pentru nişte Sirbi impuși prea mult, cari aveau și 
«cărţ de hăragi». — 1102. Pentru doi străini din Galaţi, cari «au 
trăit pin mănăstirii), ş(i] cu tărgoveții la nimică n'au mai fost 
amestecaţ, de căndu trăesc. Ei, ca niște strein[i), să-ș plătiască 
numai pecete lor driapt[ă), mai mult să nu-i supere.» — 1103. 
«Pentru cocieri gospod, să dă poroncă sătenilor să le facă 
cisla driapt[ă], ş(i] la alte beilicurțij întru nimică să nui su- 
pere, de vreme că iai sint nelipsiț de la slujba gospod.» 
Vătavul lor ar fi fost și bătut de săteni. — 1104. Către sta- 
rostele de Cernăuţi. «Gazeturii]le c-ai triimis de la niști 
Domni leşești, li-au adus, ș[i] aceste gazetur(i] sint vechii]; 
nu-s nic de o triabă, nit trebui Mării Sali gazeturți] de la 
Domnii acei leșeşti, —că Mărie Sa are de unde lua gazeturii] ; 
și sai triimis înnapoi; ni€ să dă voe Domnilor acelor leşeşti 
ca s[ă] tae lemne saii nuele dincoace saii să are: nik de 
cum să nu îndrăzniască a o fac[e]; că, de a simţi Mărie Sa, să 
va scărbi asupra dumneavoastră; Mai 6.» — 1105. «L/i] ajunge 
lor chiriia căte 6 lei de car de la Hotin păr aicia la laşi.» — 
1106. Pentru un sat al lui Lupu Aga: ci-ai rătuit de toate 
bilele ce ai fost asupra lor pără acmu, ș(i] cu bani li-au făcut 
bini, i-aii îndatorit de ș'ai plătit nevoile lor. Acmu unii dintre 
dănșii să scoală de să duc, de să apuc[a] lemnari pe la 
alțăi, şi dumlijsale nu vor săi dia ascultar|e). precum alte 
sate boerești, și, din pricina acelora ce vor să s|ă] puia lem- 
nari pe la alții, ș|i] ceialalți s'or împrăștia, şi s'a răsipi 
satul... Nim[e] din sat să nu să mute, ni& lemnari la alți să 
nu să apucia, ce, după cum alte sate boereşti dati ascultare stă- 
pănilor după porolajca Domnii Melţej, așă și ei să fi supuş, şi 
dumnealui încă, mai mult, piste poroncă nui va supăra.» Alt- 
fel, să li pie de hac îspravnicul. — 1107. La starostele de 
Cernăuţi, «ca s|ă] dea bărani la vameşii de Cernăuţi, să fiia 
de paza vadurilor în trecătoar(e] boilor la otacia, şi cheltu- 
iala bărarilor (sic) să o dă vameșii», — 1108. Către Gavril Ne-
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culce, ca să dea vameşilor «călăraș» pentru acelaşi scop. — 
1109. Către starostele de Cernăuți. «Iată acmu, apropiindu-să 
vrem[e) iarmaroacilor, ca să să facă piste vară la otace; ce, 
după cum ai fost obiceiu, le s'au făcut iarmaroat|ej la Colacin ; 
ș[i] acmu poroncim Domnie ME] să si] faciă] iarmaroat!e] 
iarăș acolo la Colacin, și iarmaroacile şi trecătoarlea!| boilor 
tot acolo la Colacin să fiia. Ce să dia în știrțe| tuturor ne- 
'guţtorilor streini şfi] de ţară, cine ar jalvia vite de vândut, 
sai negoț, să margă acolo la Colacin, că; iarmatoace acolo, 
la Colacin, s'or face păr la tomnă; Mai 9.» — 1110. Pentru 
un Grec străin, ce şede de doi anila Bacău: va plăti pecetea 
lui osebit. — 1111. Pentru cheresteaua ce se trimete la Vozia 
cu carele. «Triaba lui [Vasile Budzilă) iaste azasta: pentru ham- 
bariul șii) odăile de la Benderiii, că aă pornit dum(nealui] Săr. 
dariul lemnele şii] so de salahori pedestri, dăndu-li şi hacul 
lor căte 5 lei pe lună, şi dzăce cară căte cu 4 boi, dăndulli 
șli] acelora hat căte dzece lei de car pe lință)>, etc. Să tri- 
meată Sărdariul «tahvilul» de la Tefterdar-Efendi pentru banii 
primiţi. «Pentru taușul ș(i] neferii ce'i scris să-ț trimit[ă) de 
la Bender, bini ai făcut.» — 1112. Pentru conacele lui Sam- 
songi-Bașa și ale unui Baș-Ciohodar al Vizirului, — 1113. La 
zlotașii de Covurluii, ca să dea leafa Sărdarului: de Gălaţi. 
— 1114. Câtre Vel Căpitan de Dorohoiu,- «pentru o samă de 
camini di pi, I[aj sate, carii Ja tfertul) al doile s'aii dosăt şii] 
Sai făcut că săntu fugiț». Acum să-i cerce şi «să li € banii 
peceţilor, și să li iă şti] îndoială, pentru osteniala zlotaști]lor, 
iar de tfertul al doile să le dă paile]; și) pe toţ oamenii acie 
să-i triimită aici». — 1113. Către Vornicul Antoh, de Botoşani, 
pentru cinci oameni din Deleni, fugari. Să-i şteargă, dacă nu 
poate afla alţii în loc. «lar, de s'or afla mai pe urmă în satul 
lor fâr] de pecete, să aibă a da căte 20 lei globă de tot omul, 
căț s'or afla, ș|i] ei să să pedepsască.» — 1116. Pentru o vacă 
ce s'a luat «încă la vrem(ej) Moscalilor, cănd era Gligorie- 
Vod[ă] la Gălaţ, trimiţind pe Ahmet-Pașe cu oste la conacul 
lor... Să cisluiască prețul vacei pe căț bejenari or hi. fost 
într'ac€ tabără.» — 1117. Unui sat, să nu dea „cai de olac. 
«Căc mezilurile s'au aședzat, ș|i] olăcarii să & cai de olac de
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pre la meziluri, iar nu de pen sate.» — 1118. Către Buzilă. 

Pentru nişte care, «de nu le va fi făcut, să nu le mai faclă], 

că are nedejde Mărie Sa să le rădice stăpănii» (12 Maiii). — 1119. 

Către Manolachi Vel Spatar, «pentru păine, că ni-aă venit că- 

lăraş de la Țarigrad, și ne scriă stăpănii și] cu tare poruncă, 

ca să să facă păine atasta teslim cu un as mai înnainte 

la măna dum(isale] Mustafa-Aga, Sacce-Hambar-Emini». Să-şi 

dea toată silința şi el (13 Mai). — 1120. Lui Gavril Neculce, 
pentru oamenii din Carapciii, cari se pling «că iai dai ş(i] 

ban[i), ş(i] îi pune de ș(i) slujăsc la poronci... I s'au dat scă- 

derlej zo de peceţ, ca slă) facjă] 20 de oameni] ca s[ă] fie de 
slujbă.» — 1121. Împlinire de cuniță de la <Ali-Agasi Sălitra- 

riul». — 1122. «Să aibă a merge la mesărcii de Roman, şi, după 

obiceiul ce aă de daii căte 66 oc[ă| său pe cfert la mărtasipi 

de 'Țara-de-sus>, ceia ce n'aii dat de trei șferturi: împlinirea 

lor. — 1123. Pentru călăraşii de Tabără, «ce să sai la poron- 

cile ș(i trebile ce s'or tămpla pe acoloa treci». — 1124. Pen- 

tru procesul Cîmpulungenilor cu Mihălachi Jicnicerul. — 1125. 

Către Vartic Căpitanul de Het, «de vreme) că lor și birul 

pe giumătate li s'au rădicat, ca să fie de paza cămpului 

pentru oameni răi, şi de purtat[ul] mezilul[ui) ş|i] alte poronci». 

— 1126. Pentru piingerea lui Toader Bărbieriu, care «n'arle) 

nimică şi iaste holteiii, şi l-ai pus... dzeatie) lei la cfert», și 

«Nedelcu Bărbierul, care iaste însurat, dar numai 2 vite are, 

ș[i] cu briciul să hrănește, ș[î] iaste 4 lei p' la &fert>. Și alții 

se pling că zlotașul «nu face cisle drepte și] s'aă amestecat 

dumn(ea]lui în cislel[e] lor». Să iea sama, și să îndemne la cisle 

drepte și pe tirgoveţii de acolo, din Roman. Altfel, se va trimete 

altul pentru aceasta: «ș[i] tărgoveț[i]lor li s'a vini de hac, şi nice 

dum[i]sale ni o cinste nui va fi». — 1127. «Să aduc[ă] pe — 

Turcu de la Suciavă, cari îmblă cumpărănd oi la Suciavă, şi 

poronca Înpărății iaste, cu firman înpărătesc, nime să nu cum- 

pere oi afară din saigii.» Oile se vor da de ispravnic acestora, 

cari-i vor restitui banii. — 1128. De <acolo unde să fatle)] pă- 

cura» în Ținutul Bacău, să se trimeată 60 de vedre la graj- 

diul gospod, «pe obiceiii». — 1129. Mai multe porunci pentru 

plingeri în privința felului cum s'a făcut cisla. — 1130. Plinge-
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rile de cislă prea mare ale lui «Lebăd[ă), Arman, om bătrăn», 
din Botoșani. — 1131. Plingere pentru cun Rus tai fugit» din 
satul Romănești de la Cirligătură: satul îl va găsi sau îi va 
plăti cisla. — 1132. Pentru o femeie «oarbă de ochi, care am 
văzut-o Domnie M&, ş[i] iaste săractă], ş[i] n'are nimică, ni 
cas[ă] n'are, și şed[e] cu un frate»: feciorul ei nu va plăti 
nimic la bir.— 1133. Către loan Bogdan. «Noi pe dumn[ealta 
ti-am făcut ispravnic Ținutului Tutovei, şi țam dat Tinutul în 
sam[ă], să giudet pe oameni, şi să plineşti &-a fi de plinit, șți] 
tot aşe vei urmă ; şi în sam[a) duimlitale] este. Dar, căt pentru 
tărgoveţii de Bărlad, acie sănt în sam(a) dum[ijsal[e] Vel Vor- 
nic de Țara-de-gos, ş(i] trebuie dumneata la dănși să nu te 
atingi întru nimică, ce să laş pe oamenii dum[ijsal[e] Vel 
Vornic să le caute; șli], care precini n'or pute aședza oamenii 
dum[nealui) Vel Vornic, atunce pot vini tărgoveţii de Bărlad 
ș[i) aice la dum(nea)lui Vei Vornic, ș[i] dumnealui le va căuta, 
În scurt, dumnțeajta la tărgoveții de Bărlad întru nimică să 

„nu te atingi, ce dum[neallui Vel Vornic le va căuta tot|e] 
cele -or ave» (18 Maiu). — 1134. Către Vel Căpitan de Te- 
cu, «pentru un Bărsan ci-aii adus s[i] o car|te) de la ghinăra- 
rul de Brașov, din Țar[a] Ungurască» : oile ce are Birsanul, ar 
fi ale unor oameni de peste munți, dar sătenii din Gura Ber- 
heciului, unde stă, le pun la cislă. Să cerceteze (21 Maiu). — 
1135. Să se aducă «nişte vecini a dumțisale| Spătăroe Păşcăniții», 
cari ai chemat-o în judecată la Divan, şi nu s'a înfâţișat. 
— 1136. La Vel Căpitan de Dorohoii, «pentru sluga dumi- 
[sale] Iordachi Ros[ejt Vornic, ce iaste la tărgu la Dor(oJhoiu, 
ce supără pe oamenji] cu clă€ de plugur(i] şți] cu altele, şti] 
iaste om rău; s'a scris dum[isale] Vel Vornic să-l scoată, 
să pue pe altul, să fie cu omenie. Ș[i), pentru un tălhar, ce 
l-ai slobodzit acela, iarăș să-l caute pe tălhar, sai să-l trii- 
mită dumn[ea]lui Vornicul pe dănsul aice, în locul tălhar|u]lui.» 

— 1137. Lui Roset: «pe sluga acie a dumliilsali, ce Lai fost 
pus vornicel în tărgu în Dorlolhuii, să-l scoată, ş(i] să pne 
pe altul>. — 1138. Pentru «datorie de răm(ă)șfi]ță din părcălă.- 
bia ot Braniște» a unui Blebe. — 1139. «Pentru 38 liude păstori] 
de la odae dumiijsale Casabaşii-Agalar ce este la Ținutul
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Tecuciului, ca să d& de om numai căte ş lei întrun an, în 

patru cferturți), căte s parlalle de om la un &fertu.» — 1140. 

« Vornicilor și tuturor sătenilor din sat din Faraoanlij>: scu- 

tire de «fulărit>, cum au fost totdeauna scutiţi. Motivul era 

că, «viindu niște Bărsan[i] mai în trecuţii] ani, ș[i] s'au făcut 

star[e) întrun loc cu sătenii...; ș|i], viind fularii de au luat 

fulărit Bărsanilor, aă fost pus la izvod Faraonii». Și Mihai- 

Vodă li dase «carte de îndreptătunle] ș|i] de apărare.» — 1141. 

Către Maunolachi Vel Spătar. Trebuie să meargă singur la 

Sacce-Emini și să iea de la el cteschere» și pe zahereaua 

neridicată, ca să se poată scrie «la stăpâni». Să meargă pir- 

călabul de Gălaţi atunci. Corabia încarcă. «Pentru untul si] 

miere ce scrii că cere dumnealui Mustafă-Ag[a) Sacci-Ham- 

bar-E mini, iată) că sau poruncit lui Scarlat să-i cumpere 
300 oc[ă] miere și 200 oc[ă] untu, ş[i), mergănd acolo, să le 
dai dar de la gospod» (fără dată). — 1142. Pentru o plingere 

a lui Lupu Aga, «că, avănd o prisacă de stupli] la satul 

Volcineţul din Ținutul Orheiului, la vreme Muscalilor, ai , 

măncat Muscalii o sam[ă] de stupi..., iar, mai mulţi, ominii 

de Volcineci», cari-i oferă 60 de stupi. Să se plinească restul, 

<căte cu un rutghi matcă», precum și merţe de griui şi «sat 

de madzeri». — 1143. Către Vel Căpitan de Soroca, pentru 

slujitorii de paza marginii: se ridică 20 de peceţi. — 1144. 

Către Vel Căpitan de Dorohoiii, pentru că Lipovenii se pling 

de tirgoveţii din Hirlăă, «că trag multă supărare de cătră 

"nşii: cănd să tămpla de piere] ceva din tărg, îi apucă pe 

dănşii de plătescu, şi] pagubă ș(i] gloabe, ce iaste; li sai 

poroncit să nu mai fie amestecaț cu dănşi, să le caute de 

dreptate: mai mult să nu-i supere». — 1145. Către Vornicii 

de Botoşani, pentru oamenii de Coșula, cari se pling că Ioniţiă] 

Zosin Postelnic li-a mincat la o cislă 18 lei. — 1146. Pentru un 

om din: Ţinutul Bacăii, care arată că, «la banii stiag|ullui ne- 

fiind el acaslă|, i-ai luat pecetle] un unchiii a lui, şi] i-ai pus 

porecla pe numele măni-sa: chemănd pe mă-sa Chiliiana, i-ati 

dzis ş[i] lui: Toader Chilian ; șii], tămplăndu-s(ă) di-ai mers la 

nişti oi la Ținutul Niamţului, găsindu-l Cupariul la cercăturiă], 
> 

și întrebăndu-l cum îl chiamă și) ce poreclă are, şi el, ne-
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ştiind că l-ai pus în pecete Chiliian, aii spus că porecla de 
pe tată-său iaste Lateș, dar, necredzindu-l Cupariul că iaste 
tor acela, i-ai luat pecete ct de la Băcani, ș[i] i-aă dar altă 
pecete». — 1147. Ordin a sfirși zlotașii șfertului cu strinsul 
banilor (25 Maiui). — 1148. Către Vel Căpitan de Soroca. «Că 
ai dat jalobă oamenii de Vărtejeni pe un vornicel din satul 
lor, precum lor nu li trebue vornicel ca acela, s[i] arătară că 
este alt om între dănşii, şli] pe acela îl poftește tot satul să 
fie vornicel; viindu-ţ carte Domnii Mele, se-i chemi faț[ă] şi, 
de vrem(e] că pe vornicel, pe acela carele au fost păr acmu, 
nu li trebueşte satului să fiia vornicel, şi omul acela a-l pof- 
tesc ei să fiia vornicel, de a fi om vrednic ca acela să porte 
de grijă] oamenilor, și de vrem[e)] că-l poftesc și] sătenii, să-l 
pui dumneata pe acesta vornicel, ş|i] să-l scoţ pe celalalt.» — 
1149. «Pentru un om ce l-aii lovit cataroi și l-au muţit, ș[i] i-ai 
luat și o mănă şi] un pitor»>; e deci scutit de bir. — LI5O. 
Pentru jalba «Florii Ungurian . .., că nui fac dreptate țăranii la 
cislă». — 1151. Lui Buzilă. Turcii cer 1000 de scînduri de teii, 
ce ar fi rămas de la un firman. «Făr de firman nu putem 
să dăm, de vrem(e] că, ș(i] alt[ă] dată cănd am mai dat, nu 
ni S'aă ţinut în sam|ă)... Pentru dumn[eajiui, că va să margă 
la hotărăt șii] dzice că va lua 60 de cară dentr'aceste ai 
mersu pentru lucrul cetăţii, de va fi să margă dumn(ea]lui 
și] a vre să iă, — cum va vre dumaleajlui să facă: noi după 
“poronca ferman(ullui li-am triimis la locul cetăţii. Pentru doa 
tezcii de Țiganfi), sint aceste osăbit de salahori în ferman.» 
Trimete daruri «1 post|av] dar și) atlaz... Iar, pentru alt ce 
ne scrii dumneata că caută a cere, la aceia noi n'om da 
nimică, că nic altă dat[ă] nu li s'au dat.» Pentru doi robi 
ce vrea să scoată de la niște mirzaci. Cere sineturi; «macar 
că dumn[eajlui dzice că, ș|i] acmu ş(i] la Casăm! să de, 2 să- 
neturi), nu va pute... Ș(i] așt poftim, acmu să ne de sine- 
turii), ș[i] noi cătră dumnfea]lui vorm arăta prieteșugul nostru» 
(20 Maii). — 1152. «La toate cferturile, să le ţii dumnealui în 
sam[ă) [ispravnicul Putnei] torcar[ijlor banii pecelţi]lor lor, 

1 Turceşte : Sf. Dumitru.
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căte 100 paralle] de om la tfert, iar inarțillor dup[ă] cum 
îi va agunge cisla le va ţine în sam(ă] toț banii.» — 1153. 

Pentru o jalbă de bir a «Lupului Cosorvă din Săreaţele» 

(Tinutul Fălciii.) — 1154. Pentru birul unui anume Buţă. — 

1155. Către Ion Bogdan, fiind-că tirgoveţii de Birlad s'au 

plins «pentru slugile ş|i] păstorii Turcilor de acolo, din Băr- 

lad, carii sint la cislă cu dănșii ș|i] dau numai so de parale, 

iar, ce trece] mai mult, să încarcă tărgoveţii;, pentru care am 

scris să-ș plătiasclă] toț acei oamenfi) turceşti peceţiijle lor de- 

plin.» — 1156. Sărdarului, «pentru 800 de liaţur|i] și 850 de mer- 

ticur[i] ce trebuesc ia Bender pentru triaba odăilor și] a ham- 

barjellor, a topciilor de acolo, să l'e] orănduiasc[ă) pe Ţi- 

nut...,'și să (e) plătiasc[ă] cu ban[i], precum s'au plătit și 

al[ă] dat(ă), și să s[ă] agiungă cu caplijchihae de Bender 

pentru cel|e] ce ar trebui acolo, să I[e) facă, ca slă] nu mai de 

supărar[e] Mării Sali lui Vod[ă] pentru nimic... Încă să scrii 

la capichihae de Bender, să vadă: atăta trebue ; măcar că de 

la Bender atăta scrii, dar poate să trebui mai mult sat mai 

puţin; Mai 31.» — 1157. Cai de olac şi «calauj», «la beiul, 

fiiul Mării Sal[e] Suleiman-Paş(a], mărgănd la Drista» (21 

Maiă). — 1158. Beșleagăi de Focșani, să ajute pe cuniceri la 

luarea cuniţei de la Turci. — 1159. Tot așa și la alți beşlegi; 

dădeaa Turcii «pe vitele de salhana». — 1160. Scăderea dese. 

tinei pănă la un lei pe 10 stupi pentru «Caraenea, carel[e] 

este trăitor în Ţara Leșasc[ă], la Snetin. — 1161. Tot așa, 

«Leibii Jid]ovul], tij de la Snetin>.— 1162. Scutire pănă la o 

sumă de stupi “(de acolo înnainte va da <țărănește») pen- 

tru «Pană neguţtoriul de la Bender». — 1163. «Pentru Arme: 

nii de Chiș(i]năuă: iată şi ei, fiind briaslă de cinste, şi neguţ- 

tori, ș|i] de folos pămăntului, de vreme că toate tărgurile cu 

alișverișurile lor să deșchid, și socotind Domnie M(€] că să 

cadie! să nu fiia osăbiț cu obiceiuril[e] de neguţtorii romăni, 

după cum sint aleș ş|i|] Armenii de Iaș şi de pe la alte tăr- 

guri, și] cu dănşii am făcut Domnie ME milă: pentru de- 

sătina de stupi ș(i] goștina de mascuri ş[i] de oi, ca s(â] dia 

ș|i] ei pe toate bucatele drepte a lor ce vor avia, de dzece 

“bucate un lei, precum dau şi neguţtorii romăni de laș, și
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Armenii de laş, de pe la alte tărguri, ș(i] li-am întărit lor 
acastă milă a Domnii Mele cu testament stătător la măna 
lor.» Şi pentru Armenii străini cari ar veni acolo (-iit lu- 
nie). — 1164. Lui Vasile Rosăt biv Vel Medelnicer, pentru 
«un Jid[ov] a dum[i]salia starostelui Canovschiia», care «aii jă- 
luit pe dumnealui că l-ai năpăstuit cu niște bani șii] cu nişte 
ordzu, şii] are giudecată cu dumn[ea]ta pentru cal». — 1165. 
Pentru piîra dintre Sandul Bosiia Vătavul şi Ibraim zleom- 
giul, Turcul, de la Vaslui. — 1166. <O carte la starostile de 
Putna, trimiţind Mărie Sa Mihai-Vod(ă] un ispravnic a Mării 
Salle], din Țara-Rumăniasc[ă] şi cu oaminii, ca să-i îngră- 
diască viile Mării Sal[e] ce are in Moldova, să-i lasă la 
margine, să viia să-ş îngrădiască viile ; Iunie 2.» — 1167. Către 
Vornicul de Botoșani şi Vel Căpitanul de Dorohoi, pentru 
niște Evrei poloni uciși supt Grigore-Vodă, «aproape de ma: 
zilie: dar tot să cercia ei». — 1168. Către capuchehaia de 
Hotin. «lată că țam trimis acest suret de pe firmanul îm- 
păr[ă]tesc ce ni-ai venit pentru iarmarocul Movilăului ; car[e| 
suret îl vei arăta ști] Mării Sale Pașii; luni 2.» — 1169. «Să 
să faclă) iarmaroc la Svitie Petăr în Bărlad.» — 1170. «Să să 
facă iarmaroc la tărgul Tecutului, de Singieni.» — 1171. Se 
iartă de a veni loan Bogdan pentru procesul cu mănăstirea 
Răchitoasa, «avănd alte calabalăcuri ș|i] giudecăț a 'Ținutu- 
lui>.— 1172. Să se împlinească Dinul biv Vel Armaș cu 300 
de lei ce-i datoriă «saigiilor împărăteşti». — 1173. «Pentru nişti 
tălhari &-aă prădat pe săhăstriia Țigla, — ca s[ă] dia strănsoar(e] 
împregiuraşilor de acolo, și s'aă trimis și un Armaș... Pentru 
ca s[ă] să înfricoședză oamenii», va trimete la Curte «pe vor- 

nic ș[i] pe alți oameni t-or fide ispravăs. — 1174. Va da An- 
tohiia Carage «10 Arnăuţi, din Arnăuţii ce sint acolo la Botă- 
şeni, ca să fiia pentru paza iarmarocului de la Făntănă». — 
1175. Pentru tălhari ce s'aă ivit la Cirligătură, «Să cercia și 
să l[e] îă urma din loc în loc, ș(i] numai să-i aflia.» Să sară 
şi locuitorii la căutat. <Și, prindzăndu-să, bacșișul va fi de 
la Domnie ME, căte 50 lei de tălhar.» Altfel, îm pregzurașii 
vor despăgubi şi vor suferi urgia domnească. — 1176. «La 
Scarlat părcălabul de Gălaţ, mergănd dumnealui Leorănzi



e 
4 

268 CONDICA LUI CONSTANTIN MAVROCORDAT 

Vameşul la Țarigrad, să-l lasă] să triacă cu pace la mar- 

ginia Dunării; lunie 5.» — 1177. Un om străin din Gălaţi își 

va plăti pecetea ose/:/, «pentru voe Svinţii Sale părintelui 

Proelav.» — 1178. Către Vel Căpitan de Soroca. Oamenii stră- 

ini veniți din Polonia sait de aiurea vor fi scutiți de bir pănă 

la August. Oricine a venit în primăvară se bucură de această 

scutire. — 1179. Pentru un cioban, căruia i se dă pecele şi a 

doua oară la satul unde se dusese «să-ş € muere». — 1180. 

Pentru birul unui Vasile Cauteş. — 1181. Pentru scutirea văduvei 

Istina, al cărei bărbat se va dovedi întăiă că a murit.—1 182, 

Către Buzilă. Scrisese acesta «pentru lucrui cetății..., că cu 

săpatul ai cădzut grei, că, ce să sapă, cade iarăși, fiind locul 

purtat la o cetate ca aceia: ușor, ştim că na fi; ce, cum 

a fi, aşe trebui să lucredzi, ş[i] asea sălești dumneata ca să 

nu-ț de pricină». Sciînduri de teii nu poate da fără firman, 

«Pentru 300 salahori ce nu s'aii plinif, după poronca ferma: 

nului, salahorii aceștie, știu s[i] stăpănii, şi aşteptăm şi ferman 

să ne viie... Vom isprăvi, ş[i] ne să vor rădica.» Nu poate 
trimete fără firman pe Paraschiv'a] Bulubaş(ă), cerut de Bina- 
Emini (8 Iunie). — 1183. Către același. Tot pentru cei 300 de 
salahori cari lipsiai din 800, «[Bina-Emini] era să scrie şti] 

„Mării Salţej Hanului ş(i]) să triimit(ă) ş(i) la noi omul du- 

m(isale| ; şi, că Lai poprit, bine ai a Numai noi, pen: 

tru acelle] 3co salțajhorți], și] întrait(ă] carte țam mai 

scris, ca să grăești cu dumnealui MN “mini să nu ne 

ste dumnealui pricință] la atasta ; că, socotiască dumnealui, 

şii] acel[e| 5oo salțajhori &-am dat, căndu s'au mai orănduit f 

de la ţara atasta atăţa? Şi noi, nu să fim datori Miriei!, ce 

mulți bani avem trecuţi la poroncile t-am făcut, șii] am făcut 

pentru atasta ardzu-madzar, ș[i) am triimis la stăpăni, ş|i] avem 

nedejdia să ni-i rădic|e), ştiind ști] stăpănii că ne trecu mulț 

bani, t'am dat pentru pcroncilțe) împărătești, ș'aşteptăm să 

ne sosască... Noi la atasta, nu împrotivlă! să ne fie dum- 

nealui, ce ş|i] agiutor nedejduim să ne fie; ș(i] aşia și noi 
vom cunoaște hatărul dumlijsal[e] ... De lemnul de anu, noi la 

1 Vistieriei Statului turcesc.
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acie trebue să socotiască dumnealui că nic o triabă n'avâm, 

de vreme ce lemnul acela ai fost orănduit la Grigorie-Vodă, 

șii] dumn(eajlui Domnii Salje] ai dat sănet, ş(i] acum, cum 

pute|m] noi să: dăm iemnul acela, căt, bani să dămu, duplă] 

cum ş|i] mai sus am dzis, noi datori nu sintem; lăcuitorii încă, 

cele) t-ai fostu orănduiti în anul trecut, ai dat.» Scîndurile 

de teiii nu le dă fără firmav. Trimete leafa unor Ţigani: 

«căte 6 lei de omu pe 3 luni» (0 Iunie). — 1184. Lui Mano- 

lachi Costachi, să mai stea pănă s'a încărca toată zahereaua 

(9 lunie).— 1185. «Pentru tărgoveţii de la Gălaţ, c-ai fugit: 

să cerce [Vel Căpitan de Covurluiu] ca să nu fii vr'un merș- 

teșug, ș|i], adeverind că or fi fugiţ, să iă zapis de la emini, 

de la vornicei, de la oameni de pin mahalali, că sănt fugiţ», 

etc. — 1186. «De doi beșlii, să margă la neguţtorii turci de la 

Bărlad, pre izvod c-ar da vameşei, de vite c-ai cumpărat iai 

de salhana şii! de alte neguţtorii, să aibă a plini toţ banii) 

deplin, de pela dănșii: vama după obicei, căte 4 potronici| 

vechi de vac[ă) şi căte 5 potronici vechi de boii.» N'aii ascul-. 

tat de beșleaga și de Stolnicul Bogdan, «puind pricin[ajcă au 

cbiceiă să de vam(â]la vremea cănd să tai salhanalelea; ce 

fiind vămele într'acestan văndute, am hotărăt Domnia Mea 

să de toț vama, cănd cumpără vitele dela tărgu; det să 

pliniască toț banii ș(i) să-i aducă aice; lunie 9.» — 1187. «De 

doi beșlei, să aibă a merge la iarmarocul Bărladului şii) a. 

Tecuţului la dzia însămnată, ca să fii de paza iarmaroacilor, ! 

pentru venitul vămii G-ar arăta vameși, pe obiceiii.» Vor sili ! 

pe cei ce n'ar voi a da, fie Turci, «ori alţi omeni streini, ne-! 

guțtori» (9 Iunie). — 1188. «Bărsanilor dela Soveje, la starostele 

de Putna, pentru 200 lei &-aii jeluit Bărsanii că aii la un ne- 

guțtor din 'Țara-Romăniască, de pe cașcavalii ce i-ai dat în 

anul trecut; puind pricină acel neguţtoriii că ai Vrăncenii 

pricină pentru hotarul munţilor, [i] s'au scris la starostele 

că vorovască cu Căpitanul de ceia parte ş(i] să mijlotască să 

să] scot[ă] banii de la neguţtoriii »— 1189. Pentru 59 de 

oameni fugiți de la Putna: găsindu-se, vor plăti îndoit, și o 

amendă de 20 de lei. — 1190. Pentru birul lui lon Murgo& 
din “Ținutul Covurluiii. — 1191. Pentru doi oameni uciși de 
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Tatari la <Hănăseani, de la Codrul Chighet[ullui». — 11g2. 
Pentru birul lui Simion Vărgoli de la Ținutul Covurluiu: 
e scos din 'cisla satului, pe cînd sătenii voiau să-l iea de 
la casa lui, departe «ca de doi asuri», și să-l aşeze în mij- 
locul lor. — 1193. Lui Ion Bogdan. Va lăsa tirgul Birladului 
în sama Vornicului. <Așijdire, i s'a mai scris c'au înţăles 
Mărie Sa c'ar fi făcănd cu toate satele Ținutului Tutovii clă& 
de plugurii), șţi] ai îngrădit viile ş(ij ograd!aj la casa duimi- 
sale; şi) i s'au scris ca s(ă] de sam(ă] în scris, cu acestu 
copil din castă].» — 1194. Către Vornicii de Birlad. lon Bog- 
dan n'are a se amesteca la dinșii. «Ce tote pricinilea  şii| 
giudecățiijle t-or ave tărgoveţii de Bărlad, să le caute Vor- 
nicul de Bărlad, pe obiceiii.>» — 1195. Pentru «Andronic bu- 
cătariul de la cuhnie de os»: cu privire la birul lui. — 1196. 
«La starosteli de Cernăuţ ș(i)] la Căpitanul de Coţmani ș[i] la 
vameşii de pe la schele, pentru oamenii din Melie s[i) din 
Vijniţă, de la Ținutul Cernăuţului, care, viind aice, au jeluit 
Domnii Meli că traiul lor iaste pe loc grei, și păr acum hrana 
șli] chivernisala lor i-ai fost cu pădure» [întrerupt]. — U197. 
Pentru <2 gobani &-ai tocmit oamenii Saigiilor de acolo la 
oile înpărăteaști..., care de acei oameni sint chizeș văiaj- 
manul şii) oamenii dintr'aceale Sate, şi Gobanii aceiia, furănd 
26 oi din oile împărțăjtești, au fugit». Săi trimeată în butuci 
Vel Căpitan de Coţmani, împlinind oile de la dînşii sau de 
la chizeși. — 1198. Plingere de săteni asupra unui vornicel 
care li-a mincat bani ia cislă. — 1199. <17 cărţi c-ai scris la 
dregătorii de pe la Ținuturi, ca să îă din tfert[ul] viitor căte 
6 potronici de om pentru lefele Inicerilor de la Bendir, iar, 
pentru cielalți bani], păr la 105 parali, să aibă păsuială pără 
la vrem[ej — șii] pără în ro dzil[e) să fie negreșit banii deplin în 
Visterie, căte 6 potronici de om ; lunie 15.» — 1200. Şi către 
locuitori, pentru aceasta (15 Iunie). — 1201. Lui Dinul Armaş, 
ispravnicul Sucevei, pentru tălhari trimeși la Iaşi. <Pentru 
omenii de Berhomit, carii s'a dus la Potila, şi le i dat peceți 
ș[i] acmu zic că nu vor să-ș de banii peceții]lor; ce, pentru 
atasta, dumneata să iai bucate de-a Potililor, cari-i găsi afar[ă], 
ș|i] să plineşti banii peceţ[i]lor, — de vrem(e] că leii dat pe-
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ceţ. Pentru vinire dumitale la laș, acmu nu iaste vreme să 

vii, că€, viindu-ne o havale pentru leffiJle Inicerlijlor de la 

Bender, s'aii pus de tot omul să de căte 20 de parali din 

€fertul viitor» (17 Iunie). — 1202. Pentru c<oamenii de Măn- 

cești» (Ținutul Lăpușna), să dea, după vechiul lor privilegiu, 

goștină, de 20 de oi un lei. — 1203. Către vameșii de Su- 

ceava, «pentru Cămpulungenii carii aduc marf[ă] din Țara 

Unguriasc(ă)] ş(i] pun pricină de nu daă vam([ă], dzicănd că 
au testamentur(i] să nu de; de&, or pe carii iar găs[i] îm- 
blăndă cu neguţtorie, pe negoţul c-ar scoate din Țara Ungu- 

riasc[ă), să aibă a li lua vam[a] pe obiceiui; Iunie 17.» — 

1204. Urmăriri contra lui Toader Calmățchi, Ursachi Da- 

videl, Andriiaş Căpitan de Ștef[ăjneşti şi alţii. — 1205. Unor 

săteni, să poată căuta și aduce, în vederea birului, pe ai 

lor împrăștiați prin alte sate. — 1206. Voie a se căuta vecini 

lui Dumitrașco Tăutul. — 1207. Lui Costandin Vornicul de Cîm- 

pulung. «Pentru 40 lei &-aii luat vamă de pe nişte taiuri 

(sic) &-aă trecut în Țara Unguriasc[ă], şi] el n'aă avut triabă 
săi vămuiasc[ă], că€ ai fost să-i văm(uliasc[ă] vameşii de 

Sutav(ă]»; cărora să li restituie banii. — 1208. Către Serdar, 

pentru Ifrim Prutenescul de la Ţinutul Lăpușna, care arată 

«pentru oamenii de ţară carii au fostu înstriinaț în raeoa 

Hanului ș(i] pen Bugiag, carii acum, cu iarlăcul Mării Sale 

Hanului, îi luim noi, precum unii n'aii mai așteptat să-i trii- 

mitim să-i iă, ce, cum au audzit, sai tras singuri în ţară, şi 

ni-aii cerut acest Ifrimu Prutenescul ș[i] o carte de slobodziia, 

dzicănd că să ceru o sam[ă] de oameni striini să vie în ţară, 

să să aședză pe Cogălnic la o siliște, la Budăiui..., numai 

să ceru să să aședză osăbit»>. Face cafea de s/obozie, dar 

o trimete Sărdarului, ca s'o dea el (18 Iunie). — 1209. Către 

«dregătorii Ţinuturţijlor... Iat[ă] ni-aă venit firman de la 

puternica Împăr(ă]ţie, în car[e] ne poronceşti cu mare tărie ca 

sță] cercăm preţul grăului, ordzului, untu, miere, cara, săul, pas- 

tramaoa, cercheziagă (s:c), fasole, mălaiul, brăndza și] altel[e] 

aseam[e]ne chip de zahară, cum s'a văndut în anul acesta, 

şi] cu căt preţ fieșticar[e] le ar fi cumpărat neguţtorii; așij- 

dere ș(i] pentru anul acest viitor cu ce preț li-ai arvonit, de
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vreme că pururi neguţtorii sint obitnuiţi a da bani înnainte, 
ș[i] Lăcuitorii, pentru nevoile lor, încă iati ban[i] înnainte, cu 
tocmală, ș(i], la vrem[e], să daii de toate aceste, cerşind pu- 
ternica Împăr[ălție de la noi adev[ă)rată înştiinţarțe).» Să 
dea liste iscălite de boieri şi negustori, «turci şi] creștini, 
așijdere ș[i] preuț și) alţii din lăcuitorii ce sint mai fruntaș... 
Coh[o]dariul pre înnălțatului Vizir Agem, ce ni-ati adus fer- 
manul, stă aice, așteptănd ca slăj îă răspunsu și] s[ă] margă 
în grabă» (8 Iunie). — 1210. «Armenilor din Țara Leşască, din 
tărgu Horodenca a starostelui Canovschii, carelțe] ţin în Mol- 
dova vite de negoț, adecă epe, vaci, giunci, să aibă a plăti 
cuniți, căte 40 de ban[i] de vit[ă], șli] cuniţlă] de oae căte 
60 de banli], +[i] deseatina de stupi, de 10 bucate un leu, 
după aședzămăntul ce ai șii] alți Armeni de Ţara Leșascâ» 
(9 lunie). — 1211. Către Vel Căpitanul de Soroca, pentru 
jalba unor Sirbi, «dzicănd că traiul lor ş[i] cas[ă]le ș[i] fămeile 
le sint în Ţara Leșască, la Moviillăi, şți] sint cu oile aice, în 
țară, dar astă toamnă, la vrem(e) gorștinii, găsindu-i goștinarii 
de Ținutul Iaș|ullui, li-au luat gorștina la Eş, după cum aă 
fost hotărătă acasta pentru oamenii strein[i], ș|i] acmu jă- 
luesc că le fat[e] supărare] ş(i] Vel Căpitanul, cerşindu-le 
goştina la Soroca.» E oprit. — 1212. Către Vameșul de Gălaţi, 
«pentru neguțtorii de Rumeli, carii era obitnuiț de vină pe 
aice, pin Iaș, ş(i] plăte vam[ă] căte 6 lei vechi de o povoară, 
iar acmu ş'aă deschis alt drum, ce iaste la Tomarova, ș[i] prind 
cară cu chirie, ș[i] din țară, de-ș încarc[ă] marf(a]... Or 
cănd s'ar tămpla să ias|ă] carii-va acolo la Tomarova ş'ar 
vră să prind[ă] cară, să le triacă pe acold, pen vaduriijle 
voastre, nici de cum să nuii lăsaţ car[ăjle să triacă, măcar 
şi din Țara-Rom(ăjuiască; că, de om înțălege c'ai trecut 
vr'unii niscarva carie], să ştiț că urgie iui Dumn[ejdzăi va 
lua» (19 Iunie). — 1213. Beşii la negustorii turci şi străini de 
Ja Birlad, pentru vamă, «să aibăa lua trăsură din cirezile lor, 
pe căt le s'ar fat[e] vama, ș(i] să I[e] aducă la Sulgerie gos- 
pod». — 1214. Către Vel Căpitanul de Soroca, pentru a pune 
la mazili pe un fost sotnic de acolo, care se întoarce din pri- 
begia sa în Polonia. — 1215. Către niște cercăfori: să aducă, 

c
a
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fără a li da peceţi, pe cei ce vor descoperi, la Curte. — 1216. 

Cerere de şindilă pentru acoperemintul bisericii Aron-Vodă, 

cu bani de la egumen. — 1217. Către Dinul Armaș, «pentru 

pricina unii slugi a Banului, ce i-ai eşit înnainte nește tăl- 

hari, şi l-ai și] rănit în trei locuri... Și pentru niște tălhari, 

anum([e) Doboș vătav de tălhari, din Țara Leșasclă], ș[i] cu 

alte soțăi a lui, carii, fugind de acolo, ai mersu în sat în 

Răstoacie, în Cămpulungu Rusăsc.» Va opri, luîndu-li buca- 

tele, şi pe alți oameni din Răstoace, cari s'ar găsi pe aiurea.—- 

1218. Starostelui de Cernăuţi: să ceară pe tălhari de la să- 

tenii din Răstoace. — 1219. Către Ştefâniţă Rusăt Vel Păhar- 

nic «că, jăluindu o sam([â] de tărgoveţi de Vasluiu pe ciia- 

lalţi tărgoveți precum, căndu să tămplă de trec Turci mari 

pe acolo, ș|i] nu agiungu surugii, nu vor să sae cu toţii ca 

să de agiutor, ce i s'aii poroncit dum(isale] să le de po- 

roncă ... să sai cu toţii..., șii] să pue ș[i] căte un om, să 

fie de răndu la odae, căte o săptămănă, ş|i] să aduc[ă] căte 

un car de lemne ș(ij 2 car[e! de iarbă pe săptămănă.» — 

1220. Către Mădzărache. «Pentru pricina unii mori a lui Ge- 

nali-Mola Tătar, ce i-ai aprins-o bumbașerul Mării Sale 

Hanului, scriindu-i-să precum să de răspunsu Tătarului ace- 

iuia că noi nu i-am aprinsu moara, ce î-aii aprinsu omul Mă- 

rii Sale Hanului.» Oamenii n'aii cu ce-i plăti moara; dacă zice 

că are mehtup al Hanului, să vie să-l arăte la Domnie. — 

1221. Către Sărdar, pentru aceasta. «Cum de n'aii înștiințat 

pe gospud de pricina atasta, ș|i] lasă de să face supărare 

oamenilor? Ce să caute să s[ă] poarte cu vrednicie, cum să 

cade unui Sărdar, — c'apoi Mărie Sa a găsă pe altul mai vred- 

nic, ş[i] l-a pune în locul dum[isale). Să nu lasle] nici de cum 

pe omul lui Elagas(i] să pliniasc[ă] lemnul morii de la oameni, 

ce să-i spuie că moara nu i-am aprins o noi, cei-ail aprins-o 

Mărie Sa Hanul.» — 1222. Carte de «dijmuit» pe moşii. — 1223. 

Voie lui Carageă a împlini datoriile ce ar fi avind la Boto- 

şani (21 lunie). — 1224. Către starostele de Cernăuţi, pentru 

un cal reclamat de un topciii din Hotin (ar fi fost la «Jăpa 

Căpitanul, carele este dus cu Muscalii»), și «o iapă ce i-ar fi luat-o 

Căpitanul de la bărani... Pentru care] aii ș(i] giurat Căpi-
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tanul...că nu ştiia nimic. Și i Sai poruncit starostelui. ., 
ca s[ă] dia poroncă Turcului, dea pricini ca aceste de la Mus- 
cali să nu s[ă] mai acolisascță! de oameni, că şi Împărăţiia 
ca aceste pricini poronceşte să nu slă] cautia, și] este 
șli] firman pentru aceste... Că dumnealui pentru une pri- 
cini ca aceste, ca s[ă] apere pe sărat de năpăști, din pri- 
|eini ca aceste este staroste ș[i] ispravnic acolo.» — 1225. Și 
către capuchehaia de Hotin. Turcul se lăudase «că ş'a plini 
singur, a face zăbor». Să se plingă la Topcibaşa. -— 1226. 
Către Sărdar. «Pentru pricina unui Turcu benderliă, carilje] 
cumpărănd niște oi din Țara. Leșască și nămind un Rus din 
Ţara Leșasc[ă] toban la oile lui, și viind cu oilia păr acolo, 
spre Orhei, piste noaptia ai dat lupii în oi, şi] i s'au pră- 
pădit căteva oi: Rusul acela au fugit în Ţara Leșască.» E 
restituit: Turcul cere oile sai omul, ca să-l ducă la Bender. 
«Pentru cia să iă asupra lui o pricină de gălăavă ca atasta, 
ș[i] noi supăraria?» Să trimeată pe Turc a se judeca «la 
marginia..., ca să te măntueşti ș(i] de gălzava Turcului ș[i] 
de chizeşiia Leșilor.> — 1227. Către Căpitanul de Codru, «pentru 
un mărzac ș|i] 3 Tătar[i] c-ai trecut dincoacia, de căuta 
uli și corui, ş[i], mergănd la casa acelui om, la sat, la Tărzăi, 
au sărit ș|i] l-au tăiaș (sic), şi că e-i prinsu pe Tătarţi]. Şi, 
viind fetoru lui 1ș-Mărzia, pe mărzac și pe doi Tătar(i] e-i 
dat, iar pe acel di-ai tăiat pe om, îl ţii la poprială.» În ase- 
menea casuri, nu e de așteptat răspuns, ci de trimes 
prinşii la Curte. Să și facă așa, dacă Tatarul este «la închi- 
soar[e]». — 1228. Vameșului de Greceni, că «va vămui pe 
neguțtorii de Rumeli carii vor trecia prin hotarul țărăi, pin 
satul Grecenilor, pe obiceiti: căte 7 lei, bani vechi, deo pu- 
voară, și, de sar punia vr'unii împrotivă>, să intervie Vel 
Căpitan de Greceni și <vornicii de prin sate». — 1229. Să se 
aducă la cisla lui un om plecat /a silişte. — 1230. <Tărgove- 
ţilor de Bărlad, pentru fetorii de preot de acolo din Bărlad, 
să-ș plătiasc[ă] peceţili lor deplin, Ş|i), pentru slugile] turcești 
de acolo, de la Bărlad, să-i cisluiască pe fieştecaril[e] după 
putinţa lui, şi aş€ să sfă] plăteasc[ă] fieştecaril[e] banii săi. » — 
1231. Scutire de bir pentru <oamen[i] streini t-ar veni or den



    

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 375 

ce parte de loc să s(ă] aședzi la tărgul Gălaţii]lor, să fiie slu- 

jlitorfi] la triaba slujbii». — 1232. Zapcii pentru lefile Lenice- 

rilor. «De vrem(e] că Cuciuc-Uauş şed[e] aice de aștiaptă să 

iă banii mai în grabă, să-i ducă la Bender.» Îi vor lua în zece 

zile (26 Iunie). -— 1233. Pentru «vama Bot(olșenilor, i Romanul, 

i Su&ava», proces. — 1234. La doi ispravnici şi Vel Căpitanul 

de Codru şi cel de Greceni, «pentru floare de p!omăn galbăn, 

(să) străngă căt de multă și sță) triimit(ă ] aici». — 1235. Către 

Vel Căpitan de Codru. «Pentru un tălhar carejle iaste acolo, 

ș[i] dzit că zic mărzacii cei cu pricina să s[ă) spăndzure acolo, 

că aice nu l-or da să-l aducă.» Trimete om gospod să-l aducă: 

un armaș. — 1236. Pentru a se intru/uca la cislă niște oameni 

osăbiți fără dreptate. — 1237. Către Sărdar. Pentru doi 

mirzaci cari ati cerut de la un sat şese boişiun cal, eşli) li-ar 

fi dus urma păr în dreptul satului Păşcanii [Ținutul Lăpuşna), 

șli] acolo, dăndu în șliahul cel mare, nu li-aă mai putut dutle) 

urma ; ş|i] s'aii acolisit de dănșii, dzicăndu că de acolo din 

sat iaste tălhariul». A scris lui Ei-Agasi, «ca să liiă sama și, 

duplă] cum scrie canunilmioa, să-i giudece, ca să să mântu. 

iască de Tătarţi], de vrene ci ei nu să ştiă vinovaţ; să scrie 

şi dumnealui la capichihaia, să ste ș[i] el ş(i] să să giudece 

dup[ă) canunelmea». — 1238. Pentru oameni fugari ai lui 

«Gheorghii Canand». — 1239. Pentru un cumnat ce tot plă- 

teşte fără dreptate cisla cumnatului său, care lipsia la îm- 

părțirea peceţilor. — 1240. Pentru a se plini sifertlul) vămii 

Trotușului, de luni». — 1241. Lui Manolachi Costachi. Zahareoa 

cumpărată de el s'a socotit a fi în preţ de 1.779 de lei. «Dar 

dumneata ai luat păr acmu 17.000 lei, șți], socotindu-să preţul 

zaharelii, căt ai cuprinsu, mai rămăn asupra dumitale 12 pungi 

de bani ş(i] mai bine; pentru care ni-ai fost de mearare de 

un lucru ca acesta, să ţii dumneata 12 pungi de bani dom- 

nești, ș[i] să tag.» Să vie îndată să dea samă, «dei hi măn- 

tuit triaba», sait să dea izvod (2 Iulie). — 1242. Către Sărdar, 

«pentru călăraşii de la Horodişte, de la Orheiii, ca să scutiască 

20 pet[ejți la 40 liude, căte pe gumiăltate, șii] să poarte slujba 

lor, de la &fert|ul] lui Avlgus]t.» — 1243. Să se p/inească de la 

«Adam Bantăş» partea lui din vama Botoşanilor, Romanului,
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Sucevei. — 1244. «Vameșilor de Focşeni: pe cini vor pune 
vămăşei pentre Siretiuri ș(i] la Soveja, la Putna șii) la Po- 

peni, la Ţinutul Putnii, să fie volnici a lua vama.» — 1245. 

Către Sărdar. «lat[ă] aice aii vinit un Goh[oJdar a dumisale 
tefte|rjdarfijului de la Bender pentru 1000 de lei ce iaste să 

iă dumnealui pentru traba odăilor şți] a hambarțejlor de la 

Bender»: să trimeată el, dacă i-a mai rămas ceva. — 1246. Săr- 

darului, pentru plingerea unor săteni «că ai luat nişte bani 

de la un Jidov, și Jid[ovul) le cere pe lun[ă] dobăna[a] pe bani», 

precum şi pentru niște oameni dintre ei, «bolnavi, străcaţ», puși, 

totuşi, la cislă. — 1247. Vameşilor de Fâlcii, «să-ș iă vam[a] pe 

14 buţ de vin au adus Codrenii din Țara Turciasc[ă), şți) 

de pe la șeicille] ce vin pe Prut de încarcă păn[e]..., şi de 

pe la neguţtorii armeni den Țara Turciasc(â] să-ș iă vamiă!, 

pe tot negoțul :t ar aduce, pe obiceiii. Așijdere şți) pe vitele 
t-ar cumpăra de la Căușfejni, încă să aibă a-ş lua vam[ă].» — 

1248. Către zlotaşii «cu €fert[ul) al patrali», pentru nişte fu- 

gari. — 1249. Către vameșii de Botășeni, Roman, Suceava: 
«să aibă a lua vama pe vitele c-ar cumpăra la iarmaroc la 
Botășeni, la Roman, la Suav[a] neguţtorii turci hotinceni 

saii armeni, ş|i] li-ar trece Prutul în raeoa Hotinului, șfi] nu 
li-ar trece pin schelele de la Cernăuţ, pe la Movilăi, pe 
la Soroca: de pre la unii ca aceia, de pre la toţ, să aibă a 
lua vam[ăj vamăşii de Botășeni, pe vitele tar cumpăra; iar 
vameşii de Cernăuţ să-ș păzască șchelile lor: Cernăuţii, Mo- 

vilăul, iar la iarmaroc la Botășeni să n'aibă triabă a vămui 

vite G-ar cumpăra neguţtorii hotinceni și) li-ar trece în ra€.» 

— 1250. Stricarea unei cumpărări de vamă, făcută cu înşe- 

lăciuae : între cumpărători e și «Gligoraş Păharnicul, Vameş 

de Botlolșeni».— 1251. A se lua cunița de la niște Sirbi 

negustori la Tecuci. — 1252. Să se facă, cu bani, scînduri de 

nuc la. Ţinutul Putna. — 1253. Îndemn către ispravnicul de 

Suceava, «de vreme că ş|i] &fert[ul] ai eșit»: să ajute pe 

zlotaș, Comisul Isofache. — 1254. Voie pentru «vorniceii și) 
văt[ăjmanii de la sate, de la Bălțătești șți] de la Podo- 
leni, de la Ținutul Niamţului», pentru a urmări oamenii 
fugari. — 1255. «Lui Neculai, giude de Țigani lui Mihai-
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Vod[ă]>, să caute pe fugarii săi și săi aducă «la Olăneşti» 
(10 Iulie). — 1256. Pentru două sate, «dzicănd că i-au așezat 
zlotașți] deosăbit; acum îi supără să fie mistecaţ». — 1257. 
Pentru un om dintr'un sat de la Orheiu, care se împrăş- 
iase : el venise într'un sat boieresc și era oprit acolo. Se ho- 
tăreşte a plăti în ultimul sat un an de zile, rămîind cu şederea, 
însă tot în cel vechiu. — 1258. Către Sărdar. Trimesese toată 
cheresteaua ia Bender. «Pentru bani, că mai cer la Bender, 
noi, ce de bani or fi mai trebuind să de acolo, nu ştim»: 
să facă socoteală cu Turcii la Bender: «de or mai trebui 
ceva bani, dă. dumneata, să să) măntuiasc[â) lucrul». Și 
pentru salahorii de acolo: li poate plăti, dacă trebuie, oa 
treia lună. «Pentru oamenii ce cere polcovnicul de Dubăsari, 
să nu dai dumneata nici un om, cam scris noila Mărie Sa 
Hanul, pentru pricina asasta» (12 lulie). —1259. Menţiunea unei 
dobinzi plătite de un dregător: 10 lei de pungă pe trei luni. — 
1260. Pentru bir plăti. de un cioban, chizeș, pentru alt cio- 
ban, fugar. — 1261. Către starostele de Putna, pentru plinge- 
rea unor săteni «pe vornicelul ci ait în satul lor, precum le 
face multțe) strămbătăţi ș[i] nu le este pe paceşti lor (sic), 
și cer să li s[ă] pue vornicel pe ua Burcă Căpitanul, carele îi 
este ședere în sat cu dănșii». Poate s'o facă, numind pe Burcă, 
«ori pe altul, pe car[e] a socoti dumnealui». — 1262 Sărda- 
rului. Proces al unui sat cu Tătarii, «pentru pricina acelui 
Tătar ce s'ai omorăt la satul acela în anii trecuți. De vreme 
că nai vrut să ste mărzacul ş(i] cu Tătatii la giudecat[ă], 
iaste bine să ei dumneata un ilam de la cadiul, ș[i! acela 
iaste de folosul oamenilor.» Să dea cei 1000 de lei ceruți 
de tefterdar pentru leafa «meșterilor ce lucriadză în hamba- 
Tiuri> la Bender: dar să cerceteze mergind aici. — 1263, Că- 
tre Armașul Dinul. «Pentru acei bani ce-ț cerle) Antiohii 
Caragt, acei bani sint bani peceţiijlor slugilor dum[isale]>, bani 
luaţi de Dinul şi plătiţi de Carageă. Și pentru tălhari trimeşi de 
Armaș la Curte. — 1264. «18 cărți s'a scris la zlotașii cu cfertu 
ce s'aii scos la Îuli. Avăndu mare trebuință pentru o sam[ă) de 
bani, ca să triimitem la Țarigradu, și pentru hacul salahorilor 
ș[i] a carălor ce slujesc la cetate Vozie.. . ., rănduri trimițindu
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la Visterie căte căţi bani veţ pute strănge, — păr la 25 dzil|e] 

a lunii aceştie alui luli, negreșit să faceț tot istovul.» Se tri- 

mete și zapciă (14 Iulie). — 1265. Și «cărți de zapcii ce s'aii 

triimis pe la zlotaşii ce sint cn &fertul ce s'aii scos la Iulife]». 

Să răpadă la Vistierie ce-ar putea. trimete. — 1266. Pentru 

oamenii fugiți de la Birsani (36 de liude), să se iea zapisul 

cuvenit «de la Bărsani șii] de la vornicel[ul] lor, ş[i] de la preu- 

tul satului» (Cașin). — 1267. Pentru niște Ungureni de la Măr- 

gineni (Ținutul Bacău), cari ai fugit <în Țara Unguriască» 

și «în “Țara Munteniască». — 1268. Către ispravnicul de Iași, 

să cerceteze pentru un om care ar fi murit, după mărturia 

dată de «șoltuzul den Tărguşor» (Nicolina).— 1269. «O carte le- 

gat[ă] tij la ziotaș[i] cu &fertul] lui Avgust de Ținutul Fălciilui», 

pentru un cas de bir. — 1270. «La Solomon Botez Vornic de 

Cămpullungu, pentru neguţtorii carii trec cu tarur[i] în Țara Un- 

guriasc[ă] : să aibă a lua 1 potronic Vornicul de Cămpullungu, 

s[i] 1 potronie să iă vamă, și după cum aă mai fost obiceiti 

[şi] mai înnainte, iar mai mult să nu slăjiă, de vreme că ș(i] 

vama iaste cumpărătur[ă)». — 1271. Pentru plingere de săteni 

«că plătesc 3 nume năpaste». — 1272. Către Sărdar. «Pentru 

oameni moldoveni ce sintu fugiţi din pămăntul Moldovii pin 

sate tătărăști, iată acum s'aii scos și] iarlăcu de la Măriia 

S(a] Hanul pentru toţi acie, ori de pe unde or fi, să să îă- 

ș[i) să să ducă] iarăș la urmă, la locurile lor.» Sa numit 

pentru aceasta Medelnicerul Constantin Donici (19 luiie). — 

1273. Și ordin către Donici. — 1274. «Pentru 300 cară de 

spini, să mai orănduiască la Cărligătură, pentru să să is: 

prăvască grădina gospod de supt Curte, ș(i] oamenii dom- 

neaşti ș|i] boiareşti să nu-i orănduiasc[ă], iar carii ş[i] den- 

traceia den voe lor ar vrt să iă bani, să-i dea ș[i] ace- 
lora.» Se vor da 2 lei de car, din şfertul «ce strănge la 

Cărligătură> (19 Iulie). — 1275. Scutire parţială pentru <«Pa- 

nait, omul dum[isale| Divan-Efiandi, la silişte, la Crăngenii]>.— 

1276. «Lui Șerban ș[i] lui Dumlijtraşcu, Țiganli] ungurești, 

să aibă a s[ă] apăra de spre giudzi domneşti saii boereşti.» — 

1277. «O carte la starostele de Cernăuţi, pentru goștina 

unor Armeni de țara leșască a starostelui Canovschii ş(i] a lui
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Voevoda Haliţchii, care șed la cuturi şii] la Snetin, să le de 
poroncă să-și plătiască goştina ace de astă toamuă; iar de 
aice înnainte li să va ţint în sam(ă) toate după cum le scrie 
carte, iar goştina aceia de astă toamnă să ș'o plătiasc(ă], că 
astă toamnă la goștină n'ave carte gospod la măna lor, de 
aședzare; c'apoi, de n'or da banii, li se vor lua oi, de s'or 
vinde pentru banii goștinii ; lulie 20.» — 1278. «14 cărţ date 
dum(isale| Vel Ispravnic pe la moșiile domnești, să aibă a 
lua de a dzece din păt. (sic), din fănaţ, din grădin[i], din 
priseci, din tot locul, să € dijma pe oblijceii; Iulie 20. Însă: 
1 carte la tărgul Sutavii i la tărgul Bae, 1 carte la tărgul 
Niamţul îi Piiatra, 1 carte tărgul Bacăul i Trotuşul, 1 carte 
Romanul, 1 carte Hărlăul, Dorohoi, Bot[ojşeni, Cotnariul ; 1 
carte Vasluiul, Scănteia; 1 carte Bărladul, 1 carte la Fălciiit 
i la Huș, 1 carte la Lăpuşna, 1 carte Orheiul, Chiș(i]năi, 
Oniţcani ; 1 carte Tărgul-Frumos, 1 carte Agiudul, 1 carte 
Cernăuţul; Iulie zo; 1 carte satul gospod Vasfilleuţii; Iulie 
20» (Șters tot). — 1279. Unui zlotaș: «părăla 25 dzile aceştii 
luni a lui Iulie să faceţ șii] istovul» (21 Iulie). — 1280. Către 
Dinul Armaș și Isufache (de la Suceava). «Răspunsul unii 
cărţi a lor: 600 lei nici era să-i mai trimiteț dum(neavoastră] ; 
de pre la alte Ținuturi vin pungi de bani, șți) de la un Ținut 
mare ca acela să trimiț dumneata numai 600 lei? Ce lucru 
iaste acesta? Aii pe sămne aşteptaț să vă mai trimitem șți] 
alți zapcii, şi] mai cu grele gubote? Ce, de vremecă dzăceţ 
că acmu, după iarmarocul lui Sfeti Ilie, veț trimite o som[ă] 
bună de bani, — dar nu vom să trimiteţ, ce tot istovul banilor 
să faceţ; că apoi ne vom scărbi asupra dumilor voastre; Iuli 
21.» — 1281. «Lui Toader Niaga, vătav de Ţigani dumisale 
Vel Vistier, de la Focșen(i]>, pentru a căuta Tiganii Ceau- 
reştilor. — 1282. La Vel Căpitan de Soroca, «pentru un Maftei, 
Rus den Țara Leșasc[ă], pentru un calce i-ati luat astă iarnă 
un Burcă şoltuzul de la Mov(ijlăi, cănd aii trecut solul mos- 
chicesc, și l-aii prăpădit»>. — 1283. Sărdarului, pentru «banii 
din <fertul al patrule». Să grăbească restul. Cerere de bani a 
«tefterdariului de Tighine» (22 Iulie). — 1284. <17 cărți legate 
Sai scris pe la Ținuturţi], la boerii zlotaș cu tfertul a pa-
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trăle. Iat[ă! acmu, viind că.[ă)raş de la Țarigrad, scriii boerii 

capichihăi că stăpănii vor să ne facă mucarer, ş|i] avem mare 

trebuință de o sum(ă] de bani, ca s[ă] triimitem la Țarigrad, 

de vreme că boerii capichihăi să află acolo în mare strân- 

soare pentru bani. Şi], măcar că şi] oamenii] domneşti mai 

în trecute dzile vi sai triimis ș|i) vi sai ş[i] scris, păr la 

25 dzilțe] a lunii aceștie să faceț tot istovul &fertului acestue, 

ş|i] iaste acmu 22 dzile, astăz, a lunii aceştie sint, ș[î] vedem 

că de la dumneata banfi] puţini] ai vinit; ci acmu iarăș de 

iznoavă cu atastă carte...vă mai poroncim> a mîntui iute, 

amenințînd cu alt zapcii şi cu «mar[e] tulburare» (22 lulie). 

— 1285. Să se împlinească nişte bani «c-ai luat el an vamă 

de pe niște cară cu pei de vacă, ş(i] peile au fostu vămuite 

la Focşani, și] li-au vămuit ș[i] el». — 1286. Către Sărdar. 

Alt nu-ţ lungim, făr căt istovul cerem de la dumneata.» 

Pentru peşcheșul cerut de Tefrerdar: să dea întăiii sinetul, 

«şi, apoi, ce vom socoti, vom facile)» (15 lulie). — 1287. «Lui 

Havar Comis, să iă dijmă de pe la oamenii ce şed pe locui 

tărgului domnesc de la tărgu de la Trotuș: din fân, din fă- 

naţ, din prisăci cu stupi, din legum!e], din toate, pe obiceiii.» 

— 1288. Nişte săteni se pling că cei mai bogați s'ai dus în 

alt sat și nu li pot ţinea cisla: vor sta pănă la sfîrşitul anu- 

lui tot într'o cislă. — 1289. «Un slujlijtor, ce s'au trimes la 

Bendelr) să aducă patlagele.» — 1290. «Deseatnicilor de la 

Ținuturi, să aibă a lua deseatina de stupi şi] gorştina de 

mascurli]>, diad toți, «șți] mazilii, ș[i] aleşii, și] alte rufeturi, 

ş|i] bresle ce sint de slujba Curţii, şi] țăranii to», după fes- 

tament. <Testamenturile mânăstirți]lor Ierusalimului și a Svăn- 

tagurii să s(ă] ţie în sam[ă]», precum și «cărţil[e] gospod, ce 

s[ă] vor afla din Domnie atasta ... Stupii vor plăti und[e] să 

vor afla, iar mascurii undie)] va fi şidere stăpăn(ullui.» Jumă- 

tatea banilor se va ca la 15 August, iar restul la sfîrşitul 

aceleiaşi luni. Celor ce nu vor da, li se vor baze stupii, vîn- 

zindu-se mierea. « Așijdere, pentru măncare deseatnitți]lor, ho- 

tțăjrăm Domnie Me, acei ce vor ave stup[i!, a plăti, sai mas- 

cur[i], numai păine, oi, brăndză, lapte ş[i] bucate de săc, ce 

s[ă] va tămpla la lăcuitorli), şti) îalrjbă pentru cai ; iar cu alte
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să nu fie supăraţ; ce, de vor trebui de aite bucate, să-ş cumpere 
cu ban(i); Iulie 27.» — 1291. Înșelătorii la desetină vor plăti 
îndoit (27 Iulie). — 1292. «La Radu Vel Spatar, pentru doi 
Jidov[i]. Avram ş[i] Boroh, t-ai vinit din raiaoa Hotin(ujlui 
ş|i] să cer ca s(ă] margă la tărgu la Bacău: să de dumnealui 
poroncă tărgoveţii]lor să-i lasțe] să-ș fac[ă] cas[ă] la tărgu, 
pe locul domnescu, unde le va plăcă, ş(i] în cisiă cu tărgo- 

veţii să nu fie amestecaţ.» — 1293. «Acestor doi Jidov[i]..., 
de apărare, cai de olacu sai cărut[elie lor podvoz să nu facă; 
de spre toț să aibă a s[ă] apăra.» — 1294. «Pogonariloru de 
tiutiun de pre la Ținuturi, să fie volnit a lua pogonăritui 
de tiutiun de pre la toţi, dup[ă] obicei, precum s'au luat 

șli] într'alți ani, şi, cum mai în graba], să străngă banii «|!| 

să-i aducă la Cămara gospod; lulie 29.» — 1295. «O carte 

legată s'au scris la zlotașii cu banii &fertului al patrule de 

Tinutul Sucevii, ca să d[&] 1.280 lei liafa preiubit fratelui 

nostru Alecsandru beizad[e], de 3 luni: Mai, Iuni, Iuli, s[*] 

cu carte atasta li sa țăn€ în sam[ă) la Visterie.» — 1296. 
Către ispravnicul de Putna, «ca să dt poroncă Mocanilo:, 
pentru un car, ca să facă, pentru dusul banilor la Țarigrad, că, 

iată, de Duminec[ă]. Avgust 1, vor să să porniască o som[ă| 

de bani la Țai[ijgrad, ș(i] Mercuri, Avgust 4, vor fi bani la 
Gălaţ, şi trebui să să afle cănd or sosi bani la Gălaţ, să fie 
[și] carul acolo. Şi] să-i d€ [și] chen[uiala lui, 150 lei noi, sli] 

s'or țăne dumlisale] în sam[ă], la Vistierie ; Iulie 28.» — 1207. 

«Lui Vaf!, Pisar ot Cernăuţi, să cerce vama Cernăuțului î 

Movilăul, şi] să-ș iă vama de pre la toţi, pe obiceiii, cumpă- 

rănd [si] el vama acestor schele împreună cu alţii; Iulie 20.» — 

1298. Pentru birul Ioanei «Budzoae». — 1299. Lui Costantin 

Donici, «pentru oamenii acie ce sint pentre Tătar[i]: iat[ă] ai 

scris Mărie Sa un mehtup la Ela-Agas|i), cărue i s'ai trimis dar 

un ciasornic de aur, ca să dia un om al dumlisale), să margă 
înpreună cu dum(nealui] Doni& Medelniceriul, să scoată pe acei 
oameni ce să vor afla pentre Tătari ; Avgust 2.» — 1300. Pentru 

birul unui om «stricat de o mănă, de catâroi>, — 1301. Cum- 

1 Aolf3 V. vol. I-II, tabia.
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părare de fin și orz pentru caii de ţimir. — 1302. Să se îm- 

plinească datoria ce au nişte Turci «de la Bărlad», cu do- 

binda «din dză[e] doispre&[e) pe ans. — 1303. «2 cărț date 
vameşți]lor de Bărlad, să caute venitul vămii la Tutova ş|i) 
la Nicorești, şi] pentru tultul Bărladului, să iă pe toate bu- 

țile, şi de la cei ce vor încărca, ș|i] de la cei ce vor vinde ().»— 

1304. Lista zlotașilor «cu tfertul d'intăi, c-ai eşit la Avgust, |! 

7250 |1742]». Se inseamnă răsurile lor în sume foarte deosebite, 

adecă : Suceava 650, Neamţ 633, Bacăă 430, Putna 1.100, Te- 

cuciă 530, Covurlui 310, Tutova 320, Vaslui 260, Fălciiu 

380, Lăpuşna-Orhei 9o5, Cernăuţi 250, Hirlăi-Dorohoi 260, 

Botoșani 140, Cirligătura 125, laşi Ținut, 360, laşi tirg; — «let 

7250, Avgust 1». — 1305. «i8 cărți s'aă scris de zlotărie cfer- 

tului d'intăi, ce s'aii scos Ja Avgust 1, într'acesta chip precum 

arată mai gos: La toţi lăcuitorii de Ținutul —, facem ştire tu- 

turor, de vreme că, îndată ce cu mila lui Diuimnedzăi am 

luat Domnia aasta a Moldovei, am pus Domniia Mea în 

găndu ca să punem la rănduială veniturile ţărăi şi să să ră- 

dice acele răsipitoare dăjdi și mari cheltuiale ce aț avut, 

carele de purure aducia mare stăngere tuturor. Dec, am orăn- 

duit Domniia Mea așădzare a 4 cferturi, şi, macar că Dom- 

nie am luat-o la dzi întăi a trecutului Septemvrie, dar cfertul 

cel d'intăi ai eșit la Noemvrie, şi s'ai urnit zăbavă 2 luni, 

de vream[e) că îfertul d'intăi era cu cale să ias[ă] la Sep- 

temvri, precum şi noi haraciul de atunce îl plătim; și, vă- 

dzind că, de o parte, soma oamenilor au eşit puţină, nu pre- 

cum nedejduiam, de altă parte, că datorie să înmulțăști, din 

lună în lună să adaoge la capete, și, bani, ca să dăm la da- 

torie, putință nu iaste, de vreme că aii fost început, una 

peste alta, atăte havalele, cu trecere solului moschicescu și 

a solului stăpănilor noştri, cari s'au întors de la Moscali, și 

pentru geaphanea şi hambariurile ce s'au făcut la Bender, 

şi pentru zahareaoa ce s'aă trimis la Anadol; carle], aceste, 

macar că ni-ai adus la mare supărarle], poprindu:ne ca să 

nu puteam da bani la datorie, dar, iarăși, nu numai că n'am 

vrut Domniia Mea să vă facem supărare, ce, socotind ușu- 

rinţa voastră, s'au tăcut mai marie] scădere, și sai pogarăt
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de la al doile cfert căte s parale de holtei, avănd nedejde 
precum vor lipsi greutăţile pe urmă, şi să putem și noi și 
voi să ne răsuflăm. ȘI, fiind noi tot asupra grijii ușurinţii 
voastre, iarăşi au vinit alt(ă] havale, pentru salahori și carăle 
ce s'ai triimis la Oz; avâm atuncea și așădzare menzilurilor 
la 50 de pungi de bani, și, supărăndu-ne mult, nefiind bani 
la mănă, cu ră inimă ș[i] cu mare silă ni-au fâcut de am- 
scos €fertul al triile mai înnainte de vrem[e) lui, cu 15 dzile; 
şi, acolo unde ne aflam ca să p lătim hacul salahorilor, ai so 
sit ş|i] altță) havală, ca să dăm 60 pungi de bani Enicerilor 
de la Bender, ș(i] 20 de pungi de bani Casapbaşii, ş(i] 25 [de 
pungi de) bani pentru Anadol ; s'au schimbat și Veziriul şi alți 
mulţi ai Porții, cu carii s'ai cheltuit cățiva bani pentru obicinui- 
tele pocloanele lor, şi, iarăș făcănd datorie la Țarigrad, s'aă 
dat acele obitnuite darurile lor; şi, vădzănd iarăş că sati 
luat ș|i] al patrule îfert, și datorie, mergănd, tot să înmul- 
țăşte, şi să plătim nu putem, pentru havalelile aceste s'aă 
trimis ș(i] harzumazar de cătra parte tuturor pămăntenilor, 
de s'ai fâcut atăte jalob|e). Dar, cu toate aceste, căte una- 
una viindu-ne tare] poroncă împărătiască, şi neputăndu-să 
face într'alt chip, am plătit; ș[i], măcar, că avem plătit, îm- 
preună cu alte cheltuiale care s'aii fost tămplat la havalele, 
mai mult de trei ani haraciul, în vreme a 6 luni a Domnii 
noastre, la sama mirii iar nu cuprind ni& giumătat|e), şi așea 
mai mult decăt 200 de pungi de bani păgubim. Și]. vădzănd 
atăta supărărți], ș(i] că în toate luni plătim la Țarigrad atăta 
pungi de bani dobănda banilor, și, ca să să chivernisască 
nevoile, nu iaste pitință, încă de cănd au eșit &fertul al triile 
păr acmu, ni-am sfătuit împreună cu boerii noştri trebuinţa 
lucrului ; și unii aii dzis ca să adaogem un fert, s|!] să le 
facem ş, iară alţii au dzis ca să le străcăm de tot, șii] să 
scoatem văcărit, cuniță, ș|i] celelalte vechi obitnuite dăjdi; 
pentru care oțărăndu-ne, ș[i] nici de cum ca să audzăm n'am 
vrut, știind că toată stăngere pămănturilor acestora ai stătut 
dăjdile acele. Deci am curmat Domniia Mea. — precum șți] boerii 
noştri cei mai mulți ai dzis, ca să nu s|a] strice, — ce să să 
găsască un fel de scopos ca să să ție aceste &fertur|i]. Carele,
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cunoscănd căt sint de folosătoare la voi, şi căt vă bucuraţ 

la acest așădzămănt al <ferturilor acestora, am curmat ca să 

îmblăm iarăş drumul <ferturilor. Și, de vrem[e] ce să încheaie 

acum anul acesta a Domnii Mele, ş[i] s'au fost tămplat ș(i] 
altă greșal[ă], a acelor 2 luni, ş(i] s'ai luat fa acest an deplin 

4 tferturli], după asădzămănt, iat[ă] acmu, la dzi întăi a lui 

Avgust, scoatem cfertul cel d'intăi. Care âferturi vor îmbla 

4, căte 3 luni: acest d'intăi, Avgust, Septemvrie, Octomvrie; 

al doile, Noemvrie, Dechemvrie, Ghenarie; altriile, Fevruarie, 

Mart, April; al patrule, Mai, Iunie, Luiie. Ş[i] orănduim la acest 

Ținut zlotaș pe —, ș|i] vă poroncim, îndată ce va sosi carte 

Domnii Melţe|, să ne agiungeţ cu o somă de bani, ca să cău- 

tăm trebuinţil[e] noastre ; ş(i] să luaţi acmu bani gata, înnainte, 

căte un lei pol de om casnic, ș|i] căte 5o parale la holtei, —să tri- 

miteţ cu un &as mai înnainte atastă somă de bani la Visterie, șți] 

ciaialanţi mai pe urmă îi veți strănge. Adasta scriem.» — 

1306. Să se urmărească vitele pentru șfertul al patrulea (7 

August). — 1307. Către Vornicul de Botoșani. Se pling tirgo- 

veții «că ai mare strănbătate de spre cislaș, s[i]. dzisiejră că 

li-aui fost făcut Antohi Carage cislă driapt[ă), iar pe urmă aă 

stricat-o cislaşii. Ce s[ă] ste Vornicul între dănșii, şi, de a fi 

fost cisla lui Carage driaptă, tot aceia să rămăi; oslăjbit, mai 

jăluiră cau cheltuit căţva bani şii] nu ştii la ce sai dat; 

care au arătat șii] izvod anume. Ci i sai triimis jaloba lor, 

să vadă... Şi mai jăluiră că li-au luat Nicolai Cogălnitanul 

15 lei, neavănd banii] în grabă la cfert; care au apucat iar 

pe Cogălnitanul, c-aii fost diiac la Carage, șii] el a datsamiăj 

că numai ş lei au luat şi i-au dat la măna lor, iar 10 lei 

sint la un Thoader Stihi.» Să cerceteze (7 August). — 1308. 

Pentru «jaloba lui Isac Jidov[ul) din Răusean[i], dzicănd c'au 

avut un argat, iar Jid(ov), ș[i] s'aă botedzat de la &fertul 

d'intăi, ş[i] sai dus de slujește la Timuș și-i plăteşte el 

banii peceţii la toate &ferturlijle păr acmu, ș[i) el, simbrie c-ai 

fost, i-aii plătit». Să sa cerceteze. — 1309. Pentru «o slugă €-aii 

fost la Eni vătavul de copii de la Grigor[e)-Vodă.. ., fiind el 

cu slujbă cuniţii.» — 1310. Sărdarului. «Pentru acel mărzac ce 

ne scrii că au făcut ace nebunie, di-aii săgetat un omu, —iată



  

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 385 

vom serie la Ela-Agas[i].» Trimete «tahvilul> cerut de tef- 

terdar: însă acesta să dea sinet. — 1311. Pentru birul cunui 

moşniag, anume Ștefăni», străin din Gălaţi. — 1312. Zapciii la 

strîngătorii șfertului întăiă. «Avem trebuință pentru o somă 

de bani, ca s|ă] trimitem la Țarigrad.» Dind suma fixată, «de 

alți bani, păr cănd viţ lua poronca Domnii Mele, să aveţ 

îngăduială.... Ş(i], de pe unde viţ lua banii, să daț ş(i] pecet- 

luituril|e| dumneavoastră] lăcuitorilor, pe bani ce-ț lua, de vreme 
că la tfert|ul) trecut, cănd am poroncit Domnie Mea ca să 

s(ă) iă căte 20 parale înnainte, zlotaș(iji n'au luat numai căte 

20 parale, c-ai luat de pe la unii ş|i] &fert deplin» (11 Au- 

gust). — 1313. Să se dea lui Manolachi Costachi banii impru- 

mutați de el pentru zaherea. — 1314. «15 cărți datle) ș(i| 15 

foit[e] s'au făcut pentru dajde mazililor aleş, ce s'ai scos la Av- 

gust; Avgust 11.» — 1315. Să se aducă biv Vel Căpitan de 

Codru, pentru a da samă de șfertul al patrulea. — 1316. Pir- 

călabului de Gălaţi, «să fac[ă] 3 iucuri pentru banii ce mergu 

la “Țarigrad, care nu încap în carul mocănesc; să de căte 

5o lei pe iuc, și căte 10 lei celor de tras iucurile> (16 August). 

— 1317. Pentru un Turc ce se făcuse chizeş al unui om 

închis, care fuge pe urmă, iar Turcul «nu va să de nic bani, 

ni& pe om», şi creditorul apucă pe dregătorul domnesc de 

acolo. — 1318. Zlotașşilor: vor lua bani şi de la cei cărora, 

veniţi de curind, li s'a încheiat scuteala. Îi va scrie și la 

tablă cos(ăjbit, să-i răspundă oamen|i] noi>; şi să se facă, 

pentru Domn, și listă deosebită. «Făcănd peceț, să vor trii- 

mite ş[i] pentru aceștie ș(!] pentru cielalţi lăcuitor(i], de s[ă] 
vor schimba peceţile tuturor, pentru îndreptare anului acestue» 

(16 August). — 1319. Să se cante orz pentru menzil, cu 6 

potronici merţa. — 1320. Către zlotași. «Au jăiuit Jidovii din 

tărgu din Hărlău, pe un Samoil Jidov de acolo, că s[ă] ames- 

tecă la cislă ș(i] le strică cisla, și nui las[ă] după cum îș fac 

iai cisla, cu dreptate.» — 1321. «La Vasţilte Macri, Pitar, Vornic 

de Bot[ăjșeani, pentru c'aiă jăluit Jidovii din tărg de acolo 

pe cislaş, că nu le fac cislă driapt[ă), şi iai sint mai mult 

sărag.» Să nu se mai facă: altfel, un om gospod «va adut[e| pe 

acei cislaș în butut, ș|i] s[ă] vor pedepsi». — 1322. Către Vel 

68775. Vol. VI. 25
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Căpitan de Greceni, «pentru Tătarăi ce fac străcăciun[e| lă- 
cuitorilor de acolo». S'a trimes capichihaie la Elagasi, Atha- 
nase Ușerul, care va avea grijă. — 1323. <18 cărț la lăcui- 
torii de pre la Ținutur(i]. Facem ştire că, la &fertul acesta a 
lui Avgust, ce s'a scos acum &fertul d'intăi, vam arătat toate 
greutățil|e) ș|i) nevoile, că, îndat[ă] ce, cu mila lui Dumnedzăiă, 
am luat Domnie, etc. [ca mai sus. După ce vorbeşte de 
hotărîrea de a păstra șferturile:] Ș[i], din toate, că mai bură 
s'aii găsit cu cale ş[i] s'ai socotit: să mai adaogă acmu la 
somă: adec|ă], cum căserii, așă ş|i] holteii, să dă tot omul ia 
&fert căte 120 paral|e), ș|i] 5 paral[e] răsura zlotaşilor; însă 
holteii vor da numai căte 6 parale, iar 6 paral|e), făcând 
cisla cu bun[ă) dreptate, să vor cislui asupra căsarilor, şi nu- 
mai holteii cei ce sintu cu părinții, iar holteii cei ce sint cu 
mame, acie vor da dup[ă) cum îi va agiunge cisla, pre pu- 
tința lor; ș[i), de vrem[e) ce să închei acum anul acesta a 
Domnii Mele şi), anu, s'aă întămplat greșal|ă] acelor luni. . ., 
acmu dar, la dză întăi a lui Avgust, s'a scos tfertul acesta, 
ce străngu boerii zlotaş. [Care vor fi viitoarele șferturi.] Și] 
iată şi atasta vă făgăduim Domnie Mea că, cu agiutoriul lui 
Dumn[ejdzăui ușurăndu-nțe) de datorii, să fiţ încredințaț că 
vom fa&[e) Domnie ME milă, și vom mai uşura din soma 
acasta, lăsăndu-vă mai gos încă, de ne va da măna, şi decăt 
în anul trecut.» Zlotașii să iea deci restul pănă la cele 120 
de parale, fără deosebire. Să se cerceteze înnaintea locuitorilor, 
cari vor adeveri (19 August). — 1324. La zlotaşii aceluiaşi 
şfert. Pentru noii veniţi în ţară, <și] li s'ar fi plinit acmu la 
Avgust sorocul». Îi vor scrie, şi li vor lua bani. c<Osăbit de 
atasta, pentru oamenii ce ar arăta lăcuitorii de la acel Ținut 
că ai oameni fugiț de pin satele lor; care oameni știm 
Domnie Mea că din țarță) nu sintu eșiț, numai înblă mu- 
tăndu-sță] dintr'un inut într'alt. Pentru carii poroncim, dum- 
neavoastră pe unii ca acie să-i cercaţ, şi] să-i aflaţ; că de 
acum. de s'or șii) rădica, zapisă noi de la săteni nu vom 
priimi. Ce, de la dumneata, şți] cu zapisul dumitale luîndu, de 
vom ș|:] rădica, dar că vom fate] cercătură, cu mare tărie, 
să știț; și), de vom afla, atunci toat|ă] urgie asupra dumnea-
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voastră vom porni, ficăndu-v[ă] de-i veţ plăti dumneavoastră ş(i) 

toț banii acelor ce-i veț arăta fugi. lar dumneavoastră, zapisă 

de la săteni să luaț, ș[i) toat[ă] gloaba ce sau hot[ălrăt, 
adec[ă] de omul fugit, ş(i] s'ar afla, căte 20 lei, —să luaţ; căg 

noi, pentru acei ce-i veț arăta fugiţi, de la dumneavoastră vom 

[lua] samă; şi pre dumneavoastră de acum vă știm: intr'altu 

chip nu vom mai rădlijca; Avgust 19.» — 1325. Zapciilor 

trimeşi la zlotaşi: «Facem ştir[e] că, iată, socotindu-să pentru 

chivernisala trebuinţălor, s'aii mai adaos la soma oamenilor, 

ş[i] sai făcut, cum căsarii așia ș[i] holt[eii], de tot omul să 

dia la ăfert căte 120 paral[e). Dec tu ești triimis din poronca 

Domnii Mele ca  zapciești ş[i] să plinești cel[e] 60 parale 

de căsariu şi :  aralle] de holt[ei), precum săscosăsă &fertul 
mai înnainte. 1 dar, iată îţ poroncim să stai tot lăngă 

zlotaş, zapri': ca să plineşti ș[i] cielalţi bani păr la 120 

par|ajle de :... |, şți], rănduri pornindu banii aici, tu cu 

tabla Ținutului ș|i] cu toat|ă] soma banilor, făcăndu istovul, 

să vii; Avgust 19.» — 1326. Împlinirea lui Angheluţ[ă) Golăe. 
— 1327. Scutire de bir pentru «un copil anum[e| Ion, de la 

Dăngen|:] ot Lăpușna, carele), fiind Jidov, ș[i] s'au botezat». 

— 1328. Pentru nouă oameni ce se zic fugari din Răchiteni 

(Tinutul Suceava) «în Țara Turtasc[ă]» ; să cerceteze (21 Au- 

gust). — 1320. Tot așa pentru șese fugari din Băhnari (Ținutul 

Vasluiii) (23 August). — 1330. O parte din șfertul întăiă (2.175 

lei, 7 potronici noi) să se dea Sulgerului, pentru cheltuiala 

Sulgeriei gospod pe lulie (23 August). — 1331. Către Toader 

Jicnicerul, care scrisese, «pentru Mărie Sa Paşa, că nu vă 

să margă pe de ceia parte de Prut; dzăce ca veni pin 

Iaşi, dzicănd că cale ce driaptă pin lași ș|i) pe la Bărlad 

îi iaste. Ba nu iaste așia: cale ce bună ș[i] driaptă, pe de 

aceia parte de Prut îiaste, ș|i] alț|i) Pașe, cănd ai trecut 

în gos în sus (sic), tot pe acolo ai mărsu, ș|i] pe acolo 

iaste obiceiă vechiu ș|i] știut de toţi. lar, de vă Mărie Sa 

să treacă peste obiceii, cum a socoti Mărie Sa. Ș[i] așc, 
toate căte îţ scriem, cu îndrăznială să i le dzăt Mării Sale. 

Cele de trebuința conacelor Mării Sale, noi ţam dat izvod; 

însă: la pită, la carne, la ordzu poţi să mai adaogi ceva, iar
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la celelalte să dai răspunsu că nu să află... Iată ş[i] acestu 
Ușer țam trimis, ca să-ţ fie de tălmăcit; Avgust 23.» — 1332. 
Carte de olac pentru Uşer, «ce merge la Mărie Sa Paşe care 
vine de la Hotin». — 1333. Pentru șese fugari dintr'un sat 
la Putna. Să cerceteze. <Ș[i], după cum li s'aii ș[i] mai scris, 
pre să cerci, că, de s'or ș[i) rădica zapis[ele sătenilor, nu 
s'or priimi, ce a dumitale; s[i], cu zapis|eJle dumitale, aș& 
să vor rădica. Că, fâcăndu-s[ă) cercătur[ă), ș|i] de sar afla 
vr'un meșterșug, dumneata va plăti toț banii acelora, şi! 
toată scărba asupra dumitale va vi (sc); Avgust 25.» — 1334. 
Și pentru alţi șese fugari din același Ţinut. — 1335. Și pentru alți 
douăzeci și șese de fugari de acolo, «carii, fiind oamen(i) strein|], 
nu s|ă) ştii ce s'aii făcut». — 1336. Pentru jalba «unui Un- 
gurian, Stoe Finceș..., că, fiind iai 30 de liud[e], 15 liude 
holtei dintre dănșii au fugit, şți] le poart[ă] iai birul lor» (25 
August). — 1337. Pentru cinti oameni fugiţi din Ținutul Su 
cevii. — 1338. Pentru doi <Ungureani» fugiți din Ținutul 
Neamţ..— 1339. Pentru alți patru fugari, din Ţinutul Roman. — 
1340. Pentru călugărițile de la mănăstirea Topolița (Ţinutul 
Neamţ), că «li-au fugit un om de la mănăstir[e], şți] trag su- 
părare călugărțilții[e]». — 1341. Pentru cinci fugari de la Cot: 
nari. — 1342. Pentru « Vas[i]le Moșemultă, căl|ă)raş hătmănesc, 
că-i pune la cislă Gavril Huşanul o iapă stricată». — 1343. Pliu- 
gere contra lui Andrei Balş Spatar, din partea unuia cei slujise 
și î se luase la plecare vite, eş[i] i-aui dat trăsur(ă] pentru banii oa- 
menilor lui». — 1344. Să se aducă în butuci niște săteni cu vor- 
nicul: şi fiul lui «Cornohal>. — 1345. «O carte de om gospod, 
să aib'a merge, ș[i], pe un izvod ce i-ar da vornicelul de Dom- 
nești, — de oameni fugiţ, ori-unde ar fi, să aibăai lua, cu tot 
&-or ave, şi] să să aducă la urmă.» — 1346. Către starostele 
de Putna. Pentru jalba cacestui Bărsan lon Brumar de la 
Sovejă, pe Ion Hăreţul, Bărsan ot Cașin», pentru o bătaie 
între ciobanii lor. — 1347. Pentru plingerea Birsanilor de la 
Soveja, că «gorștinarii G-au fost cu gorștina bărsăniască ..., 
I[ij-aă luat năpaste 300 oi». — 1348. Pentru arătarea acelo- 
rași Birsani, «că li-aă fugit 80 liud[e], fiind oameni strein[i)>.— 
1349. Pentru fugari din Ținutul Putna. — 1350. Pentru nişte
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holtei, pe cari «i-ai fost cisluit căte 50 paral[e), dar pe urmă 

li-ai luat Lorongi căte 100 paral|e]». — 1351. Pentru 30 de 

fugari de la Putna. — 1352. Ceartă între Sovejeni şi Căşineni, 

pentru carele date la mersul lui Grigore-Vodă la Constan- 

tinopol. — 1353. Pentru fugari de la Ținutul Vaslui. — 1354. 

«O carte de apărar[e] Vornicului [i] Bărsanilor, 4 Bărsanli] 

de la Soveja], pentru doi Țigan[i] ce lucriază la cară ce 

merg la "Țar|ijgrad, —să nu-i superțe] giudzii ș|i) nim[e), pe acei 

doi Țigan[i]; Avgust 27.» — 1355. Scutire de cai şi căruțe 

de olac a Birsanilor de acolo. — 1356. Pentru 17 fugari din 

Ținutul Neamţ. — 1357. «2 cărţi date de om gospod, una la 

Scăntieni și alta la Dobrovăț, să d|€] bani pe niște lemne, 

pentru tocmitul odăilor Arnăuţăloru de la Curte.» Și <dra- 

niţ, căte 1 leă pe miia», pentru aceleaşi odăi. «Și să Ile] 
dia banii în mănă, 30 lei.» — 1358. Către un zlotaş. «De acmu 

trebue să găndiască ș(i] pentru istov» (27 August). — 1359. 

Să trimeată Birsanii din Soveja și Cașin la Galaţi un car 

mocănesc, care va fi acolo pănă la ş Septembre. — 1360. 

Către Radul Racoviță. Să grăbească cu banii, «ca să aibă lă- 

cuitorii ş[i] ceva răsuflare... Pentru oameni fugiţ, ce ne scrii 

dumneata ș|i) cei răspunsu ca să ştii, de nu sor ţine în 

sam([ă], să plineşti de pe la cielalți —, adec[â] pe sămne multță] 

somă de oamini vei să ne arăţi fugi. Cari,lăngă atăta milă 

ce facem Domnie Mea cu dumneata, căndu socotiem să ne 

arăţi sporii, dumneata, atăta lipsă ne arâţ. Ce noi, pentru 

acei fugiţ, am mai scris...: carii vor fi eșiţ din țar[ă], săi 

scoţi dumneata din tablă; însă cercăndu bini, căt mulți nu 

sintu eșiț din țar[ă], ce îmblă din sat în. sat şli] den inut 

în Ținut, mistuindu-s[ă), după obiceiul lor. Ş|i] de acum za- 

pisă de la țăran(i) nu vom mai priimi, ce de la dumneata» (ca 

mai sus n” 1324) (28 August). — 1361. Sărdarului. «Să trimiţ 

somă bună de bani», gindind şi la îstov. «Pentru oamenii 

dai fost supuș pe la Tătarți], că sai scos o sam[ă] şi ei . 

aşedzat pin sate, — de atasta ni-ai părut bine; ci, și pentru 

ciialalți, &-au mai rămas dosiţ, n'avem îndoială că, fiind si- 

linţa dumitale, s'or scoate ș[i] ceialalț, toț... Pentru măr- 

zacul acela ș[i] odobaș|a] cu simenii, car|e] ai îmblat pentru
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scosul oamenilor pe la Tătar[i)», ca să |i se dea ceva, aşteaptă 
socoteala, «căci nu știm ce obraz a fi mărzacul acela». Pen- 
tru Aga din Chişinău, dintre beșliii ce i s'aii dat, «doi s'au 
întorsu de pe drum, iar doi ai fugit de acolo. Și dzăci 
dumneata că, cu acei 6 lei, ce s|ă] da liafă beșliilor, 
s'or găsi neferi acolo, de slujbă. Ci noi, să mai dăm liafă 
la alțăi, de vrem(e] că avem beşlii aicia, n'om da; numai 
iată c'am trimis alți 4 beșiii în locul acelora, iar acei &aii 
fugit, ş'or lua ei plata aicia. Pentru acel neguţtor de la 
tărgul Lăpușnii, ce l-ai socotit dumneata să fiia acolo pen- 
tru apărar[ea] lăcuitorilor, ş(i] dzaci pentru liafă, ce, — liafă 
la acei de loc ședzători, ce liafă?! Nici la Grigor[e]-Vod[ă] nu li 
Sai dat; numai dumnealui să șadză acolo, să fiia de apăraria 
lăcuitorilor, ș|i] om face raiat la altele. Iar, pentru beșlii, 
caută-i dumneata doi oameni, să fiia de slujbă lăngă dum- 
nalui, şți] să I[i] țăia în samă banii pecețălor acelor doi oa- 
mini; Avgust 28.» —1362. Pentru 6 fugari de la Ținutul 
Suceava. — 1363. Către Solomon Vornic de Cimpulung și Du- 
mitrachi Vătav de aprozi, pentru fugari de la Cîmpulung. 
Să bage bine de samă, pe răspunderea lor. «Că ştim Dom- 
nie Me, că, de ș[i] sint fugiț, dar din țar[ă) n'or fi eșiţ> (30 
August). — 1364. Să se cisluiască satele «pentru vitele lăcui- 
torilor de la Lăpușna, Orheiu, Soroca, ce s'aii prăpădit în 
trecere solilor». — 1365. Pentru plingerea de bir a unei femei, 
Acsana. — 1366. Lui Vasile Budzilă. «Ni-au venit acmu fer- 
man de la Puternica Poartă, în care ne scriii stăpănii că, din 
ş0o salahori cu care ești orănduit de lucredzi la cetate Voziei, 
100 de salahori nu săntu buni de nimic, și] dzăc că nu ni 
i-or ţină în sam[ă]... Di-ai făcut vre un chip de meșterşug, 
poț socoti, ace de pe urmă la ce-i vini, ș[i], de nu ne vor 
țăne noi în sam[ă], iată că dumțitale| rămăne să dai sam[ă], 
ș[i] nici noi nu-i vom țăne în samă], ș[i], de unde so- 
coteşti, ca să dai banii iînnapoi. Ce, di-aă fostu jaloba lor 
c-ai dat la Poartă pentru atasta, ră, ș|:] salahorii vor fi 
de triabă toț, să te sălești ca să ci un elam de la cadiul, 
ş|i], de-i pute, ș[i] un arz-mazar de la spahii ș|i] alții de 
acolo, în chip de mărturie că salahorii săntu deplin șoo, șți]
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oameni de triabă, buni de slujbă» (31 August). —1367. Im. 

plinirea slugilor Turcilor de la Gălaţi, pentru bir. — 1368. 

«La episcopul de Roman, pentru 6 călugări ce i-ai pus vieri 

la Necorești, să trimită 60 lei, slujba lor deun an, căci pra- 

vila poroncește, călugării să s|ă) afle pe la mănăstiri, iar nu 

pe la vii; Avgust 31.» — 1369. Pentru plingerea de bir a 

văduvei Istina. — 1370. La starostele de Putna, pentru ce-ar | 

trebui lui Manolachi Costachi, la conacele lui Musunolu. — 1371. 

Lui Vasile Logofătul de la Vozia. <Ni-au vinit firman de la puter- 

nica Poartă casă dăm ş lei lui Bina-Eminide acolo de la Voziia, 

pentru lucrul cetăţăi. Ş|i) poronca ni-aii vinit c'un tohodarii a 

dum[i|sale. Şi, netămplăndu-s(â] bani acmu la Vist|ejriia, i-am 
dat răspunsu că banii îi vom trimite la dumneata.» Să iea 

«sibihtahrir» de la el (3 Septembre). — 1372. Lui Manolachi 

Costachi: Să iasă la Focşani înnaintea lui Musunolu. Să dea 

izvod amănunţit de cheltuieli. S'a trimes pentru aceasta şi la- 

covachia Vel Uşer. — 1373. Pentru patru fugari dela Trebeș.— 

1374. Pentru <un moșniag.. ., car[ejle iaste slabu, ș(i] nu iaste 

de bir». — 1375. Plingere «că i-ai pus un fitor holtei cap la 

cislă, şi ial are trei fegor[i]».— 1376. « Tocmala menzilurilor 

dintr'acestu an, după cum arată mai gos anume; leat 7250 

[1742]» (necomplet). — 1377. Pentru șese fugari din tirgul 

Suceava. — 1378. Plingerea unui sătean, «că, fiindu holt[ei], 

nu l-ar fi cisluindu ţăranii dup[ă) poronca gospod, căte 2 

zloț, ce l-ar fi puindu capu bun, ca un casnic>.— 1379. <O 

carte dată de om gospod, să margă la dumnealui Vornicul Ion! 

şi să pliniasc[ă] 116 lei, 5 potronici de bani; carle| bani 

au rămas răm[ălșiţ[ă) din banii desătiniot Cărlig(ătura; Săp- 

temvrie 8.» — 1380. Pentru birul unui <om străcat și orbu 

de ochi: nu pote vidia». 

XII. «Condica de cărţile de poroncă ș|i] răspunsuri ce s'aă 

scris de la Visterie la luna lui Octomvrie, leat 7251 [1742|.» 

1381. <La starostele de Putna, săstrăge pe margin|e), să dia 
şt[iJre neguţtorilor streini șți| de ţară ș|i] altor lăcuitori», pentru 

» Neculce.
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iarmarocul de Sf. Dumitru de la Tărgușor (Nicolina).— 1382. Şi.la 
starostele de la Cernăuţi, pentru aceasta. — 1383. Unui vornicel 
de sat, ca să aducă înnapoi pe fugari. — 1384. Către Mădză- 
rachi. «Părcălăbie Chişinăului dintr'acestu anu, iată ș[i] acum 

S'ai dat iarăș în sama lui, cu prețul c-ai dat în anul trecut: 

1000 lei; să poarte de grijă, ş(i] să triimit[ă] banii pe tfer- 

turi, şți] slujba să o străngă pe carte din anul trecut. — 
1385. «La carii sint rănduiți cu slujba uşorului la parte de 
spre parte Uraolu»: se cedează lui Iordachi Cantacoz[i]no 
Vornicul uşorul de pe o moșie a lui. — 1386. Se poruncește 
«la ușorgii, ca să st[€] zapcii asupra Tătarălor», cari să ducă 
pînea «tot la Chișinăi, după obicei». — 1387. <Tărgoveţilor 
de Gălaț, ca să fie volnit a să apăra de spre toți cia ce ar 
înbla cu menzil pe apa Dunării, nemărui ei menzil pe apă 
să nu dia; ce, unde ar socoti părcălabul'cu-i cu cale, acolo 

părcălabul să aibă a da, plătindu el cu banfi], iar tărgoveţii 
nic de cum să nu să supere.» — 1388. Numirea lui Antohie 
Carag€ ca întovărășitor ai «solului leșesc». — 1389. Vornicului 
de Tecuci: să petreacă pe Musunolu de acolo pănă la Bir- 
lad. — 1390. Lui Ion Bogdan Stolnic, să meargă cu Pașa pănă 
la Vasluiii. — 1391. Lui Ştefan Roset Păharnicul: să-l ducă 
pănă la lași. — 1392. Lui Indirniliu biv vel Uşer: tot aşa. — 
1393. «4 cărți de oamini gospod şi pe izvod ci-ar da Gri- 
gor|e] Bașbulbaş(a] din Curte, de oaminii car|e] au luat bani 
pe podială, pentru podurile ce să fac aicie în Iaș; şi să st[e] 
zapcii să aducă toată podiala deplin, şi săi aducă și pe 
dănșii cu pecetluiturile care au la mănă, ca s[ă) dia sam(ă].» 
— 1394. La Vel Căpitan de Dorohoii, «pentru solul leşesc 
ce vine din sus, înnainte cărue iaste triimis Bechir-Aga 
Caplu]gibaș[a]». Pentru Turc, s'a trimes Carageă. Pentru 
sol, Vel Căpitan «să rănduiasc[ă)... 47 cai pe Tinut..., ca 
s[ă] facă lăcuitorii cu chirie, căte 2 lei p' de cal, dela Hotin 
păr la aș». — 1395. La starostele de Cernăuţi: pentru alţi 
47 de cai. — 1396. Pentru tot atiția cai, lui Vel Căpitan de 
Soroca. — 1397. Carte de olac pentru un cîmblător». — 1398. 
Alta, unui călăraș «c-aii mersu cu cărți la conaccii». — 1399. 
Împlinirea unui Ciornei, pentru <100 drobi de sar|e] -au
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luat de la Ocnă> şi altul ce a luat tot sare. «Să-i po- 

priască vie ş|i] moara, pără s'or plini banii domnești.» Şi îm- 

plinirea analoagă a lui Bănariul. — 1400. Către starostele de 

Putna, «cu un pivnicer ce sau triimis de aice pentru vinul 

gospod, ce iaste obiceiii de să iă, căte 0 vadră de cram[ă)»: 

să-l aducă, — 1401. «Pentru lemnul ce s'saii socotit să aducă 

oamenii de pe suptu Codru pentru făcutul șoproanilor de 

triaba cailor Mării Sal(e] Pașii ; însă 30 grindzi ş(i) 1oo car[e] 
frundzar.» — 1402. Şi oamenilor de Dobrovăț, pentru aceasta : 

«însă 120 furci ş[i] 120 de cumpene, ş(i] să le plătiasc[ă| cu 
ban[i]». — 1403. Să se caute 60 de care de fin, în şi lingă Iași, 
pentru Paşa. — 1404. «Să aibă a merge [un Vornic de Poartă] 

pe supt Codru, ș[i| să scoat[ă] oameni şi] cară cu boi, să 

tocmască toate podurile de piste toate părailea, de la Șanta și] 

păr aice», — pentru Paşă. — 1405. Se cer de la Ținutul Roman, 

treizeci de cai pentru c<agărlăcul> Pașei, care vine la laşi. 

