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ȚREFAŢĂ 

Volumul acesta al XIII-a din colecția Suretelor 

şi Izvoadelor prezintă un interes deosebit față de 

toate celelalte, întru cât se redă viața istorică a unui 

sat răzeşesc, a căruia locuitori au putut să-şi stre- 

„coare viața lor de mici proprietari rurali în cursul a 

peste 5 veacuri, în lupte cu vecinii mari şi tari, cari 

mau putut surpa viata răzeşuscă, ci din contra au ră- 

mas învinși şi răpuși. 

Răzeşii de azi nu păstrează toate actele satului, ci 

multe din ele le-am găsit în pachetele cu acte ale vecinilor 

proprietari boeri, cum și prin condicile de anaforale 

de la divan, azi la Arhiva statului din Iaşi. Temeiul 

însă se găseşte în arhiva de acte a colegului meu de 

senăt, D-l lorgu Ciolan, un reprezentant tipic al ve- 

chilor noştri răzeși Moldoveni, care la dorința arătată 

de a le ceti, transcrie şi chiar publica, s'a oferit per- 

sonal a garanta—și cu obștia satului—lipărirea lor. 

Punându-mă pe lucru, am văzut că cu cât copiam 

mai multe acte Ciolăneşti, cu atâta era nevoe a le 

corabora cu altele și așa u eşit acest volumaș—cel 

mai mic din colecție, dar cel mai drag mie,— căci 

am putut da material istoric și informativ pentru viața



unui sat, din vechiul ținut al Cârligăturii, azi al Iaşilor, 
pentru a dovedi într'o singură glăsuire că față cu pâ-- 
mântul se contopesc cele mai mari familii boereşti cu: 
răzeșii noștri. 

Din viața pământului a eșit selecțiunea din vechi 
a oamenilor, fruntașii țării. Aceasta era cea mai să- 
nătoasă alegere şi destingere între oameni, căci vred- - 
nicia omului la pământ se arată. De aceia boerimea 
veche era sănătoasă la trup. cuminte la gând, cunpă- : 
nită la voință, dar Slobodă şi neatârnată faţă de cer. - 
bicia mai marilor țării; —harţă răzeşul. | 

“Slujba în folusul domnului și a ţării, de și a fost: 
criteriul de selecţionare a multor fruntași în trebile 
țării, dar a slăbit caracterele, dezvoltând în sufletul 
clasei diriguitoare acel ciocoism de siujbe, plaga cea: 
mai întinsă şi adâncă în societatea noustră. 

Acolo la Românești, răzeșimea și-a dus viața i li - 
niștită, cuminte și sănătoasă. Intrigile vieţii politice nu 
i-au atins, și de aceia în istoricul satului Românești 
cetim frământărite vechi ale românului față cu pământul, 
nu însă şi față cu slujbaşii; iar când cei mari şi tari” 
și cu trecere la Țarigrad şi la laşi au căutat să le 
încalce pământul, răzeşimea a fost trează la postul ei. 
și nu s'a dat învinsă. Pârile şi judecăţile stau pildă. 

Mulţumesc colegului şi prietenului meu D. Iorgu 
Ciolan. de prilejul ce mi-a dat de a-i publica actele 
satului său. E cea mai frumoasă, cea măi curată. și 
cea mai folositoare slujbă, cu care dânsul şi-a servit” 
satul său și pe ai săi. 

GH. GHIBĂNESCU 
Huşi, 8 Septembrie 1923. SENATOR  



SURETE ŞI IZVOADE, XIII. 
(Documentele Romăneștilor, laşi) 
  

Viaţa în Românești a început a se însădi_ cătră 
sfâșitul secolului al XIV-a, când trăia pe locul, ce-l o- 

“cupa azi Podul-ltoaei, un -Roman Bilăe, contemporan 
cu descălecătorul Bogdan, venit cu Tof, boerul care a - 
lipit numele său de satul Tot oești (Toth =slovace; de 
aici Tăutu), cu Belci dim. Belcici (sl. beal=alb, Albu, 

Albici), a cărui fecior Crăciun Belcescul, pe la 1420, 
era deja vechiu în slujba țării şi a lui Roman Vodă, 

şi Alexandru Vodă (Surete 1, 12), urzise satul Belceşti, 
«unde își avea casa». 

Roman murise de mult şi soția lui, trăind multă 
vreme după moartea soțului său, şi-a legat numele său 

de locul ocupat de ea și familia sa «între Bahluiele». 
Slujba ce făcuse acest Roman, ca şi fiul său Crăstea 

a fost acea de temnicer sau de portar, întru cât zi- 

cerea de vorotar (mlrus, vorotar). spune acește amân- 

două înţelesuri. In gura atât a cancelariştilor timpului 
cât şi în cea a traducătorului Pavăl Debrici, porecla 

de vorotar a ajuns în vornuntar. 
Acestui Cristea Vorotar i se dă următorul uric 

de stăpânire: 
1. 6942 Oct, 8 (1433) Suceava. 

Suret de pe ispisoc vechiu pe sărbie de la Ştetan Vodă scris 

„de Oanţa gramaticul în Suceava din leat 6942 Qetomvre 8. 

Inştiințare facem prin această cartea noastră tu- 

ţuror cui vor căuta spre dănsa sau 0 vor auzi cetin- 
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duse, pentru această adevărata slugă și boerul nostru i Crâstea Vornuntariu, că au slujit cu dreptate și cu ] credinţă întru sfinți odihnitului părintelui nostru şi a- j cum noao ne slujeaşte cu dreptatea 'și cu credința, a - caruia vâzând și noi cea cu dreptate şi cu credință cătră noi slujbă, lam miluit cu osebită a noastra mila 5 de iam dat în pământul nostru a Moldovei un sat a 4 lui ocină unde iaste Româniasa între Bahluele, ca săi “3% fie lui cu tot uricul şi fiilor lui nepoților, strănepoților, _Ș 
prestrănepoţilor și la tot neamul lui nestrămutat nici “4 0 dinioara în veci. lar hotarul acestui sat săi fie cu Ș 
toate ale sale vechile hotară, până unde au apucat 
din veac, şi spre aceasta este credinţa a însumi 4 domniei mele de mai sus numit Ştefan Vodă şi cre- 24 

dința a tuturor boerilor noştri a Moldovei a mari și 3 
a mici. şi spre mai mare tărie tuturor acestor de mai 
sus scrise poroncitam slugii noastre credincios boeriu- 
lui Neagoe logofat să scrie ŞI cătră adevărată, 
cartia noastră. aceasta peceatia noastră să lege, 

De pe sârbie pe limba moldovenească am tălmăcit 

la anul 1803 luli 25 

Polcovnic Pavăl Debrici ot Mitropolie     + 
, * + 

Dcaă actele razeşilor tac despre curgerea pro- prietăţii în Romaneșşti în secolul al XV-a şi XVl-a, în schimb în uricul din 7056 Febr. 29 (1548) dat de lliaş Pătru Voda Rareş în lași părcălabului * 
Petre Crăcovici—pe care documentele timpului îl dau --: boer fără boerie, înaintea chiar a parcalabilor de Hotin— 3 
se vorbeşte de satul Romanești, ot Cărligătura—a că- - ş 
ruia stăpânire se imparte în modul următor: «dar să le fie lor acel sat Romaneștii, care-i la ținutul Cârli- + 
gaturii, în trei părţi: doao părți să fie Annei și suro- 
rei sale Neagăi featele Sorăi, şi nepotului lor de soră „Ioan Nasoe, nepot Sorei; iar cea a treia parte să fie 3 verilor lor Lucăi și fraţilor săi Dumitru şi Gavril, ȘI - :83
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surorilor lor, Nastei și Părascăi şi Vascăi și Catrinei, 
copiii Vrânceanului» (lspisoace şi Zapise 1, 1, 80). 
„_-, Trăia în secol al XIV-a pe la Cârligătura între 
Bahluele și Jijia şi între Jijia şi Prut unul Toader 
„Căliman, care a avut 4 copii: Neacşa, Sora, Dobra 
şi Vrânceanul;, Neacşa are 5 copii: Petre Crăcovici 
părcăiab, Gliga, Maria, Stanca şi Fedca; Sora are 
3 fete pe Ana, Neaga şi pe mama lui Joan Nasog; 
Dobra are pe Filip, Magdalina, Maria, Maruşca şi 
pe Anghelina; iar Vrănceanul are pe Luca, pe Du- 
mitru; Gavril, Nastea, Parasca, Vasca şi pe Catrina. 
, In total trăiau pe la 1550 nu mai puţin de 20 
veri primari, urmaşii lui Toader Căliman; din acești 
20 de veri primari 9 stăpâniau la Românești, iar 11 
stăpâniau în Petrimănești, zis din vechime Oleșcanii. 

Așa ne explicăm de ce a rămas amintiri în. gura 
strănepoților că satul Romăneștii au umblat în 17 bâ- 
trâni. 

lată spiţa: 

  

Roman Bilăe câtră 1400 
= Romaneasă : 

| 
Toader „Căliman 1450 

- Neacșa Sora Dobra fată | 

= | Crăc. -|X = | X = | Vrănceanul 1500 
Petre Crăcovici Ana, Filip, Luca, 

-părcălab, Neacşa,  Magdalina, Dumitru, c. 1550 

Gliga, fată, Maria, Gavril, 

Maria, = Nasoe Maruşca,  Nastea, 

Stanca, | Anghelina, Parasca, 
Fedca. Ion Nasoe, Vasca, , 

Catrina. 

Şi zice Gr, Ghica Vodă în ispisocul din 7246 (1738) 
Aug. 1: «cum că tot satul Româneştii imblă în şeapte- 
sprezece bătrâni și bătrânul de 30 stânjâni înfruntea 
hotarului». lar C. Duca Vodă în ispisocul său din 7910
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'Febr. 2 (1702) pomenește următoarele nume de ba- 3 
trâni: Mladin, Cărăvan, Nastea, Toma, Albici, Mica, _: 
Leavul, Mircea, Bandur, Larion, Nica, Capotă, Ma- -! 
crina, Berdilă, Vreameș... d 

După aceste știri toată moşia Romăneșştii la în- 
ceputul urzirei sale a avut o lărgime de bază spre 
Bahlui de 510 stânjeni, ceia ce ar face în măsuri nouă 
1137 metri. 

Mai bogate sunt ştirile ce le avem din secol, al ă 
XVII-a, când marea proprietate vecină cu Romăneștii .Ş 
intră cu danii şi cumpârături în trupul moșiei Romă- 3 
neștilor. In acest al XVIl-a veac, intră Roşca vister- 3 
nicul, lane visternicul, apoi Miron Costin logofătul şi 
alții; din această cauză se pierde urma a multor bă- 
trâni, întru cât partea boarească întrupată din 4 ori 
mai mulți bătrâni îşi duce o viață socială deosebită 
de restul de bătrâni ai răzeşilor. 

lată o serie de acte, ce vorbesc de Românești în 
secolul al XVIl-a: 

2. 7110 Iulie 15 (1602). Ispisoc de la leremia 
Movilă Vodă, prin care întărește stăpânire lui Zaharia, 
lui loan, lui Bane, lui Gavrilă și Chirilei şi lui Perdilă, 
şi lui Vasile, şi lui Ştefan, şi lui Grigore şi Condrei, 
și lui Miron pe a treia parte din al treile parte de 
sat din Romănești ce au cumpărat de la Lazărşialții + 
drept 37 taleri argint, (Arh. stat. laşi Condica Anafo- Ă 
rale 32 pg. 306). „Ă 

Obs. Pe a noua parte din moşia Romăneşti erau în 1602 3 

nu mai puţin de îl răzeşi proprietari. Chirilă din 1602 e 4 
„ tulpina 'spiţei răzeşilor Ciolan din Romăneşti, 

3. 7112 Iunie 8 (164). (regeste). Carte de la lri- 3 
mia Movilă .Vv că Ambrosie sin Gheorghe, nepot lui -3 
loan Răspop de nime silit nici asuprit vinde iui La- : 
zăr giumătate dintr-'o jirebie din satul Romănești, parfed 3 
Gaftonei cu 30 tăleri de argint şi cu tot venitul. » 4 

„(Surete ms. XLIII, 633). 
Obs. Jirebia cuprindea pe atunci locul de casă şi de a* -  
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rătură ; jirebia nu cuprind:a locul de lânaţ, nici de pădure, 

care era a tuturor şi a nimănui îu parte, 

Tot ca lămurire de vechii stăpâni din Romănești, 

ni se aminteşte de un Benea pitar ot Românești în 

7114 (1606). (Surete II, 78). Apoi către 1660 trăia 

unul /rimia ot Romăneşti, care e des pomenit în actele 

timpului și care cu neamurile sale avea moşie în Ne- 

deeni, sat din cârligătura prin dreptul Voineștilor de 

astăzi. Şi acest Irimia din Româneşti are o bogată 

spiță de neamuri, ce o dăm spre deslușire  (Surete 

  

V, 270). | 
1533 Tătarul 

1572  Gligore Lupul Andreica 

| 
1622 Irimia din + Gheorghe, Dănilă, 

" Romăneşti Nastasia. Agafia. - 

| | 
1662 Vasile, Istrate, 

Dumitrașco. Gliga, 
Toader. | 

4. 7163 Mai 23 (1655) lași. Gh. Ştefan Vodă 

întăreşte visternicului Gheorghe Roșca pe dQao. părți 

din a patra parte din a treia parte dia satul Romă- 

nești, din partea cea din sus, cu tot venitul din Mla-" 

din şi din cămpu din Mladin ce-i pe Şacovăţ și cit 

vad de moară în Şacovăţ cât se va alege cu tot ve- 

nitul, cumpărâtură de la Gligore Lamba, şi dela So- - 

fronie, fata Dudee prestrănepoţi lui Mladin. (Arh. stat, 

laşi, condica anaforale 65, fila 12). 

Tot în 7169 Mai 8 (1661) Gh. Roşca ce a fost: 

visternic, dă scrisoare feciorilor şi ginerilor săi. - prjn 

care le daărueşte părţile sale de moşii, ce-au avut în 

Mladin şi în Româneşti. Ca gineri Roşca are pe popa 

Dumitrașcu şi pe Ursul Diacon. (Condica Anaforate că 

No. 14, op. II, fila 39 pe anul 1837 lulie 1, Arh, stâț, :.-.: 

lași), E a



Pe 

  

După altă anatoră din 1838 Mari 12, (Condica 3 No. 20 op. II fila 126) vist. Roșca dă nepotului său 4 Vasile Popa Diacul poiana Mladin, care a făcut parte | din trupul vechiu al moşiei Romanești în partea de AŞ vest spre Şacovaţ; aceasta se spune în - ispisocul 4 Ducăi Vodă din 7210 Februar 2 (1702). Să ” Din cuprinsul acestor 2 acte reese această în- “4 crângătură a urmașilor răzeşi după Roşca visternicul,. E 
Roşca vist. 

fata fata 
= popa Dumitraşcu = popa Ursul 

  

Vasile Popa  Ionăscuţă Totana “Ă 
uricarul | 

loan | 
Din acest timp avem următorul zapis fără dată, care vorbește de dania ce capata acest popa Ursul : 

5. Fără dată <adeca. eu. Nastasiia Iftimiasa. și-cu feică- 
me Mariia. Căriuşi. mărturisăscu. cu aceastu. adevărat. za- :3 pis al mieu. de nime silita. nice asuprită. ce de bună. voe 
me, precum am dat parte me.-din parte din Susâni. 
ce sa alege. parte me. danie popei Ursului pentru su- fletul lui Iftimie. de cându sau necat. în zilele; Dabijei 
Vodă, şi aciasta. danie. su. dat, denainte. popei lui: Pă- traşco. şi a lui Chiriac de Româneşti. și a lui Arsă- nie căpitanul. și a lui Pateleiu ottam. şi Simion diia” conul. ot Sveti Neculaiu. și Dumitrașco! sin. Irimiea. și ă denainte a mulți omeni buni. și pentru: mai: mare cre- E dința nam pos peceţile. ca să fiia de mare credinţa. 
n Chiriiac “m Capitan Arsăniia . ? 
m. Nastasiia m Măria m Pânteleiu... - . -e Dumitrașco. az Simion diiacunul az Apostol iscal. "6. 7178, fără lună şi loc, i Zapisul lui Adam neguțitorul de. vleat 7173, .așă  



= 

scriindu adecă eu Anghelina fata Chirilii de Romă- 
nești, făcutam zapisul meu la mâna dumisale giupâ- 
nului Adam precum eu văndut dumisale doo părţi 
dentrun bătrăn ce mi se vine den Suseni și din Mij- 
loceni drept 40 lei bani gata denainte a mulţi ăzeşi 
şi megieşi, aşijdere sau sculat căpitanul Arsenie ce 
ține pe Aleacsandra sor Angielinii, fata Chirilei şi au 
văndut a lor driaptă ocină şi moșie iar dumisale giu- 

- pănului Adam neguţitorului dreptu doozeci lei, iarăş 
dentrace parte ce.mai sus scrie, şi eu preutul Var- 
tholomei am făcut acestu suret de pe zapis cu mari 
dreptate precum era zapisul așa lam scris și eu, iară 
de nu au tost așe zapisul şi am scris eu amintrele, 
să aibu a da samă înainte straşnicului județ așe știu 
cu sufletul meu. 

az erei Vartholomei 

7. 7178 (1670) fără lună lași. - 

Adecă noi B... şi fratemeu for și cu soru noastră 

Palaghiia scriem şi mărturisim cu acestu zapis al no- 

stru de nime nevoiţi, nice asupriți, ce de a noastră 

bună voe am făcut schimbâturâ cu dumnealui /ani 

ceau fost vistiernic și cu giupăneasa dmisale  Sajta.. 

de liam dat noi dumilorsali a noastră direaptă ocină 

şi moşie, giumătate de batrân din parlea lui Berdilă 

(din) giumătate de(n) sat den Românești din partea 

Mijlocianilor, aşea neam tocmit șam schimbat dennain- 

tia dumilorsali Nicolai ceau fost jitnicear şi * Costan- 

tin Jora biv vist. şi Tudosie Dubâu părcâlab şi Ţigan 

de Cioltani şi Darie de... şi Tofan de... și Cornea ot 

Mohorâţi şi alți mulți boiari şi oameni buni, şi pre 

mai mare credință pusuneam pe(ceţile) ca să s crează 

am iscălit. 