Vineri: va da 2 lei de cal. — 1406. Și la alte Ținuturi. — 

1407. De la Ținutul Lăpușna se cer care, cite 6 lei pănă la 

hotar. — 1408. «Aga să fac[ă] de la breslele de Iaș 20 căruţ 

căte cu 2 cai», cu 5 lei căruța, eș(i] 40 oamen[i] slobodzi», cu 

cite 1!/2 leu, pănă la hotar. — 1409. Mazilii de la Vaslui, «să 

fac[ă] conacul Mării Sali Pași|i], de la Scăntei». — 1410. <O 

carte de 3 cai de olac c-ai întorsu o cociia c-ai vinit cun 

bei, t-aii venit cu Mărie Sa Paș(a]>. — 1411. Către «Solomon 

Botedzu Șetrar, Vornicul de Cămpullungu», să dea «20 putini 
de brăudză bună, ca de 2-3 vedre una, să fie pentru masa 

gospod...., precum a f|i) preţul». — 1412. Vornicilor de Bir- 

sani din Cașin şi Soveja, să trimeată +20 caşi de cei mari 

ș[!) 20 burduj de brălnjdză de ct bună, ca să fie pentru masa 

gospod», — cu plată. — 1413. «Octomvrie 3. 18 cărți s'aii scris 

pe la lăcuitorii de pre la Ținuturi, într'acesta chipu. Facem 

ştlijre că, la cfertul de'ntăi, tfertul acest trecut, a lui Avgost, 

trebuințălțe] toate, ce s'aii întămplat, pre răndu ș(i] pre largu vi 
liam arătat; care trebuință neputăndu-să cu alt chipu a să 
urni, ni-aii silit a scoate &fertul căte 3 lei de omul căsarii și] 
de holteiu, dar scoposul nostru aii fostu, rădicăndu datorie 

ce ne sta asupră, să lăsămu cfertul iarăș cum au fostu, — după]
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cum $|i] atunci în cărți vam arătat. Ș[i], la ac& socotial|ă] 
aflăndu-ne, iată puternicii stăpăni, socotindu, ni-aii trimis 

mucarer ; cu carile cătăva somă de ban[i] cheltuindu-să, iarăș 

cu datorie s'aii luat de sau dat. Pentru care stăndu Domnie 

Mea a socoti, denpreună cu boerii noștri, cum și] în ce 
chipu să facem ca să rădicămu den mijloc atastă datorie, 

iarăș întralt chipu nu s'aă putut, ce, sfătuindu-ne, s'ai so- 

cotit, s[i] pentru mucarer s'aii scos, acum, un fert, tot pe so- 

cotiala €fertului celui de'ntăi, cum căsarii aşia ș[i] holteii, căte 

3 lei. Dec, măcar că cunoaștim Domnie Mea supărare voastră, 

dar la o trebuință ca adasta ce s'ai întămplat, fieşticarile să 

vă siliț, să vă nevoiţi, ca să daț ș[i] aceşti banli], cu carii 

vom pute măntui și acastă trebuință. Ș(i], iată, cu toată ade- 

vărătate, vă arătăm, ș[i] vă făgăduim Domnie Mea că de 

acum înnainte celelalte &ferturi ce sintu hotărăte piste anu, 

adecă după unul, c-ai eșit, păr la 4 &ferturli], vor fi numai 

căte 100 parale de căsar, ş|i] holteii de vărstă căte şo parale,— 

mai mult ni€ un ban, și] cei bătrăn[i], ce nu siatu de hrană], 

sai nevolnicii nn să vor supăra. Precum și] den peceți vă 
veţ adeveri. Carele făr de zăbav[ă|, pentru îndreptare lăcui- 
toriloru, de anul acest al doile să vor triimite, ca să să îm- 
part[ă) tuturoru. Pentru atasta dar, nerămăindu în cugetul 
vostru nic un chipu de îndoială, să fiț încredinţaț că mai 
mult la alte <ferturi înnainte nu veț fi supăraț, ș(i] iată s|i] 
boeri zlotaș rănduim cu cfertul acesta pe—; la măna cărora 
să vă siliț, să vă daţ banii, ş|i] răsura încă, căte 5 pa- 
rale, precum ş[i] la alte &ferturi.» Să iea zlotașii ş|i] de 
la cei veniţi de prin alte Ţinuturi: dacă va Â vre-un bir dat în- 
doit, se va vedea pe urmă. — 1414. Carte de z/otărie se trimete 
la Vel Căpitanul de Soroca. — 1415. Pentru un om al lui 
Vel Vistier, «ce s'aă trimis la Bucureşti». — 1416. «La boe- 
rii vădrari, pentru banii vădrăritului, să facă sălință cu străn- 
sul banilor, ş(i] pe nime de acolo fără bani să nu lasă] să-ș 
rădice vinul, ce de la toţi acolo să pliniasc[ă] banii vădrări- 
tului; că, de or lăsa pe cineva, or ave bănuială, ș|i] păr la 
fărșitul lunii acestie a lui Octomvrie negreșit să fac|ă) tot 
istovul banilor la Vistierie, de vrem|e) că bani aceștie sănt
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socotiț să s[ă] tremită la Țarigrad cu dumnealui Vel Comis, 
ș[i] la fărşitul lui Octomvrie este să purtad(ă] dumnealui 
Vel Comis la Țarigrad.» — 1417. Numele zlotașilor «cu &fer- 

tul fadaus:] ce sai scos la Octomvrie pentru mucarer». In- 

tre ei, la Botoșani: «Vasile Macri Pitarul, Costandin Vel 

Cafegiu» ; la Cirligătură, «lon Neculce Vornicul; răsura: 120 

leis. — 1418. Către starostele de Cernăuţi, «pentru 126 stupi 

a unor Turci de la Hotin.., carii sintu în Ţinutul Cernăuţilor 

ș[i] n'aă vrut să-ş plătiască desătina, — să caute dumnealui să-i 

cheme ș|i] să 1|i] dzăcă să-ș plătiască desătina, nemai puind 

pricină], — că apoi li să vor bate stupii [şi] li să va vinde 

mierea». — 1419. Pentru fugari de la Ținutul Covurluiu. — 

1420. Se trimet care la Chișinău, «să încarce ordzu de uşur».— 

1421. Şi la Fălciii pentru aceasta. — 1422. Pentru fugari de 

la «Lipovenii de la Zamostiia». — 1423. P/inzre de cuniţă de la 

« Haidinolu ş|i] Satărul de Gălaţi». —. 1424. Se dă la menzil 

o parte «din ordzul de ușur ce este să viia de la Tătarți] 

de la Orumbetolu, acolo, la Fălciiii». — 1425. Zlotaşilor: «pen- 

tru 2 părți din soma banilor, să trimiţă la Visterie, păr la sfărşi- 

tul lui Octomvri» ; altfel, se vor trimete zapcii. Cei din "Țara- 

ce-Jos vor trimete banii la Galaţi. — 1426. «O carte dat[ă] văta- 

vului de vănători, lui Tănas(ă], să aibă a da poroncță| vănă- 

torilor ca s[ă] aducă vănat, nelipsit, la Curte gospod.» — 1427. 

«La un fecoru a dumlisalej Vistierul, mergăndu la Gălaţ să 

cumpere nişte bucat[e| de triaba nunții dumți|sal[e):.» — 1428. 

«La goştinarii de oi...: păr la sfărșitul lui Octovri să daţ 

gium[ăjtate de bani], şi la 20 dea dzil[e] a lui Noevri să 

fac[ă] tot istovul», avînd să plece la r-iii Novembre Comisul 

la Constantinopol. — 1429. Pentru partea din şfert ce s'a orîn- 

duit lui Vel Cămăraș. — 1430. «Căpitanului de la Bărlad, să d[8) 
poroncă tărgoveţălor de Bărlad, cănd or fi calabalăcuri și 

alte trebuință la mizil, să să iă să ae] agiutor ; însă nu cu 

paguba lor, ce numai cu osteniala.» — 1431. «Octomvrie 20. 

O carte la văt[ăjmanul şți] la toț sătenii de la Grum(ăjdzăști: 

luînd carte gospod, îndat[ă] să tae 800 de bradzii, carii 

1 Vistierul, Toader Paladi, își mărita fata, V. mai departe,
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sintu pentru nunta dum|i]sale Vornicul Costaca (sic) ş(i] a 

„dumnealui Vel Vistier, ș|i], tâindu-i, să-i încarce şti) să-i aduc[ă] 

aici, la dumnalor, ș'aducăndu-li, îş vor lua plata de la dum- 

n[eajlor.>» — 1432. Și zapciti pentru aceasta. — 1433. «3 cărți 

S'ai scris: una la Soroca, una la Hărlăă şii] alta la Cer- 

năuți, pentru oamenii de raeoa Hotinului, să-i popriasc[ă], 

să nu-i lasă să ari pe locul ţărăi; numai carii or vria să 

viia să să aședză în ţară, aciia să aibă voia să să hrăniasc[ă] 
și să s|ă] aședză în țară.» — 1434. Pentru un birnic de la 
«Sslobodzăia gospod ot Orheii>. — 1435. «Pentru cheltuiala 
solului leșesc ce vinia din sus și trecia în Şos.» — 1436. «18 
cărț date și 18 izvoade de dajde aleașilor ce s'aii scos la 
Octomvri 20 pentru mucareriă.» — 1437. «O carte la sta- 

rostele de Putna, pentru Rari Postelnicul, să șadă acolo la 
Focşeni în sama dum(isale), şi, pentru grije lui, i s'a purta de 
aice.» — 1438. «La Bahrin, sluga dumfisale) Vel Vistier, de! 
la Vale Sacă, pentru niști meari domnești cei sai po- 
roncit să trimită pentru nunta dum[ijsale, ş[i] păr acmu 
nu li-ai mai triimis.» Merge zapciii. — 1439. Pentru fa- 
gari de la «Lipoverii de la Poiana Pustiia» (Ţinutul Su- 
ceava). — 1440. Pentru cei de la «Lipoverii de la Hănţăşti» 

(tot de acolo). — 1441. <Octomvrie 26. O cartia s'au scris la 
dumnalui Radul Vel Spatar, ca să viia şi dumnealui, să 
s|ă] aflia la nunta fiicii dum[ijsale Vel Vistier.» — 1442. 
Pentru «Lipovenii de la Bodești» (Ţinutul Neamţ), dintre 

cari fugiseră 15. — 1443. Către Comisul Isufachi. — 1444. 

«La atâta som[ă) de bani, să triimiţ dumneata numai 500 

lei?: Pre atasta putem socoti că iaste să fas dumneata smin- 

tială.» Să vadă şi la celelalte ocoale, nu numai la al lui. Să 

cerceteze pe cei strămutați. I-a dat şi cei patru s/4jifori ce- 

ruți. Să cruțe numai pe cei veniţi de curînd. «Şi așt, ade- 

verindu dumneata ș|i] incredințăndu pre toț lăcuitorii că de 

acum înnainte alte &ferturi vor plăti numai 100 paral[e] de 
căsar ş|i] 50 parale de holt[ei]» (27 Octombre). — 1445. Pentru 

doisprezece fugari de la Cotnari. — 1446. Pentru trei fugari «în 

raia» din Ținutul Hirlăului: iar e vorba de «mărturii, și zapis de 

la vornicel şfi] de la săteni». — 1447. Către locuitorii din Ţinutul
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Lăpuşna, Orheii, Soroca, pentru fugarii ce ar vrea să se în- 

toarcă, cari cer bir deosebit, Admite, cu boierii, «fiind spre 

adaogeria țărăi», şi pentru străini şi pentru însfreînaJz. Vor da 

în patru șferturi 105 parale casnicii, iar holteii (ce? de urîstă) 

55 (28 Octombre). — 1448. Pentru opt fugari din Bosance.— 

1449. Către zapcii: să încheie cu datul banilor pănă la ro 
Novembre măcar, fiind să plece Comisul cu bani, «la datorie 

ş[i] la alte cheltuiali» (31 Octombre). — 1450. Pentru douăzeci 

şi şese de fugari din Ținutul Neamţului. «Să-i păsuiasc|â| de banii 

acelor fugiţi păr mai pe urmă:. că iată că vor să s[ă] trimiţă 

ș[i] pe&(e]ț, să s[ă] dia pentru îndreptaria oamenilor, ş[i]. pe 

carii i vor găsi, li vor da pez[elţ; iar, pentru cei fugiţ, să 

n'aibă supărar|e) ceialalți» (31 Octombre). — 1451. Pentru cinci 

fugari de la Ținutul Roman. — 1452. Pentru plingerea de bir 
a Savinei «de la “Ținutul Lăpușni, Orheiului». — 1453. Către 
Vel Căpitan de Covurlui, «jăluind vornicii di pin sate, de 

la Piniu ș(ij de la Brănești, precum li-ai luat câte 3 oameni 

dintr'un sat pentru slujba Căpitănii: pentru care] Ini i s'au 

dat poroncă ca să fac[ă] dzăcia căl[ăjraş pentru slujba lui, 
şi peceţăle să li să rădicia de Ja Visterie; dar acii 10 oa- 

meni să fiia oamini streini, iar nu oamini de pin sate». — 

1454. Către «vorniceii de pin sate de la Ținutul Covur- 

luilui, jăluind că le ei [caii] părcălabi de Gălaţ şi Vel Căpitan, 

șii ţăn cătle o săpt[ă]mănă, și-i portă, șii flămăndzăsc; 
şi li s'au făcut cartia dată, să s(a| aperia, să nu dia cai de 

olac; numai cănd s'ar tămpla să viia vr'un Turcu mar[e] 

şi alţi Agi, calabalăc maria, și cănd a fi aproapia de Gălaţ, 

atuncia să d[e] ș[i] ei cai de olac, agiutor mizilului.» — 1455. 

Pentru 10 fugari din Ținutul Sucevei: iar făgăduiala de 

«peceţ . . ., pentru îndreptaria tuturor» (31 Octombre). — 1456. 

Pentru fugari din Ținutul Covurluii : iarăși făgăduiala pome- 

niță. — 1457. Se cere a se ierta de bir moșnegii cati nu pot 

lucra: Domnul aminteşte că și în ponturile sale se prevede 

lucrul. 

XIII. «Condica de luna lui Noevri» |cercături de condeiii 

greceşti ale lui Gheorghe Icioglanul).
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1458. Carte de mortasăpie. «De vita ce s'a vinde în tărgu, să 
iă 4 paral|e] de la văndzător, ș(i] 4 paral[e) de la cumpărător, 

ș|i] de cal, de iap[ă] 3 potronici de la văndzător, ș[i] 3 potro- 

nici de la cumpărător, ș|i] de oaia 2 bani, ş(i] de sacul de fâin[ă] 

de grăi 2 paral|e|: o pară cel ce vinde, o pară cel ce cumpără, 

ș|i] de sacul de grăunţă căte 4 bani, ș|i] de sacul de mălai 
o pară, ş(i] de cară ce or vini în tărgu, căte 2 potronici, şi căte 

2 oc[ă] or ce a fi în car. Așijderea să aibă a lua ș|i] camăna 
ș[i] bezmănul, după obiceiii, de la cărșmel|e] ce s'ar vinde în 

tărgu, orce fel de băutură, ș[i) de la vite ce s'ar tăia la scaun, 

să aibă a lua căte 3 potronici de vită, ș|i) căte 5 ban|i] de oae, 

ș[i] căte 2 ban[i] de miel, şi] de la mesercii să aibă a lua, 
de trunchiii, căte căt este obiceiul, pe tfert; pentru săi, ce 

aii a da iai la mortasipie. Ș|i| nimea scutelnic să nu fiia la 

aceste, ş|i] să aibă a lua ș(i] de la blănar(i] ș[i| de la cojo- 

carți], căte 2 ughi la potronic, pe an, după obiceiii.» Scutirile 
se vor ținea în samă numai fiind de la această Domnie (fără 

dată). — 1459. Pentru plingerea oamenilor din Bănila, că «li- 

au fugit 15 Ruşi &-au fostu cu dănşii luat peceţi; ş|:|] 2 oa- 

meni de sat, s[i] ai rămas numai 3 oameni». — 1460. Plin- 
gere de săteni asupra unui vornicel, cu tatăl şi fraţii lui, «precum 

fac cislă numai ei, ş|i] pe ceialalți nu-i priimăsc, şi asupresc cu cis- 

la, ş|i) nu le fac dreptate ; ș(i], mărgănd la staroste de Putna de 

aii jeluit, aii orănduit starostele pe un Stavro Grecul ca să-i 

cisluiasc[ă]. .. Pe urmă ai sărit acel vornicel şi] cu fraţii lui, 

ş[i) cu tată-săii, şii] i-au bătut denainte lui Stavro.» Să fie 
aduși la Iași. -- 1461. La starostele de Cernăuţi, «triimețăn- 

du-s[ă] de aici cu trebi pe Ioani Postelnicul în Ţara Leşasc[ă], 
la Voevoda Chiovschii»: să-i dea <o căruț|ă] cu doi cai, ș(i] 

doi cai de călărie să tocmască cu chirie...,ș[i] doi înblători 

să margă cu dănsul, să șadă acolo căt va zăbăvi; ş|i] chel. 
tuiala să le de îmblătorilor pe obicei, ş(i] să [e] de şi] 

liafa lui, căte —lei pe lună», cît va sta. — 1462. Se trimet 

zapcii la zlotași, pentru două părți din suma șfertului, ca să 

se trimeată cu Vel Comis. Aii trecut «2 sorocuri» (9 Novembre) 

(șiearsă). — 1463. «Pentru triaba solului leşesc ce merge la 

Țarigrad, ș|i] s'au triimis ş[i] 2 copii de cas[ă] de aice, ca
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să ste zapcii împreună cu oamenii dum(isale)» : să-i gătească cai 

la Vaslui, dăndu-li-se chirie de 21; lei pănă la Gălaţi. Dar vor fi 

aduși, pănă «măni sară» la Iaşi întăii (9 Novembre). — 1464. 

«Noemvrie 9. O carte la Vornicul Ion [Neculce], să orăndui- 

asc|ă] 40 stoguri de făn din fănul gospod, ce iaste la Căr- 

lig[ăjtură, să-l aduc[ă] aice, la grajdiul gospod.» — 1465. Or- 

dine la Cirligătură, pentru caii «solului leșescu». — 1466. Lista 

cailor gătiţi pentru el la Ţinuturi (9 Novembre). «La 10 cai 

să vie şi căte 2 oameni, ca să poarte grije cailor.» — 1467. 

Lui Ioniţă Buzdugan şi Mătei Hurmuz, pentru a găti cona- 

cele solului (aceiaşi dată). — 1468. Zapciii la zlotași, pentru cele 

două părţi din suma șfertului (10 Novembre) (e în locul poruncii 

şterse). — 1469. <18 cărț sai scris la lăcuitorii de pea la 

Ținuturi într'acest chip: Facem știrțe) că, iat[ă], acum ş(i) pe- 
ceţ noai de anul acesta, pentru îndreptar[e] tut|ujror, s'au 

triimis, să s[ă] de pet[ete) de 105 par[aji[e) de căsaș și 55 pa- 

ral|e) holteii, după făgăduinţa t-am dat Domnie ME, ş(i], de 
acmu, după soma acasta veț plăti &ferturți]le, la vrem(e] cănd vor 

eşi,— mai mult nic un ban. Ș|i], după hotărăre, vă veți cislui fiești- 

car|ejle după putinţa lui, ș(i) holteii cu părinţi numai 20 de pa- 
ral[e]. De&voi,lăcuitori],toț, neîmblănd cu meșterşugurți], să eşiţ, 
cum căsarii, așt ș[i] holtei, să vă luaț peceţ pe feţ[eli[e] 
voastre ; căt, după atăta milă -am făcut Domnie Me cu 
voi, meşterş|u]gurii] ni& de cum nu vom suferi; ș[i] să va 
fat|e] cercătur(ă) cu mare tărie, ș(i), unde vom afla om fâr 
de pecet[e] sai ş[i] cu pecete nescris[ă] pe feţie), vornicul 

satului ș(i] den cei mai bătrăni săten[i] s'or pedepsi, ș(i] pe- 

cet[e] va plăti îndoită.» Îndemn către zlotași a împărți pece- 
țile fără /a/îr. Bătrînii şi nevo/uicii să nu fie supăraţi. «Nic 
ban[i] peste peceţ ce le daţ lăcuitorți]lor să nu luaţ, căci 
banii &fertului vor da cănd să va scoate Gfertul, la vreme 

lui.» Să facă izvod deosebit, al celor <c-ai îmblat cu meş- 

ferșuguri, arătănd că sint fugiț, ș(i] s'aii scos din tablă». 
Trimete un numâr 'de peceți, fiind sigur că le vor îmfrăca 
pe toate, şi vor mai cere. Să se lucreze «cu apofas>. Ame- 
nințări cu zrgiz (10 Ostombre). — 1470. Lui Isufachi, care 
nu voise a da Cămărașului, pentru Cămară, suma ce i se
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rînduise. — 1471. «Pentru ordzul de la iuşoru.» — 1472. Împli- 

nire de <camănă de la Focşeni, din anul trecut»; şi pentru 

rămăşița mortasăpilor de Bărlad și de Focşeni. — 1473. Să 

se aducă Medelnicerul Carpu, pentru rămășița vădrăritului 

de la Ținutul Tecucii. — 1474. Se trimet bani pentru orz 

de menzil, «căte 6 potronici merța». — 1475. «La lordache 

Postelnicul, capichihae de Hotin, pentru Turcii ce nai dat 

cuniţă pe vitele ce au aice în ţară, —să margă la dumn[ea]- 

lui Inicer-Agăsi ca să d& un bumbaşir, ș[i], pe carii ar arăta 

cunicerii că n'aii plătit cuniţa pe obiceiii, să aibă a plini de 

pe la toţi.» — 1476. Pentru unsprezece fugari din tîrgul Hîrlăii, 

— 1477. Pentru unsprezece fugari din Ținutul Roman. — 1478, 

Pentru alți opt fugari de acolo. — 1479. Pentru patruzeci şi 

șepte de fugari de la Bălțăteşti (Ţinutul Neamţ). — 1480. Pen- 

tru zece fugari de la Roznov. — 1481. Aducerea lui Carpu Me- 

delnicerul cu rămășiţa vădrăritului de la Tecuci: îi sevor lua 

«10 lei cibote»; să vie «păr măni sar[ă]». — 1482. Milă pentru 

Bărnova, «fiind mănăstiria săracă»: va avea 30 de poslușnici.-— 

1483. «O carte de beșleii, să margă la neguțtorii turci de la Băr- 

lad şi de la Vaslui, şi (de) la alţi neguțtori streini cari ar fi fă- 

cut miere ai alt[ă| neguţtorie, şi, pe izvod ce ar da vameșii, 

de vama ce n'ai plătit, să pliniasc[ă] de pre la toți toţi banii, 

deplin.» — 1483. Tot aşa, «la cunicerii de vitele] turcești de 

la Ţin[ulturile de gos».— 1484. Să se iea zrâsură de cuniță 

de la un fost Serdar de Galaţi. — 1485. Pentru birul unui 

«fetor can de suflet, luat de mic», care acum se duce «la 

nişte rude a lui» și tatăl adoptiv tot plătește pentru el. — 

1487. La «Vornitasa Pălădoaia», «pentru fănul ce este obit- 

nuit de facu țăranii ce şed pe moşiia dum[isale]». — 14838. 

Pentru fugari de la Bîrsanii din Caşin. — 1489. Către zlotaşii 

din Ţara-de.-jos, ca să gătească istovul la trecerea Comisului 

(21 Novembre). — 1490. «La Vel Căpitan de Soroca, să de 

pac[e] oamenilor leșeşti ce ai vite și făn dincoace, să de 

cunit[ă) dup[ă] obicei.» — 1491. «Cunicerilor de cunița le- 
şasc[a] de Ținutul Sorocăi, să fie volnit a lua cunița și tră- 

sură de la acei ce ai vite, făn, dincoace, duplă] obiceiul 
vechii.» — 1492. Către zlotași. Să dea zsfovz/ și să împartă 

ț
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peceţile. Așteaptă «ș|i] somă de oamen(i) mai mulţi decăt în 
anul trecut». Altfel, va face Domnul <cercătură cu alte obraze, 
șli] cu mare tărie» (23 Novembre). — 1493. Pentru «15 Un- 
gureni streini, care ai venit an şi] sai aședzat la o slo- 
bodzie la Bogdănești, la Țin(ultul Bacăului; jeluind pe Băr- 

sanii de la Cașin, precum, cănd ai venit ei, s'au fost aședzat 

cu rupta cu dănșii, ș[i] li-ai fost dat ș[i] o sam(ă) de bani, din 

tocmală G-aii avut cu dănşii, ș(i], pe urmă, eșind hărtiile la Mărie 
Sa Grigore-Vod[ă], li-aă dat şi) lor hărtii, şi] i-ai pus osăbiţ, 
ș|i] au purtat birul lor tot osăbiţ; dar Bărsanii de la Cașin 
i-au pusu ş|i] la cheltuial(a] unor cară c-ai făcut de ai mărsu 
cu agărlăcul Mării Sale la Țarigrad, ş(i] altele, de ai venit cu 
Domnie Mea». Ispravnicul, care nu li făcuse dreptate, să-i 
judece din noii. — 1494. Unui zlotaș: i se zăboveşte 7a4/a, dar 

să trimeată un fecior cu banii (23 Novembre). — 1495. Pentru 

cinci fugari de la Ionăşeni. — 1496. Pentru alți șese fugari din 

Tirgul Neamţ. Și :doi Ungureni c-ai fost la mănăstiria Niam.- 

țul». — 1497. Pentru alți şese fugari de la Ţinutul Neamţ. — 

1498. Plinire la doi Turci din Agiud. — 1499. «S[ă] pliniascță) 
12 lei, ban[i) noi, de la Codrescul steglariii], care ban(i] i-au 
luat de la Bărsani, căte un lei de tărlă.» — 1500. Către Vel 

Căpitan de Soroca. «Pentru oamin[i) de "Țar(a] Leşasc[ă), c'aă 

cercat cățva oameni să triacă dincoace ; silindu-s[ă] ca s(ă] 

aducă oameni căt de mulţ. Ş|i], de vreme că acmu ș(i] pece- 

țlille s'au lăsat mai gos, mai mult decăt atăta, ce milă poh- 

tesc, mai mult de căt atăta?!... Pentru cei &-aii trecut din- 

coace, di-ai făcut făneţ, ș[i] dzice că, înghițind apele, or veni 

de or lua făneţ[e] de noapte, —că, trecănd acei oamen[i] din 

cie parte ș[i] luînd niscarțe)va făn, s'a triimite om gospod 

de a plini fănul de la oamenii ce or fi dincoace, aproape de 

fânul acela.» — 1501. Pentru fugari din Ţinutul Tecuci. — 1502. 

«Pentru Mihălachi zugrav de la tărgul Trotușului..., om 

strein.» — 1503. Către zlotași: să facă îstovau/ şi să trimeată 

tabla; apoi vor redacta alta pentru șfertul viitor (25 No- 

vembre). — 1504. «Pentru iucuri mergănd cu bani după dum: 

nealui Vel Comis» (25 Novembre). — 1505. Se iartă de bir 

«călugării ce sint poslușnici la mănăstir[e) la Runcu», afară 

68775. Voi. VI. 26
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de «cei ce or fi cu babe, şedzind pe la cas[e]le lor». — 1506. 
Către Neculai Cohlojranul, «pentru oamenii de pe margine 

aceia a Ciuhrului..,, că s'ar fi turburat din pricina cu co: 

nacele Paşilor ș(i] a solului. Ce, pentru conatfe], de ce să 

s|â] tulbure, căt noi conacele acele toate cu bani li-am plătit? 
lar, de n'aii dat pe vr'unile bani Toader Jitniceriul, — să ne fat 
ştire; că om plini indoit de la dănsul. Alt(ă] dat(ă], iai toate 

aceste le făce făr de bani; acmu noile plătim toate cu bani; 

apoi pentru ce să cărtiasc[ă]? Pentru biru lor, îi ai deosăbi 

de o ţar[ă] pe dănşii; de hotărăre ce s'au făcut, —ni& de cum 

nu li sa face altă] aședzare, căt ş[i) pecețile acmu s'aii 

micşurat ... Apoi, alt[ă] milă, ce cer mai multu de căt atăta?! 

A nu s[ă) cislui între dănșii, iarăş, nu s[ă] poate, căt cisla 

iaste bună, -- că, cine pe ce are, pe aceia dă; de cislă, n'a ce 

bănui. Și trebue să le arăț tu toate aceste lor, ca să nu le 

între în capetele lor fumuri de aceste ce ne scrii tu. Pentru 

oamenii de ra€, scrii că trec dincoace de tai lemne ș(i) al- 

tele ce le trebue, și dzi& că nu poţ'să-i poprești. Ce iat[ă) 

că ţi sai triimis patru Arnăuţ de aice, ca să ste acolo 

lăngă zii (s2c), să-i popriasc[ă] pe oamenii de rad să nu triac[ă] 

dincoace, la lemne saii la alt ce li-ar trebui: ș(i] ni de cum 
să nui lăsați» (26 Novembre). —. 1507. «<Noemvrie 26. Un 
iarlăc a Hanului s'ai trimis la Păvlachi Sărdariul, în care 

iarlăc scrie la Căimăcanul Tătarălor de la Bugiac, să nu îă 

vamă Tătarăi de la Moldoveni.» — 1503. «Altu iarlăc a Ha- 

nului s'aă trimis tij la Sărdariul: care iarlăc scrie la Elagasfi] 
pentru oameni de satul lui Serinbeii, carii pără acmu daii 

ușurul lor la Domnie Moldovei: acmu ar fi găsănd pricină 
ș[i] dzăc că ar fi dat Enicerilor de la Bender. Pentru care, 
să trimită un om din parte lui, să pliniascță] de la dănșii, 
atăta ușurul, căt și alăm[ul], ş[i), de or fi datei ușurul aiure, 
să margă, să-ş ciaia iar oamenii lui la Elagasfi], să pliniasc[ă) 
de la dănșii tot ușşurul; și să poruntască Elagas(i], atăta la 
Oraolu, căt ș[i] la Orumbet-Olu, ca să nu mai samene afară 
din locul ce ait orănduit, -de vreme că lor li s'a orănduit 
de la Împărăţie loc, ș(i], afară din locul acela, la altă parte 
a Moldovei să nu-i lasă să are.» — 1509. Plingere a unui că-
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lugăr că i s'a luat iapa de săteni pentru fiul săii fugar: «ș[i] 

ial cu fetorul lui nu s'aă ţinut». — 1510. P/zuzre de goștină 

la Ținutul Fălciii, de la «dumn[eei| Băniasa Ban[ullui Gavril 

ș|i] la Lupul fiiă-săui». — 1511.Plingere a unui ţeran asupra unui 
mazil. <Ședzănd pe moșie acelui mazil, ș|i] vrănd să pui un 

poloboc vil (sc), ca să-l văndză la casa lui, a mărsu acel 

mazil, şi] l-ai bătut păr la morte, ş(i] li-ai ș[i] încruntat.»— 

1512. Un negustor de la un sat se plinge că sătenii i-aii 

făcut cislă prea mare. — 1513. Pentru fugari. Unii se aflase: 

«des de, pen casăle lor n'aă fostu eșit... Să cerci, ci poate 

ş|i] acmu ar fi făcăndu meșterşuguri, şi, pre unde ar dovedi 

că or fi mulți fugiţi, nu căte 2-3, să-i rădici, să nu-i pue în 

tablă, ş|i] să fac[ă] izvod osăbit»>. — 1514. cNoemvrie 30. O 

carte s'au scris la Ion Neculce Vornicul, pentru c'a dat ja- 

lobă liude ot Turbăteşti că în anul trecut ai fost birul lor 

cu oamenii den Nedieni, ș'aii tras mult[ă] supărar|e] de spre 

dănșii; ce, de aice, alt|ă] isprav[ă] nu I[i] s'aă făcut, ce, cum va 

socoti dumnealui, să-i aşez[e] acolo, ca s[ă] nu mai jăluiasc[ă].» 

— Fol. 617 şi urm. 

XIII. Condica pe luna lui Dechemvrie; leat 7251 [1742], 

Dechemvrie 1. (adaus:] I de Ghenar. 

1515. Urmărire de goştină a unor Sirbi de la olatul Gre- 

ceni şi de la Cahul. — 1516. Zapcii pentru tabla și istovul 

ultimului şfert (7 Decembre). — 1517. Sărdarului. Pentru pri- 

cini ivite la peceți. «Dar și noi, ce putem să facem într'alt 

chip, de vreme că atăte poronci ce s'au adaos asupra nostră, 

caril[e) le ştii dumneata, poronci stăpinești fiind, cu soli mari 

ca aciia, cu cetăţi, —cum să pută să s[ă] lasă gos? Acum, 

trecănd acâle, nădăjduim pe Dumn(ejdzăui, precum și pre la 

stăpăni avem făgăduință, că nu vom mai avia supăraria ca 

cu acele, osăbite, și, precum şi pecețăl|e] s'aii trimis cu scă- 

deria: 100 paral[e) căsariul şi 50 parale holteiul....Să fie în- 
credințaţ și ei că mai mult decăt patru, după cum sai ho- 

tărăt și li-am făgăduit Domnie M5&, nu vor fi supăraț... Să 
nu să mai sunia între dănșii voroavia răsuflatia. Însă, de vreme 

că Domnie M& am făcut milă ca atasta, de sai pogorăt 
-
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dajdi lor la atita— de meșteșuguri să s(ă] lasă... Și lipsă di 
soma anului trecut să nu ne arăţi, că apoi om vria să cer- 
căm cu alt obrazu», şi va fi pedepsit el, aflindu-se mai mult, de 
cercători. Dacă nu poate face tabla vechiului șfert aşa de iute, 
«ce să faci ecstrat, așia după cum ne scrii> (7 Decembre).— 
1518.Către Vel Căpitanul de Dor[oJhoiit. «Pentru slujitori de 
paza marginii, s'a făcut carte Domnii Mele pentru 20 de liude 
oameni streini, din raia și dintr'alte părți de loc.» Li se trimete 
şi «carte de slujitori... Îţ bagă minte în cap, şi marginia să 
fiia binia păzită..., că apoi n'a fi binia de tinia.» — 1519. 
Cartea «de slujitori pomenită. — 1520. Către un zlotaş. <Sama 
făr de tablă nu să potrivește, de vreme că și dumneata scrii 
că, la unia locuri, dănd dum([neatla cu peceţi, afli oaimeni mai 
puțăn[i] fugiț, decăt țaui arătat ei dumitale.» Îi arată lipse în 
samă. «Socotind acum că, cu tabla făcănd, după cum ai luat dum- 
neata banii, nu ni-i arăta atăta lipsă.» Dacă nu iese totuşi 
nici aşa, «vom pute socoti că numai gura ţăranilor ai căutat, 
iar nici o cercaria saii încredințaria ... n'ai făcut» (7 Decem- 
bre). — 1521. La episcopul Ghedeoan de Roman, la Toder 
Cantacoz|i]ao şi la ispravnicul de Roman, pentru plingerea 
tirgoveţilor de acolo că Mihălache Sturdzea Clucer «li-ar fi 
cisluit bani mai mulți, piste banii peceţ|i]lor ... Că, afar[ă) din 
banii cislilor, aă mai dat căte 3 parale de nume, ș[i] căte 2 
parale de leii». Să se aducă pecețile la ei și să jure. — 1ş22. 
Către un zlotaș [lipsește începutul]. «Pentru lăcuitori, scrii 
dumneata că să află în maria tulburar[e), arătăndu că în anul 
trecut ai dat mai mult decăt 4 fertur[i] La anul trecut, 
lângă atăte poronci stăpăneşti ce s'a mai adaos asupra 
nostră, cum putem ş|i] noi întralt chip să facem? Acmu 
dar, cu mila lui Dumnedzăi, acele, cum au fost, s'aii rădicat 

în anul acesta, după cum ș|i] făgăduință avem de la stăpăni 
că cu alt[e] nu vor mai fi supăraţ.» A scăzut și peceţile. 
«Aceste ce sună între dănșii, [trebuia] să lipsască. Cărora să 
li făgăduești dumneata că, mai mult decăt hotărăria și făgă- 
duința Domnii Mel[e), decăt cu 4 cferturi, mai mult nu vor fi 
supăraţ...În carte dumitale, ne scrii că, cum pentru €fertul 
lui Octovri, aşia şi pentru &fertul lui Noevri te vei sili
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dumneata; ce noi ştim că &fertul lui Noevri pănă acmu 

încă nam scos; — cum poț scriia dumneata atasta? Ce, 

pe sămnia dumneata ai făcut acastă greșală și spaimă 

între lăcuitori; căci noi ştim că, de cănd ai mersi: dum- 

neata acolo, numai €fertul lui Octovri, ce s'aii scos pen- 

tru mucarer, țam poroncit de'i strănsu, iar tfertul la 

Noevri, n'am scos. Cănd s'a scoate, atuncie om poronci șți] 

dumitale de-i strănge. Ce dumneata trebuia cărţilje] Domnii 

să ie] ceteşti binia, şi să le înțălegi, și să urmedzi după cum 

îț poroncim.> — 1523. Pentru șepte fugari de la Ținutul Tecuci. 

— 1524. Plinire de rămăşiţă de vădrărit la Putna, de la «lon 

Neculce Vornicul» (9 Decembre). — 1525. Porunci de istov 

pentru goștină (9 Decembre). — 1526. Carte de slobozie pen- 

tru Toader Pălad(i] Vel Vistier. — 1527. «Să margă la Gă- 

la, să rădice pe Caba-Hasan, €-ai fost Sărdar acolă, cu casa 

lui cu tot, să-l ducă la Brăila, de vreme că s'aii arătat ne- 

supuitor firman[ului împăr[ătesc... Ş[i] casa ace t-aii şedzut 

el acold la Gălaţ, de vreme că a fi a lui, să o cumpere un 

călugăr, sau altul cine a vre, ş(i] să-i de ban[i]: mai mult să 
nu s[ă] răspundă pe dănsul.» — 1528. «Doai iarlăcuri a Mării 
Sal[e) Han[ujlui s'au dat la dumnealui Hatmanul; unul, la 

parte Oraolu şi altul la parte Orubetolu ; în care iarlăcur[i] 

scrie pentru alăm ca s[ă) de toț mărzacii ș(i]) Tătarăi alăm: 
pe epi, pe vat, pe oi, pe făn, pe toate, după obiceiii: însă 

pe făn, cu stănjin, căte 5 parale) să iă.» — 1529. «Cărţ de 
cercătar|a| gorștini...; or turme boerești, orsirbeşti, or țăr[ă nene 

(sic)> (ur Decembre). — 1530. «La starostel[e] de Putna, 

Caii jăluit gorștinarii de Putna pe salhanagii de acolo, c'ar 

fi tăiat căteva oi ș|i] nu Vai plătit gorştină.» — 1531. «Pentru, 

Turcii neguţtori ce nu vor să-ș plătiasc[ă] [la Bărlad) vama pe. 

polobocele de răvac..., căte 6 orţi vechi de polobocul de 

răvac» : să iea banii Ismail-Aga de acolo. — 1532. «Dechemvrie 

14. Cărț s'au scris pe la Ținuturi, la zlotaşii cu Gfertul ce 

s'aii scos la Octovri, pentru mucareri, într'acesta chip: Facem 

ştire dumitale că, dup[ă] socotiala a patru ăferturi, ce s'aii 
aşezat de anul acesta, Cfertul d'intăi s'ai luat la Avgust; 

fiindu dar ș[i] vreme cfertului al doile a să scoate la Noevri,
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pentru banii mucareriului, ce s'a întămplat, &fertul al doile 

nu s'ai scos atunce, ce s'au lăsat păr să vor strănge banii 

mucareriului. Acmu dar, trecănd ş[i] destulă vreme de la 

Noevri și] pără acmu, iat[ă] poroncim dumitale, dup(a) pece- 
țile ce veţ îmbrăca, să luaţ acmu și] banii &fertului al doile». 
Să arăte ciți oameni ai aflat la noua dare de peceţi. — 1533. 
Împlinirea datoriei «de la Hasanachi neguţtor ot Orheiii» către 
un dregător din Bender.— 1534. Către Vel Căpitan de Codru, 
să dea <căț oameni or trebui alămgiilor», cari sînt un boier, 
un bulubaşă şi un Căpitan. — 1535. Pentru plingerea călăra- 
şilor de Crasnaleuca, că li se ţin caii la Hotin și se întore 
încărcați. Să se arăte Pașei. «Că apoi ni vor da pricință) ș(i] 
om strica mezălul de acolo.» — 1536. Sărdarului. Să trimeată 
un om la hotar înnaintea «solului leșescu, caril|e] ai fostu 
la Crăm, la Mărie Sa Hanul ș(i] acum, întorcăndu-s[ă], este să 
vie pe aice pela noi» (18 Decembre). — 1537. Pentru un Un- 
gurean pe care nu-l primesc în sate oamenii din Ținutul Su- 
ceava. Să-l așeze ispravnicul undeva. — 1538. Înştiinţare pen. 
tru mila făcută Bisericii Sf. Mormiînt, cazută «la gria dato- 
riia dintru oariacar[e] pricini a limbilor strein[e)». Va da toată 
țara, «după cum sai orănduit în foaia atasta cu pecetia 
gospod». Să strîngă ispravnicii. Preoţii şi diaconii vor da 
cite 2 lei noi (20 Decembre).— 1539. Lista stringătorilor 
de la preoţi și diaconi. La Cirligătura e Ion Neculce biv 
Vel Vornic.— 1540. Către Vel Căpitan de Tecuci, «pen- 
tru oamenii de la Nicoreștii-dea-sus, pe jaloba lor, dzicănd că 
aii ș|i] vornicel și vătăman, ș|i] sai scris ca să rămăia au 
vornicel aii văt[ăjman, iară pe unul să-l] scoată, ș(i] să-ş plă- 
tiască birul săi, — ca să nu s[ă] mai superea oamenii plătind 
pe doi. Și sai mai scris, iarăș pe jaloba lor, jăluind că 
sănt 3 sălişti legaţ la un loc, șii], fiind oameni mulţi, li-i 
piste putință să s[ă] asungă la cislă; ci să socotiască 
dumnealui și, după cum a fi cu cali, să li fac[ă] dreptate 
şi pentru aceia.» — 1541. Se orinduiește şfertul al doilea 
de la mai multe Ținuturi la Vel Cămăraş, peniru cheltuie. 
lile -Cămării (21 Decembre).— 1542. A se aduce gorştinarul 
Ioniţ[ă] Beldiman. — 1543. Către starostele de Putna. «După
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cum cunoști..., încă pănă acum n'ai înţăles poronca Domnii 

Mele, de vrem([e] că hotărăre ponturilor pentru peceţ, precum 

an S'aă dat, ș[i] acmu tot acele ponturi sănt, — carele arat[ă], 

fieştecarile, unde va fi ședere lui, acolo să plătiască.» Deci 

să arăte care, cînd şi unde s'a mutat. Pentru fugari: «şli) 

acum şi pin păduri măcar că unii ca aciia să pot găsă; șii), 

de n'om afla, atunci nimic, şi] ne om odihni la căt a fi; iată, 

aflănd, atunci om ave a vorovi cu dumneata. Acasta scriem» 

(22 Decembre).— 1544. «Să margă la Costantin, fiorul lui 

Gheorghii Canano, să-l aduc[ă] cu tabla de banii goştinii 

de ocolul Ceremuşului, de la Ținutul Cernăuţilor.» — 1545. 

Pentru «datorie €au arătat Neculii (s7c) călăraş de Ocnă, că 

are la şangăi de Ocnă ș[i] la alți oameni de acolo». — 1546. 

Pentru nişte Ungureni ce se pling, «că, fiind oameni streini, 

dumnealor zlotaşii li-ai luat pecete deplin, căte 3 lei de om, 

şi nu i-au pus ca să s[ă| cisluiasc[ă] cu alt sat, să Ii cad[ă] 

mai uşor». Se dă cercetarea Vornicului Iordachi, «fiind dum- 

nealui boerii mare ș(i] cap acelui Ţinut» [nenumit]. — 1547. 

Pentru un Jidov care s'a mutat din Ținutul Putnei la Bacăi, 

în tîrg, şi e încă supărat de sătenii de la întăiul sălaş. — 

1548. Zapcii pentru sama şi tabla şfertului lui Octombre. 

«lară pe zapciul ce s'aă trimis mai înnainte, să aibă a-l pune 

în butuci ş(i] să-l aducță] aici, de vreame că n'a urmat po- 

roncii Domnii Meli.» — 1549. <S'ai scris de orănduial[a] de 

bani ce s'aii orănduit din îfertul al doile dumlijsal[e] Vor- 

nicului Costachi pentru poduri: 1000 lei la Orheiii, 500 lei la 

Vaslui, şoo lei la “Ținutul Iaș.» — 1550. «Dechemvrie 30. O 

carte s'aă scris la dumnealui Vornicul Ion, răspunsul cărții 

dumisale pentru oamenii ce lipsăscu de acolo [Neculce], de la 

acel inut: s'aii scris ca să cerce dumuealui cu bună cercătură, 

ca să nu fie lipsă de somă, că, pe urmă, făcănd marea cer- 

cătură, ș|i] aflăndu-s[ă] oameni făr de peceţ, va ave mare 
bănat şi] scărbă de la Domnie ME.» — 1551. Către Ion 
Bogdan, ispravnic de Tutova, pentru plingerea lui «Dumiltru 

Căpitan de Bărlad că i-ar fi luat Barlădenii o jiradă de făn, 

di-aă dat la caii de mezil, ș(i], rămăind bucatele lui fâr făn, 

i-ar fi perit bucatele lui. Os[ăjbit, ai mai jăluit, că, la Domnie
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Domnii Sal[e] Grigor(e]-Vod(ă), mărgănd bez|ajdeoa Domnii 
Sale)! la Țar[i]grad cu Grigoraș Postelnicul [trimeţîndu-i-se] po- 
roncă lui fiind Căpitanul ia Bărlad, ca s[ă] fac[ă)] cona[ce) la Băr- 
lad, ș[i] alt[e] de la tărgoveț n'aă luat la cona[c], numai 7 merț 
ordzu, iar altelle] toate el li-ai făcut, cu cheltuiala lui.» — 
1552. Pentru Turcii şi cei din raiă cari nu şi-au mai dat cu- 
nița. — 1553. Către zlotașii de Dorohoi, să cerce bine, să nu 
fie lipsă. — 1554. «La Ioniţ|ă] lamandii Căpitan, pe jaloba 
vameș[ijlor de Botășeni de anul trecut, dzicăndu că au că- 
tăva datorie pe la Jidovi, pe la Armeni, di pe marfa c-ai 
avut», să se împlinească. — 1555. Unor oameni din Ţinutul 
Lăpuşna, «să fie volnit a s(ă] apăra de Spre un mărzac, anume 
Sultan Murat, pentru pricina unui Tătar ce dzice ial că s'ar 
fi ucis în sat la dănşii; care pricină iaste veche de cățva 
avi, ş[i] ii s'ai îndreptat de pricina ceia, avăndu şi mărturie, 
Turci». Acum mirzacul îi chiamă în judecată la Elagasi. Cine 
are ceva asupra lor, să vie la Domnie. — 1556. Şi către «Tă- 
nas|e] Uşeriul, capichehaia de la Ela-Agas[i]», pentru acelaşi 
scop. Acesta scrisese Sărdarului recomandind o impăcare. 
«De care lucru, pentru ce să scrii tu răvaș de aceste la boeri, 
de pricin[i] vechi ca de aceste? Nu ţam scris noi ție, căndu 
s'ar întămpla pricini ca de aceste, şti) ar av& cineva din Tă- 
tari] vre un prepus de ceva asupra lăcuitorilor țărăi, să vie aice 
să s|ă] giudece, la Divanul Domnii Mele?... Și am scris sfi) 
dumisale Ela-Agasţi] de pricin(i] ca de aceste, ș[i] ni-aii venit 
şli] răspuns de la dumnealui precum, pricini ca de aceste căndu 
s'or întămpla, aice la Domnie Mt vor vini de să vor giudeca. 
Și tu pe sămne ai uitat. Ce, iat[ă] pentru pricina atasta. 
Care mehtup, să i-l dai tu, şi să-i spui ș[i] din gură, pricin; 
ca de aceste, trebue să vie aice, la Domnie Me... Și ni6 tu 
de acmu înnainte la pricini ca de aceste să nu te mai porți 
într'acest chip, —că apoi n'a fi bini di tini.» — 1557. «La dum. 
[nea]lui Alitauș, pentru cai jeluit vameșii de Botăşeni i de 
Movilăă, dzicănd că ai cătăva rămăşiț[ă] din vama pe la Turci, 
di pe negoț &-aii văndut, de pe boi, și nai putut scoate.» 

! Scarlat saii Matei.
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Să scoată acum, «cu mari zapcilăc».— 1ş58. «O carte s'aii 
mai scris la dumnealui Vornicul Iordach[i] Rfoset]. .. [rupt] 
aă trimis și 10 coale adecă bo... [rup] de holteiii» (3 No- 
vembre ; s7c). 

«Protocol de luna lui Ghenar ; leat 7251 [1743).» 
1559. «La Ilieș Vel Căpitan de Soroca. Pentru soma pece.- 

țlijlor, scrii că din soma €fert[ului] lui Octovri sănt lipsă numai 
45 0amini; ce noi vom, de acolo, de la acel Ţinut, mai mult[ă) 
somă decăt la &fert[ul] lui Octovri. Pentru oaminii streini din 
Țara Leşască, ce s'au adeverit ca să triac[ă] dincoace, și] să 
roglă) ca să aibă pusuială (sic) păr în primăvară, pără să 
vor aşedza, ca să-ş fac[ă] casă, — pentru ac€, într'acesta chip 
S'ai hotărăt: tuturor să le dea peceț, după hot(ăjrăre; șți), de 
un &fert, atunce cănd vor treci, să aibă pace de bani, iarla 
alte cfert[ujri vor da ş(i] ei ca şi alţii.» — 1560. Sărdarului, să 
facă 50 de slujitori la Orheiii și şo la Lăpușna, dintre «oameni 
streini». Vor lua și ei peceți, dar nu vor da bani. — 1561. Că- 
tre strîngătorii şfertului. Să împartă pecețile cu luare aminte. 
«lar, de la car[e] vom cunoaște pricinuiri de pagub[ă], cu ta- 
blele îi vom aduce aice, şi], undie) om afla că n'a îmblat 
cu silinţă, cu unii ca acie vom vorovi Domnie ME... [vuptj, 
ca slă] nu mai aveț a mai arăta prilcini). lat(ă), pentru lă- 
cuitorii ce s'aii dosit păr acmu șți! n'a eşit ca s[ă] îă peceţ, 
de la unii ca acie poroncim Domnie Mă să luaț căte —de 
om, pentru osteniala dumneavoastră... Și, peceţ, de vor fi luat 
de la alt Ținut, să triimiteț zlotașlijlor pecețalbe de la dum- 
neavoastră; iară carii să vor fi mutat mai înnainte de Avgust, 
pe unii ca acie să-i lăsaț să-ș de banii unde s'or fi aflăndu: 
mai mult să nu-i supăraț. Pentru oamenii carii să vor fi mutat 
de la Ținutul acela la altul, pentru carii, agungănd între 
dumneavoastră, de vă veț tocmi, bine; de nu, hotărăre 
de la Domnie ME iaste. Carii să vor fi mutat de la Av- 
gost, pe unii ca acie poruncim să-i aduceț la urmă» (18 
lanuar). — 1562. Împlinire pentru căfertul vămii al patrule, 
tai fost să d[€) el, pentru vama Hangului>. —r563. Tot 
așa pentru «&fert|ul] vămii ot Mov(ijlăii». — 1564. . P/inzre
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de banii «&fert(ujlui mucarelii» la unele "Ținuturi. -- 1565. 

Către Dumitrașcu biv Vel Aga, staroste de Putna. Pentru 

niște oameni veniţi din Ţinutul Bacău, unde-şi aveai şi pe- 

ceţile. În Ținutul Putna li se mai /eapădă altele pe la case; 

«pre alţii i-au legat și) i-ati dus la dumneata». Dar oamenii se 

afla acum înnapoi la Ţinutul Bacăi. «Ce noi, dumneavoastră a 

întra într'alte Țin[ujturi nu v'am poroncit, ş[i] să daț şfi] căte 

2 peceţ la un om. [i], de atasta, să şti că prea ni-am tul- 

burat. Carea, pe slujlijle dumnealui &-ai trecut în Bacău, de 

aă luat pe oamini, acu era să-i aducem aice și să-i pedep- 

sim; că, măcar că cu poronca dumitale ai mersu, dar la 

un lucru ce este piste poronca Domlaiei), era mai cu cale 

să nu v[ă] fi ascultat. Ce, iat[ă), poroncim, peceţii(e] acele să 

le luaţ înnapoi, ș[i] trăsura c-aţ luat, iarăș să o daţi oame- 

nilor înnapoi.> Dar să dea izvod la Domnie. — 1566. Se tri- 

met zapcii pentru a lua iute «o somă bună de bani» din 

șfertul de Novembre ; «de vrem[e] că avem trebuință ca să 

trimitem “banii pocloanilor bairamlăcului la Țarli]grad». Ţi- 

nuturile de jos să dea banii de-a dreptul ia Gălați (data 

ruptă). — 1567. Plinire de vădrărit de la unul care «ș'ati pus 

vinul pe dumnealui Vel Loglolfăt, ş(i] acum s'ai dovedit că 

esti a lui». — 1568. P/inire, «pe izvodu &ar da cornarii, de 

rămășşița celor ce aii boi scriș la cornărit şi) nu şaii dat 

banii».-— 1569. Către starostele de Cernăuţi. Să facă şi ta- 

bla. «Ş[i], pentru peceț de Cămpul lungu, că i s'aii triimis 

500 pecleți] de căsari ș(i] 300 de holt[ei].» — 1570. Pentru 

niște săteni ce se pling <precum sint slugi boerești șii) alţii, 

c-ai fost tot cu dănși la cislă păr acmu, dar acmu s'au dăo- 

săbit; ce sță] caute dumnealui ş(i] să nu-i deosăbasc[ă]:. — 

1571. Zlotașilor cu şfertul de Novembre. Pentru cei mutaţi 

de la August se poruncise că, «dăndu peceț albe înnapoi 

ziotașilor, pe dănșii să-i aduceţ înnapoi iarăș pe la locurile 

lor. Acmu, iat[ă), poroncim dumitale să nu le faceţ ni& o su: 

părare, ce să-i lăsaț unde să află, numai să aveţ izvoade făcute 

de toți aceiia», trimeţindu-le odată cu tabla. <Ș[i] atunce vom 

hotără Domnie ME, care vor fi de luat înnapoi ș(i] cari nu.» 

Să se sfirșeaseă cu ajutorul «milostenii părintelui Patriiarhu-
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lui». Copilul de casă ce s'a trimes, să stea zapciii și pentru 
aceasta (18 lanuar). — 1572. P/inirea tultului Bărladului (17 
lanuar). — 1573. Pentru niște Ungureni din Ținutul Neamţ, 
fugiți. «Ș[i], pentru un vătăman &-au fost în sat la dănșii, să 
li porontască să-i plătiasc(ă] pecete, de vrem[e| că li-aii fost 
vătăman în sat.> — 1574. Pentru oamenii din Şetrărei, cari 
nu sînt primiţi la cislă de cei dintr'un sat vecin, «la eșli]tul 
peceţ[iJlor>. — 1575. Cercătură de goştină la două Ținuturi 
(21 lanuar). — 1576. <Ghen. 22. O carte dată de om gospod, 
să margă la Iordache Cantacozono biv Vel Vornic, ş[i] să pli- 
niască de la dum([oeallui 21 lei, 6 potronici, bani vech[i) ; cari 
bani au rămas să dă dascalului din şcolă eliniască, din Dom- 
nie d'intăiu ; ş|i) să-i aduc[ă] la dascal.» — 1577. «O carte 
dată s'a scris la lăcuitorii ş(i] la neguţtorii de Fălciii, acmu, . 
la Triisvetitele, să să facă iarmaroc în tărgu în Fălciii : deci 
dumneavoastră, neguţtori, să vă străngeț, ș[i] să cumpăraţ, 
ș[i] să vindeţ, fără nici o pricină.» — 1578. Plingere a unui 
vornic de sat, că a fost urmărit pentru niște săteni fugari. 
Domnul decide că, «de vrem[e] că acii 3 oameni [sint] fugiţ 
ş[i] nu ei. rădicat dumneata [ispravnicul] din soma lor banii 
lor, trebui să-i plătiasc[ă] oamenii din sat; dar vornicul nu-i 
cu cale să li plătiasc[ă]. Așijderi, au mai jăluit precum s'aii 
ales 10 oameni, carii ai fost mai cu putinţ[ă] în sat, ș(i] au 
rămas cei mai săraci, cari nu sănt trainici să plătiasc[ă] pe- 
ceţ[i]le. Pentru cari, hotărăre ponturilor o ştii dumneata: cu 
ce cali sai osăbit acii oamini?» — 1570. La zlotaşii şfertului 
al doilea: să încheie (24 Ianuar). — 1580. Plingere a unui 
sătean, « Vasili Chibzuială ot Pipirig ot Niamţu», pentru că 
vătămanul i-a luat un cal în sama birului, dar, chiar după 
plată, îl opreşte pentru birul ginere-săii, <Şi] gineră-săă L-ai 
lipsăt vătăman[ul] cu sătenii». — 1581. Să se scoată de la 
cisla cu tirgoveţii din Gălaţ un Grec, om szrăin: «numai cu 
capul să-l scoat[ă] din cislă și să dea.» — 1ş82. Către lor- 
dachi Roset biv Vel Vornic. «Să dai poroncă Petrenilor, să 
fac[ă] 100 000 de șindilă, pentru triaba mănăstirii Trisfetitelor, 
ș|i] să le dai ș!] bani, o sotă de lei noi..., căte un leii de 
mii.» — 1583. «La vameșii de Cernăuţ..., să pliniască
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220 lei pentru vama boilor starostelui Canevschi» — 

1584. Pentru jalba «tărgoveţilor de Niamţu, pentru chel- 

tuiala &-aă făcut cu dumnealui Iordache Ru(sejt biv Vel 

Vornic în patru dzăle». — 1585. Către Andrei Ruset, pentru 

jalba «celor mai sărat, că li fac strămbătate» la cislă. lordachi 

Roset să fie poftit a plăti, «c'apoi s'a plini de la dumnealui 

cu alt chip». — 1586. Către starostele de Putna. Va cruța 

de bani de milostenie numai pe aceia «carii țor arăta pe- 

cetluiturile Svinţii Sale Patriiarhului, c'ai dat banii aicia, la 

aș». — 1587. Către Vel Căpitan de Covurluiă. Nu trebuia 

să dea tabla, ci numai «ecstratul», avind să fie o cercă- 

tură, pentru a face pe locuitori să se înfăţișeze. Pentru spor, 

va face «tablă osăbită». Peceţile rămase, să le oprească pentru 

cine ar apărea mai pe urmă (31 lanuar). — 1588. «Ghenarie 

31. 18 foiţă s'au scris prea la toate Ținuturile], să străngă 
banii milostenii Patri[arhului], împreună cu omul Svinţii Sale.» 

La Suceava e «Gheorghie Canano Postelnic>, la Tecuciă 

Ioniță Costin, la Vasluiii Ștefan Miciescul Vel Șetrar, Anghe- 

luță Golăi, Chiriiac Poroţchi, la Orheiii Carpu Medelnicerul, 

Neculai Donici; la Soroca Costandin Doni6 Medelnicerul şi 

Carpu Căpitanul; la Cirligătura Costandin Miclescul Pitar ; 

la lași “Ţinut, Vasăle Cogălniceanu Căpitanul. In carte se vor- 

beşte iar de «limbile striine» care au ruinat Patriarchia (31 

lanuar). — 1589. Cărţile de cercăfură. «Videm că de ]a toate 

Ținuturile iaste lipsă de oameni», cari sai strămutat însă 

numai. «Ce Domnie ME, cu toat[ă] trebuinţa Visterii, măcarii 

căt si] peste putință de sar întămpla... [aşezjări /ra2z] ce 
S'ai făcut, a să strica nu să poate, — preacum [și] vreame va 

arăta. Însă cu hotărăre ca atasta, că noi în anul trecut şi pără 

acmu nici o cercătură ca aceia, preacum s'ar fi cădzut, n'am 

făcut, ş|i] acmu iarăş, ca să-ș vii toț la înțălegerea, ca să 

cunoască] buna aș|ăjdzarie] ce s'ai făcut, am mai dat ș(i) 
vream[e], lăsănd la boerii zlotaș ca să fac[ă] cercătură.» Cei 

Zoszți vor da pentru osteneala zlotașilor încă 10 parale. «Cari 

ș|i] atasta cu svatul de obște, iarăș pentru folosul lor, ca să-ș vii 

la înțăleger|e), s'aii făcut, — ca să-i triac(ă] primejdii viitoare. 

Deci, la cari sat să va afla om făr de pecete, saii ș|i] cu pecete
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nescris|ă] pe față, unora ca acelora peceţ să nu li dea, ci, cum 

pre dănșii, aș€ li) prea vornicelul ș|i] vătămanul satului, cu 

butut să-i aduc[ă) aici, ca să-ș iă pediapsa ta rănduit[ă] ș(i] 

hotărăt[ă], ş[i] toate bucatele lor pără la un oă să li iă pe 

sama domniască.» — 1590. 18 «sureturi» se trimet la toți 

zlotaşii, 

XIV. «Condică de hrisoave vechi a Domnilor trecuţi, de 

milile mănăstirilor i altă obştiia, ce sai scos cu poronca 

Mării Sale Domnului Costandin Nicolae Voevodă, în anul 

d'intăii, — s'au început de la Săpteim)vri, let 7250 [1741], 

la al triisprăzeci ani al cincile Domnie și la întăiul an a 

al doile Domnie a Moldovii, care să încheia păn la sfăr- 
şitul lui Dechemvrie, vleto 7251 [1742].» 

1591. 7 Iulie 6938 (1430). Alexandru- Vodă arată că «Jiurju 

Jumatea [Jumătatevici], cu fraţi săi, cu gupănul Șteful şi cu gupă.- 

nul Măndrul», împart «a părintelui lor loan Jumatea: Jurjii, 

curţil|e) de pe Jijiia, ce să cheaamă Giumătăţeanii, și, din sus de 

Hărlău, Deleanii și Miclăujenii ... lar gupănului Şteful s'a dat 

Șărbăneştii pe Săriat şi cu mori în Săriat, și alte sate, caril[e) 

n'am putut citi numil(ej, fiind uricul stricat, iar cu mor[i] în 

Siret, şi Roșiiacii...; iar parte Măndrului: Balinţii pe Siret, 

curțilje) şi cu morilie) ce sănt în Sireat, şi cu Tătarăi ce sănt 

la aceale Curți, în Cărligătură şi Voriște, unde au fost cur- 

țil[e] lui Dumbravă, și, din sus de Hărlăă, Vlădeanii». Marturi: 

<Bupănul Mihăilaș și gupănul Cupcea |Cupcici] Vornicul şi gupă- 

nul Negrilă [Negre] și toţ boiarii.» Niugul Vel Logofăt. — Tra- 

duce «Gheorghie Mitropolit>!. Marturi: Antonie Mitropolitul, 

Catargiu Vel Logofăt, Darie Doniă Vel Vornic, Costantin — 

Vel Spătar, Sandul Sturdza Vel Ban, Iordachi Ruset Vel 

Vornic, Apostol Leca (sic) Vel Sărdar. -- Fol. 545 Ve. 

1592. leremia-Vodă, pentru Lavra cea Mare a Sf. Atanase 

din Atos. Boieri, după fiul : Costandin, — Ureche Vornicul Ţerii- 

de-jos, Grigorţa Vornicul Ţerii-de-sus, Gheorghie pircălab 

de Hotin. Slavon. —Fol. 490. 

1 9723-09. Erbiceanu, Air. Afoiz,, p. LYIul.
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1593. Început de act dela Ieremia Movilă; «7... Oc. 25». 

Pentru «acestu adevărat al nostru credintos şi cinstit boiar, 

dum[neallui “Toader Movila, fratil[e] Domnii Mealie), fiul ră- 

posatalui părintelui Domnii Meale, al dum[ijsa!l[e] Ioan Movila 

Vel Logofăt, și a gupănesăi dumlijsal[e] Griacăi, nepot Aus 

căi și strănepot Maruşcăi şi dumisal(e] Scripcăi, brănișteri. . 

—Fol. 47 Ve. 

1594. 20 Iunie 7118 (1610). «Mărica şi soru-mea Ceacea, 

fetile Olușcăi, nepoatele lui Copa părcălabul», vind moşie 

la Soroca. Marturi: Simion Avradin Păhărnicelul şi Drăgşan 

Sulijgerel. 
1595. 21 Maiă 7134 (1626). Miron-Vodă, pentru satele 

Mănjăști și Bălțătești, «drepte domnești, ascultătoar[e] de vco- 

lul cetăţii Niamțului», date de Constantin Movilă lui Pătraşco 

Logofătul, și pentru «că i-ai dat și 6 cai și 600 galbini ro- 

șii, carți] i-au dat în triaba ţărăi». — Fol. 547. 
1596.. Iași, 20 Mart 7135 (1627). Miron Barnovschi, pentru 

Hangul. Arată ce să se cînte. <O adunare să fie între toți 

călugării împreună... Dintru toate limbele viind, să să facă 

călugări la mănăstire, şi, de va socoti egumenul și săborul că 

va fi acela om bun de slujba besearecii, să-l priimască; iară 

Ungureni nici de cum să nu-i priimască a să călugări acol5.» 

Egumenul să fie preot. Hrana să fie. la toți aceiași. Călugă- 

rii străini ai drept a sta numai trei zile, afară numai dacă 

dai «zapis de la sine cum că n'a mai lipsi, ce acold va 

şide păr la moarte». — Fol. 375. 

1597. Fără dată. Gașpar-Vodă, pentru « Coste Buoc Vel Vor- 

nic de Țara-de-gos», întărindu-i moșiile, dintre care una fusese 

pe jumătate «Domniii Meale de slujbă, la ocolul Pietrii». 

Una era cumpărată «de la Bobiş Nemișca».— Fol. 385. 

1598. [Sfirșitul lipsește.) Evstratie-Vodă, pentru o moșiea mă- 

năstirii Todireani, care are satul Hrenăuţii, la Hotin, «danie... 
Tudoru Cărnul Moviloviă, fratele răposatului Irimiia Moghila- 

1 Se vede de aici că Teodor Movilă (v. mai sus, p. 214, nota) era numai 

frate după tată al celor trei frați Movilești mai cunoscuţi: Ieremia, Simion și 
Mitropolitul Gheorghe. EI era, în adevăr, fiul Greacăi, pe cînd mama celorlalţi 
se chema Maria. V. Are. ist, 1! p. 128 și Hurmuzaki, XI, pp. LeLI.
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Vod[ă], carele și sfănta măn[ăjstire Tudoreanii o au făcut (cu) 
cheltuiala sa, — den ispisoc de la Irimiia Moghila Voevoă, iar 
lui Toader Movilovit i-aă fost cumpărăturță) ] |de) la Lupul Vartic 
ce ai fost Armaş-Mare, fetorul lui Iorașco Vartic Postelnic, 
nepot Petrii Vartic ce au fost Hatman, pentru 360 ugh[i] de 
aur». Să cerceteze acum Condrea Vornicul și «Marco feăorul 
Silitrarului»!. — Fol. 438. 

1599. laşi, 29 Decembre 7184 (1675). Antonie Rosăt, pentru 
diata Ilenii, văduva lui Mironașco (ogole Vel Clucer, presin- 
tată de fratele ei Miron Stirce biv pircălab. Lasă o moșie 
lui Nicolai fiul Stîrcei sai fraților acestuia, Gheorghe şi Ale- 
Xandra,— afară numai «de va fio cucoană ce iaste în robie, 
vie»?, — Fol. 386 Ve. 

1600. Lista privilegiilor pentru catolici, de la Antonie Ruset 
înnainte. — Fol. 464. Și pentru biserica de la Trotuș. Privi- 
legiul lui Ruset privește pe «Ion Zanbatii, episcopul ungu- 
resc din tărgu din Bacăi» (sau — regest — <«Zanbatii, Băr- 
cum»)ă, 

1601. 29 Maiă 7204 (1696). Antioh-Vodă, pentru a se ho- 
tărnici satul Făureștii al lui Manolachi Ruset Vel Postelnic, 
«dat de răpoosatul socrul dum[i]sal(e), DumiJtru Buhuș &-ai 
fost Visternic-Mare»t. —Fol. 539 Ve. 

1602. 17 Novembre 7208 (1699). Antioh-Vodă, pentru că- 
lugării de la Suceviţa și Dragomirna, cărora li se amestecă 
la «<iazerul de la Dorohoii» evornicii de Dorohoii şi părcă- 
labii de la acel Ținut şi alții care îș sosescu, și şoltuzul şi 
tărgoveţii, și vănează peaştele din iazer»>. — Fol. 446 V-. 

1 Cf. vol. V, pp. 6r1-2. Petru Vartic e acel ce a fost ucis supt Petru Rareș, 
lurașco e cel mort pe la 1586; în Arch, îsi, 11, p. 144 nota — saă Hurmu- 
zaki, XI, p. 900 — se află numele mamei şi fraţilor lui Lupu. 

? V., pentru Ciogolești, Doc. Bistrizer, 1, p. XXII. 
3 Cf, Melchisedek, Pazismul; p. 28, în care se citează, după Foaia zgentru 

minte, etc. tocmai acest act, scriindu-se răă numele episcopului: <Zambatei 
Burcuţă» (cf. și W. Schmidt, Romano-cathelici episcopatus res gestae, p. 89, 
n 3; p-94 n. 2). De sigur că e vorba de un Ioan Szombathely, trimes ca epis- 
cop din Cic (Ciuc). Cf. vol. I-II, p.79 şi urm. 

4 De aici resultă o nouă înrudire între Duca-Vodă şi Rosetești, Iordachi 
Roset, fratele lui Manolachi, ţinea pe Maria, fata aceluiași Dumitru Buhuș.
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1603. Fără dată. Antioh Cantemir întărește o hotărnicie 

pentru Iordachi Ruset Vel Vistier. Se chemase marturi din- 

trun sat: iuzbașa, chihaia şi un călăraș, hotnogul. Iordachi 

avea moșie «de spre socrul dumlisale], răposatul Necolaiă Ră- 

coviț|ă] tai fost Logofăt-Marțe), şi pre Cehan cai fost 

Vornicu-Mar[e|, moșul socrului dum(isale]»!: Nicolae le avea 

pentru că plătise bani domnești furaţi şi pentru cai furaţi. 

«Fruntea țarinii.» «Ţărmurile văil.» «Bisărica lui Cehan», la 

Păhnești. «Fundătura satului.» Se impune răzeşilor «să-ș caute 

24 de oamin[i], să margă să gure la biserică» asupra drep- 
turilor lor. Nu-i află. — Fol. 493 VO. 

1604. 15 Mart 7209 (1701) (sic). Grigore-Vodă, pentru 

Mihălache Hristoverghi biv Vel Armaș, care se face călugăr. 

— Fol. 462 Ve, 

1605. 16 Octombre 7213 (1704). Mărturie, pentru moşiile Sf. 

Mormint, a tuturor boierilor timpului, — în mîna patriarchului 

Dosoftei de lerusalim. Mănăstirile-s îndatorite și despoiate. Patri- 

archul lasă pe cele de la munte în sama Domnului. Reţine el însă 

cele cinci din Iași și «măn[ăjstioara» de la Galaţi (Galata, Bar- 

novschi, Sf. Sava, Cetăţuia, Birnova și Sf. Gheorghie din Ga- 

lați), care n'aii datorii, dar sînt îngreuiate, «din vrem[e) ce ş'ai 

văndut bucatilje] şi aii dat la nevoile ţărăi şi a vremilor, ca- 

rile sănt adiverite întru toţ». Se roagă la Domn, cler, boieri: 

«cum cii cu boiriei, așa și mazilii boiari carii săntla țară, ca 

să păzim cinste carii ai avut strămoș(i] noştri cătră Sfăntul 

Mormănt». Se decide ca, de la cele şese mănăstiri, « Domniia 

ni& odată bani împrumut să nu ceae de la eglujmeni, ni 

mulț, ni& puţini, măcar la ce nevoe ar sosi pămăntul nostru». 

Vor da ruptă la Vistierie (Galata 50 ughi, etc.). «Venitul ce 

ar fi să margă la Sf|ăjntul Mormănt pentru cinste ţărăi noastre 

1 Deci Iordachi Ruset a fost însurat de două oră (v, nota precedentă). Pentru 

neamul Racoviţeştilor, v. vol. V, pp. 607-8. Cehan Vornicul, tatăl lui Răco- 

viţă Cehan, se chema Ionașco (Uricariul, XVIII, p. 477). Linia Racoviţeştilor 

ar fi atunci aceasta: Toader Cehan pircălab, fiul lui, Ionașco Vornicul, fiui 

acestuia: Răcoviță Cehan; fiii lui Răcoviţă: Nicolae și Ioan al II-lea, — acesta 

din urmă tatăl lui Mihat Racoviţă Voevod, care venia văr bun puternicului 

Iordachi Roset. 
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şi pentru veânica pomenire noastră și a părinților noștri.» 
Se face ruptă şi pentru vecinii lor: 2 ughi şi jumătate pe 
an, în patru șferturi. Bucafele lor vor fi scutite, ca odinioară ; 
oamenii le vor plăti la mănăstire. Judecata se păstrează egu- 
menilor, afară de casurile domneşti. Scuteală de prestații, — 
Scrie Axentie Uricariul. — Fol. 506. 

1606. 18 lanuar 7220 (1712). Nicolae Mavrocordat. Pentru 
«bisearica cea domnească din tărgu din Bărlad, care iaste 
zidit[ă] de răposatul Vasilie-Vod(ă]», ale căreia acte s'a 
pierdut «pă răscoale, cănd au prădat Tătarăi Țeara-de.jos, 
la zilile lui Dumitrașco Cantimir-Vod!ă], — că s'aii hainit, — şi au 
arsu de tot și tărgul Bărladul şi sfintele biseare&, cu totul». 
O scutește de «dajde împărătească şi de dajde domnească și 
de toate dările şi angheriile pre căte ar hi pre alți preoți în 
țeara Domnii Meale», de desetină și goștină, la 2 preoţi și 
2 diaconi, 2 ţircovnici și 2 poslușnici. Vor lua «la zioa tăr- 
gului patru ban[i] de vită, doi bani cela ce vinde și doi bani 
de la cela ce cumpără, și de cal 2 potronici, 1 potronic de la 
vănzător și un potronic de la cumpărător, şi căte doi bani 
de toată dughiana, și de carul de peaște 2 oc[ă) de peaşte, 
și dentr'altele, dup[ă] obiceaiii». Poruncă și către șoltuz și păr- 
gari. — Fol. 404 Vo. — Întărire la 25 Mai 7241 (1733). 

1607. 10 Ianuar 7221 (1713). Nicolae-Vodă, pentru mănăs- 
tirea Bursucii (Ț. Fălciiu), «zidită den temelie de răposatul Ga- 
vril Costach(i] &-au fostii Vornic-Mare>!. — Fol. 454 Ve. — 

Menţiunea unor acte din 14 lulie 7201 (1693), de la Constantin 

Duca (şi pentru «o cărtmă mare..., la. tărgu la Bărlad»>), de 

la Constantin-Vodă (Cantemir), din 14 lulie 7193 (1685), de la 

Antioh-Vodă, de la Mihai Racoviţă, de la Dimitrie Cantemir, 

7219 (1711), 8 Ianuar, de la Grigore-Vodă. 

1608. 1555. cLeat 7222 [1714], lulie 1ş. Adecă noi, boiarei țărăi 

Moldovei, mare şi mici, și mazili, carei sintem iscăliți mai &os, 

mărturisim cu acest al nostru zapis pentru 10.000 lei ce s'ait luat 

de la dumnalui Iordache Rusăt biv Vel Vornic, în Domniia întăiă 

1 În rar, Lupu Costachi, fiul lui Gavril, și-a făcut o tabără de așteptare 

aici, «la mănăstire la Bursuci» (Neculce, p. 313). 

65773. Vol. VI. 12
 
a



418 CONDICA LUL CONSTANTIN MAVROCORDAT 

a Mării Sali Domnului nostru lo Neculai Alexandru Voevod, 

fără împrumuta &-ai dat dumnalui, ca şi alți boiari, în două 

rănduri, la Visteriia; că și aceli 900 (sic) lei iarăș sai dat în 

Visteriia țărăi, de s'aii dat în bir și în baiaramlăc, — precum să 

află pus şi la izvodul sămii ci-aii făcut Măriia Sa Domnul 

nostru Neculai Alexandru-Vod[ă], — împreună cu alte venituri 
t-ai luat Măriia Sa din ţară. Dăndu-se dar acele zece mii de 

lei în bir şi în baiaramlăc, este datoria noastră și a ţărăi. 

Pentru care lucru, ni-am apucat ca să i să plătiască dumisale 

aceste 10.000 lei pe 'ncetul din țară, ca să nu fie stănsă 

casa dumisale. Şi pentru credință am iscălit, şi ni-am pus pe- 

cețile. Şi sint iscăliți acești boiari mai &os numiţ: 

Antiohie Jora Vel Logft., Lupul Vei Vor., Catargiul Vel 

Vor., Gavril biv Vel Vor., Ion Buhuş Hatman, Dumitrașco 

Cuze biv Vel Spăt., Gheorghie A|polstol biv Vel Pah., Ion 

Balșe Vel Ban, Jora Vel Vist., Neculai biv Vel Sulger, lor- 

dache Ruset Aga, Ştefan Luca Vist., Lupu biv Vist., Cru- 

pensche Med., Macrei Pitar, Pătrașco Başotă Stol,, Sandul 

Sturze Stol., Ştefan Ruset Stol., Mogălde biv Sărdar, Vasilie 

Hăbășăscul Med., Iordache Cant|ajcuzind, Gavril Costachi 

Vel Ciucer, Pătraşco Catargiul, Ion Abăza Logof[ă]t, Mano- 

lache Pitar, Ştefan, Gavrila Stărce. — Fol. 1-2. 

1609. I-iă Mart 7223 (1715). Nicolae-Vodă, pentru Mitro- 

polie. «Că mai dinainte vreame avea sate cu vecin[i] și 

posluşnit, pentru slujba și poslușaniia Sifijntii Mitropolii, iar 

acum, fiind ţara agunsă la mare scăpăciun[e] şi răsăpă din 

zavistiia nepriitoriului, precum este vederat întru toţ...» Face 

ruptă sătenilor de la Bosance: cinci șferturi de 45 ughi, 

pentru a fi posluşnici Mitropoliei. Vor plăti prin Mitropolit 

Vistieriei, iar nu prin zlotaşi. Darea pe bucaze li se iartă toată, 

rămiind a se da Mitropolitului. <Precum scrie și la uricul 

cel vechii..., de la bătrănul Costantin Cantimir-Vod[ă]-» 
Judecăţile sînt iarăși păstrate Mitropolitului, «după obiceiii c-ai 

făcut Domnii cii bătrăalij». La Divan se reservă furtul și 

omorul. — Fol. 487. 
1610. Hrisovul lui Nicolae-Vodă pentru mănăstirea Hangul. 

Asistă şi Samuil de Alexandria. Maria lui Ilie Vistiernicul
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apare «cu nepoții dumisale Costantin Costachea Vel Stolnic! 

şi Iordachea Cantacozino Vel Șătrarii. Nefiind acte ale aces- 

tora, e rugat a judeca, după pravilă, patriarchul, «ca acela 

ce are tituluș gudecătoriii lumii». Citate texte pentru a do- 

vedi că nu se iea îndărăt dela locuri sfinte. Mitropolitul arată 

că și lui îi s'aii mai plins călugării. Sava episcopul de Ro- 

man pretinde că ar fi reclamat bucuros și el cînd era egumen 

la Hangu. Domnul observă că schimb nu se putea face cu 

moşiile mănăstirii, nefiind nici un motiv puternic: ca arderea 

clădirii, robia călugărilor. Dania lui Barnovschi era bună, «că, 

de n'ar fi fostu cu dreptate, n'ar hi întărit danie lui Barnov- 

schie-Vod(ă] Vasile-Vod[ă], fiindu-i nepriiatin lui Barnovschie- 

Vod[ă] şi fiindu-i Butoc socru. Iscălesc: Ghedeon Mitro- 
polit, Sava episcop Roman(ullui, Calistru episcop Rădăuţilor. 

Orest episcop Hușilor, Gavril Miclescul Vel Logft., Lupul 

Costachi Vel Vor., Ilie Catargiu Vel Vor., Ion Păladi Vel 

Spat., Ion Balș Vel Ban, Costantin Ros(e]t Vel Păh., Darie 

Donit Vel Vist. (20 Iulie 7223 = 1715).—Fol. 330 şi urm, 

Cf. Uricariul, V, p. 365 şi urm. (= condica, fol. 387 şi urm.)?, 

1611. Iași, 20 Iulie 7223 (1715). Nicolae-Vodă închină mă- 

năstirea Hangul, Alexandriei. Marturi: clerul înnalt moldo- 

venesc și boierii din ni precedent, pe lingă cari se mai în- 

seamuă: Dumitrachea Ramadan Vel Postelnic, Costandin Cos- 

tache Vel Stolnic, Costandin Cuchi Vel Comis?. Aveaii astfel de 

! Constantin era fiul lui Vasilașco Costachi și poate al unei fete a lui lor- 

dachi I-iă, | 
? D. Xenopol a adus înnainte această judecată (v. Zi. Rominilor, V, p. 

13 şi urm.) ca o dovadă de spiritul de hrăpire de care ar fi fost însufieţiţi 

şi cei mai buni din Domnii fanarioți. Cine va ceti însă documentele ce ur- 

mează, se va încredința că, dacă Mihai Racoviţă a stricat hotărîrea predece- 

sorului săii, dînd înnapoi Vistiernicesei Maria cele două moșii, el n'a făcut-o 

cu alt scop decit ca să fie plătit, prin cedarea acestor moșii, pentru o da: 

torie, adevărată saii închipuită, a răposatului soț al Mariei. De altmintrelea, și 

fără aceasta, câți ar fi dispuși a atribui lui Mihai Racoviţă mai mult respect 

de dreptate decît lui Nicolae Mavrocordat ! 

* Cumnatul Domnului, care ţinea atunci pe Pulcheria Ciuchi, moartă peste 

cîțiva ani la Bucureşti. Cf, Genealogia Cantacuzinilor, p. 388 și Radu Po- 

pescu, Magazinul istoric, IV, 43. Ceremonia îngropării e descrisă amănunţit
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metoaşe și celelalte Scaune patriarchale, şi chiar al Alexandriei, 

«în Ţara Munteniască». Scrie Axintie Uricarul. — Fol. 379 

Vo şi urm. — Și altă copie urmează. Se mai vorbește de să- 

răcia Scaunului și de primejdia de moarte ce îndurase Samuil. 

1612. «Catastihu bresle pograbacilor, cata toclilor, a sfintei 

mănăstiri Tresfetitele.» Privilegiu de la Samuil de Alexandria. 

«Fiind ei holteai neînsuraţi, ai obiceai ca să-ş fac[ă] din 

toate rufeturile căte 4 tocli.> Ai drept a fi globiţi şi cer- 

taţi numai de Mitropolit. Să nu-i supere «sai vornicii de 

tărgu, saii șoltuz cu părgarii, saă ceaușul neguțtorilor», care 

«i-ar amesteca la schimbu», «sai vătav de căr[ăuş» (7223== 

1715, August). Catastiful breslei e din 20 August 1675, de la 

Mitropolitul Dosoftei, care vede privilegiul lui Dosoftei de Ieru- 

salim, dat în 7182 (1664), 9 lulie, în Sf. Sava, unde era «găz- 

duit>. «Şi, fiind şi noi atunci la Scaunul Mitropolii Suceavei 

Mitropolit, şi întămplăndu-ni-să noao într'acea dat[ă] a fi veni: 

noi de la gazda noastră la gazda Sfinţii Sale, şi de preun[ă) 

fiind noi cu Sfinţiia Sa», vine la el starostele Vasilie Gialalău!, 

«cu toclii, cu pominoc». Li să dă voie a lua de la bresle, şi de 
la «croitor[i] de abale ce să chiiamă abagiiari», și de la «sărat, 
ce să zic|e] săidăcar[i]», mesercii, suranari, tălpălari şi alte 

«misereale». «Aşijderea, de la sfănta mănăstire de la Goliia 
în jos, să aibă treabă și să fie volnic a scrie tocli starostele 
de la Sfințiia Sa Precista şi starostele de la St. loan Zla- 
toustu, iar starostile de la Sfeti Ioan Crăstitel și starostile de la 

Tiesfetitele să n'aibă treabă în jos. Aşijderea de la sfănta mă- 

năstire de la Goliia în sus, ca să aibă treabă şi să fie volniă a 

scrie cuclii starostele de la Sfeti loan Crăstitel și starostile de la 

Tresfetitele, iar starostele de la Sfinţiia Sa Precista şi starostele 
de la Sfeti Ioau Zlatoustu să n'aibă treabă în sus.» Penalită- 

țile ca şi la breasla cioclilor din Focşani (v. mai departe). «Iar la 
praznic să dea tot &oclul căte un ortu, să fie de treaba prazni- 
cului.» Urmează: scutirea lui Antonie-Vodă, din 20 August 

în Del Chiaro, Cf. și a doua Genealogie a Mavrocordaţilor, tipărită de d. 
Legrand. 

! Gealalăit erai un fel de Tatari (v. Doc. Bistriței, |, p. 14, n xYI). 
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7184 (1676). Apoi un privilegiu de la patriarchul Hrisant 

de Ierusalim: Antonie starostele cioclilor îi spusese «că aii 

fost patru ceate de tocii, iar acmiu aii rămas numai 2 ceate». 

Amenințări cu blestem către <vătaful de cărăuş saii vornicei 

de tărg» (18 Februar 7222=—=1714). După aceasta vine scu- 

tirea de la Constantin Duca (11 August 7201=—1693), de la 

Antioh-Vodă (20 Februar 7204=—=1696), de la Mihai Racoviţă 

(a-i Februar 7211 = 1703), de la Nicolae-Vodă (2 Mart 

7218=1709), de la Dimitrie Cantemir (28 Decembre 7219= 

1711), de la Grigore Ghica (14 lunie 7237=—1729).—Fol. 414. 

1613. laşi, I-ii Septembre 7224 (1715). Nicolae-Vodă face 

ruptoare pentru cele două sate ciștigate de mănăstirea Han- 

gul. Unul va da «cite o mie și optdză& de galbini pre an, 

şi acești bani îi vor da pe şasă &verturi, care fac căte 180 

ugh[i] la un &vertu, și să n'aibă a priimi oameni de ţară 

pre alţii între dănșii, nice cu cislă, nic fără cislă». Sătenii 

din Cracăoani şi cei 26 de posluşnici a mănăstirii vor da 93 

de ughi şi 12 potronici, în șese șferturi. Alt sat e taxat cu 

3 bani. «De să vor insura fetorii vecinilor acestora din Cră- 

căoanii să (sic) poslușnicii Hangului şi din Băiceni, sau de 

are veni căndva din vecinii cei fugiţi, să aibă egumenul a-i 

aduce şi pre aceia și să-i tocmască numerile lor la tabla Vis- 

teriii cu ruptă... Nici bucatele lor pentru alții să nu li să 

tragă.» Sint scutiți «și de chile, şi de cară de Hotin, și de 

cară de oaste, și de salahori, și de conace, și de podvodzi, 

și de cai de mezil, şi de cai de olac, şi de cai împărătești, 

şi de cară de braniște, și de ialoviţă, și de sulgu, și deiliș, şi 

de untu, şi de miere». Sînt opriţi de a intra la ei «globnici» 

sati «vornicii cei mari», deșugubinari sai pircălabi. Pentru 

furt saă omor, vor veni la Divan. Scrie Axintie Uricariul.— 

Fol. 382 V*, 

1614. lași, 20 Septembre 7224 (1715). Nicolae-Vodă face 
oboroc Scaunului Alexandriei 205 de lei din «goștina de oi 

a Bălțăteştilor, carea aii ei tocmală cu ruptoare>. — Fol. 384. 

1615. lași, 20 Septembre 7224 (1715). Nicolae-Vodă dă niște 

Țigani Hangului, între cari un anume Strămbeii.— Fol. 334 Ve. 

1616. Fără dată. Nicolae-Vodă, «pentru 5 preoț şi un diia-
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con ce săntă la 2 bisăric armenești ai€ în tărgu în aș, şi 

carii ai obiceaiii, ca toț preoţii ce sănt în tărgu în laș pe 
la bisericilje] moldovinești, să nu dă nemică, nit zloţ, nik 
lei..., ni€ la ghiaţă, nic la gunoii.» Scutiţi și de «ca- 
mănă cojocăriască». «Nic să aibă a le duâțe)] Turci sai Tă- 
tar[i] sai alți oamin[i] strein[i] la casăl[e) lor fâr de voia lor, 
ni€ așternuturille) lor să nu le iă ușărei la Turci sai la Tă- 
tari], ni€ șşoltuzul sai părgarii la casăl(e] lor să nu I[i] facă 
ni€ un zulum». Mai ai privilegii. — Fol. 470. 

1617. 22 Iunie 1717. «Aniţa, &upăniasa lui Pavăl Rugină! 
Vel Comis, fata lui Ionașco Armașul», dă Suceviţii satele Bros- 
căuţii și Trăbujanii, «carei să hotărăscu cu tărgul Dor[o|- 
hoiului». Să se pomenească «mătuși-mt Aniţa Ursăchioae şi 

pe mine, cu soțu-meii». Scrie duhovnicul ei. Iscălește: <Aniţa 
Ruginoae Vel Comis». — Fol. 504 Ve. 

1618. 10 Decembre 7227 (1718). Mihai-Vodă, pentcu jalba lui 
Ilie Catargiu Vel Logofăt, cu privire la paguba-i «de cătane, în 
vrem[e)] răscoalei, la 1! 7225 [1717), osăbit de alte pagube &-aii 
avut dum[neaj]lui de spre alte cătane, de aui jăcuit casa du|mi- 
sale) de la Răcăciun[i], de la Ţănutul Putnii, fiind aşedzar|e) 
dum[isale] acolo, și s'au măncat mulț stupi, şi multe buț cu 
vin S'ai băut, și alte bucate ceai avut, s'au luat, — din car[e) 
jac şi cuzţil[e) dumijsalfe] într'acel sat, cu toate damuril[e) 
c-aii avut peur curți, i-aii dat focu ei, de i-au arsu. Și, dintr'a- 
ceale cătan(e] fiind unii și din căpiteniel[e)] pămăntului, ca- 
pete catanelor, căpli]tan[i] de cătane, anume: Ilie Conţăscul și 
cu.loniţ|ă] fisorul lui Aslan Căm(ălrașul 3; cărora nu Par fi 
cădzut lor, numindu-s[ă) mai capete şi păminten[i] statornici, 
şi a jăcui pe alț peminten[i] și casă boereşti; ce li s'ar fi 
cădzut, ca unor păminten|i], să aperle) pe alți peminten[i] şi 
casele boirești, și să slă] fie ferit de lucrurți] reale, dar ei, mai 
vărtos, fiind capete cătanelor, îi îndemna și îi trimitea de 
prăda pe pemintean[i] și casă boirești ; den car[e) păminteanți] 

1 E unul din tovarășii de pribegie în Rusia ai lui Dimitrie Cantemir (Ne- 
culce, p. 332 și Viaţa lui Constantin Cantemir, ediția rusească a lui Bantăș 

Caminschi; anexă). 

2 V. Cronica lui Aimiras, p. 124, 

1 
Sar

afi
ăi
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şi casa boiariului nostru de mai sus numit la mar[e) lipsă 

cu jacul lor aii adus-o.» Dă p/atnici pe acei «tălhari de că- 

tan[e)». Ilie arată că cei doi boieri i-aă luat, «cu cătanil[e] de 

la stiaguril(e] lor, 12 gropi de păini de la Răcăciuni și 8 buţ 

de vin de la viel[e] dum[isale) de la Orben[i]... Şi, căt n'aă 

putut rădica ei cu carăle ce aduses(e] ei să încarce păinea, 

lăsănd gropile destupate, li-aii jecuit alţi, cine cum ai putut.» 

Ei dau vina pe Vasilie Caurul, care li-ar fi poruncit. Dă lui 

lie Făntănealile lui Aslan. Domnul îl iertase pe acesta, dar 

«peste puţănă vreme iar s'ai făcut hain pămăntului ş'ai fu- 

git în Țar[a] Leşască, socotind că iar ar găs(i] vreme, ca un 

făcător de reale, și va vin(i] de a fas[e] stricăciun[e) pemin- 

tenilor în ţarță)... Şi, fiind marle] scumpete de păine, foam- 

tea (sic) t-aii dat Dumnedzăă într'acest pămănt, de ai agunsu 

merța de păine la ș lei și mai binfe), şi dumnealui ai cum- 

părat păne într'ast preţ casăi salle).» — Fol. 515 V*. Se 

adauge că Ștefan Rus (sic) biv Vel Vornic ar fi cerut apoi satul, 

<arătăud că el încă ar fi avut prad[ă] de Moscalli)», şi mai 

e şi «cumnat lui Aslan». — Întărire lui Ilie la 28 Mart 7249 

(1741). | 
1619. 9 Mai 7227 (1719). Mihai-Vodă. «Gano şi Cos- 

tandine, juzii de fauri», ca să dea două sălașe unui boier, — 

Fol. 430. 
1620. 25 August 7228 (1720). Mihai Racoviţă arată că la 

7224 (1716) s'a început războiul cu Nemţii, «și, dănd Dum- 

nedzăii biruință Nemţilor asupra stăpănilor noştri, iar o samă 

de boiar|i] şi mazili de tară, vădzănd izbăndă Nemţilor.. ., 

îndată s'aă împlut de găndur[i] riale asupra ţărăi; între carii 

cel mai întăiă începător şi povaţă fost-aii Vasilie Caurul biv 

Vel Stolnic, plăcăndu-i a-ş fat|e] nume tălhărescu, mers-aii 

săngur în Țara Unguriască de s'aii închinat la ghinărariul de 

Brașov şi ș'aii luat nume de grof, căt şi pămăntul nostru, a 

țării noastre, l-ai închinat Nemţilor pănă întrapa Săretiu- 

lui, şi cuibul săi ş'au pus în mănăstirea Caşinului. Care adu- 

cănd cătră sine şi pe alți boiar[i] şi raazilli] și fitor(i] de 

boiar|i] de ţară, s'ai trimis de acoiea şi la cetatea Niam- 

țului, de ai apucat prădănd şi jefuind pe toţ, și mănăstirți],
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și boiar[i], și pre cine îș afla, făr de ni&-o milă şi socotinţă ; 
și, fiind și Turci neguţitor[i] pen tărgur[i], trimitea poghia- 
zurți] acest începător de rele Vas[iJlie Caurul, de robiia pre 
Turci şi-i ducă poclon ghinărariului de Braşeiă, ca să-ş mă- 
riască cinstea sa. Care fapte înțălegănd Stăpănii noștri, n'a 
putut suferi, și cu ria urgie s'au scărbit asupra țărăi noastre,— 
cum, era să s|ă] dei toată țara în robie și în sabie, încăpănd şi 
Domniia Mea în prepus cum că și noi am fi fost azunși cu 
dănșii. Numai, Dumn(ejdzăi vrănd să discopire dreptatea 
noastră și nu pără în sfărșit să prăpădiască acesti pămănti, 
sfătuit-au dar VasfiJlie vaurul şi cu soțiele lui de au trimis 
2 poghiazuri: cu unul, săngur Caurul ai mersu de ai robit 
pre sora noastră Mariia, a răpoosatului Costandin Vel Stolnic, 
și au dus-o de ai închinat-o ghinărariului de Brașei, iar cu 
un poghiaz s'ai pornit Franțuj, căplijtanul de cetatea Niam- 
țului, de ai vinit asupra noastră ai6 în laș, să ne îiă şi pre 
noi în robie, şi pre alţii boiarți], carii să afla pre lângă noi, 
să-i omoară, şi casăle lor să le jefuiască de tot ce ar avaă. Și, 
în vreame ce ni-aii încungurat pogbhiazul în Curte gospod, 
iar Dumn[ejdzăi, nevrănd ca să fie pre voia lor, dând izbănaă 
noi, care și Franţuj Căpitanul au cădzut la măna noastră, — 
atunce am eșit şi noi dintr'acel prepus di cătră stapăn|i]. 
Numai, după izbăndă &-am făcut, pornind Tătarăi ca să le 
spargim și cuibul d[iju cetatia Niamţului, măcar că l-am şi 
spartă cu agutoriul lui Dumnedzăi, însă Tătarăi, cum ai trecut 
Siretiul, au şi început a prăda şi a robi fara pănă în munte; 
care robie şi pradă nu s[ă] va putea uita în ves, și niă cu atăta 
nu S'aii părăsăt acel făcător de rele Vasi]lie Caurul, ce iar 
aă început a fat[e] poghiazur[i] şi a prăda, și spre Prut, la Ţi- 
nutul Covurluiului şi a Fălciiului, agungă poghiazurile lui: ati 
jefuit şi ai prădat pre bieții pemiaten[i] făr de nis o milă; 
și cuibul lor era la mănțăjstir[e] la Caşin și la Miera. Și acolo, 
din poronca puternicii Înpărății, în 2 răndur[i] am mersu cu 
mulțimie) de 'Tătar(i) asupră-le, de i-am scos din Cașin și 
din Miera, şi iarăș nespus[ă] pradă și robie s'au făcut nevi- 
novaţilor lăcuitorți), pentru spurcatele lui faptțe). De& vom 
să arătăm pentru acii boiar[i] şi mazil[i)] c-ai făcut ata zarvă,
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carii cu faptil[e] lor ai adus ţării mar[e) perire şi robire ne- 
spus[ă), cum nis unii dintre dănșii ni& o nevoe sati strămbă- 
tate di spre noi n'a avutii, numai ei, ca nişti oamini din fire 
răi, nesocotind la ce a viu[i] lucrul, cu faptil[e] lor au adus 
țărăi stăngirle) cu robiia &-au făcut. Caril[e] întăiu Vasfillie 
Caurul, cumpărănd de la noi disiatina de stup[i] la Ținutul 
Bacăul pentru 1.750 ugh[i], — din care somă ne-aă dat 450 ughji], 
iar 1.400 ugh[i), cu banli) mierii, n'aă vrut să ni-i dei, fiind 
venitul nostru, — ce cu aciia ban[i] au adunat cătră sine tălharți), 
cum S'aii pominit mai sus... Cu gudecata arhiereilor şi a 
toată boerimea», îi iea deci satele Bociulești, Hălăucești și 
Spinoasa, «şi curţil[e] din Iaş». Pe aceşte cur le dă lui Sandul 
Sturdza Vel Ban, «pentru că€, şi cănd au vinit Freaţu Că- 

pli]tanul şi cu Velico Sulgeriul cu cătanile, cu oaste, asupra 
noastră, iar de la dum(neajlui am avut ştire de vinire acelor 

tălhar(i] asupra noastră la aș, făcăndu-ni știre din Cărligă- 

tură, fiind fugit de cătane şi tă[m)plăndu-s[e] de ai trecut la 

vinire acii tălhari pe la satul dum[ijsale, pe la Ruginoasa: în- 

științindu-s[ă] şi dumnealui dintr'o slug[ă] a dumli(sal[e], în- 

dat[ă] aii trimis de ni-aă dat știre de vinirea acelor cătane, 

ca să ne păzim... Osăbit, poraindu-s[e] oaste tătărască după 
acii tălhari, pără la Cetatea Niamţului, prada ce sai făcut, 
s'au pomenit mai sus, iar, la întorsu, lovind pe la satul du- 
mijsal[e), pe la Ruginoasa, multă pradă i-au făcut, de i-au 
măncat t-aii găsăt la casa dumlisale] tot: păini, stupi, vat, boi 
i-ai luat, iar, căndu ai fost la a dooa vinire a oștii tătărăști, 

cănd aii mersu în sus și Domniia Me la Cașăn cu Aslanii 
[= Aslanai]-Mă[rjza, cu oaste, iar sau tămplat de s'ai făcut 
mare pagubă, că i-ai măncat multe prisă& de stupi de la Ţă- 

nutul Niamţului şi de la Bacău 1.» —Fol. 539 Ve. 

1621. 4 lanuar 7235 (1727). Mihai-Vodă, «la slugile dumi- 

sale Hatmanului, care străngeţ poclon hătmănescu după] la că- 

lăraş, facem ştire că venir[ă] călărașii de la Podul Bărăiacului, 
și ni s[ă] jăluir[ă] precum aț mărsu și le ceareț Gr lei poclonul 
hătmănescu... Acel mezil iaste în seam|a) Domnii Meale; s'au 

luat den seama dumisale Hatmanului.» —Fol. 435. 

! V., pentru alte acte asămănătoare, 57, dif. romine, 1, p. 217 și notele.
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1622. 13 April 7235 (1727). Grigore-Vodă, «hahamului 

jidovescu, lui Jacob, şi lui Boroz de la Soroca, ca să fie vol- 

nit...a merge la otacile de la iarmaloc și să aibă a lua cu- 

rupca dup[ă] la toț Jidovii din Țeara Leşască, pe cum le iaste 

obiceaiul lor de vac, şi să aibă a lua și de la mesercii jido- 

vești pre obiceaiii, precum le scriă cărţile și de la alţi Domni». 

— Fol. 432 Vo. 
1623. 18 Iulie 7235 (1727). Mihai-Vodă. S'aă plins «Pavel 

Catargiul Vornicul de Vrancea și Ștefan Vameșul de Vrancia 

şi Ştefan Necoarţă] și Marco și Ștefan Găuria, ști cu toţ 

Vrăncenii ..., pentru răndul solăritului, că ai avut vechiă 

obiceii de ai dat solărit: de fum căte 35 lei ban[i]». Aveau 

şi testament, de la Mihai-Vodă chiar, dar se pierduse. Con- 

firmă. — Fol. 483. 
1624. 8 lulie 7236 (1728). Grigore-Vodă, pentru nişte ze- 

cinz. Părinţii lor, împrăștiați la risipirea satului de răscoale, 

sînt aduşi /a urmă de Postelnicul Constantin Ciobanul, și «ai 

mai năzuit şi alț oamin(i] strein[i), lăturaș, pentru sprij[i)- 
niala: şi, cărora aii fost strein[i), li-aă făcut scrisoar[e)] la 

mănă, căt or vr& să șad|ă], și, cănd or vre să iasă, volnit să 

fie». Între vecini sint: «Năstas[e) Ludafăr şi Arsănie Coc- 

matir>, «Negur[ă] Tărcan». — Fol. 544. 

1625. 31 lanuar 7237 (1729). Grigore Ghica dă voie lui 

Hasan-Aga, Sărdar de Galaţi, a-și aduce la satul săii «oameni 

streini, den țeara turtască și dentr'alte țări, or-căt de mulți 

ar aduce». — Fol. 437 V*. 
1626. 9 Maiii 7237 (1729). Grigore-Vodă, pentru coamenii 

din Bălțătești, de la Ținutul Niamţului,... fiind ei de a pu- 

rurea păzitori] ia strajla] Hangului și alte poti& prin munţi, 
la marginea hotarului din spre Ţara Unguriască». Era scu- 

tiți de mortasăpie și părcălăbie, «pentru ceale ce au ei de 

văndzare, de vănd la tărgurli]: sucmani, cergi, brăe, catrinţă, 

brăndză, lănă, şi bucate: oi, mici, vite, cai..., nic folărit, cum 

şi pentru vinurilje] ce ai dus din gos, cu carăle şi cu boi lor, 

de n'aii dat ortul Trotușului, ni părcălăbie». Nu eraii jude- 

caţi de «globniă, șugubenari), părcălabi... Măcari că și alte 

sate au luat cu mijlocir|e] cărț de apărar[e) cu tocmală ce
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or da la folărit, car[e] s'aii şi stricat unil[e] dentr'aceale cărţ, 
dar aceşti Bălțătești, fiind vech[e] strajă domniască di spre 

Ţara Unguriască, de păzăscu ei ș(i] dzi şi noapte poticil[e] 

Ungurilor, ni€ de cum nu li s'aii putut strica aceale vech[i] 

testamentur|i] ce scriă pentru folărit și pentru toate aceste 
de sus arătate», etc. Judecata lor va fi la <ispravnicul lor», 

afară de casuri domneşti. —Fol. 533. 