a lon 

a Palaghiia 

az Tudos. Dubân biv părcălab işcal, 

u las. It 7178.
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8. 7881 April 13 (1678) Iași. | 
Vasile vtori. logofăt. am dat aciustă. carte (a noa- - 

stră). cestui fecior. al nostru. spria aciaia. ca s fic. tare. 
şi putearnic. cu aciastă carte. a noastră. a miarge. la ,- 
satu. la Ro(măneșt)i, şi s aibă a strânge. oameni. buni. . 
bătrâni. megiaşi, din sus şi din gios, și să aliag(ă) ni- 
şte. părţi. ce sintu, a dumisale. a lui /ani.. ci au fostu 
vistearnic. din tot locul. cu tot venitul. precum or spune. 
zapisele. ce are de la Berdilă. şi de la Vriameş. foarte 
cu dreptaate. nimăni să nu fățăriască. aşijderea şi o. 
prisacă. ce are acolo. sau sculat un om anume... şi 
iau tăiat. gardul prisecii. pentru acesta lucru jarăși să 
s socotească. foarte cu dreptaate. cu oameni. buni. de: . 4 
se va afla că iaste acel loc. unde iaste prisaca.ace- 
lui om. ce au tăiat gardul. va fi un gardu tăiat. iar 
de va fi. locul, prisecii. a dumisali. lui /ani. vistearnicul. n Ă 
şi se va afla cu adevărat.că iaste a lui lani. sa aibă 
acel om. a faci. tot ce au străcat. şi va îi de gloab. 
Şi precum veți aliage.. mai cu dreptul. să faceți mărtu-" 
rie. ca s .fie de credinţă. înaintea noastră. toe pisem. -,: 
(aceasta scriem), u las It 7181 ap. 13. 

az Vasilie vtori logofăt | 
9. Doc, fără veleat (ante 7185) 
Adec eu Ursul feciorul Drăguei scriu și mărtu-- 

risăscu eu însumi pre. mine cu cestu zapis al mieu,: 
cum că de bună voia mea de nime silit nici cu Vreo - 
nevoe asuprit, ce de a mea bună voe am dat danie... 
partea mea de ocină din sat din Româneşti, ce iaste: 
pre apa Bahluiului în ținutul Cărligăturii, care mii iaste 
dreapta ocină şi moșie de la muma mea Drăguța fa- . 
ta Părascăi, însă am dat din partea din sus ce se : 
chiamă la Suseani din neamul mieu cel chiamă la uric . 
Leavul, am datuo dumisale lui Miron Costin logofătului 
cel mare săi fie driaptă ocină şi moșie și cuconilor dumi- 
sale în veaci, însă am dat partea mea cât să va: a- 
leage de la mama mea Drăguța. Şi când am dat sau 
prilejit oameni buni, feciori de boiari de țară anume  



Anghelachi de Popișcani, Costantin biv parcalab tij 

ottam, Dumitru sin Ştefan Parcalab ot Scorţăşti, po- . 

pa Enache de Albeşti. Eu Ursul singur cu mâna mea 

am scris zapisul să fie de credinţă şi am iscâlit. 

(urmează iscăliturile) 

Obs. In dos este şi altă redactare a aceluiaşi act, în care . 

se înşiră şi natura veniturilor pămânlului dănuit: «am dat 

“din vatra satului, şi din țarină, şi din dealurile de fân, şi 

dintrapa Bahluiului şi din tot locul: cu tot venitul ce să va 

aleage». E . „ | 

11. Doc, Fără veleat (c. 7185). /6Ț . 

Adec eu Gligorașco Grosul, feciorul lui Toader. 

palmacului de Frâteani scriu și mărturisăscu cu cestu 

adevărat zapis. al mieu, cum de nime silit nici asuprit,. . 

ce dea mea bună voe am dat şi am dăruit a mea 

direaptă ocină și moşie din sat din Romănești partea 

din mijloc ce iaste la ţinutul Cârligăturii, cât mi-să va 

aieage partea mea am dato dumisale lui Miron Costin 

marelui logofăt şi: giupăneasei d-sali şi cuconilor d-ini- 

sali, ca să le hie dumilorsale dreaptă ocină şi MOȘIE . 

în veaci, Şi acestu zapis sau făcut denainte a mulţi 

oameni buni şi bătrâni anume lonașcu Țigan ot Ciol- 

tani. Darie ot Podobiţi, Dumitrașco de Scobinţani, 

Toader Trica, Chiriac ot Romăneşti, Hulubei ot Fră- 

teani, Mardariie de Frăteani. Deci noi căzând de buna - 

voie la tocmală. şi daniie neam pus peceţile şi am 1S- 

câlit ca să hie dmsale de credință. 

(urmează iscăliturile). 

12. Doc. Fără veleat. a 

Adec eu Dochiţa fata Măriei, nepoată -de hiică lui 

Gavril Albici din Româneşti ce sintu pe apă Bahlu- 

iului în ţinutul Cărligăturii scriu Şi mărturisascu eu 

însumi pre mine cu cestu ZapiS al mieu, cum Cu de 

bună vo& de nime silit nici nevoit, ce de a mea bună 

voia miam vândut partea mea de ocină ce să va a-
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leage din partea din sus ce să chiamă la Suseani şi 
am vândutu şi la Mijloceani, de Suseani, iarăși câtă 
să va aleage din moșul Albiceștilor, am  văndut eu 
Dochiţa nepoată de hiică lui Gavril Albici, care mai 
sus scriem, am vândutu dumisale lui Miron Costin ma- 
relui logofăt, ca să fie dmisale driaptă ocină și moşie 
şi cuconilor dumisale, însă iam vândut din vatră de 
sat, şi din câmpu și din țarină cu dealurile de fân și -- 
dintrapa Bahluiului din tot locul cu tot venitul; am 
vândutu dreptu... bani buni, şi mi au dat dumnialui 
bani deplin întru mănule meale înaintea dumnealor lui 
Anghelachi de Popişcani, și Costantin căpitan tij de 
Popișcani şi Dumitrachi de Scortășii, şi popa Onachi 
de Albești, și Silion Climea, şi eu Ursul ot Lăuceşti 
am scris ca să fie de mare credința. Și eu Vasile 
Pritcopul am numărat banii. 

(urmează iscăliturile) 

13. 7185 Oct. 29 (1676) Iaşi. 
Adec eu Vusilie feciorul lui Ionașco, nepot Tă- 

tarului din sat din Românești. scriu şi  mărturisăscu 
cu acest adivărat zapis al mieu, cum eu de bună voia 
mea de nime silit nici asuprit am dat șam dăruit par- 
tea mea ce să va aleage din sat din Romănești de pe 
Bahluiu din partea  Tătarului, din vatra satului și 
din câmp. și dintrapă și din fânață şi din tot locul cu 
tot venitul ; aciasta parte o am dat și o am dăruit du- 
misale lui Panaioti ușiiariului celui mare, pentru o ne- : 
voie ceum fost căzut eu la temniţă aicia în laşi pentru. 
o greșală ceam avut şi muu plătit dumnialui de acea 
nevoe și miam scos capul şi săi fie dumisale de la 
mine acia parte de loc direaptă ocină şi moşie în 
viaci. Și la aciastă tocmală fostau dumnialor boiari 
„cei mari, dmlui Miron vel logofăt, și dmlui Contăş vel 
stolnic, şi d-lui Prodan Drăguțăscul vel şătrar, şi 
dmlui Pătraşcu treti logofăt şi dmlui Velicico vel co- 
mis şi dmlui Dumitraşco vtori vistiarnic şi dmlui Sărghie 
Și Murguleț vornicii de gloaţă și Nacul de vişterie și 
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alți oameni buni şi slujitori de curte carii sau prilejit 
față, şi să aibă dmlui aşi face și ispisocu domnescu de. 
pe acest zapis, şi pentru credința pusuneam .şi: dege-. 
tul și aceşti buiari cari sau tămplat să stea față, încă 
sau iscălit. Şi eu loan diiacul am scris. . 

u las vit 7185 Oct. 29. - 

m Vasile. Miron Costin vel logofat înaintea noastră. 
az Contăş vel stolnic, az Patraşcu logofăt iscal, 
neam prilejit şi noi ca să fim  marturi. az Prodan 
Drăguţăscul vel șătrar iscal. az Nacul iscal. az Mur- 
guleţ iscal.: Se i 

: 14. 7185 Noembre 10 (1676) lași. 

- Adec eu Vasile fecior Dolcâi de Romănești, nepot 
Tatarului de Româneşti de soră şi cu fratemiu Gligo- 
rie deacolo scriem și mărturisăm cu acest adevâratu 
zapis al nostru la mâna dmisale lui Panaiotache uşi- 

_iariului celui mare precum noi de nime siliți nici a- - 

supriţi, nici nevoiţi, ce de a noastră bună. voe am dat 

daanie -dumisale a noastră direaptă. ocină şi moşie ce 

să va aleage partea noastră den saat den. Româneşti 
ce iaste la:ținutul Cărligăturii parte :din. Giosâăni. şi 

Mijloceni dentrun bâtrăn. ce sa aleage parte noastră 

den Româneşti; asijderea și parte dentrun moş :stră- 

bun ce mi sâ.va aleage parte noastra direaptă, ::1ar 

să fie dreapta daanie dumsale de la noi pentru, bine 

ce neau făcut dmlui de mau s:os-pre mine pre Vasile 

feciorul Dolcâi, nepot Tâtarului de soră den : Romă- 

nești de la o nevoe -den temniță, deci. pentraceaia. eu 

mam învoit cu fratimio cu Gligorie și-am dar dumi: 

sale - ușiariului “aceasta: parte de ocină și de. moşie 

carile sintu drepte ale noastre, pe cât -să .va: aleage, 

ca săi fi: dumisale dreaptă ocină și moşie și daanic 

de la noi şi cuconilor şi nepoților dumisale în: veri şi 

altul nime den fraţii noștri au den. toată semințiia 

noastră sau nepoți sau altcineva ca să naibă a să a- 

mestica la aciastă dreaptă daanie a noastră,: la care
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să scrie mai sus. Și acest zapis lam făcut denainte 
dumilorsale boiari ce sau iscălit mai gios, şi să aibă 
dmlui uşiariul aşi face şi direase domneşti de pe za- 
pisul nostru săi hie dumisale moşie în veaci, şi pentru. 
credința neam pus deagetele și dmnialor boiari au is-. 
câlit să s ştie. 

Miron Costin vel logofăt iscal.  u las leat 7185 
înaintea noastră au venit de faţă ll dai 

az Nicolae Răcovij biv vel logofăt iscal. innintea noastră au 
mărturisit. | 

az llia Sturza vel vornic az Vasilaşco biv vel logofătiscal, 
az Velicico Costin vel comis  Ramandi vel postelnic iscal. 
az Nacul log. de visterie iscal. Manolachi ve! jitnicear iscal, 
az Contăş vel stolnic iscal. az Patraşco treti logofătiscal: 
Dumitraşco vtori vistiarnic iscal, Gheorghe vornic di poartă 

Andrei vornic di poartă. 

15. 7185 Ghenar 16 (1677) lași. 
Adec eu Dumitraşcu şi cu fameae mea Floare 

fata Banii din Românești scriem și mărturisăm cu cestu: 
zapis al nostru cum noi de bună voia noastră de nime 
nevoiţi nici asupriți am vândut a noastră direaptă o- 
cină și moşie din sat den Românești de pe Bahlui în 
ținutul Carligăturii. din partea din sus din a şeptea 
parte a patra parte din moșul Banei din vatra satu- 
lui şi din cămpu și din țarină şi din fânaţ şi din tot. 

„locul cu tot venitul ce va fi pe această parte arm vân- 
duto dumisale giupânului Miron Costin logofătul cel 
mare drept 15. lei bătuţi bani gata și neau făcut du- 
mnealui plata deplin întru mânule noastre ca săi hie 
dumisaale. direaptă ocină şi cumpărătură în veaci şi 

“căndu am vândut noi neam întrebat toţi fraţii și au 
fost cu ştirea tuturor. aceasta tocmal o am făcut dena- 
intea dumisaali. Alexandru  Buhuş. hatman, Cantemir 
sardariul, Vasile Gheuca logofăt, Gheorghe treti logo- 
făt, Gheorghe Manole, Alexandru Nădăbaico, Neculai. 
Buta, Dumitru Murguleț. vornic de poartă, Arsenie că-.  
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pitan de Cuzuteani, Ursul de Conceaști. Şi eu Leca 
uricariul am scris znatisea (să se ştie), 

| u las let 7185 Ghenar 16, 
(urmează iscăliturile) 

16. 7185 Februari 16 (1677) Berbești, 
Adec eu Vasile Cotorcea, feciorul lui Gavril Ro- 

mănescului din Românești, scriu şi mărturisăscu eu în- 

sumi pre mine cu cestu zapis al mieu, cum eu de bu- 

nă voia mea. de nime sălit nici asuprit, ce de a mea 

bună voe am dat daanie partea mea de ocină ce mi 

să va aleage din sat din Româneşti din partea din 

sus ce să chiamă la Suseani. lam gat aşijderea şi la 

Mijloceani o cumpărătură ciau fost cumpărată de ta- 

tămieu de Gavril Românescul, am dat toate părțile 

meale şi din moşii şi din cumpărături am datu dumi- 

sale lui /oan feciorul dumisale Miron vel logofăt ca - 

să fie dumisale ocina și moșie în veaci şi nime din 

Oamenii miei. sau den rudele meale. sau din nepoţii 

miei să naibă treaba cu aciastă daanie de ia mine în 

veaci. și săși facă dumnialui și direase domneşti. și la 

această daanie sau prilejit boiari de ţară şi oameni 

buni anume Anghelachi de Popişcani şi Costantin că- 

pitanul de Popișcani şi Gligore Mareș 'de Prigoreani, 

şi popa loan tij şi eu Ursul răzăș de Romăneşti am 

scris zapisul şi pre mai mare credință neam pus dea- 

getele şam și iscâlit să fie de credinţă. 

u Berbeşti leat 7185 Fevruar 16 dai. 

(urmează iscăliturile) - 

17. 7185 Febr. 20 (1677) laşi. 

Adec eu Istratie şi cu îratemieu lonaşci şi cu 

sora noastră Urâta cu bărbatul mieu Vasilie şi Anuşca 

cu barbatul mieu Ionașcu, fecioru diaconului Pânteleiu 

din Madărjaci, nepoți de frate lui Vasile Cotorcea 

scriem şi mărturisăm cu cestu zapis al nostru cuin 

noi de bună voia noastră de nime nevoiți nici asupriți,
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am :vândut a noastră direaptă ocină și moşie din sat 
din Româneşti pre Bahluiu în ţinutul Cârligăturii din 
partea din sus ce să va aleage partea Nastasici su- 
rorii Cotorcii din moșie şi din cumpărătură ce  iaste 
la Mijloceani de Suseani din vatra 'satului şi din cârăpu 
şi din țarină şi din fânaţ şi uin tot locul cu tot veni- 
tul. ce va hi preaceaste părți. Aceasti noi am vândut 
dumisale lui Miron Costin logofătul cel mare dirept 
15 lei bătuţi bani gata, şi neau făcut dumnialui plata 
deplin întru mânule noastre ca sâ hie dumisale direaptă 
ocină- şi moşie cumpărătură în veaci. Si cându am 
vândutu' noi neam întrebat toți fraţii noştri şi au fost 
cu ştirea tuturor. Această tocmală sau făcut denaintea 
lui Arsănie căpitan, Anghelache Costantin de Popișcani, 
Costandin şi „Mihalcea de Cudrești, Gheorghe Mareş 
de Prigoreani. și eu Ursul am scris zapisul ca să să 
ştie. 

u las vleat 7185 Fevruar 20 dni (zile). 
(urmează iscăliturile). 

18. 7185 Mart 24 (1677) Iași. regeste. Antonie 
Ruset Vodă întărește lui Miron Costin vel logofăt cum- 
părăturile ce a făcut în sat în Româneşti de la Dumi- 
traşcu şi Florea (Ghenar 16), de la Vasile Cotorcea ..4 
(Febr. 16) şi de la Istratie cu ai lui (Febr. 20), pen- 
tru aceiaşi ca săi hii și de la domnia mea boiarului 
nostru lui Miron Costin vel logofat ocină şi uric în 
veaci nerușuit nici odănăoară în veac. Scrie Strătulat 
uricariul. | | 

Pecetea pe ceară roșie aplicată pe hârtie are dată 
1676 (7184). lar în dos scris de însuşi mâna lui Mi- 
ron Costin, cu slova lui mare: pre Româneşti. 

19. 7187 Mart 21 (1679) Iaşi. E | 
Adec eu loan şi fratemieu Vasile, feciorii lui Gli- 

gorie de Romăneşti, nepoți lui Vasile Cotorcea și Ion 
feciorul Agahiei, nepotul lui Mareş din Romăneșii, 
scriem și mărturisim cu cestu zapis al nostru, cum.  
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noi de bună voia noastră de nime siliți nici: asupriţi 
am vândut a noastră direaptă ocină și moșie toată 
partea noastră ce ni să va aleage din partea Cotor- 
cei din partea din sus și din mijloc din sat din Ro- 
măneşti, ce săntu pre Bahlui în ținutul Cărligăturii, 
aceaia am vândut dmisale lui Miron Costin logofătul 
cel mare direptu optu lei bătuţi. din vatra satului şi 
din câmpu și cu locu de moară în Bahluiu, şi cu tot 
venitul și miau plătit dmnlui deplin cu bani gata şi 
la tocmala noastră au fost dmnlui Gavril Costache 
vel vornic de ţara de gios, Cârlig vornic de poartă, . 
Gheorghiță vornic de poartă. iar pentru mai mare cre- 
dința şi au pus pecețile și au iscălit. 

u las leat 7187 Mart 21. 
Obs. în dos stă scris: «şi eu Ştefan Ponici şătrariul fe- 

cior lui Ponici celui bătrân am dat eu opt lei cu mâna mea 

în mâna lui loan care a vândut această parte de loe şi am 

iscălit. 

az Stefan Ponici şatrar iscal. 