1627. 1-iii Mai 7238 (1730). Grigore Ghica, pentru mă- 

năstirea de la <« Văn[ăjtorii Pietrii, făcută de răposatul Domnu 
lrimiia Moghila-Vod(ă]>. — Fol. 434. 

1628. 5 April 7238 (1730). Grigore-Vodă, pentru «jaloba de 

purure de la părcălabii de Orheiu, Lăpușna, Soroca, precum 

aă călcare cu strămbătate de spre Sărdarii, amisticăndu-s[ă) 

în gloabil[e] şi în obiceile părcălăbești de alte date, și Sărda- 

rii au arătat pritlijai înpotriva părcălabilor, — silindu-s[ă) a-și 

deșchide cale mai largă spre folosul lor, trăgănd obicee la 

partea lor». Se dovedeşte: «că mai înnainte vreme aă avut 

Sărdarii hotnogi de strajlă] pe la toate marginili acestor Ți- 

nuturfi), și, ce să lucra, de la dănșii ave știre Sărdarii, şi, stri- 

căndu-s[ă] as[elle bresle, în locul acelor hotnogi aii rămas de [aii) 

pus Sărdarii nemesnit la margine), de sănt și de straja mar- 

ginii și, ce slă] lucriadză, di la dănșii iaă înștiințar(e)». Să-i aibă 

şi de acum Sărdarii pe nemesnici, eși să poarte grija pentru 

caei tătărăşt[i] sai tălhar[i) de cai tătărăști sau turcești, unde 

s'or afla, să-i prindă și să-i ducă la Sărdariul..., Sărdariul 

să aibă triabă. Iar la gudecăţ saii la gloabe acii nemesnit 

să nu s(ă] amestic[e), ni€ să gudec[e| pe nim[e), ni& să globască. 

Aşijdire la alte furtușagur(i], care] să număscu potlogării, 

Sărdariul să nu s(ă] amestiă[e], ni& la gudecăț, ni€ la gloabe; 
ce numai să fie părcălabii să aibă triabă: moarte de om cănd 

s'a facle], va ave triabă Vornicul cel Mare. Al doilea pri- 

clijnă ai arătat Sărdariul că, după €[e] s'aă stricat slujliJtoriă 

de pe marginle), şai rămas țăranii, ar fi luat Sărdarii căte 

o vulpe pe an din tot satul. Pentru acasta încă s'aii socotit, 

cănd ar fi Sărdar noi, numai o dată să iă căte o vulpe pe 

an de tot satul, iar apoi altă dată să nu mai îă, nic cu zlo- 

tăriia, ni€ cu alt chip de socotială. Robii, or unde s'or afla,
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la Sărdariul să s|ă] ducă. Pentru vite de pripas, afar din cai 

tătărăști sau turceşti, cu alte bucate de pripas, or a cui ar 

fi, să n'aibă triabă Sărdariul, ce să margă toate la părcălabi. 

Gălcevli] mar[i] de s'ar fa&(e], car[e] să tae sai să bat, de 

arată săngi, aceste încă a părcălabilor să fie, ei să gudeă[e], 

ei să globască, şi, măcar din pri&[i]ni ca aciste de s'ar tăm- 

pla să gudetle] şi Sărdariul, dar gloaba toat[ă] la părcă- 

lab să dă. Și vornicii de pen sate numai Sărdariul să aibă 

triabă a-i pune şi a-i scoate, iar alții să p'aibă triabă ; și, pe carii 

den vornicei sai din lăcuitorți] i-ar afla Sărdariul că sănt 

pric[ilnă de răsăpe oamenilor, pe unii ca aciia iarăş Sărda- 

riul să-i certe și să le vie de hacul lor. Și, la tărgurii] ce 

sănt la acele trii "Țănuturi, mergănd Sărdariul, să aibă a gu- 

deca şi a globi pe obiceiul vechii: trei dzil[e) numai, o dată 

întrun an. lar, cănd s'ar tămpla să margă Sărdariul cu alte 
poronci, la gudecăţ și la gloabe să nu s[ă] ameste&[e]. Însăș 
la gudecăţilțe] dumţijsal[e] de va afa și vr'o gudecată a vre 
unui părcălabu rea făcută, pe măzdă sai pre voe veghetă, 
Sărdariul acialea gudecăți să nu le stri&[e), ce si le trimită 

aice la Domniia Me. La tărgul Oniţcanii, toate gudecățil[e], 

or furtușagurți], or bătăi, or-ce prit[ină, Sărdariul să le gu- 
detle], și să le globască pecum aii fost; iar părcălabii mai 
mult decăt cei 2 potronici părcălăbiia să nu îă. Şi toată mar- 
gine în sama şi în purtarle) de grija Sărdariului să fie. Cu 
satil[e] toate, Sărdariul să [n'] aibă triabă întru nimică [a] să 
amistica, ce numai Clucerii și vornicii satelor să aibă triabâ.> 

Fol. 474 Vo. 

1629. «Breasla toclilor. Cata sfintii, pre-cuvioasei Maicii noas- 
tre Paraschivii, den țeara Moldovii, den tărgul Focşanilor» (pri- 

vilegiul înnoit de Grigore Ghica la 10 Septembre 7239==1730). 

Mitropolitul Antonie arată că a venit la el Andrei starostele 

de ciocli, «şi cu toţ Voiniciii Sale breslaș &ocli», și cere <în- 
noire privileghiii breslii sale, ci iaste obiânuit den veacii». În- 
tărește deci privilegiul lui Dosoftei de Ierusalim, «fiind ai& 
în țeară Sfinţiia Sa, viind de la sfănta cetate a Erusalimului 
pentru cercetare pravoslaviii, în zilile creștinului pravoslavnic 
Ion Ștefan Petre Voevod, Domn țărăi Moldovei, fiind atunci
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la cursul anilor de 'nceputul Lumii 7182(1674), în luna lui Iulie 

în 9 d.». La Dosoftei se jăluise «Vasilie staroste de tocli pre 

slujliJtorii care sănt cu slujbe domnești, şi pre dumnealor sta- 
rostii den tărgul Focşanii, cum ei nu le ţin în seamă privi- 

leghiia lor cea de veacu, care privileghiia aii ei breaslei sale 

de întăritură, de milă și de scuteală, de la fericiţii, pravoslav- 

nicii, de de mult răposaţii Domni», netemîndu-se de blestem, 

«ca niște prestăpnit, şi streinaț de mila lui Dumnezeii», puinduii, 

«ca şi la alte breasle», la dări şi Zcrz. Dosoftei socoate că breasla 

cioclilor «nu iaste ca alte breasle, ci acești nevoitorți] cocli sănt 

vonit holteai, neinsuraţ, şi breasla foarte de treabă pentru 

îngroparea morţilor, a săracilor și a streinilor, a celor ce mor 

ai€ în tărgu, în Focșani, pre ulițe și pre supt garduri, pren 

gunoae, —pre toț îi străngu şiii grijescu și-i îngroapă precum 

să cade, singuri cu măinile sale rădică patul şi cu oasele, și 

pren umerile sale îi duc la sfănta bisearică, și din mila creș- 

tinilor celor îndurători şi dentr'alt său prilejăl (szc) chieltuescu 

de acopere oasele cu pănză, şi le plătescu preoților de le as- 

teucă ; gropile cu mănile sale le sapă; așijderea şi trupurile 

celor periţ care pier aic în tărgu, în Focșani la locul cel de 

pierzare pentru vina lor, cu porunca Domnului, trupurile aces- 

tora două zile străjuesc şi a treia zi îi îngroapă». Se arată actul 

acesta lui Grigore-Vodă la 7239 (1730). Întărește şi el prin 

hrisov cu iscălitură și pecete mică. Sfințește și Mitropolitul, 

pentru ca, la moartea creștinilore «să aibă ei ai petreace cu 

făcliia şi cu lumini, și singuri să ridice patul cu oasele, şi să 

le ducă păn la sfănta bisearică, întru slava lui Dumnezeii şi 

lauda rodului omenescu ,.. Să fie starostele cu fraţii să aleag(ă] 

să puie vătaf cu toții... Să aibă ei a grijli] și a îngropa 

pă toţ oamenii care să vor pristăvi în oraș ait în Focșani, 

ori bogat, ori sărac, mai vărtos pre oamenii cei streini și 

nemearnic, care nu va avea pă nimeni săi grijască la moarte 

lor... Şi pentru oamenii cari vor fi de perire cu porunca 

Domnului şi le vor tăia capetele... Numai cu cei den afară 

de oraş să n'aibă treabă; iar, de va fi Tigan, fie perit şi în 

oras, ca să n'aibă acolo toclii... Cine va veni şi.să va pleca 

breaslii, şi nu va fi scris la alte breasle, ce să fie volnic a-l scrie,
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fie şi ucenic, la meşteri. ar bărbănța lor să nu fie nimica, 

pentru că& că nu sănt ei. ca alte breasle de meştlejri. Aşij- 
derea are obiceaiu (are) starostele de veacu a scrie Gocli de 

la toate breslile, den meserealile tuturor, a tot felul de mseş: 

terșug: den blănari, den croitori, den ceprăgari, den abageri, 

den săhăidăcari, den zlătari, den cizmari, den soponari, den 

curelari, den mesercii, den olari, den trăistaci, den teslari, 

den șălari, den lăc[ăjtuşi, den pănzari, den pietrari, den sto- 

liari, den soronari și tălpălari, den făcliiari, din bărbiiari şi 

dintr'alte breasle, din toate » Aşa să fie. <Aşijderea a scrie 

starostele volnic să fie, cum pre meşter, aşa pre ucenic, şi 

făr de voia meșterului. Aşijdere, toclul care să va însura, să 

m'aibă voe a lipsi den breaslă păn la anul, păn la praznic; 

şi să fie în pace de dări şi de alte mănunte, de toate, ca şi 

cum aii fost neinsurat păn la praznic. lar de la praznic să 

nu lipsească acela, însuratul, şi să scrie în locul lui altul, ne- 

însurat, 

Pentru globe şi cercetare starostelui și a toclilor. Aşijdere, 

nimene din judecăţile mireneșt[i], din boiari, din starost[i], să 
„n'aibă voe, ni€ treabă a globi sai a certa pă starostele aii 

pă toclii, numai [Mitropolitul], iar altul nimeni, ori pentru 

ce vin[ă];, ataslta| toț să știț. Cine va (va) sări spre starostile, 

gloabă 2 taleri, și o sută de toiage la pămănt. Cine va sări 

spre vătaf, gloabă un ug și 50 de toiage. Cineva da pa[i]mă 

unul altuia, 15 potrolnilt gloabă și 5o de toiage. Cine va 

lovi cu pumnul în mas|ă], un taler. Iar care din cei tinerți) 

ce nu va da cinste celor mai bătrăni, să-i dea so de toiage. 

Iar carele den &ocli va mearge la alt gudeț și nu va 

mearge la staroste, să-l bat[ă] cu 100 de toiage. Iar carele 

din €ocli nu va asculta de starostele și va vrea să strice 

breasla, acela toclu să fie trecliat și procliat, şi să fie afu- 

risit, și din breaslă să fie lepădat, ca o oae răiosă din turmă. 

Iar la praznic tot Goclul să dea căte un ortu, să fie de treaba 

praznicului.» Se încheie cu un strașnic blestem. — Fol. 399 

şi urm. — La 24 Februar 7242 (1736), întărește apoi Daniil, 

episcop de Roman; Grigore Ghica întărise, cum s'a spus, 

la 10 Septembre 7239 (1730). Vine și o listă de Domni,
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pănă la Constantin Mavrocordat și soția lui Catrina, și o 

listă de Mitropoliţi : 
Theoclit Mitropolitul, Calistrat Mitropolitul, Theofan Mitro- 

politul, Grigorie Mitropolitul ot Putna, Ghiorghie Mitropolitul 

lot Răşca ; șters]; Anastasie Mitropolitul Crimca ot Putna, Ma- 

carie Mitropolitul, Theodosie Mitropolitul, Mitrofan episcopul, 

Gheorghe episcopul, Eftemie episcopul, Isaie episcopul, Gheor- 

ghie episcopul, Eustatie episcopul, Agafton episcopul, Ghedeon 

episcopul, Nicanor Mitropolitul ot Agapie, Mitrofan Mitropoli- 

tul, Anastasie episcopul, loan episcopul, Filoftei episcopul, 

Efrem episcopul, Mitrofan episcopul, Evloghie episcopul, Theo- 

fan episcopul, Varlaam Mitropolitul ot Săcul, Ghiorghie episco: 

pul, Ghedeon Mitropolitul ot Agapie, Anastasie episcopul, Sava 

Mitropolitul, Dosoftei Mitropolitul ot Pobrata, Theodosie Mi- 

tropolitul, Ioan episcopul, Serafim episcopul, Meftodie epis- 

copul, Calistru episcopul, Lavrentie episcopul, Pahomie epis- 

copul, Sava Mitropolitul ot Putna, Misail Mitropolitul ot Să- 

cul, Ghedeon Mitropolitul ot Agapie, Ghiorghie Mitropoiitul 

ot Neamţu, Antonie Mitropolitul ot Putna, Ghedeon episco- 

pul, Daniil episcopul, Misail episcopul. — După aceasta, lista 

boierilor din timpul confirmării lui Ghica: lie Catargiu Vel 

Logofăt, Costandin Costache Vel Vornic, Costandin Roset 

Vel Vornic, Costantin Hatmanul, Iordache Cantacozind Vel 

Spatarul, Iamandi Vel Postelnicul, Sandul Sturzea Vel Vis- 

tiernic, Andronachi Vel Paharnic, Costache Vel Ban, Toader 

Costache Vel Stolnic, Aristarhă Vel Comis, Neculae Vel Şă- 
trar. În sfirşit, lista celor 23 de ciocli de atunci, numai cu 

numele de botez. 
1630. lași, 20 Septembre 7239 (1730). Grigore-Vodă, pentru 

actul de mărturie din 25 April 7225 (1717) al episcopilor Ghe- 

deon, Sava, loreste şi boierilor Ilie Catargiul Vel Logofăt, 

Darie Donicii Vei Vornic, Gavril Miclescul Vel Vornic, Du- 

mitraşco Racoviță Hatmanul, lon Păladi Vel Spatar, Di- 

mitrie Macrii Vel Ban, Costantin Rusăt Vel Paharnic, Cos- 

tantin Costachea Vel Vistiernic, lordachie Cantacozind Vel 

Comis, Ștefan Rosăt biv Vel Stolnic, Costandin Silion vtori 

Logofăt, Lupul Gheuca treti Logofăt, Vasile Rojniţă şi Gli-
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gori Cucoranul şi Cujbă, Vornici de Poartă, pentru <între- 
bare» ce aii avut «înnainte lor D[ojmniia Sa Mihai Raco- 
vițlă]-Vodi cu dumneiai Mariia Visternitasa», «pentru 6 pungi 
de bani, care aă jăluit D[ojmniia Sa Mihai-Vod(ă] la tot Di- 
vanul de obşte că i-aii rămas cu acești bani datoriu Ilie Can- 
tacozină Vistierul din cumpărătura ocnii, din D[ojmnia d'in- 
tăi a D[ojmnii Sale». O luase cu 12 pungi pe an, «din luna 
lui Săptemvrie în 8 dzile, după obiceiii», Cinci luni nu dă 
nimic Domnului, «urnindu-l cu cuvinte din dzi în dzi, pănă 
ce i s'aii tămplat și mazilie D[ojmnii Sale... Ai mai dat 
D[ojmniia Sa o pungă de bani, oo de lei, în datorie lui 
Vasilachea Cantacuzind Spătariul, fratele lui Ilie Vistierul, şi 
el îi pusesă D(ojmnii Sale zălog o pajiră cu rubinuri; şi, după 
moarte lui Vasilachea Spătarul rămiind Ilie Visternicul epi- 
trop frăține-săi, at dzis că-i va da D[ojmnii Sale el ace 
pungă de bani, căci, ace pajiră cu rubinuri fiind a lui Ursachi 
Stolnicul, i l-ai dat D(o]mniia Sa.» Ilie pribegește apoi la 
Munteni şi moare!. Divanul condamnă pe Maria, dar Dom- 
nul îi iartă trei pungi. «lar alte doao pungi aă ținut dumi- 
sale Vistiernicesăi în samă, căci întru a doao Domnie a 
D|o]mnii Sale didesă și Ilie Cantacozind împrumută patru 
pungi de bani, cum ai dat şi alți boiari, șii plătisă D(o]m- 
niia Sa doao pungi de bani, iar doao pungi i-ati fostu rămas 
neplătite.> Mai iartă două, ca să-i dea banii îndată. Neavind 
bani, ea zălogeşte Bălţăteștii și Minjeştii pe zece ani. Domnul sză- 
pîneşte moşiile şi dă apoi «miluire» lui Iordache Cantacuzinăd 
Vel Spatar, «precum am vădzut și ispisocul D[ojmnii Sale din 
vileajtul 7229 [1720-1], acel de miluirea», satul Mînjăştii. cOsăbit 
ni au arătat d|ujmnjeajlui Vel Spat. și altu ispisoc a D[o]m- 
nii Sale lui Mibai-Vod[ă], scriind într'acel 'ispisoc cum l-au 
ținut D[ojmniia Sa Mihai-Vodă acestu sat păni la mazilire, 
iar atunce, socotind D[o]mniia Sa cum acestu sat au fostu 
a părinților, a moșilor dumisale lui Iordachea Cantacuzind 
Vel Spatar”, și avînd djujmn[ea]lui Vel Spatar şi cițva bani 

? După întoarcere, V. vol. V, p. 387. 
2 lordachi nu era fiul lui ilie, ci nepotul lui de frate. El stătea la Deleni.
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cheltuiţi în trebile țărăi, fiind Visternic-Mare, care bani ne- 

fiind putinţă ca să-i dă, fiind învăluit cu alte nevoi a pă- 

miîntului, at făcut milă, și i-ai dat dumisale lui lordachea 

Cantacuzino Vel Spatar acestu sat Bălțăteștii..., pentru ba. 

nii &-aă avut cheltuiţi la Visterie, în trebile țărăi.> Întă- 

rire !. — Fol. 390. 

1631. 3 Februar 72309 (1731). Grigore-Vodă fixează, după 

cerere, un za7t pentru «neguţtorii iniceri de la Bender..., 

pentru păşune bucatelor lor ce le pășuniaze aice în țară... Cu- 

nița cite 3 potronici, bani vechi, de vită, cum dai și Hotin- 

cianei, şi de suta de oi căte 2 lei, bani vechi; iară obani 

lor, carei vor fi oameni streini, vor da goștina căte 2 parale 

de oae... De boi cei de negoț să dă căte un leii vechi 

cornăritul, de boii, osăbit de alt leii de boi, vama ce plă- 

tescu la iarmaroace, la vameș... Pentru desetina stupilor ce 

țin ei aice în ţar[ă]..., să de 10 stupi un lei vechii, pre- 

cum dai mazilii șalț breslași, şi stupii lor, ce vor fi pe lo- 

curi gospod, nimărui dijmă din stupi, pentru loc, să nu de.» 

Ceilalţi se vor învoi. <Însă și vitele lor, carile poartă odaia 

după oi, acele încă li-am iartat: cuniță să nu dă.» —Fol. 

449 Ve. 
1632. 25 Februar 7241 (1733). Grigore-Vodă, «pentru breasla 

cizmarilor şi a solonarilor de ai& din Iași». Întărește privile- 

giul dat acum de Mitropolitul Antonie. —Fol. 445 Vo. — 

Urmează, din 7249 (1740-1) —, rupta cizmarilor din lași, «pe 13 

liud[e] căsari şi pă 3 liude holteai, ca să dea pe an căte 60 

ug[hi] de omul căsar, și de holteai căte 3 ug(hi]», în trei șferturi 

(Maiu, Septembre, anuar); dind şi «răsura, căte 3 potronici 

de ug». 

1633. 7244 (1735-6). Grigore-Vodă, «pentru acest om anume . 

Nicolae, ce ai fost Jidov şi s'au creștinat». Scutiri. — Fol. 

409. — Urmează alta pentru «Ion Botezatul», fost Jidov. 

Cu o fată a lui a logodit Grigore Ghica în Domnia d'intăiii pe fiul săi cel 

mai mare, Scarlat. V, Amiras (Zetopisize, III, ed. a 2-a), pp. 171-2. 

1 Pentru alte acte ale Spătarului, se trimete într'o notă (fol. 391 V5) cmai 

înnainte, spre scăndurțăj». 

68775. Vol. VI. | 28
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1634. 7244 (1735-6). Pentru o casă a lui Iordachi Canta- 
cuzin[o] Vel Spatar, în Iaşi, «pe Uliţa Strănbă». Scutire 
«de camănă, de bezmăn, de cepărit, de braniște, de buoru, 
de locu agescu, de pecete agască şi de alte angării de toate 
c-ar fi pe alte crătme». — Fol. 357. 

1635. 7 Februar 7244 (1736). Grigore Ghica, pentru Cîm- 
pulungeni: Nu vor da, după obiceiu, vama pentru fucaze/e 
ce duc ori-unde, și în Ungaria. Se va strica scuteala dacă ar 
duce ducate străine. Nu vor da mortasipie pentru nimic: «ni& 
de vită, nic de brănză, ni& de sucman, ni& de altele». La 
oamenii domneşti, «copii de casă, armășăi», vor da numai 3 
galbeni czooze, aprodului însă 2. <A şijderea și pentru strănsul 
banilor a &verturilor, sai a goștinii, pă obiceaiui ce au avut, 
ori în care laturi, și lătunoiale satelor, nime alţ din zapcii 
sau de alți slugi vornicești, nimini alții măna în bani să nu-ș 

bage ca să îă vr'un ban de la cineva, ni să s[ă] ispitească la 

atasta ca să străngă bani, făr decăt numai vătămani lor... 
Să-i dea la vătămanii din vatra satului, și ei să-i dea în măna 

vornicilor; și de galben să-i dea căte un potronic răsura, 
afar|ă] din răsura Visterii, ca să fie pentru cheltuialile zap- 
ciilor... Pentru ernatecul oilor lor, aducăndu-le în toate ernile 
în coace în ţeară, la ernatic..., ori la care branişte și pre a 
cui moșie», nu vor da dijmă, «căt lor așa li s'au făcut obi- 

cealii», cu acte!. —Fol. 407 V*. 

1636. 15 Februar 7244 (1736). Grigore-Vodă, «pentru slu- 
jijtorii joimirți] roşii de la steagul cel mare agescu, care slu- 
jliltori, încă în ceialalt(ă] Domnie a noastră, am socotit Dom- 
nie Mea, denpreun[ă] cu tot Sfatul nostru, și den pajăște i-am 
făcut păn la 120 liud[e]; pre care i-am numit Domniia Mea 
cu acest nume, adec[ă] joimiri roșii?, şi i-am dat Domniia 
Mea ca să fie supt steagul cel mare agescu, fiind și atunci 
tot dumnealui cinstit și credintos boiarul Domnii Meale Ia- 

1 V,, pentru privilegiile Cimpulungenilor, Docunzentele Callimachi, cap. | 
al Prefeţii. Privilegiul acesta e anteiior celor analisate acolo, 

2 V. Amiras (Zezopisițe, II, ed. a 2-a, p. 158): eMat făcuse și alt steag, 
de Roșii, cu port arnăuțesc, și cu bărate roșii de postav»,
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nache Vel Ag[ăj'... Avea toț cai buni și arme.» Eraă scutiţi, 

scutind şi unele vite. Așa stai <păn la premenirea Doinnii 

noastre, de ai& în Țeara-Rumănească ?, miluindu-ne puternica 

Împărăţie. Și pre toț i-am lăsat Domniia Mea grijiţ şi pre 

cai buni, ca pre nişte slujlijtori aleşi. Iar, duplă] meargerea 

noastră de ait, nu să aibă vr'o milă sau vro căutare, ci cu 

tot felul de biruri fost-aă stropşiți, atăta căt ai rămas foarte 

stricați: mai mult și din pricina zapciilor ce-i avea, nefiind 

vreadaici a-i chivernisi şi a-i apăra, fost-ai călcaţ de obşte...» 

Îi scuteşte din noi «de 4 vertur[i] de hărtii, de fumărit, de 

satarale, de ilișurI..., și de toate tămplările ce ar fi pre alt[ă] 

ţeară... Și pentru fitorii lor holteai, ce vor avea din trupu- 

rile lor, sati fraț holteai, ce vor fi nedespărţiţ de casele lor» 

(aceștia dai cun galben hărtie»).—Fol. 441 V*.—Și pentru 

«aceste doao steaguri] vănătorți) şi puşcaș; care acești slujlijtor[i) 

nici odinioar[ă] mai nainte vreame nu sai pomenit, făr de 

căt în vremile altor Domni ce ai fost mai nainte de noi 

era vănători de aduce vănat Domnii, dar unii ca aceia nu 

să numiia sluj[ijtori». În întăia Domnie deci, el i-a făcut «den 

pajăşte». În fiecare steag erai 5ş de oameni. «Era foarte 

nişte oameni stricuraţi şi grijiț... l-am adus Domniia Mea de 

şăd& pre rănd în Curte cu săptămăna, ca şi ceale 4 steaguri 

de siimeani de Curte, şi cu nit un fel de bir.» 

1637. 10 April 7244 (1736). Grigore Ghica, «pentru sfănta 

sihăstrie din codrul Deleanilor>, cu hramul Sf. Nicolae. — 

Fol. 422. — Întărit de Constantin Mavrocordat (1-iii Septembre 

7242=—1733). 
1638. 27 Septembre 7245 (1736). Grigore-Vodă, <păntru 

Husein biv Voivodă, carele aii eșitacmu din Ţara Tur&ască 

cu 2.500 oi, cu ale tobanilor lui; care, viind la Domnia Sa, 

S'ai tocmit ca să dea goştină căte o pară de oae, însă și 

tobanii lor, care vor fi oameni streini şi vor avea cărţ de 

haraci din "Țara Turtască, vor da goștină ca şi stăpăni lor, căte 

1 Ipsilanti (Psiolul). 

2 În 1736. V. şi raportul olandes dia 2 Mai a! acestul an, în Prefaţă. 

3V. Amiras, î. c., p. 158: «Cum și un steag de vinători ce făcuse: îi 

purta în port unguresc, și cu bărate negre de pislă>.
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o pară de oae; și bani goștinii lor îi vor da la goștinarii care 

vor "fi cu goștina bărsănească». — Fol. 482. 

1639. r-ii Decembre 7245 (1736). Grigore-Vodă, «pentru 

popii ungurești de la Săboani i ot Grozești, și de la Fa- 

Taoani...; fiind acei preuți ca și nişte streini într'atastă 

țară» ; scutire. — Fol. 448.— Cf. și fol. 463-3 Ve. 

1640. 7245 (1736-7). Grigore-Vodă, pentru «David Jidov, 

argintar gospod..., aflăndu-se nelipsit de la locul Curţii gos- 

pod». E iertat de vamă, camănă, bezmăn, mortasipie, părcă- 

lăbie, ete., făr/zi şi dări. 

IG41. 13 April 7245 (1737). Grigore-Vodă, către starostii 

de Cernăuţi și Vel Căpitan de Coţmani, pentru că ci ieat, 

contra, privilegiului, la trecerea Armenilor poloni, cu caii, în 

țara lor, «3 potronici starostii şi căp[ijt[ănii... Supăr să 
n'aibă pentru caii ce ar fi din iapile lor, iar pentru alți cai, 

ce or fi făcuț de ai din ţeară, pe aceia vor da starostii şi 

căpli]t[ă]nii pă obiceaii.» — Fol. 439. 
1642. «De la Socola», 22 Iulie 7245 (1737). Grigore-Vodă, 

pentru procesul lui Alistarho biv Vel Stolnic cu Gheorghie 
Turculeţ Postelnic, pentru parte din Hliniţa. «Dzăcănd dum- 
[nea]lui Alistarho Stolnicul precum ata moșie este driaptă 
moşie în partea maicii sale Domniţii Saftiil, şi făr de drep- 

tate este dată ata moșie de mătușa dumlijsalțe] Domnița 
Iliana? lui Turculeţ, cu zapisul săi, pentru 180 lei da- 
torie soțului său, repoosatului Neculaiii Costăn Logofăt3.» 

— Fol. 466. 

1643. 7246 (1737-8). Grigore Ghica, pentru un vătaf de să- 

dăcari, urmînd tatălui săi în vătăfie: «ca să fie de lucru 

gospod la Cămarlă]». Scutiri. — Fol. 408 Vo. 
„1644. — 1738. Grigore-Vodă, pentru mănăstirea «Gălata de 

1 Fata lui Duca-Vodă, 

* Soţia lui Nicolae Costin. 

3 V. Zee. lit. romi, III, pp. 48-9 şi 49 n.1. Numele de familie al lui Aris- 

tarh era Hrisoscoleă : v. familia lui în documentul citat (unde iscălitura gre- 
cească trebuie de cetit 'Aptorâpyos, şi e a lui). Pentru alți Hrisoscolei, v, 

Îst. dif. ron |, pp. 534; LI, p. 617.
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gos», făcută de Isac Balica Hatmanul! și închinată la Sinai. În 

întăia Domnie a dres-o, «din temelie mărind-o, “precum să 

vede, facănd şi zidi pin pregur și cas(e] de piiatră, şio am 

îndzăstrat cu toati ci să cad». Se gîndeşte şi la Sf. Arhanghel, 

făcută tot de Balica, şi la Sf. Vineri, «de Urechi Nistor Vor- 

nicul>, —cea d'intăiii fiind acum domnească. Se înţelege cu 

Paisie de Constantinopol, «fiind şi Sfinţiia Sa de la Sinaia». 

1645. 20 Mart 7246 (1738). Grigore-Vodă, pentru Galata, 

căreia i-a înnoit zidul. Jos: «gripsosul? patrierșiei» (Sf. Mor- 

mint). — Fol. 459 V*. 

1646. 13 April 7246 (1738). Grigore-Vodă, pentru Enachi 

Brașovanul din laşi. «Fiind şi obiceii pentru păreginile ce 

vor fi părăsite pe locuri mănăstirești, să le dei cui sa 

găsă, să le lucreadze, și să dei dijma la mănăstire... Și din 

pomii cei vechi, înpresuraț de pădure, carile i-ai destupat şi 

în patru-5 ani abiia ai închegat-o de ai făcut-o vie, şi, 

dacă s'aii făcut vie dia roadă», se obiectează că via, mă- 

năstirească, <aă lucrat-o făr de știre Păharnicului». Enachi 

primise numai «păragine». — Fol. 473. 

1647. rii Decembre 7247 (1738). Grigore-Vodă, «la că- 

mănari şi la mortasipi şi la carii iaă sei dup[ă) la trunchii, 

dup[ă) la mesercii și la bezmenarii), şi la alţii carei veț unbla 

lor cu ce fel de slujbe și porunci a Domnii Meale pe mesercii, 

și pentru doi mesercii den tărgu den Sudavă», ai Mitropo- 

litului, ce sînt scutiți. — Fol. 444 V*. 

1648. 7237 (1738-9). Grigore-Vodă, pentru «<Jidovii den tărgu 

den Bărlad» : face, <dup[ă] obiceaiul vechii, precum ai fost 

de altă dat[ă), mai nainte vreame», un «staroste de Jidovi», 

Marco al lui Lazăr, «pentru poruncile gospod ce sănt pă 

jidovi... Să fie purtător de grijlă) la toate nevoile voastre 

şi la cislile voastre, și să s[ă] afle el și cu 2-3 dintre voi, pă 

care iți socoti, și toț dup[ă] cum or socoti ei să urmaţ.» — 

Fol. 410 Vo. 

1649. 7247 (1738-9). Grigore-Vodă, pentru cișla <Samașă- 

1 Balica reluase atunci clădirea din vale, făcută de Petru Șchiopul şi nă- 

raită (Ureche, p. 236). 

2 Gripţorul : vulturul.
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rului>, unde stai 3.000 de oi, 260 de stupi, şoo de cai. — 
Fol. 409 Ve. 

1650. 14 Februar 7247 (1739). Grigore-Vodă, pentru Du- 
mitraşco Stroici Postelnicul, fiul lui Stroici Spătar, nepotul lui 
Dumitrașco Păharnicul, pentru satul Iztrinești. <Dat-aii samă) 
Dum[ijtrașco Stroi& Postelnicul că zapisil[e] Iztrineștilor li-ati 
dat moașe-sa la gineri-săui Milescul Sărdariul, şă s'a prăpădit 
la dănsul, pribegind la Muscal[i], arătănd și diiata moașă-sa, 
în car[e] scrie că li-ai dat la Milescul făr voe eiL.» — Fol, 503 Vo. 

1651. 20 Mart 7247 (1739). Grigore-Vodă, pentru mănăstirea 
Cetățuia, făcută de «Duca-Vodi Bătrînul ; ponorăndu-să dialul, 
aii cădzut de citeva vreama zidiul..., ce peste puţină vreamă 
s'ar fi primejduit și singură beseareca». —Îi dă deci scuteli. 
— Fol. 448 Ve. 

1652. 11 April 7247 (1739). Grigore-Vodă, pentru Armenii 
poloni cu cirezi. Vor da «pentru boi de negoţ... cornăritul 
căte un leii, un potronic vechii de boii și căte un lei de 
boii vama... Și, pentru vitele și herghelii de iape ce ai în 
Moldova, să dt cunița pe obiceai, căte 40 de bani de vită 
şi de iapă... Pentru venitul starostelui de Cernăuţ şi a lui 
Vel Căpitan de Coţmani şi a Vameșilor celor Mari, şi veni- 
tul Gramaticiii, să urmeaze cu toții luăndu-ș venitul lor după] 
obiceaiul vechii, căte un potronic de bou starostile, și căte 
un leii de ciread[ă) lui Vel Căpitan de Coţmani, şi căte un 
lei de ciread[ă) vameșilor ce mergu la otace, şi căte 4 bani 
de boii gramaticiia, și căte doi potronit de ciread[ă] călăra- 
şilor ce păzescu la trecătoare.» Scutiţi oamenii lor «streini, 
mazur[i] de Țeara Leșască», de ori-ce dare ; şi «oamenii de 
țeară, holteai, ce vor avea păstori pă la bucatele lor», — cari 
vor da la hirtii 2 galbeni de om. Pot cosi fin cu voia pro- 
prietarilor, prin oameni de țară și dind «dijma locului». «Pen- 
tru 200 de stogurli] de făn domnescu, ce iaste obiceai de 
iai de la Botoșani», vor da 2 lei pol «vechi» pe stog. Pen- 
tru boii «ce să rup cărduri dup[ă] în cirez şi fug, să aibă a 
da colacul la cine ar găsi boii, căte doi lei de cărdu.. „ îar, 

1 Pentru Stroicești, v, Documentele Callimachi, II,
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cănd s'ar răzli din ciread[ă] căte un boi sai căte doi boi, 

atunce vor da părcălăbie căte un lea de boii.» Ori-ce jude- 

cață a lor se reservă la Divan. — Fol. 439. 

1653. 27 Maiă 7247 (1739). Grigore-Vodă. Proces, în care 

şi soția unui «vătaf de fuștaş». — Fol. 467. 

1654. 17 lunie 7247 (1739). Grigore-Vodă. Un preot îi 

arată că tatăl săi, călugăr, caii cădzut,.. într'o năpaste de 

curvie ..., dzăcănd [un om) că s'aii apucată... de o fată a 

lui şi aii răpit-o, și, vrănd... ca să-l ducă..., să-l de în măna 

episcopului ...>. Fiul <a stătut după Sărghie ca să tacă 

mulcum, să nu mai scoată în oamin[i] ocară tătăni-săii, și 

i-ai dată şi 55 lei de la săne, bani) gata». Dar omul tot pi- 

reşte. Se judecă la episcop, care-i iea cun cal de 50 lei», şi 

la Mitropolit, care iea şi el «46 matce şi 20 ocă de cară și 

altilțe], și Mărdar[e] Clucerull] i-au luat 27 vedre vin», ca 

«gloabă». Domnul chiamă afacerea la el, și nu găseşte dovadă 

contra călugărului, ci numai <așa, pen niște siamne; dar în- 

căş, cu toate acialea, s'aii cunoscut că călugărul Sava cu 

voe fetii au făcutu priă[ijnă de curvie, iar nu cu sila, den 

vreame că casa lui Sărghie de a călugărului ai fost de de- 

parte una de alaită, căt ar arunca un om cu băţul odată, şi, 

vreame aciaia cănd sar fi răpit fata, ai dzis fata că i saii 

făcut dzua, mergănd îă la rășniță, și după fapta călugărului 

ş'au luat plata, cu bătae și cu pediapsă de închisoarle]». Ce 

era vinovat preotul ca să i se iea averea lui? Pomeniţi bani 

dați <înpăcăciune». — Fol 524 V*. — La urmă, se adauge ju- 

decata lui Nechifor Mitropolitul, împreună cu Sandul Sturdza 

Vel Logofăt și Ion Neculce biv Vel Vornic. — Fol. 524 V*. 

1655. 10 Iulie 7247 (1739). Grigore Ghica, pentru «<Cos- 

tandin ce ai fost grăd|inar] gospod, carele s'ai jăluit Dom: 

nii Meale că, dintr'o boală ce aă tras, ai rămas olog de 

pi&oare, şi coşul lui încă ai rămas vătămat şi stricat, şi la 

ochi, de nu veade, —atăt el căt și muiarea lui». — Fol. 443 V*. 

1656. 30 lulie 7247 (1739). Grigore-Vodă, pentru «Paladie 

Golăe şi frate-săii Augheluţ(ă] Golăe biv Cluă[er] și all) fraț ai 

lor, fetorii lui Golăe ce ai fost ispravnic pă satele domnești, 

nepoţ şi strenepoț lui Dumitru Golăe ce aii fost Păharnic-
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Mare», pentru niște Țigani. Aduc un act de la Petru-Vodă, 
din 7 Februar 7098 (1590), pentru Dumitru Golăe Vel Pahar- 
nic, ce a cumpărat Țigani de la Anton Pitarul, «şi apoi, înstrei- 
năndu-se moșul. lor Golăe și tatul în Țeara-Rumănească, în 
cătăva vreame, și Țiganii rămăind aic(i) în ţeară, etc. Și apoi 
viind tatăl lor iar ait în țeară», supt Dumitrașco Cantacuzino, 
se face împărțeală la 7183 (1674-5). Între Țigani, «Ştefan Pă- 
păneca şi Toader Gorgan şi Drume, Chifanie>. — Fol, 430 Vo. 

1657. 7248 (1739-40). Grigore-Vodă, «pentru răndul aprozilor 
de Divan, care breaslă... au fost mai de cinste între alte 
breasle și slug a Curţii domnești», dar a sărăcit și «s'au 
fost stricat de tot». Să fie, «păr la 30 de oameni.. la izvod 
cu peceate gospod», dînd 3 galbeni de om pe an, în două 
șferturi (Sf. Gheorghe și Dumitru). «Fe&orii holteai să dea la 
hărții numai 1 ug.» Scutiţi de tot restul. — Fol. 413. 

-1658. 7248 (1739-40). Grigore Ghica, «Nicăi Vornicul de 
Bărlat». pentru șugubine, pripasuri, «den vatra tărgului» : eni- 
men|i] din boiari sai din alt[i] să n'aibă amestec». — Scutire 
unui om: «Vasilie, strein, Ghiurgiii» 2. — Și pentru «Ghiorghe, 
Ghiurgiii». — Fol. 406 Ve, 

1659. 1-ii Mart 7248 (1740). Grigore Ghica, «pentru răn- 
dul Bărsanilor ce sănt aşăzaț ai& în țeară, la Putna și la Ba- 
căii» : li dă 7ugră 3.000 de lei vechi, în patru şferturi (Mart, 
Iunie, Septembre, Decembre). Li se acordă peceţi roșii, <atăta 
căsaşilor, căt și holteilor». Să nu treacă însă alte fucate ca 
ale lor. Goştina de oi o vor da «bărsăneaşte, căte .6 bani 
de oae, şi, pentru tărle», iar ca Birsanii. Pentru piîti, numai 
« Vornicii lor să aibă treabă cu dănșii şi a-i judeca și a-i certa»; 
apel la Divan. Peatru furt şi omor, judecată numai la Divan. 
«Pentru miei şi alte bucate, şi brănză, lănă, cergi, burci, ce ar 
aduce la Gălaţi şi la alte tărguri de vănzare», vor fi scutiți de 
vamă, mortasipie, părcălăbie. Cele exportate vor da vamă. Ai 
voie a rătăci cu oile iarna, «și de vară, pă locuri] slobode, 
încă să n'aibă opreală, însă ferind ţarinile şi făneațile» ; nu vor 

1 V. și mai sus, cap. penultim, p. 157, no 58. 
"2 Georgian.
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da dijmă, afară de «unde or ţinea ei stăne așăzate păste 

vară» : aici se vor tocmi cu proprietarii, «Nu vor putea cum- 

păra în paguba lor Birsanii străini, față de aceşti birni& pă- 

măntului.> Caii și căruțele lor nu-s supuși la podvozi. — Fol. 
407 Vo. 

1660. 13 Mart 7248 (1740). Grigore-Vodă, pentru «Stoica 

Căpitanul de drăgani şi pentru frate-săii Ghiorghe Băcan..., 

oameni streini». Scutire, <păcum, dup[ă) ce aă vrut Muscalii 

să s[ă] rădice den orașul Iașilor, ca să meargă la ţeara lor, ati 

dat jaf la dughiana lor, ş'aii prădat de tot ce aii avut, şi ai 

luat și carte ce ai avut de milă». Dughiana «să fie ferită şi 

de schimburi de spre neguţtori, şi de toate cheltuelile agești: 

de fănar și de plimbare Agăi, și de altele căte ar mai fi pre 

alte dughiane cu bălăchii» (s7c = băcălii). — Fol. 434. 

1661. 20 Mart 7248 (1740). Grigore-Vodă, pentru mănăs- 

tirile Galata și Sfîntul Arhanghel. <Întănplăndu-s(ă] în Dom- 

niia noastră întăi de am discălicatii tărgușoru ce este supt 

Gălata, cu așădzaria a trii iarmaroat[e] pe an.> — Fol. 437. 

1662. 1-iii Maiii 7248 (1740). Grigore-Vodă, pentru «proto- 

popa Ion, preutul de la biserica gospod de pe poartă, — că, 

în anii aceştiia, întămplăndu-sță] a avia pre-puternicii stă- 

pănii noştri oştire] cu Nemţii şi cu Moscalii, Domniia Mea 

încă, de spre partea ţărăi aceștiia, am eșit cu urdia la cănpu, 

şi protopopa Ion, fiind preut domnescu și om de triabă, şi 

avănd de la noi poroncă ca să s[ă] afle la paza bisericii gospod, 

căt om fi cu urdiia afară, iar el ai păzitii slujba besericii 

precum să cade, și, ori în care parte a țărăi aceștiia am în- 

blat cu urdiia la cănpu, el încă de noi nu sai dizlipită, ni& 

slujba bisericii pren silinţa lui nu s'au continit, şi mai vărtos 

că, şi în părțile] de gos cănd eram, de spre Gălaţ, elatur- 

mati totii după Domniia Me... Sa fie ertati de poclonul 

Sfinţiei Sal[e] preosfințitului părintelui Mitropolit şi alte dăr[i] 

de toate, de sar mai întămpla să iasă pe preuț.» Și privi- 

legii pentru Gucatele lui. Urmează privilegiul din 6 Iulie 7249 

(1741) pentru fii lui, «Lupul Medelniceriul» și Sandul, 

1663. 5 Maiii 7248 (1740). Grigore-Vodă. Pentru mănăstirea 
Slatina, ale cărei privilegii s'aă pierdut, <întănplăndu-s[ă] a
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vin[i] Moscalii ai€ în ţară, şi, prădănd măn[ălstirea, li-aii luat 

și aciale cărți». — Fol. 481 Ve. 

1664. 10 Maiă 7248 (1740). Pentru «preoții de la patru 

bisărit domnești ce săntu la tărgu, la Botoşani, cu o bisiarică 

din Păpăuţ», care <sănt sărat[e] și lipsite de toate trebuințil[e] 
lor», şi preoţii mai nici un venit. <Din 4 iarmaroat[e) care 

ce este obiceiii de să fac pe anacolo..., 2 delature tărgului 

şi 2 în tărgu..., pentru 2..., unul de la Sfetii Ilie şialtul la 

Săntă-Mărie-Mică, ce să fac afară. .., — la aceste..., săaibă... 

să facă ei dugheanile iarmaroacilor, și venitul dugheanilor 

după obicei, ce să lua de dughian[ă] pănă acum..., l-am 
dat... bisăricilor... Iar vinitul dugheanilor de la alt[e] 2 

iarmarod[e): unul de la Vinirea-Mar[e)] şi altul de la Sfetii 

Theodor, ce să fac în tărgu, să aibă tărgoveţii de Botoşian|i] 
a fat[e) ei dughenile, şi să iă ei acel vinit..., precum s'aii 

luat.» Strîngerea celui d'inţăiii venit o vor face Vornicii de 

Botoşani, cari-l vor da «la un neguțitor ce ar fi mai de frunte 

de acolo din tărgu», şi acesta va avea grija bisericilor, cum- 

părînd «cărți» și altele; el va răspunde față de Vornici. Restul 

se va împărți preoţilor, «după orănduiala și cinstea lor». — 
Fol. 484 Vo. 

1665. 8 lunie 7248 (1740). Grigore-Vodă. Scutire de «bani 

grajdiului de pe la Țigan[ij», a Țiganilor Mitropoliei. — Fol. 

485 Ve. 

1666. 22 Iulie 7248 (1740). Grigore-Vodă. Scutire pentru 

biserica de la Războeni, pe satul lui Sandul Sturdza Vel Lo- 

gofăt, cu călugări. — Fol. 471 Ve. 

1667. 23 August 7248 (1740). Grigore-Vodă. Scutire pen- 

tru «Ivan Braşoveanul», aşezat în Iași. — Fol. 424. | 

1668, 3 Septembre 7249 (1740). Pentru un scutelnic al 
lui «Iosif monah, dascalul din școl[a] slovenească». Îi lasă lui 

Iosif «cincize€ de stupi, ca să dea deseatință] boereaşte : den 
zeace bucate un leii». — Fol. 434 V*. 

1669. 12 Septembre 7249 (1740). Grigore-Vodă, Scutire 
pentru episcopia Hușilor. — Fol. 513. 

1670. 10 Octombre 7249 (1740). Grigore-Vodă, «pentru o 
sfăntă măn[ă)stir[e] de la Chișină[i]> : va lua 2 ocă de unt-



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 443 

de-lemn, o litră de tămiie pe lună, de la «vama gospod de 

la Chișinăii». — Fol. 486 — Urmează scutire pentru <un ţăr- 

covnic şi un posluşnic, oamini streini, ce s'ar afla la biserica 

de la Chişinău, care biserică, fiind mai înnainte domnească», 

e risipită de Tatari pe vremea Rușilor şi reclădită de Lupul biv 
Vel Agă. 

1671. 12 Novembre 7249 (1740). Grigore-Vodă, «pentru 

breasla ușăreilor, carele aflăndu-s[ă] de pur(ulrea nelipsiţ de 
la slujba Curţii Domnii Meale>, vor da 2 ughi de om pe 

an. — Fol. 429.— Constantin Mavrocordat decide (23 Iulie 

7243 =1735), că ei vor da, «la vreame hărtiilor, de om căte 

un galben». —Fol. 429 Ve, 

1672. 20 Novembre 7249 (1740). Grigore-Vodă, «pentru 12 

liud[e) sticlari, oameni care aii eşit din "Țeara Ungurească şi 

S'au așăzat la sălişte la Călugăra, la Ținutul Bacăului» : vor 

da numai «500 table de sticle şi 100 sticle de cealelalte, 

pentru treaba Domnii». Ce ar da mai mult, se va plăti, «căte 

doao parală de sticlă... Cu alții, cum să vor putea tocmi». 

Vor da goștină 2 parale de oaie, <bărsăneaște». La văcărit, 

vor scuti 2 vite de om. Sint daţi în sama lui Radul Racoviţă 
Vel Paharnic, pe moșia căruia se află. Li se adauge voie a 
lua lemne din păduri. — Fol. 440 V*. 

1673. i-ii Decembre 7249 (1740). Grigore-Vodă. Pentru 

«şangăii, oamenii și alte răflejturi a ocnii»>. Iarăşi, [i iartă 

dările, afară de «cvertul lor de așezare, cum s'or tocmi cu Că- 

măraşii». La văcărit saii cuniţă, vor scuti pănă la 600 de 

vite şi 100 de cai. La desetina stupilor, 200 de stupi «şi cu 

mascuri>. Goștină de oi vor da «pă obiceaiul lor», 60 de bani 
de om. — Fol. 441. 

1674. 29 Decembre 7249 (1740). Grigore-Vodă. Pentru 

călugării de la săhăstria episcopului Pahomie, «den deal de 

mănăstirea Neamţului». —Fol. 436 Ve. 

1675. 7249 (1740-1). Grigore-Vodă, pentru <Franţii şi Ion, 

care aii venit acmu den Țeara Ungurească, și sănt meșteri 

bărari». — Fol. 413 Ve, 

1676. 7249 (1740-1). Grigore-Vodă, lui Vel Comis, pentru 
braniște: <2 potronică de carul cu vin și 2 oc[ă] vin», etc.
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Tot așa pentru carul cu peşte, cu băcălie, cu sare, cu postav, 

cu blane, cu bogasie, cu miere, cu holircă, cu nuci, cu perii, 

cu în sau cînepă, «cu cafe sai cu sticle», cu păcură, cu funii, 

cu albii, cu c<uloiii», cu scumpie, cu lină, cu oale, şi «de plută 

ce mărgu pe Prut». Pentru şugubine și omoruri în braniște, 

pripasuri «de ţeară or tătăreşti». Să prindă și să dea lo- 

cuitorii pircălabilor pe Turcii ce sar purta rău. — Fol. 

410 V*. 

1677. 7249 (1740-1). Grigore Ghica. Pentru Vel Comis, 

ca să stringă pentru sine «branişte de var[ă] ais în tărgu, 

pe obicei, dup[ă] la crășme şi dup[ă| la breasle»>. 
1678. 7249 (1740-1). Grigore-Vodă. «Întănplăndu-s(ă) moarte 

lui Gheorghie Ursache la Cernăuţ!, s'au fostu lăsat supt epi- 

tropiia dumisal[e) lui Enache Halipliul, ca să-l grijască după 
moartea lui.» E îngropat la biserica domnească a Adormirii 

din Cernăuţi, dindu-se şi 5o de «stup[i] matce» acolo. Să fie 
ale preotului Costașco. — Fol. 492 V*. 

1679. 7249 (1740-1). Grigore Ghica. Pentru cei <28 oameni 

îmblători de la Cernăuţ, cu vătaful lor, carii fiindu în toată 

vreamea de slujba poroncilor Domnii Msale», sînt iertaţi de 

«biruri»: «ni6 &verturi, ni hărtii, ni alt ni6 unfel>. Li s'au 

dat și pecetluituri roșii «pă feaţele lor>. La desetină, vor da, 

pănă la 50 de bucate, 1 lei de zece bucăți. La văcărit, «cănd 

s'ar întămpla văc[ălrit», vor scuti fiecare un cal «și 2 vite». 

Privilegiul datează din întăia Domnie. — Fol. 406. — Același, 

pentru ca Vel Cupariul să stringă «slujba boorului de la 

toate cărtumele, ori cu ce fel de băutură sar afla la acel 

Ținuti, şi la iarmarocile ce s'ar face păste an... ., să îă bourul, 

de cărtumă căte 44 bani, și 2 oc[ă] dreapte de băutură», 

— fără vre-o scutire. — Fol. 405 V*. 

1680. 15 anuar 7249 (1741). Pentru <breasla părgarilor 

de ai& den laș... Pe 29 liud|e] ce sănt, cas(ă] aibăa daei 
de om numai doi galbeni de om pe an» (la Sf. Gheorghe ȘI 

Sf. Dumitru). — Fol. 440. 

1681. 17 Ianuar 7249 (1741). Grigore-Vodă, pentru un vier 

1 V. vol, V, p. 412; Cf. îfid., pp. 582-3-
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al lui Toma Spiţer, dat după plecarea lui «besiarecei ungu- 

reşti»>. — Fol. 4481. — Cf. fol. 463 Ve2. 

1682. 13 Februar 7249 (1741). Grigore:Vodă. A adus 

«apa denainte porţii Curţii domneşti, din care să îndăstulează 

toat[ă] obște». Vor fi «fieștecănd 2 oameni suiulgii pe treaba, 

atasta stătători..., cu nafacao lor>. Alege pe Dima și fra- 

tele său Constantin. <Măcar că'n anii ce ai trecut, s'aii în- 

tămplat în țara acasta și multe întâmplări cumplite, precum 

boala tumii, de care foc alţii toț ai părăsit orașul, eșind 

afar[ă] pă la ţeară, apoi și venirea Moscalilor în orașul acesta, 

despre carii răotăț şi nevoi ce ati făcut lăcuitorilor ţărăi 

știute sănt, încă şi haznao ai potricălit-o pe multe locuri, 

stricăndu-o, iar ei, acești 2 omeni, şi 'ntr'aceale vremi nu 

S'ai dăzlipit de la trebuinţile haznalii.» Îi întărește deci ca 

suiulgii.. Leafa lor e «10 lei pă lunlă], de la Visteriia Dom- 
nii Meale, şi căte un postav supțire de Paște, de la Cămara 

gospod, den an în an. Așijderea și tainurlijle de păine şi 

de carne şi de lumănări.» «Cheltuiala haznalii» o vor lua «de 

la siimeanii hătmănești, că așa sănt ei siimeanii legaţ cu tes- 

tamentul Domnii Meale: ertăndu-se de bir, să trag[ă] ei 
cheltuiala haznalii>. Vor scuti şi un număr de ducate la dăjdi, 

şi vor avea şi un scutelnic. <Dup[ă] moartea lor, iarăș den 

neamul lor cine va fi meșter de ap[ă], să încap[ă] în locul 

lor, şi nime alți meşteri de apă streini să n'aibă acea în- 

drăzneală de dat supărare vre unui obraz din cei ce să află 

lăngă Domniia Mea.» — Fol. 428. 

1683. r-ii April 7249 (1741). Grigore-Vodă, pentru «Petre 

Păuleț de la Trebeș, carele, fiind un sărac și strein, și aflăn- 

du-se presecar la preotul prefector». — Fol. 424 V*. 

1684. 2 April 7249 (1741). Grigore Ghica, pentru «State 

Grecul, ce au fost mai nainte paic la Domniia Mea și, însu- 

răndu-se, ai luat pe Zmaranda ce ai fost Jidovcă şi sait 

botezat». — Fol. 434. 

1685. 2 April 7249 (1741). «Pentru Ursachie Jicniceariul, 

i Pe același fol., scutire pentru «Sandul dascal ungurescu de la Răchiteni, 

de vreme ce este stricat de amăndoai mănule». 

2 “Tot acolo pentru satul Trebiș, «ce este a băratului din tărgn din Bacăii».
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carele adăvlăjrat ai fost feţor de boiariii de frunte, și era 
și al nostru cirac», mort «la vărsta tineareţelor sale, fiind 

încă holteaiii neînsurat»>, lăsînd averea în sama Domnului, 

afară de Burăuţi, «care l-ai rănduit el să fie dar Domnii 

Meale». Îl dă mănăstirii Barnovschi, «de vreame ce părin- 

ţii lui Ghiorghie Ursachie sănt astrucaţ la mănăstire... Știut 

lucru iaste că aceaste drease s'aii jăfuit de Cazaci, în vreame 

ce aii venit oștile moschicești ai în pămăntul Moldovii, de 

S'aii prădat țeara». Marturi, boierii. — Fol. 447. 

1686. 25 April 7249 (1741). Grigore-Vodă, «lui Vasilie 
Cogălnitanul €-ai fost porușnico», care are niște case ce 

n'a fost «conacde oaspeț... Acum, în Domniia noastră, în- 

tănplăndu-s[ă] a fi casăl(e] ageşti stricate, cu poronca noas- 

tră ai fost conăcită Agiia într'atastă cas[ă), iar acum, deșer- 

tăndu-să casăle, şi socotind Domnie Mia slujba lui G-aă slu- 

jitii din tinerețil[e] lui şi păn acmu, la bătrăneţie).» Să nu 
fie deci supărat, el și copiii. — Fol. 5o2 Ve. 

1687. 9 Maiui 7249 (1741). Grigore-Vodă. «Pentru acest om 
anum[e] Sandul, care de fel ai fost Armean ș'ai priimit pra- 

voslavie leage ; carelec aflăndu-se acum șăzător la moşiia ce 

are dup[ă] fămee la —», etc. —Fol. 446 
1688. 21 Maiu 7249 (1741). Grigore Ghica, «starostilor de 

Jidovi și tuturor Jidovilor de tărgu de Iaşi, şi pă cine vor 

pune ei, să fie volnit...a strănge crupca ce ai văndut-o ei, 

de la toţ Jidovii, dup[ă] scrisoarea lor, precum ai legat şi 
precum ai așăzat, carele precăt să dea, pe alișverișul lor; 

pentru căt atastă crupcă aii făcut pentr folosul și ajutorul 
și chiverniseala a breslii a tuturor, pe obiceaiul lor, cum și 

de alt[ă] dat[ă| ai fost acest obiceaiu de s'aii făcut... Ca- 
rele nu va da obiceaiul, să va pedepsi cu judecată şi globa ce | 
S'ai legat la zapisul lor.» — Fol. 432 Ve. 

1689. L-iii Iunie 7249 (1741). «Pentru șangăi ce tae sare la 
ocnă, carei de 'nceput, de la strămoşii lor, și păn acmu, leafa 
lor au fost orănduit[ă) şi așăzat[ă] a li să da căte un ban 
de o sare pă sările ce sănt vbiânuiț să dea la căutări.» 
O crește «cu doao părți mai mult»; deci 3 bani. —Fol. 441. 

1690. 15 lunie 7249 (1741). Grigore-Vodă, «tărgoveţilor
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jidovi şi romăni de Botoșani, carei aii jăluit Domnii Meale 

că, neîncăpănd ei toț să-ş fac[ă] case mai înlăuntru, unde 

iaste frunte uliții, s'ai așăzat mai pe de laturi, unde să vinde 

făina şi să face tărgu den Duminec[ă] în Duminec[ă), de 
căştig|ă] și ei hrana lor, şi acum să scoal[ă] unii și alţii şi 

cu lăcomie să întind ca să trag[ă) şi făina pe la dughianile 

lor, acei ce ţin dughiane la fața uliții, unde să vănd negoa- 

ț|ejle şi mesearniţa și altele... Tărgul făinii să nu să clă- 
tească den deal, den locul lui, de unde sai văndut și păn 

acum. Aşijderea și băcăliile, şi negoaţe, și mesearniţa, și pitărie 

să stea toate la locul lor, şi să nu să maistrămute, trăgănd 

unii la alții, — ca să aibă hran[â] cu toții.» — Fol. 435. 

1691. 4 lulie 7249 (1741). Grigore-Vodă permite Vel Is- 

pravnicului Matei şi vornicelului ce va pune acesta cla si- 

lişte la Cotnari» să cheme <Ungureani din “Țeara Ungurească..., 

or|căt] de mulţi». Nu vor da nimic pănă la Decembre, iar 

de atunci 7/p7ă, — Fol. 427. 

1692. 10 Iulie 7249 (1741). Grigore-Vodă, pentru un că- 

lugăr, care «s'a închinat cu celi ce are el, moșii, stupi, la 

Sf[ăJnta Mitropolie». — Fol. 472. 
1693. 25 lulie 7249 (1741). Grigore-Vodă, pentru «breasla 

blănarilor și a coj[ojcarțijlor de ai& den tărgul Iașii, şi de la 

alte tărguri», cari sînt supăraţi de cămănari, ce li ieai și lor 

«căte 4 lei, 2 potronici de om pre an... Nu să aseamănă, ni€ 

să- cuvine a avea vr'o cale slujba camăna cu blanță)rie, de 

vreame că camăna de 'nceput sai obitnuit asupra băuturii 

și a meserniţii.» — Fol. 445. 

1694. 27 lulie 7249 (1741). Grigore Ghica, pentru <bise- 

rica din Chiş(ijnăă, unde să cinstește hramul Sfăntului și Ma- 

rele făcătoriă de minuni ierarhu a lui Hristos Nicolae; care 

beaserică fiind mai înnainte domniască și, în vreme tulburărilor 

c-ai venit Moscalii aicea în ţară, s'aii răsăpit de Tatarli] din 

temelie, şi la acie vrem[e) fiind Sărdar din poronca nostră 

credintos boeriul nostru dumnealui Lupul Năstasă biv .Agă, 

slujind Domnii Mele cu credință, mai vărtos într'acele vremi, 

şi cerănd voe de la noi ca să fac[ă] dum[nea]lui atastă bisea- 
rică, Domnia Mea i-am dat voe și blagoslovenie ca să o facă,



448 CONDICA "LUI CONSTANTIN MAVROCORDAT 

și aii făcut-o dum[nea)lui din temelie, cu toată cheltuiala du- 

m[ijsale, și fiind şi acest loc, tărgul Chiș(i]năă, ce să numește 
Buicanii, a mănăstirii Gălăţii, unde iaste zidită atastă bese- 
rică, aă cumpărat dum(neajlui acel loc cu toate veniturile 
drept — lei, și l-ai inchinat sfintei bisearit ; care beserică cu voe 
nostră o aii făcut dum(neajlui metoh mănăstirii Gălății.» — 
Domnul îi dă, între alte 74272, pe an, «căte o sută de lei din 
mortasăpie Chiș|ijnăului... Și din păne ușorului ce să (să) 
străngea de la Tatar[i] acolo la Chiș[ijnăi, să aibă a lua trei 
dzăt dea chile de grăi și doidzăă de chile de mălaiu pe 
an.» — Fol. 394. 

1695. 5 August 7249 (1741). Grigore-Vodă, «pentru Pam 
buc Armeanul», viind în ţară «cu merșteșugul săi, știind a 
face strune... Unde ar găsi, pre la trunchiuri sati la sulgerie, 
mațe de oae de treaba meșteșugului săi, să fie volnic a 
strănge, de vreame că aceale altora nu sănt de treabă.» — 

ol. 435 Vo. 

1696. April 7250 (1742). Şărban Cantacuzino, nevoind să 
se întoarcă și arătînd hainie, moșiile se iaă de Domn. Una, 
Horodniceni, se dă lui Dinul Cantacuzino biv Vel Armaș.— 
Fol. 480 Ve. 

1697. Fără dată. Grigore-Vodă, pentru plingerea «Vrănce- 
nilor... că lăcuitorii ce lăcuescu la Țănutul Putnii n'ai avut 
obicei a plăti vama sai ortul starostescu. pe vinuril[e) ce le 
rădică de la vii și le duc la casăi[e] lor, cum ni acmu lă- 
cuitorii ce lăcuescu la alte sate într'acel Țănut nu plătescu, 
numai pe dănşii, pe Vrănceni, î ii supără». Întăreşte scutirea, 
— Fol. 483 Ve. 

1698. Fără dată. Grigore Ghica, pentru niște vecini recla- 
mați de mănăstirea Soveja, ca unii ce ar fi ccumpăraţ de ră- 
paosatul Mateiui-Vod[ă], Domnul Țărăi-Romănești, ctitoriul 
sf[iJatii mănăstiri, de la un Iane Parvana Sulger, —arătănd eg|ul- 
menul și zapisul lui Iane Parvana, cel de văndzare, -cu care 
au văndută aciale moșii [Ruptură și Costești, în Ținutul Tu- 
tova] și scrie: cu vecini, şi, osăbit, arată egumenul şi izvod 
de vecin[i] anume, iscălit de lane Parvana și de alți boiar(i]>. 
Oamenii explică astfel: «în trecută vreame, la Vasilie- -Vod[ă]
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sai mai înnainte, moșii, părinţii lor ai cădzut într'o slobodzie 

a lui Iane Parvana, și, puindu-l Vaslilie-Vod[ă] o împrumută 

mare pe acel Iane Parvana, el ai lipsăt în Țara-Romăniască, 

şi atuncea aii văndut aceale răpăosatului Mateii Basarabu 

Voevod, şi el, cănd aă lipsăt, apucănd și izvoadile de cisla 

satului, ai pus pe toț oameb[i] &-aă fost într'ata slobodzie 

într'acel izvod, numindu-i pe toţ: vecin[i).» Domnul ţine samă 

că: «sate boerești de multe ori] se tănplă, din vre-o pric[ijnă, 
de rămăn fără stăpănire și necăutate, şi cu multă vriame, iar 

acesta, fiind sat mănăstirescu, mănăstiril[e] ni&-odată fără stă- 

pănir|e] nu rămăn». — Fol. 396 Ve. 

1699. Fără dată. Grigore-Vodă. Proces al lui lordachi Can- 

tacuzino biv Vel Păharnic cu niște pretinşi zeczui: unul e 
«botnariii>, altul «<rotariii>. El arată un act de la «strămoșul 

Domniei Mele, răpoosatul Gheorghie Ghica-Vod[ă]... De căte 

ori, la căţ Domni s'au strigat şi cărţi cu poroncă: cine n'a fi 

vecin și să află pen sate boereşti, să iasă fieștecare pe la 

moşiele lor, cum și la Domniia a triia a lui Mihaiă-Vod(ă] 

atasta poroncă s'aii strigat.» De ce nai ieșit atunci? (Ne- 

terminat.) — Fol. 543. 

1700. Fără dată. Grigore Ghica, pentru stringerea morta- 

sipiei în Iaşi: «să iă 2 zloț de car sai de poioboc cu horilca, 

şi 2 oc[ă] horilcă den tot carul ce întră în tărgu la vam[ă], 
2 p[ojtronici, şi 2 zloţ de rachiu ce ar veni dentr'alt[ă) țeară 
şi 2 oc[ă] rachiu, 2 potronici de carne de peaşte sărat saii 

proaspăt și 2 oc[ă] peaște, 2 potronici de polobocul cu miiare 

ce vinde cu ban[i) gata la Turci, 1 potronic de putina cu 

miiare, 1 ban de toat[ă] precupeața ce vinde în tărgu și de 

tot neguţtoriul ce scoate negoț la tarab[ă] de toată săp- 

tămăna, căte un ban, și de tot băcal[ul] și precupețiulj, 2 
potroni€ de bolobocul cu perji și 2 oc[ă] perji, 2 p[oltronici 
de poloboc cu oloiă și 2 oc[ă] oloiă, 2 potronici de bute cu 

vin ce treace păn tărgu saii sar vinde cu darădicata și ar 

eşi den tărgu afară, 2 potronici de - bolob[oclul cu curechiii 

şi 2 despicături curechii, 5 bani de caru cu cofe şi 2 

cofe, 4 bani de carul cu sare, 4 bani de carul cu harbuz 

şi 2 harbuzii], 4 ban[i] de carul cu fieștece fel de poame 

65775. Vol. VI. 29
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și o oc[ă| de pome, 4 bani de putina cu brănză ce să vinde 

cu darădicata, 2 potronici de carul cu tutun și 2 oc[ă] tiu- 
tiun, 2 potronici de polobocul cu coase, carul mocănescu i 

ungurescu, 2 potronici de căruţa cu racii și 100 de raci, o 

bucat[ă] de carne de tot trunchiul ce tae în tărgu de vănd, 

den legumi ce să vănd cu sacul în tărgu, de toate să îi 

căte oarece legumi, şi den tot carul ce ar veni cu fănină, 

să ia căte 4 bani, ori cu ce fel de fănină ar fi, și de polo. 

boc cu dohot vadră pol din toate.» —Fol. 405 Ve. 

1701. Fără dată. Grigore-Vodă, pentru Iordachi Cantacu- 
zino biv Vel Spătar, căruia i se împresoară la Deleni «di 

spre fitorii lui Macsut, avănd Macsut danie o bucată de 

loc din hotarul tărgului Hărlăul, de la Antohie-Vodţă]». 
«Făntăna Doamnii.». «Niști spărturți] de poeni şi drept în 
capul chiscului.» «Poiana Părcovacii.» Ioniță Macsut aduce 
un act de la Petriceico, pentru o danie «Drăgoțăscului» : 
Macsut cumpără de la acesta. (Neterminat.) — Fol. 549. 

1702. Fără dată. Grigore-Vodă. «Pentru Ghiorghiţă cau 
fosti Spătar-Mare, ginirile) lui Alexandru Buhuș t-ai fost 
Hatman», care Gheorghiţă trecuse cu Dimitrie Cantemir la 
« Moscali, unde şi pănă astăz să află», averea-i rămiind, «după 
obiceiul pămăntului», în sama Domniei ; «din care moşii Dom- 
niia Sa Mihaiu-Vod[ă), la Domniia a triia, făcănd milă cu 
Luca Visternicul, fiind om de casa Domniei Sale, i-ai fost 
dat o moşie, un sat anume Petrișul şi dzece sălașă de ŢI. 
gau[i] pentru o chizăşie... De vrem[e] ce credintos boiariul 
nostru Toader Carpu biv Vel Medelnicer, fiind giner[e] lui 
Gheorghițță] Spătar, avănd și copii cu aăastă Supănias[ă] .. ., 
aflăndu-s[ă] aicia în țară mai vărtos cu slujbă driaptă cătră 
Domniia Mia, și dum(neajlui și copiei săi, şi mai ales în vrem[e] 
ca de trebuință, cănd au vinit Minih Feltmarșal cu oștile 
moschicești de aii călcat pămăntul Moldovii, în anul 7247 [17 39], 
la care vreme acii mai mulți ne-ai părăsăt și s'au dizlipit 
di cătră slujba noastră, și dum(neajlui cum și fiei dumțisale! 
ai arătat slujbă cu credință pănă în sfărșit...; osăbit că 
avănd și marle] prădăciune de cătră oștile moschicești, şi mai 
vărtos de cumnaţi săi, fitorii lui Gheorghiț|ă] Spăt., carii, 
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slujind Moscalilor şi viind şi ei cu oștil[e] moschiceşti aicea, 

au mersu la bejăniia duml[ijsal(e), în măn[ălstir(e] în Golăia, 
și i-aii luat tot c-ati avut»,—îi dă «toate moșielțe) și Țigan[i) 

c-aii fost a lui Gheorghiţlă] Spăt.», afară de Petrișul şi de 

Țiganii lui Luca. «Care moşii şi Țiganii și lui Gheorghiţ[ă] 
Spătarul i-ai fost de dzestre de la soră-sa Alixandra, fata 

lui Ureche, gupăniasa lui Alixandru Buhuș t-au fost Hat: 
man 1.» — Fol. şII. 

1 7, vol. V, p. 575.
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Documente “păstrate în Museul Gorjului, la Tirgu-Jiii. 
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1. Tirgoviste, 9 Iulie 7009 (1501). Radu-Vodă, lui Minea 

şi fii, pentru o ocină cumpărată cu dacpunn Srpnckii. Dom- 

nul o cumpărase de la Șimon, cu 22 de florini. Marturi: 

Barbul Logofăt, Tudor Vistier, Danciul Comis, Stroe Spatar, 

Badea Paharnic, Izvoranul Stolnic, Radul şi Dragomir Vel 

Stratornici. Monogramă roșie. Pecete roşie ruptă. Pergament. 

2. București, 21 lunie 7013 (1505). Radu-Vodă, pentru 

Radul Comis și fratele lui, Pătru Spatarul, dindu-li a patra 

parte din Corbi. Menţionat: Balica. Marturi: —-, Prăvul de 

Craiova, Bodea ot Cojeşti, Stroe Vel Vornic, Bogdan Logo- 

făt, Prăvul Comis, Calot|ă] Vistier, — Păharnic, Dragomir 

Stolnic, Neagoe Vistier. Scrie Tudor Gramaticul !. 

3. București, 13 Decembre 7017 (1508). Mihnea-Vodă, fiul 

lui Vlad, pentru un Neagu ce are ocină la Ursaţi. Pomenit: wr 

kSpasnuu. Vinzare cu aspri. Nume: Jitiian. Marturi: Barbul Ban 

şi Părvul Vel Vornic, Tudor Logofăt, Danciul Vel Armaș, 

Harvat Spatar, Calotă Vistier, Badea Păharnic, Ivan Stolnic. 

4. Tîrgovişte, 4 lulie 7029 (1521). Basarab-Vodă, pentru 

un Mircea, de la Cernădie. Nume: Nanciul. La cumpărătură, 

«şi Domniei Meale me-aă dat un cal». Boieri: Preda Vel 

Ban, Udrea Vel Vornic, Harvat Vel Logofăt, Dumitru Vel 

Vistier, Hamza Spatar, Jitiian Stolnic, Drăghici Paharnic, 

Badea Comis, Neagoe şi Stănilă Vel Postelnic. Scrie Radul 

al Lupului 2. — Traducere din secolul al XVIII-lea. 

5. Bucureşti, ro Iunie 7033 (1525). Vladislav-Vodă, fiul 

lui Vladislav-Vodă, pentru Dragomir şi fratele lui, Slavciui, 

şi Stanciul și fratele lui, şi Maniul şi fratele şi fiii, dîndu-li Peş- 

tişanii, Gemencale, Gruiul. Socoteala se face în aspri. Măr- 

turie de boieri la cumpărătură. Jigoranul Vel Vornic, Dragan 

1 C£, și Divanul din 1502, în Engel, Gesch. der Walachey, p. 189. 

2 Cf, Cronica lui Constantin Căpitanul Filipescul, ed. mea, p. 49, nota 4.
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Vel Logofăt, Capot[ă) Vistiernic, Stan Spatar, Neagoe Comis, 
Vrăjoghe Clucer, Hamza Portar, Petru Păharnic, Gonţea Ar- 
maș, Petriman și Mălaiii Vel Postelnici, Dobrue Păharnic. 
Serie Stoian. Monogramă cu roş. Pecete mică. Pergament!,. 

6. Bucureşti, 17 Decembre 7040 (1531). Vlad-Vodă, fiul 
lui Vlad?, pentru Stoian Pitarul şi soţia iui Stana, întărindu.-li 
ocinile ce aii de la tatăl acesteia. «S'a dat un cal [la cumpărare; 
lui Basarab Voevod.» Boieri: Drăghit biv Vel Vornic, Tudor 
biv Vel Logofăt, Șerban Vel Vornic, Vlăsan Vel Logofat, 
Radul Vistier, Drăghit Spatar, Udrişte Păharnic, Danciul 
Comis, Staico Stolnic, Staico Vel Postelnie. Scrie Nanul. Mo- 
nogramă cu roș. Pecete pe hirtie. Pergament. 

7. Tirgoviște, 30 August 7043 (1535), Radul-Vodă, fiul lui 
Radul, pentru ocină la Zorilești. Boieri: Şerban Vel Ban, 
Drăghit hiv Vornic, Tudor biv Logofât, Vintilă Vel Vornic, 
Stroe Spătar, Udrişte Vistier, Dragul Stolnic, Staico Comis, 
Radul Pașadie Păharnic, Badea rd3., Vel «Postelnicul>. Vlaicul 
Vel Logofăt. Monogramă cu roş. Pecete peste hirtie. Pergameiit. 

8. Tirgoviște, 23 April 7050(1 542). Radul-Vodă, fiul lui Radu. 
Vodă, pentru Roman și fiii lui, şi surorile: Mariia și Marga,— 
la Corcolaţi. Boieri: Barbul de Craiova, Cr(i]stian biv Vornic, 
Prăvul Vel Vornic, Staico Logofăt, Tudor Vistier, Dansul 
Comis, Stroe Spatar, Radul Vel Paharnic, Dragomir Stolnic, 
Radul și Dragomir Vel Stratornici. Scrie Stantul Gramatic. 
Monogramă cu roș. Pecete cu roș. Pergament. | 

9. Tirgovişte, 8 lunie 7053 (1545). Radul-Vodă, fiul lui 
Radul-Vodă, «Nanului» şi altora, între cari Slabciul, la Peș- 
tişanii-de-sus, Pomenit şi <prislopul crersawe>. Marturi: 
Coad[ă] Vel Vornic, Tatul — /rugt] Logofăt, Udrişte Vel Vor- 
nic, Dragomir Spatar, Albul Stolnic, Radul Păharnic, Badea 
Comis, Stanciul Vel Postelnic. Ispravnic: Deatco Armaş. Mo- 
nogramă cu roş. Pecete peste hirtie. Pergament. 

I0. București, 5 Maii 7057 (1549). Mircea-Vodă, pentru 
Radul din Peștana. Nume: Minţică. Monogramă cu roș. Pe- 
cete pe hirtie. Pergament. 

1 Cf. cu Divanul din documentul tipărit în 724. istorică, |, p. 104. 
2 V. Cronica lui Constantin Căpitanul, p. 52, unde în notă e de îndreptat filiația.
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11. 23 Iulie 7065 (1557). Pătraşco-Vodă, pentru :ocină la. 
Hermani ş. a. Monogramă cu roș. Pecete pe hirtie. Pergament. 

12. 17 Septembre 7075 (1566). Petru- Vodă, pentru ocină la 
Albeani, n H3EAAN'T WT ARS BHpSBE Sa. 4. acupui ro. (şi l-a plă- 
tiv de două biruri drept 500 deaspri bani). Mărturie a boie- 
rilor. Monogramă cu roş. Pecete peste hirtie. 

13. București, 17 Octombre 7077 (1568). Alexandru-Vods, 
pentru satul Bilogeşti: între altele partea lui Tepșa. Mono- 
gramă cu roş. Pecete ruptă. Pergament. 

14. 7078 (1569-70). Alexandru-Vodă, pentru Stan Vatavul; 
cu fiii lui, dindu-i ocina din Carpen, partea lui Bălan, pentru 
plată în aspri. Marturi boierii. Monogramă cu roş şi negru. 
Pecete ruptă. Pergament. 

15. Bucureşti, 4 Iulie 7078 (1570). Alexandru-Vodă, pentru 
Vai-de-ei. Nume: Rusul, Jdul, Jiva, Iuga, Grozea, Opriş, Găletarul 
Pătru, Severin. Monogramă cu roș. Pecete cu roș. Pergament. 

10. 5 lanuar 7080 (1572). Alexandru-Vodă, lui Drăgoiu 
şi fiii lui cu privire la o cesiune de moşie (Borcești). Cumpărătorul 
plătise birul lui Chivran, vînzătorul (wemaaa [sic] ce BHpuuRA... 

Ad NAâTH BHpSa kuRpanok). Mărturia boierilor. Monogramă. 

Pecete cu ceară, ruptă. Pergament. 
17. Tîrgovişte, 11 Septembre 7085 (1576). Mihnea-Vodă, 

lui Jitiian şi fratelui lui. Nume: Betul. Monogramă cu roş. 
Pecete ruptă. Pergament. 

18. Tîrgovişte, 23 Iulie 7087 (1579). Mihnea-Vodă, pen- 

tru ocină la Frăteşti. Nume: Huh[ulrez (şi: Hurez). Pomenit 

MOKOHHAT MHpua RoERoAa. Vlăcoae vinde ocina ei ela vreme 

de bir». Citate: RUHTA NOKOHHAT AHpUEE BOEROAA H KHHP DORSHHAr 

POAHTEAR PEARAAH aAcĂanAp5 BoszoAa. Monogramă cu roș. Pecete. 

19. București, 31 Octombre 7088 (1579). Mihnea-Vodă, 

pentru ocina Găleșoe, partea Zoicăi (aonkuR) și a Mărinei. 

Nume: Voicilă, Rupture, Stanciul Zbiera. Monogramă. Pe- 

cete cu roş, ruptă. Pergament, 

20. Bucureşti, 18 Mart 7088 (1580). Mihnea-Vodă, pen- 

tru Giurgie şi fiii lui, dindu-li ocina din Şepănești, partea lui 

Brăde și lui Andrei, etc. Alte nume: Jitiian din Boia, Miloş, 

Radu, Voimir, Vlăsan. Plata se face în aspri de argint. Mar-
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tură boierii. Monogramă cu roș şi pecete, cusută cu brun-lili- 

achiii. Pergament. Iscălitura Domnului: «Mihnea-Vod[ă| sin...». 

21. Bucureşti, I-ii Maii 7091 (1583). Mihaea-Vodâ, pen- 

tru Jitiian, ce are ocină la satul Broşteni. Nume: Roman, 

Crilipa, ș. a. Monogramă cu roș. Pecete peste hirtie. Per. 

gament,. ” 

22. 29 April 7092 (1584). Mihnea-Vodă, pentru ocină 

în Albeani. «A plătit Neagoe birul lui Stroe», luindu-i mo- 

șia: pentru şese ani (uiscTh) se fac 1.500 de aspri de bir. Mo- 

nogramă cu roșu. Pecete ruptă. Pergament. 

23. Tîrgovişte, 7095 (1586-7) (luna lipseşte). Mihnea-Vodă, lui 

Rustea şi fiilor lui, dîndu-i satul Tălpăseştii, partea lui David. 

Între nume: Văsiiii;, Slapciul, fata lui Bilţ (6nauea), Martin. 

Cumpărătura se face Rh AHH NETpS BOHROA, CH AHpUER ROH- 

goaa!. Monogramă cu roșu. Pecete peste hirtie, cusută cu roş. 

Pergament. 

24. Bucureşti, 7 Februar 7095 (1587). Mihnea-Vodă, pen- 

tru Găleșoaia. Marturi boierii. Monogramă cu roş. Pecete, cu 

şnur albastru (ruptă). Pergament. 

25. Tirgoviște, 7 Septembre 7096 (1587). Mihnea-Vodă, 

pentru Dragomir Postelnicul, Albul, Ignat, dîndu-li ocină la 

Bălești: wr ARASA cuc BHuorgaa. Se pomeneşte o judecată 

NDH AHH NOKOHHAPO NETAS ECEECAS cHh AHpurE BOEBOAS. Ci- 

tate (românește): «hotarul Șarapatinilor», «Valea Calului», 

«hotarul Brăcarilor>, «drumul Trăgului», «vișinii Voinigeș- 

tilor>. Pomenit un Coico. Monogramă cu negru, ştearsă. Pe- 

cete roșă, ruptă. 

26. București, 2 Februar 7101 (1593). Alexandru-Vodă 

fiul lui Bogdan, pentru Mitrea și fiii, întărindu.-li satul Poeani, 

vîndut cu aspri. Menţionaţi: Dadul, Țigul. Și pentru Clăceşti. 

Localitate: «la brad». Și din Bobești. Menţionate: «la Cre- 

meţ», sAHa 403is wr AocSA part. Boieri: Danciul Vel Vornic, 

Barbă Albă Vel Logofăt, Pană Vel Vistier, Radu Vel Spă- 

1 E interesant că nu se pomenește înrudirea lui Petru, fiul lui Mircea Cio- 

banul, cu Mihnea, fiul lui Alexandru, fui alaltui Mircea. Cf. şi no 15, apoi vol. 

V, pp. 438, 703 și Șt. Orășanu, în Convorbiri Literare pe lunie 1903. V. 

şi 0 25,
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tar, Hadărbal Vel Stolnic, Tudor Vel Comis, Manta Vel Pos- 
telnic. Monogramă cu negru. Pecete cu roș, ruptă. Pergamenti, 

27. București, 2 Iulie 7103 (1595). Mihail-Vodă, pentru 
Calotă Vel Spătar şi fiii lui, dindu-li satul Codreani. Nume: 
Sămbotin, Berbeniţ|ă). [one £cT EHa TEX RHUIPEUUA ARALE WT 
BAL BBEME MEPIIALU, TA HI CST BUA CHpBOAAL H ne mMo- 
KHT Ad NAATHT HSPORE AAXKEORE (acăci aii fost acești oameni 
ce se zic mai sus mai înnainte vreme megiași şi au fost săr- 
mani şi n'a putut plăti dăjdile lor»). Marturi: loan Vel 
Vornic, Miroslav Vel Logofăt, Tudosie Vel Vistier, Radul 
Vel Cliucer, Radul Vel Comis, Stroe Vel Stolnic, Șerban Vel 
Păharnic, Preda Vel Postelnic. Scrie Crăciun. Monogramă cu 
roş. Pecete cu roş. Pergament2. 

28. 3 Decembre 7104 (1595). Vinzare la «Hăeşti, din teiu 
pruneșăscu, din teiul sohodolenesci, din vramnița Hăeștilor, 
partea Arăbeților şi a lui Șărban Zgreben..,, partea lui Că- 
culat şi partea Nebunului... Păr în livădia lui Litovoe?... 
În matcă la trestie... Milco băiașu». — Copie sai traducere din 
sec. al XVIII-lea. 

29. C. 1600-30; Adeverinţă pentru un moşnean, popa 
Tatomir, «cum iaste] mușu-seu, popa Stan, moşten din Hă- 
iaşti, din descălecată, și împart[e] ocina cu Stoian», etc. «Popa 
Stan... cănădă au fugit de pre atasta ocină, ai fugit de să- 
răcie, că ai tăiat ună hotar; deci l-ai închinat Radul Spaful 
din Seciă ot Griveani, de au dat iape 3; decie au fugit de 
săr[ăcie». 

30. 7110 (1601-2). «Se ştie cumii aii cumpărat popa Laţco di 
la Stantul Gură-Molia 2 locuri în plopi derelpt] ban[i] 280, şi 
ai cumpăratii di la Idul ot Livade, di în drum pănă în vale 
în rupto, derățpt] banfi] 120, şi ai cumpăratii di la Steveţii unu 

1 Cf, eu Divanul din Hurmuzaki, XI, p. 905. Belabrad din alte acte și 
Barbă-Albă de aici sînt aceiași persoană. E o interesantă dovadă că se _tra- 
duceaii în slavoneşte pănă și nume de familie. 

2 E cel mat apropiat de lupta de la Călugăreni dintre actele cunoscute 
pănă acum ale lui Mihai-Vodă, | 

* E numele vechiului Voevod ce s'a luptat cu Ungurii în secolul al XIII- 
lea. V. și Sate şi profi în Ardeal, p. 161, nota 3.
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lazu şi o crivină di în:susu de vadul Dragulluli, și dreaptă ban[i) 

165, şi cumpărată. di la Stoca 2 locuri în plopi în ruptă, de- 

repti ban[i] 220, şi o crivina iar di vadul Dragul (ss: bani) 

şi curetura di la gura Lăeurdișul|uji, în ban[i] 180, şi iar ai 

luată popa Laţco silișta şi locul la punte pop în zelogi, în 

ban[i] 280, de la Crătunipena la Paşti; iar de purori ban[i] 

la zie se fiia stători. Şi aceştiia di la Stoica, di omni bonii 

mături: Daco și Radul Crăţan şi Steile, Staico iganu; şi 

ş-u pusi şi peceţilea. Vă leat 7110.» 

31. 20 Maiu [1601-11]. Radu [Șerban], «ceștii mueri anume 

Ana», la Albeani. «Că au fost Anasor[ă]cu Neaga [pe care o 

moşteneşte] pre sfânta evanghilie. Des, cănd ai fost la pris- 

tăvirea Neagăi, iar ia ai lăsat șau dat toat[ă] oc[i]na ei 

surori-sa Anei, cu blăstăm la moartea ei.» Fiul Anei are și 

el parte, «pentru cau plătit Dumitru o&[ijoa Albuloi de bir 

încă în zilele lu Alixandru Voevod». Altă parte e <în Valea 

Hrănei, păntru că o au fost plătit de bir tatu-său Viadul încă 

în zilele lu Pătru Voevoda... 1 plaiă de vie în Ciucu, și pre 

unde aii fost făcut tatu-săii Vladul groape de viţ[ă], și căt 

iaste stărpu..., cuimpărătoare. Și am văzut [Domnia Mea| 

şi cartea cinstituloi Bmacr... HOMS NphE ChEETPHHRO TCARAAUI 

ASNAN NpEAER EEAHRU Gan Kpantgekti şi am înțeles şi Domnie 

Mea... ii paASa Katu. ES3reRSa ne. Monogramă cu roș. Pe- 

cete pe hirtie. 

32. Tirgovişte, 2 lunie 7113 (1605). Radul-Vodă, nepo- 

tul de fii al lui Băsărab, pentru Pătru L.ogofăt din Plăvicani, 

dindu-i ocină la Goeşti. Pomenită o Catalena. Se dă ocina cu 

vecini fiindcă <a plătit birul lor, toate dările (AaBoRs) ce aii 

fost preste an, întrun an, întăii în luna lui Martie 27 de 

9.000, la Dumitru și la Oprea razi, as. 1.650, și la dzr la 

7.000, la Dumitru Obogeanul și Prăvul firar?, 1.250, și iarăși 

la &zr la 9.000, Stan din Băşcoi şi Cerne fzraz?, as. 1.650, 

şi iarăși la un iz, la 5.000, la Săliman și la Manea &zrar?, as. 

1.030, iarăşi la Stanciul Postelnic și Dobromir ovear oi 6, şi 

la &:7 la 6.000, la Urluianul şi Oprea, aspri 840, iarăși la bir 

la 7.000, la slugile lui Voda Ban, aspri 1.050, iarla un dr la 

2.000, la Stanciul și Stoian irar:, as. 1.370, iarăşi la un 7,
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la 5.000, Maftei Postelnic şi Prode Girar:, as. 1.370». Mono- 
gramă cu roş, şi iniţială roşie la început. Pecete pe hirtie, cu 
șnur roş. Pergament. Slavon. 

33... [Prins de pecete], 7114 (1605—6). Radu-Vodă, pen- 
tru Pătru Logofăt, dinduii ocină la Goeşti. Nume: Devul 
Turtil[ă), Vlădică, Zota, Călţă. Marturi boierii. Monogramă cu 
roş. Pecete peste hirtie. Iscălitură. Slavon. 

34. Tirgovişte, 24 Maii 7115 (1607). Radu-Vodă, unui 
«Dumitru din Tărgu-Jiiului», pentru moşie la Dănești: Nume: 
Bubul, Staiul, Dumitru al Coşoaei, Benea, Mincună, Frăncu, 
Albeaiui. — Traducere din secolul XVIII-lea, de un preot care 
declară că, de-ar fi fiind greşeli —, <de să va cerceta prin 

alţi dascal[i] şi să va găs[i] vre-o greșal[ă), să îndreptaţi fără 
ponos, că să va f[i] greşit; iarăş alt meşteşug n'am făcut». 

35. 20 Octombre 7115 (1606). Zapis pentru o datorie. 

Marturi Stanciu! Curteanul, Șandru ot Comăneşti. — Traducere 

din secolul al XVIII-lea. 

36. 7 -Novembre 7119 (1610). Radu-Vodă, pentru oa: 
meni din Lileşti. Fără boieri. Monogramă cu roș. Pecete 
ruptă. 

37. 27 Februar 7119 (1611). Radu-Vodă, «Predei Băr- 

săscu Sulgeriii>, pentru părți din Baia. — Traducere. 
38. Fără dată (ruptă). Pănă la 1611. Radu-Vodă (Şerban), pen- 

tru Stanciul Ghigăi, dindu-i ocină la Copătosa, partea lui Stan 
Cărneleagă, unchiul lui, ș. a. Boieri: Radul Cliuă. Buz(ejscul, 

Preda Vel Ban de Craiova, Cernica Vel Vornic, Stoica Vel 

Logofăt, Lupul Vel Vistier, Mărzea Spătar, Gligorie Comis, Băr- 

can Stolnic,. Stanciul Paharnic, Leca Vel Postelnic. Ispravnic 

Stoica Vel Logofăt. Monogramă și inițială cu roș. Pecete ruptă!. 

39. Tirgovişte, 27 Februar 7119 (1611). Radu-Vodă, lui 

Preda V. Sulgear, «ca să fie volnic cu cartea de... sa- 

tele și moșiile lui Căzan, însă de în Bae jum[ăltate, etc., şi 

de în “Țigăniia lui partea lui toată)». EL avuse piîră cu Căzan, 
«cum ai fost dat în măna lui Căzan 6.000 aspri de argintu 

1 C£. en documentul din 1605, în vol. V, p. 177,n0. 15; pp. 293-4, 

20, 14; p. 295.
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turceşt|i]». Se învoise Domnul ca Preda să iea satele datorni- 
cului, dacă acesta nu va plăti la termin. Fără boier! Mono- 
gramă cu roș. Pecete pe ceară, de inel, 

40. 7 Februar 7120 (1612). Radu-Vodă, pentru Preda 
Vel Sulger, «ca să fie el volnic cu carte Domnii Mealle) să 
aib[ă) a-ş luare de la Căzan de în Baia bani 30.000, pentru 
că i-aii rămas lips[ă] acești bani dea în oiarie de în Vlăce. 
lar, să nu-i va da banii gata la măna lui, iar boeriul Domnii 
Meal(e| Preda Sulj. să fie volnic cu cartea Domnie Mealle) 
să-i ţie moșiil|e). Însă de în Baia, şi dă în Ciuperceni, şi de 
în Alun, oare-cătă să va aleage partea lu Căzan. Însă să fie 
volnic boerinul Domnii Meal(e) a țineare aceste moșii într'o 
jumătate de an: să nu-i va plăti Căzan aceșt|i] bani cea sănt 
mai sus, iar boerinul Domnii Mealţe] Preda Sulj. să fie vol- 
nic a-ș face şi cărți de moşie pre aceste oă[ine] cea sănt 

mai sus scris[e|.» Formala slavonă. Monogramă cu roş. Pe- 
cete mică, roșie, ruptă. 

41. 7 Februar 712[0] (16:2). Radu-Vodă, pentru Preda 
Vel Sulger (Bărsăscu).-— Traducere. V. n' precedent. 

42. 22 lunie 7120 (1612). «Seris-am noi, buni me- 
giiaşi», între cari un lancal, un Srăbul, un Negreaiii, un Ci- 
cul, un Iovan, un Neaniul, un Mirciul, «acestor oameni anume 

Giurca şi Ursul din Negoeșt[i], -ai avut pără înaintea jupănu- 
lui Radul Ciiuceariul Buzăscul cu Dumitru fegorul Vlădulei 
din Poiană] -păntru nişte o&i]nă &-aii văndut Moneasă lu 
Butan din Mirosloveani, partea Neagăei Dulimăneasei. . ., 
pentru c'ai tostu Neaga la bir, de& ia aă murit, birul în 
urmă i-ati rămas, în Gată i Monease ai fostu, căzut-aui birul 
Neagăi duplă] capul i Moneas(i]. De& într'acțeia] Imoneas|a) 
a sta într'altu chip n'aă știut, ci ia ai văndut partea de 
oclijnă a Neagăi lui Butan, de i-au plătit birul ei, că aces 
„„„cună iară ai fostii din funea i Moneasi; det pentru aceaia 
birarii tot aii tras pre Moneas|a] pentru birul Neagăi. Iară 
Dumitru fecorul Vlădulei, el acum să () apucă de atastă 
că[ină, și o iă de la Butan, și zice că î-o ai dat mă- 
tuşe-sa, de sai înfrățit Neaga cu atast(a) (?), muma lui 
Dumitru. Iar dup[ă] aceaia jupănul Radul Cliug. Buz(e]s-
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cul el aă dat pre noi să le căutăm dreptate şi s(ă] judecăm 
cum vom şti noi, cu sufletele noastre.» Se decide ca Dumitru 

să ţie partea tatălui lui, c<iară de atastă otnu de partea 

Neagăi, featei i Dul(i]mănease, se se veaghe, ... eia să n'aibă 
nit meteah cu agastă o&nă.» 

43. 8 lanuar 7121 (1613). Radu-Vodă, pentru Jup[ă)nești. 
Pomenit un Arca, Radu al Paşti, Hamza. — Traducere din 

secolul al XVIII-lea. 

44. Tirgovişte, 13 April 7121 (1613). Radu-Vodă, pentru 

Ursul fiul lui Mone ot Ciuncu. Plătește acesta «birul Duliă- 

mănesei». Marturi boierii. Monogramă cu roșu. Pecete ruptă. 

Pergament. 
45.2 Maiu 7121 (1613). Radul-Vodă, pentru Lupul Vel Pă- 

harnic (Mehedinţeanu), întărindu-i ocine laNeagomirii din Mehe- 
dinți, Ursoia, Ponurălul, Dobra, Ruptura (șters cu roş la 7149), 

Rogojălul, Tămna, Lacu, Padeșul-de-sus, Topliţ(a), și Ţiganii, 
între cari : Liiana. Pomenită vremea cînd <a venit Ungurii aici, 
în țara Domniei Mele și aii prădat toată țara Domniei Mele: 
atunci i s'a. întîmplat dregătorului miei mai sus zis pribegie în 
tara Moldovei, cu Domnul lui!>. Se cumpărase moșiile, supt 
Mihai- Vodă mai ales, sati şi supt Radu Șerban, cînd Lupu era 
vtori Armaș. — Splendid document pe pergament, cu mono- 
gramă şi inițiale în aur; pecete atîrnată cu șnur roș-verde. 

46. 28 Mai 7121 (1613). Radu-Vodă Mihnea, pentru moșie 
la Brătești. Nume: Purcariul. Monogramă cu roș. Pecete ruptă. 
Pergament. 

47. Tirgovişte, 17 Mart 7123 (1615). Radul-Vodă, pentru Crode 
Logofăt din Popeșt(i]. Monogramă cu roș. Pecete ruptă. Per- 
gament. 

48. Tîrgovişte, 1-ii April 7126 (1618), Alexandru Iliaș, pentru 
nişte săteni din Stolojan. «Și ai plătit și datoriile lor şi partia 
lor de bir în trei ani, în zilele lui Șerban-Vod[ă], de lună 
căte un galbin ... În cîmpii, la jugastri... Un loc în crivini. 
Un loc în cămpă, păn în hănsul cel marțe].» Se dă un loc 

! Adecă Radu Șerban. E vorba de năvălirea în Țara-Romănească a lut 
Gabriel Bâthory (1610-1),
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<în zilele lui Mihai-Vod[ă], pentru o vacă de zestre, care] 
Sai fost răpus într'o prad[ă] a tătăni-său Datco.» — «lar la 

limba rumănească s'au scos acum, la lunie 24, |! 7249 [1741]», 
de popa Părvul. 

49. Tirgovişte, 24 April 7126 (1618). Alexandru-Vodă, pentru 

Udrea din Roșiia, dîndu-i siliştea Brădeții și siliștea Bărcani- 

lor. Şi «partea lui popa Gherghe, fratele lui Dobromir Banul, 

din Corbi, toată partea lui». Pomenit Stanciul, fiul popei. La 
hotare: wr uspmSpuae Ilac, Spărturi, «lazul lui Stroe» (c'rporg) 

«tri plute», «stupina Iugăi> (iorhR), «riu vărsături», «văna seacă», 

«valea părăului». Menţionat un Trufele din Temeșani, o <Aţi- 

gancă anume Vrălina, Aţiganii Negreaiu și Reptil, Stan Lău- 

tariul» (de la «Nica Arbănaşul» ot Căpreani). Marturi fusese 

la cumpărat: din Runcu, Radul Pipa și Radul Răspopul, 

etc. Marturi boierii. Monogramă cii roș. Pecete peste hirtie, 

cusută cu şnur roș și albastru. Pergament. 

50. I-iit Mart 7127 (1619). Radul Mihnea, pentru un călugăr 

de la Pocovalişște. Pomenit un Romcea, Stansul Măţu, Iuga, 

Mușati, Pojogeanul, Stantul Epure, Bunda, Mătora, Bulta al 

Gramei. «Pentru fărtaţiia lor... O maram[ă] și o dulam(ă] ... 

Țiganca Camsa, Corna, Băldia.» — Copie sai traducere din 

secolul al XVIII-lea. 

51. Tîrgovişte, 26 April 7127 (şi dela Hristos: 1619). 

Gavriil Moghila, pentru Ion din Grivi. Nume: Măilat, Șerbul, 

Ratea, Guţul, Puia, Gărgana, Ciuteala, Opriana, Bolde, Mi- 

culeţul. Pomenită «o crivină de cânezi». Marturi boierii. Mo- 

nogramă cu roș. Pecete pe hirtie. Pergament. Slavon. 

52. Tirgoviște, 18 Novembre7128(1619).Gavril Moghila, pentru 

ocină la Vierășani. Monogramă cu roș. Pecete ruptă. Pergament. 

53. Tîrgovişte, 24 April 7128 (1620). Gavril Moghila, pen- 

tru Dumitru ot Hurezi. Vinzare «za 1 mascur gras... 

34 EAHa aer Să ucapeu. Pomeniţi: Benga, Dijmariul, Dănuţă, 

Bărcea, Bălboc, Pilea. Monogramă cu roş. Pecete ruptă, Per- 

gament. 

54. Tîrgovişte, 25 April 7128 (1620). Gavril Moghilă, pentru 

Simean, dindu-i un loc în Lazuri. Pergament. Monogramă cu 

roșu și inițială. Pecete ruptă.
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55. Tirgoviște, 26 April 7128 (1620). Gavril Moghila, pen- 

tru călugărul de la Potovalişte. — Copie saii traducere din se- 

colul al XVIII-lea. 

56. Tirgovişte, 26 April 7128 (1620). Gavriil Movilă, pentru 

părţi în Găleșoaia. Nume: «Dealul Racoţei», Nănuţa. Vînzarea 

se face și pentru unporc. Menţionat un fapt petrecut npe AH 

ADEGEAH ROEkOA,. Pomenit un Racoți și satul Cebăluiţă. Boierii mar- 

turi. Monogramă cu roş. Pecete ruptă, cu şnur roş. Pergament. 

57. Bucureşti, 3 Maiii 7128 (1620)., Gavriil Moghilă pentru 

o moșie la Scoarța, partea lui Frume, şi alui Lăduţă a lui 

Vădislav, a jupaniței Vișei ot Vădeani, a lui Crăceiii. Po- 

menit: «Piscul stupinilor». Martur şi Mărinicul. Divanul. Mo- 

nogramă cu roş. Pecete ruptă. Pergament. 

58. București, 3 Maii 7128 (de la Hristos 1620), pentru 

satul Costeanii. Pomenit «părintele archimitropolitul chir Luca 

Vlădica», Stoica Vistierul și jupăneasa Dochia!. Monogramă 

cu roșu (şi inițială). Pecete peste hirtie, cu șnur roșu. 

59. Tîrgovişte, 13 April 7129 (1621). Radu-Vodă Mihnea, 

pentru o ocină la Vierășani și Blănești. Monogramă cu roș. 

Pecete ruptă. Pergament. 

60. Tirgoviște, 6 Februar 7130 (1622). Radul-Vodă Mihnea, 

pentru mai mulţi oameni, între cari un «Matiul», cari aii moşie 

la  Peștişanii-de-sus. Monogramă cu roș. Pecete roșă, ruptă. 

Pergament. 
61. Tîrgovişte, 13 Maii 7131 (1623). Radu-Vodă Mihnea, 

lui Stan al Blăjoaiei din Drăghiani, care are pămint wr ua 

HNpERAE RpEatt, 7 Anini anTpS BOEROA, Wrpuca 2. Nume: Mihorca, 

Breazea, Bumbul, un orășan din «Trăgul Jiiului». Cartea i se 

pierduse, cu averea, «de păginii Tătari» 3. Marturi boierii. Mo- 

nogramă cu roșu. Pecete cu hirtie. 

62. Bucureşti, 20 Mart 7134 (1626). Alexandru-Vodă, unor 

1 V, vol. V, p. 289, nota r;p. 296, pata 2; p.297, nota, pp. 681-3. Pen- 

tru Mitropolitul Luca, ' din Cipru, v. Zse. Biz. rom. 1» p. 28. 

2 E cea d'intăiă pomenire a acestei porecle, în privința motivării căreia, v. 

ale mele Conzribufiuut la istoria Munteniei (An. Ac. Rom, XVIII), p. 61, 

nota 3. 

3 În 1624, V. vol. V, p. 626, la no îi, 

68773. Vol. VI. 39
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moșneni din Sătcelu, pentru o parte din Măgrești. În același 
sat e și un <Ştirbeaiii». Monogramă cu roş. Pecete pe hirtie. 
Pergament. 