20. 7188 Oct. 29 (1679) Iaşi. 
Adec eu Costantin ginerile Şandrei și cu fămeaia 

mea Măriia de târg din Iași. scriem și mărturisăm cu 
cestu zapis al nostru de nime siliți nici asupriţi, ce 
de a noastră bună voe am vândut a noastră direaptă 
ocină și moşie ce iaste la sat la Românești la ţinutul 
Carligăturii, care ocină şi moşie ne iaste dată zestre 
de la părintele nostru de la Şandrea din partea Fă- 
tului, ce să va -aleage din tot locul cu tot venitul din 
vatră de sat şi din țarină şi din fânaţ şi din vad de 
moară ce să va aleage partea noastră; această parte 
o am vândut dmsale lui Miron Costin marele logofăt 
şi giupănesei dmsale și cuconilor dmsale ca să le fie 
dumilorsale direaptă ocină şi moşie în veaci neruşeită 
şi dmlui miau dat înainte zeace lei bătuţi, iar dacă 
să va aleage locul și să va stâlpi despre alți fraţi şi 
răzeaşi, dmlui să facă plată deplin pre cât le va: fi
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'şi noi om face dmsale şi alt zapis. Şi acestu zapis și ; 
„tocmală sau facut denainte dmsale Gavril Neariul vtori : 
logofat, Patraşco  vtori - jetniciar, Bran căpitan de : 
-Curteani ot Neamţ. . | | 

_u las let 7188 Oct. 29. 
[urmeaza iscăliturile) : 

şi eu Gheorghe diiacul am scris acest zapis. î 

21. 7191 Oct. 21 (1682) lași. 
Adec eu Panaioti Ușiiariul cel mare scriu şi măr= - 

turisăscu. cum am dat și am dăruit a miale direpte . 
părți de ocină din sat din Româneşti. ce sintu pe Ba- , 

„hlui la ținutul Carligăturii, care părți miau fost și mie . 
danie de la Vasile nepot Tatarului şi ds la Vasile fe- ; 
ciorul Dolcăi de Româneşti. Toate aceaste parți de : 
ocină ce mai sus-scriem şi cu tot venitul leam dat | 
şi leam daruit fratelui nostru dmsalez lui Ion Costin : 
postelnicul al doilea ca săi hie dmsale de la noi di- | 
reaptă ocină şi moșie şi danie neclătită și direase ce 
am avut eu de danie de la acei oameni ce mai sus : 
scriem încă leam dat la mâna dmsali postelnicului. ȘI 
la această danie când am dat dmsale sau prilejit mulți 4 
boiari din curtea mării sale lui Vodă, dmalui Nec. Ra- 
coviţă vel logofat, Gheorghe vornic de poartă, Paladi 
șâtrar, Catargiul comis, Vasile Costachi comis, Andrei : 

ihuleț vornic de poartă. Andrei vornic de poartă, - 
Nacul Isăcescul vornic de poartă, şi alți mulți boiari 
care sau iscălit mai gios.  . | 

u las leat 7191 Oct. 21. 
(urmează iscăliturile) 

- 22. 7191 (1682) Noembre .. 28 lași. | 
Si Adec eu Mihălache feciorul Palaghiei nepot lui. 
„Joan Berdil şi eu loana: femeia lui “Joan Berdil şi cu 
feciorul -nostru. cum noi de nime. siliți. nici asupriţi ce 

” de a noastră bună voe -am vândut dumisale IOrgăi ne-. 
“guțitoriului o parte de moşie de la Românești întru  
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loc stălpită cu a lui lani vistiarnicului direptu 35 de 
lei cu tot locul câtui stâlpit că săi fie dumisale dis 
reaptă ocină şi moşie şi giupâneasei dumisale și cu- 
conilor şi nepoților în veaci, şi la tocmala noastră 
fostau dumnealui Asian căminariul şi Iane staroste 
de neguțitori şi Costanda ciau fost staroste şi Adam 
neguțâtoriul şi Sava neguţătoriul și Apostul neguţito- 
riul și Andrei neguțitoriul și mulţi neguţitori şi oameni 
buni și pentru credința neam pus deagetele să să ştie, 

u las leat 7191 Noemvre 28 
a Mihalache m |oana Andrei Moţoc diiac. 

7 iscâlituri grecești, 

23, 7194 Ghenar 22 (1686) Iași. 
Adec eu Agahiia fata lui Andrei Cuţului și cu fe- 

ciorul mieu Gavril şi cu fata mea Mărica scriem şi 
mărturisăm cu cest adevărat zapis al nostru, cum de 
nime silită nici asuprită, ci de a mea bună voe am 
vândut a noastră direaptă ocină şi moşie ce avem își 
sălişte în Romănești din partea din gios dintruri moș 
a treia parte, aceaia am vânduto dmsale lui /odri po- 
stelnicul fiu logofătului Miron Costin direptu zeace 
lei, cu tot venitul și din țarină şi din fănaț-şi din tot 
locul cât să va aleage partea noastră, ca săi hie dmsale 
direaptă ocină şi moşie în veaci. şi cănd am. făcut a- 
ciastă tocmal sau tâmplat Pântelei de Romănești, Po- 

- pa Simion sin Arsănie și lacob ot Potăngeani, şi Si-. 
mion armașul ot Scorțăşti, şi Dumitru ot Pleşeşti, și: 

Cărsti2n ciau fost poruşnic, lonaşcu Isăcescul, Toader . 

Totoescul, căpitan loan Gherman, poruşnicul dmsale 

hatmanului.... 
u las leat 7194 Ghenar 22 

(urmează iscăliturile) 

24. 7197 lunie 10 (1689) lași. 

Adec eu Nastasiia fata lui Toader Trincăi scriu 

şi mărturisăscu cu acest adevărat zapis al micu ca 

RU. Sureta (Doc. Romaneştilor) 3
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să hie de bună credință la mâna Dmsale lui loan Co- 
- Sfin Ssărdariul precum ca să să ştie câ cu de nime 

„silită nici asuprită ce de a mea bună voce am dat şi 
am dăruit dmsali a mea dirsaptă ocină şi moșie den 
sat den Româneşti, ce iaste la ținutul Cârligăturii, 
giumâtate dc batrân din Mijloceani * Giosănilor ce să 
va aleage partea mea din vatra. satului și din câmpu' 
şi din țarină și din pădure şi din tot locul cu tot ve- 
nitul ce să va aleage pre acel giumătate de bătrân 
ca s-i hie dumisale direaptă ocină și moșie în veaci, 
dumis:le şi giupâneasci dmsale și cuconilor dsale şi 
nepo'ilor şi strâncpoţilor; altu nimea dintru seminția 
mea sâ nu să amestece a strica această danie a mea 
care am dăruit dmsale, pentru căci, dmlui miau făcut 
un bine foarte mare şi de pe acest zapis să aibă 
dmlui ași face și ispisoc domnesc. Şi la aseastă da- 
nie a mea sau tâmplat dmlui Velizico Costin hatman, 

„++ și dmlui Lupul Bogdan vel spătar, şi dmlui Deadiu 
„biv yel spătar, şi Tânasie șâtrariul, și lonaș:o Paladi 
postelnicul, și Sirbul Ghenea post:lnic, şi Darie Donici 
post şi Moisăi vel căpitan za lefecii... 

Se u las leat 7:97 lunie 10. 
* (urmează iscăliturile) 

„+25. 7207 lunie 22 (1699) laşi. (regeste) 
lo Antioh Costantin Voevod. întărește lui- loan 

Costin, ciau fost sărdar feciorul lui Miron Costin ce 
aui fost logofăt mare toate cumpărăturile ce au avut 
în sat în Romăneșşti de pe la răzeși, atât el câtși pă-. 
rintele său Miron Costin. Se înșiră toate zapisele de 
danie și de cumpărătură în ordinea lor date mai sus 
«Pentru aceia și domnia mea dacă am văzut aceste 
adevărate zapise' de danie și de cumpărătură toate de „ Ă 
bună credință, datam şi de la domniia mea şam în- 
tărit dmsale sărdariului loan Costin şi cuconilor du- 
misale și nepoților ca să le hie direaptă ocină și mo-  
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şie în veaci. cu toţ venitul și altul nime să naibă a 
se amesteca. 

Saam Gospodin veleal (însumi domnia mea am poruncit). 
- u las It 7207 luni: 22 dni-(zile), 

pis. Vasile Neagul uricariul - 
| pă 

Cu începutul secolului al XVIII-a viața socială din 
Romănești ia 0 vădită deosebire. Miron Costin log. şi 
bul său loan Costin sărdar izbutind să intre cu danie . 