63. Bucureşti, ro Maiii 7134 (1626). Alexandru-Vodă, unui 
orăşan din «<Trăgul Jiiului». Nume: Iovan, Luntan, Remotea, 
Haidăul, Hude, Iovan Mazălul, Hătul, Bălţatul, Negrul, Ji- 
motea. Pomenit un act cîn zilele lui Şerban Voevod.» Mo- 
nogramă cu roș. Pecete pe hirtie. Pergament. 

64. Bucureşti, 17 April 7135 (1627=—=1628 1). Alexandru- 
Vodă Iliaș, pentru satul Gureani, unde fusese «tot oameni judec ?, 
cu moșile lor, din moș, din strămoș». Ajung Rumini supt <Șer- 
ban-Vodă... lar după aceaia, căndu aii fost în zilele Domnii 
Meale, în Domniia d'intăi aia în pămăntul rum[ă)nesci, iar 
Stoica Vist. el aă făcut vicleșug de cătră Domniia Mea cu 
ră viclenie, și ai fost făcut Stoica Vist. Domnii Meale mult(e) 
pagubi, și au fost rămas dator Domnii mult[ă] sum[ă] de 

1 E sigur că Alexandru Iliaș a fost numit abia în toamna anului 1627. V. 
vol. IV, p. oLvy. Reproduc aici raportul olandes din Constantinopol, 13 No- 
vembre 1627, pe care promisesem a-l da acolo: 

«Ever acht dagen is den prince von Valachie verandert, twelck syn 
eygen schoonvader, en Griech van dese stadt (die met den groote disguste 
secretelyck vuyt Valachie vertrocken  ende thuys gecoemen was, te weege 
heeft gebracht, alhoewel de Stenden van de selbige provintie met den nicuw 
erweelden, voor desen -andermael geregneert hebbende, ende van haer verdre- 
ven, seer qualych tevreden syn, ende de ministers van den prince van Tran- 
silvanie (die syne formele partye is) daerjegens alle moegelycke resistentie 
hebben gedaen. Sulck dat veel luydens twyfelen, dat door instigatie van de 
Transilvanen, die liever een ander nabuyr soude hebben, wel eenige nieuwe 
scandalen mochten ontstaen.» 

Adecă: 

«Tocmai acum opt zile a fost schimbat Domnul Țerii-Romănești, pe care 
schimbare pănă și socrul săii, un Grec din acest oraș (care plecase pe furiș 
din ţară, cît se poate de dezgustat, şi venise aici), o pusese la cale, cu toate că 
boierii din acea ţară sînt foarte nemulțămiţi cu cel noi ales, care mai domnise 
odată înnainte de aceasta și fusese gonit, și cu toate că miniștrii principelui 
Ardealului (care era sprijinitorul săi în toată forma) s'aă împotrivit cât aii putut 
la aceasta, încît că mulți bănuiesc că, prin ațițarea Ardeleanului, care ar vedea 
mai bucuros pe un altul ca vecin, sar putea să se isce unele tulburări nouă.» 

2 V, 1. Bogdan, Despre enejii români (An. Ac. Rom., XXVII). 

 



  

MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 467 

bani.» Acum, în a doua Domnie, pentru această datorie, se 
ieaii, cu Divanul, satele lui Stoica. «Deci i-am judecitii şi 
i-am slobozit Domniia Mea şi pe acel sat Gureani ce s'ati zis 
mai sus, de s'aii răscumpărat cu bani de cătră Domnia Mea, 

de rum|ăjnie, drept galbinii gata 200.» Între săteni: Nă- 
nil(ă] Laţco. — Traducere din 7253 (1744-5), a popei Părvul. 

65. București, 25 Maiii 7136 (1628), Alexandru-Vodă, pen- 
tru fiii lui Mosor (mocopa). Pomeniţi: Tămpa, Pilat, « Curmă- 
tura Băleştilor», «Poiana Săciului». Monogramă și iniţială cu 
roșu. Pecete peste hirtie. Pergament. 

66. București, 2 Septembre 7136 (1627—8). Alexandru Iliaș, 
«acestor preoţi, anume popa Drag[oJmir de Grigorie (sic), 
i ot Negoeșt[i] pop Lupul ot sudstvo Gorjil— ca să fie capul 

„lor şi bucate ce vor avea, în pate] de spre sate și slobozi 
de bir şi de gălea![ă] de făn, de boi, de oae seacă, de ca], - 
de miare, de cară, de cai de olac, de măldăr, de podvoad[e), 
de mertice, de oae de sulgii și de lucrul domnescu, și de 
toate măncăturil[e] căte sănt preste an în ţeara Domnie 
Meal[e] ; — numai alegăndu afară să dea dijma de stupi și gor- 
știna și vinăriciul și birul vlădicescu, — alt nimica să nu dea, 
ce să hie în pat[e). Pentru că i-am ertat Domnia -Mea pre 
toț preuţii de la ţeară şi de la orașe, ca să fie numai de 
paza sflijntelor besearet, şi în zi și în noapte, cu bună pace: 

pănă căt voii fi Domnia Mea în Domnie, să roage pe Dum- 

nezei pentru sănătatea Domnii Meal[e) și pentru sufletul pă- 

rinţilor Domnie Meal[e), și pentru toată creștinătatea, ca să 

fie Domnii Meal[e] pomeană în veacu; iar ei să fie în pa&[e] 

şi ertaţ în zilel[e] vieţii Domnii Meal[e), capul lor și buca- 

tele lor. Iar care preut va avea fecori aii fraț ai părinți au 

alte rude, aceaia să-ș dea birul cu satul. Drept aceaia şi voi 

birarilor și voi săteanilor și voi toate slugile Domnii Meai[e], 

carii veț umbla în slujbe într'acest județ, în vream[e| ce veţ 

vedea castiă] carte a Domnii Mealle), iar voi încă să căutați 

1 E vorba de răscoala Lupului Mehedinţeanu contra lui Alexandru-Vodă 

Niaș în 1618 (v. vol. 1V, p. caxxIi şi urm.). Stoica favorisa pe răsculați, De 

aceia supt Gavril Movilă, urmaşul lui Alexandru, el e bine cu Domnia (vol. 

V, p. 178), ajungînd și din noă Vistier (î4;d,, p. 297, n0 19).
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foarte să vă feriți și în pas[e] să-i lăsaţi.» A pus și blestem 

pentru urmașii săi. Scrie Lep[ăjdat Logofătul. Monogramă cu 

roşu. Pecete de ceară, ruptă, 

67. «ţ Scris-am eii Stan fitorul călugărului Mardarie acesta 

al mei zapis la măna popei, cum să s(ă] ştie că i-am văndut 

2 răzvoare de vie în dealul Negoieştilor, și am văndut ei 

Stan aceste 2 răzvoare de vie şi casa şi 1 bute, de le-am 

văndut popei Pătru dereptu 2.700 de aspri gatah, și am văndut 

sii Stanu atastă vie şi casah!, ce săntu mai sus scrise], eu 

de a mea bun[ă] voe şi cu ştirea tuturor megiieșiloru din 

prejurul locului. Și ai fost mărturie: din Negoești pop Lupul 

i Pătru Caldaşin i Vladul îi Ricul i Pătru al Lupului i Ilie 

al Epurei i lon al Buice i Stiriian Grecul, și din Băleșt(] 

Florea, și din Albeani pop Roman i Vladul' Berivoescul. — 

" Ghinar 18, vă leat 7139 [1631]. — Ei Stan amu pus şi pe: 
ceat[e] mea.» — Pergament. : 

68. 8 April 7130 (sic) (1632). «Noi satul Porceanii» dai 
zapis «Radului Armașului V: ot Jup[ă]aeștii pentru că, fu- 

" gănd noi de năpăştiile Domnului nostru Matei Voevod: în 
Țara Ungurească, deci pe dum. l-ai apucat armaș domneșt[i] 
de ai dat pentru noi ug. 49. Deci noi, venind din Țara Un- 

“gurească, dum. ne-ao apucat cu armâş domnești pentru bani.» 
Zălogesc moșia «Gorniţelul și, la vale, Valea Căşiței, pe scur- 

“sura văii în piiatră..., pentru că ne-ai fost plătit dum. de 

bir cu ban[i] gata fără voia dumnealui. — Copie. 

69. 1-ii lunie 7140 (1632). Zapis către «Danciul Logofăt ot 

"Părăiani?: vînzare de ocină cu Rumini (Romcea, Lazăr, Țigul, 

“Lupul stupar, Pătru al Sitei). Între marturi: Hamza Capi- 

tanul, Preda Vorniculă, Stoia, Ghioca Ocnariul. Peceţi. 

„1 Pentru această particularitate de graiă, cf. ce zice d. Hasdei (Cuveute 

den bătrăni, L, pp. 98-100). 

2 V, vol. 1V, pp. COLzY, 35; 268. Peste douăzeci de ani el era Mare- 
Postelnic. El a fost ucis, cu fiul săi Preda, de către Mihnea-Vodă (Cro- 
aica lui Constăntin Căpitanul, ed. Iorga, p. 145; Stoica Ludescu, în Maga- 

in, IV, p. 351). Mai v. și vol. V, Documentele Brîncoveanu, nle 38, 39; 
" Documentele Știrbei, n 50. De aici se vede, că soția sa era o Cocorască şi 
că Danciul mai avea un fi: Petru, El stătuse întăi la Milești. — Pentru 
Pirăianii din secolul al XVIII-lea, v. vol. V, pp. 419-20, n 96.
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70. 283 April 7142 (1634). Matei-Vodă, pentru satul Gu- 

reani (între «moșneni»: Bălin, Coico, Mănilă). Pomenit cpis- 

cul cîmp[ujșorului», «mărul porcarului», «păn în grohot», 
«pînă în pristopul (sic) Darului», «pînă în cornete», «în vir- 

ful colnicelor», «piatra Nantului», «crivina lui Pardos>!. clară 

după aceia, cînd aii fost în ziiele răposatului Șărbani-Vodă, 

iară satul Gureani, ce s'aii zis mai sus, el ai fost căzut dator 

Stoicăi ce ai fost Vel Vistier ug.50. Deci, după aceia, cînd ai 

făcut Stoica Vistierul sfinta mănăstire Strimba [în Gorj), iar satul 

Gureani, ei ai făcut Stoicăi Vistier 50.000 de șindrilă pentru 

acei ughi 50, și de aciia au fost ca niște oameni plătiți. 

lară, cănd ai fost în zilele lui Alecsandru-Vodă [liiaș, după 

moartea Stoicăi Vistier2, iar Domniia Luiai apucat satul Gu- 

reani pentru datoriia Stoicăi.» Răscumpărare. Acum <Miloş 

logofătu din Gureani, nepot de frate Stoicăi Vistier, el aii 

căzut în spinarea satului Gureani, zicînd că nu sau plătit de 

acea dat[ojrie». Piră la Divan. Se ză /ege de 12 megiași, 

sătenilor (între ei Arvat, Rujean, Sarul 5). La termin, «satul 

Gureani aii jurat în Scaunul Craiovei cu toată leagea deplin». 

Îavinge prin aceasta. — Copie sai traducere din secolul al 

XVII-lea. 

71. 5 Septembre 7143 (1634). «<Şerbul fitorul lu Dumitru 

Sfatul ot Albeni» vinde un loc cumpărat de la «Crăsun al 

Gălgului și di (sic) la Reantea», în hotar cu locul «Braicăi». 

Pomenit Vlad Vulpariul. «În brăzeiu, în cale plopișul>, <în 

cornet di la Măţul», «supt grueţul Făn|tă)nelelor». Între 

marturi: «Caldaşin și frate-săi Stantul Comăc și Lupul Cos- 

toboiă şi Vladul Buitoiul...şi Radul Znop şi... Scarlet și 

Radul Pestrei>. 

72. 13 April 7143 (1635). Carte pentru «megiiaşi tocmeal- 

niâ» : Ivăniş, Ursul, Stănislav ș. a. Să cerceteze întrun pro- 

ces: catastă o&nă de moșie, megiișească au fost, ai rum[ă|- 

“nească>. Monogramă cu roş. Pecete mare cu chinovar. 

1 Cf, Bogdan, Documente și regeste, p. 55. 

2 În a doua Domnie a lui Alexandru. V. mai sus, no 65, 

3 Acest nume se întîmpină în actele romănești ale lui Mihai-Vodă (v. 42. 

Ac. Rom. XX, p. 457).
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73. București, 7 Maii 7144 (1636). Matei-Vodă dă un loc 
cu vie, în satul Grivii, «la Curpen, pe obrejie, la cireș... Și 
aii fost a/dămâșari î din Curpen Barbul», etc. Nume: Fugle, 
«vrăhul dealulov», Gărgana, Țangonie ot Curte, Preia!, Mă- 
riţa, locul Murmenţi, Becan, Hololan, Bibarţa, Hoţe, Suliţă, 
Șuşmăneasă. Vînzare drept <oi cu miei». Monogramă cu roș. 
Iscălitura domnească. Pecete pe hirtie, cu șnur roș. Perga- 
ment. Slavon. 

74. 20 Octombre 7145 (1636). «Stan[ca] și Caple, fe- 
telle] Stancilui Botișului» 2 vînd ocina lor «derept 2.120 de 
ban[i]». Marturi: «Tudor Vet., ispravnicul Scaunului Craiovei, 
și Dan Vătaf şi Nicola Vătafot Vărăni..., şi Badul judeţul 
ot Craiov(a» ?. 

75. 12 Maii 7145 (1637). Vinzare din «munte, din Tăn- 
pel[e| ceale mariit..., din funea făurească»>. Marturi: Picul, 
Viadul Măţului, Oprea Biaca. 

76. 26 Maii 7145 (1637). Pătrul ot Negoești şi fratele săi 
Apostol vind «un plaiă de vie... Și le-amii văndut din vărful 
dealului, unde am pus apa de aii cursu spre apa Călnicului 
și spre apa Țofriei, în lungi stăjeni 15», etc. Martur şi 
«postelnicu Hamzucul ot Popești», Nicul. Scrie popa Roman. 

77. Craiova (), 6 Iulie 7146 (1638). Matei-Vodă, pen: 
tru satul Cărbești. Pomeniţi: Bucșă, Radul Copa&, Dragodan, 
Buzilă, Benetic. Scrie «Stan spudeaiii» 3. Monogramă şi ini- 
țială cu roș. Pecete pe hirtie. Iscălitura Domnească. Slavon. 

78. București —- (alb pentru lună şi zi) 7147 (1638-9). Matei- 
Vodă, pentru «Barbul Capitan ot Poian[i], ot sud — (sicy» &, 

1 Pentru acest nume, care e și de femeie, v. şi vol, IV, p. 16, no 26. 
* Botoșanii își trag numele de la un Botăş. 
5 Pentru ispravnicii Băniei Craiovei, v, vol. V, p. 627. Pentru sfatul o- 

rășenesc al Craiovei, 7447, p. 300, n0 32. 

4 Şi dealul de lîngă Brașov se chiamă Timpa. <Timpele» par a fi fost 
munţi ce înfățișaă un anumit aspect. 

5 Xmovăaios. V, Genealogia Cantacuzinilor, p. 292: cera desăvirșit 
spudeii», 

6 EI fu unul dintre fugarii în Ardeal cari aduseră Domnia lui Matei-Vodă. 
Apoi, el ajunse Mare-Clucer (v, vol. VI, pp. 20,35 și Stoica Ludescu, în 
Magazin, LV, p. 314).
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dindu-i un loc la București, «în mahalao calicească, la Gor- 

gan» (slavoneşte). Pomeniţi doi «dăr[ăjbanţi», jupan Stroe Vel 

Șifari, jupan Mitrea biv Vel Pitar... i Niţa biv Vel Ag(ă]... 

i Ghiorma Căpitan îi Bunea vtori Visteru i Udrişte Năsturel, 

vt. (rupt), Para Peharnic, Gheorghe Vistier, Costandin vtori 

Postelnic, Ivaşco vtori Postelnic, Ivan vtori Postelnic, Marco 

Logofăt, Șerban Logofăt, ...i ot Desa Radul Logofăt..., 

i ot Farcaș Radul Căpitan, i ot Văleani Ghinea Sluj., i ot 

Pimniţă Radul Cliu ...,i ot Spineani Iacov..., Drăgoiii 

Logofăt ot Fălcoii. . ., Loi Sluj.» și mai mulţi iuzbași, între cari 

«Andrino». Monogramă și inițială cu roșu. Pecete peste hirtie. 

Iscălitura Domnului! 

79. 6 Mart (c. 1640). Raport către Domn al lui <Dan- 

- ciul Măld(ăjrescul» şi «Stan Armașul», zzănafi «cu cești Bă- 

eși, să adevărăm cum li e tocmala cu Vladul den Bărsești. 

Mers-am, Domne, la dinșii, cu Vladul den preună, strănsu- 

s'aii, Domne, megieșii toți ceia ce ai mărturisit în zapisul 

cela ce mi-i dat Mărie Sa să le iai samija], are Vladul trebă 

cu Bae, aii cum le va firăndul.» Doi frați mărită o soră, îi se 

spune, «după Drăgan Buzoenul, și o înzăstrat. Decii să iai 

Mărie Ta sam[ă) că ace fată au făcut 2 feţori și o fatlă)», 

din care pornesc Alunenii şi Bărseștii. «Decii, ce fată s'au 

rupt de fraţi-ş, de i-ai dat o funi... Den Căzan (fratele si] 

Spătarul au fostii acel cocon Socol ce ai perit la Tismana ?. 

Decii acesti Socol este Stanciului şi lui Stan nepot de văr 

primare... Decii Mărie Ta vei adevăra şi-i vei judeca cum 

te va năstăvyi Dumnezeii. [Dau lista megiaşilor.] Decii, cum 

te va năstăvi Dumnezeu pre Mărie Ta.» 

80. 7149 (1640:1). Vinzare «în gruiuțul Viişoriei», «cu ști- 

rea tuturu fraților noștri, din sus și din jos». Între marturi: 

Stroe e Leurdeanu, Ghiorma un viitor Ban, Bunea e Grădișteanul, 

Gheorghe e Caridi din Trikke, Ivaşco, Golescu, Radu din Deasa joacă un rol 

în pribegia și luptele lui Matei-Vodă (v. Stoica Ludescu, în Magazia, IV, 

pp. 312-3). <Loi» poate să fie «prietenul Loiz>, din 1656, al lui Preda Brin- 

coveanu Cf. vol. V din această colecţie, p. 121, no 21. 

3 În lnpta din 1631 cu oamenii lui Leon-Vodă, V. Magazin, IV, p. 313.
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Florea cel ulogi, Lipan, Mirtoia, Stiriian Gz[ejcul [v. n” 69). 
«Și adămaşu datu 3 pol. de vin.» 

81. 26 Mart 7149 (1641). «Cum să s[ă| ştie că ne'm 
strănsu noi rudele lu Socolul, toţi, după mortea lu Socol, şi 

am socotit datoriia ce ai căzut după mortea lu Căzan; ci 

am socotit să plătim datorie cu Baia, iar alte moşii se le îm- 

părţimu.» Se arată părțile: «cineș cu frățiia lui». Martori : mai 

mulţi boieri «şi alții mulţi, căț îşi vor pune măinile mai josu». 

Degete. 

82. 9 April 7150 (1642). Vinzare la un sat. Între mar- 

turi: Radu Țoţăi, Udrea Lungul, Costandin Glăcesc[u), Du- 

mitrașco Berevoescțul. 

83. Tirgovişte, 26 April (2) 7150 (1642). Matei-Vodă, 

pentru megzașii din Petreştii Scurtului (]. Gorj. Nume: Bu- 

duran, Ciuhul, Tămpa, Miloş Logofăt, nepotul de fiii al lui 

Stofi]chiță Vistierul 2. Proces cu mănăstirea Strămba [v. n” 70). 

Boiieri: Dragomir Vel Vornic, Radul Vel Logofăt, Stroe Vel Vis- 

tier, Diicul Vel (Agă; v. vol. V, p. 298, n* 23), Preda Vel 

Clucer, Dumitru Fileşanul Vel Stolnic, Radul Vel Comis, Dră- 

gușin Vel Pâharnic, Costantin Vei Postelnic. Scrie Soare Lo- 

gofăt. Monogramă cu roş (şi iniţială). Pecete pe hirtie, cu 
verde, Iscălitura Domnului. 

84. Tirgoviște, 3 lanuar 7151 (de la Hristos 1643). Ma- 
tei-Vodă, pentru Tatomir Roșul (uepaen) din Crăbeşti, Nume: 
Barbul Beleuja, Lupul fiul lui Laţco, Stanciul Vănătoriul, Cră- 
ciun a lu Harhot, Mihaiă al Aninii, Oprea Postelnic Păpă- 
răzachii, «Dealul Corăi», Colan, Achim. Monogramă cu roş. 

Pecete cu roşu (ruptă). Pergament. 

85. Tirgovişte, 2 August 7151 (1643). Matei-Vodă, pen- 
tru «Hamzai Gherghina, ce sănt la Roşii, ot sel ot Alun» (Gorj). 
Pomenit «un Rumăn anume Mihil, fezorul lu Vlad, nepot lu 
Dan Gorun, de fetor, de sat den Colibași... , fezorul Ceplea- 
nului». Fiul unui Rumiîn se vinde din noi altuia, după moar- 

1 Nu e vorba de Socol Cornăţeanul, ucis de Seimeni tot supt Matet-Vodi, 

dar abia în 1643, ci de cel mort la Tismana, 'V. nota precedentă, 
? Pentru Stoica, v. şi mai sus, p. 469 şi nota 2. Stoichiţă i se zicea mai 

pe ales vremea lui Mihai-Vodă (v. tabla la vol. NII din colecția Hurmuzali).
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tea tatălui săi. «Dec, deac' ai prinsu stăpănii de veaste, iar 

Hamza și Gherghina, ei ai sorocit pre Dumitrașco Peharni- 

cul (noul cumpărător], și aii venit înnaintea Domnii Meal(ej 

la Divan, de se-ai părăt față unii cu alalţi.» Cel din urmă 

arată «cum i-ai fost mărturisit lu Mihil [Rumănul) satul Ne- 

goeștii cătră Dumitrașco, cum iaste Mihil judecu, nu e rumăn 

nimenuilea». Dar se constată a fi în adevăr «Rumăn de moșie». 

«Să se apuce Dumitrașco Peharnicul de marturii carii au fost 

mărturisit de Mihil că nu iaste Rumăn, ce iaste om slobod, 

să-ș iă banii, de va avea vre-o mărturie.» Ceilalţi stăpîni «să-ş 

ia pre Mihil Rumănul...,să și-l ducă, cu tot ce va avea, la 

casa lor». Scrie Lepădat Logofătul. Pecete cu chinovar. Mono- 

gramă şi inițială cu roş. 

86. 23 Novembre 7152 (1643). Ordin către mai mulţi 

(între cari un Petrişcan), «ca să jure de cătră Danciul Logofăt 

[v. n' 93] cum că nu s'aii văndut, însă partea lui de otnă, 

fâr de altor fraţ, den sat den Baia». Monogramă cu roş. 

Pecete mare cu chinovar. 

87. 7152 (1643-4). Matei-Vodă, pentru Vlad Bărsăscu, cu 

privire la moșia Baia. — Traducere. 

88. 8 anuar 7152 (1644). Matei-Vodă, pentru Anca ju- 

păneasa lui Frăţilă Stoinicul din Rovinari (Gorj), cu privire 

la o vie. Nume: Negrita, Moldoveanul!, Ianoş Țiganul, Goană 

Comisul, Cîrştovă (Cărştov). «Şi din rumtură cu grumazii», 

«moşie ]a rumtură, cu grumazi, cum umblă apa.» — Tradu- 

cere de dascălul Lupu (secolul al XVIII-lea), în două exemplare. 

89. Tirgovişte, 18 lanuar 7152 (1644). Matei-Vodă, pentru 

«Udrea Postelnic şi fratele săii, fiii Vlăduţului din sat din Bi- 

bești din județul Gorj 2». Nume: Radul Grușa. Se arată și «un 

frate al lui Vlăduţ, anume Lupul». «În zilele răposatului Șer- 

ban Voevod.» Pomeniţi: « Popa Potărcă şi jupăn Micul Potărcan». 

Supt Matei-Vodă, moare Vlăduţul și încep proces fiii Lupului : 

! Un eMoldoveânul de în Scoarța» face în 1391 o vînzare îanaintea pir- 
călabului de “firgu-Jii (Hasdeii, Cuvezte den dătrăni, |, pp. 58-9). 

2 Aceştia încep neamul Bibsştilor. Cf. vol. V, p. 309, no 6ş și p. 654 
(Mihai, în 1696).
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Stancul și Oprea, cu jupăniţa Neacșa a Vlăduţului. Menţionat: 
«vrăhul Cebanului>. Monogramă cu roș. Pecete pe hirtie. Per- 
gament. 

90. Bucureşti, 20 Mart 7152 (1644) (de la Hristos 1643). 
Matei-Vodă, lui Stanciul Băiaşul și Stan, fiii lui Stroe, dindu-li 
Bad 3A itp (cf. n” 81) şi Ciuperceanii. Menţionat: Dănățoiul 
din Tirgu.Jiu. Monogramă cu roș (și inițială). Iscălitura Dom- 
nului. Pecete pe hîrtie, cu şnur roş. Pergament. 

9I. Tirgovişte, 20 Mart 7152 (1644). Matei-Vodă, pentru 
Stantul Băiaşu ş. a. «Nepot Stanăului, ce-i iaste nepot d'in- 
tăi.» — Traducere. 

92. 3 April 7152 (1644). Mărturie a unor săteni din Secelu. 
Pomenit popa Gucur. «Şi ubroc de gru, dereptu bani 60, și 
adălmaș ved. za vin 3.» Nume: Pirtei, Dănac, Vasi, Măgăli, 

Radul Dărăbanțului, Udrea al Vătahul(u]i. 

93. 24 Iunie 7152 (1644). Matei-Vodă, lui Danciul Lo- 
gofăt de Mileşti!, pentru o pîră privitoare la Baia. Monogramă 
cu roș. Pecete cu chinovar. 

94. Tîrgovişte, I-ii Novembre 7153 (1644). Matei-Vodă, pen- 
tru satul Aninişul. Nume: Cărăiman, Vălceaoa Mohfojrită, La. 
cul Părăi, Lihul, Lăvăiă, Stăna Lupului Răulei, pe coasta de 
la Răstoc, Lupul Ploscariul, Plaiul Răchiţealeior. Monogramă 

cu roș. Pecete pe hirtie. Pergament. 
95. 18 Februar 71(5)3 (1645). Matei-Vodă, pentru Stanciul 

Băiașul și alţii «de în Baia de Hier> «de să-ș îă toţi Țiganii 
căţi aii fost ai lui Socol den Bae». Pomenit «jupan Diicul Vel 
Agă? și Antona din Slăvitești. Monogramă cu roș. Pecete 

mare cu chinovar. Iscălitura domnească. 

96. Tîrgovişte, 5 Maiii 7153 (1645). Matei-Vodă, pentru 
niște săteni din Șuic (]. Argeş) î. Pomenit Căzan Spatarul. Di- 

1 El nu e altul decît Danciu Piriianu, V. mai sus, p. 468 şi notar, Să fie 

tot Piriian și Barbu Banul Milescu de supt Șerban Cantacuzino: E de ţinut în 
seamă că Danciu avuse şi el un fii Barbu (vol. V, p. 122, n% 30) şi că, pe 
lîngă Petru fiul lui Danciu, aflăm un Petru Milescu. V, vol. V, pp. 605, 689. 

2 Buicescu, pretendent la Domnie. V. tabla vol. IV, la «Diicul>, 
3 V. pentru Şuici un act de la Nicolae-Vodă Pătrașcu, în Convorbirile lite- 

rare pe Iunie 1903,
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vanul ca mărturie. Monogramă cu roş. Pecete peste hirtie. 
Iscălitura Domnului. — Și traducere. 

97. 8 Decembre 7153 (1644). Matei-Vodă, unui sătean «de la 
Bae», pentru Țiganul Dragna. Pomenită <jup[ă]neasa Antona 
din Slăviteștiij». Monogramă cu roș. Iscălitura Domnului. 

98. 11 Novembre 7154 (1645). Mai mulți (şi un aprod) 
din «Baia de Fieru> dau un zapis la «nepoţii Midii», «că 
nea-aă fost Rumăni de moşie, de în Bae ; dit acum noi i-am 
judecitu de a noastră bună voe și fără de nici o si[l]ă . . ., ca 
să fie slobozi în veci, ei şi fetorii lor.. « Şi iam cumpărat 
dereptu ug. 20». Marturi: «părintele popa Stanciul Clisiiarul 
de la Bes[ejrica Domnescă ot Craiova, îi pop Lupul ot tam, 
i Străţimir Vătah, ispravnicul Scaunului Craiovei». Peceţi. 

99. 7154 (1645-6). Vinzare în «talere». 
100. April 7154 (1646). Matei-Vodă, pentru Jupăneşti. — 

Tradus de protopopul Radu din Dolj, la 1782. 
101. 15 Maiu 7154 (1646). «Hamza, i Bălac, şi Cărstea, fe- | 

torii Şobandei ot Bircii», pentru o vinzare de vie <păn în 
vie Mustei, drept banii] ug. 12». Martori: Oprea Ditul, Ni- 
cola Beleaia, Postelnicul Barbul Bengescul, «i ot Negoeştii 
Caloeni», Calotă snă Hamzucul ot Popești. 

102. 28 Maiu 7154 (1646). «Matei Bas[ajrab Voevod», pen- 
tru Stanciul și fiul săă, din «Bae», cari să ţie partea «Ra. 
dului fecorul lu Tecus!..., şi cu un Rumănu anume Drag(o)mir 
Ciuciul. Pentru c'acest Rumăn l-ai fost dat unchiu-săii Predii 
Clucer din Brăseşti?, iar Preda Brăsescul el l-au fost văndut 
Danciului Logofăt, cu partea de moşie, cănd şaii văndut şi 
alte părți. lar, cănd au fost acum, iar Istratie, cu Hamza, ei 
au venit cu pără de s'aii părăt de faţlă] naintea Domniei 
Mellje cu Filip, şi așa păriia Istratie cu Hamza, din Alun, cum că 
l-aii văndut Sorița, cumnata lui Istratie, fămeaia lu Dumitru, 
lu Hamza din Alun.» Monogramă cu roş. Pecete cu chinovar, 
Iscălitura Domnului, 

1 Deci Tecuci era și un nume de botez: această lămurește originea tirgu- 
lui “Tecuciului. 

? A fost ucis la 1655 de Mihnea-Vodă,
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103. 7158 (1649-50). Matei-Vodă, pentru nişte săteni din 

Baia. — Traducere. 
104. 7158 (1649-50). «Pred[a] fesor lu Bălaur dinii Baia» 

vinde o moșie. «Și me-ai dat ună boi derepi lei 6 şi banfi] 

gata lei 3... Și ami dat adălmaş v[ejdre 2.» 
105. 9 Februar 7158 (1650). Matei-Vodă, pentru a se 

împlini niște oameni ce fugise, lăsîndu-şi platnici «chezaşii», 

cari, dati aceştia «și vin, vendre 100, pentru dobănda banilor». 

Monogramă cu roşu. Pecete mare cu chinovar. 

106. 11 lanuar 7159 (1651). «Nicola şi Negoiţlă] ot Răs- 

căiaț» se tocmesc pentru «2 copii de Ţigan din igăniia 

Drăgoeştilor». Marturi: «Stan Ariimaşul Oteșanul şi Grozaav». 

107. 21 Septembre 7162 (1653). Matei-Vodă, «ţie, Opricane 

Roșule din Turceneșt(i]..., pentru că ait, naintea Domnii 

Meal|e], [s'a jeluit] Iorga copilul din casa Domnii Mea![e] pentru 

o mătuş(ă] ce șade în casa lorde săntu 15ai, și de nimenilea 

băntuial|ă] păn acum n'aă avut, iar, căndu iaste acum, tu 

„ te-ai sculat de ai mersi de o trag, şi ai luat şi un boi al 

slugii Domnii Meal[e] Iorgăi copil. De care lucru, în vream(e) 

ce veri vedea atast[ă) carte a Domnii Meal[e), iar tu să cauț 
să laş mătuș[a] foarte în bun[ă] pa&[e), nemic să nu o mai băn- 

tueșt[i], și să dai şi bou slug[i] Domnii Meale, ce-i luaot (sic); 

că apoi, de nu veri asculta de porunca Domnii Mealţe), bine 

să ştii că mare certare și urgie veri petreace de cătră Domnia 

Mea.» Monogramă cu roș. Pecete de inel. 

108. 4 August 7162 (1654). Costandin Şărban-Vodă, «ţie, 

Filipe Pos. ot Baia, și voao altor părtaș de ot[i]nă, carei au 

văndut moşie răposatului Matei-Vod[ă] ... Să căutaț pentru 
cărţile voastre carel[e] aţ luoat bani de la Matei-Vod[ă), afar[ă] 

den moșiia și den Rumănii boiarenului Domnii Meal[e] jupan 

Danciul Vel Sluj. [Părăianul), să v(ă] gătiț banii toț, căţ aţ luoat 

voi de la Matei-Vod[ă], şi să veniț cu eiaiă la Domnie Mea. 

Pentru că aicea, îunaintea Domnii Mealţe], jăluit-ai boiarenul 

Domnii Meal[e| Danciul Vel Sluj., cum că i-aii lepădat Matei- 

-Vod(ă] bani pre moșiia lui și pre Rumăni în sil[ă), făr de 

voia lui și fâr de nit o dereptate. De& el ș'au gătit banii 

toț, căț i-au lepădat Matei-Vod[ă]. De care lucru iat[ă] că
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v[ă] scriă Domnie Mea să căutaț s(+) v[a] gătiț banii căț 

aț luoat şi voi pre părţile] voastre, să-i aduceț aicea la 

Domnie Mea; că apoi, dacă nu veţ veni cu banii, o voii 

trimeate Domnie Mea de o vor aduile] și cu treapăd.» For- 

mula slavonă. Monogramă cu roșu, Pecete de inel, cu chi- 

novar. 

109. 15 Maii 71:62 (1654). Vinzare de vie, «cu piimniţă, cu o 

bulă cu iină (sc), cu ţarcă (s7c), din dealu de la Alun», ca să fie 

«moşie hoabnică». Între marturi: cot Scăuiani Preda Roșul.. . 

În Tărgoviste, în casa Mircei dăr[ăjbanţul. Şi amu scris eă 

Calot[a] săn Hamza ot Popeşti [v. n” 101]... Şiai dat aldă- 

mași veadre de vin 3, vadra căte ban[i] 66.» 

110. 26 Iulie 7i62 (1654). Constantin Şerban-Vodă, «aces- 

tui om anum(e) Stanciul Beşteleia ot Aneniş ot sudstvo Gor- 

jil. -. ca s[â) fie el în pat[e] de acum înnainte pentru ru- 
m[ăjnie de cătră Radul fratel[e] lu Piele... Pentru că i-ai 
fost năpăstuit... cu un zapis mincinos ca să-i înpresoare şi 

să-i rum[ă)aească, că ai fost zis cum că au plătit Stoica Piele 

pre un frate al lor, anum[e] Stan, de o datorie deug 25.» 

Radu Piele se purtase «ca un om asupritor și neavănd uice 

o treab[ă] cu aceșt[i] oameni». Domnul în Divan află că za- 

pisul e «ficlean şi mincinos». Monogramă cu chinovar. Pe- 

cete peste hirtie. În colț, jos: Necula Logofăt Băldic, 

111. 15 Maii 7163 (1655). Împăcare «păntru Țigani şi 

pentru Rumănii cari ai rămas dela la] moși noştri încoce. 

Deaci noi ami stătut toţi la socoteală dea ne-am socotit şi 

ne-am așezat de tote gălcevile.» Afurisenie pentru călcătorul 

învoielii. «Și, la ce judecată arii mearge, să nu li s[ă] creaze 
nici unuia, nici altueia, și să fie închinată pradă ug. 50.» 

Între marturi, şi Radul Turbătescul. 

112. 7164 (1655-6). Împăcare de săteni de la Arcani: 
«Cum găltav[ă] şi pări să nu avem unii de către alți di ici 

nainte pintru poşii (sic) moșului Stoica — că citi Stan am 

luat fat|a] Stoicăi, pe Safir[a], că noi am voit zestre de la 
Postelnicul Drăghit, iar Postelnicul să ţei moșei moșu-seii 

Stoica, moşii moștnii, că i-aii lăsat la morte lui, iar fat|a] 

să o zestreteze (sic). Și iar să s[ă] știi c'au dat Postelnicul
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Drăghi zestre fetei u[n] boi şi 2 vat cu lapte, și 2 stup[i). 
şi oi, şi o rămător[e). şi un straii, şi tot ce trebueşte îm- 
brăcămintele fetii.» Mărturie de «omle]ni bun[i]». 

113. 23 Iulie 7164 (1656). «Barbul Șegăi din sat din 
Cicu» dă zapis lui «pop Mătiia» pentru vinzare de loc, «din 
fune paicescă». Între marturi, un «Riman». 

II4. Tirgovişte, 30 Iulie 7164 (1656). Costantin-Vodă, 
pentru Diicul Vel Cliucerul din Buicești și fiii lui !, la Arceşti din 
Romanați. Nume: Călin, Dumitra Arcasca, Mâinea Popescul 
Vel Sluj., Badea Com[a]neanul biv Vel Comis, Badea Că- 
pitanul ot Nucet..., Badea vataf za aproz ..., Pano vtorii 
Postelnic Căpreanul..., Mog(o]su Ciiut. Păutescul..., Radul 
Cliu€. ot Milcov.» Monogramă cu roş (şi iniţială). Pecete pe 
hirtie. Pergament,. 

115. 2 Decembre 7166 (1657). Oameni din satul Orbi, 
«de în judeţul Jiiului de sus» 2, dai zapis «lui Dragot[ă) P[o]s- 
telnic, ficorul jupănului Barbului Vornicul ot Poian[ă]..., că 
ne-amii vănduti dumnelui, noi și cu tote moşiel[e) nostre şi 
cu toț ficorii noștri, însă cu tote moșil[e] nostre de în par- 
tea megieșască, cătă ne se va aleage părţile nostre de preste 
tot hotarul megieșescu..., cu plaiii de vie în deal». Se vind 
cu fiii ce ai «şi căț ne va mai da Dumnezău. Și nu ne-am 
văndut de vr'o silă sai de vr'o nevoe, ci ne-amii văndut de 
(de) a nostră bun[ă] voe și cu știrea a tuturor megiiaşilor de 
înprejurul locului, toti pre bani gata... Cum să fim dum- 
nelui rumăni, moşie ohamnică, dumnelui şi coconilor dum- 
nelui.» Marturi : eboiari și megiiaș buni de împrejure: de Ro- 
gojina Barbul Postelnic, de Tărgul-Jiiului Dumitru părcăla- 
bul, de în Orbi pop Stan, de Bumbești Lupul Dănăiaş şi 
fiii-său Alecsă, și Sava figorul lui Mladin, de Telești.» Scrie 
un popă. Peceţi. — Cf. Ștefulescu, /ucercare asupra istorie? 
Tirgu-Fiiului, pp. 72-3. 

1 V, mal sus, p, 474, nota 2. 

2 Pentru acest sat, v. vol, V, pp. 143-4, no 82. Barbu Poienarul luă parte 
ia pribegia d'innaintea Domniei lui Matei-Vodă, precum și la cea din 1655 
(cînd era Clucer), V. vol. IV, pp. 20, 35.
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116. 14 August 7166 (1658). Stanca din Lolești face 
vînzare «popei lui Cucuru ot Sătcel[e]». Marturi: «Văsii Be- 
leșca ot Loleşti, i Stan Țenche», și cu fiul Pirtea, <Crăzun 
al ui Danac», Radul Toporcea. Scrie «Popa Răduţul ot Purcari». 

117. 7167 (1658-9). «Noi Rumini di Baia car[i] n'am tras 
di partea lu Căzan» dăm zapis <nepocilor lu Căzan», că «ne- 
aii fost văndut ditru Dantului piîntru detorii a uchiu-săi lu 
Căzan, apoi a fost omi răi, că n'ai tot trăi cu disil, ci por- 
tat pă la Matei-Vod(ă] și l-ai scos şi ni-i vondut lui Ma- 
tei-Vod[ă]. După) aceia, am fost dot domneşt(i], păn în zile 
Mihnei-Vod[ă). Apoi] Mihnea-Vod[ă] ai zis că loi no-i treboe 
sate, ce a măvat la noi la Rumăn[i] nişt[e] omeni domnești 
și apucat cu mar[e) strinso să dem bani, şi i-am dată. Apoi 
noi amii avot glătavă cu acești nepoţii a lu Căzan... piintru 
u fun (sic= fune) de loc ce le aă fost împresurat Matei-Vod(ă] 
făr[ă) bani. După aceaia ne-amă tocmit cu dișii să-ş ţie moșiia 
ata fon[e] di loc, îns(ă) făr Rumăn[i), și noi să fim pre altă 
fun[e) judec[i].» Intre marturi : Lupul Sorlar, Dumitru Midoiul, 
Bartic, Negoe al Borei. Degete. 

Ii8. 4 Februar 7168 (1660). «Barbu biv Vel Vornic» 
(Poienarul), cu fiul, Preda, şi nepotul, Dumitrașco, și Paraschiva, 
pentru niște oameni din satul Orbi (unul, Hamza, altul, Manta): 
«fost-am cumpărat pre ei cu fitorii lor şi cu toat(ă] partea lor 
de moşie». Aceștia se vinduse supt Mihnea-Vodă, iar acum, supt 
« Gligorașco Voivod> (Ghica), se răscumpără cu boi şi bani. 
Intre marturi: «Petru Stegariul ot Curpen», un armășel tot 
de aici, Stan Hotopeanul, Oprea Vlăgiu. Mai mărturisesc și 
Iordachi Clucerul şi Preda Păharnicul Brădescul 2. Iscălitura 
şi pecetea lui Barbul Vornic. 

119. <Msţa Făurar 4 dai» 7169 (1661). Gligorie Ghica-Vodă, 
pentru <Stantul Roșul i Hamza, nepoții Otei din Hurez» (]. Gorj), 
dîndu-li ocină în satul lor, «partea lui Nădărşte». Acum Ma- 
nea și <Simnicoar(ă]> ridică proces, «scoţind ei şi o cartea 

1 Pentru dezrobirea Ruminilor de Mihnea-Vodă, v. și vol. V, pp. 122-4, 
n” 30, şi mai departe, aici. 

2 Preda era fiul lui Barbu Brădescu, alt luptător pentru venirea în Domnie 
a lui Mater.Vodă. V., asupra lui și a familică lui, vol, V, p. 20, nota 2.
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lu Matei-Vod[ă], rea și mincinoas(ă]». Sînt însă răspinși. Mo- 
nogramă şi inițială cu roș. Pecete ruptă. Iscălitură domnească, 

„120. — Iulie 7169 (1661). «Scris-am noi, buni megiiaș... 

Își «Dan Boi ot Neniș»| al nostru răvaș acestor omeni, a: 

num[e] Stantul Beștelei cu fecorii lui..., carii am fosti luaţ 

pre răvașul Banului den în Craiova, cum să căutăm și s(ă] 

adevărăm bine pre amăruntul» pentru muntele Tărtă(ră]ul, re- 

clamat de Novăceni. Se caută, cu «slugile Banului», «pre unde 

aii fostu siamnele bătrăne pusă de moşii şi de strămoșii lor, 

și cu omeni domnești, căndu au dat de șugubinah [v. n“ 67) pen- 

tru acel munte anum[e) Trătăreul, fost-ai dat boi 10. Dec și noi 

am aflat seamnele. . ., scosu-le Radul Drăgoescul și are .. .ule; 

iar noi le-m pus iar... și le-m noit și le-m întărit; şam aflat 

cu sufletele nostre... to[tju muntele a Novăcenilor, de căndu 

ati dat ata deșugubină; iar cui va fi fostu acel munte mai 

naite, el sai ascunsu ca s|ă] nu dea acia deșugubin[ă] 

greah, t-ai' dat-o Novăcenii de silă pre acel munte deșu- 

gubina, căci au eșit apa muntelui în sat în Novac și cu săn- 

gele mortului; deci-i [aii] dat 100 de boi deșug[ujbina, şi mun- 

tele să fie al lor. Decii noi aşa am a[deverlit cu sufletele nos- 

te, şi așa am făcult] atastă judecat[ă). Fost-aii și Udre Văt[a]f 

cu 70 de plăiaș şi cu Pătru Vameșulde în cee ţară, tot măr- 

turie,» Iscălesc și «az Cre... lui dunelu V! Ban». Pătru pune 

şi el numai degetul. 

121. 20 Septembre 7170 (1661). «Pătru Stănoman din Crețești 

am avut 2 feate mari, și zeastre n'am avut să le daii, ci de 

una S'aii apucat văru-meii Stancu Coplea să o înzăstreaz[e]), 

şi i-ai dat va€ 2 și ună boi și un gonitor și un strai șiun 

berbeace și 3 veadre de vin și o păreache de cizme.» Pen- 

tru aceasta, Pătru-i dă moşie. Între marturi, un Curtean şi 

un aprod. 
122. București, 10 Maiii 7173 (1665). Radul-Vodă Leon, 

«Vladului Roșul fe&[ojrul lu Drăghit ot Fărcăşeani», pentru 

ocină în Dodeești, «partea moșu-săii,lu Pătru Armașul». Di- 

vanul. Monogramă și inițială cu roșu. Pecete ruptă. Iscălitura 

Domnului. 

123. 17 Iunie 7173 (1665). Radul-Vodă Leon, «voao 6 bo-
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iari, anum(e] Barbule ot Rog[ojjina şi ție Calot[ă] iuz|başa] 
den Gherghești și ţie Neagule iuz|başa| ot Bălcești și ţie 

Vlăduțule Pos[telnicule] Bengescul şi ţie Prodeo Caușule ot 

Goeșşti şi ţie loane ot Peștişani>, dindu-li cercetarea unei îm- 

presurări de moșie, Monogramă cu roșu. Pecete cu chinovar. 

124. București, 4 Novembre 7174 (1665). Radu-Vodă Leon, 

pentru «Hamza Șifaru, fegorul Manii Paharnic, nepotul Ra- 

dului Postelnicu ot Hurez ot sud Gorj», dindu-i moşie la 

Biceşti. Pomenite: <Furcătura Aninoasăi..., piscul Creţului 

pănă în Hamărazia..., piscul Prigorii, gura Ursoaii..., girniţa 

gumiînă.. . obirșiia Jidovului în măgură». — Traducere. 

125. 20 lunie 7174 (666). Un orăşan din Tirgu-Jiului vinde 

o ocină la Dănești. Se aduce și afurisenie de la Vlădica Şte- 

fan. Iscălesc, ca marturi: Curuia Medelnicer, Mihart Postelnic, 

Preda biv Stolnic, Barbul Filieșan, Dumitrașco (?) Postelnicul 

Poenarul |v. şi n” 118], eii Vasilie Păian[u], ci Pred|a] Păian[u]!. 
126. 4 Februar 7175 (1667). «Radul fitoru lu Cănepă ot 

Hireșeşti» dă zapis pentru o vinzare. 

127. București, 11 Maiu 7175 (1667). Radul Leon, pentru niște 

«oameni» din Aninișu (Gorj), «ce să fie de acum nainte în 

paă[e] şi slobozi de rum(ăjnie, ei și cu fet[orii lor, de către 

Drag|o]mir Pilescul» și neamul lui, cruda lor». «Ei au fost 

tot megiiași, şi ai avut pas de rum[ă)nie, iar, cănd aii fosti în 

zilel[e] lu Costandin-Vod(ă]», Pilescul îi încălcă cu «zapis 

mincinos, ca să-i împresoare şi să-i rum(ijnească în silță]». 

Acum din noii se face revendicarea. Ciștigă tot sătenii. 

Monogramă şi iniţială cu roşu. Pecete pe hirtie. În colț jos: 

«Az Radul Vel Logofăt Creţ|uJlescul». 

128. 15 Maiă 7175 (1667). Proces pentru o vie. «Dic Măria Sa 

Vodă] nea-ai dat și jurători 4 boiarți].» Merg cu pira și 
mai departe însă: «pănă aicea la Corte». Martori: «Hira Logo- 

fătul ot Cacova . .., ot Perișan[i] Crăstiian Golescul, ot Măg. .. 

neştii Stoica Urichearul>, ş.a. " 

129. 19 Mai 7175 (1667). Radu Leon, «pentru Filip Ar- 

mășelul din Alunu», dindu-i partea vei și altele. Un frate 

! Pentru Preda Păianul, v. vol. LV, p. 20, nota 2. 

63775. Vol. VI. 31 
=
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vinde partea celorlalți, cari se pling de aceasta, fără a li 

da bani, «ce i-ati măncat pe toţ Ilva... Am dat Paraschive şi 

Stantului leage 4 megiiaş pre răvaș(e] domnești, ca s(ă] jure 
Paraschiva și Stantul cum nai măncat ei de acei bani de 

pre vii. Dec, căndu au fost la zi ş'ai strănsu leage deplin ș'au 

jurat, dec Filip nu s'au suferit cum să pierză banii, ce ai venit 

iar de faț|ă] cu Paraschiva și cu Stansul. De Domnie Mea 

am judecat pentru parte Paraschivei și a Stantului: de vii, 

de pimniț|ă], &-ai văndut Iva lui Filip, să ţie Filip toat[ă] 
parte vei, de moșie, din Alun și den Ştefăneşti și den 

Cupercean[i] și den Radeștiţiă), și partea de vie, şi la pimniţ[ă) 

tot a treia part[e], să-i fie lui stătoare în veat; pentru că aș 

am judecat Domnie Mea.» Monogramă cu roș, pecete cu 
chinpvar. 

130. 20 lanuar 7178 (1670). «lanuţă snă Rudiane ot Al- 

beni» vinde lui «Iacov Armașul ot Miruslăvenii... un loc 

de vie și cu locul sterpi, căt s'aii fost cumpărat mai de de 
multi ...., pre căt ai fost cumpărat mai nai[njte de vreme, 
de moșu-meii șă de moșu-săi..., unde ne-ii fost viile cele 
bătrăne..., și ca să-i fie dumnealui moșiia hobatnic[ă) dum. 
neloi». Iscălește «<eii Ianuţul ot Albeani», Hamza Logofăt, 
Udrea, Zafir, ş. a. 

131. București, 18 [luna e prinsă de pecete] 7179 (1670-1). 
Antonie-Vodă, pentru Dobra, «car[e] au fost jup[ă]neasă 
Vladului Logofăt Bărsescul, şi cu fes|orii ei, anum[ej Mateiii 
Paharnic i Vladul i Dumitrașco i Raduli Părvul»>, cu privire 
la moșia lor din Ostroveani (]. Argeș): socoteala se face în 
«fălci de loc». Monogramă și iniţială cu roşu. Pecete pe hirtie. 
Iscălitura domnească: «lo Antonie Voevod». 

132. «7179 [1671], Agostru 17.» «Ei Neagoe Bouru, dinpre- 
un[ă] cu frate-mieu Dumlijtru, fetorii Stanei, fata lui Dragomir 
Şotropă», dai zapis lui «Dragomir Măgălea din Loleşti... că 
am luoat de la dumnealui bani pe 6 berbeă, căte aspri 10 
tocma. Nefiindă nici ban[i] nici berbeci la zi și la soroc, ne- 
ai apucat cu mare] strănsoar[e), de am dat 3 locuri pentru 
bani..., alăturea cu Văneaţa, pi din jos cu locu unchiului 
Stân Arghie, altă loci în Drăcoia, din costă cu măru pătulat,
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păn în valea Drăcoia, pe de apus —(r444)..., alti loci din: 
potănă (sic) Pietroiului, la dal, alăturea cu valea Malului..., 
pe despre lacu din vărtoapă...; cu ştirea tuturor moșteani- 
lor, şi din sus, şi din vale. 2 vedre de vin adălmaș, vadra 
căte bani 45.» Martur şi «<Crăcun Dănacu», «Stantu Țăncu», 
<Tudor Biialeșchi», «Lupu Pufuil[ă]», «Manasiia Cambrii», 
«Vasilie Toporcea». Scrie popa din Secel. 

133. 13 Mart 7180 (1672). Vinzare către <Branu fiorul 
Vigului... Nu m'ami indurat de moșie, ci o'miă răscumpăratii, 
de am dat... un răzori de grăi dereptă ug. 1..., şi em 
dat un carii derepti ban[i] 200, ban[i) so, şi i-am [dat] o 
putină dereptă ban[i] 120.» 

134. 31 Octombre 7181 (1672). Vinzare de loc, «în otarul 
Tăm[ăjșeştilor». 

135. 18 April 7184 (1676). Vinzare către popa Mihil din 
Aniniş. Între marturi: Luţul, Radosul, Nimul. «Şi am scris eu 
Nica ot tărgul Gilortului (Cărbunești), la măn[ă)stir[e| la 
Crasna,» 

136. 28 Iunie 7184 (1676). «Manea Stolnic, ispravnicul Scau- 
nului Craiovei, dat-am carte noastră omului nostru, anum[e| —, 
ca s[ă] fie volaic cu atastă carte a noastră de-s apuce cu 
scrisoare pre Dumitru abagiulă ot Vel Ocnă ca s[ă] dea t! 16, 
care ban[i] au avut ei socoteaal [4], etc., încă înnaintea părintelui 
nostru chir Stefan arhipiscup Rămniceschii, — precum am vă- 
zut şi carte Sfinţii Salle] de judecat[ă|, şi scriind cum că 
ai fostă luat Dumitru Abagiul acești bani dobăndă de pre 
dobănd[ă]. Direpti aceia, să hie volnic omul nostru ce scrie 
mai sus, să-l apuce să dea acești bani] ce scrie mai sus, 
toți deplin. Iar, nedănd banii, să-l aducă] pre el aicea la 
Scaunii, și de către nimelea opreaal|ă] să n'aib[ă]. Atasta 
scrieem (s52c).» Pecete mare, verde, ruptă. 

Jos: «Eu Nedelco iuzbaș, sluga Manii Stolnicului ot Craiova, 
Aţi zis că aţ dat mie trapăd, iar n'aț dat un ban, —pre su- 
fletul miei; ci aţ spus peveşt[i] (sic), — că ei săntă vii păn 
acum, și mare ruşin[e] să cade ş|i] voo, precum v'aț băgat voi.» 

137. Bucureşti, 23 anuar 7187 (1679). Șerban-Vodă, pentru 
Găleșoia. Redactat de Șărban vtori Logofăt (Greceanu). Mo-
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nogramă cu roșu. Sus, inițială şi vultur cu aur. Pecete peste 
hirtie. Semnătura domnească. Pergament. 

138. 21 lulie 7rgr1 (1683). «Barbul Vel Ban îi Badea Bă- 
l[ăceanjul Vel Vornic i Gligorie Vel Logofăt i Statie Vel 
Vistier i Costandin Brăncoveanul Vel Spătar, ispravnicii [Scau- 
nJului Buc[ujreștilori, dat-am cartea noastră de judecat[ă) popei 
lui Mihil Beşteleaii ot Aniniș ot sud Gorjiiii», în proces cu 
«Dumitru Abagiul, gineril[e] Manei Stolnicul Bulucea», și cu ju- 
păneasa acestuia, pentru o datorie de 184 de taleri. Se plă- 
tește în parte cu eniște boi, 16, boul po taleri 3, un. lei 48». 
Iscălesc: B. Milescul Vel Ban, Badea Vel Dvor., Gligorie Vel 
Logofăt, Erârm Bnarnăp., C. Brăncoveanul Vel Spătar. 

139. 19 Iulie 7197 (1689). Domnul către nişte «megiiaş» 
pentru o jalbă <ai& naintea Domnii Meal|e), la conacul de la 
Ţinţăreani»?, cu privire la moșia Corcolaţi, care ar fi împre- 
surată. Să cerceteze ei. Monogramă cu roșu. Pecete mare, cu 
chinovar. 

140. 17 Februar 7198 (1690). «Vladul nepotul Trănei ot 
Negoești» dă zapis «lui Zahir ot Albeni, ca s[ă) hie de mare 
credințe» pentru o vînzare de «răzore de vie 2, înse cu obraţi vici 
la vale şi viia părăsit|ă] de 35 de ai; şiamă vănduto dea 
mea bun[ă] voe și cu ştirea tuturor fraț|i]lor mii şi a me- 
geșilor din sat ; și ami văndut-o înse în ban[i] gata ug. 3, 
ban[i] 66». Marturi: «Matei ot trăg Benghii 5, Antonie, Gălu, 
Dianul, Roman, Călaian, Ion s[ija Muste, Radul Ţoţăi». La 
urmă: «și aii dat Zafir adălmaș vread. de vin, 1, ban[i] 40». 

141. «Ţie, popo Mihăil[ă] ot Aniniș, sănlăjtate. Altă, să cauț 
să te scolii cu oamenii tăi de acolo, să mergii înpreun[ă) cu 
oamenii noştrii, să priazii pre nişt[e] oamenii din Cernădiia 
cea Mare, carii a sărit de au bătut nișt[e] vătăşăi de sursat, 
mergănd ca să le dea banii, iar ci ai sărit de iau bătut, 

„Dec să cauț, în vream[e] ce vei vedea atastii răvaș al nostru, 

1 Pe vremea lipsii lui Șerban-Vodă, dus cu Turcii la asediul Vienei. 
? Brîncoveanu se retrăsese înnaintea Nemţilor. 
3 Ca și tîrgul Gilortului de mai sus, 00 135. Aici fu învins la întoar- 

cerea sa în țară, Hrizea-Vodă (v. Luaescu, în again, IV, p. 343; cf, vol. 
IV din colecția noastră, p, CCLXXXIY).
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iar tu să mergi cu oamenii tăi şi cu fecorii noştrii, să-i 
prindeț și să-i băgaț în butu:, și în nișt[e] cară să-i aduc[ă| 
aici. lar bucatel[e] să le dai toate pre chizășie acolea, în ceale 
sate. Acasta-ţ scriii. Fii săn[ăjtos. Mart 27 d., !* 7198 [169o)!. 
Barbul Vel Ban.» — Pe Ve, o socoteală grecească în potronici. 

142. 2 Iunie 7198 (1690). Costandin-Vodă, esăteanilor dă 
la Cărligei..., că aicea înnaintea Domnii Mealle] să jălui popa 
Beşteleai și cu săteani de acol[o] dă la Aniniş cum că, la 
seaama cea mare şi la seaama cea dă a doo, vai dat boia- 
riaul Domnii Meal[e] Cornea Vel Paharnic [Brăiloiu] Aninișanilor 
ca să-i ajutaţ la aceaste dăjdi, iar voi n'aț vrut să-i ajutaț, ce 
vaii tras, dă vai luat niște vite, şi altele vă le-ai luat zapcii 
carii aii fost, şi voi n'aţ vrut să vă daț banii și să vă scoateţ 
vitelle), ci le-aţ lăsat dă s'aii petrecut; şi acum voi meargeț 
dă trageţ vitelțe) popei lu Beşteleai pentru vitel[e] voastre. 
De care lucru, €i nu v'au tras dă capul lor pe 'ntregul, ci v'ai 
tras cu porunca lu Vel Peharnic, precum am văzut Domnia 
Mea şi [cartea] lu Vel Peharnic la măna lor; ci ai trebuit 
să vă fiţ dat banii și să vă fiț..., să nu le fiţ lăsat să piară... 
Ce iat(ă) că vă poruncescu Domnia Mea, după ce veț vedea 
acastă carte a Domnii Meal[e], iar voi să căutaț să daţ bună 
pace popei lu Beșteleai și sîteanilor dă acolo, dă la Aniniş, 
să nu mai vie cu jalobă, —că apoi voi trimite Domnia Mea 
de-i veţ da ci le veț lua trăsuri cu treapăd, şi veț păți și 
răi.» Monogramă cu roș. Pecete octogonală, cu chinovar. 

143. 23 lulie 7198 (1690). «Noi satul Cernădie» (nume : 
Dumitru Vlădoiul, Mărzacul, lon Buicescul, Flore Măţănescul, 
Ion Mircescul) dă popei Mihel ot Aninișu și lui «Mihel 
Noviăjăanul» carte de <mare] mărtorisal[a], cum să s(ă) știe 
că, fugindu noi, tot satul Cernădie, (pentru) nevoile nostre, 
la munte, de& dumnfeajlui Vel Păharnic, triw[ijțind martalog 
la n[oi, ne-aii] luat cu toate bucatele nostre. Det noi ne'm 
rugat de pop[a) Mihel și de Mihel Nov(ajtanul, de s'a dus 
pântru noi la dumnealui Vel Păharnic, de ne-aă luat pre chi- 
zăşie lor și ne-ai scos tote bucatele nostre, și să ni așezăm 

1 E Barbu Milescu, care fusese Banul luY Şerban Cantacuzino.
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prin cas[e]le nostre şi să ne dăm dăjdile ca alaltă țar[ă). Iar, 
de vom îmbla noi cu alte cele și nu vom venii să ne așezăm 
pre casle]le nostre, și vom lăsa pre pop[a] Mihil și pre Mihil 
Nov(ăltanul la nevoe, să fie volnic pop Mihil şi cu Mihil 
cu atast al nostru zapis să ne vănză, cu copii cu tot, şi cu 
moșie cu tot, precum aii făcut zapis la măna dumnealui 
Vel Păharnic.> Marturi. 

144. «La conacul de la Brăncoveani», 25 Septembre 7203! 
(1694). Costandin-Vodă, pentru «Radul Zmeul fes[ojrul Albului, 
nepotul Neagului, și lui Ivan fe&[ojrul Neagului, den satu den 
Vierăşan[i], şi lui Ion fet[ojrul lui Stan al Neculii, cu nepotu- 
săii Drăghit ot Dol-Petrești, ot sud Gorjii ..., ca să fie de 
acum înnainte în pat[e] şi slobozi de rumănie — de cătră 
Mihai și de cătră frate-săi Dumitrașco, fec[olrii lui Tudor Bi- 
bescul?, și de cătră verii lor, fe&'olrii Udrii Biciianul, şi de 
cătră fec[oJrii lor». Fusese liberi pănă supt Gavriil Moghilă, 
cînd îi reclamă <Stamatie biv Vel Ag[ă] şi Radul și Neagoe 
din Crasna și Dumitru den Filiiaş»3, Sătenii jură că sînt ]i- 
beri. Tot așa iese a doa judecată, la Radu Mihnea. Acum 
se face o nouă piră, la Tirgoviște, «zicănd cum căai fostu 
cumpărat moșu-săi Vladul moşie în sat în Jupăneşti și cu 
aceşti Rumăni... de la Radul Paşt[e], dereptu ban[i] gata 
9.000, încă den zilel[ e] — ua Ann — [Radului]-Vod[ă]», arătînd și 
carte domnească, «mai veache cu 8 ani decăt cartea lui Gavriil- 
Vod[ă]». Țeranii se declară iar «tot judet, şi [nu] Rumăni». 
Se judecă cla conacul de la Urezi+... Iar Mihai şi Dumi: 
trașco la zi și la soroc ni o marturie n'aă adus, nit de faţță) 
p'aii vrut să vie.» Dar vin apoi, iar fără acte. Pierd definitiv. 
Monogramă și inițială cu roș. Pecete peste hirtie. Pergament. 
Iscălitura domnească. 

1 După: însemnările lui Brîncoveanu chiar, tipărite în Revista Romină, |, 
Domnui stătu aicea de la 25 la 26 Septembre numai. Cf. şi Greceanu, în 
Aagazin, II, p. 214. 

* Mihai iscăleşte într'un act din 1696 (vol. V, p. 309, no 63). 
3 Din tovarășii de pribegie ai lui Matei Basarab. V. vol. IV, p.19 și 

Ludescu, în Afagazin, IV, p. 31. 

1 Domnul venise de la Horez, unde cercetase lucrul minăstirii,
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145. 24 April 7204 (1696). « Cornea |Brăiloiii] Vel Ban. Scriem 

cartea noastră ție, Calotă diiacone, snă popei Predii. Cătră atasta-ţ 

facem în ştire că, aicea la noi, spusă Zamfir den Albeani, zi- 

cănd cum că, avănd el niște vii la Negoești, etc. Fiind nişte 

țealină a lui Stan Mustescul între via lui şi 'ntre viia ta... 

De atăta vream[e) el iaste moşnean, şi luii să mai cade ao 

cumpăra. Ce să cauţi să iai banii și să-i laș țealina să o 

stăp[ăjnească cu paăle), să nu-l mai porți de val, că apoi 

îi vei lua banii făr de voe. Acasta scriem. [Data.| lar, de va 

fi lucrul într'alt chip, să vini de faţ[ă]. Cornea Vel Ban.» Fără 
pecete. 

146. București, 8 Maii 7207 (1699). Costandin Băsărab 

(Brîncoveanu), pentru Necula Șarlăul ot Șăpotu, dindui acolo 

nişte «funi», care fusese «mai de nainte vreame ale săteanilor bir- 

nici din Şăpotu» şi fusese vindute pe ughi. «lară apoi, mai 

căzăndu-se Neculii Șarlăul a cumpăra, jaltul| n'aă îngăduit, 

ci cu judecată au întorsu banii.» Pomenită cartea lui Manea 

Stolnic, fost cispravnic Scaunului Craiovei». «Aii rămas ca 

să-i fie Neculii Șarlăul de moștenire.» Nume: Bănda. «În ca- 

pul crivinilor celor mari», «valea căluşălului», «alt loc în cri- 

vinuță». Monogramă și inițială cu roș. Pecete ruptă. Iscălitura 
domnească. Pergament. 

147. Decembre — [c. 1700). Vinzare. Între marturi, <județu 

lane cu 12 prăgari și Nica Logofăt Dumitrescul..., i Ia- 

nușu ot Trăgu-Juiul... și Gherghe a lu Răccăi... şi Dumitru 

snă Bărbuţul[uli... Postelnic Ion ot Cornetă, prăcălabul Ju- 
iului». . 

148. 23 August 7208 (1700). Învoială între niște boieri, 

Crăsnarii. Fusese «jalbă la dumnealui Vel Ban, și dumnealui 

ne-ai fosti rănduit 2 boiari ca să ne așază și să ne înparţă. 

Să lăsăm drumul cel mare, care slujaște la toate casăle, slo- | 

bod, așăjderea și calea făntănii să fie slobod[ă).» Altfel, «să 

fim slobozi să rupem acel gardă». 

149. Fără dată. Sfirșitul secolului al XVIl-lea. Birseștii 

arată că aii venit «cu o carte a Mării Sa bezade, de sorocu 

la noem. (s2c?). .. la Scaun la Craiova, şi, vindii Negoeşte cu 24 
[me]geiașe, şi nefiind Căi(măcamul] Staico [Bengescul) la Divan,
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nu puturăm să ne isprăvim, nece nu putem a mai şedia în 
vriamia lucrului, ce ni-ami voit noei de bun[ă] voia nostră 
de ne-amii pos zi păn la Viineria Mare să venim cu toțe 
atuncia la Divan iar.» 

150. April 7209 (1701). «Să s[ă] știe boiarii, adev[ă]răto- 
rii și hotarnicii> pentru Micălescul, Necula Rănghetei din 
Ursaţ, ș. a. (între ei: Barbul Păharnicul Bengescul, Stamate 
Răgulenul, Mihaiă Bib[escu), Sioichiţa Șarlăul, Drăghit Saule i 
Hrize Rogloljanul, Raduţul Crăsnarulu, Viadul Socenul, Udre i 
Piele, Gherghina Birciianul, Pătru Măgăla, orga Dumitrescul, 
Brăil[ă) Brăiloiul, Gheorghe Părăț, popa Armega, Nica Po- 
peuca, Părvul Stolojanul, Ghina Mazăr[e]). Monogramă cu roș. 
Pecete mare cu chinovar. 

151. Bucureşti, 27 Novembre 7213 (1704). Costandin Băsă- 
rab (Brîncoveanu), «Neculii Călescul> şi nepoților, pentru un 
munte, «și cu picorul strejii», reclamat de «megiiaşi», de cu- 
rind. «Pobhtit-aii cu toții denpreună, ca să iă 24 de megiiaşi 
ca să caute și să adev[e)reaze pentru acestu munte.» Între 
ei: «Brăilă părcălabul den Vădeani, i popa Măicanu den Le- 
eşti. ..,i Roman vătavul ot... ,i Barbul vătaful de plai. Se 
aduce şi «o carte cu blestem și groaznică afurisanie a prea- 
sfi[ilațitului nostru chir Theodosie Mitropolitul ţărăi, scriind-o 
asupra acestor 24 de megiiaşi... şi asupra altor moşeni și 
împrejureani de acold>. Sătenii învinuiesc înnaintea Banului 
Cornea pe megieși de «făţării şi voe veghiată». Li se scrie 
«să să adune a doao oară»: se face, darcu acelaşi resultat, 
»zicăndu cum că ar fi făcutu dreptate şi adev[ejrință 
bună, iar nu fățării, precum ai fostu zis megiiașii den 
Grivii şi den Rusăști>. Deci și Cornea dă cartea lui. Dom- 
nul confirmă. Monogramă și iniţială cu roșu. Pecete peste 
hîrtie. Iscălitura Domnului şi a lui Radul Cant[aJcuzino vtori 
Logofăt. 

152. 1-iă lunie 7215 (1707). Raport către Ban. «Cinstite 
dumneata Bane, să fii dumneata săn[ă)tos, Cu plec[ăjtune 
sărutăm cinstita] măna dumitale», etc. 

153. 8 lunie 7215 (1707). «Costandin Ştirbeai Vel Ban» 

s
s
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către «Paharnicul] Barbul de la Bengeşti» !. Să judece o con- 
testație. Nume: Tăma, 

154. 7 Mart 7217 (1709). Vinzare de moșie în Șușeşti. 
Nume: Aspra. 

155. 12 Decembre 7218 (1709). Mărturie de 12 boieri 
cercetători pentru Lupul Corbeanul. Nume : Preducan. Împăr- 
țirea unei mori, după roate. 

156. 26 Maiii 7220 (1712). «Costandin Știrbeai V! Ban» 
numește șese boeri pentru o judecată, între cari Staico Postel- 
nicul Bengescul. Pomenită: «Dumitra fata lui Brăil[ă] Brăi- 
loiul, sora lui Dumitrașco Șăitan» ; să i se cerceteze zestrea, 

157. Fără dată (după 1718). De la Divanul Craiovei. «Ceia 
ce coprinde în instrucție pentru slujitori, armășăi, călărași, 
catane, plăiași, scutelnici, pescari, vănători și pentru cum- 
păneala satelor.» 

158. Fără dată (tot supt Germani: după 1718). Declaraţie a 
unui boierinaș, Sănătescu. «Din casa tatu (sic) nu am luat niciun 
cap de aţă, că pe mine m'ai luat unchiă-mieu Radu de la tată- 
miei, numai de 3 ani, și m'aii crescut și m'aui făcut fetor de su- 
flet... Pentru frați, de i-am scos din pușcărie, cănd i-au 
găsăt gazdă de hoți; ci pentru aceşti t! 20 ce i-am dat dei-am 
scos din pușcărie... m'aii prădat frate-mieii Gheorghe tu un 
Turcii: mi-ai luat un cal de 4 şi un boii de 3 vicei (sic). .— 
Pentru pricina ce am avut cu jup. Gherghe Rămniceanul, 
am vorbit cu dumnealui cănd iera cumnatu-săi Idochil is- 
pravnic la Tăr. Jiului, să m[ă) scoț|ă] di la catastihu 
țără[i], să m(ă] pue la Cumpanie, și m'au purtat cu vorba, şi 
iei i-am dat 2 linguri de argint, caretrăşe ti, ş, și i-am mai 
dat o părech(e] de pistole cu țăvele de givertii, mari, care 
mi-aii dat jup. Nanul ti! 12 numa pe ţăvi, și i-am dat vin, 
ved. 31, vadra căte par. 7, şi rachi[u] oc[ale] ş, oc[aua] căte 
par. 5; şi am și ei de la dum. zloţ 9. Şi ei i-am dat aces- 
tea ce am scris mai toate, și nu mi s'au făcut nici o isprav[ă], 
ci am rămas tot la ţară, de am dat biru.» 

159. I-iă lunie 7226 (1718). Învoială'pentru moșie. « Poiana 

' Pentru Constantin Știrbei, v. vol. V, p. 687, Barbu Bengescu servi inte- 
resele germane în lupta cu Turcii,
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ruginei păn în piscul de pestre Rugina şi pestre în Hăm[ă|- 

răzea.> Nume: Guţanu, lon Tăndălescul. 

160. 17 April 7227 (1719). Judecată de 5 «megiiași». 

Nume : Dăinea, 

161. 13 Novembre 7228 (1719). Învoială față de oamenii 

din Potovaliște. Fusese alt act «în zilele răposatului D[o]mn 

Matei Basarabii Voivod, iară, cănd ai fost acuma în zilele 

Mării Sale Gheorghe Cantacuzino Voevodul!, venit-aii>, etc. 

162. 30 Novembre 7231 (1722). Vănzare din partea lui 

Dumitru Dănărăcu către fiul c<Preadei Croitoriul Neturuc». 

Nume: Braia. «Moşie moștină,» «Brăilă snă Pătrașco Holin- 

gher>, martur. 

163. 4 April 7231 (1723). «Staico Bengescul, consiliiariul 

al Chesariceștii Măriri, dat-am acastă a mea adevărată scri- 

soare dumnealui vărului Costandin Brăiloiul, pentru că, adu- 

căndu-mă Dumnezeu la casa dumisale, şi văzind din mlijla 

lui Dumnezeii că are dumnealui coconi și cocoane și le tre- 

buiaște multă, milostivitu-m'amiă de am dăruit un loc de vie.» 

Aleg șese megiaşi, pe cartea lui. Mulţi marturi, între cari şi : 

« Dositheti mon[ah| Brăiloiul» 2. 

164. 30 Decembre 7233 (1724). «Anuţa, impreun[ă] cu fiiu- 

meă Costandin ot Bibeşti» |v. mai sus, n” 144], dă zapis «ve- 

rilor miei, anum[e] Vladului văt[af| Crăsnarul, Barbului î VIlă- 

duțu i Matei Crăsnar», vinzindu-li partea-i din Jupănești. Iscă- 

lesc: «Anuţa Bibeasca. Costandinii Bibescul». 

165. 20 Maiii 7234 (1726). Nicolae-Vodă scutește lui Ior- 

dache Creţulescul Vel Vornic3 100 de pogoane de pogonărit. 

Monogramă cu roșu. Pecete de inel, cu chinovar. Iscălitura 

domnească. 

166. Craiova, 20 Februar 7238 (1730). «Necola Nicolit 

Căpitanul, Sărbul de la Tărgul-Jiiului», dă zapis «luminatului 

Mării Sale Gheorghie Cantacuzino», vinzinduii <un laz din 

hotarul Tărgului-Jăiului», cu «ștubeiul și unde aii fost teas- 

1 De fapt, Banul și beizadeaua. 

* Pentru aceşti Brăiloi, cf. Genealogia Cantacuzinilor, p. 284, nota 3. 

3 EI ţinea pe Domnița Safta, fata Brincoveanului (Genealogia Cantacuzini- 
or, p. 371 şi urm.). 

în
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cul din lazul Sfinţii Sale părintelui Dositheii Brăiloiul pănă 
în matca MHămărăzii». Scrie «Părvul Roșianul Logofătul de 
la Canţelarie». Pecete. 

167. 2 April 7238 (1730). Un Țigan al Tismenei se în- 
voiește cu un boier, ca fiul lui să iea pe o fată de Țigan de 
la acesta, stînd la el, <păn vom adut[e] schimbi de potriva 
Ţigancei dumnealui». Dacă soții fug, «să aibi eii cu fetorii 
miei a plăti birul Ţigancei dumnealui: pe an, ti, 5 ti». 

168. Februar 1732. Patru boieri hotăresc la Jupănești par- 
tea lui «Buda Ianăș, fecorul dumnealui Buda Miclăuș, den 
ţara Haţăgului, din satu Rău-lui-Bărbat, de către Nicolai 
Voinigescu şi de cătră văru-săi popa Matei», ş. a. Buda 
cumpărase de la «Hamza Post. Bengescu din Tărgu Gilor- 
tului ..., cu leat 7138..., intru care scrie că ati fost văndut 
o parte de. moșie din Jupănești drept bani gata 5.000 dum- 
nealui Bărbat Miclăuș, încă cănd ai fost boiari pribegi în 
Ţara Ungurească, și pe acest zapis ai fost făcut acest nemeș 
hrisov lui Leon-Vod[ă), de stăpănire, cu leat 7139 r630:1]», 
întărit la 7141 [1632-3). Nouă cumpărătură la 7138 [1629-30], 
cu bani «și un cal bun» Acum se înferează copaci la hotar 
și se pun pietre, bolovani. «Nucul Popicăi, pă unde au 
umblat Jiiii mai de mult.» Nume: Barbu Bărbone, Nicola Po- 
peanga, Avram Popecii, Paliță. — Copie !. 

169. 1-iii Novembre 7241 (1722). «Ion Bibescu, feorul Căpit. 
Mihai Bibescul 2, împreună cu jupăneasa mesa Cătrina şi cu 
fetorii miei», dă zapis «cumnatului Predei Hurezanul Porta- 
riă» şi soției lui, «surori-mea Ancuţăi»>, pentru vinzarea păr- 
ţii lor din Jupănești, ca să plătească bani pentru scoaterea 
altei moșii ce era zălogită. Plata în «zloţ vechi». «Iar, pentru 
partea de moșie a frățăni-mieii Costandin Bibescul, &-aă fost 
văndut-o dumnealor Crăsnarilor făr de știrea mea... și a 
verilor miei», va întoarce cumpărătorului banii, «pentru că să 
cade să o ţie mai bine soru-mea de căt alții strein[i]». Mar- 
turi: ceă Vasile Bibescul>, «Dumitrașco Cătunariul». 

1 Documentul lui Matei-Vodă pentru Bărbat Mateiaș şi al Brincoveanului 
pentru Andrei și Nicolae Buda, le-am tipărit în vol. IV, pp. 342-3. 

2 Pentru Mihai, v, mai sus, p. 473 şi nota 2. Pentru Ion, v. vol, V, p. 149, n0 87.
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170. 9 April 7241 (1733). Vinzare. Pomeniţi: elazul lu 
Tătar, în piiatră>, <lazul Cătăroaei, drept în Amărade», «în 
piiatra cea mare», «făntăna lui Bilug». Marturi și mai mulți 
din Tărgul-Jăiului. 

171. 13 Novembre 1735. Hotărnicie. Pomeniţi un Cămă- 
răşel, un Comiserel. Nume: Oțetea, Burnici, Pashul, Staiul 

(toți din sec. al XVII-lea), Popa Iupăanul. 
172. 17 Decembre 1735 (72). «Din Tărgul-Jăiului, Scaunul 

Vorniciei.» Judecata lui Barbu Hagiulă cu «Irimiia sluga Mării 
Sale Domnei Rocsandei a răposatului Mărții Sale) ghin[ărar) 
Gheorghe Cantacuzino beizadea» 1. Semnează Franciscus Nagy 
Vornicul, Radu Boj. Vor. Pecete de ceară roşie, ruptă. 

173. 23 Decembre 7244 (1735). Vinzare a unui loc cum- 
părat de la «Pătru Sănoman». 

174. Februar 7244 (1736). <Lăpădat Cocoi» vinde o mo- 
şie unui a/zs. Marturi: patru din neamul Bojincă. 

175. 4 Novembre 7245 (1736). Costandin Andriescul, vinde 
«Măriei Sale Domnii Rucsandei Cantacoziniţi» partea-i din 
Dănești. . 

176. 16 Mai 7246 (1738) (de la Hristos 1737). Preda Hure- 
zanul vinde Crăsnarilor cea luat de la Ion Bibescul, fiind «de 
la: socru-mieă, Mihai Bibescul>. Martur: Părvul Săulescul 2. 

177. 4 Decembre 7247 (1738). «Frujăna, jupăneasa dum- 
nealui Udriște Șom[ăjnescul», dă moşia ei cumnatului, care 
a ajutat-o cu bani la îngroparea soțului: «şi locurile din 
Zăvoi, din belci, și locurile de la casa cea noao a noastră, 

din gura Jăeţului celui mică». 

178. 17 Mart 7248 (1740). «Miatei] Cant[acuzino] Vel 
Banu» dă un ordin de hotărnicie către Ioa Țundrea, Mihai 
Lacea 3 ș. a. 

i Deci data de 1739 pe care o atribuie Genealogia Cantacuzinilor (p. 284) 
morţii lui Gheorgf? ar fi cu mult prea tărzie. Se menţionează un act din 
Septembre 1737 al lui, Gheorghe (Socotelile Brașovului, în An. Ac. Rom., 
XXI, p. 158==266), dar n'avem chiar originalul, V. și mai departe, no 175: 
în Novembre 1736, Gheorghe era mort. 

2 V., pentru Săuleşti, vol. V, p. 309 şi n. 1; p. 310, n0 68. 
3 Matei e tatăl Banului Mihai, scriitorul, EI fu numit în Octombre următor
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179. 22 Septembre 7249 (1740). Liberare de Rumini. Între 
marturi, un stegarii, un căprarii, doi Straj-meșteri. 

180. Craiova, 28 Octombre 7249 (1740). «lordache fost 
Mare-Vameş, Tosirchi fost Mare-Corsis, Costandin Stram- 
beanu  Mare.Pitar, Costandin Obedeanu fost Mare-Șetrar, 
Caimacamii Scaunului Craiovei», fac o judecată. Nume: Nan. 
drea. Pomeniţi: «Costandin Obedeanu biv Vel Şetrar, ce au fost 
pe acea vreme, în zilele Nemţilor, Mare-Comisar, și Dumitrașco 
Foamete, Baloi.» — Copie din sec. al XIX.lea. 

181. Ianuar 7250 (1742). Mihai Racoviță numeşte ispravnic 
la Gilort pe Dumitrașco Crăsnaru. Monogramă cu roș. Pecete 
octogonală de inel, cu chinovar. 

182. 10 Maiii 7250 (1742). «Costandin Știrbeai, din preună 
cu jupăneasa mea Dumitrana, fiica dumnealui Cosftap)din 
Strămbeanul biv Vel Stolaic şi nepoată Giurcăi Corcoveanul» !, 
dă zapis unor oameni, între cari un Budara, pentru răscum- 
părare de ruminie. Iscălesc: C. Știrbeai, D. Știrboaica. Pe- 
ceţi cu arabescuri. 

183. 16 anuar 7251 (1743). Hotarnică, pentru <o părti- 
cică de moșie... Ne-ami adunat cu toţi la sor[ojcul ce ș'au 
pusi». etc. 

184. 9 Februar 7251 (1743). Foaie de hirtie pentru o «Fru- 
jina, Frujăna». 

185. 5 Iulie 7253 (1745). Vinzare de vie. Nume: Vlădaia, 
Blidea. <Obraţulă viei.» Martur și: «Radul din Aduţi», 

186. 6 Februar 7254 (1746). Hotarnică. Nume: Dan Durlea, 
Hasan. Iscălesc C. (?) Bibescul biv z-ti Logofăt și Mihai Său- 
lescul. 

187. 8 lulie 7254 (1746). Alegere de către boieri din porunca 
lui Dumitrache biv vătaf de aprozi, ispravaicul Jiiului de sus. 
Nume: Lihoescu, Medrega, Radosul. 

188. 26 Iulie 7254 (1746). «Dumitrașco Bibescul, din pre- 
un[ă] cu frate-mieii Costandin», dai zapis «verilor noștri, 
anume Dumitrașco și Mihai Crăsnari», pentru partea din Jupă- 

(Geneal. Cantacuzinilor, pp. 112-8). V, și no 180: Caimacam la Craiova în 
vremea bolii lui, 

1 Cf, vol. V, p. 3to, no 72, și p. 688,
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neşti, învoindu-se, la Bucureşti, înaintea lui Gligorie Gretanu 

Vel Ban. Marturi și Mihai Săulescul, C. Săulescul [v. n* 186|. 

189. 15 Octombre 7257 (1748). Judecată a Brăiloilor. Po- 

menit «popa igăran», «dm. Vel Ban Dudesc[u|>!, «Șterca 

Brăiloiul». 

190. 22 Maii 7257 (1749). Grigore Ghica, pentru un proces de 

moşie. Nume: Plopșor. Pomeniţi: « Vălceaoa samarului», Ion Cru- 

tul. «Jar care dentr'ănșii să va scula cu găltavă pentru acastă 

moșije, unul asupra altuia, să dea pradă la Cămară florinți 

400, şi Sai legat şi besereceaște, și să fie și lipsit de 

partea lui de moșie.» Intăreşte Domnul. Monogramă cu 

roşu. Pecete mică, octogonală, cu chinovar (mărcile am- 

belor ţeri). 
191. C. 1750. Testament. <Un mineiii cu ti 13 p, 0 ca- 

zanie cu ti 6, bani 30, un octoih ruimăjnesci cut 4, 

bani 30, o psaltire rumănească cu i 2, ban[i] 45, un caslovi 

rum[ă]nescă î! 3, ban[i] 3o; o liturghie de cele bobate (sie = bo- 

gate) t! 3 p', alta liturghie, de ceale mici, t 1, un catavasiiari 

cut! 1, ban[i] 20, o psaltire sloveneascăt' 1 p', bani 2, un ca- 

tavasiiari de ceale miă[i] cu bani 9, 6; un potiri l-am cum- 

părat cu t! 1, ban[i] 3, zveazdele,ale mele..., 1 molitvenică 

cu îl 9.2 

192. 1750. Diată «la vremea mea de slăbiciune îi de în- 

fricoşare de moarte». Să ţie fata ei cavaetuli pămîntului». 

«Me-aă mai luoat şi doaă părechi de fiară de vinat, hoțăşte, 

şi ai trecut muntele la “Țara Nemţască.» Martur: un Aldescu. 

193. 20 Maiu 7258 (1750). Judecată de megiași din po- 

runca ispravnicului. Nume: Metea, Guţa, Tărtabă. 

104. I-ii August 1750. Grigore-Vodă, lui «Gheorghe Crăs- 

nar ce'au fost zapciu la breslași din sud Dolj», ca să împli- 

nească pe un Căpitan şi pe alt om pentru ctvertul lui Mai». 

Monogramă cu roș. Pecete ovală, cu chinovar. 

195. 2 Mart 7259 (1751). Hotărnicie pentru Barbu Său- 
lescu «şi cu mătuşile lui şi cu surorile lui Costandin Al- 

bean[u]», la Drăgoești (]. Gorj), din ordinul lui «Ianachie Hi- 

1 Constantin. V. vol. V, p. 603.
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ton (Hrisoscolei)! Vel Ban al Scaunului Craiovei». Pomenit 
«Bunea Călărașu», vecin al moşiei, 

196. 22 April 1754. Costandin-Vodă Racoviţă, către is- 
pravnicul de Gorj, pentru cercetarea a trei munţi. Monogramă 
cu roș. Pecete octogonală, cu chinovar, avind mărcile reunite 
ale principatelor şi «lo Co. Ch. Rac. VV.; 1753». 

197. 22 lunie 7262 (1754). Hotărnicia Aninișului, «din 
porunca dumnealui lanache Hrisoscoleos, Vel Ban al Cra- 
iovei». 

198. 20 Novembre 7263 (1754). Hotarnică. Se pomenește 
o carte a lui Enache Hrisosculeo Vel Ban din 7258 (1750). 

199. 27 lanuar 7263 (1755). Vinzare de livadă la Tărgu.Jiiu. 
Nume: Hoţul, Uoromela, Lulescul, Soroiu. 

200. 17 lulie 7263 (1755). Hotarnică. Nume: Dănăţoiii, Udrea 
Bodreanu, Paschiia, Cutuca, Bustuiş. 

201. 4 anuar 7264 (1756). O femeie, văduva lui Pătru 
Boroiui din Cărligei, arătă că, «mergăndi omul miei cu vrăș- 
măşie de ucidere asupra lui Bran și a fiiii-săi Sandu noaptea, 
fiindă îndemnată omul miei și de alți dușmani a lu Bran, 
deci Bran, văzăndi groză la capul lui, s'aii apăratii de moarte, 
şi aii dat de au sparti capul omului miei, de au murit, Și, 
văzăndi cumă spune sfănta pravilă, mamă milostivit Și i-amu 
ertat.> Nume: Condea. 

202. 2 Februar 1756. Judecată. Pomenită o datorie la 
un Turc, zălogirea unei moșii la acesta şi o «poruncă dom- 
nească ca cei ce-ș vor fi dat moșie supt stăpănirea Turcilor, să dea bani ce vor fi datori și să îă moșiia de supt stăpă- 
nire Turcilor»?. Nume: Nicola Băloi. 

203. 8 Februar 7264 (1756). Vinzare de vie. Nume: «Ra. 
dul Tărziul». <Cu vasele ej: cu bute, cu lin şi cu țarcă, i cu 
postavă.» 

204. 27 April 7264 (1756). Hotărnicie din porunca Caima- 
camilor Craiovei. «<Luănd porunca de la Costandin Bibescul, 
ce ai fost Portărel de județ.» Nume: Stănoman, fiul lui 
Stănislav. 

"V vol. V, p. 325, no 131 şi nl următor de aici, 
? Pentru o astfel de poruncă, v, vol. V, p. 327, no 11$,
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205. 2 Mart 7265 (1757). Vinzare în Peştișani. Nume: 

Nicola Bogdan, lon Modurul ot Peștişani. 

206. 2 Mart 7265 (1757). Vinzare <Gherghinii Sprăncena- 

tul» : un «loc alător= [arător]». 
207. 15 lulie 1757 Vînzare. Nume: Cotoroga, Boghean. 

«Moşie în Aliman.» — Copie. 
208. 24 lulie 1759. «Noi Caimacamii Scaunului Craiovei» 

fac o judecată. Iscălesc ei: Leopyts Pava3ăyos, B. Știlrbei) Stol- 

nicu, B. Găbl: cul biv Vel Stolnic, 

209. 3 August 1750. «Jupăneasa Aniţa Tutoianca, soţiia 

răposatului Paharnic Gheorghiţă Tituoianul, dinpreună cu so- 

ru-mea Safta, fiiele dum. răposatului Dumitrașco Bibescul», dai 

zapis «verilor noştri Gheorghie Crăsnariul biv Comisi ... lui 

Ioniță Pah..., lui Ştefan i Răducan Crăsnariul, fii dum(nea)- 

lui răposatului Mihai Crăsnariul biv Crucer, şi a verilor dum- 

(neajlor, anume Sandul i Radului i Drăghiţi», vînzind partea 

lor din Jupănești. Pomenită «datoriia dum|nea]lui răposatului 

taicului nostrul». La iscălituri: «Ei Safta sora Haniţăi, Bi- 

beasca». 
210, 15 lanuar 7268 (1760). Declaraţie de datorie la doi 

Turci din Cărbuneşti. «Și, fiind ei rănduit de la dumnealui 

Vel Ban Ştefan Văcăresc[u] ca să scoț datoriile Tureilor», 

etc. 1. Se iea moşia, dindu-se platnicului datoriei. 

211. 2 April 7268 (1760). Vinzare din partea lui Udrea 

Hărlăţ. Pomenit «un codru de loc ce am la morișora de spre 

poiana lui Haină». 

212. 15 Decembre 1760. Ordin de judecată de la «lor- 

dach[i] biv Vel Postelnic, Caimacamu - Craiov[ei]». 

213. 26 April 1761. Scarlat-Vodă Ghica, Caimacamilor 

Craiovei, pentru o moară. Monogramă cu roş. Pecete octo- 

gonală, cu chinovar; ştearsă: armele ambelor principate. 

214. 17 Septembre 7271 (1762). Învoială cu Radul Brăi- 
loiul biv Vel Paharnic. Între marturi: «Floru ierei hartofilax?, 

popa Andronie referendarios». 

1 V. mai sus, p. 495 nota 2, 

2 Vestitul caligraf și dascăl,
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215. 1763. Judecată. Nume: Fiseanţa. 
216. 2 Iulie 1764. Judecată a lui <Diiamandi biv Vel Stol- 

nic, Caimacam Craiovei», «Încă din zilele Neamţului.» Proces 
al Brăiloilor. Iscălitură grecească. 

217. 9 Decembre 1767. Vinzare de moșie la Bilugești, lui 
«Gheorghe Șainoiul polc[ovaic]>. Pomenit «Cărciul Țiganu.» 
«Scrie popa Dobre Stanislaviă ot Tărguj(iiă]. > 

218. 15 April 1768. Învoială de a se înfățișa la Domnie 
pentru un proces. Nume: Ion Sălbaiu, Beldea. 

219. L-iii Septembre 1768. Hotărnicie. Nume: Vlădoiul, Raica, 
Burlan. «Cursurătura luncetului.» 

220. I-iă Mart 1769. Danie de vie. <Un răzvor ce l-am fost 
dat surori-mea Marie, să-l mănănce căt va trăi.» Martur și 
Ionașco Spahiu, 

221. 29 Octombre 7279 (1770). «Pentru nepotii-mie Todo- 
ran, fiind datorii la Cara-Amet de la Cocade, el de frică n'au 
cutezat să ias(ă] la Turci, numai aă zis că să-i dea slujitori 
să lovească pe la rude; n'au venit el ni€ pe la noi, ci au 
venit uni codeghidii și cu Băran Cărligelilu, catana lu Mihai 
Trucari, și mi-ai dat întețală de ban[i). Ea, neavănd bani, 
le-am dat o vacă legată cu funie noao. Ci pentru atast[4] 
vacă vor avea judecată cu fetorii mici, — că eii n'am fosti da- 
tor nimică... Pop Părvul ot Albeani.» 

222. 16 August 1771. Manoli-Vodă Roset către Căpitanul 
Mihai Zorilescu. I s'ati arătat acte de la Radu-Vodă, 30 August 
7043 (1534-5) şi de la <Radul Basarab-Vod[ăj> (Șerban), din 
II Ianuar 7114 (1606). Monogramă cu roș. Pecete octogonală 
cu chinovar: vulturul şi «Io Mch. Rust. VV. 1770». 

223. «Molitfei Tale, preote de la satul Albeanii, sănătate. Mă- 
ria Sa Vod(â], ca un bun stăpăn milostiv, după ce prea-pu- 
tearnica Împărăție l-ai miluit cu Domnia acestei țări Ja 
Țarigrad, pe loc au pus în tot fealiul de silință ca să afie 
mijlocii și să apere și să sprijinească pe toții de obște de 
toate realele și vătămarea ce aţii avuti mai nainte. Pre: 
cum și de cănd l-ai adus D|u]mnezeii aicea, iar n'aă căutatu 
ni€ un enteres al Mării Sale, adecă folos, ci, cu zi cu noapte, 
priviighează Măria: Sa pentru odihnea voastră. Acumti po- 

68773. Vol. VI, 
33



498 DOCUMENTE DIN MUSEUL GORJULUI 

runceaște Măria Sa noao, și Prea Sfinţia Sa părintele episco- 

puli porunceaște protopopilor, ca să vă îndemnăm pe toți 

de obște, în toate sărbătorile şi duminecile să meargeţi la be- 

searică, cu mare cu mic, fămei, copii, feate, flăcăi, să ascultați 
sfănta liturghie; la care dracul are mare silințe asupra nea- 
mului creștinescă ca să-l depărteaze de la atastă sfântă casă, 
ce ne iaste maică și ne înbracă cu sfăntul boteză; scoțăn- 
du-ne din păcatul strămoșului Adam, ne-au făcut fii şi moș- 
teani raiului, și ne hrăneaşte cu sfânta cuminecătură, Și, 

după ce ne veade depărtăndu-ne de sfânta bisearică, atunci 
să bucură, să aibă căștig. Și iată că, din porunca Mării Sale 
lui Vod[ă| şi a Preasfinţii Sale părintelui episcopul, vă dămi 
poruncă voao, tuturor lăcuitorilor, să căutații în toate sărbă- 
torile și în toate duminecile—să meargeți la besearică, cu fă- 
meile şi cu copii voștri, să ascultați sfânta liturghie, și s(ă] 
nu așteptați să bată toaca,. să mearigeţii la liturghie, ce și 
la utrănie. Și la aceștea ești purtători de grij|ă] Molitfa Ta, 
preote, cene nu te va asculta și nu va păzi besearica, să-l dai 
la măna Căpt. plășii, dăud în scris pricina lui, şi dum. Căpt, 
să-l trimiță aicea, pe un slujijtoriii, să-ş iă căzuta pedeapse. 
Și tu, părcălabe, să cauţi să faci un jug la bisearică și s[ă) 
o și îngrădeşti foarte bine și cu cuviință, şi cene nu va mearge 
să asculte sfânta liturghie, i s|ă] dă preotului la mănă, să 
aibă voe şi puteare să-l pue în jug; iar cene nu-ţi să va su- 
pune după porunca noastră, să aibi a-l da în măna Căpt,, 
să-l aducă aicea, și să-și iă mai mare pedeapuise. Și asupra 
acestor juguri să fii bumbaşir văt[ă]șelul ce iaste orănduit la 
acel sat, — să fie dator să ne arate la care sat s'aă făcut jug 
şi la care nu s'aii făcut. Dar şi voi, preoților, să vă lăsaţi 
de beţie; și nu toții, ci numai unii carii aveţ patima acasta ; 
că, nu numai sănteți beţivi, ci faceți mii de blestemății şi 
necinstiţii cinul preotescii, care în ceri și pre pămănt iaste 
lăudatii și cinstit de la D[u]mnezei şi de la toţi Împărații, 
de toţi dascalii, de toți filosofii și de toate neamurile: mai 
în scurti, îngerii slujăsci și staii cu mare frică, cănd tu, pă- 
cătos și glava ta plină de vin, preot hind, slujeşti sfănta şi 
înfricoșata taină care, așteptănd să îi sfărșit, să s[ă] ducă
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jertvă dupre pămănt la ceri, de la oameni păcătoşi, lui 
D[ujmnezei, iară Molitfa Ta silești cănd să eși de la bisa- 
rică, să mergi să beai rachiii cu prioteasa, saii la cărgumă, — 
ca cum aștepți să însăreaze, să închiz prăvălia, să mergi 
la cărtumă. Vai de noi, mireani, de o mie de ori vai de Voi, preoți, că voi veţi să fiți lumină lumii și vaț întu- 
necat de tot; voi sănteţi sarea: dacă vaţi împuțit voi, 
care creştin va să să întărească Cu sarea voastră? Și iară 
zică : nu toți, ci numai unii. Și nu scriemi aceastea ca să vă 
ocărămu, — ferească D[ulmnezeiă, ci ne rugăm să ne eritați, dar ne îndeamnă datoria cea creştinească, acealea ce nu s[ă] 
cade pentru prostiia și nepriceaperea voastră, iar după pros- 
tiia şi nepriceaperea voastră, trebuinţă iaste să vă scriemt aşa; 
Care sănteţi voi datori să ne invățaţi pe noi, iar nu noi pe voi. Peseamne sfârşitul lumii iaste, D(ujmnezeii milostivul să ne miluiască şi să ne îndrepteaze pe toți, prin mare mila Sfinţii Sale; Iulie ş dni, 7283 [1775]. 

Și să ne învrednitască ' D[ujmnezeu și binele de veat să dobăndim. Unde sănt mulțimile şi ceatele îngerilor, frumu- seațea sfinților, lumina drepţilor, de unde au fugit toată grija 
şi toate suspinele şi lacrămile, unde sănt curțile ceale cu zi- duri de piatri scumpe şi ulițăle de aur, pline de lumină şi de 
veselie, unde iaste linişte și odihnă făr de nit o scărbă, și viață dulce fâr de nici un urătii, întru "'npărăția cea largă 
și desfătată a Ceriului ; carea noao tuturor să ni-o dea pentru mare mila sa D[ojmnul Nostru Is. Hs., a căruia 
iaste toată cinstea și slava, cu Părintele şi cu D[ujhul Sfănt; 
amină, > 

224. 1776. Jalbă. Nume: Ţopă, Huţă. — La 12 April, hotă. 
rire de la «Manolache Romană, biv Vel Paharaic, Caimacam 
Craiovei» (iscălit grecește). 

225. 20 Iulie 7284 (1776). Notă genealogică a unui preot 
din Albeani, Strămoșul săi a avut un fiă, «care l-ai tăiat hai. 
ducii de Țara Îngurească, fiind voinici, neînsurat. .. Au fost fă- cut-o și fata frate cu fetorii pe moşie, adecă pe partea Radului celui tăiat de haiduc ... Înpărțarea ... Unii s'a mai înmulțit, ci le vine mai puțin, iar, carii sănt mai puţăni, le vine mai mult,»
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226. 7285 (1776-7). Socoteală. «Am dat pe un noatin bani] 

90, şi pe cartea de jud[ejcat[4] taleri 2, şi pe 2 soroace parale 

14.» Pomenit <Agi Stan Jiianul Medelniceariul 1» și «dum: 

nealui Stolnicu Văc[ăJrescu». 
227. 30 Septembre 1777. Învoială de moşie a lui «Nicon 

Carageă». 

228, 8 Octombre 7286 (1777). Vinzare de vie lui <Dumi- 

tru Borangiu». 

229. 19 Februar 1778. Judecată, după pira dată de «Ilinca, 

fămeia lui Dato ot Cămpul Fomii», la Caimacamul Craiovei. 

Theodorache Negri biv Vel Clucer. Pomenit «răpăosatul Pav- 

laiche biv Vel Spătar, fiind Caimacam». Un c<înstriinat la 

Tara Nemţască». 

230. 27 Novembre 1779. Cercetare din porunca «dumnealui 

Gligorie Razu biv Vel Cluc., Caimacam Craiovei... Spre ră- 

sărit trăsuri trei, cu stănjlăjnul răposatului Costandin-Vod[ă) 

Brăncoveanu.» Partea <Roviţoilor», «numiţi Roveţi». 

231. 25 Mai 1780. Plingere pentru o pretenţie de răscum- 

părare venită de la vinzători după 21 de ani. 

232. 14 lulie 1780. Hotărnicie. Între munți, o «suliță de 

piiatră», spre a-i despărți. «S'aii pusi piiatră cu cărbuni în 

vărful sulițăi de piiatră, unde au fâcut imărturisanie acei 4 

megiiași.> 

233. 23 Novembre 1780. Vinzare din partea fetei «lui Simion 

Fantea» din Brădiceani. «Avănd noi Făntoi o parte de moșie.» 

234. 25 April 7289 (1781). Zapis. Ameninţare pentru acei 

ce ar fi «să mai străce acestii testemănt». 