şi cumpărături în 5 bătrâni dia Roinănești, îşi întăresc 
stăpânirea prin. 2 urice căpătate, unul de la Antonie 
Ruset Vodă în 167/ pentru daniile şi cumpărăturile lui 
Miron Costin; iar ultul de la Antioh. C. Cantemir 
Vodă în 1699 pentru daniile şi cumpărăturile lui lon' 

Costin sărdariul (vezi No. 13 şi 20). Prin zestre a- 
ceastă parte boerească trece la Miron Cuzea, de la a- 
cesta ia Moisei Cucoranul, cum se va arâtala vreme. 

lar partea răzășeas:ă se grupează în jurul îna- 
intaşilor lui Grigore Ciolan,jnepot preutesăi Anghelina, 

soția preutului Filip, ata lui Chirilă cel din 1602 şi soră 
cu Alexandra, soţia căpitanului Arsănie tătăl pr. Simeon. 

lată încrângătura primelor generaţiuni de răzeșii 

din Romăneşti, după spița Ciolănească: 

  

1 Chirila „1600 
| 

2 Alexandra “Anghelina  : : 1640 

= căp. Arsănie = preut Filip 

a Ia Da Ia | 
p. Simeon 3 Larion Ana. 1670 

= Istrate Margină 

| _ 
4 Trohin  Lănasă Grigore Ciolan fată 7200 

al | = Vasile Ciorbagiul 

5 Costantin loniță Simion Ciolan * Negruşa 7230 

i e | | =Macovei rornia detamne 

"6 Aniţa  Costantin Vasile Ciolan  Sofronia 7260 
=Or. Ţăruş . “— Aniţa !
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Din trupul vechiu ai moşiei Romăneştilor au avut o viața deosebita batrânii cumpăraţi de Mi:on Costin. 
logofătul, cari trecând prin moştenire şi zestre la ur- . mașii marelui logofăt au dat prilej la diferite acte ce 
privesc special aceşti 5 vaătrâni. ” 
„Tată 2 ispisoace domnești ce vorbesc de proprie- 
tatea Custinească în Romăneşti, și din care cetim in- 
direct şi despre restul bătrânilor răzăşi. 

26. 7210 Febr. 2 (1702) lași. 
i lo Constantin Duca Voevod. bojieiu milostieiu 

gospodaru zemli Moldavscoi. adecă au venit înaintea 4 
noastră. şi înaintea a lor noștri boiari mari şi mici, - 3 
sluga noastră Vasilie diiacul feciorul popci Ursului de 3 
Românești, nepot Roșcâi vistiarnicul. și a lui Moisii de - 
Romăneşti. și cu lon nepotusâu fecior lui lonăscuţ. şi 
niau arătat un zapis de danie de la unchiusău Roșca 
vistearnicul. pre toate părțile lui, de moșii și de cum- 
părături ciau cumpărat Roșca vistiarnicul împrennă cu 
popa Ursul, în sat în Românești, ce iaste în ținutul 
Cărligăturii, pe apa Bahluiului. de la Gligorie Lamba, 
giumătate den batrânul lui Mladin. și de la frații și 
surorile Lambii. iară giumătate den batrânul lui Mla- 
din, care sau făcut un bătr.n întreg în partea din sus, 
cu poiana lui Mladin. şi cu vad de moară în Şacovăţ 
drept 50 de lei.. Şi miau mai arătat altu zapis iar din 
partea din sus. din bătrânul lui Cărăvan, giumatate - 3 
şi din bătrânul Nastii. ciau cumpărat Roşca vistiarnic 
de la Pătrașcu Hâugul. feciorul lui Ma:hidon den Za- 
boloteani. și de la fratesău Toader din Cudreşti. 
dreptu 25 de lei; şi altu zapis iară din partea den 
sus dintrun bătrân a patra parte. din stâlpul Banii + 
Şi din bătrânul lor Toma. care parte iaste cumpără- tur(a) Roșcăi vist. de la Vasile Todoraşc. drept 12 
lei pol; şi iar niau mai arătat şi alt zapis tot din partea 
de sus. de la Tănasie feciorul lui Paval pușcașul. din laș.. şi de la Todosie. şi de la Nicolai feciorii lui Ma- 
Covei, s-riindu cum au cumpărat popa Ursul a patra  
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parte dintrun bătrân, din bătrânul lor Nastea . drept 
15 lei: şi miau mai arătat un zapis iar cin. pattea 

den sus. de la Gheorghiţă feciorul popei Zmâăului, scri- 

iind cum au cumpărat Chiriac unchiul lui Vasilie di- 

iacul, giumătate de bătrân drept 30 lei. care parte au 

zălojito, feciorul lui Chiriac la lon vătavul drept 16 lei. 

şi au dat banii sluga noastră Vasilie diiacul și. cu Ion 

nepotusău, de au * răscumpărat această giumaătate de 

bătrân. Așşijderea niau arătat Vasilie diiacul, şi cu ne- 

potusău şi alte zapise, tot din partea de sus. cum au 

cumpărat ei din bătrânul Mica. din a patra parte de. 

batrân giumătate, de la Darie şi de la fraţii, feciorii 

lui Pântelei de Romaăneşti drept 6 lei bătuţi. şi niau 

mai arătat un zapis de danie de la Nastasiia litimiasă 

şi de la fata ei Măriia, scriind cum iau dat toată par- 

tea ei, popii Ursului, câtă să va aleage din partea 

de sus, din Romănești. pentru sufietul' lui litimie, care 

sau înecat, ca săl pomenească la sfănta besearică ; şi 

“iar niau mai arătat un zapis de la Antimia şi de la 
feciorii ei Toader şi Catrina, scriind cum au vândut 

ei dintrun bătrân den Romănești a patra parte, din 

stălpul Banii şi din bătrânul Toma, din Mijloceani, 

lui Chiriiac unchiul lui Vasilie diiacul drept 15 lei. 

Aşijderea niau mai arătat un zapis de la Ştefan fra- 
tele lui Enachie; fecior lui Vlaşin nepot Cozmei Lea- 

vului, scriind cum au vândut ei dintrun bătrân a treja - 

parte tot din Mijloceani, iar lui Chiriac unchiul lui 

Vasilie diiacul drept 11 lei. și niau mai arătat un za- 

pis de la lrina sora lui Ştefan și a lui Enachie, scri- 

indu cum au vândut iarăşi dintrun bătrân a treia parte 

di! bătrânul Leavul din Mijloceani,; lui Chiriiac drept 

"7 li pol. aşijderea niau mai arătat un zapis de la . 

Bejan feciorul lui Vreameş de Româneşti, făcut dena- 

intea a mulţi feciori de boiari. întru carele s'rie cum 

au dat danie giumătate din partea lui Berdilă, din 

Mijloceani de gios sfintei bisearici unde iaste hramul 

Prepodobna Paraschiva. în sloboziia Roșcăi. fiind pre- 

ot popa Ursul, fiind toate săminţiile luj Bejan căzuţe
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în robie, când au prădat Tatarii țara în zilele lui Va silie' Vodă. pentru ca sâi pomenească pupa Ursul i toata..viața lui la sfânta biscarica, și pentru: aciast parte, ciau datu danie sau tocmit cu alte rude a sale Bejan, de şau luat ei din alte părți. 
mai avut întralte locuri. Aşijderea niau mai arata % un ispisoc. de ia răposatul Moisi Vodă, şi de. la ră posatui Vasilie Vodă, scriind cum au cumpărat Rose vistiarnicul trei părţi de ocină din Românești din ba- - trânul Mircei, iar din Gioseani de la Gavril feciorul : Maghiţii nepot Mircei. şi de la Ursul feciorul lui Fara tat, .şi de la Costantin feciorul Annei nepoată Mircei. - drept 150 lei. numai a patra parte din Mircea au fost - ramas nevândută, din uric ciau avut moșul lui Mircea : de la bătrânul Ştefan Voda. Aşijderea niau mai arătat - un zapis de la Bejan feciorul lui Vreameş scriind cum : 
au vândut partea lui din Gioseani, dintrun bătrân a: patra parte, 'lui Dumitrașc uricariul drept 20 lei. pen- tru care. parte de cumpărătură, au avut pără Roșca ; vistearnicul, în zilele lui Vasilie Voda. cu Dumitrașco 
uricariul şi întorcândui banii iau luat zapisul, căci: 
Roşca visternicul au fost cumpărător vechiu şi au a 
vut şi zapis de la răzeași, ca să nu încapă “alții“a. 
cumpăra. fără de Roşca vist. i Aceaste ispisoace si zapise de cumpărături din 
Romănești ce scriu mai sus, toate arâtândule, înaintea 
domniei meale, și. înaintea boiarilor noștri, sluga noa- : stră. Vasilie diiacul . şi jăluindus(4) domniei meale CUN are împresurătur(i) despre alţi moșeani şi cumpărători, au cerut de la domnia mea hotarnici să mărgă săi” aleagă aceaste părți de moşie şi de cumpărături la Romănești. Pentru aceaia domnia mea iam dat pe bo-.. iariul nostru Bejan Hudici vornicul de poartă, și pre lon ciau fost câmăraș.. de, lumini. şi pe sluga noastră . Gheorghiţă Hermeziu diiac de cămară. şi au mersu de. 
au hotărâtu strângând oameni buni şi megiaşi. de prin pregiur. de la carii niau arătat: mărturie. Cum 
Sau ales în tot satul cinci bătrâni însă fără partea ce. - 
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sar aleage de la Iftimeasă, carea au lasato aehotărâtă. 

căci nu sau știut câtă parte au avut. iar după ce să 

va dovedi şi acea parte a litimiasă câtă parte iaste, 

atunci și aceia să va aleage despie alți razeași. Insă 

aceasțe părţi ce sau hotărât, stu venit.tot în partea 

din sus, căci sluga noastră Vasilie diiacul, şi lon ne-.. 

potusău, au avut în partea de sus mai multă parte 

de c-t toţi răzeașii. precum sau scris mai sus. lară 

hotarul acestor părţi ce sau als despre alți răzeaşi 

sau început. dintro movilă unde iaste un stălpu de . 

piatră despre apus despre Slobozia Roşcăi vistearni- 

cului şi măsurândus(â) hotarul în frunte, partea slugii 

noastre lui Vasilie diacul şi a lui loan nepotusău sau 

venit 172 stânjini şi giumătate şi sau pus stâlpu de 

piatră, şi de acolo în lungul hotarului. dreptu peste 

țarină la vale alâturea cu Holmul pe din sus. şi sau 

pus stâlpu suptu Holmu în vale în malul - heleșteului 

iui Andrei căpitanul, şi de acolo dreptu peste iaz şi 

peste șesul Bahluiului, pănă în săliștea  Romăneștilor. 

și sau pus stălpu în sălişte din: vale de drum și de a- 

colo dreptu la dial, pe din sus de o movilă ce. iaste 

deasupra săliştii, şi de acolo drept pe costişe, și peste 

altă zăpodie şi.la dial pân în podiş. şi sau făcut, groa- 

pă deasupra prsiătii şi la vale dreptu 'pin prisaca lui 

Chiriiac, printrun cireş pre o vâlcea prin fântâna cea 

cu piatră a lui Chiriiac, și de acolo drept. la deal pă- 

nă în podiş. din deal de area lorgăi, sau pus stâlpu 

de piatră, şi de acolea drept pe podiş, şi la vale pre 

costișea despre apus pân lângă părăul Leavului, sau 

pus stâlpu de piatră deasupra părăului despre apus, 

şi de acolo peste pârâu în lungul pârăului prin capul 

unui piscu. și drept pre costișe despre răsărit şi la 

deal printro movila carea iaste deasupra izvoarelor 

Leahului, despre răsărit. și din movilă. tot la deal pe 

podiş păi deasupra unor vărtoape, şi treace peste un 

drum ce mearge la Jijia, şi în podiş în potriva movilii 

„cei mari, sau pus stâlpu de piatră despre răsărit -şi 

aice-sau măsurat de curmeziș hotarul și sau vinit
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slugii noastre lui Vasilie diiacul şi lui lon nepotusău „ 99 stânjini și un civert și giumătate, şi de acolo 
dreptu în -movila cea mare iaste capul hotarului Ro- 
mâneștilor. Pentru aceaia şi domnia mea văzând încre- dințată mărturie, de acei hotarnici, ce sau scris mai 
sus. Bejan Hudici vornic de poartă şi lon ciau fost 
"cămăraş de lumini, mam milostivit, şi am dat și am 
întarit slugii noastre lui Vasilie diiacul și lui lon ne- 
potusău aceaste părți de ocină şi de cumpărături cu tot 
venitul din sat din Româneşti săi fie d Ș e la domnia mea, 
uric în veaci. şi altul să nu s amestice. 

u.las lt 7210. Fev. 2. 
|, p. ceară desprinsă şi căzută 

az Neculai Donici vel logofat iscal. 

- Puii 

Făcând socoteala cumpărăturilor făcute atât de 
Roşca vist. cât şi de ginerele sau popa Ursul, de. la 

„răzeşii din Romăneşti reiese acestea : 
un bătrân întreg Miadin în Şacovăţ cu 50 lei. 
pol bătrân Caravan şi Nastea cu 25 lei. 
un șfert bătrân din Banea și Toma cu 12', lei. 
un șfert bătrân din Nasta cu 15 lei. 
pol bătrân din Zmau cu 30 lei. 
pol bătrân din Mica cu 6 lei. 
partea litimiasei (danie). 
un șfertdin stâlpul Banei şi bătrănul Toma cu 15 lei. 
a treia parte din bătrânul Leavului cu 11 lei. 
a treia parte tij din Leavul cu 7 lei. 
pol bătrân Berdilă (danie). 

- trei părți din bătrânul Mircea cu 150 lei 
un șfert din bătrânul Vreameș cu 20 lei. 
In total 13 zapise de danie şi de cumpărături se 

îutăresc lui Vasile Popa Uricariul la 1702, cari toate - 
cuprind în față 172!) stânjeni, ceia ce socotit a 30 
Stânjăni bătrânul în frunte despre Bahlui, ar face 5 
bătrâni și 22! stânțăni, 
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După 15 ani, Vasile Popa Uricariul căzând la nă- 
paste pentru o chizăşie îşi vinde din cei 5. batrâni şi 

221, stânjeni, lui Gavril fiul lui Ilie biv vel spatar cu 
125 lei un bătrân întreg Mircea, şi giumătate din ba- 

trânul lui Berdilă. lată actul: 

27. 7225 Săpt. 24. (1716) 
Adică eu Vasăle uricar ficiorul popii Ursului de 

Romănești. scriu şi mărturisăscu cu cest adevărat za- 

pis al micu precum câzând eu la multă datorie şi la 

o năpaste cu o chizăşie neâvând de unde plăti, am 

scos un bătrân și giumătate la vânzare din partea de 

gios, anume Mircea, și giumaătate de bătrân din Mij- 

loceani. de gios a lui Berdilă de la Bejan  Vreameş, 

care acest bătrân pe Mircea lau cumparat unchiu meu 

Roşca vistiarnic. întro sută cincizeci lei şi sau fost 

făcut și moară la sat la Romăneşti pe Bahluiu la ţi- . 

nutul Cârligăturii, care ocină au fost hotărâtă cu alte 

pzrţi ale meale în parte de sus tot în Româneşti, şi 

acum liam luat iară hotărâte şi liam vândut dmsale lui 

Gavril fiul răposat Ilie ce au fost spătar mare fiind 

alături cu dmnealor. nau putut încăpe alții, ci miau 

dat dmiui 125 lei bani gata. Deci în fruntea hotarului 

iam vândut 30 stânjani şi 1 palmă, şi la iaz unde a 

fost moar 116 stâujăni şi 3 palme, şi la sălişte 81 

- stâni. 4 palme, şi la iazul lui Arsănie căpitan 42 

stânjeni 2 palme, şi drept Caţin 56 stânjeni 3 palme 

şi drept Ciolân 64 stânjeni și 1 palmă, şi la movila 

mare unde se închee hotarul 29 stânjeii 5 palme.. 

această moşie iam vândut dumisale ca săi fie dizeaptă 

ocină şi moşie în veci. şi când am vândut au fost 

mulţi boeri și răzcși, şi alţi oameni buni, ŞI pentru 

credința am scris eu sângur şi 2m iscălit să să ştie. 

u las let 7225 Sâpt. 24 

Ion Nacul logofăt o! [lie biv. armaş martur 

visterie martor. 

Vasile Uricar iscal. 

„fiind întocma cu cel adevărat am încredinţat“ 

Joan Tăutul ban 1815 August 28 
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„După 21 api înmulţindu-se răzeșii de Românești, 
şi neavând “tocmeală între ei pentru pământ, sau'oră- 
duit răzeşii și cu Moisa Cucoranul în judecată la vel 
logofăt Sandul Sturza. Pe baza acestei cărți de jude- 
cață Vodă Grigore Ghica bătrânul, dă următoarea 
carte de judecată : 

”28, 7246 lunie 22 (1738) lași. 
lo Grigore Ghica Voevod. bojiu mistiiu gospodar 

zemli Meldavscoi. vinitau înainte domnici meale. și a 
tot sfatul nostru tuți răzeşii din satu di Romăneșşti, de 
la ţinutul Cârligăturii, şau jăluit domniei meli. zicându 
că au petocmală despre dânşii. pentru părţile di moşie. 
cine le are la acel satu, pentru căci vreo împărţală 
veche de la.bâtrânii lor; nici la unii nu se află, şi 
fiește carele sa înținde a stăpâni mai multu de cătu. =: 
iar. fi parte. atăta în baștină 'cătu: și în cumpărături. = 
vânzând unii altora mai multu de cătu au avut, şi cu . 
toate aceste, mai aflândusă acum și câteva zapisă de: 
cumpărături şi danii ciau avutu. la acel satu, şi Miron. 
Costin. logofăt şi fiul său Ioniță Hatmanul, cari păiți 
de moșie leau fostu. datu zăstre loniță Costin hatma- * 
nu gineresâi lui Miton Cuze logofăt, şi: Cuze logolăt 
liau. dat iarăși zăstre gineresău lui: Moisei Cucoranul 

„cămăraşul de izvoade, care moşie fiind necăutată de 
către Miron Cuze logofat şi acum cercând Moisei că- 
mâraș, aflândo împresurată de răzeşi și sau cerutu şi: 
Moișeiu' giudecatâ cu răzeși ca săi scoată moșie. Pen- . 

_tru aciasta. dară domnia mea. iam orânduitu la cinstilu 
și credincios boieriul nostru dumnialui Sandul Sturzea 
vel. log. să ste să le ia sama. şi pe toți săi în- 

- drepteze: cum sa căde cu dreptate. care aducânduşi 
toți răzeşii scrisori înainte dumisale. și luândule sama 
cu amănuntul, sau adiveritu dintro hotarnică ce scrie 
că șati hotărât Vasile Popa Uricariul părţile. lui, ciau 
avutu la acel satu. cum că satul Romăneștii îmblă în 
17 bătrâni. şi bătrânul căte triizăci stânjeni în frunte   
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hotarului, şi stânjănul di opt palme. şi sau mai lumi- 

nat şi dintro scrisoare .ce sau aflatu la răzeși seriindu 

anume pe răzeşii lor coi bătrâni “şi ve hi, carii au a- 

vut moşie la acel sat şau plătit la o moarte de om. 

ce sau facut în vremurile -di demultu. și pe aceste sau 

îndreptatu toți răzeşii din ce bătrâni șă tragu, şi ce 

pa.ți au de baştină, afară de cumpărături, pe care âu 

arâtat şi zapisă, şi după scrisori şi zapisăle_ lor cine 

ciau arătat, întracesta chip leau lamurit și dumnialui 

vel iugofăt părţile titutot,. cum arată adufie mal gios : . 