235. Septembre 1781. Alexandru Ipsilant, «dumneavoastră 

veliți boeri și al doilea i boeri de neam și boerinași mazăli, neg[u)- 

ţători, ruptași, breslaşi, slujitori de ori-ce breaslă, scutelnici 

mănăstirești și boerești, i voao părcălabilor și tuturor lăcuito- 

rilor țărani duprin satele ot sud Meh[e)d(inţi] . . . În anul acesta 

întămplăndu-să multă lipsă de bucate la prea-înnalta împără- 

teasca cetate a Țarigradului..., socotind Domnii Mea și 

lipsa cea cu neajungere a ţării, văzănd și trebuința cererii, 

1 Trimesul din 1774 al boierilor la Constantinopol,
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silitori din toate vărtutea am fost de a chivernisi, atăt ne- 
tăgăduita țării datorie, căt şi lipsa neajungerii.» Pusese pe 
țerani a da «numai o parte foarte ușoară», scăzind-o apoi 
şi aceasta ; «care scăzămănt l-am împlinit cu cumpărătorile 
ce sau făcut, atăt din țară, căt şi după aiurea... Dă spre -o 
parte, silitori săntem a să face teslim la schela Brăilii, iar, 
dă spre alta, nu am lipsit întru a da arătare de lipsa și nea- 
jungerea ce s'aă întămplat într'acest an, ca, pe căt s'ar 
putea, să mai scază din orănduita cerută sumă.» Vine ordin 
ca «silință din toată vărtutea să s[ă] pue și negreşit să să 
împlinească acea orănduită cerută sumă de grăi, orzu şi 
mei». Să dea, deci, «dup[ă] ce îș va opri trebuintoasa sămănaţă, 
care nu vom Domniia Mea a să lipsi nimeni de dănsa, şi 
voim a o semăna cu îndestulare: și, dup[ă) ce îș va opri 
trebuintoasa sumă ce are a răspunde în datoriia de primă- 
vară, precum vam mai arătat, și dup[ă] ce îș va opri și cea 
dă trebuința hrănii pănă la vremea rodurilor viitoare, — ceia 
ce ar prisosi, la vericine... să-l dea, fâr dă a nu tăgădui 
pentru a sa lăcomie, cu socoteală să-l vănză cu preţ neîn. 
destulat, căci o treabă ca acasta, fiind că e o treabă mare și 
madea dilicată, căndu fieşcarele nu să va arăta cu tot ade- 
vărul următor, înşiv[ă) o cunoaşteț că, nu numai că poate a 
veni treaba de a fi opştea lipsită de acele bogate mili îm- 
părăteşti, ce pe toată vremea să răvarsă de ][a] bogatul ncian 
al milostivirii împărătesti, ce încă poate veni la mare pri- 
mejdie toată opştea.» Îi sfătuieşte, «nu ca Domnu ce cu mi: 
lostivire în toată vremea am fost şi săntem la îoate ale 
opștii bune chiverniseli, ce întocmai ca și părinte». Reco: 
mandă pe boierul însărcinat cu strîngerea. Se vor lua Guca- 
zele în scris. Se va opri săminţa. «De care sămănţă, și mum- 
bașirlăc să le facă a şi-l semăna.» Restul va merge «la -orăn- 
duita schelă>. Să nu mai scadă suma ca altă dată. Să gîn- 
dească și că, pe ascuns de Domnie chiar, Turcii pot face 
«cercetări tăinuite», prefăcîndu-se că sînt negustori cu pre- 
țuri bune. Se va face catasti/ de toate numele, Să nu fie 
«hatăruri, voi veghete, lenevire». Amenințări și cu moartea. 
Monogramă cu roș. Pecete cu chinovar.
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236. 23 April 1783 (şi cu cifre arabice). Testamentul Ilin- 

căi, «soţiia răposatului Mihalache Trapezond». «O casă dela 

Buc[ujreşti, ce am făcut în mahalao lui Mihai-Vodă.» Are 
un ginere la Rovinari (]. Gorj). «Iar, pentru fie-mea Ilinca, ce este 
căsătoritlă] la ţara Moldovei, am mersi eu acold, și ceia ce 
mi-ai dat măna și mi-au fost prin putință, i-am dat și ei, 
prin măna Portăresii Zoița a Portariului Gavrilaiche.» Pecete 
cu coroană şi două păsări țiind o cruce. Iscăleşte și un psalt 
grec. 

237. 14 lunie 1783. Carte de la «Ianache Hrisoscoleii biv 
Vel Ban, Caimacam Craiov(i]». 

238. 22 lunie 1783. Cercetare de hotare în munți. «Și, 
ca să descoperim mai bine adevărul, am întrebat și Ungu- 
renii, anume pe un Rusalim de la ohaba Ponorului, pe Mihai 

Bela ot Răușor, din "Țara Ungureasc[ă], care ţin munții cu 
dat . ... Muntele Mănesiei, părăul Sturului, muntele ce să 

chiamă Soarbele.» Citată o carte dela 1781 (s:c), de la «Măria 
Sa Manoli Voivod. .. Ne arătară numiţi moșneni și cu alți Un- 
cureni (sc), streini, din Țara Ungurească, că acest munte 
Slăve[nji l-ai luat Unguri cu hotarul lor din vechim[e).> 

239. 21 lunie 1784. «După jalba ce ati dat în anii trecuți 
la răposatu Gligorie Raz[uj biv Vel Clucer, ce au fost Cai- 
macam al Craiovei», ete. <O cărpinișt[e].» 

240. 13 lulie 1783. Judecată între Ion Brăiloiu, Nicolae 
Cărlotă, ş. a. 

241. I-iii August 7292 (1784). Zapis al lui «Pătru Sănti- 
onii> către <moşulu liioni Croicu». 

242. «1785 (sic), Ghen(ar 19 [şi] 24.» Hotarnică. «Din vei- 
che stăpănire numai 4 moși ar fi fost într'acel hotar, adecă 
Pălițoi i Cărleștii i Crintoi îi Tărăi. Și, aflăndu-ne și noi cu 
stăpănirea într'acel hotar, ai arătat cum că nu sintem moș- 
neani veichi, a ne ști şi noi de moși, ce sintem zestraş și cum- 
părători cu părți mici de la dănșii. Acum, căutănd a lua şi 
noi parte pă un moși, să să facă cinci moși, nu ne-ai îngă- 
duit, ci i-amii trasă la judecată înnaintea dum[neajlor boia- 
rilor isprav[nijci de la acest jud[elț Gorj.» Se admitea sfir- 
șit ca ei, «noi Popeci», să facă cal cincilea moș din veichime,
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iar nu sintem veniţi din Țara Ungurească, și cum că stă- 
pănirea o avem de moştenire, iar nu zestre și cumpărături vechi, 
şi cum că știm într'un adevăr că, atăt la moșiia din sat, cum 
şi la datu muntelui, am împărțit tot pă cinci moși pănă acum, şi, de vom priimi noi mărt[ujrisanie într'acest chip, să avem 
a lua a cincea parte de peste tot hotaru Porceanii ; însă din 
sat, din plai, din munte afară, din cumpărături ; şi zestre ce vom avea din părţile lor, cu zapisă și cu foi de zestre, ade- vărat acealea să le căutăm a le lua din partea celor ce ne 
va fi dat.» Iscălește și un Oprișoi. Pe întărirea ispravnicilor, 
pecetea octogonală a Ţinutului, cu un cerb și inscripția: <pe- 
cetă Gorjii». 

243. 20 lanuar 1785. Zapis al unei Guran către un Topal. 
Scrie Gheorghe Dodentu. 

244. 15 Mai 1785. Vinzare din partea văduvei lui Drodul. 
245. 15 Maiă 1785. «Gheorghe Păhă ot Tărgul Jiiului» vinde 

lui <Barbu săn loan Dudăii» «o livadie». 
246. 7 lunie 1786. Carte de mazil de la Nicolae Petru Ma- 

vrogheni-Vodă. «Purtăndu-ș dajdia sa cea orănduită de I[a] 
Visterie, să fie înpărtășit de milile ce din vechime are a- 
ceastiă] breaslă, de a scuti adic[ă] drepte bucatele lui de 
dijmărit şi de. vinăric.» Monogramă cu roş. Mare pecete hexa.- 
gonală, cu vulturul şi: «Io N. P. M. VV„. Jos în colț: «Vel 
Vister», 

247. 11 Decembre 1786. Vinzare de «un căpătăi de răzvor 
de vie, cu iobraţul lui, la vale». Marturi doj din neamul Cuh. 

248. 17 Februar 1087 (sic). Foaie de zestre. Vacă, «ju- 
nincă»>, «cămăși fomeești», «cărpe fomeești albe», «şerivete», 
«tivilichie de mătas(ă], anterei iară de mătas[ă], 1 haină voi- 
nicească, 1 pătur[ă] de Brașovi, 1 pareiichie de cizme fome- 
eşti, 1 siliște de cas[4]..., 1 livadie». 

249. 19 lanuar 1788. Carte de la «Theodorache Adib (), 
biv Vel Clucer, Caimacamu Craiov[i]». Pecete cu doi lei, o 
roată goală în mijloc și iniţiale (cu negru). 

250. 4 Novembre 1790. «Fiind-că biserica de la vale are 
numai un preot și străngăndu-ne noi mahalagii, care, bine- 
răă, păzim acast[ă] sfântlă) casă cu cele trebuinăoasă, am gă-
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sit pă acest Ianaiche zăt Nicolae Molăgă, carele, fiind vred- 

nic, l-am aşăzat grămătic la atastă sf. biseric[â), fiind şi mai 

nainte silitori spre ajutorlul] sfintelor slujbe cu preot[ul] ce este, 

și avănd nădejde ca să îă şi darul preoții, să rămăe desăvăr- 

şit al biserici, i-am dat şi loc aciia lăngă biseric[ă), de ș'ai 

început a face casă; însă din locurile ce are bisărica date 

danie de ctitori cei ştiuţi, pe care loc are să dea chirie căte 

doaă oclale] &ar[ă) pe an, pănva lua darul preoţiei, iar, dup[ă) 

ce va lua darul preoții, căt va trăi și va sluji, el va rămă- 

nea nesuplălrat de a&ast[ă] chirie. Iar, dup[ă] ce dup[ă] vreme 

şi el ca un om va lipsii din lumea acasta, locul să aibă a 

rămănea tot al sf. bisericii atasta.» Iscălesc un polcovnic, un 

anume Holingher, un croitor, un «Giurgovenu». 

251. 9 Mart 1792. Învoială. Între marturi: Nicodim erti- 

monahul, Vasăle Curea, Nicolai Mangul, loan Văţuţoiul, loan 

Gonca, slujitoriul ot Văltao, Costandin Carlan, Milco Dom: 

dintul, Neagul Corcoiul. 

252. 17 Mart 1792. Carte de la «Costandin Suţu, biv Vel 

Căm(ăjraş, Caimacam Craiovei». Pecete cu coroană, mărcile 

Judeţelor și o creangă cu ghindă. 

253. 22 Decembre 1792. Declaraţia unui călugăr că el şi 

cu tatăl săi ai szzzcat un nume întrun act, înlocuindu-l cu 

altul. «Ci dumneavoastră veţi ceare cartea Stantului Bulmeză, 

şi veţi cerceta, că să cunoaşte că stă zașul |=—u) Stancăi desupra, 

i am stricat, și eii, văzăndu că să cunoaște cerneala, am um. 

blat prin toatele slov[ejle cu condeiul, numai ce aă rămasi 

iscțălliturile boiarilor necălcate cu altă cerneală.» Era Szanca, 

și el a făcut Saua. Şi alte donă declaraţii ale lui. 

254. Februar 1793. Foaie de zestre. «Sălişte de casă aici 

în Tărg|-Jiă], alăturea cu Moș Bărbuţu», vaci, cal de ginere (de 

30 tal.), «tl 100 bani gata pentru haine, 1 roichie de șam ala- 

gea, 10; 1 anterei șam alagea, 4; 1 tilivichie aseamenea, cu 

sangap, 10; 1 camaș[ă) cu fir, grea, și 3 cămăși fămeeşti cu 

mătasă, 18; 2 cămăși de borangic albe, numai pepţi, 10; 

2 mărămi lungi cu fir, veichi, 6; 1 peşchiri turcescă cu fir, 

veichi, 3; 2 scoarță: una noocă și una veiche, 30; 4 perini 

curățeale, veichi, 6; 2 perini de lănă, veichi, 1,20; 1 masă
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mare de pănz[ă) muschitască, de ceale bune, 6; 4 talere cu şerveatele, cu cuţit[e)le îi cu lingurți]le lor, 9,20; 1 cămașe 
de socru, 5; 1 cămaşe de soacră, 6; | pareaichie de paftale 
de argint curat, cu colanu, 12; 1 păreaiche de cercei argint curat şi suflaţi, 3; 10 galbeni împărăteşti pentru salbă, po U cinci, par. 10, 52, 20; 1 inel de aur cu piiatră bălaș, ro; I ghiordan cu pietri aseamenea, 2,20; 1 păreaichie conduri cu terlici i cu călțuni 2,20; 4 bazmale la bradă i colăcași, 4; 1 plapomă 10; 1 saltea, 10; 1 ladă cu cerșafu ei ş,20.» 255. 25 August 1793. Vinzare în hotar “cu moșiia dum. nealui Peșistenariul> sai « Pecenariul». 

256. 9 Octombre 1793. Judecată după porunca «dumn[ealui Hatmanului Costache Caragea, Caimacamu Craiovii», «Stăpă- nirea fiindu-le fost de-a valma, adecă locurește, de la ho- tărniciia de 12 boeri pănă la cea de patru, nici cum nu poate fi cunoscut, — că, căţi stănjăni stăpănea unul, atăta şi 
altul; căci Stăpănirea, cănd este de-a valma, locurește, ur- mează așa: fieştecare moșnean, căt loc poate de coprinde și-l curăță, acel loc îl ține singur, pă seama lui, și un moș- nean curăță și coprinde locu mai mult, iar altul mai puţin. lată dar că nu este stăpănire de o potrivă pă Stănțăn, căt 
unul și altul», 

257. 31 lanuar 1704. Judecată a Divanului pentru o moară. Toată în grecește.: 
258. 4 Maiii 1794. Învoială cu mănăstirea Tismana. Sus: “O “Pruvizav Nswrăpos Gop.ps6atoi». Jos: «Stefan Arhigm. Tism.>. 259. 20 Novembre 1794. Diată. «Căndu fugită cu muiarea 

meșterului Ioan, ami dat la optii gonaci ti 8o şi la protlo]- popu Papa am dat glob[ă] t! 40, şi mai ami la frate-miu Mihai, că ai mai furat treizăci de cai, şi i-ai văndut la Calafat, și, aflățnjdu-l păgubași, el au trecut în Țara Nemi- ţască, şi nea-at apucat la Nicoli Cămărașu, și am plătit cai, și am dat de gloab[â], şi am luat harlejle plugului și toate mărunțişurile ca(sji... Și, lund frate(te)-miă tot, și rămăindu să- racă, m'am căs[ăJtorit; cu ban[i] turceștii şi biru, de alta, am încăput la grea datorie turtască.» Are proces cu cumnata, care zice «că am prădat-o cu Turci»,
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260. 9 Mart 1795. Zapis. Marturi: Miloiii, loan Țanghiu, 

„ Giurca Nodea. 

261. 29 Maiii 1795. Mărturie pentru satul Busuioci. «Mihai 

Mutulescu aii cumpăratii doo funii de moşie din hotarulă 

Gruiarilor, de la neşte Greci Arbănași. Şi, mai trecăndu ceva 

vreme la mijloc, şi avăndi numitul Mitică călătorie, ca să 

meargă la Craiova, le-ai ajulnjsii vreme de masă la Groşi, 

la unii Lupă cărtumaru. Ș[i], viind doi boiari din Hurezani, 

călători, să meargă la București, după trebile ce aii avută, 

s'aă găsită cu toţ[i) la aceli Lupă cărgumaru în gazdă. Şi, 

findă la cină cu toțți], ai dati rugătune numitului mai susii 

ca să I[i] vănză o fune de moșie dintr'acele dos, iar numi- 

tulă Mi[tijcă ai tăgăduitii că nu are moșie de vănzare, şi, findă-l 

înpreunatii (sic) cu vinu, sai culcat, iar boiari Hurezani ai 

făcută zapisă pe o funie de moșie și, lunduii degetu, adurmitii, 

l-ai pus în locă de pecete, ș|i], băgăndu-i în săniă t 12, șiau 

plecati boiari Hurezani. Şi, deşteptăndu-să dimineața, i-ai 

spus acelii Lupă cărămaru ce ai făcut numiţi] boiari, şi, 

vindu acasă, ai adăstatu pănă au venitii boiari de la Bucu. 

reştă, şi atunci s'aii întămplati de ati bolnăvitii Micu Bordescu, 

ş[i] ai trimisi acei ti 12 pe uni Amza, ce l-ai avuti fetor 

mai mare, şi acelii Amza, dacă ai lotii banii, n'au vrutii să-i 

ducă numiţilorii boiari ca să scoț[ă] moşiiea, ci ai fugitii cu 

bani în lume. lar Micu Bordesculi s'aii întămplatii de ai 

amuțitii dintr'ata bolă, și după voe lui Dumnezăiă ai muritii, 

Și ai rămas ata fune de moşie încutrupită de acei boiari.» 

262. 30 lulie 1795. Vinzare de «stăj. 8 p' şi una cirtă, 

partea maicăi». Marturi: Stănel, Borcan, Mămăliţă, Pirtea ş. a. 

263. 1-iii Decembre 1796. Carte de mazil dela Alexandru- 

Vodă Ipsilant. Monogramă cu roș. Pecete actogonală, cu 

chinovar: doi lei ţin un scut cu vulturul şi boul; jos: 1796; 

legenda: «lo Al. VV.»>. 

264. 18 Decembre 1796. Pomenită o judecată înnaintea 

«dum|neallui biv Vel Stoljnije Dumliltraichie Bibescu is. [de 
Gorj]»!. 

1 V. vol. V, Documentele Brincoveanu şi Ştirbei. 
3 Y Y
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265. 21 lanuar 1797. Carte de la «Iancul Caragea biv Vel 
Post., Caimacam Craiovi». Pecete cu o albină, un cerb, vn pește și două roate () în registre orizontale; jos: 1796. 

266. 8 Mart 1797. Vinzare « Gorobeștilor». Martur : un 
Zbenghe. «Și, cănd s'au făcut zapisul, s'au fâcut cheltuial[ă) 
de parale 20. 

267. 25 April 1797. «Din porunca duml. lancul Caragea 
biv Vel Posteal[nic]. Caimacam Craiovi», judecată. Pomenită 
«Stăpănirea Neamţilor ţa d'intăi», răposatul Ban Costandin 
Știrbeai, «Dosul Mateiului», «gărnița înfierat[ă)» . 

268. Liu Maiui 1798. Carte de mazil de la Io Costandin 
Gheorghie Hangeri Voevod. Monogramă cu roș. Pecete ovală, cu vulturul în scut ținut de doi lei și legenda: «lo... Hg, 
VV., 1797». 

269. 13 Novembre 1798. Zapis. Nume: Tacotă, « Nastasiia 
Monăniţă», Dumitraşco Gridan. 

270. 8 Decembre 1798. «Fetori Lupului Ozmană» vind 
ocină lui «lonă fetoru Năsturicăi». Martur şi « Dumitrașco 
Peţecu». 

271. 12 Iunie 1799. Zapis al lui Ion şi Aldea, fiii lui Ne- 
guţă. 

272. 29 Iunie 1799. Foaie de zestre (pomenit Manea Bus- 
tuchina). Ocină, vite, <o căldare mare, fiiară de coși, i o 
săcure, î un vătrai, i doo putini, i o bute». Pune «degeatul cu 
cerneală». 

273. I-iă lulie 1709. Carte de mazil de la Alexandru Moruzi. Monogramă cu roş. Pecete octogonală, cu chinovar: 
ambele mărci romănești între lauri, și legenda: «Al. Cst, M. 
VV. 1793»1. 

274. 23 lulie 1799. Carte de la «Andon biv Vel Cărmr,, Caim. Craiovi». Pecete ştearsă, cu mărcile județelor și data 
de <99». 

275. L-ii Decembre 1799. Împrumut cu dobindă : «la zăce 
doi în anii». Marturi şi: Mihai Bălul, Rădoi Lungoci, Liica 
Petrescu. 

! Alta e din 21 Septembre, acelaşi an.
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276. 14 Mart 1800. Carte de la «Nicolache biv Vel 

Post., Caimacam Craiovii». Pecete cu mărcile unite ale Ju- 

dețelor şi numele Caimacamului în litere risipite. 

277. 7 Maii 1800. Carte de la «Nicolache biv Vel Post,, 

Caimacam Craiovi». Aceiași pecete. 

278. 20 Novembre 1801. Zapis al «Costandinei soţiia Pre- 

duți de la Săcel». Un fii al ei a vrut să ucidă pe cineva, 

«din prigonirea ce am avut pentru moșiie». Ucide pe o fată 

a lui. <Cu ştire domnască», tatăl fetei îl urmărește, şi-i prinde 

tovarășul. Apoi, soţul ei se iea «cu cuțitu în mănă» după 

altă fată. Ea fuge la fratele ei, spre o pivniță. «Şi băiatu, 

de unde durmiia în tinda pivniți, din strigătu feti s'au deș- 

teptat și, văzind pe bărbatu-meii, i-ai zisă, pentru ce alung[ă] 

fata. Aşa spun ceia ce s'aii întămplat. acolo că, la întreba: 

rea ce i-au făcut băiatu, i-eii zisii și lui că va să-l omoare și 

pe el cu cuțitul, năvălind și asupra lui ca să dea; și băiatu, 

văzind aşa năvălirea bărbatu-mei, ai luat un par dă hărdăt 

şi, dănd într'ănsul numai odat[ă], l-au și omorăt ; şi din casul 

acela ai și fugit. Acast[ă] întămplare cunoscăndu-slă] și de 

mine și de alți că iaste de la diiavolul, de au ucis fii-meii 

pe fie-sa, cum şi fii-săi pe bărbatu-mei, ne'm învoitii acum 

între noi ca nici eii să mai caut nimic de la ei pentru mor- 

tea bărbatu-mieii, nici el de la mine pentru moartea fie-sa, 

ci să fim ertați unul de cătră altul, şi să petrecem de acum 

înnainte bine, vecinește, căutănd fieștecare pentru suiletu 

celor morţi. Și fii-săii, venind de unde va fi tugit, să să odih- 

nească în pace de cătră mine, fiindcă l-am ertat de bun[ă] 

voia mea, — precum și numitu ai ertat pe fii-meii pentru moar- 

tea fie-sa, — dăndu-mi asemenea zapisă la măna mea. Dup[ă] care 

întocmai tot urmănd, iar de se va întămpla de acum înnainte 

a mai sări fii-meii sau fii-săui unul asupra altuia cu pricin[ă), 

noi să fim îndatoriţi a-i da în mâna judecăţi, ca cu viiața să 

să pedepsasc[ă].» Se chiamă marturi. 

«Sud. Gorj. 
Cu acest zapis de împăcătune viind amăndoocă părţile înainte 

noastră, împreună şi cu mărturiile, [precum] să arată, am intrat 

şi noi în sciuta cercetare și s'au dovedit toată curgerea pri-
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cini întocmai precum în zapisul acesta să cuprinde, şi ştim(?) 
a fi întemeiată împăcuirea ce ai făcut din bunavoinţa lor: 
S'ai adeverit şi de noi cu iscăliturile; 1801, Noiemvrie 20.» 

279. 1802. Jalbă, A venit la jăluitor un sătean «cu armă de moarte». I-a ucis fata. «Și pă aici ca să prinzu pă mai 
sus numitu Gheorghe fetoru lui Preduţi.> Domnul decide să 
se spinzure vinovatul. Cind i se urmărește altă fată de către 
Preduță, fratele ei zice: «Nene Preduţi, ce goneşti pe soru- 
mea; nu ajunge că ai omorăt fiiă-tău pă ceailalt[ă) sor a 
mea?> Deci numitu Preduţi ai strigat cătră fiiu-mei, zicănd : 
<Și pă tine te omor». Pe loc, luminate Doamne, s'a dat şi cu 
cuţitu dup[ăj el pă ușa Pivniţi şi, văzănd băiatu aşa, s'ai 
spăret, luănd un par de hărdăă, şi, de fric(ă] ca să nu-l tae, cum l-aii lovit odat[ă], de loc au şi murit. Milostive Domne, m'aii tras soţiia răposatului la dum(neajlor boeri ;s- prav[nijci şi, judecăndu-ne, au zis dum[neajlor că, în vreme 
ce fii-săi au împușcat copila mea, de ai murit, şi acum iar 
el s'a sculat de ai venit cu moarte asupra copiilor mei, 
să fie moarte pentru moarte, dup[ă] cum s'au făcut, tot din pricina lui, şi, în vreme că nici ei nu le-am dat nimic pen- tru moartea fii-mea, nici pă mine nu m'au îndatorat ca să-i dai nimic. Şi soțiia răposatului nu m[ă) las(ă], ci mă trage ca să-i plătesc datoriia bărbatu-seii, ca taleri şaptezăci, și să-i dai să-i cumănde sufletu. Eu acestia nu le-am cerut lor pen- tru copila mea.» Cere a fi judecat de ispravnici. c<Am şi adeverinţa satului şi a dumnealui zapciului pentru că s'au sculat el cu moarte asupra casii mele.» — Ordinul de judecată e din 9 Februar. Pecete cu chinovar: în oval vulturul și bou- rul. Inscripţie : «lo Mih, Cst. VV.; 1798 y. 

280. 15 Februar 1803. Carte de .la «Costachi Carageă, 
Caim, Craiovei». 

281. 28 Februar 1803. Carte de la același «Costache Carage, biv Vel Postelnic, Caimac[a]m Craiovi». Pecete cu negru. 282. 12 lulie 1805. Carte de la « Mihalache Manu, biv Vel Vor., Caimacam Craiovi». Pecete cu mărcile judeţelor, inițiale şi anul 1810€)). 
283. 20 Decembre 1805. Instrucții pentru vătavul de plaiti
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de la Muntele (J. Mehedinți). Mare număr de hoţi, cari se pricep 

a-și găsi tovarăşi. Să facă deci bună pază. «Să umble tu, vă- 

taşe, singur prin toate |satele] plăeșăşti... Ca să nu să în- 

tămple vre un om dă la vre un sat din plai, măcar să s[ă) 

adape cu găndul la acest fel de netrebnicii; să-ţ deșchizi 

ochii; ca și pentru cei ce vor veni dă lăuntru, sati cu pașu- 

șuri sai făr dă pașușuri, în grab[ă] să înștiințeze la dum(neaj|- 

lui Vel Spăt[a]r. Şi pă cei ce vor fi cu pașuşuri, să-i lăsaţ 

după orănduiala să treacă, iar cei ce vor fi făr de paşuşuri, 

săi opriț acol, şi să înștiințați dumnealui Vel Spătar, şi 

vei avea răspuns în ce chip să urmezi... Că s'aii sfetit dă 

dăcindea hoți trecuţ aicii sai dă aici trecuţi acold. Acolo în 

plaiii te vom spănzura şi pă tine și pă căţ veţi (fi] din plăiaş 

i potecaș.» Ponturi: 1) Va păzi hotarul despre «Transil- 

vaniia», «Ardeal». «Înlăuntru în Ardealu să nu îndrăznești 

a lăsa pă nimini să treacă neavănd răvaş de drum de la 

dum[neajlui Vel Spătar.» «Răvaşele dă trecătoare» le va tri- 

mete Spătarului, care le va arăta Domnului; 2) Cei cu fașuș de 

la General, vor fi sfâtuiți a merge întăiă la ispravnici, cari 

să-i călăuzească mai departe; 3) Să arăte porunca «cu înfri- 

coșare de moarte» la pircălabii și preoții satelor plăieșești, 

făcîndu-i răspunzători pentru hoți, tălhari şi gazdele lor. Ple- 

cînd din sat oameni, ei să arăte acest gînd pircălabului «și cheza- 

șilor lor>. Va stringe bani numai prin plăiași; 4) Cei ce trec 

acolo din «satele din vale», îl vor înștiința; 5) Va face raport 

Spătarului la cite două săptămîni; 6) Va însemna pe «căț 

vor veni spre lăcuință a să așăza în țara Domnii Mele»; 7) 

Va privi «liniia hotarului țării de a să păzi», cum a poruncit 

Mihai Suţu, în a doua Domnie,ca să nu fie din nicio parte 

încălcare a hotarelor. Pecete ovală, cu chinovar. 
284. 1806. Jalbă. «Nu au nici o carte, decăt ajutor aă pe 

un 3 Logofăt al Departamentului dă Patru ot Craiova şi pă 
Clucr. Barbu Viişoreanu, făcăndu-să dum[neajlor vichili și 
davagii la aceste trei sate, făr dă a avea ceva amestic, ci 

numai pentru mită. Și acum pă toamna trecută am băgat 
noi nește Ungureni în moșăia noastră, și mai sus numiţi Gă- 
vănești, pentru ca să facă pricină, ai mersu la acei Ungu-
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reni, la turma lor, şi iau legat și i-an bătut foarte răi, pur- 
tăndu-i și prin păduri legaț, ca pe hoţ.» 

285. 30 lanuar 1806. Carte de la «Iorgache Arghiropoi, biv 
Vel Postelnic, Caimacam Craiovi». Pecete cu mărcile Judeţe- 
lor, inițialele lor, «Ghe. Ar., C. C» şi anul: 1805. 

236. 20 Decembre 1806. Costandin Ipsilant-Vodă numește pe 
«Theodorache Vlădimirescu biv vtori Comis» «vătafla plaiul 
Muntelui-de-sus, sud. Mehedinţi». Instrucţii foarte întinse, 
pentru păzirea ordinii. «Însă, fiindcă ne-am înștiințat Domniia 
Mea cum că vătașii plaiurilor, cu această puţină slobozenie ce 
au de a face oareșcare certare spre înfrănarea și îndreptarea 
celor ce cad în deşărt [greşeli] și vini, dintre lăcuitorii satelor 
plaiului, să întindu a pedepsi pre oameni cu bătăi strajnice și 
cazne nesuferite, care ei nu sănt slobozi şi volnici a o face 
aceasta, —iată cu hotărăre poruncim trajnic (sic) ca de acum 
înnainte foarte să să ferească văt[a)fu plaiului de niște urmări 
ca acestea, și să nu fie volnic vătafu de plaiii a certa pe lă- 
cuitori satelor plaiului ce vor cădea în pricini de viti mici, 
mai mult decăt doaăzăci, treizeci bețe. Care și aceasta cercare 
să nu să cuteze a o face cumvaș făr de vină dă faptă dove- 
dită, pentru pizmă, sati înteres, că, aflăndu-şi, în urmă să va 
pedepsi apoi îndoit.» Cele mari privesc pe ispravnici. « Chel- 
tuiela, ori pentru vănat[ujri, ori pentru șoimi, ori pentru alt 
verice, să nu fie volnic văjtalfu de sineşi, făr dă ştirea şi 
porunca Domnii Mele, în scris a face cisle pe sate în plaiiă, 
ci la vremea aceia, după ce să trimit șoimi, ori la vremea vă: 
năt[ujrilor, vătaful, făcând foaie de cheltuială cu arătare 
anume la ce și căte căt s'au cheltuit, și printr'a cui mănă, 
să să cerceteze de către ispravnici județului.» Atunci se va 
face cisla; se vor da chitanţe. Nu va lăsa plaiul pentru cule- 
gerea <banilor dăjdii din sat în sat>, ci va trimete 
plăiași pentru aceasta. «De la toți caznicii căţi să află lăcui- 
tori în plaiă să aibă a Jua clacă: căte o zi pe anu; așijderea 
să iă și de la turmele de oi ce vinu în țară, de turmă căte 
un miel micu dentr'acea primăvară ; așijderea să îi și căte un 
caș de stănă, și să fie de toate potvăzile și angariile apărat»; 
e scutit și de «poclonul dumnealui Vel Vornic, t. — >. Nu va
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face abusuri, «cu pricină că ai dat avaet mai mult la dum- 

n[eallui Vel Vor[nije şi că ai căutat să-ţi scoţi avaetul din 

spinarea săracilor, ci încă și pă vătășăi satelor și pă părcă- 

labi să nu-i îngăduești; ce să petreacă lăcuitorii cu dreptate, 

după cum este vrerea Domnii Meale.» Se vor face cercăr? 

«cu feluri de mijloace». De va fi prins cu purtarea rea, «ho- 

tărăre avem a te pedepsi în alaii cu bătaie, acolo la vederea 

tutulor, şi apoi cu |toialgul și cu ocna, —întorcănd şi jafurile 

acele înnapoi». Monogramă cu roșu. Pecete cu coroană, loc 

de armele ambelor țeri şi inscripția: «Io Cst. Ip. VV. 1802». 

-— Îatocmai aceleași lucruri se cuprind în porunca, din 20 

Iulie 1815, a lui Carageă-Vodă către «Pavel Vlădimirescu» !, 

numit «vătaf la plaiul Muntelui, sud Meh[ejdinţ». 

287. 12 Mart 1808. Mai mulți oameni dai zapis «la cins- 

tită măna dumnealui biv Vel Slugr. Theod[ojr Vlădimirescu, 

comand[i]r», vînzindu-i «vadul nostru de moarță) ce-l avem 
pă apa Topolniţţi| din veichime, pă moșiia sfintei mănțăstiri 

Coziia, ce este .dă la vale de moara Gărdăreanului, — care să 

stăpănește de Logofătul Pătrașco, fiind luoată de zestre, și din 

gosul ei este a răp[ojs[atullui Medelnicer Hagi Iorgachi, care 

acum să stăpănește dă Sfinţiia Sa Hagi proin protopop 

Gheorghe», cu 600 de taleri. «Și săai[bă] dum(nea]lui putere 
a face moar[ă] pe dănsul, oricum îi va da măna dum(neal- 

lui... Cu cuprinsul ce este dă la vale dă țarin[ă], cum și în 

țarină să stăpănească pași dă pămănt, în 'lată patruzeci și 

patru, și, în lung, din moar[ă] şi păr în drumu cel mare a 

Cerneţ|ului; ci atăt dum[neallui, coconi dum(nea]lui, nepoţ, 

strănepoț, căț milostivul Dumnezei îi va dărui, să stăpănească 

în veci și nestrămutat.» Iscălesc: «Velea Argintaru»> și «Ma- 

ria Stăiculeasă», și doi boierinași: Grecul Aiuijrens Mnxăims 
uăprnoas și Logofătul, iar, jos de tot: Gheorghe Iupiitanu. 

288. 7317 (sic), 13 Mart. Vinzare din partea lui «Pătra- 

şir. ..cu frate-miei Niculce i frate-mieii Părvo Pălițiu, din 

satul Porceni-Muşteni». 

289. 20 Maiii 1809. Foaie de zestre: «1 binișii de atlaz 

1 Nepotul de nepot al lui Tudor,
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îmblănit cu cacom, 1 rochie asemenea, 1 biniși de dimie 
îmblănit cu sangeapu, 1 rochie de fludă neagră, 1 biniși dă 

- maltefu negru dăzblănit, 1 rochie de agabaniii albă..., 1 
scurteică iarăși dă atlaz dă purtare, o rochie dă irpichir (sic) 
iar[ă]și dă purtare, 1 scurteic[ă] dă chiteic[ă] cu cacom..., 1 
boccealăc dă ginere, 1 boccealăc de nași, 1 cămașță] dă 
socră, 1 testemel de cumnat, 1 batistă dă cumnat, 2 pro- 
sope dă obrază, 2 peșchire dă măni, 6 şărvete, 1 mas[ă] dă 
pănză, 2 farfurii cu lingurițăle loru de argintu..., 1 pereche 
de jartiele (?) de argint poleite cu aur, 1 saltea dă chertom 
(Szc), 3 perine asemenea, 1 plapom(ă) tot dă chertom, cu cear- 
şafu ei; 1 cearșafi dă așternut, 2 perini dă pufi, 1 mare 
asemenea, 1 fustă de ghermesăt ghiurgiulie, 1 fustă peste, dă 
purtare, 2 testemele, 1 fes albi, 2 perechi pantofii, 2 perăchi 
strămfii, 1 gevrea de schimbă, 5 gevrele, 1 brănişte dă șticăr 
0)... 12 talere dă cositori, 12 părechi de cuțite cu lingurile 
lor, 6 tipsii mari dă bucate, dă cositoriii, 2 tăfii de aram[ă], 
3 tingiri cu capacele lor, 1 lighiian de aram[ă] cu ibricul lui, 
1 ceaun dă aramă, 1 sfeșnic dă tunbac, 1 tes dă beia ase- 
menea dă tunbac, 1 cădelniț[ă] de tumbac, 1 scorță dă 
pat, 1 ladă mare, 1 tavă dă farfurii.». 

290. 18 August 1811. «Nectarie, cu mila lui D[ujmnezei 
smeritii episcopi, după porunca preaosf[ijnţitului Mitropolitiă 
chirio chiri Gavriilă, ali prea-sfintului îndreptătoriului sinodă 
dleni, şi ală aceluiași în Moldaviia, Valahiia și Basarabiia 
exarhii și cavaleră, ce s'aii dati ca să fie orînduiți unii das- 
căli și un țercovnici la fieștecare besearică, următori fiindă 
și noi, orinduim pe acesti — ca să fie —, la besearica din 
satului —, sudă —, unde să prăznuiaște hramulii — ; carele să 
fie păzitoriii acold, ajutăndi preotului la toate slujbele be- 
searicești, fiindă întru toate supusi; dăndu-i-să și lui parte 
dină bisearică, de—; carele, după hotărirea ce s'au făcută în Di- 
vanulii Cnejiei Moldaviei și ală Valahiei, iaste scutitii de toate 
dările Visteriei care esă pe mireani, mai virtosii că și cucer- 
niculă Protopopu ală plășii de acold deosebită adeverire 
ne-ai dati pentru dinsulă, că și de la săteni au luată încre- 
dințare pentru dinsulă că nu are nici-o pricină în satii și 

65775. Vol. VI. 
33
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iaste slobodi de spre rindulu dăjdiilorii. Dreptii aceaia scriemii 
Cucerniciei Tale, protopoape ali plășii, și Molitvelorii Voastre, 
preoțilori, ca să cunoașteți pe numitulă dină porunca noastră . 
orînduitiă ; căruia spre încredințare de —,i s'au datii atastă arhie- 
rească carte a noastră. 18 —, în luna lui —.» — Tipărit. Mono- 
gramă. Jos (manuscris) : «trecut în condică». — Pecete ovală, cu 
scut ţinut de doi grifoni cu crucea în gură, coroană și: «Nctr. 
Rmnc. 179...» (șters, ca şi armele din scut, unde pare a fi 
vulturul cu crucea). 

291. I-iii Februar 1813. Foaie de zestre. «1 rochie cu an- 
tereii..., 2 cărpe de boraugicu,...1 strai,...1 salbă de ti 
30,...1 pereiche cizme,...2 oprege, 1 cicicu de încinsu, 6 
șire de hurmuzi.» 

292. 13 Decembre 1813. Zapis. «La vreme cu morte ne- 
veasti, făn (sic) o am omorăti, m'ati apucatii cumnatu-miei 
pentr[u| zăstre şi Armașul de globă, şi ei, neavănd bani, imi 
i-ait dati acești mai sus numiț fraţi, şi eii li-am vănduti partea 
mea din moșie păr|inltescă, cu ti! 30, şi partea mia de moșie 
ce am cumpărati.> În alt zapis, se zice: «la tămplare nei- 
veste». 

293. 20 Maiii 1814. Hotărire a ispravnicilor Gorjului. «Că 
numitu ai luat cu vorbe pă un frateal lor nevărsnic, anume 
Cost[anjd[in, ce este străcati de beţiie, și, scoţindu-l din fire, 
i-ait dat trei galbini, unu de căte tlr. 12, să-i vănză moşiia 
părinţilor lor.» 

294. 1815. <Luindu ei o curea de moșie de zestre în 
hotaru 'Teleşti, ce să chiiamă Bogdănești.» 

295. Fără dată. Carte de la «Gheorghle] Suţ|u], biv Vel 
Spat., Caim. Craiovei». Pecete cu vulturul austriac, coroană 
şi inițialele: «Gr. Su. Cm. 1819».— Tot de la el, carte din 
8 April 1820. 

296. 6 August —. Cercetare de stricăciune, de «noi, oameni 
ispăşitori». Fixează suma. Fiecare iscălește, adăugind la nu- 
mele săi: «ispășitor». 

297. 1817. Carageă- Vodă, către lăcuitorii din «sud Gorji». A 
cruțat țara ca Doma, «cunoscănd nevoile ce ați pătimit din vre- 
mile... răzmiriții și necazurile ce ați tras în feluri de răs-
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punderi ale oștirilor>. Dar ei s'au arătat totdeauna zeloși 
la plată. <Mai vărtos că, de vre-o doi-trei ani încoace, din urgie dumn[ejzeiască, s'au iuvit pe alocurea nerodirea tim.- 
purilor, care este nu puțină nenorocire pentru voi, iar pen- tru înșine nemărginită măhnire, văzăndu-vă că pătimiţi.» Jert- 
feşte şi el; «spre al vostru desăvărșit răpaos», desființează <orăn- duiala cărălor de sare», pe care le va da acum <cumpă- rătorul ocnelor». a) «Din cinci &ferturi du preste an ale Vis. 
terii (bez banii haraciului, fiind dajdie împărătească, și bez banii leilor, cu un Puțin adaos de parale șaizeci, și al mizil- hanelii, fiind netăgăduite cheltueli ale țării) vă scădem pă anul acesta, lui 1817, mai mult de căt cu banii jumă- 
tate; adecă din ti doaăzeci și doao, ce erați îndatoraț să răspundeţi la un tfert, carii cu răsura lor să făcea u doaă- 
zeci şi şase și șaisprezece parale, acum aveți să-mi răspun- 
deți numai ti! zece şi gumătate și osăbita răsură, pe parale 
opt la lei»; c) «Fiindcă în luna lui Fevr. şi Marti, cei mai 
mulți isprăvesc cu prețurile și să află cumpărători spre iz. 
băvirea vitelor lor, şi alţii iarăși, din nenorocirea timpului, pe 
alocurea Cumpărători şi chear de bucate, pentru hrana lor, 
iar în luna lui April şi Mai asemenea să află cu toții în 
lucrarea pămănt[u lui, cu sămănături şi altele, — am chibzuit că 
întru această curgere de patru luni să nu răspundeţi nici 
pă acești căte ti doisprezece, parale doaăzeci şi patru, de 
lude, la un fert, ci să începeţi a-i răspunde tocmai la 
viitorii Iunie, iarăș pria răpaos; adică înpreunănd cu banii lui 
Iunie şi Iulie şi banii lui Fevr, şi Marte, şi cu banii lui Avgt. 
și Septv. şi bani lui Apr. și Maiu, şi la Ocmv. şi Noemv,, 
care este celde al cincilea &fert, să răspundeţi numai banii &fer- 
tului, drepți, ne ti doisprezece, parale doafzeci şi patru ; carii sănt 
împreunaţi cu răsura; — ne mai avănd alte datorii după urmă, 
ȘI, pănă la acea vreme al tacsisului banilor, Visteriia Domnii 
Mele să să afle întru răbdare, împlinindu-și trebuinţele cum 
va putea... După ce vă veți desface de toate rămăşițurile 
dăjdilor trecute pănă la sfărșitul următorului Ghențajr, în 
luna lui Fevr(uar) și Marte aveţi să răspundeți numai banii 
lefilor de doao luni şi o parte din banii mezilhanelilor, iar
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în Apr. și Maii numai banii aceștii diminii (şi cu al vostru 

răpaos), căci istovul mizilhanelilor aveţi să-l daţi în cel de al 

treilea &fert, al lui Iunie şi luli... Să ştiţi că aceste scăderi 

le-am făcut cunoscute mai întăi printr'acest al nostru pitac 

la toată obștea părinţilor arhierei şi a dumn[eajlor veliţilor 

boeri haleă şi mazili, al doilea le facem cunoscute şi voaă..., 

să vi le citească în vileag, de obşte și în auzul tuturor.» Vis- 

- tierul va face «să înpărțiască pă la toate bisericile, spre a sta 

în măna preoților». Monogramă cu roş. Pecete ovală, cu 

chinovar: cai de mare ţin scutul cu vulturul. Inscripția: 

«lo Gh. Cr. VV. 1812». 

208. 1818. Jalbă pentru un atac făptuit, din pricina unei 

moșii, de patruzeci de oameni. Unei slugi ise iea briul «și 

şuba şi punga de la brăii cu ti—şi o teacă cu cuțitele; care 

acei ban[i] îi dedusăm noi ca să ne cu[mlpere sare de pe 
drum». Tot ei fac ca să se trimeată de la isprăvnicia de 

Gorj contra jăluitorului «cătan[e]», care-i leagă un copil şi-i bat 

«murariu și păndariu». Li strică «o plasă de gardii de stă: 

bor», îi dau porcii în vie. «Și, ducăndu-m[i] copilu acas[ă] 
legat, l-aă întins la îmbătură, și ședea pe el desupra, zicăndu-i 

să deșchiză ușile pimnițăi, să le dea rachiii să bea.» ÎL duc 

«cu un curmei de tei de găt, și i-ai pus căldarea în spinare, 

şi copilu legatii, și au plecat cu ele pen sat, și ai umblati 

cu copilu doă zile pen sat, şi pe la cazane, şi ocărăndul 

numiţi om[ejni şi înjurăndu-lu, făcăndu-lă: cocoi vărgat și gu- 

leratii; şi ai fostii zisă: dă să joce ca ursu. Și, ducăndu-lă la 

Tărgu-Jiiul, ai arătat la dumnealor boeri ispravnici că eit 

am fugit, iar nu sănt venit [a cistitulu Divan; şi mi-a băgat 

copilu în puşcăriia ha mare, şi în pro. (sc) copil micii de zece 

ani, — avăndă nește logofeți la Scaunu isprănicatului rudă cu ei, 

că le ară porumbi și-i lucreaze și li-i dă gata și le faceînte- 

rese, și le-ai văndut şi moșie: pentru acea totdeuna le face 

îndămănă.» — Hotărirea, din 13 Septembre, de la «<Lucachi 

Arghirop[o]l biv Vel Poste., Caim. Craiove». Pecete frumoasă 

cu coroană, Judeţele și, în mijloc: Cu. Cr. 
299. ş Maii 1820. Foaie de zestre. «1 prăvăliia, adecă hanu 

cu ţănutu lui și cu locul jumătate..., 12 talere de cositor
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cu tacăm[ulj lor, 1 păreiche paftale de argint, candel[ă] de 
argint, iconiță de sidef, 1 farfurie de argint cu linguriţă, 1 

scoarță, 1 salte cu trei perini, 1 plapom([ă] de tocat, 1 tar- 

șaf, 2 perini de puf cu carșaflul) lor, 1 masă mare, 12 şer- 

vete, 2 prosoape, 1 cruce de sidef, 1 păreiche de cercei de 

argint poleiții, 1 inel de aur cu antică, 5 cămăși femeeşti, 

1 cămaș(ă] de ginere, 1 cămașe de nași, 1 lighiian cu ibricu 

lui de aram[ă], 1 tipsii de cositor, 1 malotea de ghermesut 

cu şder, 1 roche de basma, 1 scurteică de pambrii verde, 

I rochiie de șamalagea, 1 scurteică de ghermesut, 1 boccea.> 

300. 20 Octombre 1820. Carte de la «loan Tipalt, biv 

Vel Post., Caimacam Craiovii». Pecete cu coroană, leu şi: 

«Io Tp. Cm. Cr., 1820». 

301. 1821. Jalbă a Bălașăi, soţia lui Papa Vistierul. Acum 

un an, «ai venit Vistieri Paapa în Vlădimiri, și m'aii luat întru 

căsătorie, și, petrecăndiă nece doo luni de zile, făcăndu-să rebelie, 

și pornindu-să Arnăuţi și panduri, făcănd jafuri, acumi s'ati 

sculat un popa Gligorie i frate-său Staicu, Săuleștii, i Purcari, 

i Logft. Costaiche Negreanu, Vistieriu Lăudati Frumușanu, 

zicăndi că li s'au jăfuit casele, luindu-li-să multe lucruri, 

zicăndi că cu alţii căpitani i panduri au fostii și barbatu-miei, 

Vistieriu Paapa, la casăle mai sușilorii numiţ, cănd li s'aii 

lotii acele lucruri, şi acumii mă apucă pă mine». E ocărită,i se 

bat slugile. «Va fi cu păcati, că sănti fată de boeri... Ei 

cu bărbatu-miei la un locii nu'm fost neci doo luni de zile: 

nu-i ştii nici binele, nici rău. Și, de cănd ai plecat de aici 

de aii mers la Tărgu-Jiilui, căndă era Măriia Sa Silitrariiă, și, 

de acolo pornindu-lă la vale, auzindă că s'aii dus la Dii, nu 

știi, mortă e sai vii, şi ei porti năcazuri car[e), la casa pă- 

rinţilor miei, nu am pătimitii.» — Carte de la (după pecete) 

«loanii Samurcaş biv Vel Postel., Caimac. Craio :>, cu armele 

Judeţelor (3 Novembre). 

302. 5 Maiu 1821. Zapis pentru un împrumut făcut de 

biv Vel Vistier Pavel Vlădimirescu (50 de taleri). Martur și 

« Dumitrașco Cărăvan ot Vlădimir». 

303. 1824. Jalbă de la «Balaşa, soţiia răposatului Vistieriu 

Paapa sudii Golr]j» [v. n” 391]. Arată că în 1821, «făcăndu-s(ă)
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răzvrătire, la altele [soțul ei] nu s'au mestecatii, decăt aă fostii 
şi elii vr'o lună de zile cu nume de ispravnic pă ata vreame 
în sudi Go|r]jă. Și, vindă slăvit Silictar-Aga la Tărgu.Jiilui, 
ai mersi și numitu bărbatu-mieii la Silictariu, săngur de 
capu lui, socotindă că nu va pătimi perderle] de viață, ne- 
știindu-[să) vinovat nimic după socoteala lui. Și de acolo, de la 
Tărgu-Jiilui, L-aii triimesă la Dii, și l-ati prăpădit, după] cum 
am auzit. Și mai în urmă, aflăndu-s[ă) ispravnic la Gorj d-lui 
Stolnicu Dinu Bălteanu, ai venit d-lui cu vre-o trii-patru 
Turci Ja casa bărbatu-mieii, şi ne-aii lotii tootii ce am avut, 
atăta ale meale, ce am avut de zeastre, ce am avut de la 
tată-mieii, căt şi ale bărbatu-miei, l[ujăndu-ne boi, vaci, cai, 
haine, cazane, harămuri, rămători, capre, — tot ce am avută,.,, 
lăsăndu-mă săracă cu ună copilaș micii pă ușile altora; nu 
lote de nescarva jafurți) de barbatu-mieii, ci bune şi drepte 
alle] nostre, și pănă astăz mă aflu săracă, răbdătoare de toate.» 
Acum i se cere şi o datorie a soțului. — Ordin, din 5 Octombre 
1824, al lui «Dimitrie Ralet, biv Vel Hatman, Caimacam Cra- 
iovei» (pecete cu: «Dimitrie Ralet, Caimacam Craiovi»; altfel, 
ca lui Costachi. Ghica). 

304. 8 lanuar 1824. Diată de preot. «<Ua pinticostar, este 
al miei, cumpărat cu ti 34, un ceaslov bogat, cumpărat cu ti 
20, îl las sfintei bisarici. U pesaltire mică, cumpărată cu t!7 ... 
Un patrafir de plisă cu şiret decel bun, am cheltuit ti 40... 
U nesfite de atlazi, ce am cheltuit ti 140... Un stihari de 
chertom, cu săngefi de ghermesit împrejur, ce am cheltuit 
ti 40... Un pereiche de rucheveță de belicosă... Sfintele 
moaște ce le-am impodobit ei, atît cu argintu, căt Şi cu aur, 
am cheltuit t 143, fiindcă numai sfintele moaşte le-am căș- 
tigat cu mare rugătune de la răp[osajtul Ion “Țânchea.» 

305. 8 lanuar 1824. Carte de la «Costandin Cămpineanul 
biv Vel Logofăt, Caimacam Craiovei». Pecete cu Judeţele, 
iniţiale şi anul 1822, 

306. 15 April 1824. Judecată a ispravnicilor Gorjului.. «A- 
cest neam de oameni fiind în răutățile mai în ani trecuți, 
un nepot alacestui Toader ai înpușcat pe o soru-și, ca de opt 
ani, găsănd-o mortă ca dobitoacele, și în tot[ă] vremea cu
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felurimi dă zavistii și furtişaguri s'aă ținut de casa părin- 
teasc[ă]. Acum, întămplăndu-să moarte într'o zi şi tatălui săti 
şi unchi-săii, rămăind singur, ati cugetat numiți ca să-l 
omoare și pă dănsul, și, negăsind altă chip, a pricinuit că le 
încutrope moșiia: fără nici-o poruncă ai venit cu zurbă 
acum în Sămbăta Fluriilor, i-ati rupt o grădinuţă, unde avea 
pusă răzoare lăngă casă, aii azvărlit cu pietrii pă casă, Jă- 
luitoriul, închizindu-să înlăuntrul, aă scăpat. A doa zi, Du- 
minecă, în prăznuirea Sfintei Întimpinări a Domnului, iar ai 
venit la casa numitului, iarăși fără nici o poruncă, avănd pietri 
în săn și alte arme spre război de morte, și, de o dată cum 
ai aguns, Șerban, unul din fegori numitului Toader, dănd cu 
o piiatră tocmai în capu-i, ai căzut &os cu capul spartu. 
Atunci ai dat și Toader cusmuichiia unui topor. Și, văzindu-l 
siugile sale la sfărșitul cel din urmă al vieții, ai sărit asu- 
pra zorbagiilor ucigași, tare coprinzindu-i: ce va fi făcut, nu 
știie, fiind la schindină! de morte. Atăta numai, după ce s'ai 
mai deşteptat și s'au oprit curgerea săngelui din spargerea 
capului, ar fi dat de vre-o căteva ori într'acel ucigași al 
său și, după aceia, voind ela scăpa, au dat într'o baltă, unde, 
din răceală, sau ce va fi pricina, nu să ştii, ce s'aii întămplat 
de aii murit, cerând a să aduce ceilalți, a să face îndreptare.» 
Se opune că ei «nai venit cu zurbă, ci ca să-și mă- 
soare moșiia, și că polc[ovnicul] nu este lovit în cap»; «care 
să văzu şi de cătră noi sămn de morte, de frate-săii Șerban, 
ci atunci, în mestecarea pricinii, poate să-l fi lovit muerile ce 
crea adunate». Nu se crede, «că nici este lovitură de muere. 
Și, cu tote că polc[ovnicull ai adusii o adeverinţă a 13 oa- 
meni, între care și doi preoți, ia tot sat[uj! Săcelul, prin care 
tare legătur[ă] ce fac, înștiințază de adevăresc toate arătările 
sale, încă mai cu asupră, dar, nedăndu-să atăta crezămănt, 
ca la o pricină întămplătoare de moarte, s'ai îndatorit dintre 
amăndoav părţile să-şi aduc[ă) adevărate mărturii a face arătare 
prin viul grai de ființa adevărului cum au fost; şi părăţi nu 
adusără nici o mărturie; iar, după polc., ai venit zece măr- 

1 Kiyâuvos = și prilej, împrejurare,
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turii», între cari un «zapciii de mazili> şi Matei Corolea, Cos- 

tandin Sporici. «Jăluitoriul însă, atăta putem zice, că să să 
fie putut stăpăni, măcar că nu avea cum, de vreme ce 

arădicasă sămn de moarte asuprăi, — nimini nu s'ar osăndi.» 
307. 21 April 1824. «La pricina ce am avut între noi, 

unde aii dat fi-mei cu piiatra în capui, și el ai dat în fi-mei, 
din car[e] ai şi murit, — de aceă noi, văzăndă că e greșala 
a tuturora, am ertat cu toţi, unul pă altu, cu voia tuturora, 

și altă pricin[ă) între noi să nu mai fie; iar, de să și va în- 
tămpla să moar[ăj Posteanicu dintr'atastă bătae, să nu mai 
avem a mai căuta uni la ați nimică.» Marturi: «oameni de 
ispravlă]». Isprăvnicia Gorjului: «după rugătunea ce ne-ai 
făcut, s'a adeverit și de către noi ca să-și aibă urmarea 
întocma». 

308. 8 April 1825. Carte de la «Dimitrii Ralet, Caimacam 
Craiovei». 

309. 8 Februar 1826. Carte de la «Alexandru Ghica biv 
Vel Logofăt de Țara-de-sus, Caimacam Craiovii». Pecete cu 
data pe o bandă mijlocie (1824), sus și jos Judeţele, iar pe 
margine numele și titlul. 

310. 30 Mart 1827. Carte de la «Costache Ghica biv Vel 
Hatman, Caimacam Craiovei». Frumoasă pecete, cu mărcile 
Judeţelor și inscripția : « Costandin Ghica, Caimacam Craiovi». 

311. 15 Octombre 1827. Foaie de zestre. «Una gubea de 
ghermesut cu jder, îmblănită cu cutupuri de jder, una scur- 
teaică de ghermesut cu jder, îmblănită cu cutupuri de jder, 
una rochie de ghermesut stacojie, una rochie de anghichet (), 
una rochie de stambă, una fermenea de pambrii stacojie cu 
fir, una rochie de batistă, un boșsulăc de inu, 1 păreiche 
pantofi, 1 păreiche strămji, 2 păreichi torapi dă bumbacu, 
I boșta roșie, 2 semeţături, 6 cămăși fămeești, 1 cămașe de 
socru, 1 cămaşe de soacră, 1 cămașă de ginere, 1 testemel, 
7 batiste, 4 brănișoare cusute, 1 masă de pănză mic[ă), 
cotlujrți] 12..., 1 ladă mare de Braşov..., doaă scoarță 
mari, una foe de scoarță nealeasă..., 1 păreiche cisme nem- 
țăşti. > 

312. «Aprilie 8, 7336 (1828) (sic).» Foaie de zestre pen:
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tru fii. Vacă cu vițel, 2 capre cu iezi, 3 oi, altă oaie, un 
berbece, un porc, «cinci rănduri de vie, 6 cămăși cu mătasă, 
2 zăvelci noi, 2 brăne albastre noi, 2 peşchire lungi, o pă- 
tură noao, un peșchir de ginere, o bazma de naşi, măneci 
de naşe, o păreiche de iminei noi, taleri 18.. .; în cununță] 
şi în salbă, 2 hanene (sic) noii». 

313. 15 Maiii 1828. <Foae de ispăşie» pentru căutarea 
unei pagube făcute de giște. 

314. 8 Februar 1829. Foae de zestre. «1 rochiie de 
şaliă ..., 1 spilcă de argint poleită.» 

315. C. 1830. «Ei sînt săraca și ticăloasa aceia carele nu 
am nimică după sufletul miei, fără numai șapte fete şi trei 
copii mici, carei îi hrănesci de căpătat, și bărbatu-miei, fiind 
de tot ticălos și nevolniciă, nu săntemiă vrednici a ne ago- 
nisi nici hrana, şi ne aflăm de azi pănă măine, amărănd pă- 
măntu. ȘI, fiindcă săntemi și noi cu privileighi între boeri- 
naşi de neam», li se cer «banii agut[o)rului>. Semnează «Măria, 
soțiia lui Răducan ticălosu». 

316. 10 Septembre 1830. «Trecăndi vremia rebelii», etc. 
317. 1831. cHerbinte jăluesc... ca să am drept cu acel 

Dinu ginerele Cucului, carele aii tăiat măna fiiă- -mieă, că va fi 
cu mare păcat să rămăi eii păgubașe şi datoare, pentru mul- 
tele cheltuieli ce am cheltuit prin Craiova și peaice, și zăce 
copii ce-m sănt duplă] capul miei, căci acest copil mii hră- 
nea și mi-i chivernisa, iar acum au rămas să-i hrănesc ei, 
atăt pe acei săraci, căt și pă acest ticălos.» Cereai se plăti 
«dărăpănarea» fiului, 

318. 13 lunie 1831. Carte de la «Alexandru Scarlat Ghica 
biv Vel Dvorc., Caimacan Craiovii». Pecetea are şi armele 
familiei Ghica: anul e 1830. 

319. Craiova, 2 August 1833. Vinzare de «cirte». 
320. 6 Novembre 1833. Foaie de zestre. <1 scurteică de 

postav roșie, 1 minecari..., 1 pătură de Brașov..., 2 zăvelci 
albastre încrețite..., 7 cărpe, șapte, însă dooă teioară, dot de 
borangic, una de olgi, și dooă de tort..., ş basmale, cinci, 
de tirg, 3 pereichi mîneci..., 1 pereiche cizme TOȘI,>



VII. 

NOTE EXPLICATIVE LA DOCUMENTE.



1, Documentele moşiilor M. S. Regelui. 

P. 3, n” 1. Acest document s'a tipărit în traducerea ger- 
mană — dreasă apoi de editor—a Comisiunii cadastrului, în 
Wickenhauser, Woronetz, pp. 112-3.— Hirlăul, de unde e 
dată cartea domnească, fusese pătăsit de multă vreme, ca 
reşedinţă: Alexandru Lăpușneanu mai stătu în acest Scaun 
al «Bahluiului» (Doc. Bistriţei, |, p. LXL; o scrisoare din Hirlăii 
a unui Trimes polon, în Iorga, Documente geografice, |L— 
extras din Buletinul Geografic, trim. IV, 1899, — pp. 45). 
Dintre Domnii următori, găsim la Hirlăi numai pe lancu-Vodă 
într'o zi din Septembre 1580 (Hurmuzaki, XI, p. 897; întreg 
în Arch îst., LII, p. 198). Petru Șchiopul, contemporanul lui 
lancu, întărește totuși catolicilor din Hirlău drepturile lor 
(Hurmuzaki, XI, p. Lxrv, nota 7), şi târgușorul, cu străinii săi, 
rămine pănă dăunăzi o capitală de Ținut. Pe Ieremia Movilă 
îl găsim tot numai o singură dată în Hirlău (Doc. Bistriţei, 
II, p. xuvn). Radu Mihnea e însă acela care, îndrăgind Hir- 
lăul, îi dădu pentru cîtva timp iarăși vechia însemnătate; «că 
tocmise şi Curțile cele domnești (cf. Re. A. îstorie, archeo- 
logie şi filologie, 1, pp. 178-80) și biserici au făcut nouă ci- 
teva» (Miron Costin, p. 288). El își petrecea acolo verile, iar 
toamna se coboria, de bună samă, după vechiul obiceiu, la 
culesul viilor, spre Cotnari. Moartea-l prinse în Hirlău (v. vol. 
V, pp. 16-7 şi Socotelile Braşovului — extras din Au. Ac, 
Rom., XXL—p. 62=170). Urmașii lui nu părăsiră răpede 
locuința pomposului Radu-Vodă. Înnainte de Moise Movilă 
întilnim aici pe Miron Barnovschi (Doc. Bistrifei, |, p. x01v). 
Cf. și vol. V, p. 73. — «Vămenii» sînt locuitorii din Vama 
Cîmpnilungului. La coborirea lor din munte, ciobanii cîmpu-
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lungeni dădea de pămînturile Voroneţului și Moldaviţei. Cf. 
Iorga, Doc. Callimachi, 1, Prefaţa, cap LI. 

No. 2. Actul întăreşte pe cel precedent. El nu se află la 
Wickenhauser. 

No. 3. Despre Șerban Cantacuzino acesta, am vorbit adese 
ori. V. mai ales Doc. Bistrizei, II, p. xxxvi. Mai compară 
astăzi cu tabla Doczrentelor Callimachi şi, chiar în acest 
volum, pp. 218-9, n 67; p. 221. După propria sa plingere 
din 1740 către șpanul de Maramureș, genealogia acestui 
omonim moldovean al lui Șerban-Vodă Munteanul se deslu- 
şește astfel : 

Toader Iordachi 
| 

Ioan 

  

as - 

| | | 
Iordachi Şerban Toader. 

Toţi fac parte din ramură Delenilor, și Șerban e unchiul 
bun al lui Ioan Canta cronicarul. 

E interesant să se observe desfășurarea plingerilor sale din 
pribegie, în care fusese aruncat pentru trădare şi pentru că 
nu voise a o ispăși în haina de pocăință a călugărilor. În 
1740 el scrie comitelui de Maramureș, în primăvara urmă- 
toare către contele Kârolyi (Hurmuzaki, IX!, pp. 675-6, n* 
Deoxc; pp. 680-2, n” pocxcrv). În Octombre 1741 al ace- 
luiaşi an, el se adresează lui Constautin-Vodă Mavrocordat, 
care înlocuise încă din Septembre pe Grigore Ghica, duş- 
manul lui Șerban pribeagul (raport olandes din 16 Septembre 
1741; v. în acest volum, p. 228, nota 2). Domnul trimete 
afacerea la Sfatul săti, care hotărește că cineva care s'a făcut 
călugăr, de voie saii fără voie, nu poate lepăda rasa, Se orîn- 
duiește atunci scrzerea averii fugarului ce nu voiă să vie la 
mănăstire. La urmă, cum se vede din Genealogia Cantacu- 
Zinilor, el trebui să trăiască în călugărie și muri fără urmași, 
Hotarnica e dată de Șerban ca Vornic de Cimpulung, a doua 
oară. V. Doc. Bistriţii, IL, pp. 103-5, n” 0coLxxIv. Cf. şi n! 
următor (1734: Vel Medelnicer și poate tot Vornic). — E inte-



MATERIALE DE ISTORIE QULTURALĂ 527 

resant titlul de cel Mare, ce se dă lui Alexandru-cel-Bun. — 
Actul de la Petru Rareș pe care nu-l găsiaii Moldavițenii, e 
acel publicat în traducere de Wickenhauser, Jo/dowitza, Pp. 
79-81 (anul 7042). 

La n” 4. Familiile Ștefânel (d. T. V. Stefanelli) și Lateş 
există și astăzi. Între iscălituri trebue a se ceti «Nechitiș», în 
loc de <Nesutuș». 

La n* 6. Vornicul Costachi, care face hotarnica, e Con. 
stantin (v. /s7. 27. roru., II, p. 399). Mai v. no 13, p. 9. — Pentru 
Negreștii din Cîmpulung, v. Dec. Bistr., IL, pp. 28-09, 33 
(secolul al XVII-lea). — Dinu sati Constantin Cantacuzino Pă- 
harnicul era atunci Vornic de Cimpulung. În anul următor, 
1756, îl găsim ca martur la o vînzare făcută de Tofana, văduva 
lui Solomon Botez, fost Vornic de Cimpulung (Doe. Callimachi, 
IL, p. 174-5, n* 7). Tot de la el e actul următor din Doc. 
Callimachi. Supt Ioan-Vodă Callimachi, el ajunge Ban (24:47, p. 
178, n” 26). Ca biv Vel Ban, el iea, supt Grigore-Vodă, al 
doilea Callimachi, isprăvnicia Sucevei (ibid, p. 185, n” 58), 
pe cînd la Cimpulung îi urmează, în 1762, Ilie Cristea (zfid,, 
p. 187, n* 72; cf. pp. 191-2, n* 87. El e acel pe care-l po. 
meneşte actul din Doc. Callimachi, 1, p. 461, 09 117) și Ni- 
colae Pătrașco (î4iz., I, pp. 442-3, n 61; cf. p. 466, n” 135), 
cumnatul lui Ioan-Vodă. În această însușire îl găsim mai 
multă vreme (v. tabla Doc. Callimachi). El era fiul lui Lor- 
dachi al III-lea Cantacuzino (Pășcanul) (Genealogia Canta- 
cuzinilor, tabla genealogică la pp. 46-7). Pentru soția lui, v. 
îbid., p. 48.1 se zice de obiceiii, chiar după trecerea în boierii 
mai înnalte, tot Păharnicul, V. şi n! următor. — « Voivodeasa» 
pe care o pomenește numirea plaiului, trebuie să î fost din 
vremea cînd Voevozii nu erai încă Domni. 

La n* 8. Putila făcea parte din Cimpulungul rusesc (Ţ. Cer- 
năuţi), unde aflăm ca Vornic pe această vreme pe Nicolae 
Gafenco (Documentele Callimachi, II, p. 175, n 9; cf. p. 
180, n” 38; p. 194, n* 103). Şi alți ciobani se coboriaii în 
jos, pentru pășunea oilor, pe aceleași pămînturi din văi.
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La n” 9. Intre Februar şi Octombre ale anului 1763 s'ar 

fi făcut o schimbare aproape generală a dregătoriilor, căci 

Divanul din Februar (Documentele Callimachi, 1, p. 457, n 98) 

e mai cu totul altul decit cel de aici. Dar <Arg.» e Arghi- 

rie (Bostangioglu), care mai fusese Ban (7&id., n” 99), şi avem 

a face aici și cu azil. 

La n” 10. Obiceiul Domnilor de a da particularilor sai ru- 

delor /ocuri domnești, fără drese de proprietate — de oare ce 

în cele mai multe locuri proprietatea pe aceste păminturi era 

mai veche decit Domnia —se observă din secolul al XVI- 

lea încă. Pe această vreme se daii moşii ce se ţin de ocolul 

cutărui tîrg (v. d. e. casuri în Tanoviceanu, în Prznosu/ Stur- 

dea, pp. 426-7, 428 şi urm.). Fanarioții practicaă pe o scară 

mai largă acest sistem, impus de faptul că și ei aveai oa- 

meni de răsplătit și înzestrat, şi li lipsia pustiul sai moșiile 

confiscate, din care se exercitase dărnicia Domnilor prece- 

denţi (v. în această privință a mea Gesch. der Rumânen). Ei 

dăruiră astfel tîrguri întregi la mănăstiri sai la particulari, 

începînd prin dăruirea veniturilor domnești din mortasi- 

pii (din Focșani d. e.). Astfel, Herţa, vatra tirgului, ajunse 

a bisericii de acolo, apoi a unor Armeni, în sfirșita bisericii 

din Curi-Ceşmă&, lingă Constantinopol (v. IV, p. 65, n 295:6). 

Vasluiul devine moşia lui Costachi Ghica Hatmanul (v. 

vol. VII), pentru a se răscumpăra numai foarte tărziii și foarte 

greii, de la coboritoarea acestuia, Elena Șubin, sora lui Gri- 

gore Alexandru-Vodă Ghica al II-lea. Birladul căzu în mina 

Micleștilor, şi-şi căpătă înnapoi moșia și vatra abia sub Scar- 

lat-Vodă Callimachi (v. Papadopol-Callimach, MVorzză îszorică 

despre Birlad, Birlad, 1889; Ilrisovul Cassei obștei tîrgu- 

lui Birlad, Birlad, Caţafani, 1901; Doc. Callimachi, tabla; 

vol. VII din această colecţie). Şcheia căzu în robia Ruseteș- 

ţilor încă de la începutul secolului al XVIII-lea și sărăci pănă 

ajunse un simplu sat (tabla Doc. Ca//imacki; cf. Melchisedec, 

în Revista pentru îst., arch. şi fil. Il, pp. 707-8). Printr'un 

schimb, Constantin Racoviţă dădu Episcopiei de Roman vatra 

tirgului, ca să capete de la Episcop niște locuri pentru cti-
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toria sa, biserica Precistei (Doc. Ca/limachi, |, pp. 435-6, n” 
177), şi Alexandru Callimachi recunoscu, la 1798, drepturile 

vlădiceşti : «căci, după cum toată ţara ai fost domniască și 

Domnii ai dat cui aă vrut, aseminea și tărgul acesta». Tir- 
gul-Frumos fu hărăzit, la 23 Iunie 1813, de Scarlat-Vodă Cal- 

limachi fiicii sale Ralu, de la care tirgoveții se răscumpărară 
peste citva timp (Doc. Callimachi, |, pp. 588-9, n 41 şi 
Pp. şi n! următoare). 

Principiul că orice posesiune fără dovezi scrise e o usur- 

paţie, care trebuie să inceteze în folosul Statului, întrupat în 

Domn cu toate capriciile și interesele lui momentane, fu 

admis ca o normă. Din făşii răzășeşti, neapărate de hrisoave, 

ultimul Domn din familia Callimachi cusu împreună o moşie 
pentru unicul săi fii (2did., |, pp. 538-41, n 257). Constantin 
Ipsilanti, un om ager şi cult, dar fără îndoială lipsit de altă 
grijă decit a binelui săi propriu, făcu din toată Vrancea o 
uriașă stăpinire pentru Vistierul Iordachi Ruset Roznovanu 
(Tanoviceanu, 7. c., pp. 430-1 și tabla Doc. Callimachi, la 

numele: Vrancea. Cf. /s. (27. rom. în sec. al XVIII-lea, Il, 

p. 82). 

Același stăpinitor îndrăzneţ în hrăpire se atinse de vechile 

drepturi pe care Cîmpulungenii le plătise în biruri şi le apă- 

rase prin răscoale. În veacul al XVIll-lea li mersese răi 

acestor țerani liberi și stăpini pe pămînturile lor, cari se gă- 

siaii cu totul înstrăinați într'o societate clădită din noii pe 

alte temelii decit cele istorice. Pășunea, pescuitul, vînatul li 

se îngustase, întărindu-se drepturile feudale ale mănăstirilor 
şi boierilor. Mai mult, — un Domn, care-și trăgea totuși neamul 
norocos din acest Cimpulung ciobănesc, Grigore Callimachi, 
dădu un număr de munți, în puterea principiului pomenit 
mai sus, mătușii sale, Jitnicereasa Maria (Doc. Ca/limachi, 
Prefaţa, cap. I; cf. și vol. II, Prefaţa). Ipsilanti avea deci un 
model, într'un Domn de țară care lăsase un nume bun; îl 
mai îndemna și faptul că, prin anexarea Bucovinei la Austria, 
rămăsese pe pămîntul moldovenesc, în noul Ţinut sucevean, 
citeva frînturi numai din domeniul de munți și vale al Cim- 
pulungenilor. Ei smulse de la bieţii oameni, cari erai acum 

63775. Vol. VI. 24
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prea puţini şi prea îngenunchiați de nevoi ca să se mai poată 

apăra, moșiiie Dorna, Șarul și Păltenișul, şi-şi făcu wală cu 

diaşii, dăruindu-le beizadelei Alexandru, fiul săi cel mare. 

Ipocrisia adause o batjocură la despniare, căci Dornenii fură 

chemaţi în toată forma de ispravnic (no 12) ca să li se ves- 

tească binefacerea stăpinului, — pe care, ca oameni fără ştiinţă 

de carte, nu vor fi înţeles-o pe deplin. 

La 6 August se redactează dania către beizadeă, la 23 se 

poruncește facerea hotărniciei (n“ 11). La 9 Septembre, isprav- 

nicul trimete stăpînului mulțămita țeranilor, de acum fără 

moșia pe care o păstrase aproape jumătate de mileniu (n* 

12). Hotărnicia nu se pune în scris decit la 15 Novembre (13). 

În Iulie 1801, Constantin Ipsilanti pierdu Domnia Moldovei 

(v. Doc. Callimachi, IL, p. 0uXXXVI, nota 1). Încă de mai 

înnainte el își aștepta soarta: numit în Mart 1799 (îlid,, p. 

CLXXXII), el știa că sorocul maziliei îi va veni în acest an 

1807. | se păru că rugămintea către urmași cu care Domnii 

îşi încheiau daniile, n'ajunge pentru ca să asigure respectarea 

din partea acestora a măsurii de samavolnicie, şi astfel el 

ceru, încă din lanuar, o mărturie solemnă a marii boierii mol- 

dovenești (n 14). Peste citva timp, în 1806-7, Constantin. 

Vodă, care dobindise Domnia munteană şi o pierduse, fu 

aşezat de Ruși ca sub-guvernator indigen al aminduror prin- 

cipatelor ocupate de dinșii (v. mai jos, p. 196 și urm.). După 

aceia el trecu în Rusia, unde-și trăi rămășița vieții, fiind în- 

gropat apoi la Chiev (v. Hurmuzaki, X, p. 110, nota 2. O 

fotografie a monumentului său funerar se află în Bibl. Ac. 

Rom.). Cu un an înnainte de a se așeza mazilul în oraș, cele 

trei moșii cîmpulungene ale fiului săi eraii vindute de Hat- 

manul Sandu Sturdza (tatăl lui Ioan -Sandu Sturdza Voevod), MA/ 

un întăii cumpărător, Logofătului Constantin Balș (n* 15), 

şi acesta primi actele de stăpinire din mina vechilului beizadelei, 

care luase serviciu în armata rusească, Tufeccibaşa Gheor- 

ghe, — poate Olimpiotul Iordachi, amestecat în revoluţia sîr- 

bească și mai tărziii unul din ajutătorii de căpetenie ai ace- 

luiași Alexandru Ipsilanti (Aricescu, /s7. revoluțiunii române
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de la 1521, |, p. 61). Moşiile se contopiră apoi într'un sin- 

gur trup: Broștenii, pe care Constantin îl transmise lui Alecu 

Balș (n 16). De la Bălșești proprietatea a fost cumpărată 
de M. S. Regele. 

La n 13, În rîndul 2 de jos de pep. 8, e de cetit: «pris- 

lop» (ca pe p. 9, rindul 2 de sus), şi nu cprilog».— Măr- 

turia lui Toma Balș, ca fiu şi moștenitor al unei Cantacuzine, 

se explică prin faptul că Șerban Cantacuzino (v. lămuririle 

la n* 3) avea moșii în aceste părți de lingă Cimpulung, la 

Horodniceni (cf. N. Beldiceanu, în Are. soc. şi. şi Îi£. din 

Iași, Il, p. 523 şi Hurmuzaki, IX, p. 681) şi o Cantacuzină, 

dintre Pășcani, Safta, a luat pe Lupu Balș (Genealogia Cau- 

tacuzinilor, p. 47). — Pe p. 9, r. 4 de sus,a se ceti: cBogo- 

linului>, în loc de «Bagolicului». În rîndul 12 de sus: «iă dea: 

lurile», în loc de: «iaduturile». 

2. Slobozia-Zorleni. 

La n”. Actul e de la Ştefan-cel-Mare. Boierii pu sînt daţi 

în întregime. Cei exprimaţi corespund marturilor actului din 9 

Octombre 1467, în traducere la Wickenhauser, Mo/zdowiza, 

I, p. 69. «Ștefan» din documentul nostru e, cu adevărat, 

Şteful. 

La n* 2. «Drumul Horjii» — drumul lui Horga. Numele, 

care e şi al unui scriitor din Ardeal (v. 7sî. /z£. rom.), era 
întrebuințat. 

La n” 3. Evloghie, care e vestitui dascăl și traducător, a 

cetit răă data acestui document. Ea ar trebui să fie 7036 (1528). 

«Micil» e Mihul și a fost pîrcălab la Hotin ; «Creţ» e Cîrjă pîrcălab 

de Neamţ, nu de Wovograd (Roman). Dar Mihul e ma: zărziă 

Hatman. Vistierul «Ciuroc» (!) e Dumșa, boierii ce urmează 

sint născociți: avem a face deci cu 27 act falsificat, pe care 

Evloghie l-a tradus însă de bună credință. Cf. Uricariul, XVIII, 

documentele de la Petru Rareș, mai ales cel de pe p. 108. 

La n” 4. E cel d'intăiu act privitor la viața orășenească
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a Birladului, Din comparaţia cu cel următor se capătă în- 

semnata lămurire, că şoltuzii se schimbaii cu anul. 

La n” 6. Chiriac e cunoscut printr'o scrisoare a lui către 

Bistrițeni. V. Hurmuzaki, XII, pp. 307-8, ne ococură şi Doc. Bi- 

striței, ], p. LEXXXIL (regest). Domnișorul Petru care fu prins 

lîngă Iași, e Petru Cazacul. V. Pretendenfi domneşti, p. 46 şi 

urm. Boierii corespund celor din actul de la 4 Maii același aa 

(regest în Hurmuzaki, XI, p. 905), afară de pîrcălabii de Roman. 

“La n 7. Boierii stat cei din Divanul toamnei 1594 (Stinghe, 

st. bestrecei Șehilor Braşovului, Braşov, 1899, pp. 2-3 din 

Apendice). 

“ La n%8. Cirstea se chema şi Cămănarul (după o veche dre- 

gătorie a sa) (v. n” 9) și Gheonovici, deci fiul lui Gheone. El 

face parte din Divanul pomenit în observaţia precedentă. 

După căderea lui Aron-Vodă în Maii, el își pierduse locul. 

La n“ 9. Efrim fostul Vistier e cel dela n” 7. Pentru neamul 

Hurul, v. Uricariul, XVIII, p. 472 (Efrim Hurul de supt 

Petru Rareș). Mai adauge Doc. Bistrzfei, II, pp. XXXVIII, 

III (5), rr2 (8). Lupea Huru a fost socrul lui Ioan-Vodă' 

cel Cumplit (v. Hurmuzaki, XI, Prefaţa). De curind Acade- 

mia Romină a cumpărat un fragment de act (de la Petru 

Șchiopul?) relativ la Lupe Huru biv pîrcălab. 

La n” 13. Pătrașco treti Logofăt trebuie să fie Hurul de 

la n” 10. — Pentru Corlat se pot adăugi următoarele: 

La rii Ianuar 7145 (1637), o femeie lasă moșia ei «nănașu- 

lui» Corlat Uricariul (mai mulți vătămani marturi; Bibl. Ac. 

-Rom., doc. 142/uXXxX1X). Mai v. vol. V, p. 619, nota lan? 

71. Alt Corlat Uricariul, aici, p. 30, n 63; p. 35, n* 74, 77, 

78. Pentru fiul lui, Pascal, v. vol. V, p. 87, n* 49. Cf. p. 90, n 64. 

La n” 14. Nu poate fi decît de pe la 1650. Numele de Pepelea 

nu era prea rar. Academia Romină a cumpărat de curînd un 

zapis fără dată (c. 1600), prin care «Albul ot Miculinţi i 

Toader vătah, Ștefan Huba i Niculaiii i Macsin ot Miculinţi 

i luraşco snă Steclii» vind ocină lui Coman feciorul lui Ber- 
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cheaz (asupra căruia v. vol. V, p. 531 și urm.!). Serie «az Stur- 

dzea vnuc Pepelei |Uricariul]» (Sturdzea e nume de botez: întiiul 

Sturdza, ce apare supt fiii lui Rareş, e Ion Sturdzevici, deci 

fiul unui Sturdzea. Cf. numele de familie Cuzea. Mai tirziu 

supt influenţa grecească se stabilesc formele : Sturdza, Cu za) 

Cf. şi orga, Sfudii as. istoriei Românilor, p. 52. 

La n” 16. Pentru Marii-Vătavi, mai cf. următoarele acte 

inedite, printre necatalogatele Academiei Romîne : 

1. 11 Mart—. cîn casa lui Nădăbaico.» «Nădăbaico Vel 

Vătah ot volost vasluitiscoiii i Ilea Şetrar» dai mărturie 

oficială pentru Crătun și Șișul din Miclești. Slavon. 

2. <U—,3 April 7092 [1584).» Petru-Vodă, pentru Solo- 

mon Log. și ruda lui (reeraer) Măria călugărița, fata lui Ar- 

bure Portar de Suceava, și pentru Grigorie Udrea «biv Vătav 

ot volost sutavscoi». 

3. 24 Mart 7105 (1597). leremia-Vodă, pentru Mihăilă 
Vel Vătav (traducere), 

4. 7 Maiu 7117 (1609). eNădăbaico Vel Vătah ot volost 
vasluiiiscoio», pentru satul Micleștii, 

Pentru pircălabi de Chigheciii (starostele apare din causa 

vecinătății cu granița Ţinutului), v. vol. V, p. 71, n" vI. 

La n* 17. Gheanghea ajunse apoi — peste zece ani, — Mare- 

Logofăt al Moldovei (Uricariul, XVIII, p. 452): Vasile Lupu îl 

trimese la mănăstire la suirea sa pe tron (lorga, Sua: as. îsto- 

riei Romînilor, p. 16). Aici ele Vornic de Birlad, unde vedem 

mai târzii, după ce el fusese disgraţiat, pe fiul (2) săi Pavalașcu 
(Papadopul-Calimah, Bî7/a2d, pp. 50-1). 

La n” 18. Andrei Chiriac e fiul lui Toader de la n” 6. Pentru 

«lotrul» Petru, v. 2447. Hrisoverghi din lista boerilor a acel 

de pe lingă Petru Șchiopul (v. Hurmuzaki, XI, tabla). Cristea 

recăpătase vechea sa dregătorie de supt Aron-Vodă. —O 

1 Originalul nlui 7 de la p. '532 a intrat la Ac, Rom. cu hîrtiile Micle- 
ştilor. Numele e clar: BercAeaz, În alt act pentru el, cu aceiași dată (i6id,), 
se pomeneşte un cbiv ureadnic> şi un evătăman». — Fata lui, Antemiia, luă 
pe Isac Căpitanul, iar ginerele acesteia a fost Ștefan Rugină (act necatalogat, în 
Bibl. Ac. Rom.).
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traducere greşită a documentului nostru e păstrată într'o 

condică, de unde a tipărit-o d. Hasdei, în Arc/. ist, II, p 80. 

La n” 19. Pentru Precup, v.n* 12. Bnaakn e o Bilava (nume 

masculin: Bilăi; v. Hurmuzaki, XI, tabla). Pentru judele Bora 

(de unde: Boreștii), v. n” 1. <Galbenii roşii» sînt cei de aur. 

Pentru banii dați Tatarilor, v. n” 6. «Voiutul» e șoltuzul 

(numele e polon). V. Re/apiz/e cu Lembergul, |, p. 53 (în 

original e «voiut»). Carapotom apare ca şoltuz în vol. V, 
pp. 69-70; cf. p. 601. 

La n* 20. Pentru Procop Negre, v.xol. V, p. 73, n“ xi. Vasile 

ajunse apoi staroste (de Chighecii ?). Altă fată a lui Cristea, 

Schiva, era măritată cu Dabija Vornicul. V. vol. V, p. 215, n” 23. 

La n* 21. Vasile e cel de la n! precedent. Pentru Colibani, 
V. n 12, 

22. Un alt Scherlet, gelepul, jucă un mare rol în istoria 

ţerilor noastre pe această vreme. Dumitraşco e fiul lui Andrei 

Chiriac. 

23. Pentru Ifrim Vistierul, v. n“ 9. Pentru Vasile, n” 21. 

La n0 24. V.n* 22. Pentru întăriturile lui Alexandru Iliaș în 

favoarea lui Scherlet, v. vol. V, p. 215, n* 24. Un act din 

Ii April dă în parte alți boieri (tipărit în Uricariu, V, p. 

379; reprodus în Urechiă, Miron Costin, |, p. 199). Am 

reprodus lista boierilor aşa cum se vede în act. Comparind 

însă cu alte acte, se vede că, în loc de «Voplea» trebuie 

cetit: «Cogolea» şi că pîrcălabii de Hotin sînt: acest Cio- 

golea şi Alexa Mzszaz/d]. 

La n* 25. Iscălitura lui Gavril ar trebui să fie tot: «Mirca», nu 

«Meica». Furtună Comisul e Mihail (Uricariul, XVIII, p. 526). 

La n* 27. Nevoile lui Alexandru-Vodă Iliaș veniaii din luptele 

ce stirnise ca să puie Domn în Țara-Romănească pe fiul 
săii Radu. | 

La n” 28. Pentru Carapoton, v. n 18. «Boul» (ca și «Lu- 

pul>, <Ursul») e nume de botez. În numele boierului Boul
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nu e vorbă de o poreclă: Toader Boul înseamnă Toader 

fiul Boului. | 

La n 29. Numele, ce lipsește, al Marelui-Logofăt e Ionașco 

Gheanghea (v. la n* 17). Numele Hatmanului Bașotă trebuie 

de îndreptat în loraşco, nu Petrașco. 

La n” 3o. Actul e însemnat pentru campania din 1633 a 

lui Abaza-Pașa contra Cameniţei. Domnii romini luară parte 

la dinsa, şi încă la 3o August, Moise Movilă nu plecase din 
Iaşi. V. şi Sirbu, Mazeiii Băsărată, p. 40. 

La n” 31. Pentru Dumitrașco Chiriac, v. n” 22. Fiul lui, 

Toader, poartă numele străbunului, Toader Chiriac. Pentru 

Turcui Palauzoglu, v. n 24. Dumitrașco va fi emigrat în 

luptele de după moartea lui Radu Mihnea. 

La n” 33. Pentru boierii din acest timp, v. lorga, Stud 

asupra istoriei Romiînilor, pp. 50-1. Gheanghea biv Vel [Logo- 

făt] (v. n* 29) nu ascultase deci de porunca lui Vasile Lupu, 

ca să meargă la mănăstire. Pentru Clucerul Lupu Prăjescu, 

v. îbid., p. 53: el era ginerele lui Ghenghea şi cumnatul lui 

Grigorie Ureche. V. sbzg., şi regestul următor al unui do- 

cument întrat de puţină vreme la Academia Romiînă: 
« Gligorie Ureache Vornicul-cel-Mare de 'Țara-de-gos, dinpreun[ă] cu fămeia 

mia Lupa, și Toma Stolnicul-cel-Mare, cu fămeaia mia Aniţa, şi Lupul Bucum 

Stolnicul cu fămeia mia Antimiia şi Savin cu fâmeae mia Nastasie» arată că 

«dinnainte maicii nostre, dumisale] Bupănesei Solomii Comisoe», sait învoit 

pentru moşiile «de pe socru nostru Voruntar (Prăjescu] Cumisul și de pe a 

socră noastră... Zapis d'iupărțal[ă] ce sati înpărțit dumneaei socră noastră cu 

frate-săii răpoosatul Neagoe Postelnicul... “Toate satel[e] carele s'aii fost venit 

cu împărțal|a] Condrei Vamășul [v. vol. V, p. 576] de pre gupăneas[a] lui și 

de pre Sofroniia, iar după mortea le-am înpărţit cu Dumitrașco Neagoe fiorul 

Postelnicului Negoe, și s'aii venit pe partea Vornicului Urech!e) şi a gupănesei 

dumisal[e], a Lupei, gumătat[e] de sat de Negreteşti la Ținutul Neamțului, cu 

loc de hăleșteii și de moar[ă] pre părăul satului, și satul Strășeni pe Băcu, la 

Ținntul Lăpușnii, și Sumătat[e) de satu la Crubliceni, iar la acel inut, și a 

opta partea din sat din Vlăsăneşti pre Prut, ce-s la Ținutul Iașilor, și &u- 

mătat[e] de satu de Tătărini pre Miletin, ce-s la Ținutul Hărlăului.» Toma 

jea, între altele, Silişt(ea] pre Prut, parte din Kăuseni pe Jijie, Bucium iea 

jumătate din Vorontărești, satul Unchetești, Cumceanii pe Prut, a treia parte 

din Căldeşti pe Siret, Savin iea Giurgeștii, parte din Tălpești, Balosineşti,
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lişenii, Zudureanii, «lași, 7152 [1644], Ghen. 21.2 Iscălitura. — Traducere 

de Sandul Sturdzea Vel Ban (începutul sec. al XVIIIlea). 

D. Tanoviceanu, în studiul săi din Arch. soc. și. și dit, 

III (p. 19, nota 3), ştia că a doua soție a lui Toma (Can- 

tacuzino) se numia Ana. Cf. Iorga, Despre Cantacuzini, p. LI, 

nota 1. Savin ajunse Mare-Vornic (v. vol. V, p. 25, n“ 114). 

E un Prăjescu, cumnat al celorlalți împărţitori. 

Pentru Iarali, ruda lui Vasile Lupu, v. vol. III, p. 33, 

nota 1; IV, p. 339. Între documentele venite de curind la 

Academia Romină, se află unul (din 20 Septembre 7171 

= 1662)), prin care Evstratie Dabija] îngăduie lui «Panbhilie 

fecorul răpăosatului Iarali c-aii fost Cluciariul, şi fămeaia lui, 

Nastasiei, fata Ducăi Comisul», vinzarea moşiei lor de la 

Micleşti şi Berindeşti către «Gligorie Marele-Păharnic» (din 

Miclești). La 21 Decembre 7170 (1661), Panhilie făcuse 

vînzarea unei părţi din Micleşti, ce-i venia tot de pe ne- 

vastă (7hid.). 

La n” 34. Numele Logofătului e Gavril[aș). 

La n* 35. Pentru acest Nicoriţă Hatmanul, v. vol. V, p. 

569 şi Tanoviceanu, în Seco/u/ din 22 lunie 1903. 

La n” 36. Pentru Bujoreni, v. mai sus, n“ 13. Deci An- 

ghelina, sora lui Cîrste Gheonovici, luă pe un Bujoreanu. 

La n” 37. Cf. cu n! 34. De aici se vede că Toader Pălade 

Vistierul-cel-Mare era fiul unui «Visternic» Păladie (nume de 

botez; v. n” 36). El e tatăl lui loan, care iea pe fata lui 

loan Racoviţă, deci pe sora lui Mihai-Vodă. Din această 

căsătorie se naşte al doilea “Toader Paladi, și el Vistier, care 

iea pe Domnița Aniţa, a lui Antioh Cantemir (vol. V,p. 

108, n 137; cf. p.623, p. 110, n 144). Un frate al acestui 
Teodor, Constantin, e numit după Constantin-Vodă Cantemir, 

bunicul Aniţei (scrisori italiene și latine de la ei, în vol. V, 
p. 664; v. mai departe, n” 111). Al treilea frate era Dumi- 
trașco, numit după Dimitrie Cantemir (2%24., p. 253, n 136; 
cf. p. 667); el ţinea pe o Ileniţa (Doc. Callimachi, II). Al 
patrulea frate poate fi Ion. Alt Ion Paladi apare peste două-
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zeci de ani: era şi el un boier învăţat, care cetia latineşte 
(p. 104; cf. Prinosu/ Sturdza, p. 10; pare a fi Marele- Vornic 
de la 1827. V. Hurmuzaki, X, tabla). Un Preda Păladi, pe 
la 1700 Vornic de Cimpulung, în Dec. Bistriței, 1. p. 99, 
n” ocoLxv. Un Costandin Paladi era la 1800 Vornic de 
Țara-de-sus. — La această dată Toader Păladi Ii era numai 
Pitar, 

Numele Buciumaș îl mai găsim în actul lui Radu-Vodă, 
din Iaşi, 25 Februar 7126 (618), pentru «Trifan Crasnăș 
diiac şi fratele lui, Simion, fiii preotesii Mariicăi, nepoții lui 
Crasnăş Vistierul» (v. Ureche, p. 202). Se pomeneşte «Bu- 
cumaș Pitarul din Soleşti». 

La n” 49. Pătrașco Danulovici sati Danovici e compilatorul 
unui cronograf (v. /sf. Zi. rom, |, p. 85 şi urm.). Şi aiurea 
el se întîmpină ca treti Logofăt. Pentru Bujoreanu, v. n 36. 
Pentru urmărirea de datorii către Cirmuire, v. şi actul, ine- 
dit şi necatalogat, din 3 Mart 7172 (1664), Iaşi, prin care 
Evstratie-Vodă hotăreşte peatru Gligore Vel Păharnic în piră 
cu Telea şi Ştefan Burnaz (pomenit Mihăil[ă] Bondrul). «Au 
fostu cădzut aceşti oameni la închisoare tare pentru zloții 
birului de an, &-ai fostu Dumitrașco Vornicul de Poartă 
zlotaș la Ținutul Tutovei». 

Între hirtiile Micleştilor (la Ac. Rom.), se afli un cizvod de bani ce sai 
dat în dzilele lui Ștefan-Vodă (Lupul». La «slugile Vistearnicului», «la dajde 
înpătrită», «direptarilor Dumitru Uricar, radi Gavril», «za ilişa, elzvod de 
bani ce a dat Petrea ban(i] ge dajde în dzilele lui Alexandru-Vodi, putro- 
nicul căte 16 bani». «Za sulgu», «u ruc Ștefan gălbănar ot Orheiii», «pentr'o 
oae de sulgu în măna Popăscului», «u ruc Ştefan Moimăscul», «dajde întreitî», 
«radi Gavril, radi sulău, pentr'o vacă ce ai măncat Alexandru-Vodi la Scăn- 
teae», cîn dajde de gumătate de poloboc de miiare... Cisla face 25 ug., 5 
pot. bani buni... Izvod de bani ce am dat pent[ru] Simion Gaţul. [Și la] 
slugile Banului, .,. slugile Vistearnicului, ... za sulău..., za iliș..., za 
maslo i med, u ruc Obreajie părcălabii .,. Cisla face la Simion Gaţul 7 ug 
i pol, da s znaet, bani buni.» 

La n”45. Todosiica Joroaia era sora lui Gavriliță Costachi, 
și a unui alt frate, Antioh, mort înnainte de 1679, lăsînd un fii 
din flori (v. n” 70). Era, de bună samă, văduva unui boie- 
rinaș Jora. De aceștia eraii destui în Moldova-de-jos, pe la
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jumătatea veacului al XVIl-lea. Astfel, la 26 Octombre 7149 

(1640), avem o judecată la «Racoviţă Cehan vtori Logofăt, 

Gheorghe Roșca biv Vistier, Gheorghi 3 Logofăt, Ionașcu 

pîrcălab de Orheii, Grigoraş sin Jorăi Gheorghe cu fraţii săi 

şi Gavrilaș sin lonaşco Jorăi şi cu frații săi și Isac nepotul 

lui Toader Jorăi». — Vasile Lupu dă, din Iaşi, la 19 Novembre 

7153 (1645), o întăritură pentru «Gheorghie Ştefan treti Lo- 

gofăt [viitorul Domn; v. vol. IV, p. ccxvuir, nota 2; p. CCXXIV, 

nota 1; vol. V, p. 573] i Gheorghie Koşca biv Vistier și Pavel 

Vornicul de gloată [Bujoreanu?| şi Gligoraşco Jorea şi Io- 

naşco Jorea şi Isac vnuc Toader Jorea», cari toţi ai moşii în 

Ținutul Vaslui. — La 15 lunie 7153 (1645), din Suceava, Vasile: 

Vodă judecă pe Grigorașco Jora în piră cu Bejan Balşe, 

pentru siliştea Mășcătiani, la Ținutul Hirlăi. — Din Iaşi, la 25 

Septembre 7161 (1652), acelaşi D)oma dă lui Necula negustorul 

ca zălog aceiaşi moşie, până ce Grigoraşco Jora îi va plăti 

600 de lei bătuţi. — În Iunie 7166 (1658), zapis pentru Toader 

Jora (martur Bejan Gheuca). — Din Iaşi, la 20 lulie următor, 

Gheorghe Ghica întăreşte lui Ionașco Balş pircălabul Măscă- 

tianii, dați de Toader Jora biv Sulger, care-i avea de la Ro- 

xanda, soția fratelui lui, Gligorașco. — Din același neam trebuie 

să mai fie Costachi Jora Vel «Orăjnic», care dă lui Gligorie 

Vel Postelnic din Micleşti satul Criceşti din Ținutul Vaslui 

pentru satul Dubăsari din Ţinutul Orheii (marturi : « Pâtraşco 

Logofetul al treiljea] şi Ursul şi Roşca şi Enachi, Vornicii de 

Poartă, și Corlat Uricariul și Apostol Uricariul» (î&:d./. 

Fiii Todosiicăi au fost Antiohie, botezat probabil de An- 

tiohie Costachi, fratele mamei sale (v. n” 70), şi, poate, Gri- 

goraşco (v. Îsi. if. 7om., L, p. 349, nota 1). Antiohie în- 

cepu a «face politică» pe vremea lui Constantin-Vodă Can- 

temir, ca uneltitor împotriva căruia a fost pirit. El înlocui 

ca Hatman pe Nicolae Costin, fu înlocuit, în 1711, prin 

loan Neculcea și urmă ca Logofăt-Mare lui Costin, mort în 

dregătorie. Soţia lui pare să fi fost o Domniţă, fata Mariei 

Sturdza şi a lui Grigore L-iu Ghica (vol. V, p. 93, n” 77). 

Fata şi-o mărită după Iordachi fiul lui Lascarachi Roset, 

unul din Cupărești (v. /sz, iz. rom, 1. cc. în tablă). Un
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Toader Jora (cel de mai sus?), fii al Todosiicăi, apare încă 
de la 1678 ca Șătrar (v. n* 67). El zice mamă şi acesteia şi 
Saftei Racoviţă, a doua soţie a lui loan Racoviţă (mama 
vitregă a lui Mihai-Vodă; cf. Tanoviceanu, în Arch. soc. ŞI. 
şi fit. din Iaşi, UI, p. 189), aşa încît ar resulta că aceasta din 
urmă, soră cu Todosiica, era mătușa lui Toader. 

La n* 44. Pentru Bujoreni, v. n” 40. De la lenachi Că- 
mărașul Ocnei s'aii păstrat trei scrisori adresate Braşovenilor 
(v. Iorga, Socore/i/e Braşovului, p. 155). Pentru uciderea lui 
de Poloni în 1689, v. Neculce, p. 232: «pre Enachi Grama- 
ticul, fiind Camaraş la Ocnă». 

La n” 45. Pentru bătrinul Scherlet, Scîrlet, și soţia lui, 
Maria, v. n” 22. Pentru Isăroaia, se pot căpăta lămuriri din 
regestul următor, în care o vedem reclamînd o datorie ce 
avuse față de ea Kotnarski, secretariul latin, asasinat de Timuș, 
al lui Vasile Lupu. 

lași, Septembre 7171 (1662). Evstratie Dabij[a]-Vodă, pentru «gupăniasa 
lui sarii c-aii fost JitniGariii ..., precura i-ai fost dator lui Isar G-aăi fost 
Jitnicear Cotnarschii pisariul cu cătăva samă de bant», În zapis era iscălit și 
« Toderaşco c-ai fost Log[ojfăt-Mare, Pentr' acesta lucru Domniia Mea am so- 
cotit, cu tot Sfatul nostru, den ce să va afla de a lui Cotnarschii pisariul că 
ai luat Vornicul “loma, ori sate, ori vii, ori boi, va, iape, ori oi, uri fie 
den ce să va aia că va fi luat Vornicul “Loma, tot să aibă a le pune la mij- 
loc, să facă curamă, și altă pre unde să va afla, de a lui Cotnarschii pisariul, 
tot să aibă a să lua.> Iscălitura Domnului. Pecete ruptă. În colț: «Mihăil». 

Pentru alt Isar, v. vol. IV, p. 349. — Un Isar Cămărașul a 
fost ucis pe la 1635, cum se vede după următorul regest 
(documentul e în hiîrtiile Micleştilor la Ac. Rom.): 

20 lunie 7143 (1635). Simion Pilipovschi arată că «fecorii noștri . .. ai jăfuit 
şi aii prădat... pe Isar Cămărașul la Buoreni, şi ai luat de la dănsulii multă 
avere, trei mii de lei bani gata, și zajise de noao mii de lei, şi [l-ai] împușcat 
pe dănsul, și pe alţi priiatini ai lui, negauţitori, i-ati ucis. După aceaia, prinzin- 
du-i pre dănșii, - i-ai pus la temniță, și aii hotărit giudecata ca s[ă] piară ca 
nişte făcători de răii. Deci, neavăndu cu ce [plăti capitele sale de acea faptă, 
căci bani aă dat el numai [ ]. sute şi cincizeci de let, am dat noi pentru 
grezala fecorilor (noștri) gumătate de sat de Șerbiceni.» "Traducere de Evloghie. 

La n” 46. Această interesantă listă a cailor Curţii e pro- 
babil de pe vremea lui Duca-Vodă, în a treia Domnie.
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La n* 48. Pentru fiii lui Ionașco Țăranul, v. n 36. Can- 
temir e viitorul Domn. Cf. Zs2. /i/. rom., I, p. 299. 

La n* 40. Pentru Bujoreni, v. n* 36. 

La n* 41. Pentru Bejan Gheuca, v. n! 34, 38. Pe lingă Dimitrie 
și Simion, pomeniţi acolo, mai era pe acest timp un Gheuca, 
mare boier, Vistierul Vasile, care muri tăiat pentru trădare 
din porunca lui Duca-Vodă în a treia Domnie, la 2/12 Oc: 
tombre 1679. Cf. Pia Constantini Cantemyrii, p. 14; Ni- 
colae Costin, p. 19; Neculce, pp. 214-5 (uciderea s'a făcut 
Simbătă, ceia ce se potrivește cu 2 Octombre, şi nu 2 No- 
vembre, cum scrie. Costin). Comisul Ștefan nu e Scărlet (v. 
n” 45), ci Ştefan Cerchezul, prietenul lui Cantemir (Jst. 47. 
rom. |, pp. 315, 333; vol. V, p. 209). Pentru familia Roșca, 
v. n* 29 şi vol. V, p. 591. 

La n* şi. Pentru Ştefan Gherghel, v. mai departe, docu- 
mentele Carp. 

La n* 54. Postelnicul e Ștefan Scărlet. 

La n” 56. Vasile Gheuca și Ștefan Cerchezul au fost po- 
meniţi în n! 41 (v. lămuririle de mai sus, la acest n"). 

La n 57. Pentra fiii "Țeranului, v. n“ 48. 

La n“ 59. Alboaia e văduva lui Albu. Se întrebuința şi 
numele femeiesc A/da. V. actul din Iași, 28 Ianuar 7185 
(1677), prin care « Dumbravă) şi cu soțul meii, cu Alba, fata îi 
Tironease, din sat din Glodeani», vind ocina lor de la Micleşti 
«lui Vasilie c-ai fost Logofăt-Mare» (Bibl. Ac. Rom, acte 
necatalogate). Ilie Sturdza e fratele lui Chiriac. Asupra lui 
poate lămuri următorul regest: 

La 24 August 7217 (1709). eAniţa Spătăroae răpăosatului Chiriiac Sturzăi 

d-aii fost Spătar-Mare» vinde cun loc de casă]... între casa dum[i]sale Vorni- 
cului Manolachi și între casa dum[ijsale lui Vas[ijlie Gaur Com[i]sul», «dumi- 
sale Manolachi Ruset Vel Vornic (Bibl. Ac. Rom., acte necatalogate), 

Cf. vol. V, p. 593, şi lămuririle asupra acestor fraţi date 
did, la p. 619. 

La n” 60. Apostol Catargiu e cel de-al doilea cu acest
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nume. V. n! ş3, 60. Cel d'intăiu e pomenit în n! 22. V. și 
vol. V, p. 92, ne 71. Cf. zâiz, p. 608. 

La n* 61. A se ceti «Gahiia», în loc de «Galia». V. n! 
următor. 

La n* 62. Costăchioaia, sora lui Vasile şi a lui Costandin 
(v. n” 70), e soția lui Costachi Sulgerul, tatăl lui Gavriliță. 
O chema Tofana (v, ne 70), şi era dintre Bujoreni (v. şi 
Amiras, în Lefopisize, II, p. 113: «Vasile Costachi Vornicul 
cu frații săi, și cu Bujorenii, rudele lor»). Pentru Abăza, v. 
și traducerea în ruseşte a Vieţii lui Constantin Cantemir, de 
Bantiş-Caminschi (/storiza, etc. Moscova, 1783). V. și vol. V, 
p. 219, n 38. 

La n* 68. În Bibl. Ac. Rom. (acte necatalogate) se păs- 
trează şi următorul zapis birlădean nedatat: 

Ei Costantin Munteanul de Brălad scrăă spre mene acestii zapis, că amii 
luat 20 de boi de la Dabijea brăcălabul : alți bani am dat; ce am rămas cu 
70 de galbeni și 2 carăgie, cum mai să aibu a da di luna lui Iuni(e] din 12 
într'o săptămănă, făr niâ on cuvăntu, ne& cu pri€, [nici] cu așteptat, numai la 
dzi. Și S'aii scrăsu în casa Căzacului, dinnaintea șoltuzului lut Iane și denaintea 
Căzacului. Și aă scrăs popa Toader cu măna sa, Toader. 

La n“ 68. Dumitrașco-Vodă supt care se face pribegia Orhe- 
ienilor, e Cantacuzino: ca e provocată de năvălirea Tatarilor. — 
Toader Iordachi e Cantacuzino. Contăş ca și Miron Costin era 
dintre casnicii Doamnei Safta a lui Gheorghe Ștefan (v. vol. 
IV, p. 275, n” covin). De la dînsa am mai „găsit în ulti- 
mul timp un zapis, păstrat în Bibl. Ac. Rom.: 

llisalta gpjda gspdină [o Ghiorghie Stefan Voevod bjiiu mistiiu gspdri 
zemli moldavscot, scriem Domniia Nostră la toate slugile Domniei Nostre, 
şi la vatași, și Ja gudzi de Țigani carii veț înbla cu toate trebile şi cu toate 
slujbile de la Domniia Nostră, la Țigani cari sintu a Domnie Nostre, dămu- 
v[ă] știre, deaca veţi vedea cartia DomnieY Nostre, iar voi toți ca s[ă] aveţi 
a lăsa foarte în pace pe cestu Țigan a dumisali a iui Răcoviţi ce ai fost Logo- 
fTă]t-Mare, anume pe Petrica, cu figori lui, carele este fitor lui Macoveiii Ţi- 
gauului, și dumisale Logoiţă]tului Răcoviţi direptu Țigan de la unuculu dumi- 
sali, de la Jonașco Cehan, ce aă fost Vosrnic-Mare!, de cumpărătură, de la Bră- 
novschii-Vodă, precum ne ai arătat și dries de cumpărătur[ă] de la Brănovschii- 

1 Acest Ionașco e Vornic-Mare în epoca 1620-30; Uricariul, XVII, p. 477. 
V. schița genealogică din vol, V, pp. 607-8,
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Vod[ă) și deres de'ntăritur[ă] de la Alesandru-Vod[ă). Pentru acia nime detru 

slugile Domniei Nostre întri nemic să nu aiba a-l învălu[i] peste cartea 

Domniei Nostre. 

“Poem pişem i nac neucinite. U las,:vl 7164 [1655], Mai 31. 

$ Sama gpdja veleal. — Pecete ruptă. «Ionașco.» 

La n* 70. Epurenii s'a numit probabil de la Epure din n* sI. 

La n“ 73. Pavel Bujoreanul a fost pirit şi el ca uneltitor contra 

lui Constantin Cantemir (/s7. /iz. rom., | p. 318). V. mai 

departe, p. 36, n” 79. 

La n“ 74. Pentru Cantemir v. mai sus, n* 48. Tot ca Serdar 

apare el în 1681 (vol. V, pp. 44:5, n* 209). 

La n” 76. Cehan era un nume de persoană, care a devenit 

pe urmă nume de familie. V. vol. V, pp. 6078. 

La n“ 79. Scirlet din Zorileni era fiul Tudosiicăi Jora (cu alt 

bărbat). Fiii lui sînt Ștefan şi Dabija. 

La n“ 81. Băcanii fusese satul Gheuculeştilor. El trece apoi la 

Toader Păladi și de la acesta la Ioan, fiul lui. Peste un an, Joan 

se însură la Băcani cu fata lui loan Racoviţă, şi Cantemir- 

Vodă bănui că sar fi pregătit aici un complot împotriva lui 

(Îsi. dit. rom., |, pp. 316-7). O înrudire pare să fi existat 

între Velicico şi Pălădeşti. V. n! 37-8. 

La n” 83. E, cred, Ilie “Ţifescul, care piri lui Cantemir- 

Vodă pe boierii strinși la nunta din Băcani (Neculce, p. 240). 

Cf. vol. VII, p. 91, n* 13. Văduva lui Alexandru' Buhuș e 

Alexandra fata lui Nicolae Ureche (vol. V, pp. 574-5). «Nenea» 

e, pentru Ilie, Antiohie (Jora), care-i va fi fost unchiui. 

La n” 84. Pentru Vasile și soţia lui, v. n” 21. 

La n? 35. Ilie Enachi să fie Ţifescul? Pentru Isăroaia, v. 

n” 45. — Gavril Păharnicul, fiul lui Grigore Păharnicul-cel-Mare, 

e din Micleşti. V. documentele de la Academia Romină citate 

pănă aici și mai jos, p. 277 (urmașii lui Vasile fratele lui Gavril). 

La 10 August 7148 (1640), se face o vinzare din partea 

răzăşilor Draguș! a părţii lor din Miclești, <gupănului Gligorie 

Vornicul de Botășani», pentru 40 de ga/beni buni. 

1 Coboritor din Dragu, Vornicul de Cimpulung pe la începutul secolului.
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La 12 August următor, act al lui Vasilie-Vodă, pentru «Ne- 
culai fiorul lui Ștefan Drăguş», care vinde partea-i din satul 
Micleşti, «care să număsc din Bendereştii», lui «Gligorie €-au 
fost Postelnic, dregător de Botoşani», cu 40 de ughi. I se 
mai vind părţi din Rusăni, din Noureşti. Tradus de «Miron 

diiaconu», la 1805. 

La 10 April 7149 (1641) i se vinde, fiind el Postelnic, o 
parte din Niştoreani, de cei Fremie Băsărabă» (îd;d,) (cf. 
asupra numelui acestuia S7+477 as. istoriei Rominilor, p. 52)i. 

O interesantă scrisoarea Doamnei lui Dabija-Vodă, Ecate- 
rina Dafioa, către. soția lui Grigore, e următoarea : 

G[os]ploj]da Ecatirinaa, g[o op[oJafi]nă io Evstratie Dabij[a], Voevod bj. mi, 
elo]ssploJa[a]ră zemli moldavscoi, scriem Dumniia Noastră la dumneae la Păhărni- 
casa ca Mari sănătate. Mai întăi facem ştirțe] dumitali să cerţe ficorii şi să le dai: 
grij[4) să nu înble bănindu vinul Armeanilor sai Jidovilor, ce foarte (să] le dai 
învățătură să înble cu isprav[ă], că acmu iasă nu iaste ca an vinu multi, să nu să 
bage samă, ce acmu iaste vin pră puţin, Deci să-ț fie și dumitali amente și (să 
dai] certari fitorilor să nu să ispitiască să bănească vinul, că, (dacă .. .] vora 
înţeleage că s'aii cheltui[t] nescari vin, vinul omului aceluia îl voi [face vin 
dom)nescu și pre fitori îi voi pune la închisoare, păni a vini Măriia Sa Vodă, 
Acasta-ţi facem ştire dumitale, și neme să na îndapă a culeage pănă nu va 
vini omul nostru acolo. 

G[os]p(oljda saam. U las, 1 7172 [1663], Sept. 27. 
j La dumneaei, la Păhărnidasa Ca Mar[e], să siă] deai. 

V. si /s£. di. rom., |, p. 124, nota 3. Păhărniceasa luă, 

după moartea lui Grigore din Micleşti, pe Vasile Ceaurul 
(v. vol. V, pp. 53-4, n” 244). Ea arată să fie fata Anghelușii 
Isăroaia (v. n* 85, 88). V. şi vol. V, p. st, n“ 236. 

Adăugim aceste acte ale Micleştilor, ia Academia Romină : 
Iaşi, 2 lanuar 7201 (1693). Judecată la Constantin-Vodă a lui « Vas(ijlie c-ai 

fostu Jicniciar-Mare şi Gavril Postialnicul». — Stut fiii lui Grigore din Miclești, 
19 Mart 7223 (1715). Hotarnică la Șărbești pentru Gavril Vel Logofăt. Sînt 

aduși ca marturi: Grigoraş Golăi, Dorofteită, Ion, Isac, Andrieș, Carpu, Ne- 
culai, Grecu. — Copie. 

+ Din Micleşti, la 7159 (1651), 17 Llunie, viuzare către Gligorie Jicnicerul, 
Din laşi, la 18 Maiă 7166 (1658), Gheorghe Ghica întărește lui "Grigore, 

Comisul niște “[igani, între cari: Gheonie, Cucona, Panţura, Ichiliia, Filica, 
lonașco Golia și Nastasiia şi Marica și Alexandra, Chifa (bărbat), Chireana, Rada. 

Din lași, la ro April 717: (1663), Istrate-Vodă îngăduie lui Gligorie Ve] 
Păbarnic să oprească ocina lui Ioniţ[ă] Prăjescul hiv Vornic pentru postav și 
«atelazu»; dat <căndu aii fostu [Prăjoscul] Vistiarnic, în dzilele Ghicăi-Vodi».
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De ia Gavril Miclescu, după moartea fratelui săi, avem un «Izvod de bu- 

cate şi de odoar[ă] şi de bani și de boi şi de negoţu, G-aii fost la mănăstiri la 

Focșiani, și aii trimis cumnată-mia de li-aă luat după C-aă murit irate-mieiă ; să 

s[ă) ştii: 3 lădzi cu haine și cu odoară..., 1 mahlă cu covoră și cu scorțe, 

4 perdeale de Țarigrad, 198 de boi de negoţu, boul căte 14 lei. lar cheltuiala 

boilor, la Năhoreanul neguţitorul. 150 de ialoviţ[e), ialoviţa căte 12 lei, tij 

la Năhorianul, li-aii văndut la Dausca [Danzig], și am dat bani la cumnată- 

mia; 479 vaci, cu boi, tij la cumnată-mia; 800 de oi, tij la cumnată-mia, 

caril[e) li-aii cumpărat de la Motasipul; 176 de iape, cu mici cu mari; 20 de 

buț de vin...; 1 armăsariă turcescu...; 1 gropă de grăii...; 1 gropă de 

săcar[ă! ...; 1 sabie ferecată cu argintu...; 5 cai mi-a luat Ghiorghiţ[â] Zmă- 

cicăni [Zmucilă], căndu l-ai triimis cumnată-mia cu stiag la meni,» 

26 Mai 7251 (1743). Listă de acte împărţite între: Logofătul Gavrii Mi- 

clescu şi «cumnată noastră Catrina» [a lui Vasilej. «lzvozăl.» «Ce aii fost 

dator nenii [fratelui]... Un izvod scris cn slova nenii ... Neaști trătaze de moșii 

şi de alte lucruri, scriși cu slova neanii,.. Un izvod, îns(ă] de cănd trăia 

neane, din anul 7225 [1718], Mart 1, scrie cu slova badii lui Mih(ajlachi.» 

O foaie de zestre din familia lui Gavril e aceasta: «Haine şi alte ce aii trebuit 

Anichi, ce i s'aii dat de la noi, fără G-aii avut de la înmă-saa. Un tămbar la- 

hanii de tabin ...., zagaraoa ..., bogasiul săngif ibrișim .. ., ceprazil[e], 1 sucnă 

de tabin cu ape.. .,izmî..., 1 roche tafti naramgie leșască..., găitan cepra- 

zil[e] ibrişin săngif, bogasiii postăvel ibrișin, 1 habacii .., bumbii ibrişin..., 

2 covoar[e] agimești.. ., un atlaz la obiial..., 12 linguri de argint. .., 12 coţ 

de adămasci faţă de piloti, un săcriiii mare... 20 coţi de taftă la perini...r 

un peșchir..., un toc de blide..., un toc talgere..., 12 sfeșnici..., 2 pă- 

harțe], 240 dram(uri] ...., rădvanul. .., hamuri cu heare cu tot... ştreanguri .. ., 

3 coți șift postav la hamuri, 2 șelle] cu poclădzii..., 1 cal de călărie..,, 

frăia ..., șeaoa cu afăioară [șters], cu poclădzi . .., abăioara.» 

Tot așa şi lista de: «Unealte c-am dat featei Logofătului [Miclescu] la 

nuntă, căndu s'aii măritat de ale mălt. de la Păharnicul... Șeaptedzăci bel- 

Gugi de argintu, 1 faţă de adămască vearde leșască, 2 sfeașnici leşeşti ... 29 

coți păndză trepezeneaască ..., 4 pirechi de măneci, cusute căte de noao 

palme, 4 năfrămi bărbătești, 1 măneștergurii de mănă, cusută.» 

"22 Novembre 7250 (1741). Testamentul lui Gavril biv Vel Logofăt. Din in- 

tăia căsătorie are pe : 1) Costandia Pitarul, care iea pe fata Vornicului Manclachi, 

«cununănd Măria Sa Mihat-Vodă» ; 2) Maria, căsătorită cu Costandin Donicu biv 

Vel Medelnicer, ecununăndu-o Domniia»; 3) Anisia (după Lupul Bogdan Medel- 

nicer); 4) Ştefan.—< Acumu, din mila lui Dumnezăă, mi s'aii rădicat ceelalț copii 

ci amu cu fămeiia al doile» (doi «feți», două fete). Împarte astfel moșiile: 

1) Sandu va lua, la Ţ. Vaslui: Micleștii, Movilenii, Berindeștii, Nistorenii, Ru- 

sănii; 2) Costandin Pitarul: Şărbeştii, Nuoreștii; 3) Ştefan Vel Șătrar: Gu- 

geştii, Făşcanii, Măngeştii, Burduganii, Boţăștii ; 4) Maria: «Bălteni ot Cor- 

nul lui Sas, ja Prut>, 5) Anisia: Fîntinelele, Boteștii; 6) Neculai : Chirceștii, 

Părășănit, Putşișanii, Poiana Cîrnului, parte din Șărbești; 7) Ioniţă: Popeștii
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Boldeştii, Moiceştii, Brăndișanii, Cărsteştii; 8) Safta: Băicenii şi Tulbureli din 
Botoșani ; 9) Paraschiva: Frumoasa peste Prut şi Totoiaștil. Gavril moştenise 
pe frate-săii Jicnicerul. Împărţise cu acesta Lucanii, Mogoșăștii, Bălboşii (peste 
Prut), lingă «Podoleui lui Mihai-Vodăs. Le cumpără el de la acest frate. «Ai 
întrebat Mihat-Vodă pe frati-mei să i le vă[n)dă, şi frati-meii aii spus că li- 
am cumpărat ei di la frati-meii, și Mihai-Vodă aii zis că m'e da alte moșii 
pentru aceste, și m'aă chemat Mihai-Vodă de m'aă întrebat, ȘŞ(i] i-am spus 
că-s cumpărati de mini, și m'am dus la Porșăști, că ei nu priimescu, căci iară 
cumpărati de mini; iar frati-meă, fiind scăpat și] bolnav, li-ai văndut lui 
Mihai-Vodă drept trii suti de lei; ş[i), întămplăndu-să moartea frăţini-meiă, 
bani i-ati luoat cumnată-mă cu copii, şli] i-ai istovit pe ci li-aii trebuitu, pe 
trebili lor.» 

În lunie 7271 (1763), proces al Stolnicului loniţ[ă] Miclesc[u] şi Andriiii 
Prăjăscul cu Neculai Eni Sulgeriul, pentru moștenirea «moșului» lor Neculaiă 
Moriauul. Mama luf Ioniţă era fata Morianului, iar soţia lui Andriiă a doua 
fată. Soţia lui Eni e fata. lui Vasăle Morianul, «frate cu maica Stolnicului lu- 
niță Miclesc[u]>. Alt ginere al lui Neculai e Andrunachi Isăcescul. Pomenit 
lon Morianul. «Fraţi încă aă fost de toți şăsi : adică Vasile Morianul și Jon 
Morianul şi Bălașa Logofetiasa Miclescului și Catrina, G-aii ţinut-o Andrunachi 
Isăcescul, şi Sanda €-aii ținut-o Sandul Bosie Vătavul, şi Marie, c-ait ţinut:o Pră- 
Jăsculs. — Copie. 

La 12 lanuar 1765, proces al Jicnicerului Sandul şi Şatearului Sandul, Mi- 
cleștii, cu un Evreii, Isac Sura. Itvreul dăduse pentru «brănză de oi și de vaci» 
«174 lei de bani i cu zăharu, şi cu culane de fir de căti dramuri». EL face 
caşcaval plătind brinza, coca căti 2 parali. Avea cășăriz. 

La 16 Februar 1782, llana Comisoe a lui Ştefan Buhăescu lasă grija sufie- 
tului ei cumnatului Sandul Hatmanul (Miclescu) și cumnatei, Măriuţa, Are la 

Logofătul Gheorghe Carpu ce Țigancă. 

În 1793, proces al Mariei Micleasca Păhărniceasa cu Stolniceasa Ileana, fata 
Stoluicului Ioan Miclescu. — Ambele trăiaii și la 1800. — Maria are pe Gheorghe» 
Vasile Căminariul, loan și o fată măritată cu Stolnicul Alexandru Hrisoverghi. 

La n* 88. «lon P! Vel Sulger» e Ioan Păladi. Ion Sturdza e 
fiul lui Ilie și tatăl lui Sandu de supt Grigore Matei Ghica-Vodă 
(v. vol. V, p. 593). Cf. pentru Sturdza și mai jos, n” 04. 

La n'* 94-7. Darie Donici și loan Sturdza fusese la Ţari- 
grad în calitate de Trimeși extraordinari ai lui Mihai Racoviţă. 
Împrumuturi de la Turci se făceau și în țară. Avem astfel, 
ntre documentele necatalogate ale Bibl. Ac. Rom,, unul din: 

lași, 9 lanuar 7215 (1707), prin care «Lupul Costache Vel Vornic» îm- 

prumută de la «Hagi Smail>, puiud zilog «un inel cu zanfir șți] un inel cu 
diiamantu și un inel cu izmărand ș[i] o pereche de sărji cu rubinuri, ș(i] căte 

68775. Vol. VI. 35
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cu 2 pidoar[e] de mărgăritar și cinci șăruri, de mărgăritar».  Dobînda să he 

«zăci în unsprăzeci». 

La n” 98. Pentru Safta lui loan Racoviţă, v. și mai sus, n” 43. 

La n” 100. V. şi documentele d-lui Al. Callimachi, în vol. V!. 

La n” 106. Pentru VYoader al Il'** Palade, v. mai sus, 

la n” 37. 

La ne 112. <A lua de pică» ea lua de chică. Alte mij- 

loace violente pentru a întipări în mintea unui copil, v. în 

vol. LII, p. 152. 

La ne 113, 115, 122. Dintre fiii lui Gavriliţă Costachi, So- 

lomon nu muri fără urmaşi, şi tot aşa fratele săi Costachi 

! Din 22 Mai 7235 (1727), avem, într'o colecţie particulară, un raport pentru 

hotărnicia făcută «la Zorileani şi la Bălăcianiy, ce se sniită la Ținutul Tutovii, 

pe apa Bărladului, din sus de tărgul Bărladului, de spre iăsărit», foaste ale 

lui «Dabija Scărlet ce ai fost Pâharnic-Mare și a frăţine-săii Ştefan Scarlet, 

ci aii fost Armaș-Mare». Să se aleagă partea lui lon Păladie. Se chiamă mar- 

turi din tirg şi din apropiere. Se arată nle 96, 99. «S'aii aflat loc nic dev 

hran(ă), că era turtiali şi rădăcini de stejar, care nici iaste de arat, nit că 

cun fel, nici leamne de foc, care pe la alte hotărături locuri ca aceaste nu să 

pomenescu, iar Mibălach(i] şi Dumitrașco, can cărtindu, am socotit să prii- 

mască dumnalui Spătar Paladi aciaste pămănturi, care nu sniitu nici de v 

hran[ă], doi drept unul, şi aşia cu socoteal[a] noastră au priimit și dumnea- 

lui Spătarul ; nu li-aă agiunsu 150 pămănturi.» Păladie arată partea ce are 

în Zorileani de la Enachi şi Bejan Scăriet. Are și acte de la alţi doi fraţi, 

Antioh Vel Căpitan şi Ştefan Vătav. «Unde iaste un pust de asupra puţului 

întru pisc... n drumul cel mare care vini de la Fălcii și miarge la Bărlad, 

și s'a făcut cruce într'un stejar... În coada văi adinci... Pe nişte răpșoare... 

Păn în coada văi Curălariul... La dial, pe o dălmă spre Bujorăni... lntr'un 

ârum părăsit... 'Într'un drum părăsit : să chiam[ă] Colnicul Lung ... Spre gura 

Zorileanilor... Gura răpil... Pre o răp[ă] ce să chiamă Ferișul.. . În dialul 

Chipărcului ,..» Iscălese hotaraicii, iar în jurul peceţii Birladulni se scrie: 

«robii Mării “Tate Dima, Lupul, Văntul, Vas[i]liia, Ioscul, Zanit, Lupul sin 

Pascul, Panaite Lupui sin diiaconul și cu toți: oraşani! dea' Bărlad și șoltuzul 

“oma cu părgari. Și ai pus şi pecet[e] orașului tărgut Bărladulufa.: "La armă 

«Ștefan Scărlet vătavul de Stolnicei»' dă a opta parte din Zoriliani și a patra, - 

parte. din -Bălăciani pe 150 de «lei bătuţi». «Să-i dezbat vecinii, să-i dati în 

măna dumisali», afară de <un vecin ce mi-aii certat 'dumnalut, anum[e] doi 

ficorți] a lui Călin». 
RASE ga
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Logofătul (Neculce p. 271; vol. VII, PP. 91-3, n* 14)!. Vasile 
Costachi, fratele mai mare al acestora și al Lupului, ucis de 
Turci, avu ca fiii pe Constantin (soţul fetei lui Iordachi Ruset) 
(Isi. lit. rom., 1, p. 399), căruia i s'a zis Negel, boier cu 
multe însuşiri aristocratice (4414.). Al doilea Negel, fiul lui 
Costachi, ținu pe o fată a lui Mihai-Vodă Racoviţă (Gen. Caut., 
p. 43; fata lor iea pe Iordachi Ghica Iorgulescu). Al treilea 
Negel, Vasile, frate cu precedentul, ţinu pe Ilinca fata lui Iordachi 
al Il!“ Pășcanul (2did., p. 47). Fiul lui Vasile, care trăia încă 
la 1760 (îbid., p. 366, nota 2),e Grigore, soțul Mariei, fata lui 
Dinu Canta, şi tatăl Mitropolitului Veniamin (v. şi Doc. Can- 
tacuzinilor moldoveni, în vol. VII). Un frate al lui Constantin 
Negel ținu pe Safta Cantacuzino, despărțită de Barbu Văcă- 
rescu (Gen. Cant., p. 325). Acest frate e Gavril. — Iordachi; 
pe care-l tăi& pentru hainie Grigore-Vodă Ghica (Neculce, p. 
369), li era văr (î&14.), fiind fiul lui Lupu Costachi. Alt Ior- 
dachi, Păharnicul, zis Venin, avu pe Manolachi Stolnicul, pe 
Lupu (2), pe un Medelnicer Costachi, însurat cu Safta Bog- 
dan, pe Gligoraș Păharnicul şi pe Safta, care iea pe Sandu 
Miclescu (v. mai sus, p: 545). Nu ştim înrudirea lui Scărlătachi 
Costachi de la n* 124. Manolachi lăsă numai o fată, Anas- 
tasiica, care se măritase cu Vornicul loan Cantacuzino (De- 
leanul). Și Scărlătachi lăsă numai o fată. Din ramura Costă- 
cheştilor acestora e Mihălachi din 1777 (Doc. Callimachi, VI, 
p. vur, nota 6), Vornicul Constantin, a cărui văduvă, Maria, 
trăia în 1808 (hirtiile Micleștilor, în Bibl. Ac. Rom.) și Ior- 
dachi, soţul Mariei Callimachi, şeful armatei moldoveneşti (el 
îşi zise Boldur). — Pe lingă Mitropolitul Veniamin, Grigore 
Negel avu pe Șerban și Matei. V. mai ales tabla Doc. Ca/li- 
machi, unde se înşiră Costăcheştii ce vin din Solomon şi 
Costachi, fiii lui Gavriliţă. Cf. vol. V, p. 592. 

La n” 116. Domnul de venirea căruia se vorbește aici, e 
loan Teodor Callimachi, (Septembre 1758). 

La n“ 119, r. 3-4 de sus, cetește <maimină» (mamină). 
La n” 121. Actul de la Ștefan-cel-Mare, citat aici, e ne 1, 
1 O fată era măritată; cum se vede de acolo, cu Pavel Bujoreanu. V. și 

aici, p. 3538.
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La n* 125 și urm. V. asupra familiei Conachi /s7. /z£. rom. 

Il, p. 495 și urm., și Doc. Callimachi, II (v. tabla). 

La n” 134. Pentru Medelnicerul Iorga (Iorga e numele săi 

de botez), v. vol. VII, p. 126, n“ 21 (îi se dă un loc în Bo- 

toșani în Domnia d'intăiu a lui Grigore Alexandru Ghica), Poate 

să fie acelaşi cu Iorga Vameșul din 1746 (v. vol. V, pp. 244-5. 

n” 111). Ioniţă Sturdza nu e Domnul de la 1822, Soţia aces- 

tuia era Ecaterina Roznovanu. În 1822, cînd Ion Sandul 

Sturdza fu numit, din Postelnic ce era, Logofăt-Mare, Marea- 

Vistierie o avea alt Ioniţă Sturdza (v. Hurmuzaki, X, p. 146; cf. 

Doc. Callimachi, |, p. 718), tot deosebit de acesta. În nt 136-7 

se vede o Băneasă Maria Sturdza. Ioniță de aici face parte din- 

tre nepoţii lui Sandu Sturdza, de supt Callimachi (v. n” 138). 

Căminarul Ioniţă muri pe la 1810 încă (Doc. Callimachi, |, 

p. 45; n” 93). 

La n 138. Ar resulta de aici că « Vornicul» loan Paladi If, 

mort în Rusia, a lăsat pe Nicolae, Constantin, Maria şi o 

altă fată măritată după Sandu Sturdza Stolnicul, în vremea. 
Callimachilor. 

La n“ 139 și urm. Pentru Alecu Callimachi, v. Prefaţa vol. 
II din Doc. Callimachi. 

3. Poieni. 

La n* 2. Despre răscoala lui Lupu Păharnicul contra lui 

Alexandru Lăpușneanu — el își va fi luat fără îndoială un 

nume domnesc — n'avem știri. 

La n” 5. Pentru Marii-Vătavi, v. şi mai sus, p. 533. — Pentru 

Ioan Caraghiuzăl, boierul din fruntea Divanului lui Bogdan Lă- 

pușneanu, v. Hurmuzaki, XI, p. xxx. 

La n” 10. Axintie e cunoscutul cronicar, Îl ştiam ia al 

Domniei numai de la 1707 (v. /sf. /4£. rom, I, p. 132). Între 

hîrtiile Micleştilor, cumpărate de Ac. Rom,., se află un zapis, 

cu data de 17 Decembre 7209 (1700), scris de « Acsintie diiac 
de Cămară». 

La n” 14. Asupra dascălului («spudeă»>) muntean Dima,
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pomenit aici, nu se mai știe nimic. — Pentru Candachia Goioaia, 
v. vol. V, p. 15, nota 1 şi p. 572. — Pentru Vasile Ureche, 
v. Gidei, Studii asupra cronicarilor moldoveni din sec. X VI, 
Bucureşti, 1898, p. iv, notele: el era fiul lui Grigore, cro- 
nicarul. — În Februar 7126 (1618), Radu-Vodă întărește o 
vînzare de vii la «dricul de sus> al Hușilor, făcută lui Lupul 

“treti Logofăt (gindindu-se cineva la ştiinţa de carte a lui 
Vasile Lupu, Domnul de mai tărzii — treti Logofătul era 
totdeauna cărturar — și la innaintarea lui începută supt Radu 
Mihnea, — ar admite că acest boierinaş e același cu: strălu- 
citorul Voevod de peste douăzeci de ani. V. vol. IV, p. 
CLXXI). 

La n* 15. Cam pe acest timp scrie un răvaș către Gligorie 
biv Comis, din Miclești, «fratele Șeptelici Vel Postelnic» 
(hirtiile Micleştilor, la Ac. Rom.; fără an, laşi, 10 April). 

La n” 17. Căpitanul (de margine) Costin e Costin fiul lui 
Gavril Neaniul. V. vol. V, p. 230, ne 75. Cf. Îsi. di. vom., 
SII, p. 49-50. 

La n” 19. Data ar trebui să fie 7232 (1723-4), pentru a co- 
respunde Domniei a treia a lui Mihai-Vodă. 

La n* 21. Alexandru Vel Uşer nu e altul decit A miras. 
V. st. dit. rom., |, pp. 469-70. — Actul de retragere al lui Ca- 
listru de Rădăuţi, în Hasdeu, Foița de istorie și biteratură 
(1860-1) și în vol. V, p. 105, nota 1. 

La n* 25. loan Bogdan era fiul lui Lupu Bogdan și al 
Domniţii Ruxanda a lui Constantin Cantemir-Vodă. Tatăl 
lui Lupu Bogdan însuşi era Bogdan cel tăiat de Duca-Vodă 
odată cu Gheuca (v. mai sus, p. 540, la n41), Cf. și 751. fi£. rom. 
I, p. 299, nota 8. Din loan Bogdan se născu Manolachi (v. 
îbid., tabla). Acesta muri ucis supt Constantin Moruzi. În se- 
colul următor apare un Constantin Paladi — ginerele lui Scarlat- 
Vodă Callimachi — care poartă şi numele de Bogdan. 

La n* 26. Note asupra Ruseteştilor .se pot găsi în Despre 
Cantacuzini (Cupariul şi fiii lui) și în vol. V din această co-
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lecţie, pp. 588-9 (Iordachi I'* Roset), pp. 592-3 (fiii lui: Ni- 

colae, — asupra căruia v. acum și Șt. Greceanu în Revista p. 

7s7., arch. şi filologie, lunie 1903; Constantin, ginerele lui loan 

Bogdan, v. n” 25; și Ștefăniță), p. 623 (urmaşii lor). Iordachi 

Vornicul, de care e vorba în documentul nostru, e Cilibiuli 

Vornic-Mare al lui Constantin Mavrocordat. Urmașii săi po. 

meniţi aice par să fie fiii lui Vasile Cilibiul și nepoții lui Ior- | 

dachi: Vasile fusese Vistiernic pănă în ajunul Domniei lui 

Ioan Callimachi, iar apoi și Hatman (v. cronica lui lenachi 

Kogălniceanu). Din vol. Lil, pp. 151-3, se vede că acești Ro- 

setești sint din ramura Teţcanilor. Constantin ținea pe Nastasia, 

fata lui Iordachi II Cantacuzino Pășcanul (Gen. Caut., p. 47). 

La n* 29. Dimitrie Beldiman e fratele poetului, Alexandru. 

V. Îsi. lit. rom., LL, p. 89. Pentru al treilea frate, clericul 

Filaret, titular de Apamea (Apamias), v. C. N. Mateescu, în 

revista Cuvintul Adevărului din Rîmnicul-Vilcei, n! din rit 

Decembre 1903. 

4. Broşteni (acte nouă). 

Aceste acte nu privesc moșia regală Broștenii, ci un alt Broş- 

teni din acelaşi Judeţ. Identitatea numelui m'a făcut să adaug 

acest apendice, care păstrează, de altminteri, toată însemnă- 

tatea sa culturală. 

La n” 1. La acest vechiii act romănesc, alătur următorul, 

care trebuie să fie de pe la 1600, căci «nepoţii» Huhulei care 

dă actul apar în Mart 7153 (1645). E păstrat în hirtiile Mi.- 

cleştilor la Academia Romînă. 

Ei Huhulea ot Nistoreani însumi pre mene fac aGasta mărturie și zapis 

cum am luat desăti taler i cetir tăleri ot Onilă pre doau părți a Huhulei den 

a patra parte de satu de Nistoreani, ce este partea lui. Și aii fost Drăguș Gheor- 

„_ghie și Ștefan Drăguș și Șușul și Crăciun şi Sorea vătah și mulți omeni buni. 

Și Dumitru diac napisal. Da s znam. 

La n* 2. Alţi Goroveiești se întimpină în părţile Botoșani- 

lor. V. vol. V, Documentele d-lui Al. Callimachi. 

La n* 3. Întîmplările cu Nemţii şi Tatarii, atinse în acest 

act, sint din 1717.— Constantin Comisul «Gălăţanul» din a
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treia Domnie a lui Mihai Racoviţă, e Costandachi. El era cumnat 

al Domnului, ca şi loan Paladi şi Iordachi Cantacuzino De- 

leanul. Toţi trei făceai parte din Divanul lui Mihai-Vodă 

(Neculce, p. 350; cf. Gen. Caut, p. 49). 

La n” 11. Iordachi Cantacuzino e, de fapt, lenachi, fii și 

el al lui Dinu Cantacuzino Munteanul. V. Documentele Can- 

tacuzinilor moldoveni în vol. VII, partea Il. Văduva lui, Maria, 

apare în n” 13. Neculai Canta din n” 15 e unul din nepoţii 

săi prin fiul Iordachi. 

1. Documente relative la moşiile Ţibăneşti şi Gănești ale d-lui 

P. P. Carp. 

La n” 2, Nicăiri nu se mai pomenește numele lui Viaico 

cu acest atribut de «<unchiii al Domniei Mele» (Ştefan-cel- 

Mare). Ca boier fără dregătorie însă, Vlaicu e menţionat în urice 

de la 1456 pănă la 1468 (Uricariul, XVIII, pp. 463-4). De 

bună samă, el era fratele Oltei sai Mariei, mama Domnului 

Melchisedek, în Au. Ac. Rom., VII, p. 192; pentru numele 

Oltea, v. aici, p. 141, n” 7). După nume, el era Muntean, — 

şi astfel s'ar lămuri venirea în Domnie a lui Ştefan cu ajutor 

muntenesc. Documentul dă cam aceiaşi boieri ca şi cel din 10 

Tanuar următor, în Uricariu/, XIV, pp. 66-8. 

La n” &. Alexandru Lăpuşneanu venise la Vaslui, din Hirlăi 

(Doc. Bistriţei, 1, p. ».). 

La n” 9. Cf. cu documentul din 7 ale aceleiaşi luni, tipărit 

în Uzicariul, XVII, pp. 14850. 

La n” 12. Gheorghe e Mare-Logofăt supt însuși Petru-Vodă 

Șchiopul, în 1578 (Hurmuzaki, XI, p. 895), în 1579 (Wicken- 

hauser, Puzua, p. 212), după Ioan Golie. 

La n* 13. Petru-Vodă stătu la Galata în toată această 

ultimă vară de Domnie. Acolo-l găsim şi la 30 lulie (Hur- 

muzaki, XI, p. 904).
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La n” 14. Cristea e Gheonovici, Marele-Voraical lui Aron- 

Vodă. V. cap. 1 şi notele de pe p. 552 şi urm. 

La n* 20. Documentul ni dă originea lui Dumitru Buhuş 

sai Dumitrașco, care ajunse Vistier-Mare şi era, pănă acum, 

strămoșul cunoscut al acestei însemnate familii (v. vol. V, 

pp. 574-5). E interesant, iarăşi, că această indicație genea- 

logică face să se coboare Bihușeştii din Stravici. Un alt Sira- 

vici (Straovici), Bratul, se întimpină adesea în documente pe 

vremea lui Alexandru-cel-Bun (Uricariul, XVIII, pp. 4545); 

după el vin: Ștefan şi fratele acestuia, Jurj Straovici, care e 

<Giurge Stravici» din documentul nostru (26:2.). — În docu- 

mentul următor, Dumitru Bahuș apare în slujba cărtură- 

rească a treti Logofătului. 

La n* 21. Pentru Plotuneşti, satul şi răzăşii, v. Ghibănescu, 

în Arch. soc. şi. și (i. din laşi, L. 

La n“ 23. Lmpul Vornicul e Hăbășescu, care era în 1625 

vtori iogofăt(v. vol V, pp. 16:7). Apoi.el ajunge Postelnic (nu 

Mare-Postelnic, :diz., p. 18, n* 83; pp. 20-1, n'* 89,91). În 1631, 

acest Lupu era Vornic-Mare de Țara-deJos, pe cînd Vornicia 

Ţerii-de-sus o avea «Grecul: Vasile Lupu (vol. IV,p.oLxxr, 

nota 1 ; cf. Tanoviceanu, în ziarul Seco/zu/ din 28 Maii 1903). La 

1642, trăia numai văduva sa, Mărica, sora lui Gheorghe şi 

fon Prăjăștii (vol. V, p. 27, n* 122). Ion fiul lui Lupu Hă- 

bășescu era biv pircălab la 1662 (v. n 43). Fiul său Ștefan 

apare în n* 119. Pentru Ștefan Moimăscul, v. și mai sus, p. 537, 

la n” 140. Pentru Vasile Banul, nașul, vol. V, p. 17 nota 3; aici, 

n 47. Savin e Prăjescul. Iliyos poate fi Pană Cămăraşul (v. 

Ghibănescu, în Arch. soc. şi. și dit. din Iaşi, LL, p. 615). Eus- 

tratie Logofătul e cel cu Pravila (Bianu și Hodoş, Bif/iografia 
românescă veche, pp. 150, 158 şi, mai ales, Şt. Orăşanu, Cro- 

nicarii moldoveni din sec. XVII , Bucureşti, 1899, pp. 98-90). 

EI era de sigur biv zrefi Logofăt, şi o lucrare a sa inedită 

e din 1632 (Bianu, în Columna lui Traian pe 1882,p. 217). 

Başotă trebuie să fie lorașco (v. vol. V, p. 18, n” 84). — 

Actul trebuie să fie din 1631-2.
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La n” 24. Arvasia se numia strămoașa Callimachilor. V. Doe. 
Callimachi, |, PP. XVIII-IX. Între hirtiile Micleștilor, la Ac, 
Rom., e şi un zapis pentru vînzarea unei moşii din partea unei 
<Arăvasiia hvata loi Ionașco Tănasie» (23 April 7193 =168ş). 
Pentru un boier Bolea, v. Chilia și Cetatea-Albă, p. 197. 

La n” 25. Iordachi e Cantacuzino. V. Tanoviceanu, în Ay: 
Ac. Rom., XXIV, p. I21. 

La n* 27. Armașul Lungul e Carp Lungul, fiul lui Gavril (v. 
n” 35). — Pentru acest Huhule, v. mai sus, p.550.— Uricariul 
e leremia Băseanul, de supt Movileşti. 

La n” 31. Hotărnicia pomenită e de la începutul veacului 
al XVIlle, 

La n* 41. Cf. cu boierii ce se constată în 1662 (vol. IV, 
p. COLVIII, nota 1), Ura cu care se vorbește de năvălirea 
lui Constantin-Vodă Şerban, cu Cazacii, se explică şi prin 
aceia că abia la sfirșitul lui Februar 1661, cu citeva săptă. 
mini înnaintea acestui zapis, el fusese silit a părăsi Scaunul, 
usurpat, al Iaşilor. V. vol. IV, PP. CCOIX-x şi notele. 

La n” 42. Întăiul Dirac e Serdarul, tovarășul lui Hincu în 
răscoala de la 1671, contra lui Duca-Vodă. Ce va fi avut 
fiul său Gligorcea cu îatăiul Ghica, nu ştim. Îl vedem însă maj 
tărziu, pe vremea lui Ștefăniță Lupu, luptînd în fruntea unei cete 
de Cazaci, supt steagul năvălitorului Constantin-Vodă Şerban 
(Miron Costin, p. 363). Pentru fiul săi Apostol, v. n 63; . 
pentru el şi alt fii, Chiriac, n* 73 (Şi alte rude). El mai avu 
trei fete. Din Postolachi Durac se născu Nicolae Lozinschi 
Durac (v. n” 151). Gligore Păharnicul e cel din Miclești (v. 
mai sus, p. 543). 

La n” 48. Iordachi Spătarul e tot Cantacuzino, care fusese 
atita vreme Mare-Vistier. 

La n* 49. «Dașovanul» înseamnă locuitorul din Dașov, Ocea.- 
cov. Mănăstirea de la Dealu-Mare fusese făcută de lani Ha- 
dimbul (v. vol. V, pp. ş81-2, 583-4, 620).
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La n* şo. Nicolae Buhuș era fiul lui Dumitraşcu (v. mai 

sus, la n* 20). El moare înnainte de 1667 (v. aici, n 52). Cf. 

vol. V, p. 574. 

La n” şi. Pentru alt Burnaz, v. mai sus, p. 537, no 40. 

La n” ş2. Domnul e Iliaș Alexandru. 

La n“ 55. Pentru cariera lui Miron Costin, v. mai sus, ne 

48, și Gidei, o. c., p. 172. 

La n* 56. Pentru familia Neaniul, v. p. 559, n* 17. Acest Gavril 

ajuns Vel Stolnic, în a treia Domnie a Ducăi-Vodă, fuge în 

Polonia (N. Costin, p. 23). — Biv Serdarul Gavriliţă e Cos- 

tachi. Supt Gheorghe Ghica, el fusese Vel Jicnicer (Miron 

Costin, p. 364). 

La n! 58-9. Stamatie Postelnicul era de loc dia Chios (vol. 

IV, pp. 274-5, n CVIII, Şi p. 275, nota 1). Fiul săi pare a fi 

acel Comis Sandu Stamatie, care luă pe ca doua vară a 

Doamnei» lui Duca-Vodă (N. Costin, p. 22). 

La n” 60. Trebuia: «Dășovanului» (v. n* 49). 

La n” 63. Vătavul de Postelnicie Constantin Beldiman e 

dintre înnaintașii poetului. V. Isi. Zi4. rom. IL, p. 88. — 

Panvă e Pavel. 

La n* 65. Alexandru Buhuș era probabil fratele lui Nicolae 

Logofătul. V. la n* so. 

La n* 70. Pentru lonașco Tălmaciii, care era la 1670 Vel 

Păharnic, v. vol. IV, p. 275; n” 108. EI luptase alături de 

Gheorghe Ştefan-Vodă, întors în țară, contra lui Gheorghe 

Ghica (Miron Costin, p. 359): rămase cu Păhărnicia de 

atunci şi trăi pe lingă Safta, văduva Domnului săi pribeag. 

V. şi vol. V, p. 584. — Miron Vornicul e Costin. V. șin 

următor. 

La ne 72. «Fosti parnic> însamnă, probabil, «fost Păharnic», 

nu «fost tiparnic».
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La n* 83. Ilie Drăguţescul fugi la 1684 în Polonia cu Ștefan- 
Vodă Petriceicu (Neculce, p. 224). 

La n* 86. Pentru Ioan Paladi, v. p. 536. Toader din Mireşti 
e unul din cei trei Mirescul, tustrei Căpitani (loan, Toader, 
Pavel), cari întovărășiră în pribegia lui pe Dimitrie-Vodă Can- 
temir (Neculce, p. 332). V. şi aici, nte 94, 116. 

La n” 88. În Țara-de.jos, pe Birlad, fusese un inut al Ol- 
tenilor. V. CHzlia şi Cetatea- Albă, p. 95. De aici acest Vasile 
Olteanul. 

La n” gr. Toader Albotă innaintă în boierie, ajunse Pitar 
și se așşeză în Ținutul Botoșanilor: la 1702 îl găsim la Boto- 
sani chiar, cu soția şi cei trei fii aj săi (vol. V, pp. 226, n* 61). 
Stirce era diac de Vistierie: familia lui e bucovineană. Ior- 
dachi Toma e fiul lui Ștefăniță Păharnicul şi nepotul de fiu 
al lui Toma Cantacuzino. V., asupra lui, vol. V, p. 590. Abia 
în 1705 el era Medelnicer; v. sd, p. 50, n* 231. Cf. și Ta- 
noviceanu, în Seco/u/ din 28 Mai 1903. 

La n“ 94. Ștefan diacul de Vistierie e Bărcă; v. n” 101. 

La n* 95. Toderașco Vistierul e Cantacuzino, fiul întăiului 
Iordachi. 

La n” 105. Pentru familia Morenilor, v. mai sus, P. 545 şi 
vol. V, p. 48, n 221 (Nicolae de aici, în 1692). Iordachi 
Cantacuzino e acelaşi cu biv Vel Stolnicul din 1692, adecă 
Iordachi Pășcanul, fiul lui Iordachi Vistierul şi al Alexandrei 
(v. şi vol. V, p. 45, n* 212), ginerele lui Apostol Catargiu 
II. Ilie Catargiu, care era în 1692 abia vtori Postelnic, e fiul 
acestui Apostol şi al Catrinei (îbid.). Din partida Cantemi- 
reștilor, Ilie a fost odată Caimacam al lui Antioh-Vodă. Supt 
Nicolae Mavrocordat el gustă închisoarea și se făcu vinovat 
de pribegie. După ultima stăpinire a lui Nicolae-Vodă, el ajunse 
Marele-Logofăt al lui Mihai Racoviţă. V. /st. /47. rom., tabla. 
Pentru urmașii lui în sec. al XVIII“, v. tabla Ja Doc. Call. 
machi. — O soră a lui Ilie ţinea pe Sandu Sturdza (vol. V, £. c.. 

La n” 108. Pentru Dumitrașco Ceaurul, v. vol. V, p. 576.



556 EXPLICAȚII LA DOCUMENTE 

La n! 114-5. Pentru Nicolae Donici, v. Zs. ff. rom, II, 

p. 450. 

La n” 121. Buniţa era și nume de familie. Un Toader 

Buniţa de la începutul secolului al XVII: e pomenit în vol. 

V, Doc. d-lui Al. Callimachi. 

La n” 123. V. n* 120. 

La n” 124. Lupu nu poate fi Lupu Costachi, care nu mai 

trăia la această vreme. V. şi n” 149. 

La n* 125. Pentru antecesorii lui Ştefan Hermeziu, căsă- 

torit cu Ilinca lui Ștefan Bărcă (un Grigore în sec. al XVIII'*), 

v. mai sus, p. 57, n 9;vol. VII, p. 111, n“ 34 (Gheorghiţă, 

în 1712). El nu era Grec, ci un răzaș tutovean. Ștefan şi alți 
doi Hermeziu în vol. VII, p. 116, n” ŞI (1770), p. 120, n* 64. 

Fiul lui Ştefan Ii! e Sanduldela n” 138. Pentru Cucoreni, v. 

vol. V, p. 584 şi aici, n 135. 

La n 127. Manolachi Ruset era fiul Cuparului celui bătrin, 

Aniţa era soră cu Ștefan de la n* 128. V. mai sus, p. 550. 

Fiul lui Ștefan e Constantin de la n” 132. Aniţa se mărită 

cu un Silion, o soră a ei cu un Costachi, iar cea mai mare 

din trei cu Sulgerul Nicolae Lazu (v. aici, n” 170; cf. şi n* 

171). Pentru Constantin Costachi (al IIl'2), v. mai sus, p. 550. 

Pentru alt Constantin Roset, Vel Vornic, în același an, 1740, v. 

vol. V, p. 57, n” 255. Cf. did, n* 257. 

La n* 138. Nicolae Gherghel e pomenit și în n” 27 (la sfir- 

șit). La începutul veacului, trăia Lupașco Gherghel Jicnicerul 

al doilea, căsătorit cu Alexandra, fata lui Ștefan Brăiescul 

(v. vol. VII, p. 107 şi urm, p. 111, n 36). Fiii săi sînt Şte- 

fan (ibid, p. 113, n* 40) şi Gavril (p. 115, n* 47). Nicolae 

se întîmpină şi la 1774 (ibid, p. 116, n” 52). Elare pe Şer- 

ban, Iordachi (7dzd., p. 117, n” 54) şi lenachi (2b47., p. 118, 

n” 59); o fată a lui iea pe Constantin Stroiescu (zid, p. 120, 

n” 67). Mama acestor copii era Catrina, fata celui d'intăiii 

Ştefan Hermeziu (v. la n” 125), şi sora lui Sandu (v. n” 143). 

La n“ 139. Toader Carp e deci ginerele lui Ştefan Her-
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meziu. Vel Logofătul Cantacuzino e Iordachi. Fiul său e Gheorghe de la n! 141, 1557, 

La n“ 141. Gheorghe Beldiman e tatăl poetului. V. Zsz, 
di. romw., LI, p. 88. 

La n” 144. Ioniță Cuza e acel care fu ucis mai tărziu din porunca lui Constantin-Vodă Moruzi. V. și n'*.148-50, 1ş2. 
La n“ 145. Sandu Herrseziu e fiul luj Ștefan. V. la no 125. 
La n“ 147. lenachi Hrisoverghi e ginerele lui Ianachi Cal- 

limachi. V. Zoe, Callimachi, LU, Prefaţa, 

La n* 149. Data actului de la Iancu-Vodă e falsă. 
La n“ 158. Ioanichie Cogălniceanu e nepotul cronicarului, fiii al fratelui acestuia. V. mai departe, n 159 şi sp. /zi, rom, IL, p. 482. EI ajunse egumen de Doljeşti (n* 161). Cei 

doi Cuzești pomeniţi aici trebuie să fie fir sai nepoții lui Ioniţă, care era încă în viață. V. şi n” 169. 
La n* 160. Pentru familia Calmuţchi, v. Doc. Callimachi, 

I, Prefaţa, cap. 1. Cf, şi aici, n” 176. 

La n 161. Nu știm ce rudă era acest Beldiman cu famiiia 
poetului. Vasile și Grigore Razu erai poate fraţi (Doc. Ca/H- 
machi, |, p. 416, nota 1). Înnainte de dinşii fusese un Con- 
stantin Razu supt întăiul Cantemir şi un al doilea, om cu în- 
semnătate, în prima jumătate a sec. al XVIII-lea. Ei erau fiii 
acestui Costachi. 

La n 165. lanache e /oanichie Cogălniceanu. Din acest 
document se vede că de la Vasile Cogălniceanu, tatăl lui 
lenache cronicarul — care apare aici ca Medelnicer — și al 
lui Constantin, tatăl călugărului, ai rămas şi două fete, mă- 
ritate cu Petru Cheșcu și cu Teodor Isăcescu, amindoi boie- 
rinași cunoscuți. V. tabla Doc. Callimachi. Petru Cheşcu a 
fost un vestit hotarnic. El avea părți în Horodiște și Cuzlăă 
(vol. V, pp. 541-2, ne 18). 

La n” 168. loan Hermeziu era din altă ramură decît a luf 
Ștefan.
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La n* 172. Şi acest Cogălniceanu va fi fost rudă cu fa- 

milia cronicarului. Cf. și n!* 180, 199. 

La n” 173. Pare a fi foaie de zestre a Catincăi Carp, fata 

lui Gheorghe, măritată cu Toma Cozma. V. n” 190. 

La n 177. Pentru Lupu Stroiescu, v. Doc. Bistriţei, |, 

pp. XXI-u. 

La n” 183. loan era fiul lui Gheorghe Carp. 

La n* 186. Data actului de la Alexandru Iliaș e falsă. 

La n* 105. E vorba de plecarea lui Constantin-Vodă Ip- 

silanti şi a Doamnei lui. 

La n” 204. Gheorghe Cuza pare să fie al lui Nicolae Cuza. 

V. Xenopol, Caza- Vodă, p. 18. 

La n* 208. Caimacamii ţinea locul lui Mihai-Vodă Suţu. 

La n” 209. G. Pini e vre-o rudă a consulului rusesc din prin: 

cipate, care era A/exandru Pini (v. vol. X din Hurmuzaki, 

tabla). Călătoria lui în ajunul mișcărilor revoluționare nu e 

fără interes. 

La n* 231. Grigore Cuza e unchiul lui Alexandru Ioan Liă. 

La n 232-3. Fiii lui loan Carp sint Nicolae și Petru, — 

acesta din urmă tatăl d-lui P. P. Carp. 

HI. Acte diverse. 

1. De la mai multe persoane. 

La n” 2. Orăş starostele e tatăl lui Văscan Orăş, din vre- 

mea Movileştilor. V. Hurmuzaki, XI, p. xxxv şi nota 4. 

La n* 3. Cozia se dovedește de aici a fi un nume comun. 

Aşa s'au numit întăiu și Cuzeșitii. V. șivol. V,p. 8şinota 1. 

La n* 5. Maria Movilă fu soția lui Ştefan Potocki. V. Papiu, 

7, zsâur, II, p. 140. — În Arch. Statului din București, actele 

mănăstirii Coșula, pachet 12 (Schitul-Mare din Galiţia, lingă 

Stanislaw) se află copia unei «EFassio substantiae» din 9 la- 

'nuar st. v. 1783, din care extragem rîndurile următoare:
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Monasterium Skit Magnum nuncupatum, graeci ritus non uniti, subsistit per 
se in loco remotiore: in moutihus carpaticis situm possidet.,. 

1. Fundationem primara ab Illust. Magnif. d. Maria Mohilanka, coniuge Ste- 
phani Potoski, factam; cuius instrumentum combustione monasterij a “Lurcis illaia 
perditum est, 

[Expensae:] , 
Pro cultura vinearum in 'Lurcica Moldavia et adductione vini .. . 200 (A. imp.). 
Pro advectione omnium alimentorum ex Bucovina et Turcica Moldavia, cum 

hic nihil victuale in Galicia preter olera adsit... 3.250. 
Hinc apparens decessus, . 
Supplet proventus ex bonis in Bucovina et Turcika Moldavia existentibus, 

et quidem in Bucovina, 

1. A principe Moldaviae Basilio ad monasterii conservationem, occasione iu- 
curporationis monasterij suczaviensis in Bukovina huic claustro Skitensi in 
Galicia, anno 1648, fundatus est pagus Mamajeszti in districtu czernovicensi, pro 
memento perpetuum dicendo, hinc... 1.250... 

4 Anno 1659, a principe Moldaviae Georgio Gika assignatae sunt ad fun- 
dationem huius monasterij decimae frumenti ad proventus civitatis Czernovicz, 
et assequentibus principibus confirmatac, ex quibus... 100. 

La n* 6. Pentru Rugină şi fiul său Pavel Jicnicerul, v. vol. 
V,.p. 621 și vol. VII, p. 104 și urm. --— Turcul e Turculeţ, 
tatăl lui Costaşco, cunoscutul viteaz (v. vol. V, pp. 5845). 
Cf. şi n 10. Văduva lui, în n“ 1ş, 

La n* 16. În privința Bălşeştilor din sec. al XVIIliea pot 
servi următoarele două regeste, după originale aflătoare în 
Bibl. Ac. Rom. (hirtiile Micleştilor): | 

1. «Socotială de în părţială de moșii o avem de pe părinţii noștri, de pe Băl- 
şăşti, precum s'a împărţit pe trii părți, să s[ă] ştie; let 7226 (1718), Apr. 17.» 
Partea lui Andrei Balș: parte din Merești, Albesti. «Parte lut Ion Balș Vor- 
dicul și a fratelui dumisale, lui Pavăl, câre sai dat iar fratelui dumnealul, 
dumnealui Vornicului, la moarte sa» : parte din Ruşi, Aibeşti, heleșteă la Du- 
mești, Cortești, Partea Aniţei Bălșoaiei. Martari: Adam biv Vel Sulger, “Toader 
Başotă biv Vel Şatrar, — Ey toţi sînt fiii lui loan Balş, și fata a fost soția lui 
Coustântin, fiul lui Constantin-Vodă Briacoveanu. : E 

2. 20 Maiă 7264 (1756). Mărturie dată lui Glegore Balșe biv Vel Armaş 
şi lui Iordache iale treti Vistier. Se vurbește de erăposata Catrina Ursăchivia, 
mătuşea dumilorsale», Pomenit « dumnealii Lupul Balșe biv Vel Ban». 

V. şi n“ 32, 

La n* 19. Vasile Gane a fost un om de casă al Cailima- 
chilor. V. Doc. Callimachi, tabla. A 

La n* 20. Păharnicul lenacachi e Milo.:
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La n*.38. Filaret de Apamea e fratele lui Alexandru Bel- 

diman. V. mai sus, p. 550. 

2. Documente comunicate de d. Ermil Pangrati. 

La n* 3. Avem aici pe începătorul neamului Golie, Hanco. 

Fiul săi e Lazăr pîrcălabul. El are pe Ștefan (n* 5), pe Ie- 

remia și pe Ioan (n* 6). Alţi copii decit cel doi de la n* 6 

ai lui Ioan sînt pomeniţi în actul din Uricariu/, X, pp. 139:43 

(cf. Hurmuzaki, XI, pp. xxvI-vin). De aici se vede că Marele-Lo- 

gofăt Dumitru din 1606, soțul Cărstănei, era ginerele lui Lazăr. 

La n* 7. Pentru Vel Vătavi, v.p. 533. Băseanul e Uricariul. 

La n” 10. Pentru Toderaşco Jora, v. mai sus, p. 538. 

La no 12. Deci Hrumut, numele unui pretendent din sec. 

al XViea (v. Chilia şi Cetaiea- Altă, tabla), face parte din no- 

menclatura comună romănească. 

La n“ 19. Nagaragiii sînt un fel de musicanți din mehter- 

Haneă. V. Șăineanu, /nfluenfa orientală, Il, p. 88. 

La n* 20. Alexandru poate fi Ramandi. V. aici p. 149, 

n” 34, şi vol. V, p. 46, n 215. 

La n” 21. Buhăieștii jucară un rol în secolul al XVIII-lea. 

V. tabla Doc. Callimachi şi aici, mai sus; p. 545. V. și n* 20. 

La n” 37 apare lonaşco, fiul lui Vasile. 

La n* 22. Şi de aici se vede că Sturdza e la origine nume 

de botez. V. mai sus p. 533 şi mai departe, n* 32. 

La n” 25. Axintie biv Vătav poate fi Uricariul. 

La n” 33. Safta e a doua soţie a lui Iordachi Ruset. Pentru 

cea d'intăii, v. vol. V, p. 589. Nici un Buhuș nu se află ca 

Logofăt-Mare pe acest timp. 

La n” 34. Pentru Costin Neaniul, v. mai sus, p. 554- 

La n“ 36. E vorba de Ieremia Băseanul. 

La n“ 39. Pentru Jorești, v. mai sus, pp. 5379. 

La n 40. Logofătul Miron e Costin, cronicarul.
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La n” 14. Iorga Postelnicul e vărul lui Vasile Lupu. V.. 
vol. III, p. 32; IV, pp. 339-40. 

La n” 15. Mai sus am văzut un Bejan Gheuca. Între hir- 
tiile Micleștilor, la Academia Romină, se află un act, din 24 
Decembre, — al lui «Bejan Buznea», din Ținutul Vaslui, 

La n” 47. Andrei pare a fi trimbiţașul Zeșesc, ce a mai fost 
pomenit. 

La n* 48. Spatarul Cuza e Dumitrașcu, tatăl lui Miron, 
Toader și Velicico (pentru care v. și p. 239, n* 242). V. vol. 
V,p.93,n* 78; p. 106,n0 125; p. 539, n! 8-9. Dinn” șI, se 
vede, că el luase pe o fată a lui Toderaşcu Jora, soră cu 
lrimiia (vol. V, p. 540, n* 11). Fiul cel mai mare al lui Du- 
mitrașco, Miron Cuza, luă pe fata lui Ioan Costin, fiii al lui 
Miron cronicarul (v. n* 53; cf. n” 40 şi Țsz. dz rom., |, p. 
64). Din n” 53 ar resulta că și Ilie Catargiu luă parte (ca 
alt ginere? Dar v. vol. V, p. 96, n* 87; p. 99, n%97) la îm- 
părţirea moșiilor lui Ioniţă Costin (v. vol. V, p. 587). Nicolae 
Costin, alt participant, e fiul lui Ioniţă (Îs7. fit. rom, 1. e). 
O rudă li era şi Aniţa Sturdza, mătușa lui Miron. Ioniţă fiul 
lui Miron (v. și mai sus, p. 59), apare la 1742 ca simplu Pos- 
telnic (v. și p. 246, n” 318). La 1752 e biv Vel Pitar (n* 64); 
tot aşa la 1757-8 (vol. V, p. 540, n* 13-4). În 1760 el era 
biv Vel Stolnic (vol. V, p. s4r, ne 15-6; Doc. Callimachi, 
I, p. 432, n* 39). El ţinea pe fata unui Jitnicer Toader (Doc. 
Callimachi, 1. c.). Nu ştim în ce chip Domnița Aniţa, fata 
lui Antioh-Vodă Cantemir și soția lui Toader Paladi, era vara 
llincăi, soţia lui Miron (v. n'e 67, 110, cf. vol. V, p. 108, 
n” 137 și fid, p. 623). În 1761 Ioniță e judecător la Vaslui 
(a* 70). În 1763 e ispravnic tot acolo (Doc. Callimachi, |, p. 
458, n” 102). Pănă la război el nu se urcă mai sus decit 
vechia sa Stolnicie. Divanul de pe vremea ocupației ruseşti 
îl face Păharnic (n 85), apoi Spătar (n* 87). Uciderea lui 
din porunca lui Constantin Moruzi se “face la 18/29 August 
1778. La ea contribui amintirea serviciilor ce adusese Ruşi- 
lor și uneltirile contra celor ce conduceaii pe Domn, Vasile 
Razu, Ioniţă Logofătul Cantacuzino (Deleanu) și Vistiernicul 

68775 Vol. VI. 
36
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Iordachi Balș: între complicii osîndiţilor se pomeneşte și 

Spătarul loan Canta, cronicarul. Cf. Xenopol, Cuza- Vodă, p. 

17 şi Îs7. dz. rom., IL, pp. 84-5. Ioniţă Cuza avea drept cumnat 

pe un Lupu Crupeuschi (p. 263,n* 431).— Fiul cel mai mare 

al lui Ioniţă e Arghir sai Arghirachi, pe care-l găsim făcînd 

o cumpărătură la 1779 încă (n 94). La 1783, el era biv Vel 

Pitar (n* 100), peste doi ani biv Vel Stolnic (n* 101). La 

1789 e Sărdar (n* 106). La 1794 ajunsese Căminar (n* 113). 

De la 1798 îl vedem Ban (n* 119). El fusese şi ispravnic 

de Vaslui (n 122). Ținea pe o Ilinca (n* 131). La 1816, e Spătar 

(n 145), apoi Postelnic. Fiul săi (Arghirie trăia încă la 1824) 

e Iordachi Comis, apoi Agă (pp. 178-9). — Cuzeştii vasluieni 

sînt coboritorii lui Arghirie. — În 1789 se pomenesc «fraţii 

mai mici» ai lui Arghirie (n 105; cf. n” 99). Ei pot fi loan 

şi Nicolae (cf. n* 112 și Xenopol, Cuza-Vodă, p. 18). D. 

Xenopol dă apoi următoarea derivație genealogică: 

Nicolae 

Grigore Gheorghe Ioan 
—— — 

  

Dumitrachi Alexandru loan [ii 

La n” 50. Pentru Ştefan Hermeziu și soția lui, v. mai sus, 

p. 556. Pandele fiul lui Frangule Săuariul (şi Mare-Vameș) e 

pomenit în această calitate de creditor al Costineştilor, și în 

vol. V, pp. 132-3; n! 645. 

La n 67. V. nota la n“ ş0. 

La n* 68. Evloghie e vestitul dascăl, caligraf și traducător. 

V. şi n” 83 şi mai sus, p. 12 și urm. Fiul lui, Constantin,e 

pomenit la n 84. 

La n” 113. Gherasim Cantacuzino e Spătarul, călugărit, lor- 

dachi Deleanu. V. vol. VII, p. 83, nota 1 și actele la care 

se raportă. 

IV. Citeva registre de socoteli inedite, 

V. altele în Iorga, Documente şi cercetări asupra istoriei 

financiare şi economice a principatelor române, Bucureşti, 1900.
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9 
V. Condica de porunci a iui Constantin Mavrocordat. 

La ne vu. Șătrarul Nicolae Hrisoverghi e tatăl lui Jenachi, 
ginerele lui Ienachi Callimachi. V. Doc. Callimachi, Il, Prefaţa. 
Un Manolachi Hrisoverghi a fost Marele-Comis al lui Ni- 
colae Mavrocordat în întăia Domnie (Neculce, p. 296). Alt 
Hrisoverghi, în Stud? șz doc., I-II, pp. 188-9, n 140. Un Con: 
stantin Hrisoverghi, mai departe, p. 245, n” 306. 

La n* 20. Nicolae Costin II împarte cu lenachi Cantacuzino 
Deleanul (v. şi mai sus, p. 561) averea lui Ioniță Costin, 
tatăl lui Nicolae şi socrul lui Cantacuzino. V. şi Doc. Can- 
tacuzinilor din Moldova, în partea a doua a vol. VII. Cf., 
însă, Gen. Cant, p. 49, carei dă de soție o <Ruseteasă»,. 

La n* 21. Pentru rolul Lajilor în Moldova — zaheregii mai 
ales —, v. Hurmuzaki, X, p. XIX. Peste cițiva ani, şi tot în 
această Domnie, Constantin Mavrocordat scăpă țara de acești 
Strașnici oaspeţi și clienți. — «<Zulumgiii» înseamnă asupritor. În 
limba noastră din secolul al XVIIIea pătrunsese și cuvîntul 
«zulum», asuprire. În Şăineanu, Înfl. orientală, se dă (III, p. 
131) numai acest din urmă cuvint. 

La n” 29. Aga Lupul era ginerele Mitropolitului Nichifor 
Grecul (/s7. it. 7om,, II, p. 531 și nota 1). V. şi Neculce, 
p. 418. 

La n” 46. Pentru Ștefan Ruset Păharnicul, fiul lui Jordachi, 
v. mai sus, p. 550. 

La n” 48. Aristarch e Hrisoscoleii, nepotul de fiică al dui 
Duca-Vodă. Un Ienachi Hrisoscoleii era ginerele lui Matei 
Ghica, tatăl lui Grigore-Vodă (Gen. Caut., p. 398). Un Iordachi, 
fii al lui Aristarch (lenachi Kogălniceanu, p. 227), apare în 
Domnia Callimachilor (v. Doc. Callimachi, tabla), ca și un 
Grigoraşco (4844,). 

La n* 59. Pentru şaugăii Ocnei, v. Ghibănescu, în Azc/. 
soc, şi. și Hit. din Iaşi, Il, p. 593 și urm. 

La n 61. D.Gr. Goilav, din Botoșani, îmi comunică un
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act domnesc din 1ii Mai 1827, “întărind vechile privilegii 

ale Armenilor din Roman: 
Se face ştire cu acest hrisov al Domniei Mele pentru briasla neguţitorilor 

armeni den tirgul Romanului, care, prin jaloba ce ati dat cătră Domniia Mea, 

ai arătat cum că ati hrisoave g[os]pod de la cei mal înnainte de noi Domni, 

cuprinzătoare, atit pentru darea birului, cît și pentru alte rînduele a neguţito- 

riei lor, în ce chip să să păzască şi să să urmezi, făcînd rugăminte ca să li 

să înnoiască privileghiurile și să să hotărască și pentru darea birului, în ce 

chip să să urmezi. Deci, cercetind Domniia Mea și încredinţindu-ne den hri- 

soavile g[os]pod ci ni-aii arătat că, atît pentru darea biruluj, cît și pentru 

alte rindueii a neguţitoriei lor, ai avut privileghiuri în ce chip să să urmeză, 

şi, socotindu-să că briasla atasta, cu neguţitoriia carea fac, aduc folos şi 

Cămării g[os]pod și lăcuitorilor înlesnire la alișveriș, — să cuvine, după drep- 

tate, a avă și acum acele privileghiuri. Nu li-am trecut cu viderea rugămiate, 

ce prin hrisovul acesta le întărim și hotărim : Întăiă, tot birul breslei aceștiia 

să fie pe 4nu una mie doai sute lei, banii Visteriei, și osăbit cîte cinsprăzăci 

parale de tot leul, răsura. La cari bani să plătiască cu toţii, după driaptă 

cisla ce vor face între dînşii, afară de Mihalache și Cirstea Misiri, care sînt 

aşazați la rînduiala ruptelor de Cămară, prin osăbită carte a Domniei Mele, 

şi suma banilor acestora să aibă a-i plăti cu dot vadele, adecă giumătate de 

bani la Sv[ă]ntul Gheorghie şi giumătate la Svn. Dimitrie. Al doilea pentru 

dughenile ce vor avă neguţitorii armeni a breslei aceștie den Roman, atit în 

tirgul Romanului cît şi la alte Ținlujturi, adecă Ja Tirgul-Frumos, la tîrgul 

Niamţului, și la tîrgul Bacăului, să aibă a da la agiutorinţa de iarnă cite cinsprezăci 

lei de o dughiană bogasierie, zăci lei dughiana braşovenie, zăci lei dughiana 

căvăfărie, optii lei dughiana băcălie şi optu lei dughiana rachierie și optu lei du- 

ghiana mumgerie, şi câte cinsprezăci parale de leă răsura. lar cafinelile ce vor avă, 

atit la Roman cît şi la Niamţu, fiindcă plătesc havaetul lui Cafegi-başă, să nu 

să supere. Al triile, pentru criâmile ce vor ave, să plătiască în vremea agiu- 

torinţii cîte trei lei de bute și cite șaizăci parale de poloboc. Al patrăle, fitorii 

i fraţii lor, căt și calfile celor ce siujăsc pe la dugheni, fiind holtei să nu fie 

supăraţ cu dare de bir sai de havalele; cum și cînd vor umbla pe la iar- 

maroace şi zile de tîrg, și prin sate cu marfă de vinzare, și acei ce să număsc 

desăgari, să nu să superi de cătră dregători, nici să li să iă vre un ban cu 

pricină de bir, sai cu nume de alte cheltuele, fiind-că ei toate dările îș plătesc 

după așăzarea la Țin[ujtu Romanului. Însă aceștiia tot să fie adiveriţ prin 

mărturiia dregătoril[ojr de Roman, cum că sînt din briasia negaţitoril[o)r 

de acold. Asăminea şi argaţii cei ce vor av pe la casăle lor, fiind holtei, să 

nu să supere, Așijdire și păstorii ce vor avă pe la bucatile cășlilor, fiind 

mazuri, ruș, oameni streini, şi adeveriţi prin mărturiia, dregătorilor de margine 

că sînt streini și că pai avut vre un. amestec de bir cu lăcuitorii ţării, să fie 

apara și scutiț de tot birul Visteriei, cum şi de toate orl ce dări, Al cincilea, 

cu cai de menzil, zaheră, salahori și alte ori-ce havalele vor fi pe alții lă- 

cuitori, să nu să supere cit de puţin briasia acasta. Iar, la cheltuelile ce să
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vor întîmpla acolo în Roman, să dă și ei agiutorii celoralalți tîrgoveț 
cite șas[ăJzăci bani de casă -pe an, iarii de la celelalte tîrguri pe unde vor 
avă dugheni, să nu să supere nici cu o cerire de bani, supt nume de chel- 
tuelile tirgului. Al șasălea, cibotari! den briasla atasta, ce vor lucra pe la 
casăle lor și nu vor avă dughent, să nu să supere cu vre o cerire de dare 
pentru lucrul meșteșugului loră. Al șaptile, la vremea slujbei desătinii, pe 
toate bucatile ce vor avă: stupi i sfini, să aibă a plăti cîte patru parale 
vechi de stup i sfini, iar mai mult să nu să supere. Al optule, pentru 
boi ce să rup cîrduri de pin cirez și fug, cum și cai, epi din herghelie, 
să aibă a da colac la cine i-ar găsi, numai cîte doi lei de cîrd. Iară, cînd 
să va resleţi din ciriadă cîte un boi saii doi, cum și din herghelii cîte un 
cal, iapă sai cite doi, atunci vor da colac cîte unul leii. Al noul, pentru 
trebuința casălor lorii, slobozi să fie a tăia 0i şi capri; iar, a vinde carne 
și la alţi streini sînt opriți. Al zăcile, pentru moșiile ci le țin cu anul pentru 
pășunel(e] bucatelțo)r, și pentru finul ce fac spre hrana bucatelor lorii, macar 
că este dată poroncă de obştie: în ce hip să să urmezi, dară prin hrisovul 
acesta poroncim ca pentru cel ce li să va cădă protimisire la cumpăratul ve- 
nituril[ojr de moșii cu anul păr la Sfintul Gheorghie fieștecine să aibă a-ș 
căuta protimisire sa după dreptate ; iară, după sorocul aratat, nimine să nu 
fie volnic a cere protimisire. Așijdire și pentru acei care nu vor fi avînd loc 
de arat sai de cosit pe moșiile care să află șăzători, şi nu va fi venitul aceit 
moşii vindut la alții pentru neguţitorie, de nu să vor pută învoi cu stăpînii 
moșiilor ca să li să dă loc cu dejmă pentru aratu, atunci dumy. dregători a 
Ținultujrilor să le găsiţ loc pe moşiile ce să megieșăsc prin învoială, şi cu 
dejmă să-ș facă arăturile trebuincoasă pentru hrana loră, dindu-le loc de o parte, 
iar nu Înprăştiet, cu stricăciunea moșiei, Al unsprezăcile, neguţitorii breslei 
aceștiia, umbliud prin ţară pentru alijverișul lor, și avînd pricină de giudecată 
cu cineva, poroncim Domniia M& dumv. dregători al inuturilor, să aveţ a-i 
giudeca cu dreptate, sati, nemulțămindu-să cu giudecata de acolă, cu zi de so- 
roc și mărturiia dumv. de toată curgirea pricinii, să vie la Divanul domnesc. 
Drept aceia poroncim Domniia Mea dmv, ispravnici, giudecători, cum şi altor 
zapcii și slujitori și slujbașilor desetnici, pentru toate să aveţ a urmă întocma 
după cum mai sus să cuprinde prin hrisovul acesta, Poftim dar Domniia Mă 
pe alţi fraț luminaţ Domni, pe care Svint[uji Dumnezeii îi va orîndui în 
urma noastră la Domniia aceștei țări, să nu strice atastă aşăzare, ce mai virtos 

să o întăriască pentru a Domniilorii Sale veânică pomenire. Scrisu-s'aii hriso- 

vul acesta la Scaonul Domniei Mele în orașul Eșii, întru că de'ntăiii Domnie 

a noastră la Moldavvia, în anul al cincile; 1827, Maiii 1. 
Iscălitura, pecetea. 

La n* 67. Pentru Șerban Cantacuzino acesta, v. mai sus, 
Pp. 526-7. Actul din vol. V, p. 238, n” 94 ar fi deci 
din 1740. 

La n” 68. Mitropolitul Antonie chemase pe Ruși la Iași,



566 EXPLICAŢII -LA DOCUMENTE 

și pentru aceia-i întovărăși în retragerea lor, primind de la 
dinșii apoi Mitropolia Cernigovului și a Bilagorodului (v. 
Neculce, pp. 411, 413). El era Cernăuţean, din neamurile de 
jos (un nepot al său fiind cîmblător», curier) (vol. VII, p. 94, 
n” 22), V. Îsi. it. rom., |, p. 244, nota 3. Lăsă o reputaţie 
de om cărturar. O cumpărătură a lui, vol. V,p. 105, n“ 121. 

Pentru chipul cum fugi, v. mai departe, p. 253, n” 385. 

La n* 73. Pentru ușur, v. Chilia şi Cetatea-Albă, p. 247. 

La n* 76. La laruga se încheiă pacea turco-polonă din 
1617 (Socotelile Braşovului, p. 41). 

La n” 78. Toader Paladi ţinea pe Aniţa fata lui Antioh- 

Vodă Cantemir și a fetei lui Dumitrașcu Ceaurul, Ecaterina 

(Neculce, p. 257). De aceia avea drepturi asupra moștenirii 

Ceaureştilor, confiscată de Mihai Racoviţa pentru trădarea lui 
Vasile Ceaurul, fratele Aniţei, în 1717. V. și vol. V, p. 577. 

La n* 88. Pentru Antioh Vornicul de Botoşani v. vol. V, 
p. 238, n 96; pp. 664-5. Dinul Armașul apare şi în n” 62. 

La n” 110. Iliaș Căpitanul de Dorohoi e pomenit și în vol. 
V, p. 238, n%96. 

La ne 110-1. Constantin Ruset e fiul lui Iordachi Ii: Pen. 
tru el şi Iordachi Cilibiul, v. mai sus, p. 550. 

La n” 119. Andronachi negustorul de Botoșani e poate 
cumnatul lui Ioan-Vodă Callimachi. V. Doc. Callimachi, II, 
Prefaţa. 

La n 129. Episcopul de Roman era Ghedeon. Probabil 
că Domnul, un luminător al clerului și un mare partisan al 
traducerilor, ceruse un Penticostariii romănesc manuscript, 
pentru a-l tipări, — ceia ce nu s'a făcut. 

La n” 130. Pentru Hrisoscul Vlastă, v. şi n 121. Din această 
familie se cunosc: baronul Grigore Vlastă, ginerele lui Şerban- 
Vodă Cantacuzino, Arapachi, capuchehaie în sec. al XVIII, 
şi fiul acestuia, ginere al lui loan-Vodă Callimachi. Fata lui
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Grigore Vlastă luă pe Constantin Păşcanul Cantacuzino (Gen. 
Cant., p. 48), fiul lui Iordachi Cantacuzino şi al Catrinei, vara 
lui Nicolae Roset contele (vol. V, p. 57, n 256 şi nota 1; 
așa să se îndrepte îk;7., p. 592). Grigore Matei.Vodă Ghica 
ar fi măritat pe o fiică a sa după Arapachi (Gen. Caut, p. 
399). Hrisoscol va fi fost fratele lui Arapachi Vlast6. Dar 
din Neculce, p. 364, se vede că acel Vlastă care a ţinut pe 
sora lui Grigore-Vodă Ghica era Andronachi, frate mai cu- 
rind cu Grigore. Deci am avea: 

  

Vlast6 

| | 
Grigore Andronachi 

| | 
— Cost din Arapachi  Hrisoscol 

| Pășcanul Grigore, 

ginerele lui Ioan-Vodă Callimachi. 
Un lenachi Vlasto, în /sz. 257. rom., 1, p. 342, nota 3, 

La n! 139, 141. Acest tinăr Sturdza, fiul Sandului, e Ion, 
care fu Marele-Spătar al lui Matei-Vodă Ghica (lenachi Ko- 
gălniceanu, p. 227). Ioniţă fusese trimes într'o misiune la Ta- 
tari, din partea Rușilor (Neculce, p. 411). 

La n” 159. Orumbet-Oglu era unul din triburile Tatarilor 
din Bugeac. V. Czi/ia și Cetatea-Altă, p. 260. 

La n* 189. Cuzea Postelnicul (iar Cuzea ca nume de botez) 
nare a face cu familia cunoscută a Cuzeștilor. 

La n“ 218. Pentru Armeni poloni, negustori de vite în 
Moldova, v. apendicele la Raicevich, Osservazioui, şi Dot. 
Callimachi, II, corespondența lui Giuliani. 

La n* 229. Vestitul Costaşco, tatăl (?) lui Gheorghe Turculeţ, 
fusese botezat de Miron Costin. V. vol. V, p. 406, n“ 22. 

La n” 238. E vorba de venirea Tatarilor la 1717. 

La n” 267. Șerban Duca era poate nepotul de fii al lui 
Constantin-Vodă..V. n“ 426.
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La n” 306. lenachi Hatmanul, fost Vel Spătar muntean, 

era Ciuchi, frate cu a doua soție a lui Nicolae Mavrocordat, 

tatăl Domnului. Cf. Neculce, p. 416 și Gen. Caut, p. 388. 

Mai fusese un frate, Păharnicul Constantin (42i4.). 

La n” 336. Pentru aceste personagii, v. și vol. V, p. 13, 

n” 77. 

La n” 349. Însemnată e arătarea înrudirii dintre frații Mo- 

vilă de la sfirșitul veacului al XVI-lea și Petru Hudici, unul 

din boierii lui Ștefan-cel-Mare (v. Uricariul, XVIII, p. 461). 

La n” 384. Deci și de aici se vede că această Catrina Păș- 

cănița, soţia lui Iordachi Pășcanul, avea, pe lîngă fiul Con- 

stantin, și o fată, măritată cu cel de al doilea Vasile Cos. 

tachi (Negel). V. p. 547. 

La n” 388. Alexandru e Amiras. 

La n” 390. Pentru Vornicul Tudorachi de Botoșani, v. vol. 

V, p. 248, n” 120; p. 249, n” 123 (el reapare acolo deci 

în 1753). 

La n* 395. E schimbarea de Domnie din Maiii 1733. Pentru 

diînsa, v. şi raportul olandes din Constantinopol, 2 Mai 1733: 

„.„.„. De Waiwoden of zoo 

genaamde princen van Wal- 

lachien en Moldavien zyn 

onder malkanderen veran- 

dert; namentlyk de prins 

van Wallachien na Molda.- 

vien gesonden îs, en die van 

Moldavien na Wallachien. 

Dit geval zal apparent de 

harmonie van die familie niet 

vermeerderen, na dien die 

Heer die prins în Walla- 

chien was, door deze slag 

geruineert is.,.. 

„.„. Voevozii sati așa zişii 

principi ai erii-Romănești 

și Moldovei aii fost schim- 

baţi între sine; Domnul 'Țe- 

rii-Romănești a fost trimes în 

Moldova, și cel din Moldova 

în 'Ţara-Romănească. Acest 

cas de bună samă că nu va 

mări buna înțelegere în a- 

ceastă familie, de oare ce 

Domnul care a fost în 'Țara- 

Romănească e ruinat prin a- 

ceastă lovitură. ... 

La n“ 398. Pentru negustorul Manole din Botoşani, v. do-
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cumentele d-lui Al. Callimachi în vol. V şi Doc. Callimachi, 
tabla (II, p. 668). 

La n* 418. Ștefan Luca luase pe sora lui Ioan Neculce 
(vol. V, pp. 405-6), fată a Vistierului Neculce şi a surorii bune 
a lui Iordachi Stolnicul Pășcanul, Catrina (altă fată iea pe 
Vistierul muntean Done; Gen. Caut., p. 366, nota 2). Toma 
Luca pare să fie născut din această căsătorie. O soră a lui 
Toma, llinca, iea pe Hurmuzachi Logofătul, fiul lui Cirstea 
Hurmuzachi, Vornic de Botoșani (v. vol. V, p. 233, ne 83, 
și p. 663). Un frate (sati văr) al lui, Adam Luca, face o ho- 
tărnicie alături cu bătrinul Hurmuzachi la 1733 (îbia., p. 233, 
n” 84). 

La n” 453. Pentru Iordachi Gherghel, v. mai sus, p. 556. 

La n” 469. Toader Jicnicerul pare să fie socrul lui Ioniţă 
Cuza.- V. mai sus, p. 56. 

La n” 474. Actul pentru împărțirea averii lui Vorontar e 
acum la Academia Romină: am dat extrase din el mai sus, 
PP. 5356. 

La n” 272. Pentru a/ăm, v. Chilia şi Cetatea- Altă, p. 247. 
La n 496. Hrisovul pentru biserica din Șchei s'a tipărit 

în Stinghe, /s£. Bestr. Șehtilor, pp. 184-7. 

La n” 499. De aici se vede că, în afară de drepturile Vor- 
nicului de Țara-de-jos, Birladul adăpostia un Vornic al ora- 
șului, care represinta pe acel Mare-Vornic, 

La n” 5or. Biserica Sf. Nicolae din Botoșani e a Păpău- 
ților. 

La n” 502. Interesant pentru întinderea dioceselor. Vlădica 
de Huşi, pe atunci Ghedeon al II-lea, avea deci, supt ascul- 
tarea sa și Ținutul Sorocei. De altmintrelea, de dînsul se ți 
neai toate locurile din Basarabia mijlocie ; la 1715 episcopul 
Orest reclamă două sate de pe hotarul Bugeacului, precum 
şi târgul Dubasarilor de peste Nistru. In privința lor. avea 
însă un concurent în episcopul păminturilor turcești din preajma
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Moldovei, care resida în Brăila (al Proilavului) (Melchisedek, 

Chron. Hușilor, |, pp. 190-1; cf. Chilia și Cet-Altă, pp. 

234-5). Patriarchul de Alexandria, făcut judecător, dădu 

lui Orest numai satele bugecene; Episcopia de Huşi nu pă- 

răsi însă drepturile sale asupra Dubasarilor. În schimb, VIă- 

dica de Roman avea supt ascultarea sa și Galaţii , dar, aceştia 

fiind ocupați în parte de Turci, Proilavul se amesteca şi aici 

(Melchisedek, Chron. Romanului, IL, pp. 28-39; Chilia şi Ca.- 

Albă, 1.c.). 

La n* 512. Poiana lui Păun face parte astăzi din moșia 

Poieni. V. cap. I, partea a [ll-a. 

La n” şi4. Domnița Ruxanda vine vară cu tatăl lui Ior- 

dachi Deleanul, Toderașcu Iordachi, iar nu cu moşul acestuia, 

Iordachi Vistierul. 

La n” 515. «Mavrodin Grecul» nu e cunoscut. Fiul săi e 

acela care fu batjocurit la scoaterea din Domnie pentru a doua 

oară a lui Dumitrașco Cantacuzino. El servi apoi pe Con- 

stantin Duca, Antioh Cantemir și Mihai Racoviţă (v. Neculce, 

pp. 228-9, 266). 

La n” 523. Pentru această traducere a Penticostariului, v 

mai sus, p. 566. 

La n” 528. În Gherla se așezaseră Armeni, veniţi din Mol- 

dova, cu Oxindie Virzirescu, care li fu episcop unit. V. 

sfirşitul prefeții vol. Ii* din Doc. Bistrifei şi Benk5, Zransylvania, 

|, p. 487. Numele Armeanului de aici e, de fapt, Toros. 

La n“ 533. Gavril Neculce era fiul cronicarului. 

La n“ ș35. Dinu, ispravnic de “Suceava, e Cantacuzino mun- 

teanul. V., mai jos, p. 527. 

La n 545 şi 548. În ms. Czartoryski 619 din Cracovia 

se află un număr de scrisori ale lui Constantin Mavrocordat 

către tălmaciul polon Giuliani, de la care el doria știri poli- 

tice, căci, zice Neculce, el căuta «corespondenţii din toate 

țerile străine să aibă» (p. 380). Locul acestor scrisori n'ar fi, 

socot, nicăiri mai potrivit decit aici:
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I. 

Signor mio osservandissimo, 

Essendo stata la lettera cortesissima che V. S. Illna mi hă scritto, per molte settimane Smarrita per cagione di un vi- aggio che hd fatto per regolamento della Valachia neo-ri- cuperata, di lă del fiume Aluta, perd & convenuto che io sino a questo giorno ne differisca la risposta. Rendo perd a V. S. ll le dovute grazie per la favorevole assistenza, che si & compiaciuta di compartire in quelle scabrose circonstanze al signor Caragia; il motivo delle quale, oltre la di lei cris- tiana generosită, essendo stato senza dubbio ancora il rifAesso di farmi cosa grata, cosi non manchero di conservarne pre- sente la memoria e di darne le prove, ogni qualvolta mi som- ministreră l'occasione di mostrargli la mia dovuta riconos- cenza, 
Con che bramandole ladempimento di ogni piu vera feli. cită, con tutta la stima et osservanza rimango: 

| Di V. S. Ina 

Obligatissimo _servitore 
C. de Scarlatti, 

A Bukuresti, li 14 di luglio 1740. 

II. 

[«C. de Scarlatti» către același ; București, 25 Novembre 1740.] 
| 

Anzi cercando di dar motivo a V, S. Iiln: di accrescere la mia riconoscenza, la prego di cominciar meco per l'avenire una frequente corrispondenza di lettere e di communicarmi qualche novită particolare, giachă le publiche notizie ci ven- 
gono somministrate dalle gazette di Olanda, di Colonia, di Lipsia, di Vienna e di Mantova. Abbenchă nelle circonstanze 
Presenti non si possă tirar fin'ora alcuna certa conseguenza, le persone perd versate negl'interessi politici, e singolarmente gli uomini letterati, possono ancora molte volte, per mezzo 

1! P. 83.
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dei loro lumi, passar a traverso delloscurită dell'avenire. Mi 

fară dunque piucere di parteciparmi quello che nelle circon- 

stanze presenti spacciano quei che hanno cognizione delle 

Corti e di aggiungervi il suo parere; per essempio circa la 

prossima elezzione dell' Imperator de' Romani, li concorrenti, 

le fazzioni, i dissegni, e L'essame delle pretensioni pi fon- 

damentali di cadauno ; sopra tutto circa la moderna successione 

della Serenissima arciduchessa Maria-Teresa al!' eredită della 

Casa d'Austria e ai regni di Ungaria e di Boemia. Che pensa 

della tranquillită dell' Europa? Sară ella sogetta a qualche 

torbido ? Gli affari di Settentrione sono essi del tutto agiustati? 

Che giudica di questa guerra fră la Spagna e la Gran-Bre- 

tagna e della mossa delle squadre francesi? Sopra queste e 

altri simili materie aspetto dunque il suo savio sentimento, 

e l'assicuro della mia gratitudine 1.» 

III. 

Acelaşi către același; Bucureşti 10 Iunie 1741. 

Răspuns la «due fogli di V. S. Ill* che mi sono stati sin- 

golarmente graditi per le notizie che si & compiaciuta di com- 

municarmi, accompagnate delle sue saviissime riffessioni; del 

che rendendogliene le dovute grazie, la prego di continuarmi 

tal piacere con altre sue nuove di rimarco, le quali mi saranno 

tanto pi grate, quanto saranno piu frequenti. Ne mancheră 

io di contrasegnare a V. S. Ill”* la mia riconoscenza nei bra- 

mati riscontri di suo serviggio?.» 

IV. 

Ille s*, signor mio Colendissimo, 

Avendo la Sublime Porta deliberato che dal prencipato della 

Valachia io mi trasferisca în questo della Moldavia, ho sti- 

mato conveniente di darne parte a V. S. [ll"* per pregarla 

di aver meco un' amichevole 'corrispondenza di lettere, le 

1 P. 103. 

2 P, 137.
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quali mi saranno tanto pib grate, quanto saranno pi frequenti 
e accompagnate da gqualche innocente notizia e dalle sue 
prudenti riflessioni sopra gli affari moderni. Gliene professeră 
una distinta obligazione, essendo, con tutta la piu affettuosa 
considerazione e stima, 

Di V. S. Illma 

Affezionatissimo per servirla : 

C. de Scarlatti. 

A Iassy, li 11 di ottobre 1741. 

V. 

Ill"* se, signor Colendissimo, 

Coll' occasione di un espresso mio ofâciale che spedisco 
di nuovo in Polonia con alcune commissioni appartenenti a com- 
mercio, non manco di rinnovare a V. S. [ll”* le assicuranze 
del desiderio che tengo di seco avere qualche amichevole ed 
innocente corrispbndenza per appagare la mia curiosită con 
qualche singolare notizia degli affari moderni, accompagnata 
dalle sue prudentissime rifflessioni, essibendomi con reciproca 
prontezza ad impiegarmi nelle sue brame in qualunque incontro 
di compiacerle in queste presenti. Prendo nello stesso tempo 
la confidanza di raccommandare alla sua amichevole assis- 
tenza il sudetto essibitore della presente, allora che avră esso 
Vonore d'insinuarsi appresso di V. S. It. Alla quale augu- 
rando il colmo di ogni piu vera felicită, con una rispettosa 
stima mi confermo 

Di V. S. Illma 

devotissimo et affezionatissimo 
per serviria: 

C. de Scarlatti?. 
A Vassi, li 12 di novembre styl. nov. 1741. 

1 P. 14ş. 

2 P. 147.
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VI 

Ill»* signor, signor Osservandissimo, 

Mi sono sommamente gradite le giudiziose riflessioni e 

singolari notizie che V. S. [ll»* coltultima sua lettera delli 

3 corrente mi hă inviato, e desidero che non passi alcuna 

posta senza che mi scriva. Non mancheră di mostrargli 

evidenti gli effetti del mio totale aggradimento Intanto 

gli mando 50 ducati d'oro per le spese che possono oc- 

correre da Lei. Mentre nelle nuove che mi sono d'altronde 

venute circa L'elezzione dell'Imperatore non vien riferito che 

i ministri di Prussia, Sassonia e Hanover abbiano fatto pro- 

testazione, se non avessi una intiera fede a V. S$. Il”, ne 

avrei forse dubitato. Laonde si compiaccia di confermar- 

mene la certificazione di questo punto in tutte le sue circon- 

stanze. Con che bramandole dall'Altissimo ogni piu vero bene, 

sono perfettamente 

A Jassy, li 11 di febraio 1742, styl vet. 

di V, S. Ile 
suo affezzionatissimo 

C:a Sh: 

VII. 

Monsieur, 

HO ricevuto col salito aggradimento e stima la riverita 

lettera di V. S. [ll delli 14 scorso, colla relazione che 

si & compiacciuta di communicarmi. Aspetto con gran desi- 

derio il suo gratissimo arrivo. Mă la prego che anche prima 

che Lei arrivi a Leopoli, di farmi sapere ciă che troveră neces- 

sario che sia allestito per l'incaminamento del signor ablegato. 

În cîo mi fară V. S. Il” un sensibile piacere. E, con tutto 

il rispetto, mi confermo 
di V. S. Ins 

obligatissimo et affezzionatissimo servitore : 

C. de Scarlatti. 

A Jassy, li 26 giugno (ș lugiio ), styl vet, 17422. , 

1 P. 19Ş. 

2 p. 242.
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VIII. 

Monsieur, 

L'inopinata nuova della pace conclusa tră la Regina di Ongaria 
et il Re di Prusia, che V. S. Ill-ma mi notifica come cosa 
certa, mi hă, a dire il vero, fatto talmente stupire che, se non 
avessi una credenza totale nella sua sincerită, avrei avuto 
molta pena a prestarne fede. Se la cosa & vera, assicuro V. 
S. Iil-ma che glie ne devo un' obligazione singolare per la 
sua attenta vigilanza nel communicarmi una nuova di tale im.- 
portanza, e me le professerd sempre tenuto per lavenire 
di simili nuove, purchă siano veridiche. Per altro, la prego, 
subito, con tutta la premura, di darmene la confirmazione, 
con tutte le circonstanze che non possino lasciar în qualun- 
que minimo punto questa gran nuova in dubio; mentre essa 
conosce la grande importanza che vi & congionta, che non 
si avanzino notizie di tale conseguenza senza fondamentali 
ragioni. Ne aspetto dunque subito da V. S. Ill-ma la confer- 
mazione, e, con tutta la cordialită, mi confermo 

Di V. S. Ill-ma _ 
obligatissimo et affezionatissimo servitore: 

C. de Scarlatti!, 

A Jassi, li 30 di giugno (11 luglio) 1742. 

IX. 

Ill“* signor, signor Colendissimo, 

HO ricevuto la lettera che V.S.I.si& compiaciuta di scri- 
vermi li 2 del corrente, e gli rendo le dovute grazie per le 
nuove che mi hă cortesemente communicate. Mă dico since- 
ramente che hd qualche difficoltă di prestar fede che l'Impe- 
ratore possa intrare in alcuna alleanza contro la Francia. Mi 
sară molto grato il sapere în qual tempo V. S. Illne sia per 
arrivari a Leopoli. Mi ralegro molto che i suoi affari la portino 
di passaggio per questo prencipato, essendocht mi procure- 

1 Pp. 225-6,
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ranno il piacere di assicuraria di viva voce ch'io sono, con 

una, distintissima stima, 
Di V. $. Ils 

obligatissimo servitore: 

C. de Scarlatti. 

A Jassi, li 12 di agosto (styl. vet.) 17421. 

X. 

Ill* signor, signor Colendissimo, 

Mi vien resa în questo punto la lettera di V. S. Ile delli 

3 di ottobre stil. nov., et un'altra "di S. E. de Benoe, delli 

4 detto. La ringrazio sommamente delle nuove che si & com: 

piacciuta di communicarmi, e mi sară sempre gratissima la 

continuazione. La prego intanto piă distintamente di scrivermi 

subito il giorno preciso quando partiră la legazione di Leo- 

poli e în che giorno giongeră a Hottino, per poter fare le 

disposizioni necessarie. 
La lettera di S. Ecc. non mi fă menzione del giorno fisso 

della sua partenza; anzi dă quel romore ch'e falsissimo: pare 

che sia in qualche incertezza. Ma V. S. Ill=* vede che s'inol- 

riamo in un'aspera staggione, che un'officiale di rango, cio€ 

Paga, stă qui aspettando, e che la dilazione potrebbe rendere 

il viaggio loro di giorno in giorno piti incommodo. HO scritto 

ancora sopra di cid a S. E. de Benoe. Con che, assicurando 

V, S. Il: della mia amicizia e osservanza, mi rassegno 

Di V. S. Tie 

obligatissimo servitore: 

C. de Scarlatti. 

A Jassy, li 29 di settembre stil. vet. 17422. 

XI. 

[ll signor, signor Colendissimo, 

H5 ricevuto con distintissimo aggradimento la lettera di V. 

S. Ill== ultimamente scrittami, accompagnata colle nuove im- 

portanti che si & degnata di communicarmi. Desidero che Lei 

1 P. 255. 

2 P. 309.
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mi spieghi qual sia quella Corte vicina che in breve fară una 
mutazione quale potră apportare non picciolo danno agli 
Austriaci. Fră tanto aspettando nuovo preciso aviso del toro 
arrivo in questi paesi, con ogni maggior stima mi confermo 

Di V. S$. Illma 

obligatissimo servitore: 

C. de Scarlatti !. 
A Jassi, li 12 di ottobre, stil, vet., 1742. 

XII. 

Il» signor, signor Colendissimo, 

Premesse le dovute grazie per le nuove che si & compia- 
ciuta V. S. Ill”* di communicarmi colla sua ultima lettera - 
da Leopoli, delli 17 corrente, stil. N0vV., non manco assicu- 
rarla essermi stata gratissima la notizia dell 'intrapreso viaggio 
verso questo paese di S. E. ablegato, — tanto piu-che mi 
significa che potră avere il bramato contento della presenza 
di V. S$. Iil”a, Fră tanto la supplico che, subito che questa 
mia lettera sară capitata alle .sue mani, di avisarmi del pro- 
seguimento del viaggio, circonstanziando ogni giornata del 
loro camino, per regolare le giuste disposizioni che si devono 
prendere. E, con tutta la stima e osservanza, rimango 

| Di V. S. Illma 

obligatissimo servitore: 

C. de Scarlatti ?, 

A Jassi, li 23 di ottobre stil. vet. 1742. 

(Pe V*, de altă mînă:] 

Ricevendo la sua delli 29 ottobre. 
P. S$. Mi ralegro molto del! aviso datomi delle ultime dis- 

posizioni del loro viaggio: per mia parte non mancheră a 
miei doveri. Ch' una Potenza confinante sia per collegarsi 

1 p, 3 
2 P. 33 

3. 
5. w
w
 

65775. Vol. VI, 37
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di nuovo co' Francesi, essendo notizia importante e avendone 

V. S. Ill*= vedute le authentiche lettere, avendo sperato che 

secondo la vostra confidente amicizia, ne avesse spiegate le 

particolarită 1. 

XII. 

Monsieur, 

Jai requ la lettre que vous m'avâs fait lhonneur de m'e- 

crire le 6 septembre; je vous suis bien oblige des nouvelles 

que vous m'aves communiqu€. Jai requ aussi par la meme 

voie la lettre de monsieur Benoe? et les nouvelles qu'il m'a 

envoi€. Je vous prie, Monsieur, de continuer notre correspon- 

dance et de ms croire tres parfaitement, Monsieur, votre tres- 

humble serviteur: 
C. de Scarlatti, 

XIII. 

Jll»o se, s* mio Colendissimo, 

Sono stato non poco sorpreso deil' aviso della fuga di 

una fanciulla zingara appartenente a V. S. Ii”. Ii che da 

me îinteso, hd dato subito ordini rigorosi accid si facciano 

tutte le possibili ricerche per ritrovarla. Nel che si assicuri 

che sodisferd al mio dovere, come pure în tutte le occasioni, 

1 P. 355. 
2 În privinţa ambasadei lui Benoit, corespondența olandesă dă următoarele 

știri : 

1. Constantinopol, 22 Decembre 1742. Benoit ar fi trecut Dunărea, și e aș- 

teptat în două săptămîni: eDe Heer Benoit, envoy€ extraordinaris van Polen, 

werd gesegt den Donauw algepasseert te wesen, en binnen veertien dagen hie 

te konnen zyn>. 

2. 4 Maiii 1743, Benoit va avea la 5 audiența de plecare; va porni în cursul 

lunii: «De Heer Benoit, envoj€ van Polen, steet morgen audentie van afscheid 

by de Groten-Heer te hebben, en zal waarschynelyk nog gedurende deze lo- 

pende maand van hier vertrekken». 

3. 22 lunie 1743. Benoit a plecat: «De Heer Benoet, envoyt van Polen 

is vertrokken.>
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nelle quali potro consegnarle. Con quale distintissima con- 
siderazione io sono 

Di V. S. Ina 

Votre tres-affectionn€ serviteur: 
C. de Scarlatti 

A Jassi, li 23 di novembre, stil. vet., 1742, 

XV. 

Monsieur, 

HO ricevuto con particolare aggradimento la lettera che V. 
S. [ii* si & compiacciuta di scrivermi. La prego di conti- 
nuare regolarmente a parteciparmi qualche novită singolare, 
e le rendo grazie per quelle che mi hă communicate. Si assi- 
curi fră tanto della mia benevolenza e dell' attenzione che 
avro sempre in cid che la riguarda. GP ultimi pachetti ri- 
cevuti sono stati subito spediti in Polonia. Resto, con tutta 
a piu perfetta stima, , 

Di V. S. [ile 
Affezionatissimo per servirla: 

C. de Scarlatti? 
A Jassi, li 27 febraio, stil. vet., 1742. 

1 P. 375. 
2 P. 397.— În legătură cu aceste scrisori se afă, pe pp. 641-2 din același ma- 

nuscript, una pe care o adresează lui Giuliani <Antoin () Gibel, secretaire du 
Roy et des postes gentrales de la Couronne [de Pologne)», la 18 Iunie 1744, 
din Varșovia. Gibel roagă pe tălmaciii a înfățișa o scrisoare (care lipsește) lui 
Mavrocordat: <ă Son Altesse Monseigneure le Prince Constautin, ci-devant gou- 
verneur de Moldavie, et la seconde ă Monsieur Riso, son premier-chambelan . .. 
La negociation de cet correspondance est: le dit Prince Constantin etant encor 
ă jassy, le bureau de poste a avanc€ par son service, cet-ă-dire pour le paquet 
de lettres qu'il recevoit de Paris, 201 4, ducat d'or. Ce seigneur etoit toujours 
fort ponctuelle, mais, comme le malheur en vouloit qu'il etoit depos€, cet somme 
en reste en arriere. Ce pourquoy, Monsieur, vous obligerai infiniment le Marchal 
de la Couronne, Monsieur de Biberstein, qui regu la charge du gânâral de 
poste de la Courrone, pour atirer le dit prince ă sațisfaire un si juste pre- 
teation.> Pe p. 1071 se află apoi un răvaș, cu totul neînsemnat, şi fără dată, 
"imes lui Giuliani de Rizu, care se iscălește: «Giacomv Riso.»
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La n” 55. Vistierul Antioh Carageă a fost Vornic de Bo- 

toșani. V. mai sus, p. 566. 

La. n“ 553. Solomon Botez se întilnește ca Vornic de Cimpu” 

lung odată cu Toader Calmășul (v. Doc. Callimachi, |, p. 

XXXVI). Cu tot numele săi, se pare că era un bun Romin. 

Pe fata lui, Paraschiva, o ţinu Gavril, ful cronicarului Ioan. 

Neculce (îkid., Il, pp. 1745, n* 6). 

La n* 555. «<Chiurdul» e un Curd. El ţinea codaie» de: 

vite. V. și n” 574. 

La n“ 556. «Elagasă». e lali-Agasi, Aga Mării, adecă al: 

satelor bugecene din vecinătatea Mării. 

La no 559. Beizadeaua loan Cantemir era fiul lui Antioh- 

Vodă. El rămase în Moldova (Gaz. Caut, p. 418). El n'a 

lăsat urmași. Cantemireştii ruşi de mai tărziii se coboară din 

fratele lui Ioan, Constantin, care a jucat un rol, ca și un 

al treilea, Dumitraşcu, în războiul ruso-turc ce se încheiase 

abia la data documentului nostru (Neculce, pp. 408, 410; 

cf. Z3z. /iî. rom. L, p. 486, nota 2). Între documentele de 

curînd venite ale Ac. Rom. se'află (doc.35/uxxX1X) o scrisoare 

rusească; din 30 Mart 1772, a cneazului Constantin Cantemir. 

V. şi mai jos, n* 588. UL 

La n” 560. E vorba de ambasadorul solemn, generalul 

Romanţov, câre întră lă Constantinopol în ziua de 28 Mart 

1741 (Doc. Callimachi, |, p. 54). După raportul olandes inedit 

din Constantinopol, 11 lanuar 17411, se vede că prin Mol. 

dova primise Poarta, la 8 Decembre 1740, vestea despre 

moartea Țarinei Ana. 

La n” 582. În Țara-Romănească, spre care pîndia Constan- 

tin Mavrocordat, și ei doritor de o arendă mai bogată, stă- 

pinia Mihai Racoviţă, un dușman (Doc. Callimachi, |, p. 55). 

! <Al twee dagen te voren, hade de Porta met een expres van den prins 

van Wallachyen alhier de tydinge ontfangen van het overlyden van de Cza- 

rinne, hoewel niet met volkome gewisheid ; als. wanneer daags daaraan met 

een russise courier de confirmatie daarvan alhier is ingelopen.»
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La n* 592. Dumitrachi «Su» biv Vel. Agă e unul dintre 
cei cinci frați Suţești de la început (v. Doc. Ca/limachi, |, 
PP. LXXVI, CvIL). 

La n” 597. «Cred.» însemnează 'Credincier. V. n* 654. 

La ne 604. În privința rarelor relații ce aveam cu Olanda, 
notez următoarele: | | 

La 19 April 1740 ambasadorul la Constantinopol al State- 
lor-Generale scrie că scrisorile și le trimete prin Domnii ro- 
mini («door middel van de princen van Vallachyen en Mol- 
davien»). 

La 4 Maiă 1744, un secretarii anunţă că ambasadorul, Cal- 
koen, a pornit spre Adrianopol, cover Adrianopolen ende so 
verders nae de frontieren van MHongarien».: el merse însă 
prin Semlin. 

La n“ 622. V. n” 612. 

La n” 634. «Săhrăzli» e Seresli, deci original din Seres. 

La n” 657. E răspunsul lui loan Neculce la întrebarea 

din n 585. " 

La n* 664. Pentru Adam Luca, vezi mai sus, p. 569. Cf. și 

n” 670. 

Despre reforma fiscală a lui Constantin Mavrocorâat, 

La n* 686. Deci supt Grigore Ghica se făcuse o reglemen- 

tare a contribuţiilor asemenea cu şferturile fixate de Con- 

stantin Mavrocordat (v. n” 66). lată cum stai lucrurile de 
fapt. 

În întăia Domnie încă, Grigore-Vodă scoase, pe lingă 

obişnuita dare de instalare, banii steagului, pe lingă văcări- 

tul introdus de Constantin Duca şi primit cu bucurie de Mihai 

Racoviţă !, și șferturile normale, care vin încă din orînduirea 
lui Constantin Mavrocordat în întăia Domnie (V. Neculce, p. 
297, cf. zbid., p. 365); dar adause și contribuţia extraordi- 

1 E fusese desființat însă de Antioh Cantemir (vol. V, p. 97, nota 1).
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nară a <hiîrtiilor>, care se cerea după averea omului. În întăia 

Domnie, Constantin Mavrocordat iea ultimele chirtii> decre- 

tate de predecesorul săi şi, odată cu ele, banii steagului» 

ce i se datoriai lui; nu lipsesc dijmele de tot felul, între care 

și odiosul văcărit (2274., pp. 376.7). Urmașul săii, care e tot 

Grigore Ghica, stringe banii steagului, văcărit și, îndată, 

«hirtii grele», care fac țara să fugă (zid, p. 387). Întors în 

Domnie la 1741, Constantin-Vodă desființează, pentru întăiași 

dată, dijmele: văcărit, coniţă a cailor, pogonărit!, întreţinerea 

slujbașilor în drumurile lor (ceia ce Neculce numește «jacuri 

de ciocoi»), caii de olac și «cheltuiala oaspeţilor» (n 751): 

banii steagului îi cere în sumă de 100 de parale, adăugindu-se 

5 parale venitul încasatorilor. De aici înnainte vor fi numai 

patru șferturi de cite 105 parale pentru oricine (afară de flăcăii 

fără casă, cari vor da numai 20; aici, ne 66; — cf. Neculce, 

Pp. 416:7). Şferturile nouă trebuiau să pornească de la No- 

vembre, cu toate că Domnul își luase Scaunul în stăpiînire 

încă de la vii Octombre: aceasta pentru ca birnicii să se 

odihnească după banii steagului, răspunși în Octombre (cf. 

n” 685). 

Grentăţile veniră însă îndată, și bunele intenţii ale Domnu- 

lui fură zădărnicite de înlănțuirea de fier a împrejurărilor. 

Constantin Mavrocordat era, de sigur, un om deștept, dar, să 

fi fost un cîrmuitor extraordinar, și încă n'ar fi fost în stare 

a împăca aceste două lucruri inconciliabile: o dare fixă, ca 

» Dar nu și pe tutun.— Rămiînea însă goștina, străveche, de oi, desetina, pe porci 

şi albine, şi coniţa străinilor. Goştina fu stabilită, fără deosebire, la 1 leă pentru 10 

capete de oaie (cf, aici, nle 693, 694). Tot așa rămîn dările ridicate asupra mărfuri- 

lor aduse în tirguri, mortasipia, și, unele din ele, la bilciuri, cotăritul (nle 695- 

7), cămănăritul saii camăna, pe crișme (n 718), etc, Se plătesc, în sfirşit, nea- 

părat, dăjdile speciale, în folosul ţerii, ca banii școlilor și podurilor (din oraș)e. 

Mai găsim — obiceiurile eraii prea împleticite, în acele timpuri de datină și pri- 

vilegii, ca să se poată lămuri printr'o singură măsură îndrăzneață — furnitu- 

rile pentru Curte (carele cu lemnele de la orașe; no 703; păstrăvi din munte ; 

— n0 740). Dar Domnul plătia în bani multe din cele ce-i trebuiaii, precum 

roate (n0 702), saii le lua din anumite vechi venituri (gri și orz din zepzraf 

Tatarilor; no 711). Furniturile pentru Turci eraă să fie plătite. Fireşte că se 

păstraii înțelegerile deosebite ale Vistieriei cu anumite categorii de contribua- 

bili (Ţigani — v. no 715 —, Birsani— v. no 714 —, Evrei, Armeni poloni).
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șferturile sale, şi o cerere nemărgenită, ca aceia ce-i venia 
de la Constantinopol. Aceasta se văzu îndată. Pe cînd cule- 
gerea șfertului întăiii trebuia să înceapă după ri! Novembre, 
se trimeseră porunci pentru adunarea unei «sume de bani 
din frunte banilor> încă de la sfîrşitul lui Octombre, pentru 
că datornicii domnești din Țarigrad cereau plată fără întîrziere 
(n* 719). În același timp se poruncia stringerea în pripă a 
vechilor datorii (ni* 720-1). Sorocul pentru expedierea bani- 
lor la Constantinopol trebuia să fie 6 Novembre (n 750). 
Ceva mai tirziă va fi plecat cu <haznaua» Trimesul, Postel- 
nicul Iordachi. 

Din unele Ținuturi nu venise nici-un răspuns de la is- 
pravnici, și Domnul trebui să trimeată copii de casă ca să 
se lămurească de unde venia tăcerea. Cei ce dădeai știri și 
bani, vestiaii şi despre fuga peste hotare a multor locuitori, 
pe cari nui jignia măsura cea bună a Domnului, ci nedreapta 
împărțire, cis/uire, între săteni a sumei cerute, după singura 
numărătoare a capetelor, de la satul întreg, și tot așa stoar- 
cerile cutărui împlinitor. De la Domnie veni îndemnul ame- 
ninţător de a se aduce îndărăt fugarii și asigurarea, făcută 
mai mult pentru a înspăimînta — căci tot se lungiră termi- 
nele —, că oamenii pe cari cercetătorii nui vor găsi scriși la 
cislă, vor avea să plătească îndoit în minile lor (n* 779). Cu 
toată nădejdea lui Mavrocordat că vestea cea bună a unei 
singure dări, statornicită odată pentru totdeauna, va aduce 
țerii vechi iocuitori pribegiți și oaspeţi noi, aceştia nu se 
gtăbiau să vie (n 785). 

Cînd se începu strîngerea normală a întăiului șfert, alte 
nevoi băteau la ușă. Se orîndui ca, din cele 105 parale, 60 
să se afle neapărat în Vistierie pînă la 10 Decembre, pentru 
o nouă trimetere la Constantinopol. Însă iată că sosesc nouă 
cereri împărăteşti, puține zile după data de mai sus: să se 
dea orz! şi făină pentru trupele asiatice în luptă cu Perșii, 
să se gătească strălucite conace lui Romanţov, solul rusesc 
întors de la Poartă, și cam tot așa e/cz/u? turcesc ce era 

i În no 823, evident trebuie a se ceti, 30.000, nu 30 (za nu A) de chile.
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să vie din Petersburg (n!* 823-4, 830). Dajdea mazililor, — 

cari, cum se știe, erai despărțiți de birnicii săteni — nu putea 

aduce sume mari. Se hotărese atunci. împliniri strașnice, cu 

vinzări de vite și tragere la răspundere a dregătorilor (n'e 

332, 837, 841, 844). Ce făcu, ce drese, Domnul putu să-și 

păstreze încă neatinsă reforma.: 

Ba încă, pentru al doilea șfert, Februar-Mart- -April, se scăzu 

holteilor darea pe jumătate, păstrindu-se aceiași răsură; 

dar tot odată se întăriati măsurile pentru descoperirea tuturor 
celor ce datoresc biruri (n 852, 861). Cele d'intăiii porunci 

pentru noul șfert pornesc încă din lanuar, și tot în lanuar 

Poarta cere altă zaherea pentru primăvară (n! 860, 863), pe 

cînd un transport de bani apucă drumul capitalei turcești 

(n* 868). În Februar, cercătură nemilostivă: data acesta, re- 

calcitranţii vor plăti în adevăr îndoit (n* 892). Se tot zorește, 

în aceiași lună, stringerea șfertului al doilea: pe ziua de 5 

Mart e să plece Marele-Comis, ducînd alți bani la Constan- 

tinopol, tot datornicilor (n* 900) ; cu împrumut se luase sumele 

care plătiră Bairamlicul (n* 913). Tonul față de ispravnici, 

ce se codesc, temîndu-se să nu fugă locuitorii la începutul 

lucrului la cîmp, se face foarte aspru. Totuși, cu o foarte mică 

zăbavă, Comisul poate pieca la Constantinopol (p. 342). Cind 

Poarta impune lui Mavrocordat să răspundă el — fireşte, în 

sama tributului, care de mult timp nu se mai plătia la un 

termen, ci se împărția prin anticipație la atitea lucruri, în- 

cît se încurcai socotelile — lefile Ienicerilor din Bender, _re- 

formatorul fiscal voi mai bine să facă un împrumut, care era 

să fie plătit apoi din şfertul al treilea, de cit să strice restul 

șferturilor : îi trebuiati vre-o 12.000 de lei (n'e 1041-2). Dar îm- 

prumutul nu izbuti. Însă în primăvară Turcii hotăresc să se 

dreagă cetatea de hotar spre Rusia a Oceacovului ; și neapărat 

salahorii și carele se cer, ca o legitimă contribuţie de războii, 
de la Domnul Moldovei : terminul e scurt, ziua de Sf. Gheorghe, 
cînd se începe ceia ce s'ar putea numi anul militar turcesc. 
Iarăşi se îndeamnă ispravnicii a stringe neîntirziat un acont: 
de 60 parale din șfertul al treilea, a cărui culegere trebuia 
să se înceapă, după rînduială, abia la rii Mai; ca o slabă
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mingiiere, se făgăduia locuitorilor că strîngerea restului acestui 
şfert -se va mai trăgăna (n!* 1062, 1063). Încă odată Domnul 
asigură că «din făgăduinţa noastră n'om eși»> (n* 1063). Trebuie 
să se ţie samă şi de faptul, pe care şi el îl pomenește, că 
salahorii și carele n'aui fost aruncaţi în sama ţerii, cum era înnainte obiceiul să se facă. (n* 1083). 

Dar, cu toată făgăduiala de îngăduire, încă de la ş Maii 
se cerea locuitorilor să dea rămășiţa de 40 parale din şfertul al treilea, (n 1100). Peste puțin, leafa nouă a Lenicerilor din 
Bender e aruncată în spinarea lui Mavrocordat, pentru cine 
ştie ce depărtat haracii al viitorului. Terminul şfertului al 
treilea se încheia la 31 Iulie. Și totuși la 15 Iunie încă lo- 
cuitorii sînt poftiți, cu cea mai mare politeţă rușinată, să dea 
6 potronici (= 20 parale; v. n” 1312) din şfertul al patrulea 
(n'* 1199, 1200). Înnainte de sfirşitul lui Iunie, Ceaușul vine zapciii la Iași pentru lefi; deci poruncă ispravnicilor să se gră- 
bească (n* 1232). Șfertului al patrulea, care trebuia să fie al 
lui August, i se zice curent şfertul lui Iulie, uitîndu-se banii 
steagului din Octombre (n*. 1264): pentru cheltuielile pomenite 
și pentru o nouă cerere de bani din Constantinopol se fixează 
ca termin din urmă al stringerii lui : 25 Iulie (n'* 1264, 1279, 
1283). 
Acum vine ştirea că puternicii de la Poartă ar fi gata să 

întărească pe Domn pentiu un noii an de cîrmuire — căci 
se. ajunsese la regimul anual — să-i dea 7ucarerul, și să pri- 
mească mulțămire pentru această binefacere (n 1284). Ma- 
vrocordat socoate pentru aceasta șfertul al patrulea, precum 
şi desetina şi goștina, ce sînta se strînge în August (n! 
1290-1). Dar bani îndestulători nu iese, şi atunci Domnul în. 
dreaptă cătră ţară o proclamaţie de îndreptăţire, prin care 
Caută să împace principiul șferturilor cu cea d'intăiu neapli- 
care a lor. 

El înşiră toate cheltuelile neobişnuite ce a avut să ridice: 
între cele din urmă, 12.500 de lei pentru războiul persan, 10.000 
pentru furniturile Constantinopolei şi îmbielșugatele daruri fă- 
cute cu prilejul schimbării — la 7 Aprilie, după Hammer — 
a Marelui-Vizir şi a dregătorilor ce atîrnaă de dinsul, A plătit
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astfel în jumătate de an haraciul întreit, iar Turcii l-ati socotit 

numai ca un haraciii și jumătate: a păgubit ast-fel 100.000 

de lei 1. O plingere a ţării n'a fostținută în samă. Atunci sa 

chemat Divanul; boieri rutinari au vorbit atunci — doar nu 

putea să-i atingă atita pe dînșii, cărora li se cruța multe! — 

de văcărit și cuniță; Domnul li-a respins sfaturile, şi a aflat 

soluția, descoperind «greşala», ce făcuse încă de la început, 

că pornise șferturile de la 1!“ Novembre, atunci cînd el fusese 

numit încă din Septembre st. n.?, sai, mai precis, din 24/777e/e 

zile ale lui August st. v. Deci el se crezu în drept a-și socot 

drepturile fiscale — care, de fapt, începeai din ziua numirii — 

de la rii August. Astfel, un noi șfert porni de la ri” August 

1742, pe cînd, prin plata șfertului al patrulea (cu banii stea. 

gului, —al cincilea) din Iulie, ţara putea să se creadă asigurată 

de plăți tocmai pînă la 1" Novembre (n* 1305). 
Din acest șfert întăiii al anului al doilea se ceru fără ză- 

bavă suma de 60 de parale. Apoi, după cîteva săptămîni — în- 

ceputul era grei! —, birnicii aflară că șferturile nouă vor fi 

mai mari decît cele vechi: se vor plăti 120 de parale, ră- 

miîind aceiaşi răsura; pe lingă aceasta, şi holteii fără gospo- 

dărie, scutiți pănă atunci. vor da bir, în sumă de 12 parale 

la şfert, din care însă jumătate, puindu-se la cisla câsari/or 

(gospodarilor însurați) cădea tot pe umerii lor împovărați (n* 

1323). Holteii «cu mame», adecă stăpiîni în casa mamelor vă- 

duve, rămîneaii să dea tocmai cit birnicii obicinuiți, și aceasta 

1 Ar ieși deci că tributul era atunci numai de 60.000 Iei. 

2 Rapoartele olandese notează trecerea lui din Țara-Romănească în Moldova. 

la 16 Septembre (Doc. Callimachi, |, p. LV), cele francese la 10 ale lunii (Hur- 

muzaki, Suzi. 13, p. 564, n DCCOXVYIII; cf. n precedent, din care se vede 

că la 22 August, st. v. Mavrocordat era încă în Bucureşti); rapoartele vene- 

țiene anunţă schimbarea la 19 Septembre (î%:g, IX!, p. 683, n0 pcoxzovi: din 

ele se vede cît a dat Mavrocordat ca să fie strămutat, și nu scos cu totul: 500 

de pungi =— 250.000 lef). Grigore Ghica a primit vestea maziliei Ja 13/24 Sep- 

tembre (Neculce, p. 415). Cum s'a spus, Constantin-Vodă veni însă ia lași, 

de şi va fi fost înștiințat cam la aceiaşi dată cu Ghica, abia la 1/12 Octombre: 

lucrul se explică prin faptul că urmașul săii îu 'Țara-Romănească, Mihai Raco- 

viță, din motive pe care nu le cunoaştem (poate nu găsi bani!) întrâ în Con- 

stantinopol abia la 17 Octombre (Hurmuzaki, Su4/. II, p. 565, n DOCCIX).
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chiar de la noul şfert întăi (n* 1325). Findcă oamenii tre- 
buiaii să se. ascundă și să fugă mai mult decit pănă acum în 
fața acestor surprinderi fiscale, zlotașii, cari aveau voie să 
încaseze la fie-care descoperire enorma sumă de 20 de lei, 
fură făcuţi răspunzători pentru ori-ce birnic fugit, care s'ar 
ivi totuşi la cercâtură (n* 1324). Adeverinţa de lipsă a unui 
birnic nu se mai primi din mîna sătenilor (n* 1360), 

Constantin-Vodă își primi mucarerul, și rămase astfel Domn 
încă pe un an de zile. Pentru acoperirea cheltuielilor neapărate; 
făcute cu acest prilej, se împrumutară bani, şi pentru plata 
acestor bani se mușcă iarăşi un colţișor de principiu. Locui- 
torii n'aveai nimic de plătit pănă la rin Novembre, dar încă 
din Octombre se ceru «un &fert tot pe socoteala fertului 
celui de'ntăiii», în sumă de alte 120 de parale. Pentru a îm- 
buna lumea, se făgăduia însă că şferturile obişnuite 2, 3 și 4 
vor fi iarăși numai de o sută de parale, iar pentru holtei de 
50 (n* 1413, 1469; dar holteii fără casă proprie fură ridicați 
pănă la suma de 20 de parale). Tot atunci se strînse cu as- 
prime vădrăritul și goştina, pentru ca să se împlinească banii, 
cu cari iarăși Vel Comisul era să plece peste puţin spre ne- 
sățiosul Constantinopol (ne 1449, 1462, 1465), și încă și atunci 
o parte din bani trebui să se trimeată după dînsul (n* 1504). 
După aceasta, în Decembre, se dădură nouă asigurări că şfer- 
turile nu se vor înmulți și nu vor fi crescute, adăugindu-se, 
ca garanție, că şi «stăpînii»> s'a învoit a-și mai înțărea pof- 
tele (n* 1517). Din scrisorile trimese pentru aceasta vedem 
că ţeranii știau să-și facă socotelile și că se plingeai amar 
pentru călcarea frumoasei făgăduieli domneşti a celor patru 
şferturi (pp. 404-5). Șfertul al doilea ar fi trebuit să se cu- 
leagă în Novembre, însă poruncile pentru stringerea lui se 
dădură abia în a doua jumătate a lunii următoare (n'* 1532, 
1541, 1549, 1571): încheierea încasărilor se ceru înnainte de 
Sfirșitul lui Ianuar (n* 15 79). După aceasta urmă o nouă cer. 
cătură (n” 1589). lar ce a fost mai departe, nu ştim, căci 
Condica se opreşte aici. 

Pentru cine a urmărit cu luare aminte această expunere, 
Tăzimată numai pe documente contemporane, și anume — ceia ce
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nu se poate pentru altă vreme — pe oaze documentele fiscale 

contimporane, se va încredința de două lucruri: de bunele 

intenţii ale lui Constanţin Mavrocordat şi de caracterul îm- 

posibil al situaţiei sale, care-i impunea să facă, mai mult pen- 

tru alții, ceia ce a făcut. 

La n”734. Gligoraş Costachi (Grigore Ii), e, de bună samă, 

acel fii «al lui Negel Vel Logofăt» Costachi care a luat pe 

una din fetele lui Mihai-Vodă "Racoviţă. Cealaltă s'a măritat 

"mai tîrziă cu Scarlat, fiul lui Grigore-Vodă Ghica (Gen. Cani., 

p. 43). Dusul Comisului Costachi în Țara-Romănească, unde 

domnia tocmai  Mihai-Racoviţă, se lămurește deci foarte bine. 

La n” 741. Și Ilinca, văduva lui Dumitraşcu Racoviţă, se 

ducea la Mihai-Vodă, cumnatu-săii, 

La n 757. Renii eraii ocupați de Turci, cari-l numiai To- 

marova. 

La n 786. Aristarch e Hrisoscolei, fost Comis (Neculce, 

p. 386), iar acum coleg al lui loan Neculce, ca judecător în 

Iași (did, p. 417). 

La n” 826. Alexandru Ușerul nu e Amiras; cf. n* 831. 

La n“ 839. Comisul Gligoraș e Costachi. V. și mai sus. 

La n” 867. Pentru negustorul Manole, v. Doc. Ca/limacki, 

tabla și vol. V, Doc. D-lui Al. Callimachi. 

La n” 900. Vel Comisul era (v. Neculce, p. 416) «Chiriţă 

Dracul» (Constantin Suţu; cf. Doc. Callimachi, |, p. LXRVI). 

La n“ 908. Răducanul e, cred, Racoviţă, fiul lui Dumitraşcu. 

La n“ 947. Pentru Comisul Gligoraș, v. mai sus. Cf. și n“ 996. 

- La n“ 982. Solomon Botez a fost apoi Vornic de Cimpu- 

lung. V. mai sus, p. 580; cf. și nl? 1270, 1363, I41l. 

La n” 996. În Țara-Romănească, tipografiile din Rimnic şi 

București urmaiă tradițiile din sec. al XVII-lea şi dădeau tot 

felul de cărți religioase în romănește (757. //. rom., |, pp. 513-19),
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pe cind pe această vreme nu se lucrează, în materie de ti- 
părituri, nimic în Moldova (47, Pp. 530-1). 

La n” 1068. Pentru Andrei Balș, vezi mai sus, p. 55g. El 
era al doilea Spătar. Tatăl său era tot un boierinaș,. Vasile 
Balș, fiii însă al Marelui-Vornie Ionașcu (p. 276, n“ ş1ş). Cf. 
şi n” 1343. 

La n“ 1090. Lămuriri asupra.celor «două ceasuri», teren 
cedat pentru întrebuințarea Tatarilor (ultima întărire a ce- 
siunii se făcu în 1729), v. Chilia şi Cel. Altă, pp. 248-9. După. 
harta lui Rhigas (un exemplar la Ac. Rom., două la d. Al. 
Callimachi, unul la mine), hotarul Bugeacului, necuprinzînd şi 
acest teritoriu, era în 1797, la Nord, de spre Ținutul Chişi- 
năului, următorul: el pornia de la Orac-Mirza, ceva la Apus 
de obirșia rîului Valea-Strimbă, unde se întâlniai Ținuturile 
Fălciă și Chișinău cu Tatarii, trecea spre Răsărit pe la Ca- 
racuză, pe supt Farladan, pe la Cara-Mirza (ce răminea. în 
Moldova), se ridica spre Nord pănă atingea cursul Bicului, şi 
urmăria această apă pănă la vărsare. Raialele Ismail, Chilia 
şi Akkerman rămîneaii deosebite de pămintul Hanului. Ho- 
tarul e, de altfel, cam același în harta lui Cantemir, alipită 
la Descriptio Moldaviae. Cf. Chilia şi Cet.-Aldă, p. 244. 

La n” 1106. Pentru Lupu Aga, v. mai jos, p. 590; cf. şi 
n” LI42. | 

La n 1130. Pentru Lebădă Armeanul, v. vol. VII, Zoe. 
Goilav: d. e. p. 136, n 49. 

La n” 1145. Ioniţă Zosin pare să fie Bașotă, asupra căruia 
V. p. 277. 

La n” 1177. Pentru episcopul Proilavului (Brăilei), v. mai 
sus, pp. 569-70. Nu-i cunoaștem numele. 

La n” 1392. «Indirniliul» înseamnă Adrianopolitanul. 
La n” 1424. Orumbetoglu era al doilea trib al Bugeacului. 

Cf. n 1508. 

La n“ 1441. Radu e Racoviţă ; Marele-Vistier, Toader Pa- 
ladi. Pentru nunta fetei acestuia, v. şi mai departe.
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La n* 1521. Toader Cantacuzino e Deleanul, Marele-Stolnic 

de mai tirzii, fratele lui Șerban și Iordachi. 

La n” 1542. Pare să fie Ioniță Beldiman din 7sf. f47. rom,, 

JI, p. 88. 

La n” 1565. Dumitrașcu Aga e Suţu; v. p. 581. 

La n* 1591. Lon fiul lui Jumătate apare în documente încă 

de la 1407. Jurj Jumătatevici, fiul lui Ioan şi moștenitorul 

Jumâtăţenilor, moșia familiei, 'se întilnește încă din 1427 (Wi- 

ckenhauser, Woronetz, p. 147; cf. Uricariul, XVIII, pp. 4546), 

împreună cu fraţii săi, cari ajung și ei la boierie încă din 

1433: Şteful și Mindrea (nu Mîndrul). Dar la 1436 găsim 

numai pe cei doi frați mai mici. În cursul războaielor ce ur- 

mară, neamul îşi pierdu însemnătatea, şi numai odată mai în- 

tîlnim, în 1448, pe Şteful (4%id., pp. 459-61). Pentru boieri, cf., 

Arch. îst., |, p. 122. 

La n” 1592. Boierii de aici se întîlnesc și în 1599 (Hur- 

muzaki, XI, p. 907). Ei ocupă aceste dregătorii între anii 

1597 și 1600 (VWricariul, XVIII, pp. 475, 487). 

La n” 1595. Pătrașcu Logofătul e Başotă. 

La n” 1596. Miron Barnovschi avea o slăbiciune pentru afa- 

cerile bisericești: el a dat și un îndreptar pentru viața în 

mănăstiri (v. Urechiă, în Az. Ac. Rom, X, p. 251 și urm.). 

La n” 1597. Costin Bucioc a fost Mare-Vornic în toată 

Domnia lui Gașpar-Vodă. 

La n“ 1598. Pentru Teodor Movilă, v. n” 1593 și vol. V, 

p. 531, n* 3-4. 

La p. 413, nota 1. A se îndrepta, în loc de «fata aceluiași 

Dumitru Buhuş», «fata înfiată a văduvei lui Dumitru Buhuș». 

V. vol. V, p. 589. 

La p. 416, nota 1: cum se vede la p. 541, Ionașco Cehan 

era zuchiul lui Răcoviţă Cehan.
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La n* 1603. Pentru genealogia Racoviţeştilor, v. şi mai sus, 
în aceste note, p. 590. 

La n 1604. Pentru familia Hrisoverghilor, care începe cu 
un boier al lui Petru Șchiopul, v. mai sus, p. 363. 

La n” 1605. Pentru rolul cultural al lui Dosoftei de Ie. 
rusalim, v. Îs7. /47. rom, |, Pp. 42-35. 

La n” 1624. Constantin Ciobanul a fost Postelnic în a doua 
jumătate a sec. al XVII-lea. O fată a lui s'a măritat în familia 
Cantacuzinilor (v. vol. VII, Doc. Cantacuzinilor moldoveni). 
O scrisoare a lui privitoare la niște daravere cu «Ursuleţ» şi 
«Țopa» se păstrează la Ac. Rom. (doc. X/122). EL o iscă- 
leşte : Costandin Vel Stolnic. 

La n” 1630. Un act de la această Marie se dă în vol. VII, 
foc. cit., lie şi Vasile erai frați, fiii lui Toderașcu Iordachi 
Cantacuzino. Iordachi era fiul unui al treilea frate, Ioniţă (v. 
ibid; cf. şi n” 1634). . 

La n” 1656. Pentru Goliești, v. p. 141. 

La n” 1686. Vasile Cogălniceanu e tatăl lui lenachi, cro- 
nicarul (7/57. fit. rom. |, p. 481). 

La n* 1694. De oare-ce Lupul Sărdariul, ispravnic de Hotin, 
care a fost judecat pe această vreme pentru hainie faţă de 
Turci în ultimul războiă, era, după Neculce (p. 418), «feciorul 
lui Anastasie Vornicul», și Aga Lupul se întîmpină aici ca 
«Lupul Năstasă», se vede că amindoi sînt una şi aceiaşi 
persoană. Mai tărziii «Lupul Anastase» se întîmpină ca Stolnic 
(vol. V, p. 105, n* 130). 

La n” 1701. Maxut (Maksud), fost rob şi apoi boier mol- 
dovean, e foarte cunoscut. V. tabla la 757, 257, ro. Drăgu- 
ţescul e Ilie; mare partisan al lui Petriceicu, el îl întovărăși în 
cea din urmă din pribegiile lui (Neculce, p. 224). 

La n* 1702. Gheorghiţă era Vel Paharnic la fuga lui în 
Rusia (Neculce, p. 332). Luca Vistierul e Ștefan Luca, cum- 
natul lui Neculce. V. mai sus, p. 581. El pribegi la venirea
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în Domnie, după Mihai-Vodă, a lui Nicolae Mavrocordat (Ne- 

culce, p. 297). Firește că la p. 451, r. 3 de jos, trebuie de 

citit: «esocră», și nu «soră», 

Vi. Documente păstrate în Museul Gorjului, la Tirgul-Jii. 

La n” 3. E interesant să se compare boierii lui Mihnea- 

Vodă cu aceia ai urmașului lui în 1510, «Vlad-Vodă fiul lui 

Vlad» (Vlăduţă). De la acesta avem un act dat S Apnany (Dridu; 

v. Const. Căpitanul, p. 49, nota 4), 10 lulie 7019 (1511), 

pentru” «jupan Nichifor», care cumpărase moşie la Rogozeşti, | 

de la Bărbăteii, Stan, Coman și jupaniţa Mânzea, pentru aspri 

(să fie «slobod de slujbe și dajde pe 7 ani», de bir m Aa 

unner RfaukS gonek$ 1). Barbu rămîne Ban, Pirvul e supt Vlad 

«fost Vornic», și se adauge un Bogdan biv-Vornic care jucase 

un rol supt Radu-cel-Mare, cunânatul săii (AL. Lăpădatu, Par. 

Vodă Călugărul, 1993, p. 31, nota 1; p. 65); fostul Spătar 

Horvat («Haorvat») e acum Vistier ; Spatar e un com noi», 

Semcea? nici Neagoe Comisul, de bună samă viitorul Domn, 

nu ieșise la iveală mai înnainte; dar Stolnicul e tot loan («Ivan») ; 

Stanciul, Marca sînt: Păharnic și Postelnic, iar Mare-Logofăt 

găsim pe Onâa (scriitorul e Nicola; pecete mică). 

Prin urmare Pirvuleșştii, fiii lui Neagoe cel vechii, cari aveati 

oare care însemnătate supt Basarab al II-lea şi un rol de frunte 

supt Radu-cel Mare (n* 1, 2), aduc scurta stăpinire a lui 

Mihnea, o schimbă cu a lui Vlăduță, pănă cela urmă pun în 

Scaun pe propriul lor nepot Neagoe, fiii poate al unei surori 

a lor, Neaga (numită după întăiul Neagoe) și al aceluiași Basarab 

al Il-lea, supt care ei își începuse cariera. Cf. vol. III, p. xuiwv; 

Cron. lui Const. Căpitanul, p. 31, nota 1; p. 32, nota 1. Lă- 

pădatu, o. c., p. 31, nota 5. Nu s'ar putea admite că Neagoea 

fost, cum spune Constantin Căpitanul, fiul Pirvului : nu s'a văzut 

nici odată în istoria noastră şi nici nu se poate înțelege din 

punct de vedere moral, ca fiul unui boier să fie declarat fiul 

unui Domn de însuşi acel ce era socotit tatăl săi, care să 

1 Pentru coastea cea mare» (expediţia personală a Doranulvi), v. Î. Bogdan, 

în An. Ac. Rom, XXVI, p. 113 și nota 9.
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iea pe urmă întăiul loc între sfetnicii Voevodului creat prin această mărturisire rușinoasă, 

La ne 4. Dela Basarab al III-lea (Neagoe) s'au tipărit sai re- sumat în colecțiile romăneşti (deci nu la Venelin) următoa- rele acte interne: 
1. Actul din 29 Septembre 1512, în Arch. ist, L, p. 142. 2. Actul din 3 Maii 1518, în Szudz? şi Doc., V, pp. 169-70, n*2. 3. Actul din 6 Mai 1519, în ediția lui Const. Căpitanul, P: 49, nota 4. 
4. Actul din 9 Iulie 1520, în Studii și Doc., V, Pp.473-5, n” 1 (cf. ziZ, pp. 706-8). 
5. Actul din 30 Novembre 1520, z61d., p. 170, n* 3, Cf. Ștefulescu, Mâu. Tismana, ed. a II-a, p. 177. La Ac, Rom., între actele depuse ale Bărcăneșştilor, se află unul a cărui dată e îndreptată greșit : Tirgoviște, 20 Septembre 7112 (poate 7026, căci boierii — afară de Barbul Stolnic — corespund n! 2 de aici), prin care se întărește lui Șerban Spătarul ocină la Băc.- leşul (scrie Stoica Grămătic). 
Boierii din actul nostru, puțin deosebiți de cei ce se constată în 1520, represintă ultima formă a Divanului lui Basarab, Care muri peste cîteva luni, în Septembre următor. 
La n” 5. De la Vladislav.Vodă s'a tipărit un document în Arch. ist, Lp. 104 (Dridu, 24 Iulie 1524). Cf. Bogdan, Doc. și regeste, p. 167. El nu dă, ca acel de aici, descendența Domnului din < Vladislav-Vodă> (să fi vrut Vladislav a se da drept fiul lui Vladislav Dan cel înlocuit de Țepeș? Ar fi avut atuncivr'o şepte- 

zeci de ani!). În ceia ce privește boierii, observăm lipsa în docu- 
mentul nostru a Banului Pirvu; abia citeva nume sînt ace- 
leași în 1524 şi 1525. Data acestui act ajută să arăte (cf. 
vol. II, p. xuvin) că lupta pentru tron, între Vladislav și - 
Radu de la Afumaţi, care-l răpuse la sfîrșit, nu s'a mîntuit: 
în Februar 1525, ci simțitor mai tîrziă, de și în același an. 
E adevărat că m'avem nici o dovadă despre aceasta, ci puți- 
nele știri arată că Vladislav, chemat la Poartă în iarna 1524-5, 
nu mai fu lăsat să plece!. Cu toate că sînt sigur că am copiat 

" Însă raportul venețian din Februar 1525, în «Marino Sanudo, vol. XXXVI», 
pe care-l citează Hammer (Gesc. des osm. Reiches, ||, al ediţiei din Pesta, p. 

68775 Vol. VI. 
38
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data exact, aș fi aplecat să admit că documentul e din 1524 

(ef. şi actul din 13 lulie, Bucureşti, fără an, în Bogdan, o.c,, 

pp. 163-5), dacă nu sar ivi printr'aceasta o greutate. Anume 

că boierii, precum s'a spus, nu sînt aceiași în documentul 

din Arch. ist. şi în al nostru. În cel d'intăiii găsim ca Vel Lo- 

gofăt pe Teodor, care se întimpină (Bogdan, o. c. p. 167) 

şi în 1523. Deci e vechiul Logofăt, pe cind aici Logofăt e 

Drăgan, unul poz. Şi lipsa lui Pirvu, care părăsi numai după 

cîtva timp pe Vladislav (acum cred că Zupă vara anului 1524), 

are însemnătatea sa. Ar ieși că Pirvuleştii aii sprijinit pe Vla- 

dislav pănă în ultimul moment, făcîndu-l apoi să cadă prin 

deserţiunea lor. 

Bibl. Ac. Rom. a căpătat de curînd în deposit (Hirtiile Bărcă- 

neştilor) unul dintre cele d'intăii acte din Domnia statornicită a 

lui Radudela Afumaţi. Printr'acest act, datat: Tirgoviște, 17 De- 

cembre 7034 (1525), <Radu-Vodă fiul lui Radu» dă lui bATSa 

moșie la Crătmari, luată de la Radul Covlătirii, şi la Băbeani 

(plata în aspri), la Albești, Rătunda şi Neagovani. Marturii 

— şi aceasta ne interesează aici — sînt în parte boieri din ve- 

chiul Divan (1523-4)allui Vladislav, dar nu găsim pe nici-unul 

din cei noi ai acestuia. Lista cuprinde pe : «Pirvul de Craiova» Vel 

Ban, Teodor Vel Logofăt, Dragomir Spătarul, Șerban Stol- 

nicul, Badea Postelnicul, — toţi trădători şi, ca noi dregători, 

pe Manea Vel Vornic, Neagoe Vel Vistier, Radul Comis, 

Radul Păharnic, Mihnea Vel Postelnic, Bălaur Logofăt, pe 

lîngă bătrîni mazili, ca Drăghici Biv Vornic, Radul biv Lo- 

gofăt (scrie Tudor Grămătic). 

Dar . întrebarea se hotărește, prin citeva acte nouă, re- 

sumate sai menţionate de d. Bogdan în Doc. şi regeste, 

pp. 270-1, n” XCI. În Maii 1525 încă, Vladislav e în Bucu- 

rești. La 7 Decembre —anul e evident 1525 — Radu-Vodă 

anunță Braşovenilor că Vladislav a fost bătut și tăiat de 

Banul Pîrvu, în părțile oltene. Năvălirea aceasta din urmă 

pornise din Mehedinţi: deci Vladislav, care în Maiii, lunie și 

46, nota 6) pentru oprirea lui Vladislav la Poartă, 7 se află în ediţia com- 

plectă (Barozzi-Berchet) a vestitelor Diarii ale lui Sanudo.
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lulie se află. la Bucureşti, luptă împotriva lui Radu, care 
stătea, şi în Februar şi în Decembre, la Tirgovişte. Vladislav 
nu mai era în 1525 Domnul Sultanului, de supt ochii căruia 
se furişase nu știm cum; dar îl. vor fi ajutat Turcii de la 
Dunăre. Ardelenii, cum se vede din Socotelile Sibiiului, nu 
voiau să știe decit de Radu, căruia erai gata să-i trimeată 
mireasa, fata cea. mică a lui Neagoe (Hurmuzaki, XI, p. 849; 
socoteli braşovene n'avem pentru acest an). 

La n” 6. Acest Viad e Vlad înnecatul, care se dădea drept 
fiul lui Vlăduţă, mort la vrista de aproape optsprezece ani, 
ceia ce deschidea calea căutătorilor de filiaţii (Lăpădatu, o. c., 
p. 63, nota 2). Documente de la el se cunoșteaii două (Ve- 
nelin, pp. 14952). 

La n“ 7. Documente de la Radu Paisie (fiu al lui Radu- 
cel-Mare, căci al lui Radu de la Afumaţi nu e; în docu- 
mentul din vol. V, p. 289, n* 2, elpomenește pe acest Radu 
și mult înnainte, lingă Vlad Călugărul, pe «părintele săi») se 
cunosc pănă acum următoarele: 

1. Act din 24 Novembre 1537, în vol. V, p. 289, n 2; 
2. Document fără dată, în vol. V, p. 290, n” 1. Judecînd 

după boieri (apariţia lui Tatul Vel Logofăt, atunci cînd el 
nu capătă această demnitate, în locul lui Viaicul, decit în 
1540 — Bogdan, Doc. și regeste, p. 279, n” oxiv; p. 284, n” 
CXXXi — şi lipsa Banului Șerban, care dispare la 1539 — Bogdan, 
Doc. şi regeste, p. 277, n” CIX), el e posterior anului 1537. 

3. Act din 23 Octombre 1544 (nu 1546, cum sa tipărit, 

v. Hurmuzaki, XI, p. 1, nota 2), în Arch. st, ll, p- 49. 

3. Act din 15 Mart 1542, resumat în Hurmuzaki,. XI; 
p. 887. . 
Adaug documentul inedit (colecția Al. Tzigara-Samurcaș), 

din Tîrgovişte, 14 Septembre 7049 (1540), cu următorii boieri : 
Staico Vor., Vlaicul biv Log., Tatul Log, Drăghit biv 
Spat., Udrişte Vist., Stroe Vel Spat,, Stoica Păh.. (nemen- 
ționat aiurea), Badea Comis, Albul Stol., Badea 143;, Vel 
Post., şi Pădure Logofăt. 

Ne 7 de aici are o. mare importanţă, fiindcă e din cele,
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d'intăii luni de Domnie ale lui Radu-Vodă. E interesant că în 

fruntea Divanului noului Domn se află tot cei trei mari frua- 

tași bătrîni ai boierimii muntene, cari făcuse, încunjurase şi 

ucisese la siirșit pe Vlad-Vintilă (Cron. lui Constantin Căpi- 

tanul, p. 53, nota 2). Îndată se raliă la dinsul și Tatul (Bogdan, 
Doc. și regeste, p. 184, n” OLXEIX). Şi Udrişte Vistierul figu- 

rează supt amindoi Domni ; Vintilă Vornicul înnaintase, urmînd 
norocului (2/7, pp. 302-3). 

N* 8 e, fără nici-o îndoială, din 7008 (ș3u, nu z3n). Cf. 
boierii cu cei din n!. 1. L-am pus însă la data însemnată în 
copiile mele. 

Data n'“ 9 oferă dificultăți: încă din Mart al acestui an 
(Hurmuzaki, IX, p. 1) nu mai era Domn Radu, ci Mircea 
Ciobanul. Afară de trei boieri (Dragomir, Radul, Stanciul), 
Divanul corespunde celui de la ni! 3 din lista de documente dată 
mai sus. L-aș pune, prin urmare, în 1544. Mircea-Vodă luă 
dintre ultimii boieri ai lui Radu pe Coadă şi Badea, iar dintre 
mazili pe Vintilă Vornicul, pe Radu Pașadia (de la n 7). 
Pe urmă, firește, sportul cu măcelurile al noului Domn făcu 
o strașnică încurcătură în lanterna magică a Divanurilor. 

E important și numele lui Datcu Armașul, căruia îi face 
o danie și Radu Paisie (vol. V, p. 289, nota 1). E Datcual 
doilea, soțul Calei din Brincoveni (24;7., pp. 638-9). — La 
Udriște, dregătoria trebuie să fie Pisfer. 

La n” 10. Între hirtiile Bărcăneștilor se află un act al lui 
Mircea-Vodă, dat tot în București, unde Ciobanul a stat ex- 
clusiv, părăsind Tirgoviștea, din care sînt datate oare actele 
predecesorului săi, — la 25 Mart 7053 (1545). Mai însemnat 
e alt document al lui Mircea, din întăia Domnie (București, 
5 lulie 7058 = 1550), prin care dă unor oameni «ocină din 
dijma lui Urdă la Grec (Spam $ rpeK9) în hotarul Vişinei 
(Bhuunea), trei funii (Ss), şi ocină de la dijma cu pietre (Anata 
che KâmsHH), ocina din Brastoviţă, două Se», etc,, precum şi 
la Făntăneale și Izlaz. Mircea numeşte în document pe Vlad 
Călugărul (kaaSrepa), străbunul sâui (AcA : prin tatăl lui Mircea,
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Radu-cel-Mare, al cărui fii se vede deci cu siguranță că era) 
(Doc. Golescu, depuse la Ac. Rom.). 

La n” 11. Petrașcu-cel-Bun fi iarăși un Domn mai mult 
tîrgoviștean (sati gherghițean) după Bucureșteanul Mircea. Din 
acestași an avem un act al lui, fără însemnarea lunii (Tîr- 
goviște), pentru «Maria ce a fost soţia (nreannua) lui Bale Pă- 
harnicul din Pietroşani» și fata ei Dobra: o soră a Dobrei, 
Neacşa, lăsase ocina ei, la moarte, acesteia și MânkS eu. Ea 
făcuse și un zapis în eztremis, la care chiamă «oameni buni 
şi drepţi: popa Dumitru din Trăgșor și jupaniţa Stana Măn- 
deasca n nowpsca m&naniua ana și Stan părcălab de — şi 
popa — din Stăncești și Badea Comis de Buciumeani și Oprea 
Șain şi Dragușin» (Doc. Bărcănescu, depuse la Ac. Rom.). 

La n” 16. Din același an și tot din Bucureşti (30 Iunie), e 
alt act al lui Alexandru-Vodă, care dă ocină la Vladuleani 
lui Coresi Logofăt (deosebit de diaconul Coresi; v. Nerva 
Hodoș, în Prinosul Sturdza, p. 239: să nu fie Coresi și un 
nume de botez?). Se pomeneşte și Radu Călugărul (adecă 
Paisie; v. Pretendenţi domneşti, p. 75). 

La n” 16. În col. Tzigara-Samurcaș se află un act al lui 
Alexandru-Vodă, din 3 Februar 7083 (1575). 

La n” 17. Mihnea-Vodă urmă tătălui săi abia în anul 1577. 
Ar ieși că din data de la Facerea Lumii a documentului 
nostru e să se scadă numai 5508. 

La n* 18. E de observat că Mihnea numește pe predece- 
sorul săi Alexandru «tată», dar nu zice nici întrun fel lui 
Mircea Ciobanul. Ar fi încă o dovadă că Mircea-Vodă, al 
cărui fiu fusese Alexandru, e Mircea al lui Mihnea, și nu Mircea 

al lui Radu (Ciobanul). — Din anul precedent (București, 25 No- 
vembre 7087 = 1578) mai cunosc un act inedit de la Mihnea, 
pentru un Lupșan. În aceiași colecţie a documentelor băr- 
căneşti e și un act, din Bucureşti, 11 August 7083 (1575), al 

lui Alexandru-Vodă (nume ca: Răducul, Gago). — Alt act al 
lui Alexandru-Vodă, dat din Tîrgovişte, 29 August 7079=1571), 
cuprinde şi cuvîntul de vecini (H wr BeunHH).
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La n* 22. Data trebuie să fie greșită sau falsă: pe atunci 
domnia Petru Cercel, — Între documentele Bărcăneştilor se 
află un act de la Mihnea, din 21 August 7093 (1585), prin 
care întărește ocină lui Mihai din gapeiu Trăgşor (socoteala 
în pogoane). 

La n” 27. Pentru Calotă Spătarul, apoi Ban, v. vol. V, 
p. G4l. 

La n“ 28. Litovoi de supt Alexandru-cel-Bun e pomenit, 
tot în 1407, și în Cronica Hușilor, LL, p. 5 (Ravas Litovoi). 

La n* 31. Faptul că documentul e scris în romănește, pe 
cînd Radu Șerban ţinea foarte mult la forma solemnă slavonă, 
că pomenește o carte a lui Preda Buzescul, dată pe un timp 
cînd ţara va fi fost fără Domn, că ispravnicul și poate chiar 
scriitorul e Radu Buzescul însuși, toate acestea arată că do- 

cumentul a fost dat în grele şi nesigure timpuri de luptă. 
Nefiind nici însemnarea locului, ar ieși că el a fost dat într'o 
pribegie, în care Radu Șerban se simția totuși, se nădăjduia 
Domn. Socot deci că actul nu poate fi decit din 1602. Cf. 
vol. IV, pp. 14-15. 

La n” 36. În col. Tzigara-Samurcaș se află un act dela ace- 
lași Domn, datat «Gherghița, 7117» (boieri: Lupu Log., Nica 
Vist., Mrăzea Spat., — Stol., Radu Clue, Buzescul, Cernica Vor.). 
— Între hirtiile Bărcăneștilor la Ac. Rom. se află un act al 
lui Radu Șerban (Tîrgovişte, 6 Iunie 7116==1608), în care se 
pomenesc Stanciul “Ţărcarii, Radul Părcălaboiul, Gherghe 

Petrecescul și neamul săii, al Petriceștilor, Crăstea Banul. 

La n! 40-2. Mai cunosc un act din acest an, Tîrgovişte, 
20 Octombre 7121 (1612); doc. citate. — În col. Tzigara-Sa- 
murcaș se cuprinde un document, din 7 Decembre 7121 
(1612), pentru 'Turturea Păharnicul, ce are moșie în satul Gău- 
ricii. Boierii sint cam acei din n“ 8, pp. 479-80, al vol. V, 
însă la început trebuie suplinit acolo Tudor Vel Ban; după 

Dediul, Crăstea Spătar; după Bratul, Lupul Păharnic, și, în 
loc de Fota, e forma «Foti».
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La n“ 47. Div anul precedent (11 Decembre 7123==1614), tot 

din Tîrgovişte, avem o întărire a lui Radu Voevod către Radu 

Logofătul din Zăvoiă, pentru niște oameni, Măican, larul, cari 

«fusese acești oameni mai înnainte cneji (kne5)>, pănă ce se 

dai ca vecini lui Mihai- Vodă. Acesta iea Ardealul <u c'roaan 
ECT CARS EMS pă S CTOA BEAHPpAA H BACEM SEAAE APAEACKOE, 

4 E" NOcAEA, Ha FeAcRS MS NOCAAALE ECT 110 NpPEEMBAREACHAT n WTP 

CPAZAHAr WTpoRS RCA EMS HEKOAAE EOEROAA, Ad EHTII VENAApn 

BEMAE RA4UIKOE, H UCTHTOMS UPA EINER ROCAAA A0 ECT CRUNTpS wP 

UCTHPAF NOpT, Hi CRC REAHKA CAMHpENIE, H MBOROALTHE MHOra 

&pEmena ...1» Apoi vine Simion-Vodă cu MâKH CRC CKHN'TpoRS 

WT UCPHTOMS up TSpkS? (Doc. Bărcăneştilor, la Ac. Rom.). 

La n* 48. Din același an (29 April) şi loc cunosc un act 

al lui Alexandru Iliaş în col. Tzigara-Samurcaş. Se dă o ocină 

lui Manolache Șifariul. ' Boierii sînt: Dumitru Ban, Vintilă 

Vor., Nica Log., Stoica Vist., Paruş Spat., Gorgan Stol., 

Lamba Com., Mrăzea Păh., Ianiul —. 

La n“ 49. Dobromir Banul e cel de la sfîrşitul sec. al XVI-lea, 

mort supt Petru Cercel, de mîna călăului (Cron. ţerii şi vol. 

V, p. 434, nota 1), lăsînd un fiă, Mihail Postelnicul, care se 

stinge în a doua Domnie a lui Mihnea-Vodă (7444,). 

La a” 50. Traducătorul a greșit data: Domnul muntean 
era la această dată Gavril Movilă. 

La n* 51. Din același an și loc (28 lunie)je actul prin care 

Gavril-Vodă întărește mănăstirii Sf. Ecaterina din București, 

care e Meroysa la «Sinaia», satul Berești, pe care bătrinul 

Ivașco Vornicul din Golești îl cumpărase de la un frate al 

lui» (deci Albul) şi-l dăduse mănăstirii. Se pomenesc: Epis- 

copul Maxim, ce a stat la Sf. Ecaterina și KSnan IRAUIRO BEA 

AROp., BhAkbHSA, AHENCI$ IEANIKO CTapar AROB. POAEcRSA, H MH- 

KOA4 BEA IHT., AHENCIS nan &Hcr. (doc. citate la Ac. Rom.). 

Pentru Ivașco Băleanul, v. Cron. muntene, p. 37. Cît despre 

1 «Și se făcu Domnia Sa Craiă în Scaunul Belgradului și peste toată țara Ar- 

dealului, şi în urma, aceasta Domnia Sa trimese pe prea-iubitul săi fii Nicolae 

Voevod, să fie Domn în Țara-Romănească, și cinstitul Împărat îi trimese şi el 

schiptru de la cinstita Poartă, și cu mare împăcăciune trecu multă: vreme.» 

? «Iarăşi cu schiptru de la cinstitul Împărat turcesc.»
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Pană Vistierul, el e un vestit boier al lui Radu Șerban (v. 
vol. V, p. 625). 

La n* Gr. Deci la 3 Maii Radu Mihnea era încă Domn în 
Muntenia. Peste cîteva luni el trece în Moldova (Septembre ; 
vol. IV, p. oL1). Printre cele d'intăii documente ale urinașului 
săi, Alexandru Radu (Coconul), trebuie să se socotească cel 
din Tirgoviște, 10 Novembre 7132 (1623), pentru satul Ojo- 
geani din Ialomiţa, altul decit acel, vestit printr'o luptă (vol. 
IV, p. cxorx), de pe Prahova (se pomenesc Buiul, Banciul) 
(doc. cit. la Ac. Rom.). — În col. Tzigara-Samurcaș se află un 
act din 7133, de la același Alexandru-Vodă Coconul. Diva- 
nul se deosebeşte întru citva de cel din 1626 al acestui 
Domn (v. vol. V, p. 438, n* 6); el cuprinde pe Papa Vor., 
Fiera Log., Vlad. Vist., Mihu Spat., Bartolomeii Stol., Bratul 
Com., Gherghe Păh., Costandin Postelnie. 

La n“ 65. Tot din București, la 18 Iulie următor, Alexan- 
dru Iliaș dă o întărire (Bibl. Ac. Rom., doc. cit.) (nume: Chicul). 

La n” 70. La 3 August următor, din București, Matei-Vodă 
întăreşte lui Ivaşco Vel Vornic moșiile lui de la Ojogeni, Slă- 
tioarele-de-jos și Măraţi (Bibl. Ac. Rom., doc. cit.). 

La n* 73, Din același an, București, 26 Ianuar (7144), 
avem un act de la Matei-Vodă, prin care dă moşii lui Preda 
Vornic din Ceaplea și soției lui, <Margăi». Pomenit şi «jupan 
Stanciul Ruzeriă Bpar tea KSnus» (Bibl. Ac., Doc. Golescu). 

La n“ 79. În acest an, 7148, la 10 Mart, din Tirgovişte, 
Matei-Vodă dă un act pentru Bunea al doilea Vistier; e po- 
menit loan al doilea Postelnic, fiul Clucerului Nedelco Bo- 
teanul (Bibl. Ac. Rom., doc. cit.). 

La n* 102. Din 10 lunie următor, e actul, păstrat la Ac. Rom,, 
doc. Scarlat Ghica, prin care se face o întărire lui Pan Pepano, 
cunoscut prin legăturile sale cu Matei al Mirelor și ale unui 
urimaș al săi cu Cantacuzinii (Operele lui Constantin Cantacuzino, 
Pp. XXXVI-VII, p. 13 și urm.). Dacă Pan Pepano a trăit pe 
vremea lui Matei Basarab, e de crezut că există o ediţie mai
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veche decit cea din 1672 a poemelor lui Stavrinos şi Matei 
al Mirelor; cf. Legrand, 8:47, grecgue du XVIP siocle: 

Matei-Vodă, lui «Pan Pepeno, fratele lui Ghine cupeţul», pentru moșia 
Codrenii. «Acest de mai sus arătat sat, Codrenii, de mai înnainte vremea ai fost a lui Calotiv [= Calotă] Banul, iar după aceia, în zilele răpoosat[ujlui 
Mihail Voevod, aii fost trimis la cumnatul săă, la Ban Părvul de la Mih(ăJeşti, 
carile, luînd de la giupăn Gherghiia din Bogdănești, tatăl giupănes(i] Sămii 
Stolnicesii a lui Stroe Stolnic, cincizeci mii de aspri bani gata, i-ai dat în 
măna Banului Calotiv, şi ş'aii făcut trebuinţile sali ce i-ai trebuit, și, păn cănd 
aii trăit Ban Calotiv, el n'a purtat grij(â] ca să plătiască aceşti de mai sus arătaţ bani. Dup[ă] aceia, în zilele răpoosat[ujiui Șerban Voevod, dup[ă] ce ai murit Baun Calotiv, giupăniasa Stolnicasa, fiica lui Gherghie din Bogdănești, 
a fost apucat pe Banu Părvul de la Mih[ăJeşti ... pentru acești... bani,» Se ieai Codrenii. Rămin Simei și «fratelui săă Chircăi Păharnic», clar dup[ă) 
aceia, cănd aii fost în zilele lui Radul Voevod Mihnea şi în zilele lui Ale- xandra- Vodă) Iliiaș, iar giupănias[a] Săma Stolnicasa, trăgănă multă nevoe 
şi urgie de sprea acești Domni, atunci Isariii Cupeţul şi Ghine fratele lui Panu 
Pepeno s'aii fost ailat la vremea, e! de nevoe, cu atăta trudă şi ostenială, și ai agiutorat-o cu atăţa bani ş[i] alte lucruri, păn cănd i-ai scos capul de la peirea și din rea urgiia, iar altul nimine din săngele și din rudeniile et nu S'aii aflat la vremea de greutate ei.» Ea şi Chirca cedează deci Codrenii, dînd 
carte și «răpoosat părintele Vlădica Luca Mitropolitul» [un act de la acesta, 
în Bibl. Ac. Rom, ca doc, 232/LXXIL1]. Acura se ridică «Danciul Logofăt săn 
Hamza ot Periiani și Isac Logofăt săn Părvul Logofăt, nepoţii Banului Ca- lotăv>, cu cuvinte netrebnice». Isac era «fetor Meidinţului Logofăt». Sint 
osinâiţi «dup(ă] legea să dea gloabă 12 boia. — Traducere din 1792 de Pol- 
covnicul Pav(el] Bebriy (sic), tălmacii ot Vistierie». 

Un Constantin Ilezaov e martur întrun act din 1666 (Bibl. 
Ac. Rom., doc. IO/XI). 

Stolniceasa Sima e văduva lui Stroe Buzescu; v. Conu. /z7. 
993, «Manifestaţii nouă ale unei școli vechi, II». 

2 

La n* 117. Mihnea-Vodă a fost, cum se spune în notă, 
un mare dezrobitor de rumini, — din motivul fiscal al răs- 
cumpărărilor prin bani, de alminteri. Cu privire la acest 
obiceiă al lui, avem un act, din 4 Mart 7168 (1660), al lui 
Gheorghe-Vodă Ghica, în care vorbeşte de niște oameni din 
Nedeiţa, cari ai dat fără dreptate niște galbeni, «pre vreame 
ce aii fost mersu satul Nedeiţa la Mihnea-Vod[ă)], de ai dat 
banii, de s'au răscumpărat de rumănie». 

În aceleași hirtii ale Goleştilor, depuse la Ac. Rom,, se
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află de la acest Mihnea-Vodă un act, ciudat prin neruşinarea 

lui, în care act el.se încearcă a îndreptăți omorul de la 

Teleajen al unora din boierii săi, Ori-cite păcate ar fi avut 

Mihnea, e totuși un fapt că boierii de omorul cărora se vor- 

bește aici, îl părăsise şi pîrise (v. vol. IV, pp. 0oxcvIr-vIII): 
9 Decembre 7167 (de la Hristos 1658). Mihail Radul-Vodă, «credinGosului 

priiatenului Domnii Meale, jupănului Bolog Matei, ca să-i fie lui tot satul 

Stănceştii ot sudstvo Gorjil şi cu toți Rumănii căț să vor afa și cu toat[ă) 

o&lilna lor... Pentru că acestii sat Stănceștii fost-aii al Predii Vornicul 

Brăncoveanul, de cumpăr[ăltoare, incă mai denainte vreame ; iar după adaia, 

căndu aii fostu acum în zilele Domnii Meale, pre vreame G-am fostu la Te- 

leajin mergător în slujba cinstitului şi put arnicului Împărat, în “Para Ungu- 

rească, dinpreun(ă) cu Măriia Sa Hanul și cu toat[ă) Tăt[ăjrămea și cu Ca- 

zacii și cu Pașa de Silistra, cu Turcil, şi Ghica-Vod[ă], cu Moldoveanii, iar Preda 

Vornicul, el s'aii sculat dinpreun(ă] cu Părvul Vistiiariul și cu Istratie Postel- 

nicul asupra Domnii Meale și a ţărăi, cu rea ficlenie, ca s[ă] facă răutate 

Domnii Meale și țărăi. Întracaia, văzănd Domniia Mea și toat[ă] țara ficleniia 

lor, ajunsu-i-aii leagea şi judecata, să piiar[ă] după lucrurile și vina lor, şi 

şaii luat plata, ca niște oameni răi și călcători de jurămăntu, şi aii rămas toate 

moșăile lor pre seama domnească. Derept acaia, fiind dumnealui jupăuul Bolog 

Mateiii priiaten şi slug(ă] dereaptă ţirăt, i-am dat şi l-am miluit cu acest sat 

Stănceștii, ce iaste mai sus scris, ca să-i fie de moșie.» Marturi: Manul Vel 

Ban Cralevschii, Barbul Ve! Vornicul de Țara-de-sus (wr- ropuie 2EMA€), Radul 

Vel Vornicul de Țara-de-jos (ivr Acanne aemac), Radul Vel Logofăt, Stroe Vel 

Vistier, Udrişte Vel Spatar, Diicul Vel Cliucer, Vasilie Vel Stolnic, Manta 

Vel Comis, Ghiorghie Vel Păharnic, Alixandru Vel Postelnic, Drăgoiii Vel 

Sluger, Vădislav Vel Pitar. Ispravnic Radul Vel Logofât. Scrie Preda Logofăt. 

Iscălitură, Monogramă. Pergament. 

La n 138. Isprăvnicia de Scaun corespunde în Ţara-Ro- 

mănească Căimăcămiei din Moldova. Cf. Soc. Braşovului, p. 
112. În Țara-Romănească erai patru, cinci ispravaici; în 

Moldova trei caimacami. Astfel, la 2 Decembre 7219 (1710), 

între mazilia lui Nicolae-Vodă Mavrocordat şi sosirea lui Di- 

mitrie Cantemir, «lordachii Rusătu, Vornic, Antiohie Jora, 

Hatman, Dabi|ja], Căimăcamii», dai un zapis «fratelui nostru 

Gavril Vel Vornic | Costachi]», ca să-și caute vecinii» (Bibl. 

Ac. Rom., doc. Micleştilor): 

La n” 149. De fapt, scrisoarea e mai tărzie, căci beizadeaua 

e Gheorghe Cantacuzino, guvernatorul Olteniei pentru. Ger- 

mani. — De curind Ac. Rom. a căpătat un act, din 20 lunie
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7230 (1722), prin care acest Cantacuzino scrie «Vornicului 
Ștefan» (Prăşcoveanul) pentru un popă din satul lui («N. 
Deporta, sec[re]Jt[ariă)]»). 

La n! 153, 156. Între hirtiile Goleştilor, la Ac. Rom., am găsit 
următoarele 'acte relative la Știrbei, care sînt să se adauge 
la cele resumate pe pp. 686-8 din vol. .V: 

3 Mart 7199 (1691). Vinzare de Rumini către «dumnealui Mateiii Postelnic, 
coconul dumnealui Rad[ujlui Com(iJsului Ştirbiaiii ot Izvor». Între raartari şi 
«Bacul ot Dălgopol[e], snă Gherghinei judeţ». 

30 August 7209 (1701). «Rafail monah Știrbeai, car[e] mi-aii fost numel[e] pe 
mir[e)nie Radul Com(i]s>. dă zapis Glavacogului, unde e egumen Ștefan, care 
a venit la el la Argeș și i-a vorbit «pentru o moșie carea o am fost dat la 
sfânta măn[ă)stire Glavacogul pentru îngroparea frăține-meă Ivan Slugeariul, 
încă din zilele lui Matei-Vodi o am fost dat, anume] Conţeştii: aGastă mo- 
şie o aii fost cumpărat frate-meă Ivan Slugeariul de la socru-săii Mitrea Ru- 
deanul.> Marturi: călugării Ghenadie, egumen de Argeş, Pahomie, Ivan tot 
de acolo, clisearul și paraclisearul. 

20 April 7222 (1714). Ștefan-Vodă Cantacuzino, lui «Matei Postelnie Ştir- 
beaiii», pentru niște Rumini din Izvor, «nepoţii Radului Duvalmului .. . Pentru că 
acești aii fost ai moșu-săii, lui Tudor Clug. Știrbeai, și ai frăţini-săă, lui Arvat 
Spătar». Rămăsese, după moartea lui Tudor, «pă seama Radului Comis Știr 
beai și pă a lui Ivan Siug. Milcoveanul», care, acesta, «în zilele răposatului 
Raadulut-Vod(ă]», își mărită «o fată, anume Vlădaia, după Raadul Șufariul, fe- 
Corul lui Gherghe dă Tărgovişte : i-ai fostu datu zeastre Milcoveanii surori-sa 
Vlădaei, fata lui Ivan Slugeariul», Șufariul vinde, supt Grigore-Vodă, Comi. 
sului Radu Știrbeai, «Și Radul Comisul i-ai stăpănit cu bună paace, pănă 
căndu i s'aii întămplat pribegie în "Țara Ungurească, în zilele răposatului unchiu- 
lui Domnii Meale Șărban-Vodă», cînd pe Rumini îi cer «Papa, fesorul lui Arvat 
Spătar, și cu nepoții lui», Protestă Radul, «după ce aă venit Raadul Comisul 
den “Țara Ungurească, în zilele Mării Sale lui Constandin-Vod[ă]>. Se judecă 
cu ei «cinstitul și credingosul boiariul Domnii Meale Constandin Ştirbeaiă 
Vel Baan». El cîştigă la «Măriia Sa Constandin-Vod[â]>. Domnul pune pe 
<Toma Cantacozind care era vt, Logofăt, de aă scris cu chinovari roșu pă mar- 
ginea acei cărţi a răposatului Matei-Vodă, cu care să făcea Papa... stăpănitor 
acelor Rumăni, cum că n'aă avut ni o treabă cu dănșii>. Matei Ştirbei stă. 
pinește pe Rumini «20 de ani, în zilele Mării Sale, cu bună pace». Apoi Ru- 
mâinii fac proces: «aii fostu ras pă unde aii fostu scris atuncea cu chinovar>. 
lar cîștigă Știrbei, «Numai, întămplăndu-să mazilie Mării Sale Costandia-Vodă, 
n'aă apucat ca să dea carte.» Face acum noul Domn, «știind pe cum aă fostu 
acastă judecată, și, den voia şi porunca lui Dumnezei, miluindu-ne cu Dom: 
niia ţărăi aceştia». Monogramă cu roş. Iscălitură domnească, Pecete peste
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"hirtie. « Constandin Conţescul vt. Logofăt.» Cf. şi articolul despre Știrbei, ti- 

părit de d. Ilie Nicolescu, în Ziferatură şi artă romînă pe 1903. 

La n* 180. In copie se spune că originalul ar fi la Bibl. 

Ac. Rom.: nu l-am putut găsi acolo. <Tosirchi> e un nuimne 

neadmisibil. , 

La n'* 197-8. Pentru acest Hrisoscoleii și alții, v. mai sus, 
p. 563. Cf. și n” 237. 

La n” 239. Razul era un boier moldovean; v. asupra lui 

mai sus, p.557. O scrisoarea lui Grigore, din 1755, în vol. 
V, p. 666. 

La n'* 265, 267. Iancu Carageă, Caimacamul, e viitorul Ioan 

Gheorghe Caragea. Pentru un Costachi Carageă, tot Caima- 

cam la Craiova, v. n 280-1. 

La n” 285. lordachi Arghiropulo e dintr'o familie care a 

dat şi Dragomani Porții. V. Doc. Ca//imachi, IL, p. 662. 

La n” 301. La Ac. Rom.,doc. 147/LXXXVIII, se află o scri- 

soare, din 15 April 1821, a lui Iordachi Negruţ, poate ruda 

poetului, cu privire la aceste întîmplări din 1821: 

„+ + Îngrijare ci aveți di auzurile aceste ci în tot menuntul crescu și 

sporesc pătimim ș|i] noi de dănsăle, dar di o samă de vremi nu li mai cre- 
dim, ci li socotim toati nimică a fi. Turci din prin sarhaturi poate vor işi 

asupra eteriștilor, însă, după poroncile ci aă, pi raiă nu vor supăra la nimicăi 

şi poati că nici să vor sui pe acolo pila dum. Pentru acesta, nu avă nici-o 

îngrijari, căci ei am purtari de griji a ti înştiința cănd va fi vre o frică... 

Butca dumniai cu grei să lucriază, căci Niamţu aii eșătu răi și îl trag dator- 

nicei în toate părțăle. [Iscălit:] Ianache Negruţ Sardar. 

La n” 310. Constantin Ghica e fiul Domnului de atunci, 

Grigore Ghica. Grigore avuse un frate cu numele de Costachi, 

care muri în Ardeal la 1822. În Arch. bisericii din Șchei (Bra- 

şov) se păstrează permisia, din 23 April, pentru ducerea în 

fară a rămășițelor acestui Costachi Ghica, general și consi- 

lier titular rus. V. şi Hurmuzaki, X, p. 322, nota d.



EXCURS. 

Culegerea de inscripţii moldoveneşti din Bucovina 

a d-lui Dr. E. Kozak 

(Die Insohriften aus der. Bukowina, |, Viena, 1903.)
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O carte care să strîngă la un loc toate inscripțiile slavo- romîne și romăneşti din Bucovina şi să le presinte cu toate lămuririle istorice trebuitoare, era, chiar după culegerea epis: copului Melchisedek, îmbogăţită apoi de notele păr. S. FI. Marian !, o nevoie de căpetenie pentru istoriografia romînă, al cărei avint se împuterniceşte necontenit. Am fi fost bu- curoși să ni-o dea un Romin, unul dintre acei Romini buco- 
vineni cari aă o cultură Superioară, știu să lucreze Şi posedă mijloacele materiale trebuitoare pentru tipărirea unei lucrări cos- tisitoare. O primim însă cu recunoștință și din minile stră- inului, d. dr. Eugen A. Kozak, profesor la Universitatea din Cernăuţi, care ni oferă astăzi întăiul volum, cuprinzind în- scripțiile pe piatră, din colecţia completă a inscripțiilor bu- 
covinene, 

Opera, tipărită luxos, de şi în editura proprie a autorului — un exemplu pentru mulți dintre ai noștri, cari, şi cind chel- tuiesc citeva sute de lei pentru o cărțulie de poesii mediocre, se gindesc la cununile de lei noi ale Academiei răsplătitoare a meritului ce se îmbulzeşte —, cuprinde «133 de inscripții 
slavonești, 16 romănești, 13 armenești, 4 grecești, 2 latinești 
şi 2 arabice», intovărăşite de note și lămuriri, așa încît totalul 
are peste 200 de pagini de un format mare. 

Dacă d. ar. Kozak, care a descris așa de amănunţit clă. 
dirile, a cetit așa de exact inscripţiile şi a strins așa de sîr- guitor amănuntele explicative, ar fi în curent cu ceia ce s'a 
lucrat pănă în: 1904, data publicației sale, pe terenul, nu 

1 Au. Ac. Rom VU. Studiile episcopului Melchisedek sai tipărit și în Revista pentru istorie, archeologie şi filologie, anul |. :
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tocmai bătut, al istoriografiei romănești, am încheia aici o 

notiță de laudă pe deplin meritată, — deplingînd, cel mult, 

ntrebuinţarea statornică a unei ortografii străine pentru numirea 

unor locuri care se află în regatul Romăniei (Neamţ scris 

Njemc, etc.) şi unor persoane care au fost numai ale noastre 

(Nekulăe pentru Neculce, etc.). De oare ce însă, ceia ce scrie 

micul cerc al istoricilor romîni nu ajunge decit foarte tirzit 

la Cernăuţi, pe cari nu i-aș fi bănuit așa de departe, sînt 

silit a da aici, şi în romănește, știri, scoase din publicaţiile 

celor din urmă cinsprezece ani, care ar fi putut sâ se afle 

în nemțește, deci pentru folosul mai multor cetitori, în chiar 
cartea d-lui Kozak. 

Voiui lua, pentru această operă de întregire și — întîm- 

plător — îndreptare rînd pe rind capitolele din care se alcă- 

tuiește marea publicație a d-lui Kozak. Observaţii generale 

vor veni la sfîrşit. 

I. Arbure. 

E o biserică făcută de Luca Arbure, cunoscutul Mentor, 

răsplătit apoi prin ucidere, al lui Ştefan-Vodă cel Tinăr. D. 

Kozak schițează întăiu cariera tatălui, numit în inscripţie, al cti- 

torului. DD-sa zice că Arbure bătrinul n'ar fi fost numit «tot- 

deauna Luca». De fapt, n'a fost numit nici-odată așa, pen- 

tru că Arbure era numele săi zic. D. Kozak caută pretutindeni 

în broşurelele lui Wickenhauser — care, precum am arătat în 

Note critice asupra culegerilor de documente interne romăneşti, 

Bucureşti, 1903, nu face decit să reproducă, «îndreptind» stilul, 

vechile traduceri insuficiente ale comisiei bucovinene de de- 

limitare din 1782 — note asupra lui Arbure I-ii. Lucrul nu 

mai era de nevoie: în Uricariul, XVIII, pp. 480-1, d. Gh. 

Ghibănescu dăduse încă de mult lista pircălabilor de Neamţ, 

din şirul cărora face parte acest boier, și, dacă nu se între- 

buinţează acolo unele din cărțișoarele lui Wickenhauser, se 

trimete la ediții complecte de documente romănești din acel 

timp, date în colecţiile noastre (Uricariul, Archiva istorică, 

Columna lui Traian). D. Kozak crede că Arbure nu se mai în- 

timpină în Divanul lui Ştefan-cel-Mare încă din 1475: ei bine,
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din lista d-lui Ghibănescu se vede că e] funcționează încă 
În 1476. 

De la tată, d. Kozak trece la fii. Luca Arbure (singurul Luca) 
îşi are tot «cursul onorurilor» expus în Ghibănescu, 7. c.;d. 
Kozak îl dă în chip mai puţin complet, răzimat iarăși numai 
pe Wickenhauser. Supt Ștefan-cel-Tinăr, d. Kozak declară că 
a găsit pe Arbure numai de patru ori: în Ghibănescu, d-sa 
îl mai afla în tocmai patru alte documente, din colecţiile 
noastre (p. 490). Pentru fuga boierului Șerpe, care precede 
moartea lui Arbure al II-lea, d. Kozak trimete la prefața din Wi- 
ckenhauser, oronetz, p. 65; izvorule, de fapt, Ureche, cro- 
nicarul nostru, zecitat de scriitorul german. Tăiarea lui Ar- 
bure am povestit-o, întrebuințind amîndouă izvoarele, în Do- 
cumente romineşti din archivele Bistriţei (București, 1899), 1, 
p. XUI (aici seaflă şi ipotesa propusă acum de d. Kozak asupra 
legăturii dintre fuga lui Şerpe și osînda lui Arbure). Supt 
Bogdan Orbul i se întăresc lui Luca nişte moșii (Studii și 
doc, V, p. 5şo, ne 1), În sfirşit, tot în Sradi? și doc, V, p. 
212, n 5, d. Kozak arfi găsit menţiunea unui sat confiscat de 
la Luca Arbure pentru «vicleşugul» care i-a legitimat și tăiarea. 

II. Dragomirna. 

O bisericuţă de acolo e făcută de frații Stroici și de Anas- 
tasie Crimca !. D. Kozak ar fi dispus să admită pănă la un oare- 
care punct mărturia lui Wickenhauser că Anastase era episcop 
de Rădăuţi încă de la 1592. Se putea ști că aceasta e im.- 
posibil. Din cartea mea Re/aziz/e comerciale ale jerilor noastre 
cu Lembergul, 1, Bucureşti, 1900, seria episcopilor de Ră- 

„dăuţi pe acest timp apare așa: 1592, Gheorghe; 1594-5 Mar- 
darie. Abia supt Ieremia Movilă, la 710... (lipsește cifra 
unităţilor, în actul tipărit de Melchisedek, Con. Ilușilor,. 
P: 91 și urm.), apare după zisul Mardarie, episcopul Teo. 
dosie (Barbovschi), apoi Mitropolit. Și încă — precum se 
poate vedea din regestul, datat 6 Maiii 1598, ce am tipărit 

! Numele e de comparat cu al boierului «Crăncovici» de supt Petru Rareș 
(vw. Studii şi doc, V, p. 212, no 6), 

68775. Vol. VI. 39
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în volumul XI din colecția Hurmuzaki, p. 907!, înnainte de 

Teodosie a fost Amfilohie, schimbarea făcîndu-se între 6 Maiui 

1598 şi 3o Mart 1599 (tot de acolo se vede că, de oare cela 6 

Maii 1598 nu e episcop de Huşi, iar la 30 Mart 1599 îl găsim — 

actul din Melchisedek trebuie datat 7 107-8, adecă 1598 ori 1599). 

Acest A mfilohie se găseşte, lingă Agaton de Roman, într'un act, 

de la 22 lanuar 1597,al lui leremia Movilă, pe care-l cunosc în 

traducere germană după materialele adunate de W. Schmidt și 

păstrate astăzi în Bibl. Museului Naţional din Budapesta (vol. 

VII). D. Kozak reproduce mai departe (p. 114) data greșită din 

Melchisedek (1592 deci, pentru 1599?, și declară că episcopul 

Gheorghe, a cărui piatră mormintală, din 1593, a găsit-o, era 

«necunoscut» : din cele spuse mai sus, se vede că pz era. 

Crimca ajunse Mitropolit şi el, după Teodosie. D. Kozak se 

mulțămește cu data de «1609» dintr'un catastif tărziii, pentru 

alegerea lui în această demnitate. Avem însă o ştire sigură 

în cronica munteană (Magazin istorie, IV, p. 306) că Anas- 

tase era Mitropolit în 1611, cînd el boteză la Suceava pe 

fata lui Radu-Vodă Șerban. Mai mult încă: dintr'un raport 

venețian din 29 Mai 1610, tipărit în colecţia Hurmuzaki, 

IV?, pp. 308-9, n” vocxv, se vede că scoaterea lui Teodosie 

se făcu de Paști în acest an 1610 și că Mitropolitul mazil fu 

chinuit supt învinuirea că ar fi vrut să otrăvească în împăr- 

tășenie pe Domnul de atunci, Constantin Movilă. Asupra 

acestui raport atrăsesem atenţia încă din 1898, în Prefendeuji 

domneşti în secolul al XV-iea (Analele Academiei române, 

XIX, p. 257, nota 4). 

Cît despre Stroicești, Lupul şi fiul săi Ionașco, apoi Vis- 

tierul Simion, se cuvenia a se da note biografice, care lipsesc 

cu totul. Ce ușor se putea face o schiță a vieţii, însemnate și 

din punct de vedere cărturăresc, a Lupului! Și pentru Simion 

S'ar fi aflat toate indicaţiile trebuitoare în tabla vol. XI din 

! Verificînd asupra actului chiar, care se află în Arch. Statului, Galata, X, 

7, am îndreptat data cum se vede în text, 

? Un act al lui Ieremia pentru episcopia din Huși şi în Sredir și doc, V, 

pp. 212-3, n” g: el e din 1606, cum se vede comparină numele boierilor cu 

cele din Hurmuzaki, XI, p. 908, ultimul regest.
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Colecţia Hurmuzaki. Ionașco apare, cu mumă-sa, Păscălina, în. 
trun act din 5 Mai 1611 (Hurmuzaki, XI, p. 908). La 
această dată se spune limpede că Lupu nu mai trăia — «după 
mortea .L.ogofătului, Dumnezău-l earte» —; din documente 
(v. Uricariul, XVIIL, p. 450) el dispare încă din 16091. El 
n'a putut presida deci — cum crede d. Kozak — la o presupusă 
clădire a Dragomirnei din 1609 la 1610. Mănăstirea e de fundaţie 
ceva mai veche, cînd Anastase era numai episcop de Rădăuţi. 

Nu ne vom ocupa de o veche inscripție greacă rătăcită la 
Dragomirna şi care dă prilej autorului să arăte cunoștinţile 
colegului său Kaind] şi ale unui diletant local cu numele de 
Zachariewicz, care putea fi lăsat, credem, în pace. 

Inscripţia de pe mormîntul unui Medelnicer, purtînd data 
de 4 lanuar 7181 (1673) şi totuşi însemnarea ca Domn a lui 
Dimitrie Cantacuzino, face pe d. Kozak să creadă că în Mol- 
dova, secolului al XVIl-lea se începea încă anul — dacă sa 
început vre-odată, vom vedea la capătul acestei cercetări — 
la 1-ii Mart, De fapt, nu mai e nici un asemenea cas în 
toată suma nemărgenită de documente moldovenești ce ni 
S'ai păstrat din acest veac. E o simplă greșeală de săpător. 

De altmintrelea, şi întregirea ce propune d. Kozak (un 
verb slavonesc, în loc de un nume propriu) nu e bună. cAn... 
[adecă: 4&...] biv Medelnicer» e un nume. Pe acel timp 
trăia Medelnicerul Deadiul, din Răduleşti, care a jucat în 
pribegiile şi intrigile boierilor moldoveni din această vreme 
un oarecare rol și a ajuns apoi Serdar și Spătar. D. Kozak 
se putea lămuri comparînd a mea /sforie a literaturi! vo- 
mâne în secolul al XVIII.lea, i, pp. 352, 361, 377, 379, 
399, 474, şi ale mele Suzi şi documente, V, p. 50, n” 229; 
p. 94, n” 83. Fata lui, Ana, a fost a doua soție a lui Mihai- 
Vodă Racoviţă. La încheiarea acestei rectificări văd că epis- 
copul Melchisedek cetise (Revista pentru istorie, archeologie 
șz filologie, I*, p. 69) mai bine: «Deadu». 

Piatra pusă de un Dumitrachi pe mormîntul părintelui săi 
la lunie 7188 (1680) ar oferi greutăți de înțelegere, pentru 

1 V. şi Sfudit și dec, V, p. 215, n0 20.
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că se spune că Domn era un <Dum.», ceia ce d. Kozak 

întregește ca: «Dumitrașco». De fapt, numele Domnului este, 

nu «Dum.», ci Duca, și, în adevăr, peste Moldova domniă 

atunci Duca-Vodă. 

Pentru Maria fata lui Constantin-Vodă Mavrocordat, mări- 

tată cu Gheorghe Balș Păharnicul, moartă la 15 Februar 1770, 

d. Kozak nu poate da nici-o lămurire. Din Genealogia 
Cantacuzinilor, pe care ara tipărit-o în 1902, se vede (pp. 390-1) 
că ea ținuse pe un fiii al lui Lupu Balș Logofătul, Iordachi, 
şi că i-a lăsat o fată. 

La p. 25, d. Kozak ni destăinuiește că «se socoate în 
genere că Voevodul Miron Barnovschi Moghilă (1620-29) e 
și îngropat la Dragomirna» şi adauge: «dar această presu- 
punere nu se confirmă». N'a putut susținea așa nici un om 

serios: Barnovschi, care domni de la 1626 la 1629, fu ucis 
la Constantinopol în ziua de 2 Julie 1633 (ale mele Sud 
și documente, IV, p. 201: raport olandes din 12 Iulie). Cor- 
pul săi fu îngropat la Patriarchie; «spun să-i fie adus oasele 
în țară Vasile-Vodă», adauge Miron Costin (p. 297). E de 
crezut că — dacă ştirea e adevărată — el va fi fost îngropat 
în ctitoria sa din Iaşi, mănăstirea Barnovschi, cu toate că 
în testamentul său, tipărit de d. Hasdeu (Archiva istorică, 
I?, p. 189), el lăsase să fie adus la Dragomirna, - 

iII. Homorul. 

Vechea bisericuţă ar fi fost, după Sc/ematismul metropo- 
litan, distrusă de Tatari între 1527 şi 1530. D. Kozak so- 
coate că această aserțiune «ar trebui întăi dovedită». Nu 
era nevoie de nici-o așteptare, şi afirmaţia se poate înlătura 
lesne prin faptul că n'a fost nici o năvălire de Tatari pe 
acea vreme. În această privință se putea lămuri d. Kozak 
prin cartea mea Su? istorice asupra Chiliei şi Cetăţii. Albe, 
Bucureşti, 1899, p. 184. 
“Noua mănăstire a fost întemeiată de cunoscutul Logofăt 

Teodor al lui Petru Rareş, care a avut un rol şi în mișcarea 
literară a timpului: d. Kozak nu vorbeşte nimic asupra 
vieţii lui.
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Numai discutînd data morţii lui Teodor, însemnată pe piatra lui de mormînt la Homor, d. Kozak dă ceva amănunte istorice. Dar, la admiterea datei de 18 Septembre 1538 pen.- tru intrarea lui Petru Rareș în Ciceu, d-sa trebuia să adauge că ziua, însemnată de cronica slavonă, se întărește și docu- mentar, precum am dovedit în Doc, Bistriţei, |, pP. XXXII. De unde va fi scos d-sa că lui Toader i se zicea Bobojog? Eu admisesem! numele de familie Balș, referindu-mă la Doc. Bistriţei, |, p. XUIV, dar Toma Baloş e din 1548 și inscripţia din Cartea d-lui Kozak arată că Toader acesta murise la 1539 încă?, Fiind vorba de mormintul Vistieralui Jon Solomon (p. 35), d. Kozak se mulțămeşte a cita pe Wickenhauser, So/za. Trebuia întrebuințate, de același, Kimpolung, Radautz, Ar- chiva vomănească a lui Kogălniceanu și regestele la Hurmu- zaki, XI, în Prefaţa căruia, p. XLVU, d-sa ar fi găsit o notă despre Ion Solomon. 
La inscripția unui Gheorghe mort după 7070 (1562), cum se poate admite că ele același care face o donaţie (deci era om matur) la 7007 (1497), nu pot înțelege (v. Kozak, p. 36). La expunerea carierei episcopului de Rădăuţi, Eftimie, d, Kozak admite că lupta de la Verbia (firește d-sa scrie ru- seşte «<Verbija») s'a dat la 10 Novembre 1561: am tipărit (Hurmuzaki, XI, p. 58) descrierea contemporană din care resultă ziua de 18 Novembre, pe care o dă şi Ureche (p. 211). D-sa crede că nu s'a hotărît încă în privința persoanei lui Eftimie care a scris cunoscuta cronică slavonă a Moldo- vei; astăzi se ştie însă că acel Eftimie nu e acesta, din Ră- dăuți, ci călugărul de la Neamţ (v. a mea /sforia literaturii române, LL, pp. 543-4). 

IV. lişeşti. 
Ionaşco Isăcescu, pomenit aici, în calitate de ctitor al bi- sericii, e cunoscut; i se face o vînzare de Toader Calmășul: actul e tipărit de mine în Documentele Callimachi, |, p. 433, 
1 Zi. Bi. rom, U, p. 540. 
? La Ac. Rom, se află întărirea domnească, din 9 Mart 7043 (1535), a unei vinzări către dinsul, ca Mare-Logofăt,
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nota. Lucrul şi cartea aă rămas necunoscute d-lui Kozak, 

— ca toate publicaţiile mele de altmintrelea. În inscripţie d-sa 

cetește: «loncula Alixandru Voevod» și explică: «Jankul 

Alexander der Vojevode», cînd era pur și simplu : «Io Niculai 

Alexandru Voevod», adecă: Nicolai Mavrocordat, fiul lui 

Alexandru Exaporitul (p. 40). 
, 

V. Creşciatic. 

Sirbul «Hagi Preda, ctitorul», nu e un Sirb, pentru care 

determinaţie d. Kozak duce luptă în notă, ci un Bulgar. 

Sîrdi se ziceai de mult la noi Bulgarii: în cronica munteană 

din Magazin, IV, p. 314, Mitropolitul Ignatie e arătat ca 

Siră din Nicopol. Toader Nacul, pomenit la p. 43, eco 

cunoscută personalitate, despre care, ca Vornic de Cimpulung, 

e vorba în Doc. Bistrzfei, ” 

VI. Mileşăuţi. 

Se începe cu o curioasă polemică împotriva celor ce dădeaă 

o origine romană (7uâles !) saă gotică acestui nume. De ce 

ar fi satul Varnița un «<bekanntes Tatarenschlachtfeld>, nu 

pricep. Lupta de la Rimnic (pomenită în inscripție) e lumi- 

nată și prin izvoare străine. D. Kozak avea de citat aici ale 

mele Studii și documente, V,pp. XXXVIU-IX sai studiul d-lui Al. 

Lăpădatu,în Convorbiri literare pe 1903, despre Vlad Călugărul. 

VII. Părhăuți. 

Cariera întemeietorului Gavril Totrușan (din Trotuș) e iarăşi 

- luxos, dar insuficient redată. Dacă d. Kozak se adresă listelor 

d-lui Ghibănescu, din Vzicariul, XVIII, ar fi văzut că Gavril 

„apare ca Vistier încă la 25 August 1516, şi l-ar mai fi aflat 

în trei acte ca Logofăt, apoi înalte două pomenindu-l după 

ieșirea din Logofeţie. În ale mele Suzi şi doc., V, p. 212, 

ar fi găsit încă un act din ultima categorie. Izvor pentru 

pretinsa trădare a lui Gavril în 1538 nu ni se arată. Că el 

ar fi fost Logofătul lui Lăcustă nu dovedește nimic: în Wi- 

ckenhauser, Mo/dawitea, p. 81, n” 42, se întărește numai o 

danie făcută de «Totrușan Logofătul» (ceia ce nu arată că
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el funcţiona încă)!. Cu el a fost ucis și boierul Petrașcu (pe 
care d. Kozak îl uită). Mai mult, în ale mele Documentele 
Bistriței, 1, d-sa ar fi găsit pe Totruşan Vistier și Mare- 
Vameș încă din 1510 (p. X), lar fi văzut în expediţii (p. 
XUI). Data morţii lui, 11 Mart I54I, o putea ști din do- 
cumentul polon ce am tipărit în Chi/ia și Cetatea-4Aldă, p. 
349 (n* vi) și tot de acolo că Totruşan a fost în adevăr 
Marele-L.ogofăt al lui Alexandru-Vodă Cornea. Vămeșia lui 
Totrușan la început ar fi permis d-lui Kozak să admită că 
Anjinco Vameșul, îngropat la Părhăuţi, era tatăl lui. 

Pentru Murguleți, d. Kozak ar fi avut la îndămînă o bogată 
colecție de acte în Archiva zsforică, II, p. 197 şi urm., și 
note complementare în Zoe. Bistriţei, |, p. Xvur. Teodor 
Murguleţ nu se putea numi «Turca»: mare nici un sens. 

VIII. Petrăuţi. 

Biserica de acolo, clădită în 1487, comemorează, probabil 
biruinţa de la Scheia (v.a mea Czz/za şi Cetatea- Albă, p. 169). 

Pentru piatra de supt Aron-Vodă e cu neputinţă de primit 
cetirea d-lui Kozak, pentru care ea ar veni de la un Pră- 
doschi (?). Mi se dăduse acum cîtva timp o altă cetire, pe 
care mă mulțămesc a o aminti: v. Analele Academiei Române, 
XXI, p. 268. Această inscripție, din Decembre 7103, nu 
poate fi strămutată în 1595, căci Aron-Vodă a fost scos din 
Domnie încă din Maiui al acestui an. E deci, neîndoielnic, 
Decembre 1594. 

Altă piatră e închinată de «cneaghina Marghita» maicei 

i Astăzi actul resumat acolo de Wickenhauser se află la Academia Romină, 
Prin el, din Hirlăii, 24 Maiii 7047 (1539), Ştefan-Vodă întărește Moldaviţei 
un loc pe care Ion Moţoc, fiul lui Ivanco, îl vânduse namemS kpusm$ nan$ 
ToTrpSuanS asregers ; ceia ce poate însemna și «fost Logofât». Totrușan figu- 
rează însă ca Logofăt în actul lui eŞiefan-Voiă fi4/ lui Ştefan-Vodă>, din 23 
Maiii 70... (rupt), prin care se face o danie boierului Crăciun (marturi : Po- 
pescul, Manea și Grozav, pîrcălabi de Neamţ, ... rul şi Ma..., Mihul..,, Drag- 
șan Spat., Crasnăș Vist., Huru ()..., Lohan Stol, și fiii Domnului: Alexan- 
dru şi Ştefan) (Bibl. Ac, Rom., Pec. 31). — În Bibl. Ac. Rom. se mai află, cu 
privire la 'Totrușan, o întărire către el a Părhăuţilor (Vaslui, 7 Mart 7031 = 
1529: i se zice biv Logofăt),
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sale Protasia în Septembre 7108 (deci 1599). D. Kozak traduce 
«cneaghina» cu Fiirstin şi nu încearcă să identifice. E clar 
însă că această Marghita e soția lui Simion-Vodă Movilă, și în 
1599 el nu era încă Domn muntean, cum ajunse abia în 1600: 
deci «cneaghina» se cuvine a se traduce numai prin Jupă- 
neasă, şi mai sînt casuri de simple boieroaice care-şi zic 
cneaghine. 

1X. Putna. 

D. Kozak nu găsește știri despre schimnicia Putnei după 
anexarea Bucovinei de Austriaci. Din ajunul anexării putea 
găsi informaţie în ale mele Documente Callimachi, |, p. 421, 
n” 1: pe-la 1760 stătea acolo schimnicul Sila. 

Citind cronica slavonă a Moldovei, d. Kozak se întreabă 
unde să fi fost Lipnic, în care loc Ștefan-cel-Mare a cîștigat 
marea sa biruință asupra Tatarilor. Lipnic e în fostul Ţinut 
al Sorocei, în Basarabia, şi aceasta se poate vedea din lista 
de sate basarabene pe care o dă d. Arbure, în a sa Basa- 
rabia, Bucureşti, 1899, p. 723. Deci era inutil a cita lectura 
greşită Lipinţi. 

Pe p. 66, nota 1, d. Kozak se folosește de faptul că în 
Cronica putneană s'a făcut un adaus ceva mai sus decit tre- 
buia, pentru a presinta încă odată ipotesa, scumpă d-sale, că 
noi începeam anul noi rusește, la Mart. D. Kozak se întreabă 
dacă luarea Brăilei de Ștefan-cel-Mare n'a fost în 1471. Îi 

răspundem că nu, de oare ce pentru această campanie a lui 
Ștefan avem şi un izvor documentar, citat în ale mele Siuzz 
ş? doc III, p. xxxv. Brăila sa luat la 27 Februar 1470, 
cum spune letopisețul bistrițean. Era în adevăr în 1470 0 
Marţi, ca în cronică. 

În nota despre întăiul egumen de Putna, Ioasaf (e zădar- 
nic a discuta dacă putea să-l cheme Iosif), dacă d. Kozak 
ar fi cunoscut ale mele Si şi doc., V, ar fi putut spune 
că Ioasaf a venit de la Neamţ, unde era egumen în 1463 
(v. î. c, p.38,n“1). 

Neculce nu spune că la Putna Ștefan a pus mai mult aur 
decit pictură, ci că în această pictură predomina aurul.
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Inscripţia din Arcp. rominească pe care d. Kozak o dis- Ccută la p. 67, nota 3, e de răspins fără discuție: ce putea fi vorba de Dragoș într'o pisanie a lui Ștefan-cel-Mare! Altă inscripție, din 6989, nu poate fi declarată neauten- tică pentru că Ștefan e numit acolo încă în viaţă «Mare». «Mare» pentru el are tot atita valoare cîtă și pentru tatăl săi, calificat în aceiași inscripţie de «mare». Acest titlu se dă, în Țara.Romănească, luj Nicolae Alexandru pe epitaful său (Onciul, Originite Principatelor, p. 182). El se dă de patriar- chul constantinopolitan aceluiași Alexandru. Mircea-şi zice «Mare Voevod». Înscripția e deci contemporană — căci cine Și-ar fi permis, și pentru ce, impietatea de a pune inscripţii false în numele lui Ștefan-cel-Mare ?! Și d. Kozak observă că noua inscripţie din 1481 se poate lămuri prin încheiarea zidu- lui în acest au, 
La știrea de Pe p. 71 că, iatr'un manuscript din 102, satul Coţmani e numit «vestitul», se cuvenia să se adauge şi motivul: petrecerea acolo, în 1497, a Polonilor regelui Ioan Albert, porniţi asupra Moldovei (Cronica bistrițeană). Nu se poate admite că bogatul, mindrul Vasile Lupu, un Cre- Sus pompos al vremii sale, a dărimat Putna ca să scormonească bogății în mormintele domneşti. Tot ce spune pentru aceasta, din auzite, Neculce, într'o Samă de cuvinte (p. 186), n'are nici-o valoare istorică. Vasile-Vodă a voit numai să refacă Putna, "care se ruinase. Presupusul hoţ de biserici a înnălțat minunatele mănăstiri Trei.lerarchi și Golia în Iași, și, unde n'a clădit, a dres. Pentru Pobrata o spune aceasta un foarte frumos act al Mitropolitului Dosoftei, tipărit în Candela, IV (1885), pp. 147-50: <Nime nu cutedza să să faci ctitor, să o acopere, păni diade voe Vasilie-Vodi dumisale Iorgăi Postialnicul, vă- rului său, de o ai acoperit, iară tripăzările ai vindut că- lugării cu săborul un munte dumisale lui Gheorghie Păhar. nicul-Mare, fratele lui Vasilie-Vodi, Dum(nejdzăă să-l pome- nească, nu pre bani, ce pentru să dereagi tripădzăriile ciale de dires și ciale de iznoavţ să le facî». În 1635 știm sigur (Doc. Bistriţei, |, p. X0vI) că erai călugări la Putna. Pe atunci era egumen Simon, iar apoi apar proegumenul Gher-
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vasie (îdid., p. 57. n” LXXV; p. 76, n” Il), egumenul Teofan 

(îdid., IL, p. 8, n” cuxxii). Data de 7170 pentru sfirşirea 

mănăstirei reînnoite, poate fi, nu numai 1662, cum admite d. 

Kozak, ci şi 1661, căci Dabija-Vodă începu a domni în acest 

din urmă an. La 3 Decembre st. n. se ştia la Poartă că el 

a fost ales (Hurmuzaki, IX ?, p. 176). 

Pentru a doua restaurare a Putnei, făcută de Mitropolitul 

Iacov, Constantin-Vodă Racoviţă n'a putut contribui, dacă 

ea s'a făcut după 1760, cum pare a zice d. Kozak, căci 

de atunci el nu mai domneşte nici-odată în Moldova. Părinţii 

lui Iacov n'aii fost îngropaţi după 1760, ci în 1758 (v. a mea 

Ist. Hteraturii române, |, p. 531). De fapt reparația se făcuse 

încă din 1756 (îi, p. 534). 
Mitropolitul Teoctist I-iii e îngropat la Putna. Piatra lui 

mormîntală poartă data: Novembre 6986. D. Kozak, doritor 

totdeauna de a arăta că în vechime socotiam anii rusește, 

de la Mart, nu bizantin, de la Septembre, interpretează data 

ca 1478. Dar în cronică — unde în adevăr nu se întrebuin- 

ţează stilul de Septembre, ci acel de Ianuar (nu de Mart; v. 

la urmă) — data e firește cu o unitate mai puţin: Novembre 

6985 (deci tot 1477). Ei bine, d. Kozak înlătură cronica pe 

motivul că s'a scris mai tîrziu decit epitaful. În realitate, nici 

aceasta nu e adevărat: însemnările se făceaii în cronică ime- 

diat după fapt și unele epitafe se scriaă ani de zile după 

îngroparea mortului. 

Că Teoctist ar fi fost Sîrb, Bulgar, nu e altă dovadă de: 

cit un sinodic din a/ XVI//-lea veac. În /sz. fiteraturii ro- 

mâne, IL, pp. 535-6, am arătat că spusa sinodicului nu se 

poate susţinea şi în alte puncte: Mitropolitul Damian de la 

sinodul din Florenţa a mai stăpinit încă multă vreme după 

acest sinod. Sirbia lui Teoctist vine din faptul că el a fost 

sfințit de un patriarch sîrbesc. 

Nota 3 la p. 76 e plină de încurcături. D. Kozak repro- 

duce notița slavonă din care se vede clar că Teoctist a ajuns 

Mitropolit abia supt Alexandru-Vodă. În aceiaşi notiță se 

spune că «la leatul 6961, a fost archiepiscop chir Iosif din 

mănăstirea Neamţului, supt bine-credinciosul Voevod Alexan-
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dru. Și apoi, în zilele lui Alexandrel fiul lui Iliaș Voevod», 
sa făcut mitropolit Teoctist. D. Kozak exclamă : iată co 
personalitate cu totul nouă, archiepiscopul Iosif, ca premer- 
gător imediat al lui Teoctist»! De loc: Iosif supt «A/ezan. 
dru-Vodă» (îndată apoi se spune că <pe urmă, supt A/exan- 
drel lliaş») e vestitul Iosif, întemeietorul Mitropoliei moldo- 
vene, supt Alexandru-ce/-Bu, îar data de 1453 e pusă prin 
confusie. la începutul proposiţiei întăi, pe cînd trebuia să 
înceapă pe a doua (Alexandrei Zopzuia în 1453). Peste citeva 
rîncluri de altmintrelea, şi d. Kozak se gîndeşte ]a posibili. 
tatea (ba siguranfa) unei confusii între cei doi Alexandru. 
Din a mea /st. /iferaturii romine, LI, p. 535, d. Kozak pu- 
tea să afle şi data morţii lui Damian. Legăturile cu Ohrida 
nai venit din causa luării Constantinopolei de Turci în 1453, 
ci din causa întreruperii relațiilor cu acest din urmă oraş 
prin cucerirea de Sultani a ținuturilor intermediare. O mare 
parte din lucrurile ce spune d. Kozak despre Teoctist, și 
unele. ce nu le știe, se aflau încă din 1901 în a mea /sș. 
dit. rom., |, pp. 535-6. Părerea lui Wickenhauser că Teoc- 
tist era la moarte călugărul Rafail (culeasă de d. Kozak, cu 
singura obiecție că nu se dă izvorul), nu merită nici-o men- 
țiune, fiind-că e ridiculă: N'avem piatra funerară a lui Teoc- 
tist, care nu ştie de nici-un Rafail?! Mitropolitul Iacov, care 
şi-a schimbat în adevăr numele în schimnicie, poartă pe 
mormîntul său (Kozak, p. 78) și numele de schimnic. 

La mormîntul Mariei din Mangop, .se trimete, pentru fa- 
milia din care ea făcea parte, la /sforia Românilor de d. A. 
D. Xenopol: însă astăzi e de consultat — cum se va con- 
vinge și d. Kozak văzînd această carte —a mea C/ilia și 
Celatea- Albă, p. 142 şi urm. Data de Decembre 6985 pen. 
tru moartea ei —în inscripţie, ca și în cronică —ar fi de 
înțeles: 1477, şi nu 1476. Eu am luat tot data de 1477 încă 
din 1901, dind în 754, /4, 7om., LI, p. 567 nota 3, toate lă- 
muririle ce dă acum, ca din noi, d. Kozak, Cit de puţin se 
împacă de altmintrelea părerea de aici a d-lui Kozak cu alta 
pe care o are puţin mai departe, vom vedea vorbind de 
inscripţia funerară a Domnei Maria a Il-a, fiica lui Radu-Vodă.
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În nota 3 de la p. 82, d. Kozak discută numărul și ordi- 
nea soțiilor lui Ștefan-eel-Mare. Și d-sa e aplecat a admite 
că Maria din Mangup era a treia soție a Domnului. Aceasta 
nu e adevărat: pomelnicul de la Bistriţa, singurul izvor care 
vorbește de Marușca, înşiră pe Doamnele Evdochia și cele 
două Marii, cu titlul de gospojde, iar apoi la urmă pune şi 
pe «Marușca mama lui Alexandru», deci o concubină. Dar 
Ștefan nu venise cu acest Alexandru, care era om matur încă 
la 1476, din "Țara-Romănească. El apare în acte încă de la 
1463 (ale mele Sri? şi doc, V, p. 386, n“ 1). Însă căsă- 
toria lui Ştefan cu Evdochia 'de la Chiev se făcu în Iunie 
sai Iulie ale acestuiași an 1463, şi Alexandru nu figurează 
în acte anterioare ale lui Ștefan. Caracterul de concubină și 
bastard al Maruștei şi lui Alexandru nu poate fi supus în- 
doielii. Marușca era poate aceiași cu Maria, concubina din 
Hirlăă, care dădu naștere lui Petru Rareş (Melchisedek, în 
Analele Academiei Romîne, VII, p. 191). În adevăr acesta 
muri Gâfrîn în 1546. De la 1467 la 1472 Ştefan a fost apoi 
neînsurat (pănă ce iea pe Maria lui Mangop). 

În 1479 şi 1480 mor copiii lui Ștefan: Bogdan și Petru. 
Despre ei se poate zice numai că se ivesc în documente pe vre- 
mea cînd tatăl lor era însurat cu Evdochia, dar nimic nu do- 
vedeşte —d. Kozak se iea însă după d. Xenopol —că ei ar 
fi fost fiii acesteia. 

Ce se spune despre Maria fata lui Radu-Vodă la p. 38, e 
în parte fals. Expediția lui Ștefan, care luă cetatea Bucureş- 
tilor şi prinse familia lui Radu, e din 1473. Dar nici Maria- 
Despina, soţia învinsului, n'a fost trimeasă îndărăt la soțul 
ci, care muri îndată după înfrîngere (v. ale mele Sidi: și 
doc, II, p. xxxvI şi monografia d-lui Al. Lăpădatu, în Zrax- 
silvania pe I90t; v., de altfel, şi chiar nota d-lui Kozak), 
nici Maria, fata Despinei, n'a purtat vre-odată oficial numele 
de Voichiţa, nici Ștefan n'a luat-o de soție pănă la moartea 
Mariei din Mangop, în 1477 (dacă ar fi fost despărţenie, Doamna 
ar fi plecat din ţară sai s'ar fi călugărit, ceia ce nu s'a în- 
timplat). Ureche, izvorul acestor știri, greșește, și aceasta am 
arătat-o încă din 1901, în critica letopiseţului săi (/s4 /ize-
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Taturii romine, ll, p. 567). Bogdan-Vlad, fiul Mariei lui Radu (Vlad eta numele bunicului mamei sale, Vlad Dracul), nu era încă născut la 27 Maiu 1480 (Uricariul, XIV, p. 71). Naşte- rea lui cade între această dată și cea de qii Februar 1481, cînd el figurează printre marturi după fratele cel mare, Alexandru, singurul rămas în viaţă (Arch. istorică, I!, p. 75). Deci n'au fost în același timp doi fii ai lui Ștefan cu numele de Bog- dan), căci întăiul Bogdan murise încă din 14791. D. Kozak are dreptate însă cînd arată că Maria, fata lui Ște- fan-cel-Mare, moartă în 1518, era «zisă cneajna», nu fiind-că era botezată Cneajna, ci pentru că supt acest nume se deprin- sese a spune lumea fetei nemăritate a Domnului, E, la drep- tul vorbind, Singura, îndreptare nouă și bună, pe care am găsit-o pănă aici. Și încă, pentru a lămuri lucrul maj bine, s'ar fi cuvenit ca d. Kozak să apropie acest cas de altul, anume de actul lui Ştefan-cel-Mare, din 1470, care întărește mănăs- tirii Neamţul dania cei făcuse mătușa sa «cneaghina», fata lui Alexandru-cel-Bun și a Mărinei (Rev. P. îstorie, arch. şi filologie, VII, PP. 377-8). 
La publicarea din noi a inscripţiei de pe mormîntul Mariei, întăia soţie a lui Petru Rareș, d. Kozak uită să mai dea lămurirea că ea a avut un fii Bogdan care dispare și el cinci ani după mumă- sa, la 1535 (despre Bogdan vorbeşte numa aiurea). Se putea ști aceasta din Aza/ele Academiei Romiue, XIX, p. 212. Ea muri în lipsa bărbatului ei, care ciștigase cu o săptămînă înnainte de a ajunge văduv lupta de la Feldioara, în Ardeal (v. Doc. Bis. îrifei, |, p. XXII). 
La p. 93, d. Kozak pretinde că lui Ștefan-cel-Tînăr, fiul lui Bogdan-Vodă, i s'a zis și Crudul («der Grausame»): de unde? În notă, d-sa crede că vrista de 11 ani, dată de un raport polon, lui Ștefan la Suirea lui pe tron în 1517, e bună. O cercetare a actelor lui Bogdan-Vodă l-ar fi convins că nu. După raportul citat, Ștefan s'ar fi născut deci în 1506; dar la 1507 Bogdan n'avea nici un fii (Uricariul, XVIII, p. 

1 Lui Bogdan îi atribuie data de naștere 1474 (fals) un pretendent din - secolul al XVII-lea, care știa că el era fiul Mariei a doua (Hurmuzaki, XII, apărut în 1903; p, 386).



622 INSCRIPȚII ROMĂNEŞTI DIN BUCOVINA 

35). Tot aşa în 1508 (Wickenhauser, Putna, p: 189). Dealt- 

mintrelea se ştie că abia în 1510 Bogdan încheie cu Po- 

lonii tractatul prin care declara că renunţă în sfîrşit la pre- 

tenţiile sale de logodnic al fetei de rege Elisabeta. Numai 

pe urmă el se însură. În Mart 1513, după aproape trei ani, 

Domnul, însurat în ţară cu Doamna Ruxanda, avea trei fii: 

pe Ştefan, din concubina Stana (Kozak, p. 110), pe Petru 

şi pe Iliaș (Arch. istorică, I?, p. 120). Ei apar toți şi în 1514-5 

(Wickenhauser, Putna, p. 106; Arch. istorică, L!, p. 157). lliaș 

muri pănă la suirea pe tron a lui Ștefan, care pomenește nu: 

mai pe fratele săi Petru (cf. Wickenhauser, Putea, p. 192; 

Orest Popescul, Ceva documente moldovene, Cernăuţi, 1895, 

p. 22; ale mele zu? și doc., V, p. 387, n* 5), ba încă pănă 

la începutul anului 1517, cînd Bogdan avea numai doi fii 

(Studii şi doc., V, p. 550, n” 1). Petru, care se întilneşte încă 

la 1522 (Wickenhauser, Putna, p. 204), şi moare în Septembre 

1526, cu cîteva luni înnaintea fratelui săui!, trebuie să se fi năs- 

cut deci în 1511-2, iar Ştefan în 1509-11. Așa încit el avea în 

April 1517 cel mult opt ani, cu toată mărturia cronicii, unde, de 

altminterelea, interpuncțiunea, schimbătoare de sens, a d-lui 

Kozak nu e de admis: sfințirea unui fii de Domn, cînd 

tatăl săi era încă în viață, nu se poate admite, și agrega- 

rea la tron, obişnuită și în Moldova, nu putea aduce după 

sine această ceremonie. De altfel, Bogdan-Vodă era prea tinăr 

pentru ca la 1515 încă el să se fi gindit, bun sănătos cum 

se vede să fi fost, la succesia tronului. N'avea nici patruzeci 

de ani! 
În 1526 Ștefăniță duce războiii cu vecinul săii Radu de la 

Afumaţi, dintre cari şi unul și altul voiau să se însoare cu 

cea mai mică din fetele lui Neagoe Basarab (ale mele Szuaz: 

și doc., II, pp. XLvIIrIx; Analele Academiei Romine, XIX, 

p. 209, nota 7). Radu, învins, luă totuși pe Domnița Ruxanda, 

pe cînd Ștefan trebui să se mulțămească, de și învingător, 

cu sora cea mare, Stana. Aceste lucruri trebuiaii spuse pentru 

a se înțelege otrăvirea Domnului Moldovei, pe atunci încă 

1 Ureche, p. 189.
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un băiețaș de șaptesprezece ani, de această soție a sa. După 
moartea lui Ștefăniță, Stana se călugări ca Sofronia, şi muri 
şi ea peste patru ani. 

Nu pot admite — ca d. Kozak la P. 94 —că episcopii mol- 
doveni eraii în stare și aveai aplecare să-și sape singuri 
epitafele ; «și-a săvîrşit», de pe piatra lui Teofan de Rădăuți, 
înseamnă că a pus pe ua meșter săi sape inscripţia mor- 
mintului, 

D. Kozak neglige şi însemnarea datei cind Teofan a luat 
Scaunul săă episcopal în stăpinire: ea se poate şti însă. Încă 
în 1655 era la Rădăuţi lorest, cum se vede din ale mele 
Studii şi doc., IV, P. 44. O scrisoare a lui către orașul Bis. 
trița în Ardeal am resumat-o în Zoe. Bistriţei, UI, P. 9, n 
CLXXIV. Alte două, din 1642 și c. 1642, cînd era egumen al 
Putnei, le-am dat 7447, 1, PP. 73-4, n” xovii și II, p. 8, n* 
CLAXII. 

„La p. 95, e de sigur de cetit — deci nu trebuie semn de 
întrebare la traducere — cuvintul KEAHKbIU înnaintea numelui lui 
Alexandru Lăpușneanu. A se compara cu îndoielile d-lui 
Kozak relative la același titlu de «mare» alipit la numele lui 
Ştefan-cel-Mare 

La săhăstria Putnei, d. Kozak nu poate da nici-o lămu- 
rire asupra lui Ilie Cantacuzino, întemeietorul. E! era fiul lui 
Toderașco Iordachi şi nepotul de fiii al lui Iordachi Vistierul ; moare în 1709. Cariera lui e schițată în ale mele Sua 
șz doc, V, pp. 587-8. Starețul Sila, fost schimnic, e şi el 
cunoscut: pentru reparația mănăstirii sale putnene, el călători peste Milcov (v. a mea /sz. /zz, române, |, p. 535, nota 4). Cf. şi Doc. Callimachi, IL, p. 421, n 1, unde găsim un privilegiu din 1757 pentru dînsul, și tabla ambelor volume din colecția citată (în mai multe locuri e vorba de sihăstria Putnei). 

X. Rădăuţi. 

Nu e probat prin nimic că Alexandru-cel-Bun a fnzemneiat episcopia de Rădăuți, fiindcă pe vremea lui, și mult încă după dînsul, nu sînt episcopi de Rădăuţi. El a Supus numai .mă- 

e
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năstirii rădăuțene un număr de cincizeci de biserici de sate. 

D. Kozak putea afla numele acelor sate în întărirea din 1490 
a lui Ştefan-cel-Mare (Uricarzul, XVIII, p. 58 şi urm.). Pentru 
organisarea Bisericii moldovene de Alexandru-Vodă nu era 
de recurs la Ureche, ci la recentul articol al d-lui I. Bogdan, 
în Convorbiri literare, pe 1901. În 1463 — cum se vede din- 
trun act resumat în Sfudi? şi doc, V, p. 386, n 1—nu 

era încă un episcop de Rădăuţi. 
Cînd a domnit Bogdan întemeietorul, nu poate fi lăsat 

astăzi în sama cronicilor divergente (v. ultima părere în cartea 
mea Safe și preoți din Ardeal, Bucureşti, 1902). «Mistr. lan», 
care i-a săpat inscripţia din porunca lui Ștefan-cel-Mare, e, de 
bună samă, nu un Ceh — cum vrea d. Kozak —,ci un Sas: 
venirea Husiţilor în Moldova se face nu tocmai pe la 1480, 
cum admite d-sa (v. Chilia și Cetatea-Aldă, p. 90, şi 
Zovei alte ungarische Texte aus einer Hanaschrift der f. 
Hof- u. Staatsbibliothek von Friedrich Keinz, Miinchen, 1879). 

E interesant că, prin ediția d-lui Kozak se vede astăzi că și 
piatra mormintală a lui Ștefan I-iă, pusă de Ștefan-cel-Mare, 
ca și cronica slavonă, pomenește, nu presupusul lui omor la 
Hirlăi, ci lupta lui cu Ungurii Împăratului Sigismund la <Hin- 
dov». Însemnarea s'a făcut însă după cronică, așa încit se 
poate să fie numai reproducerea unei greșeli de copie: Hin- 
dăii pentru Hirlăii, căci aici Domnii îşi aveau reședința, și o 
diplomă latină contimporană cu lupta spune că Sigismund a 
urmărit pe Voevodul moldovean pănă în reședința lui!. Un 
«Hindov» nu e cunoscut. Pentru aceste lucruri d. Kozak se putea 
lămuri din Studii și doc., LI, p. XXIx, ceva mai noii decit 
articolul lui Huber din Archiv fiir ăsterr. Geschichte, LXVI. 

Roman-Vodă nu e Roman Mușat, ci fiul Muşatei, cum 
voiii dovedi — şi se putea vedea lesne — în a mea Geschichte 
aer Rumânen (supt presă). Nu e de loc probat că Anas- 
tasia fata lui Laţco, a luat pe Roman-Vodă și a fost astfe] 
mama lui Alexandru-cel-Bun. Am adus argumente contra 

1 «Circa larem seu domura proprie residencie ipsius Stephani Voyvode» (Hur- 

muzaki, I?, p; 333, n0 CoLXXIII).
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acestei păreri încă din 1901 în /s/. /iteraturii romine, LI, p. 
532, nota 1. E hotăritor faptul că Anastasia mama lui Alexan- 
dru e înmormîntată la Roman, pe cînd acea de care e vorba 
aici găsise locul ei de odihnă la Rădăupi! 

Dacă Cronica putneană, izvorul cel mai autentic pentru ca- 
riera lui Ștefan-cel-Mare, zice că el era nepotul de fii al lui 
Alexandru-cel-Bun, și nu al lui Bogdan fratele lui Alexandru, 
nu înțeleg cum se poate susținea că «întrebarea ar aștepta 
încă o lămurire istorică», — precum face d. Kozak, la pp. 107-8. 

Bogdan-Vodă, fiul lui Alexandru, căruia Ștefan îi pune o 
piatră la Rădăuţi, numindu-l Sukey, unchii, nu poate fi — 
cum observă bine d. Kozak —un Bogdan fiă al lui Alexandru, 
feciorul cel mai mare al lui Ștefan-cel-Mare însuşi (admiţin- 
du-se, cum face Melchisedek, că s'a săpat Sukeoy pentru Su- 
HSkoy, BuSkey). Un asemenea nepot de fiii Bogdan ar apărea 
în mărturiile documentelor lingă tatăl său Alexandru, — ceia 
ce nu se întimplă. Dar tot așa de puțin se poate admite că 
e vorba în adevăr de un Bogdan fiul lui Alexandru-cel-Bun 
şi frate al lui Bogdan, ge sigur fiă al lui Alexandru-cel-Bun 
(o spun și izvoarele polone; v. Chilia şi Cetatea-41bă, p. 102), 
tată al lui Ștefan-cel-Mare. Săpătorul a pus fară îndoială acest 
Snkoy pentru wreu$, căci acesta e tatăl lui Ștefan : altfel ar 
ieși că în gropniţa Rădăuţilor, împodobită de marele Domn, 
el n'a uitat decit pe tată-săă! 

De altmintrelea, putem să alcătuim cu toată precisia lista 
fiilor lui Alexandru-cel-Bun, după multele acte ce s'aii păs- 
trat de la el. Ei apar astfel în documente: 

În Mart 1407 Domnul aduce, însemnind nelămurit că are 
şi fii, numai mărturia fratelui săă Bogdan (Melchisedek, Crez. 
Hușilor, Apendice, p. 5). Îndată după aceasta sînt pomeniți 
însă, în Septembre, fiul Roman și fata Vasilisa, născuți din 
a doua căsătorie a lui (întăia fusese cu catolica Margareta), 
Ana (Melchisedek, Crop. Romanului, |, p. 104; originalul în 
Bibl. Ac. Rom.). În 1409, e citat numai Roman (Arch, îs- 
orică, I?, p. 11). 

1! Asupra acestui punct imi atrage atenția d. G. Popovici. 

68775. Vol. vI. 
40
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În anul următor, 1410, mai mulți fii nenumiţi, — alusie la 

o bogată posteritate nelegitimă (722d., p. 12). Roman murise 

deci. 

Dar la 1409 încă se născuse Ilie, din aceiaşi Doamnă Ana 

(zisă Neacşa) (Bogdan, Cron. inedite, p. 35; cf. 57. dit, ront., 

II, p. 533, nota 4). 

El n'are parte să fie pomenit anume în documente, căci, 

din motive politice, Alexandru lasă pe Ana-Neacșa (1427) 

pentru a face o strălucită căsătorie, cu Polona Ringala. Nu 

se pomenesc nici alţi doi fii, născuţi din relaţii nelegitime, 

pe cînd Ringala era Doamnă, Ștefan (n. 1410-1), fiul Stancăi, 

şi Petru (a. 1421-2), fiul Marinei lui Marin. Căsătoria cu 

Ringala nu dă însă urmași la tron (cf. Con. inedite, p. 35). 

În 1421 aceasta, care părăsise probabil de mai mult timp 

Curtea soţului ei, cere divorțul (Sfuzz: şi doc. L-Il, p. XXXII). 

Încă din 1418 începe deci a fi adus înnainte numele lui ]lie 

(Wickenhauser, Mo/dowitza, p. 60). Numai el se găsește la 

1422 (Arch. istorică, I!, p. 132), la 1427 (Wickenhauser, 

Putua, p. 147), la 1428 (7bid, p. 200; Arch. istorică, |!, p. 

121; Uricariul, II, p. 252; XVIII, p. 1). 

Către sfirșitul vieţii sale, în 1429, Alexandru înseamnă pe 

toți fiii săi, naturali sai legitimi: Ilie, Ștefan, Petru, Alexan- 

dru (Arch. ist, |! p. 122). În 1431 nu mai erai în viaţă 

decit cei trei d'intăiu (7f27,, p. 122). Se ştie că [lie și Ștefan 

se luptară împreună după moartea tatălui lor și că Petru, 

care domni și el, ţinu partea lui Ştefan ! (:fzd,, p. 123). 

Unde mai rămîne deci locpentru fiui Bogdan, fii legitim, 

căruia să îi se fi făcut o îngropare domnească la Rădăuţi? 

E importantă și noua lectură a pietrei VIII, din care se 

i! Pomelnicul de la Bistriţa (Bogdan, 4. c., p. 65; cf. Gr. G. TYocilescu, în 

An. Academiei Romîne, XVII, pp. 335-6) trebuie înțeles așa. Dupi fratele 

lui Alexandru-cel-Bun, Bogdan, şi mama lor Anastasia (deosebită de Anastasia 

fata lui Laţeo, căci aceia e îngropată la Rădăuţi, pe cînd aceasta la Sf. Pa- 

raschiva din Roman; Melchisedek, Crorz. Romanului, |, p. 101), apare Doamna 

Ana, surori, nepoate, fete ale ctitorului, ca: Maria și fata ei Ana, Maria 

Vasilisa, pomenită şi în documente, Anastasia, toate goszojde, adecă Doamne 

şi Domniţe,
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vede că Ștefan a închinat-o, nu unei neexistente Maria, fata 
cneaghinei Anastasia, fată ea însăși a lui Laţco, ci Anasta- 
siei chiar. Dar obiecţia mea din /s4, iteraturii române, LL, 
P. 532, nota 1, rămîne: nu se dă numele soțului Anastasiei. 
Deci, ori ea n'a fost măritată, ori a luat pe cineva al cărui 
nume a fost șters din lista Domnilor legitimi, lurg Litvanui !, 
Nici într'un chip însă nu s'ar fi uitat numele lui Roman-Vodă 
pe lingă al Anastasiei, dacă aceasta i-ar fi fost soție. De 
asemenea o astfel de căsătorie —un titlu de legitimitate 
pentru Romanizi — ar fi fost pomenită cu mîndtrie în vre una 
din cronicele lor; ceia ce nu se întimpină, 

La p. 110 se dă inscripția Stanei, mama lui Ştefăniță — 
despre care, nespuindu-se «Doamnă», trebuia să se însemne 
că a fost numai concubina lui Bogdan-Vodă. De ce trebuie 
să fie Sirboaică, dacă o chema Stana, nu pot înţelege. 

La p. 113, dindu-se inscripția de pe mormîntul Mariei Ni. 
culescu, Munteanca, trebuia să se explice că Niculeștii erat înrudiţi cu familia Crețuleștilor și că acest Alexa Niculescu 
chiar, soțul Mariei, apare într'o petiție din 15 lanuar 1773 către ambasadorul rusesc la congresul din Bucureşti. V. Ge. nealogia Cantacusinilor, P: 377; nota 1; p. şr2. 

Cînd, ia p. 114, d. Kozak lămurește inscripția episcopului Gheorghe de Rădăuţi, mort în 1593, d-sa comite greșeli care au fost notate mai sus, p. 609. 

XI. Reuseni. 

Data de 1450 pentru uciderea lui Bogdan-Vodă în acest loc nu se poate admite, Atitea izvoare o fixează în 145. V. Chifia ș? Cetatea- Albă, p. 105. Totuși, în adevăr, 16 Oc- tombre 1451 a fost Simbătă şi cronica bistriţeană zice că Bogdan a fost tăiat Vineri, Explicaţia e aceasta: ucigașul, Petru-Vodă, veni în adevar Vineri, dar ucise pe Bogdan «în faptul zilei» următoare, de Sîmbătă, 16. 
E sigur că inscripția romănească de pe pp. 118-9 e răi 

! În articolul săă despre ocoalele lui luga (în Convorbirile literare pe 1891) și d. G, Popovici e de această părere.
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citată : ea n'are nici-un sens, și nici personagiile nu co- 

respund. 

XII. Siretiu. 

Cu privire la originile orașului, d. Kozak spune că sar 

putea găsi ceva în «felurite tălmăciri ale izvoarelor grecești 

din vremea mai veche». Foarte curioase aceste izvoare! Sire- 

tiul ar fi jucat un rol «şi în timpul dominaţiei cumane»: şi 

mai curios! Ar fi fost «cea mai veche residență a Voevozi- 

lor Moldovei»: nu, aceia a fost Baia. Episcopatul latin de 

Siretiu sar fi strămutat apoi la Bacău: am arătat însă în 

Prefaţa la vol. I-II din Suzi și documente că episcopatul de 

Bacăii nu resultă de loc dintr'o strămutare a acelui din Si- 

retiii. Un «cartier grecesc» n'a existat nici-odată în Siretiui. 

Numele Sasca nu arată că a fost un episcopat latin, ci că 

ai fost cîndva Saşi în Siret (tot aşa pentru Sasca de lingă 

Baia). «Tatarătina» d-lui Kozak dovedeşte, nu pradă repe: 

tată din partea Tatarilor, ci existenţa pe lîngă acest oraș, 

ca şi pe lingă multe altele, a unei așezări de robi tatari ai 

Domnului, de Tătărași (ca în laşi, Suceava, Botoșani, etc.). 

Pentru faptul că biserica Sf. loan e făcută de Margareta, mama 

lui Petru şi Roman-Vodă, nu trebuie, cum crede d. Kozak, 

«o cercetare mai de aproape»: este-un act de la Petru, care 

spune deslușit că biserica Sf. Ioan, întăiii catolică, a fost zi- 

dită de mama acestui Domn (v. Sf: și documente, Il, 

p. XLIX). 

XIII. Solca. 

Cu privire la Solca nu e nici-o contrazicere între izvoarele 

documentare şi Miron Costin: mănăstirea a fost cu totul ter- 

minată numai în z63c, fiind însă mai veche. D. Kozak putea. 

să admită data de: a doua Domniea lui Ștefan Tomșa, 7130, 

a lui :Costin, pe care pare că vrea să o îndrepte în 1620: 

Tomşa domnește, în adevăr, a doua oară de la 1620 la 1623. 

Cronologia Domniilor din secolul al XVII-lea se dă în cărţile 

mele: Socotelile Brașovului (din Analele Academiei Române, 

XXI) şi Sfuaii şi documente, IV, Prefaţa.
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Inscripţia romănească de pe p. 126 e neîndestulător cetită : în 
loc de «ai bătut Neamţi (?) pre ut... abe în zilel[e] ... Ducă», 
trebuia cau bătut Neamţi pre Turci la Beă în zilel[e) Ducăi», 
căci e vorba de despresurarea Vienei, în 1683. În loc de cai 
făcut... Abăza Stolnic [i] cu prea-iubită giupănease dmisale 
Șerbeil», trebuia: cai făcut... Abăza Stolnicul prea-iubită[i] 
giupănease[i] dumisale Șerbei». Restul e prea defectuos re- 
produs ca să pot înțelege ceva. Lipsesc și ori-ce note asu- 
pra lui Abăza: el e Abăza Stolnicul de supt Antonie Ruset. 
Se putea consulta S/udiz şz doc, V, p. 617. 

A doua inscripție, p. 127, pomeneşte un < Vornică la Domna», 
<adecă Vornic de spre Doamna», cum se mai zice, în ser- 
viciul Doamnei. D. Kozak traduce însă «Richter bei der Lan- 
desherrschaft», adecă la Domnie, — ceia ce e alt ceva şi n'are 
nici sens. * 

XIV. Sf. Ilie. 

Cuvintele greceşti pe p. 129 sînt iarăși răi cetite: ele nu 
daii nici-un înțeles. În a doua inscripţie e vorba de o femeie, 
al cărei nume se termină ... odiia ; d. K. traduce însă: Draga, 
un nume pe care nu l-am aflat în onomastica romăneascăl, 
A treia inscripţie ar începe așa: «supt plilatirJă pi. ..», pe 
cînd e, firește: «supt aastă piatră)». 

XV. Sf. Onofrei. 

La inscripția lui Ştefan-Vodă Petriceicu și a soției lui Ma- 
ria, trebuia să se spuie că Doamna se numia Matiana, — 
precum se vede din actul tipărit în Are. zstorică, IL, pp. 
272-3. Ea S'ar fi căsătorit apoi cu un Polon (Cantemir, Zsz. 
mperiului otoman, p. 417, nota 5). Cf. și Hurmuzaki, Su- 
Plemeut II, vol. III. 

Pentru episcopul Ioanichie de Roman, eraii de cules știri 
în Doc. Callimachi, I, acte interne. 

1 O singură dată am găsit o Drăza.
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XVI. Suceava. 

Forma «Soceava> se mai află și în actul din 1443 pe care 

l-am menționat în Sfudz7 și doc, V, p. 3, 0” 5. Deci forma 

durează și după Alexandru-cel-Bun (cf. Kozak, p. 131, nota 1), 

Cele două figuri decapitate din biserica Sf. Gheorghe, care 

se află lingă ale lui Bogdan-Vodă şi fiilor săi Ștefan și Petru, 

sînt, de sigur, figura Doamnei și a celui mai mic dintre fiii 

domnești, Iliaș (v. mai sus, p. 622). Inscripţia de la Petru 

Șchiopul, foarte importantă pentru asociarea la Domnie a 

fiului său Ştefan, în loc să fie aruncată în notă, trebuia pusă 

în text şi explicată prin Prefaţa la vol. XI din colecţia Hur- 

muzaki. Tot așa se puteai da lămuriri despre importantul 

Mitropolit Teofan, care a făcut pridvorul (Hurmuzaki, XI 
Prefaţă). 

În aceiaşi biserică se află piatra de mormînt pusă de Vasile 

Hatmanul şi soția lui Marina fetei lor Maria, în 1654-5. Răsfoind 

prin publicaţiile romănești, d. Kozak ar fi putut da lămurirea, 

neapărată, că acesta e fratele lui Gheorghe Ștefan-Vodă, Va- 

sile Ceaurul, — ceia ce dă inscripției o mare insemnătate. 

Inscripţia de pe p. 137 vine de la un personagiu din numele 
căruia d. Kozak poate ceti numai: «lon... lip»; aceasta ar 
fi: Ioan Filip, iar nu, cum ni se propune, chiar cu semn de 
întrebare: «loan Lip»! Numele Domnului de atunci e cetit: 
«Nolgrngov> (noarpuren), şi d. Kozak explică, mirat, că pe 
atunci, în 1762, domniă Constantin Mavrocordat. Nu, ci dom- 

niă Grigore Callimachi, — așa încît numele «necetibil» e «Io 
Grigore»-Vodă. 

În biserica Sf. Dumitru e îngropat Bogdan, fiul lui Petru 

Rareş şi al Doamnei Maria. Se ştie (cf. Aza/ele Academiei 

Romîne, XIX, p. 212) că acest Bogdan, singurul fii cu nu- 
mele de Bogdan al Voevodului, dispare din documente la 

1534 (==7042) (Srudii şi doc., V, p. 212, n“ 5; Wickenhau- 

ser, Moldawitza, p. 79; Uricariul, XVIII, p. 120). A doua 
soție a lui Petru, Despotovna sîrbească Elena, zisă şi Eca- 

terina, fata lui Ioan Despot (v. Convorbiri literare pe 1903, 
Manifestări nouă ale unei școli vechi, 1), se întilnește do- 
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cumentar abia în 1535 (Marian, în Analele Academie: Române, 
VII, p. 297). E ciudat că în 1535 apar în același timp, în 
locul lui Bogdan, cei doi fii mai mari ai Domnului cu Elena, 
şi Ilie şi Ștefan: nașterea amîndurora trebuie deci pusă în- 
tre Mart 1534, cînd ei lipsesc din acte (Stud? și doc, d. c.), 
şi Mart 1535 (Arch. istorică, LI, p. 83), cînd sînt pomeniţi 
şi unul şi altul. Cînd tatăi lor pierdu Domnia, în 1538, ei 
n'aveaii deci decît trei-patru ani, şi de aceia și vorbește cro- 
nica rusească a lui Macarie de «micii copii» ai Voevodului 
pribeag (Bogdan, Cronicele moldoveneşti, p. 209). 

Din Cicei unde se adăpostise — d. Kozak rusifică şi această 
biată cetate romîno-ungurească, făcînd din ea un «Citev» — , 
Petru căpătă voie de a pleca, spre îndreptăţire, la Constan. 
tinopol; călătoria am descris-o, după scrisorile Domnului însuși, 
în Doc. Bistriţei, |, pp. XXXIv-vI, carte pe care, ca pe toate 
lucrările mele, d. Kozak n'o cunoaşte. D-sa se mulțămește a 
spune că in April 1540 mazilul era la Constantinopol, îm.- 
preună cu un fiii, pe care-l arată în adevăr lingă tatăl său 
un raport diplomatic (Hurmuzaki, 111). 

D-sa crede că acest fiu era Ilie, dar copiii de patru ani 
nu se ieaii în așa drumuri de primejdie, și apoi corespon- 
denţa citată, ca şi Cronica lui Macarie, spune explicit că zoz 
copiii (Iliaș, Ştefan, Ruxandra ; v. Ureche, p. 196) rămaseră 
în Ciceii. Cind Petru recăpătă în 1541 Domnia, el trebui să 
trimeată ca zălog la Poartă pe Iliel, cu toată virsta lui fra- 
gedă, care-l expunea să-şi piardă tot caracterul romănese 
(Hurmuzaki, II!, p. 225, n“ cxou). Fiul care fusese pănă atunci 
la Țarigrad, rămîne să fi fost Bogdan: de oare ce el nu se 
mai află în documente de la 1534 încolo, elva fi fost trimes 
la această dată ca zălog al tatălui săi. El moare fără să mat 
revie în ţară. Data de 3 Septembre 7048 ar trebui atunci 
interpretată 1540, și ar însemna, nu ziua îngropării— în 1541 —, 
ci a morţii la Constantinopol a fiului de Domn. Conjectura 

1 Nu putem constata din acte, de oare ce ele nu s'aii tipărit pentru 
a doua Domnie a lui Rareș decit din ultimul an, dacă Ilie dispare din do- 
Ccumente cu pailejul plecării sale. La sfirşit, tatăl săi i căpătase însă voia de 

se întoarce, V, şi Studii şi doc, V, p. 212, n% 6. Cf. vol, VI, p. 140,n0 3.
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ce face d. Kozak în privința existenţii altui Bogdan, n'are 
valoare. 

În aceiaşi biserică e îngropat Toma Vistierul lui Rareș în 

a doua Domnie, mort la 21 August 1543. Piatra e pusă de 

KW'krHnă... Ka, ceia ce înseamnă «jupăneasa... ca», iar nici 

de cum «soţie», cum crede d. Kozak (ea zice mortului numai 

«prieten»), și încă mai puţin <Doamnă>, cum adauge în pa- 

rentes d. Kozak (pe lingă toate, numele Doamnei Elena-Eca- 

terina nu se termina cu cele două litere păstrate). De Toma 

ni spune d. Kozak cum că ce cunoscut în Istorie». Vu? e 

cunoscut, dar i-ar putea fi cunoscut dacă, întrebuințind Doc. 

Bistriţei, ar fi văzut că Toma, Tomșa a mers în 1529 cu 

oastea asupra Bistriței (I, pp. xxv-vI; cf. vol. II, p.vn. Cf. 

și Uricariul, XVIII, p. 503. 

Numele fiuiui Mogildesei nu poate fi bine cetit: din lite- 
rele «M. It. co» nu se poate face nici un nume 7omănesc po- 

Sibil. Mogildea era pe atunci — 1593-4— un Vornic de gloată 

(Doc. Bistriţei, |, p. 7, n* xi; II, p. vu). Unul mai vechii, 

Zbid, p. XUVuL. 
Biserica Sf. Nicolae din Suceava e înnoită de Nicoară Pră- 

jescul, Mare-Vistier între anii 1610 şi 1611, supt Constantin- 

Vodă Movilă. V. și Szudiz Ș? documente, V, p. LI, n 52 
(cumpărătură a lui în 1609), n” 54 (alta în 1610) (de la 1625 
apar fiii lui: Ionașco, Lupul). Pentru d. Kozak, el e pur şi 
simplu «Nikora Pereskul»>, adecă, cum am zice pe romă- 

nește, Perjescu. 

În biserică, e mormîntul Marelui-Vistier Iani Calugheră, din 

Pogoniana, de unde a fost și cronicarul-poet grec Matei al 
Mirelor. lani se găseşte prin acte, în calitatea sa de Vistier 
al lui Aron-Vodă, în slujba căruia muri cu cîteva luni înnainte 

de mazilia Domnului săi (la Mart 1595). Asupra lui şi unui 

omonim, Francisc Calugheră, am dat știri în vol. XI din co- 

lecţia Hurmuzaki, p. 756, nota 1; cf. și regestele de la sfir- 

şit, p. 905. Mai tîrziu, Mihai Viteazula pretins că ani stătea 
în înţelegere cu dușmanii lui Aron-Vodă şi că pregătia, prin 

uneltiră în ţară și în Ardeal, usurparea tovarăşului săii Ște- 
fan Răzvan ; pentru aceasta, el ar fi perit de moarte silnică



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 633 

(Hurmuzaki, XII, PP. 383-4). Pentru d. Kozak toate acestea sint lucruri necunoscute şi mortul de supt piatra de la Sf. Nicolae rămine să fi fost numai un obscur «Iane, Kaluger (s7c!) genannt». Greşită e și cetirea cuvintelor ce vin după data de lună, ca Ru nonepI$, ceia ce dă apoi curioasa tradu- cere: <in Poperju» (Poperju?! Trebuie să fie locul de origine — tot așa de autentic —al... Perjeștilor de mai sus). E evi.- dent că aici trebuia să fie data de săptămivă, în forma pe care a dat-o Melchisedelk (Revista p. istorie, archeologie şi filologie, Lb, p. 64) sai în alta, pe care d. Kozak, ca filolog, 0 va fi știind mai bine. 
Mai departe, d. Kozak dă un epitaf al lui Mihail Cărăs- cul. D-sa transcrie nemţeşte <Kăreskul», și trece înnainte, fără explicaţii, A existat însă familia suceveană a Cărăştilor și, întrun act din 28 Decembre 1638, apare un Gligorie Că. răscul (Studii și doc, V, P. 75, n* xviii, 2). La p. 147 nu pot admite un .răposat de la începutul se. colului al XVII-lea, om în stare să aibă epitaf după moarte, şi care să fi purtat numele de: <Bursucii Atanasie». Nici-o- dată, apoi, nu se punea la noi numele de familie, porecla, înnaintea numelui de botez. 
La pagina următoare epitaful grecesc din Iţcani se presintă într'o lectură imposibilă : usb: xe (la Melchisedek *Dps), tre- buia resolvat în usd u[bpr]= (cadă-ți aminte, Doamne»). Dacă Melchisedek a greșit cetină numele mortului Manuil Mepahq- pwuaios, ceia ce n'are sens, greşită e și interpretarea îndrep- (ătorului său de astăzi care, din literele vovay, ce precedă cuvîntul, care pare sigur, fou.ziov, face Movpdzq. Un Grec de la începutul secolului al XVI-lea care să se cheme Murati, Mu- rad, e imposibil. A5Bâyroe nu trebuia dezlegat prin a3â&vrop, care nici nu există: forma abbzvroc există în limba neo-elină a acestui timp în locul genetivului bun abB&rov (de la o- Bevrr,s). Tod pepâdov mopiw Îrepăy» (pentru xbpio X'retpdvab) e arbitrar desluşit ca 05 usiădob xoplioo] lo (sie; întro inscripţie greacă!) Arezăvo. Și la dată — mai bună decit cea din Melchisedek — am îndoieli: de ce cuvîntul tvărnrivos ar fi sărit? În nota 2 se vorbește în zădar despre titlul de «cel
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Mare» ce sar fi dat lui Ștefan îndată după moartea lui: şi 

aici «mărimea» e atributul legitim al persoanei domnești şi 

n'are nimic personal. 

O piatră din Museul Sucevei pomenește pe loan Drăgoiă 

pîrcălabul, mort în +3Hk, — cum ceteşte d. Kozak, interpre- 

tind apoi 7020 (=1511, fiind luna Octombre). În Drăgoi d-sa 

e dispus a vedea un Dragoş; lucru imposibil, numele fiind 

cu totul deosebite. Dacă e Dragoș, atunci d-sa are prilejul 

de a vorbi de pircălabul Dragoș, — pentru care dacă ar fi 

căutat în lista alipită la UVyzcariu/, XVIII, l-ar fi găsit și pănă 

la anul 7016 (pp. 481-2). Drăgoii acesta de aici e însă un 

pîrcălab de Suceava, demnitar mic şi care nu se înseamnă 

în mărturiile documentelor. 

De sigur că inscripția arabă pe alabastru roșiatec de la p: 

152, — o proslăvire a numelui lui Allah —e pusă de Soliman- 

cel-Mare, cînd, în 1538, el a pătruns pănă la Suceava. Se 

ştie că el a pus o inscripție și pe poarta Tighinei (v.a mea 

Chilia şi Cetatea- Albă, p. 186). Altă dată, în 1485, Turcii ve- 

niră numai ca bande de prădători la Suceava, pe care o ar- 

seră (ibid, p. 168). Niciodată înnaintea saii în urma acestor 

ani, o oaste turcească n'a pătruns pănă la vechea capitală a 

Moldovei. Inscripţia lui Soliman se explică prin petrecerea 

lui în castel, unde s'a găsit piatra, și prin rugăciunea pe care 

a făcut-o aici, şi care trebuia să lase măcar această urmă. 

E imposibil ca inscripţia slavonă reprodusă fragmentar pe 

p. 153 să fie a lui Miron Barnovschi-Vodă. În ea trebuie să 

se pomenească cineva mort pe vremea lui, și atit. Un Domn 

care avea atitea ctitorii în alte părți n'avea de ce să fie adus 

spre îngropare la Suceava, şi e foarte îndoielnică aducerea 

oaselor lui chiar de la Constantinopol. Miron Costin, pe care-l 

citează aici d. Kozak, amintește tocmai pe acea pagină că 

se spune numai că Vasile Lupu — deci nu «die getreuen Bo- 

jaren» (ar fi permis aceasta Turcii cari-l decapitase?) —a 

“făcut strămutarea. Barnovschi n'a plecat din Polonia canfangs 

7141» (ela începutul lui 7141»), ci după gonirea lui Alexan- 

dru-Vodă Iliaș pe care voiă să-l înlocuiască, și acesta se 

afla încă în Scaun pe la mijlocul lui Maiă (Ana/ele Academze: 
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Romine, XXI, P. 75). El n'a fost tăiat în «lunie», ci la 2 Iulie st, n., Cum am spus și mai sus, p. 672. 
La p. 154, cred că <Annica» e mai curînd decit « Annicia», Cum îndreaptă d. Kozak, un nume potrivit pentru o Suce- veancă, fie și catolică, din anul 1586. 
Inscripția soției lui Tarnawski trebuie să aibă «generosa», în loc de «Mi...1l (2) rosa». 
Suceveanul Oaciul, care pune fetei sale inscripția slavonă de pe aceiaşi pagină, e cunoscut; soția lui, Tudosia, și fetele ei, Agafia și Marica lui Manu, poartă ceva mai tărziă un proces pentru nişte vii. V. ale mele Studii şi doc., V, pp. I1-2, n” 56. 

Inscripţia ce urmează are însemnătatea, care se cuvenia să fie notată de d. Kozak, că arată pe un Stolnic (un Mare- Stolnic), care e Portar de Suceava fără să fie Hatman, pe cind de obicei Hatmanul era și Portarul vechii capitale. Dar poate Stolnic e cetit răi pentru Vornic (v. Stud şi doc., p. 74, n* XVII, 1). Numele de «Fealtas» (în traducerea d-lui Kozak: «Fjalta») pentru mama Mariei soţia lui Gavril e imposibil: trebuie «Feata». Sau poate e a se înțelege — de și e mult mai puţin probabil — numele tatălui Mariei: Feal- tin, obicinuit la Saşii din Moldova (v. Sri și do, V, Passim). 
Mă întreb dacă d. Kozak a cetit bine în a doua inscripţie de pe p. 155: Zota KENEF., din care face apoi «Zota der Ka- pităn». Ei știi pe acel timp în Suceava un Zota KSneu, un negustor Zota, — asupra căruia v. Studii şi doc., V, P-75,n9r. Pe p. 156, d. Kozak vorbeşte de «anul 1686. cînd loan So- bieski ținea ocupată Suceava». De fapt oraşul a fost ocupat de Poloni îndată după lupta de la Hotin (1673), şi ei n'au fost scoși decit în 1674 (Cronica lui Muste, în Lelopisiţe, III, p. 14; Neculce, p. 208; convenția pentru predarea însăşi e datată din g August: se află în Hurmuzaki, Supl. U3, Pp. 105-6). După expediția nenorocită a regelui loan, Su- Ceava era moldovenească în 1687 şi era vorba s'o întărească Moldovenii (Hurmuzaki, 7, €., PP. 157:9). În 1686, Craiul trecu numai prin Suceava, Cetatea n'a mai fost, pănă la 1691,
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în mîna Polonilor (cf. Schmidt, Suczawa, p. 186 şi urm.; Ne- 

culce, p. 239) şi abia atunci se făcu <ocop pe giur capiștea 

armenească de spre Areani» (N. Costin, p. 38; cf. Doc. Bis- 

triței, |, p. ov). 

În privința istoriei Zamcăi îl pot lămuri pe d. Kozak prin 

ancheta din 16 Mart 1782 (copiată în vol. VII din copiile 

lui Schmidt, aflătoare în Bibl. Museului din Budapesta). 

Se întreabă Armenii Bogdan și Hariton Pruncul, «nach 

dem der in selbem wohnende Calugier keine Sprache kânne»+ 

Ei spun că exista, cals die Stadt Soczawa noch in ihrem 

Flore war, ein Bisthum, und zwar das einzige armenische 

Bisthum diesseits der Donau..., wovon der letzte Bischoff 

sich Axenti genannt habe [v. asupra lui, Doc. Bistrizei, I, 

pp. Cv-vI). Lange Zeit sei das ganze Bisthum, wozu dieses 

Klăsterle gehărte, de und verweysst gewesen. Das dermahlige 

Kloster sey vor ohngefâhr 55 Jahren von einem aus Arerad 

Ararat] hieher geschickt wordenen Bischoffe, Namens Ignati 

[la Ianuar 7253 = 1745, loan Mavrocordat întărește dreptul de 

a nu se tăia lemne din braniștea lor, supt pedeapsa de a lua vi: 

novațţilor toporul şi de a fi duşi la ispravnic, lui Ignatie «epis- 

cop armenesc» şi oamenilor săi], erbaut worden, welcher die 

diesfălligen Schrifften von der îiberbliebenen Friedschaft des 

letztenBischoffes Axenti zu Gerla oder Samos-Ujvar in Sieben- 

biirgen abgeholt, die Kirche wieder erbauet und. dass der- 

malige Kloster hergeistelit, sonach die Giiter wieder an sich 

gezogen habe». Locul Zamcăi se întinde de la șanțul orașu- 

lui pănă la al Șcheii; documentele ar fi «wirklich în Wien», 

dar marturii nu știi ce e scris în ele, nici cine a făcut do. 

nația. De curînd, boierul Balş, cumpărînd un loc, încălcase ; 

apoi hotărnicește Iordachi Cantacuzino Deleanul. Marturij 

făgăduiesc să întrebe pentru acte «bei denen Armeniern in 

Siebenbirgen». 

Din laşi, la 21 April 1677, Antonie-Vodă Roset dă cepis- 

copului armenesc din Suceava», episcopiei și mitocului ei, 

cinci familii de scutelnici. Ei ai voie a mai chema Armeni, 

«ori din Turcia ori din Polonia», cari vor fi și ei scutiți. 

Dijma de pe moșie va fi a episcopului, nu a Domniei.



MATERIALE DE ISTORIE CULTURALĂ 637 

În măsurătoarea din 26 Octombre 1768, Spătarul Ioan Cantacuzino (cronicarul) şi Lupul, Vornic de Poartă, arată că Volcineştii merg pănă la poarta Zamcăi sati pănă la «riul din jos». Se dă Armenilor din Zamca «pămîntul Zamcăi şi 
pădurea de acolo pănă la rîul de supt Zamca» (/4id,). 

Pentru Hagigadar, foasta mînăstire (mitoc), sînt iarăși, în plăcuta situaţie de a lămuri, după aceleași izvoare, pe d. 
Kozak. | 

La 16 Mart 1782, se face şi cercetarea pentru «Mitok, sonst Hadschgadar genannt, bei Suczawa, auf den Gropile genannten Griinden» (pentru care v. Sr44iz şi doc. V, p. 75, 
n” Xvir, 2). Cei doi marturi pomenițţi și mai sus arată că Mitocul e făcut de conaţionalul lor Bogdan Donovacovici, 
pe un loc domnesc dat de leremia-Vodă. EI are şi ceva pă- mint (dar Gropile sînt ale mănăstirii Sf. Ilie) şi trei iazuri: drepturile Mitocului au fost atacate în 1779 de dichiu. egu- 
menul Macarie, dar fără folos. 

Cartea lui Ieremia Movilă e datată din Suceava, 22 Ianuar 
1597. Bogdan Donovacovici era un Liovean, care, împreună cu mulți Armeni, expusese Domnului «dass in den Zeiten des Fiirsten Despot, Wegen vielen Unruhen, Kriegen, Verwiis- tungen, dann unfriedlichen Rebellionen deren Fiirsten der Moldau, so damals în der Moldau waren (es waren năhmlich der Fiirst Alexander mit denen Tiirken und Tataren auf einen Theil, auf den anderen Theil hat sich aufgemacht der Du- mitrascho Weschnowezki mit denen Kosaken, auf den dritten Theil der Fiirst Domsche mit denen Moldowanern, endlich auf den vierten Theil der Fiirst Despot mit denen Hungarn und Deutschen in der Festung Suczawa»). Atunci Drăgan Donovac, tatăl lui Bogdan, fuge la Lemberg, şi, în lipsă, i se confiscă averea: casa, via, livezile, stupii, supt cuviat că ar fi luat cu sine și bani domnești. Dar pentru cinstea luj jură «mulți Romîni și Armeni din Suceava». Deci .leremia.i dă îndărăt casa, «în strada cea mare armenească, între bă- trinul Abraham şi lon Wzzhirfa», via lui, ce este între Ar- meanul Simon și «bătrinul Francșa», un loc pentru trei bolți, <la începutul bolților mănăstirii armenești», «welche die lee-
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dige Bursche [breasla holteilor] der Stadt besitzen», pășunile ce 

sînt cunter dem Heugrund der Armeniern», două iazuri, şese 

fălci la Cotnari (unde era și Armeanul Varlam), «pe care răpo- 

satul Domn Petru [Șchiopul] le-a vîndut Vameşului Simion 

pentru 12.000 -de aspri», iar după moartea acestuia le-a trecut 

mănăstirii Galata, «auch in der Stadtschrift [catastiful] Kotnar 

einschreiben lassen»: i se dă în schimb mănăstirii 300 de 

lei, <şi pentru ca răposatul Petru-Vodă să-și aibă odihna». 

Martur: Nistor Ureche. Stroici Logofăt. Scrie Dumitrașco 

Roşca. 

XIV. Suceviţa. 

Suceviţa e fundaţia Movileștilor. D. Kozak începe prin 

aserţiunea că Ion Movilă a luat pe «sora Voevodului Ale- 

xandru Lăpușneanu, Maria». Ar fi foarte interesant, dacă ar 

fi adevărat. Însă din izvoarele aduse de d. Kozak, singurul cu 

greutate, Okolski, spune numai că și soţia lui Movilă — știm 

că Maria era a doua soție a lui loan; v. Sf? și doc., VI, 

p. 414, n 1593 —era «din neamul Despoţilor sîrbeşti», din 

care se coboria, prin mama ei Despotina Elena-Ecaterina, 

Doamna Ruxanda a Lăpușneanului. Dacă ar fi fost cumnatul 

acestuia, e grei de crezut că Ioan ar fi servit așa de lesne 

şi de bine pe Despot Heraclide, care înlocui pe Alexandru 

în 1561. 

D. Kozak schițează apoi, în nota 1 la p. 161, cariera bo- 

ierească a Logofătului Movilă. D-sa întrebuinţează czucz acte 

pentru aceasta; dar alte șepfe sînt notate de d. Gh. Ghibă- 

nescu, în Uricariul, XVIU, p. 49; un a/ optulea în Hurmu- 

zaki, XI, p. 1, nota 7. Din această Prefaţă a mea la vol. 

XI din colecția Hurmuzaki putea să vadă d. Kozak şi rolul, 

rămas necunoscut d-sale, ce a jucat Movilă supt Despot. 

Dintre fiii lui loan Movilă, d. Kozak uită pe Toader, despre 

care vorbește părintele Marian, în Az. Ac. Rom., XXII, şi 

pentru care am dat ştiri nouă în Sfudzz și doc, V, p. 531, 

n 3-4. El e de altmintrelea pomenit, cu fraţii săi, și în Sofa 

lui Wickenhauser, pp. 646. 

Pentru: presența în Divanele domnești a viitorului leremia- 
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Vodă, d. Kozak aduce opt acte; a//e opt se citează în Uyi- cariul, XVII, p. 475. Leremia ar fi domnit de la Decembre 1595, — ceia ce e cu totul falș, căci el ocupase tronul încă din August (v. Hurmuzaki, XII, p. 99 şi urm.). Peste citeva pagini (p. 165)... și d. Kozak e de această părere. 
Gheorghe Movilă ar fi fost episcop de Rădăuţi «de pe la 1580 la 1588». Cu totul fals! El n'a mai fost episcop de Ră- dăuţi încă: din 1587: vadă d. Kozak actele ce am tipărit în Hurmuzaki, XI, p. 901 (cf. /sforia literaturii romiîne, II, p. 556, nota 1). În cartea mea, citată, Ref/aziile cu Lembergul, Pp. III-3, am arățat că Gheorghe, ajuns Mitropolit după această dată, a plecat în 1591 în pribegie cu Petru Șchiopul. Pe de altă parte, dacă în 1577 Isaia e încă episcop de Ră- dăuți, încă din 1579 locul acesta îl ocupă Gheorghe Movilă (Hurmuzaki, XI, PP. 894-5). 
D. Kozak adauge că Gheorghe a fost Mitropolit «de pe la 1589 pănă pe la 1603». Nu, Mitropolia lui a ținut de la 1587 pănă la o dată ce nu se poate fixă încă. 
Despre înnaintarea în boierii a lui Simion Movilă se dau și ştiri nouă (ocuparea de el al dregătoriilor de aprod şi Păharaic ; pentru aceasta din urmă însă era să se citeze şi Ureche, p. 238). Pentru situația lui ca Hatman se pomenesc patru acte; dar alte patru se citează de d. Ghibănescu, în Uricariul, XVII, P: 493; un al cincilea se dă în Hurmuzaki, XI, p. 907, al șeselea în Studii şi documente, V, p.6,n zo Simion n'a fost Domn muntean «de la 1598 la 1600», «şi - de la 1601-2>, ci de la 1600 la 1602, —cu totul alt ceva deci! Dacă el a urmat în Moldova lui leremia mort la 30 Junie st. v. 1606, nu înțelegem cum începe Domnia sa în «lulie>. Alegerea de Domn nu se făcea așa încît locul stă. pînitorului să fie liber un timp apreciabil. 

Mai departe, d. Kozak așază Domnia lui Iancu Sasul între „15 Februar 1580 și 17 Octombre 1582. Din documente care erai tipărite de mult şi pe care le-am întrebuințat în Prefaţa la vol. XI din colecția Hurmuzaki, se vede că Iancu, numit în Novembre 1579, porni din Constantinopol la 7 Decembre și că anul noă îl apucâ în reședința sa. Cit priveşte sfirșitul
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Domniei lui, încă la începutul lui Septembre 1582, Iancu, ma- 

zilit în August, nu mai era în Moldova. 

La 1581 fugise din ţară Movileştii. D. Kozak vorbeşte de 

acest eveniment tocmai ca acum zece ani, de şi el a fost din 

noi explicat, cu izvoare nouă, de mine, în Hurmuzaki, XI, 

p. . Se ştie astăzi că la fugă a luat parte şi Mitropolitul 

Teofan. Atunci leremia era numai Păharnic, și nu încă Vor- 

nic. Trebuia de spus că Balica . era cumnatul Movileştilor, şi 

de aceia a me:s cu ei. Şi Teodosie Barbovschi, apoi Mitro- 

polit, pornise din Pobrata, de unde se ridică şi Gheorghe 

Movilă. V. Candela, IV, 1885, p. 147: «<atăta cit, deosăbi 

de episcopi, şi 2 Mitropoliţi au stătut din Pobrata: Gheorghie 

fratele Irimii-Vodi şi Theodosie Barbovschi, carii fiaceri Su- 

ceviţa». Deci şi Teodosie, ceia ce a scăpat din vedere .d-lui 

Kozak, e ctitor al Suceviţei. 

La revenirea ca Domn, în 1582, a lui Petru Șchiopul, nu 

găsim, cum spune d. Kozak, pe Movileşti în «locurile ce le 

avuse». Ieremia e numit aia acum Vornic; Simion nu face 

parte din Divan; numai Vlădica Gheorghe rămîne la Ră- 

dăuți (v. Hurmuzaki, XI, p. Lu). 

La fuga lui Petru-Vodă, în 1591, Luca Stroici nu era Mare- 

Vistier, cum spune d. Kozak, ci Mare-Logofăt (v. şi Ureche, 

p. 238); nici măcar Simion fratele lui Luca nu era Vistier 

(Hurmuzaki, XI, p. 903; el fu Vistier abia supt leremia-Vodă, 

— Uricariul, XVIII, p. 505). 

Pentru data cînd s' sfirșit mănăstirea de piatră a Sucevi- 

ței, era de trimes la Doc. Bistrizei, IL, p. 116, n* xx. Bogza 

Logofătul, ce iscăleşte acolo, se întîmpină în 1597 (Uricartul, 

XVIILI, p. 451). 

La, inscripţia lui leremia Movilă era iarăși, de trimes, pentru 

Gavril Stolnicul, ce a făcut piatra, în urmă,la p. 155. Astfel 

ar înceta nedumerirea d-lui Kozak: «asupra persoanei Stolni- 

cului Gavril nu se poate spune pentru moment nimic sigur». 

La p. 172 se află iarăși greșeli în expunerea vieții lui Si- 

mion Movilă. El n'a fost făcut Domn muntean de «fratele 

săi Ieremia» şi în «1599», ci de Poloni, în 1600. «Domnia 

lui a ţinut aici puțin mai mult de cît un an, căci în pri-
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măvara anului 1600, el a fost gonit de Mihai Viteazul, care 
apoi visită Moldova cu o expediţie de răzbunare», scrie, foarte 
ciudat, d. Kozak. Mihai n'a avut pe cine goni, căci, cît a fost 
el în viață, Simion n'a luat Țara-Romănească ; expediția în 
Moldova se făcu în Maiii-lunie, din Ardealul cucerit de Mihai» 
şi anume pentru a goni de acolo pe Sigismund Bâthory. 
Simion nu se stabili în Ţara-Romănească «îndată după moar- 
tea lui Mihai», cum crede d. Kozak, ci îndată după cuceri. 
rea Moldovei de Poloni, în 1600, şi nu în «1601». Acte de 
la Simion nu se află numai în Venelin, cum socoate d. Kozak, 
ci cinci altele în Hasdeu, Cuvente den bătrăni, p. 107 şi 
urm., şi al șeselea în ale mele Sri și doc, V, p. 177, 
n” 16. El nu părăsi tronul «în urma unei conjurații a boieri- 
lor», ci bătut de Radu-Vodă Șerban, care venise din Ardeal, 
Vadă d. Kozak Prefaţa mea la Sudi7 ș? doc., IV. 

Gavril Movilă n'a domnit în Ţara-Romănească de la 161 7, 
cum spune d. Kozak. la p. 173, ci, precum am arătat în So- 
cotelile Braşovului, p. 45 şi în Prefaţa la vol. IV din Sruaiz 
ş? doc., de la 1618. Melania e numele călugăresc al mamei 
lui Gavril, Doamna lui Simion-Vodă, care se numia în mirenie 
Marghita (nici-odată însă, cum crede d. Kozak, la p. 173: 
« Margarita»). Pănă la sfirşit, ea îşi zice în acte publice Mar- 
ghita (Cuvente den tătrăni, |, p. 227; act necunoscut d-lui 
Kozak). Sai ea avea un dublu nume, ca Elena-Ecaterina luj 
Petru Rareș. 

La p. 173, e mormintul Anghelinei fata lui Gheorghe pir- 
călab de Hotin şi a Cristinei. D. Kozak zice că Gheorghe 
«ist in der Geschichte bekannt» Și citează în nota 6 acte 
din anii 1597-1606, care-l pomenesc, întrebindu-se apoi dacă 
e același cu pircălabul Gheorghe, al lui Petru Șchiopul. Fata 
lui ar fi «Fiirstin» (așa traduce d-sa cuvintul RH'ErHua). 

De fapt Gheorghe se află, nu din 1598, ci din 1587 şi 
chiar înnainte, în calitatea de pircălab de Hotin. EI apare în 
alte opt documente la Ghibănescu, Uricariul, XVIII, pp. 487-8; 
a noua oară in Hurmuzaki, XI, p. 907, a zecea în Sud și 
doc, V, p. 80, n* 10. Din Uricariul, se vede că el a fost 
pircălab și în 1607, nu numai pănă „în 1606, cum crede d. 

68775. Vol. VI. 
41
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Kozak. E de bună: samă acelaşi cu Gheorghe de supt Petru 

Șchiopul, fiind-că ambii sînt pircălabi zor Za Plotin. Cu atît 

mai mult, cu cît Gheorghe e pircălab şi supt Aron-Vodă, în- 

tre Petru și Ieremia (Hurmuzaki, XI, p. 318; dar cf. pp. 

904-5). În 1619, nu mai trăia el, dar Cristina, soţia lui, era 

tot la Hotin (Stud și doc, V, p. 81, n 16, 17, 18). Un act 

din 1617 de la Radu-Vodă Mihnea adauge prețioasa. lămu- 

rire că Gheorghe fusese socrul lui Ieremia Movilă, tată deci al 

soţiei lui leremia, —dar nu al Doamnei Elisaveta, care se chema 

Ciomirtan (76id., p. 397, n” 12). Căci la mănăstirea Putna se 

află o evanghelie, dăruită în 1599 de Gheorghe și Cristina: 

o notă dă și familia lui Gheorghe, care e Izlozean (Melchise- 

dek, în Rev. p. ist, arch. şi filologie, |, p. 266). Anghelina, 

fata lor, nu e «Doamnă», ci e cjupăneasă». lată ce se putea 

spune, și trebuia să se spună, despre acest boier: așa se ex- 

plică şi îngroparea fetei lui în Suceviţa! 

Epitaful Teodosiei fetei lui Simion (p. 174), ca și al Zam- 

firei fetei lui Ieremia-Vodă (p. 166), sint de sigur interesante. 

În inscripţia de la p. 175 nu poate fi «[lo Molghila Voe- 

vod», căci Movilești ai fost doar mai mulți pe tronul Mol- 

dovei. Dacă va fi fost //ozse Movilă, atunci loan Postelnicul, 

mort în Domnia lui, ar putea fi lenachi pomenit în 1632, 

supt Alexandru Iliaș (Uricariu/, XVI, p. 21). 

Nicoară din n' următor e, credem, Prăjescu. V. mai sus p. 633. 

El apare, tot ca treti Logofăt, în Szudi? și doc., V, p. 9, n” 43. 

Deci nu era de nevoie a se scrie: asupra lui Nicoară... ar 

trebui ca izvoare nouă să mai dea lămuriri» (Kozak, p. 176). 

Postelnicul Gheorghe, despre care iarăși d. Kozak declară 

că nu poate da, cu toate sîrguincioasele sale cetiri, nici-o 

lămurire, e totuși cunoscut. El veni în Tirol, la sfirșitul anu- 

lui 1593, impreună cu /eremia Movilă şi Luca Stroici, pen- 

îru a îndemna pe exilatul Petru Șchiopul spre o fugă care 

i-ar fi dat iarăși tronul. V. Hurmuzaki, XI, pp. 375-6, n* DăxII. 

1 În Bibl. Ac. Rom., ca doc. 12/LXX11, se află un act al lui Gheorghe, 

dat din Bălasinești, — Un Gheorghe pircălab de Roman, în Octombre 7106 
1597) (Bibl. Ac. Rom., doc. 212/xi11). 
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N! următor e inscripţia pusă de Ana soţia lui Gheorghe 
(deci [ku'krnua] ănHă, iar nu... aH42), unei fete a sale. 

Pentru toți Vîrnăveștii și Silioneştii din inscripţia de la 1765, 
a se vedea tabla la Doc. Callimachi, 

XVIII. Vama. 

La inscripţia lui Mihai Racoviţă pentru expediţia sa în 
Ardeal, r. 2 de sus, e a se ceti: avălet>, nu: vă let» ; rîndul 
4 de sus, cuvintul punctat la început e, de sigur: «aceastea» ; 
r. 5 de sus «par» e «partea»; r. 6, pentru «cii mai de...>, 
trebuie a se ceti «cii mai de jos» (nu «de frunte» ; aceia erai 
boierii, pomeniţi mai sus). «Altriil[e) răndu a Domnii melțe]» 
înseamnă «<a treia Domnie», și nu se poate traduce, cum 
face d. Kozak, cu: cin dritter Reihe meiner Regierung». 

În rindul 1 din fața ostică, în loc de: «tan şe», propun: 
«t-aşe»; răndul 2 de sus, p. 182, în loc de «și Vod cătan 
pe Necolai Mavrocordat» trebuie: «Pivod[ă] Căp[iJtan[ul] pe 
Necolai Mavrocordat» (acesta a fost Surprins în adevăr în 
capitala sa de ofițerul imperial Pivoda); rîndul 3 de sus, 
«Buc... şti l-ai dus la Sibii»,nue «Buc[urelști l-ai dus», ci 
«Buc[ureşti], și l-ai dus». Corectura: «în agutoriul de Dum- 
nădzău» pentru vechia cetire: «cu agutoriul lui Dumnedzăi», 
nu e de admis, nefiind romănește; tot aşa «răspăndat» din 
răndul 4 de sus (nici <răspăndit», nici <răspins»> nu poate fi, 
ci «răslijpit> ; atunci «dat», ce urmează, ar fi «dar»); rindul ş 
de sus: «cerdac... tri lăngă movil|ă] am făcut» e: «cerdac 
[de piatră lăngă movil[ă] am făcut». «Lăngă... cel mar... 
go ja [= jos] Cetăţui unde au fost și războiul» e: elăngă 
[drumul] cel mar[e] [ceva ca :] în josa/ Cetăţuii». Cf. Neculce, 
p. 353: <supt dealul Cetăţuiei, pre unde ai fost războiul 
bătăliei, lîngă drumul cel mare ce merge la Țarigrad». Ce- 
tățuia e, d-le Kozak, o mănăstire lîngă lași, unde se știe că 
a fost lupta din 1717, deci nu se traduce «cu Festung» ! 

La r. 4 din faţada nordică, locul alb: trebuia întregit cu: 
<Măria Sa», titlul ce se dă Sultanului tatar (şi nu Hanului, 
căci acesta n'a luat parte la campanie); la r. ş, locul alb.e
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de împlinit cu: «am» ;-al doilea loc alb din același rînd poate 

fi înțeles «d[a]t>, adecă predat;.la r. 6, în .loc de cal... », aș 

ceti: «apoi»; la r. 7 «Muncar», care e cu totul lipsit de sens; 

e cetit răi pentru «<Muncat» ; locul alb se poate interpreta: 

«şi sai»; lar.8: cai prădat. .. |Majramorășul car...pr...» 
poate fi: <aii prădat tot Maramorășul; care pradă». În ul- 

timul rînd: «...am sa...ni la Ungur(i] şi ap...n...» e 

«și jaf sa pomeni la Unguri, şi apoi ne-am...» 

La r. 1 din fațada vestică, locul alb e cispravnic», cel ce 

a făcut deci piatra; la r. 3, «pr...aralor de...șa anum[e|» 

e «pricina ghenerazilor de Ardeal, și anume)»; la r. 4 nu 

poate fi «gănărarul», ci «ghinărarul» (= r|n)n[n]papsa); «şi 

[blaron Tadet[e]g» e, de fapt «și baronul de Tigh[e] (rure = 

Tige)» ; nu ştii numele comandantului de Bistriţa pe care 

cronica lui Chiparisa îl numește <«Frenţa» (Franz), pentru a 

putea îndrepta pe «Santamo» din cetirea inscripției de d. 

Kozak; în r. 7: «căt pent...t...lăcomie lor trimițind... 

a...țrăi> e, de sigur: c<căci pentru spurcata lăcomia lor tri- 

mițind asupra țărăi». 

Așa încît în locul lecturii d-lui Kozak se putea avea ur- 

mătoarea : 

«Din mila lui Dumnăzăi Domn[ul] lo Mihai Răcovit[ă] 
Voevod, Domn și oblăduitor a toat[ă] Moldavi(aj, la vălet 

7224 [1716], al triil[e) răndu a Domnii Mele), rădicat-a puter- 
nica Împărăție turtască oaste asupra Nemţilor, şi la atastea mes- 

tecăturți] multă prad[ă] s'au făcut bietii țăr|i] a Moldovii 
de spre partle] [Njemților, poftindu-i și chemăndu-i o s|amă 

de boejri [a] Moldovii şi din cii mai de [jos], de pururi] cum 

săntu Moldo|venii, încă]t nu ai rămas m[ă)nțăjstlire] saă 
(bi]ser[ică] /cam așa : care să nu fi fost prădată; zre: /itere 

neînfelese]. 

Cu o samă de Nemţi şi Moldoveni], Munten[i), Unguri], 

Sărbi, căt[ăv]a adunătur[ă]; €-aşe făr de veste ni-aii lovit la 

Scaunul nostru în Eși, cu [gănjdu ca s[ă ni &, p]recum au 
luat Pivod[ă] Căp[ijtan pe Necolai Mavrocordat Domnul mun 

tenfesc]u din Scaunul ţărăi, din Buc[urești], şi l-ai dus la 

Sibii, iar noi, cu agutolriul luji Dumnădzăi i-am biruit și i-am
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răspin[s), dar și movil[ă] am făcut pe trup[urile lor) și minu- 
nat[ă] cruce și cerdac [de piajtră, 'lăngă movil[ă] am făcut, 
lăngă [drumul] cel mar[e) (din josul] Cetăţui, unde ai fost şi 
războiul. 

„.„„ acestu stălpu, și am mersu pe muntel[e] ce s(ă) chiam(ă] 
Măstăcănişul și pe muntelţe] Suhardul, pogorăndu-ne pen co- 

dri şi ape, am vinit în Ț[aJra Unguriască, înt[r'un] sat anum[e] 
Rodna, și de acolo înpreun[ă] cu (Măria Sa Sult]anul şi cu mul: 

ţim[e) de Tătari), prădăn[du] şi arzăndu, păn la cetate Bis- 

triţii, [am] încungurat-o de toat[e) părţil[e], şi s'au dat), nu- 

mai cetate singurță] ai rămas. [Apoi s'Jau slobozit Tătarți] 
în prad[ă), trecănd de Muncat, la Ungurime den afar[ă) ; şi 

Sai întorsu prin Maramorăş, ai prădat [tot Maramorășul] ; 

carle| prfadă și jJaf s'a [pomeni la Ungur[i]; și apoi] n[e-am 
întors la num... 

„„. Iordache Cantacozono Vel Comis [ispravnic) ; și atastă: 
prad[ă] şi robie ce făcu în [pămănjtul ţărei Moldovii şi a ţ[ări un- 
g]ureşti s'aă făcut din pr[icina) [ghinărjarilor de [Ardeal], şi anu- 
m[e] Ștefan Ștlinvil ghilnărarul den Sibii şi [bJaronul de Tigh[e) 
[ghinjărarul den Braşov şi Santamo () [ghi]nărarul de Bis- 
triță; car[i] pentru atast[a să] deei samă înnainte lui Dum- 
nă(zăii), la înfricoşatul [gjudeț, că pent[ru spurcajt[a) lăcomie 
lor trimițind [asuprja ț[ăjrăi pentriuj dobănda Ilojr /cfeva 
litere neînţelese]. 

Tentativa lui Ferenţ nu s'a făcut în <1716», cum spune 
d. Kozak, în explicaţii, ci în 1717. Cu Mihai-Vodă n'a mers 
«Hanul», ci un Sultan tatar, fii al Hanului (Amiras, în Ze- 
Zopistțe, IL, p. 133), nici «Pașa de la Hotin», cum iarăși crede 
d. Kozak, ci «Iliaș Colceag-bei, care era Salcol-Agasi la cetatea 
Hotinului» (4427. p. 134). Ca izvoare, d. Kozak citează pe 
Neculce, pe Muste, dar uită pe Amiras, foarte pe larg (v. 
mai sus) şi cronica specială a acestor lupte a lui Chiparisa, 
tipărită de mai multe ori (v. a mea /s/. Ziferaturii române, 
Î, p. 214, nota 2).
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XIA. Vatra-Moldaviţa. 

Intre cele mai vechi mănăstiri din țerile romăneşti, d. 

Kozak numără fără dreptate Bisericanii, care e abia din se- 

colul al XVI-lea, așa încît n'a putut fi întemeiată, cum spune 

d-sa, de călugări transdanubiani refugiaţi la noi după că- 

derea politică a ţerii lor. 

În biserica Moldaviţei e îngropat Efrem de Rădăuţi. De 

la acesta există o scrisoare către Bistriţeni, pe care am dat-o 

în Doc. Bistriţei, 1, pp. 28-9, n” XXXVI. 

Gheorghe Drăganovici va fi fost fiul lui Drăgan pîrcălabul 

(v. Uricariul, XVIII, p. 487). O văduvă a Postelnicului Dră- 

gan se pomenește la 1606: soțul ei trăia la 1589 (Srua? şi 

documente, V, p. 396). 

Cu privire la mormîntul soției lui Constantin Stîrcea pir- 

călab de Hotin pot adăugi, după ale mele Doc. Bistripe, LI, 

p. X, că el, Stircea, era la această dată fost pîrcălab și că 

trăi în această calitate măcar pănă la 1644. El va fi fost 

tatăl lui Miron Stircea, a cărui descendență se arată tot acolo. 

Începătorul familiei e Stolnic la începutul secolului al XVI-lea 

(Uricariul, XVIII, p. 520). Constantin Stircea chiar, de care 

e vorba în epitaf, dă un act din 1599 altui boier (Arc. 
istorică, UI, p. 202). 

Turcul pomenit la p. 193 e fără îndoială tatăl lui Costaşco, 

vestitul ostaș moldovean al regelui Poloniei. Costașco a fost 

botezat de cronicarul "Miron Costin (ale mele Studii şi doc, 

V, p. 406, n* 5). 
Episcopul «Gheorghe de Roman», îngropat la Moldavița 

în «1666», nu poate să fi avut ființă: păstoria lui Dosoftei, 

în care cade acest an, n'a fost întreruptă prin nimic. El tre- 

buia, să fie deci un episcop mazil, care va fi păstorit înnainte 

de Dosoftei și poate fi identificat — cum propune d. Kozak, 

— cu Gheorghe, odinioară episcop al Hușilor. 

Anastasie episcop de Roman e îngropat şi el la Moldavia. 
D. Kozak lasă în alb cifra unităților din data morții sale. 
Dar, de vreme ce el era episcop în Mart 1657 şi găsim pe 
urmașul săi la 10 Maiii 1658 (Melchisedek, Cron. Romanului,
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Pp. 277), putem admite pentru moartea lui Anastase data de. 
rii Ianuar 716(6]=1658. În nota ş la p. 195 greșit se atri. 
buie lui Kogălniceanu Arc. istorică, în loc de Arch. romă. 
Hească. 

Pe p. 196 se dă o inscripție care se termină cu aceste 
cuvinte (în slavonește): <a fost supt egumenul». Pe un scut 
în stînga e cArsenie»>, pe altul în dreapta «<Agaton>. D. 
Kozak socoate că Agaton e egumenul şi Arsenie scriitorul 
inscripţiei. Se pare însă a fi contrariul, căci în Doc. Bistrifel, 
I, p. 49, n* Lărw, găsim cam pe atunci pe egumenul Arsenie 
de Moldaviţa. 

XX. Volovăţ. 

La p. 197 e o greşeală de genealogie domnească. Maria 
sai Marinca, Doamna care primi donația Volovăţului în 1454, 
Cra mama lui Alexandrel, și nu a donatariului, care numai 
din pietate o numeşte «mamă» (cf. CHilia şi Cetatea- Albă, 
p. 106). . 

Notiţa lui Nicolae Costin la Cronica lui Ureche că la Vo. 
lovăţ ar fi fost întăii biserica de lemn a lui Dragoş-Vodă (|), 
strămutată apoi de Ștefan-cel-Mare la Putna și înlocuită 
cu una de piatră, n'are nici-o valoare. Documentul din 1723 
al lui Mihai Racoviţă nu confirmă, ci copiază această știre 
fantastică, precum face şi acel Ioan Teodor-Vodă, căruia era 
mai bine să i se zică pe nume: Callimachi, decît să i se scrie 
numele cu litere slavone (cder Iw Iwa Oava$ BRiV»), cum face 
d. Kozak la p. 197, nota 4. 

XXI. Voroneţ. 

La p. 200 se spune că «o samă de cuvinte» ale lui Ion 
Neculce sînt o c<introducere» la cronica sa: ele sînt o com- 
plectare a cronicilor anterioare. 

D. Kozak aduce înnainte un important act domnesc din 
1471, din care se constată că atunci era o mănăstire a Vo- 
roneţului, unde stătea egumenul Misail. Observ că în 1463 
acest egumen şi orice egumen de Voroneţ lipsesc din clerul 
moldovean. V. ale mele Sud și doc., V, p. 386, n 1.
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Asupra sihastrului Daniil era de văzut şi Melchisedek, în 
Analele Academiei Romine, IV, partea administrativă, pp. 25-7. 

Asupra lui Barnovschi Hatmanul îngropat la Voroneţ, supt 
o piatră pusă în 1567, erai de dat știri ce se află adunate 

în Doc. Bistrifei, IL, pp. vI-vIn. Propuneam acolo identificarea 

lui Barnovschi, din botez Toma, cu Tomșa-Vodă, ce şi-a luat 

numele domuesc de Ştefan. Dar înaintea epitafului, carei 

zice numai Barnovschi Hatmanul, ipotesa mea cade. 

Reproducîndu-se epitaful Marelui-Vornic Gligorcea, mort pe 

la 1" Novembre 1599, trebuia să se spuie că el se numia 

Gligorcea Crăciun şi că fusese colegul lui Nistor Ureche de 

la 1597 la 1599 (Uricariul, XVIIL, p. 475). 

Tot aici e îngropat Mitropolitul Grigore «Roşca, vărul lui 

Pătru-Vodi Rareș, din Voroneţ de postrig». serie Mitropolitul 

Dosoftei (Dinulescu, în Candela, IV, p. 147). Despre dînsul se 

ştie, fără ca aceasta să fi ajuns la cunoştinţa d-lui Kozak, 

că a fost timp de douăzeci şi trei de ani egumen la Pobrata: 

el a făcut pe Petru Rareș să-și aleagă această mănăstire ca 

loc de înmormîntare. În Octombre 1557 el slujeşte la sfin- 

țirea mănăstirii Slatina (Ureche, p. 210). Încă în 1ș62 (= 

1564) îl vedem ocupindu-se de această mânăstire (Arc. is- 

forică, 12, p. 22), ca fost Mitropolit. Îl găsim în 1560 ca Mi- 

tropolit al lui Alexandru Lăpușneanu (Melchisedek, Croz. 

Romanului, |, p. 194). Dar el e acela care a sfinţit ca Domn pe 

Despot-Vodă (Ureche, p. 212). Teofan ajunse Mitropolit la 

22 Septembre 1564, după întorsul lui Alexandru Lăpușneanu 

Gbid., p. 221). Încă la 4 Februar ale aceluiași an avem însă 

o scrisoare a lui Grigore ca «Vlădică al Sucevei» (Doc. Bs- 

trijei, IL, p. xxx13). Ca dată a morţii a lui se dă în inscripție: 

5 Februar 7078, și d. Kozak nare de sigur dreptate cînd 

tălmăcește aceasta prin 1571, în loc de 1370. 

Dacă Teofan a urmat după Giigore din Pobrata n'a fost alt 

Teofan în secolul al XVI înnainte de dînsul. Deci nu s'ar 

putea admite data de 1550 pentru o inscripție pusă la Vo- 

roncţ de un Mitropolit Teofan, care, cum spune d. Kozak, 

ar fi murit în acest an <înnainte de a se sfirși zugrăveala» ; 

comandată de diînsul.
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Văscan Movilă (fratele lui loan), tatăl <necunoscutului> al 
cărui mormint se descrie la p. 2I1, a fost pîrcălab de Ho- 
tin și după 1552: îl aflăm pănă în 1559 (Ghibănescu, în 
Uricariul, XVIIL, pp. 484-5). Pentru cariera lui trebuia să se 
compare Hurmuzaki, XI, pp. u-ur, de unde d, Kozak ar fi 
văzut că el ocupă pîrcălăbia și supt Despot. Postelnicul Văs- 
can, pomenit și în Uricariul, XIV, p. 84, pare a fi altul. 

Se poate şti foarte bine cine e fiul, cu numele sfărîmat, 
al lui Văscan, care s'a înmormîntat la Voroneţ în 1582. E 
Dumitru, Marele-Vătav, născut, spune un document din 1599, 
din Văscan şi Nastasia, care, adauge inscripția, a făcut mor- 
mintul din Voroneț (Arch. istorică, IUL, p. 202). Încă la Ia- 
nuar 15852, cînd se face întărirea domnească a unei vinzări 
de moșii a lui Văscan şi Dumitru, zişi amîndoi şi Moviliţă, 
tatăl și fiul erai amindoi în viață (Hurmuzaki, XI, pp. n, 898). 
D-lui Kozak i-a scăpat din vedere și că la p. 162, nota ş, 
a tipărit însuși un act domnesc prin care se judecă plingerile 
aduse de Mărica Movilă ! și de fraţii Gheorghe, Toader, Ie- 
remia, Simion, Șcheauca, Greaca, în potriva vînzării unui sat 
făcută fără știrea lor de «Dumitru Aprodul, fiul lui Văscan 
Moghilă pîrcălabul de Hotia». 

XXII. Zahareşti. 
Nicoară Hirovici, frate cu loan Hirovici, care e menționat ca 

pîrcălab de Hotin, nu numai în actul, citat de d. Kozak, din 
Wickenhauser, Moldavitza, ci și în alte două (v. Uricariul, 
XVIII, p. 485), era fiul lui Hira Cămărașul, credinciosul lui 
Petru Rareș, pomenit în Ureche, p. 202 și într'o scrisoare po- 
lonă ce am tipărit în Chi/4a şi Celatea-Altă, p. 348. El ajunse 
și staroste de Hotin. Nicoară nu apare în documente pentru 
simplul motiv că ele nu sînt tipărite mai pentru toată Dom. 
nia a doua a lui Petru Rareș și nu dai Divanul, chiar cele 
inedite pezcare le ştiii, decît pe anul 1546. 

1 Un act de la ea şi de la nora sa Elisafta, o poruncă adresată urcadni- cului, vătavului de vieri și vierilor lor din Hirlăă, datat: Iași, 24 April 7114 
(1606, cînd leremia-Vodă era poate bolnav), se păstrează în Bibl. Ac. Rom., 
ca doc. 17/uXxI1.
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% + 
* 

După ce am arătat astfel amănunţit lipsurile și greșelile 

cărții d-lui Kozak, venim la ideile conducătoare false, care 

întunecă această lucrare. 

D. Kozak avea să pomenească nume de localităţi ce se 

află în Bucovina. Acolo două popoare se luptă pentru stă- 

pînirea prin număr: Rominii, pe cari eă îi privesc ca singurii 

vechi stăpîni, şi Rutenii, cari apar ca niște venetici din ul- 

timele timpuri. D. Kozak e Rutean, și e firește să ţie, în 

margenile adevărului istoric, fiindcă d-sa e un om de știință, 

la Ruteni. Cartea d-sale, scrisă în nemțeşte, nu se adresează 

însă micului public rutean, ci și Rominilor și largului public 

german, european. Ar fi fost deci de cuviinţă ca d-sa, care 

evident că nu era să părtenească numirile romănești, să 

dea nomenclatura oficială, care ar fi împăcat pe toată lumea. 

Adoptarea ortografiei rutene e tendenţioasă, nepotrivită cu 

caracterul unei opere de știință. lar, cind d-sa găseşte cu 

cale a numi rusește localităţi din Romănia liberă și chiar 

din Ardeal, nu ştiii -cum am putea califica, în margenile po- 

liteţii, acest ofensător abus. 

D. Kozak procede tot așa şi cu numele de persoane: ce- 

tim necontenit Myron Costin, Nekulte, Rakovica, ete. Limba 

romînă se scrie însă cu /itere latine și numele proprii de 

persoane ca şi de locuri trebuie înfățișate așa cum le scriem 7202. 

Mai departe, d. Kozak se face a crede că numele date 

localităţilor de vechile documente slavone — slavona fiind ia 

noi limba Statului şi limba literară —sînt totdeauna ec/z/e 

nume autentice. De fapt nume geografice ai fost slavisate 

adesea de pisari în mare parte străini; aşa Hrălov, Dorogunea, 

pentru Hîrlăi, Dorohoii (Dorogoiii); pănă și boierul Barbă 

Albă apare astfel obişnuit ca Belobrad (Sua: și doc., VI, 

p. 459, n* 26). A credealtfel, a admite că aceste nume ai o 

valoare etnografică sigură, ar fi același lucru ca și cînd 

Sar admite, pentru marele număr de nume latinisate ce 

se află în diplomele latine din Apusul Eurovei, că pretu: 

tindeni a fost la început, pe cînd se scria acele diplome, o 

populație de limbă latină.
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D. Kozak merge pănă acolo, încît proclamă în Prefaţă, p. 
V, că «in Voevodatul Moldovei poporul rusesc formă, lîngă 
Vlachi (sic), un puternic factor în viaţa de Stat şi bisericească», Nu foporul/ rusesc, ci cultura slavonă, — ceia ce e cu totul 
deosebit, Sai, fiindcă în Prusia lui Frederic-cel-Mare. se scria 
versuri şi răvașe franțuzeşti, Francesii formati <un puternic 
factor» şi aşa mai departe?! 

D. Kozak a constatat, ca şi d, Giurescu (Convorbiri lite- rare, XXXIV, pp. 693 şi urm., 7383 şi urm.), şi ca oricinea 
întrebuințat cronicile slavone din secolul al XV-lea, că ele nu schimbă anul la r-iă Septembre. Din publicația d-lui Kozak se constată că în multe inscripţii e tot așa, Dintre documente, multe urmează aceiași normă (cf. listeie de boieri din Ghi- 
bănescu, Uricariul, XVIII. ” 

Atunci de cind se începea anul? Începutul din Septembre e imperial bizantin. Asupra noastră, pe lîngă influenţa bizan. tină, care era transmisă și prin cultura slavonă a Bulgarilor 
și Sirbilor, se exercita şi influența latină, introdusă prin Ua- guri, din țara cărora pornise principatul moldovenesc, prin Poloni, cari căutaii să-și întipărească suzeranitatea asupra lui. Dar la cele mai multe popoare de cultură latină data de Ii anuar pentru începutul anului învinge în secolul al 
XV-lea. 

D. Kozak își bate joc însă de cine primeşte această părere. După d-sa vechiul început de an era -cel de la I-ii Mart, domnitor în Rusia (moscovită) pănă la 1492 (p. v). Pentru 
aceasta s'ar cuveni să aducă dovezi, dar de fapt nu găsește nici-una. Una singură din datele cuprinse în cartea sa, acea de pe mormîntul lui Calughera, sar putea interpreta astfel, Cît despre documentul XX/273 din Biblioteca Academiei Ro- mine, citat de d. Kozak, după d. Xenopol, iată cum stă lucrul, E un act păstrat numai într'o traducere de pe la 1850, a lui Gheorghian Peșacov, și autorul originalului e Udriște Năs- turel, cunoscut pentru apucăturile sale de «savant» ce căuta greutăți în slavonește. Nici-un alt cas de o asemene datare nu € cunoscut pentru toată această epocă, Ii 

D. D. Onciul îmi atrage însă atenţia asupra actelor din 6940
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ale lui Ilie fiul lui Alexandru-cel-Bun, care ar admite o inter- 

pretaţie în sensul d-lui Kozak. 

Chestia stă însă astfel, și din dezlegarea ei se vede că 

nici pentru epoca lui Alexandru-cel-Bun, d. Kozak nu e în drept 

să admită simpaticul An Noă rusesc ca început al anului în 

vechia cancelarie a Domnilor moldoveni. 

Diugosz, cronicar contemporan, foarte precis și vrednic, 

de toată încrederea, fixează moartea lui Alexandru-cel-Bun 

în vara anului 1433. La 3 lunie 1433 lie, fiul săi, încheie 

un tratat cu Polonii (Hurmuzaki, I?, pp. 580-1, n O00CLXXXII), 

pomenind în el pe «răposatul» săi tată. Data Cronicii bis- 

trițene, 1-ii Ianuar 1434 (Bogdan, Cronici inedite, p. 35) e 

falsă. 

Se găsesc însă două acte ale lui Ilie, dintre care unul e 

datat 6940 fără lună, iar celalt are şi luna şi ziua (13 anuar), 

fiind din același an 6940 (v. Bibl. Ac. Rom, VI/143=—kev. 

p. îst., arch. şi fil, VII, pp. 370-1 şi LXXIV/5: Zraducere 

Se pot face două ipotese: I. Anul se începea la r-ii Mart, 

şi atunci am avea 6940 lanuar şi «poate Ianuar-Februar» 

(pentru întăiul document) ==1433. 

Avem însă de obiectat că după Dlugosz Alexandru a 

marit în vara anului 1433. Un al doilea argument, decisiv, 

e că avem un act de la 16 Februar 6940 (Uricariul, XVI: 

pp. 58-9), de la Alexandru. . 

A doua ipotesă a. exprimat-o d. Î. Ursu, în Relaţiunile 

Moldovei cu Polonia, . Piatra-N.,' 1900, p. 33, nota, p. 49, 

nota 5. Ilie ar fi fost asociat la Domnie de tatăl săi, bătrin 

şi «disgraţiat de Polonia». Afară de motivare, aceasta e ipo- 

tesa cea bună. 

În 1432 Alexandru-cel-Bun are de luptă cu Turcii pe cari-i 

bate (Szuaii și doc., III, Prefaţa: după Thallâczy și Gelcich, 

Diplomatarium vagusanum, p. 572) şi cu Polonii, în Pocuția 

cărora el năvălește (Chilia şi Cetatea-Altă, p. 90). În astfel 

de împrejurări, un om înnaintat în vîrstă poate să aibă ne- 

voie de un ajutor. 

Dar e o dovadă că Ilie a fost asociat la tron. În Chzfia și 

Cetatea- Albă, p. 302, am dat în regest un act al unui vog?
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teutonic, din care se vede că în Februar 1432 se vorbia în 
Polonia de războiul ce pregătiau Domni din Moldova («die 
Herren us der Walachey»). Deci atunci eraă do? Domni în 
această țară. 

Dăm aici în întregime acest act (Archivele din Kânigsberg, 
Schublade XVIJa, no 15) şi altul, din Iulie 1432 (did, Schub- 
/ade XXIV/a), care fusese şi el citat în CHi//a și Cetatea. 
Altă. 

” 

Unsern undertenigen Gehorsam czuvor, alle Czeith in Behelichkeit. Er- 
wirdiger, genediger Her Meister. Ewer Gnode geruche czu wissen. daz an 
Uuser Frawen Obende Lichimesse seyn gekomen dez Koniges von Polen Bo- 
then czum Heren Grosfursten, alz Her Dopke von Semo, Houbtman cezu 
Woyniczen, und Her Johan Mansik von Dambrowka, und Andreas, dez Ko- 
nigen Screiber; dy selbigen Bothen haben gebrocht den Leithes-Briff czum "lage czu czien; in deme Leithes-Briffe beruereth seșn alle dy genen dy von 
dez Grosfursten Wegen czum Tage czien sullen, alzo Bisschoffe, Prelaten, Bayoren (si:), etc,, alz Euwer Gnode, dy wol wyrth.fynden in der Vsschrift dez Leithe-Briffen dy hiryne geslossen ist, alzo daz unsre Orden und dy kuwer 
Gnoden Bothen mit den Heren us der Walachey, alz wir vornomen, nicht 
methe czum Tage seyn geleithet, noch geladen czu czien mit dez Heren Gros- 
fursten Bothen. Wme den Willen der, Herr Grosfarste ach nicht wolde oA- 
nemen den Leythis-Briff, und sprach, wy dem were das dy Heren des Ordens und der Walachye nicht ach czum Tage geleythet weren, synth dem mule daz sy yn den Frede genomen wern, der gehalden soi werden von Sunthe Johannis Baptisten Tage czukomende ober eyn Jor, und sprach czu Mansike: wir haben dyr is vor gesayth in den Waynachthen heligen Tagen, wer 
is Sache daz dy Heren dez Ordens und der Walachy nicht wurden in den Geleiths-Brifl gescreben mit den unsern Bothea czum Tage czu czyen, so solde och vor dem Tage nicht, (sic) nicht werden, und wir welden och ane 
sye keynen Tag halten. Do antworthe Manssik und sprach, der Konig hetthe gegeben den Leithe-Brifi noch deme alz der Tag und Frede czu Lawezke 

! În privința autenticităţii actelor, am de observat că acel inedit (e13 Ia- 
nuar 6940») pomenește pe fraţii lui Ilie: Ștefan, Peru şi pe ful Domnului, Roman, pe cînd cel din feo. z, ist, arcă. şi fil. dă pe frații Ştefan şi Bogdan 
(tatăl lui Ștefan-cel-Mare : zu e pomenit aiurea) și zzickun fii. Boierii din acest din urmă act se potrivesc cu acei din documentul lui Ilie datat 15 lunie 6941 (1433) (Vricariul, XI, p. 51). Scriitorul Oancea, se află, în adevăr, în 6941-2 (ifiZ, p. 527). Autenticitatea acestui act” ar resulta deci ca sigură, faţă de autenticitatea dudivasă a celuilalt, păstrat numa! în traducere,
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gemachet und ofigenomen ist mit den eygentlichen Personen dy denne vor Lawczke 

sunderlichen benwemet und usgesacz worden, und Manssik sprach ach fort, der 

Tag gynge czu och, wy her solde und mochte, ydach so welde der Konig yo halden 

den vorscrebenen Frede von Johannis Fag obir eyn Jor. Dez antwerthe (tic) dez 

Grozlurste und sprach, unser Bruder Konig und ir alle wissset wol dy feste 

Vorscreibunge dy wir gethon haben mit den Heren dez Ardens und der Wa- 

lachye, ane dy wie keynen Tag nicht halden wellen, noch nichts thun, wen wir 

merken daz ir uns geeth noch ere guthe und noch alle unsir redelichk, (ic), 

wurdet ir uns brengen daz wir tethen weder dy Vorscreibunge dy wir so 

feste vorscreben haben mit den Herrn dez Ordens unde der Walachye, und 

wellen ir och micht ebeclichen (sic) begeben is gee (sic) uvs an den Leip 

adir an allen Dyngen wy Got wil, und well yo ane sy keynen Tag halden. Do 

besprochen sich dy Polen und gvben sulche Antwerth, mochte is geseyn das 

sich d... (7444) der Tag vorezien und leagen mochte, sy welden boseen ap 

dy kleren des Ordens och czu dem Tage mochten komen und eyn sulches sy 

von in selbest rethen, wy wol is in nicht befolen were, sunder sy meynethen 

is vorbas an den Konig czu brengen. Och, genediger Her Meister, so wisset 

das gar vorsmelich waz dem Grosfursten daz im der Konig schreiff slecht: 

Herczog czu Littauwen, etc., und nicht Grosfurste, und sprach zu den Polen : der 

Heilige Vather der Bobest, der Romische Konig und alsust alle ander FHeren 

schreiben uns: Grosfurste, ane alleyne unsir Brudir Konig czu Polen mit den 

Seynen, alzo daz wir dorynne irkennen daz uns der Konig und dy Polen eyn 

sulches nicht engunen, und mit eyme sulchen seyn dy iiothen dez Koniges 

von Polen noch an demselbigen vorbenwnthen Ousir Frawen Obende von 

Grosfursten gescheiden, und wme Beqwemekeit Willen hot gesanth der Her 

Grosfurste Andruschen Symorowitez mit seynem Ingesegel czum "Lage, darwme 

dy Polen och Bothen ap man mochte desen ag mit Boqwemek, (sic) halden, 

daz dy Heren dez Ordens und der Walachye dorczu mochten komen, adir 

eynandir beqweme Czeith czu legen, in der alle dese Dyng noch Kedelichk. 

(sic) werden gellegen. Gegen czu Mosty, am Unsir Lieben Frawen Tage Licht- 

messe, im XXXIj Jore. 

[2 Februar.] Voith crum Brathean. 
[Pe Vo :] Dem erwirdigen Homeister mit allie Erwirdikait dd. (ic). 

1. 

Unsern uadertenigen Gehorsam czuvor in allir Bohegelichken, erwirdiger, ge- 

nediger Her Meister: Euwer Gnude geruche czu wissen daz Herr Reybenitez 

und Fochs, Euwer Gnoden Bothen, seyn gekomen ues: der Walachye czum 

Grosfursten am Sontage vor Kathedra Petri [27 luli). Dy selbigen Euwer Gnoden 

Bothen haben uns gesayth, wy sy.dy Heren der Walachye haben gar fruntlich. off 

genomen und guthlichen entphangen unde in vyl Ere irczeigeth, dortzu kostlichen 

begobeth und gar liplichen und fruntlich alzo von den Heren der Walachye seyn 

sy gescheiden, alzo sy Euwer Gnoden daz wol muntlichen werden selber
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sorgen, und wrbas, genediger Her Meister, so hot uns gesayth Her Reybenitz und Fochs, Euwer Gnoden wirth korezlichen Bothschaft gesanth von den vorgenanthen Heren der Walachie, uud, dez ersten so Her Reybenitez und Fochs vom Heren Grosfarsten mogen Orlop haben, so wellen sy sich och ane Sumen furdern czu Lande und czu Euwer Erwirdigen Gnode komen ; hirwme, gene- diger Her Meister, sy bitthen Euwer Gnode czu bestelleu Hew und Haber czwischen Ragaithe, daz sy haben off daz sy mit bohaldener Habe czu Lande mogen komen. Gegen czu Slonyn, am Sontage vor Kathedram Petri (27 Iuli], în XXXIj Jore. 

Voith ceum Bralhean. 
Pe Vo:] Dem erwirdigen Homeister, mit allir Erwirdigkeit dd. 

Sînt din potrivă dovezi că Mart nu se poate admite nici 
măcar în secolul al XV!“ ca început al anului, Asttel, la 24 
anuar 6984 luga Vistierul dă Putnei niște lucruri și vite şi 
Satul Șărăuţii (Orest Popescul, Pp. 13-4). La rii Iunie 6984 
el adauge la această danie, pe care o repetă în noul act, şi 
o vie şi un cîmp (id, pp. 15:6). După felul nostru de a 
socoti, e bine: dania mai bogată din 1ii lunie 1476 vine după 
dania mai săracă din 25 lanuar 1476. D. Kozak socoate însă 
Ianuar 6984 la anul următor 1477, şi ar ieși că dania mai bogată 
a precedat pe cea mai săracă. Se cuvine să se observe încă 
şi aceia că într'un al treilea act, din lunie fără 'dată de zi, 
luga se mulțămise a reînnoi dania de la început, pe care o crescu 
îndată. 

Altă dovadă: ar fi poate că Logofătul Costea fiul lui An. dronic apare la 9 Februar 6950 (după noi 1442, după d. Kozak, 1443) şi la 8 Mart 6950 (Uricariul, XVIII, p. 446). 
O cercetare foarte atentă, care ar întrebuința și ineditele, ar aduce fără îndoială și alte argumente. În cit s'a lucrat pănă acum pentru stabilirea istoriei Rominilor nu s'a simțit 

nici-odată nevoia absolută de a admite data de Mart pentru 
a putea interpreta potrivit cu faptele cunoscute un document, mai ales după 1440. 

D. Kozak e foarte aspru cu predecesorii săi, cu predece.- sorii romini mai ales, răposatul episcop Melchisedek şi părintele Marian. Niciodată d-sa nu scapă ocasia de a însemna gre- 
șelile de cetire ce ai făcut ei şi de a afirma că textele date
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de dînșii sînt «neutilisabile din punct de vedere filologic», 

adecă pentru a stabili recensia slavă a inscripţiei. 

Vorbind în abstract, d. Kozak are toată dreptatea, de 

cele mai multe ori, dacă nu totdeauna (v. casul cu Dediul, 

la p. 611). Dar munca științifică nu se judecă în abstract. D. 

Kozak ar fi fost mai puţin aspru dacă s'ar fi gîndit la faptul 

că amindoi aceşti predecesori ai săi eraii oameni fără școală 

filologică specială, că nici unul din ei nu urmăria alt scop 

decît a da materialul șsforic, că, în sfirşit, Melchisedek a văzut 

lucrurile cu ochii grăbiţi ai unui călător, cu ochii obosiţi ai 

unui bătrîn şi că le-a tipărit fără cea mai mică pretenție. D. 

„Kozak e Rutean, e doctor în filologie, e așezat în Bucovina, 

a avut la disposiţie, cum spune însuşi, fotografii și estam- 

paje. Se putea ca d-sa să nu cetească mai bine? Și unde 

e meritul, care s'ar cuveni să se proclame cu mîndrie, cind 

cineva face numai ce era natural, neapărat să facă? 

Apoi, dacă Melchisedek a tipărit fără grija de a păstra 

aspectul de limbă al inscripţiilor, Wickenhauser, diletantul 

german din Cernăuţi, a tipărit aproape ridicul în multe ca- 

suri, Și el stătea în Bucovina şi avea fel de fel de legături. 

De ce oare d. Kozak e aşa de blind cu Wickenhauser, căruia-i 

face onoarea de a-i discuta cele mai monstruoase ipotese, pănă 

şi filologice, şi păstrează tot desprețul săi pentru venerabilul 

şi meritosul episcop de Roman? 

Încheind, ţin să afirm, după atitea dovezi aduse, că învă- 

țaţiă străini nu mai pot cerceta, ca pănă mai dăunăzi, istoria 

noastră fără a se adresă la lucrările noastre, la zoaze lucră: 

rile noastre. A face ca d. Kozak, care se mulțămește cu cro- 

nicile şi cu Wickenhauser mai mult şi pretinde, uitindu-se 

peste umăr, a ne lămuri pe noi asupra lucrurilor noastre, a 

face ca d. lakob Bleyer, care tipăria acum cîteva săptămîni, 

în Archiv f. siebenbiirgische Landeskunde (N. F., XXXII, 1), 

poema lui Beheim asupra lui Vlad Ţepeş, fără să ştie căea 

apăruse cu cîteva luni în urmă în tesa d-lui Grig, C. Con- 

duratu (Michael Beheims Gedicht iiber den Woiwoden Wiad 

17. Drakul), fără să-şi fi dat cea mai mică osteneală de a 

cerceta ce s'a tipărit la noi asupra lui Țepeș, — între care un
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volum întreg de d. I. Bogdan, înseamnă a face cărţi greșite, 

necomplecte, care trăiesc de azi pănă mine şi cer imperios 

să fie înlocuite. Prin Iţcani și Predeal nu se intră într'o țară 

de barbarie, a cărei activitate ştiinţifică poate fi ignorată de 

doctori în filosofie săsești și de profesori de Universitate de 

la Cernăuţi. 

63775. Vol. VI. 49 
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ADAUS. 

La p 597. n. 18. Pentru părerea cealaltă în privinţa originii lui Alexan- 
dru Mircea ar vorbi următorul act (Arch. St, $, Sava, XXX, 69): 

laşi, 3 Novembre 7126 (1617). Radul-Vodă către vameșul de Reni (Mnruukwa 
wT pbun). Pentru călugării din Galata. «Să lăsaţ foarte în pacle] de vamă 
oare căt iaste hutarul s[finjei mănăstiri Galatiia în iazer în Cavul, ca sa nu luaţ 
nice o vamă de peaște, ca să aibi a lua călugării de la sfânta mănăstire, cumu 
ai luat de veac, cum iaste uric cu blăstemi, dat de pnchiu/ Domni; Aeale, de 
Lătru- Vodă, și cum săntu întărituri şi de la ali Dumni. Aimintrea să nu vă 
amestecați nice înu'un chip înnaintea cărții Domuii Meale». — Dar şi de aici 
se vede nelămurirea vechinlui nume de înrudire; 4f:4neca tatăl lui Radu, iar 
nu Radu însuși, venia nepot (sai neput de văr) lur Petru Șchiopul, 

La p. st3, r. 3 de sus, cetește «cumnatul», în loc de «ginerele». 

Erata vol. V-VI se va găsi la sfârșitul broșurii de /ndice.