Intai sau al+s patru bătrâni și doâzâci stânjâni lui 

Gavril ot visterie... din Vasile Popa vricariul pe dfe= 

saje Iul care este, şi stălpită (doâ) zeci stânj ni din par="- 

tea lui... Batco, din cara Moisei sii Ioniţă... ali Şi 

vândut Vasile Popa Uricatiul din stălpitura lui un bătrân 

şi giumâtate spătăroaei Tofanei, Aşij I-rea 'saual:s cu un 

batrân şi cinci stânjeni ui ton Zugravul nepot lui Va= 

şile. Uricariul, care este iarâși stălpită iânză părţile: lui 

Vasile Popa Uricariul, şi: altu bătrân întreg sau ales 

Sandului neguţitoriul și un bătrân întreg și „4 patra 

parte: dintraltu bătrân, sau ales. lui. Carstiian. cumpă- 

raturi. de la Jorguliasă neguţitorița şi de la fiul ei 

Apostul; şi de la nepotul ci Costantin Bânariul . pe 

dresă ciau arâtatu. Și iarâş. un batrân întreg ba- 

„ştină. sau ales lui „Costantin sin Sandului Fustașului. 

di.pe: moașa tor Chirana -dzeci stânjeni tij a Sândului 

Fustașului. moşie baştiră di pe femeia lui  Nastasiia, 

din.partea lui Roman ce. iau ales lui răposatul Vasi e 

vel logofăt, :cum anr văzut cu şi mărturie acelui boiar. 

iară :cumpărăturile: tij a' Sandului Fustașul sau cuprins 

şeasăsprezăci stânjeni, -în frunte hotarului . pe zapisă 

ciau “avut, însă a patra parte din batrânul lui Lariou 

din parte di gios cari fac 7 stânjini pol. cumpărături 

Sandului Fusfașul'de la Dumitraşco sin pantelei Bandur 

şi cinci stânjeni cumpărături Sandului Fustaşul de la 

Paval zat lui Toader Robul. în parte de sus. din bâ- 

trârul lui Cărăivan. şi a Nastei şi iarăşi trei stânjeni 

pol. din. bătrânul... ica cumpărături Sandului fusțaşul 

frăţinesău lui Vasile Țircovnicul di la Dumitraşeo Ban 
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dor şi Dimitrie sin Pântelci Bandor. Așijdere sau ales 
şi partea lui Vasile sin Simion Ctolan nepotul lui Gli- - 
gori Ciolan. strănepot Anei ciau fost sor lui Larion, -: 
şi altor” frați şi săminţii a lui doi bătrâni întregi. însă 
un bătrân pol moşie de baștină di pe stramoașele lor 
preutiasa Anghelina soțul popii lui Filipu, şi di pi Ana - 
sora lui Larion, iar cumpârătură tij a lui Vasile Cio- 
lan i sau ales a patra parte dintrun bătrân tut din 
parte Anii sau ales lui Toader și lui Tănasie nepoți E? 
Ciorbagioaei. Așijderea sau ales şi lui Gligori Bandur -, 
fecior lui Darie Bandur. și fraţilor sai, nepoți și stră- 

» nepoți lui Patraşco stolnicelul și Lupului copilul, doi 
bătrâni întregi însă un bătrân moşie baștină de pe 
strămoașa sa Macrina și altu bătrân au cuprinsu lor. . 
toate cumpărăturile din ispisocu de cumpărături ciau 
avut moşul lor Patrașco stolnicelul de la Radu! Vodă 
din bătrânul lui Nicoară Capotă şi dintralte zapisă de 
cumpărătură ciau arătat cau cumpăratu strămoșul lor 
Lupul Copilul o parte de la Evdochia din Romanești, . . 
parte ei din Mijloceani dintrun moș giumătate. şi altă 
parte de la Bejan zet Condrei. din care sau ales giu- 
mâtate de bătrân şi preutului  Vartolomei ginerele 
lui Patraşco Buzilă din ispisocul di pâră ciau avut di 
la Neculai Voda. şi iarăşi sau mai ales doi bătrâni 
întregi și șesăspreci pol stânjeni toate cumpărăturile  - 
şi danii din 12 zapisă ciau avutu dintracestu satu 

homâăneştii Miron . Costin Ig. și fiul său Ioniţă hatman 
care părți de moşie au fost date zestre de Ioniţă hat- 
man. gineresău lui Miron Cuze logofăt și Miron Cuze 
liau dat iarăși zestre ginerisău lui Moiseiu cămărașul” 
pentru care părți de moşie au avutu și pâră de față 
acești răzeși. cu Moiseiu Cămărașul. care au fostu 
ceruto Moisei moşie mai multă de la rzzeşi. pe acele 
zapisă. şi mai pe urmă iarăși ei în de ei sau tocmitu . - 

- Şi sau aşezatu. şi iau dat răzeşii doi bătrâni și şei- 
spreci stânjeni lui Moisei Cămăraş. cu cari sau mul- 

” țămit și Moisei, cu toate aceste părți câte mai sus am 
arătatu a tuturor răzeșilor în 17 bătrâni ce îmblă sa:    
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tul şi fiind cu toţi primiţi și mulțămiți cu aciastă îm- 

părțală domnia mea încă liam dat și liam întarit lor pre 

acesti părți de moşie baştină şi cumpărături. din diresă 

zapisă ciau avut să stăpânească fieşte carile părţile 

cum crată mai sus. că li sau ales și să le fie lor şi 

dela domniia me. driaptă ocină şi moșie. și uricu. și 

întăritusă, cu totu venitul neclătitu nerușiitu stăpâni- 

toriu în veci. și sau datu la fieştecare niamu câte 0 

carte de aceste ca să nu mai fie pricini între dânşii. 

şi nime alţii să nu să mai amestece peste aciastă carte 

a domniei meale. a 
u las It. 7246 luni 22. 

|. p. domneşti 

Sturza vel logofăt 

_procit vel logofăt 

Simion Cheşco uricariul am scris 

%* * * 

lar la 1 August același an aâvern alt ispisoc a lui 

Grigore Ghica Voda, dat în pricina dintre Moiseiu 

Cocoranul cămâraşul de izvoade” şi obştia satului 

Românești. 

29. 7246 Aug. | (1738) Iaşi. > 

lon Grigore Ghica Voevod bojieiu milostieiu gos- 

podaru zemha Moldavszoi. Facem ştire cu această carte 

a domniei meale precum sau pârât de față înaintea 

noastră boiariul nostru Moiseiu 

de izvoade, cu toți răzășii din satul  diri a 

de la ţinutul Cârligăturii, jaluind domniei meale i 

seiu Cucoranul zitâad că avându e! nişte părți le 

moșie la Româneşti, arătândune Și zapise încre ințate 

pre aceale părți de moşie, de danie şi de cumpar ră 

de la răpousatul Miron Costin ceau fost logofăt ma 

şi de la fiul său loan Costin hatman, scriind esii 

celea zapisă de danie şi de cumparătură de a răz şi 

de Româneşti, care zapisă loan Costin hatman !€ă
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dat acele zapisă iarăși zestre ginercsău lui Moisei Cu- 
coranul cămâraş și Moisei cămâraş au tras la giude- 
cată pre răzeţii de Româneşti, ca săși aleagă - acele 
părți de moşie din sat din Românești pre zapisăle ce 
le are de cumpărătură şi de danie, iară răzeşii au dat 
samă că ei aceale zapisă nici pot să dea sama de 
acei vânzători, osăbit că la satul acesta Româneştii - 

„sântu mulți răzeși, şi moşia fiind neîmpărţită pe ba- 
trânii lor, unii au vândut cu cale. iară alții au vândut. . 
fără cale mai _multu. de cât au_avut: Şi toți se întindu_ 
a stăpâni precum le scriu.-zapisăle. Pentru acezsta 
domniă mea iam orânduit în giudecată la credincios 
Și cinstit boiarul nostru dmlui Sandul Sturza vel lo- 
gofat, ca că le ia sama şi săi îndrepteze şi. să le îm= 
partă moșia după zapisele lor, ca fieştecarile să ţie 
cât i sar cădea cu dreptate. Cari stând cu toţii de fa- 
ță înainte dmisale și socotindu zapisăle şi pricinile 
lor unul câte unul întracestaşi chip le-au lămurit păr- 
țile tuturor răzeșilor şi iau tocmit și iau  împaărțitu 
după cum arată mai gios. Intăiu -că acest sat Roma- 
neștii sau dovedit dintro hotărătură â răposatului domn 
Costantin Duca Vodă ceau hotărât: părţile cs au 'avut . 
la acel sat Vasile Popa uricariul şi a nepotul său Joan | 
zugravul, cum că tot satul Românești, îmblă în şapte- 
sprezăce bătrâni, și bătrânul de 30 stânjâni în frunte 
„hotarului și stânjănul de opt palme; și dintracești 17 
“bătrâni sau ales patru bătrâni și 20 stânjâni” lui Va- 
sile Popa Uricariul, cu un bătrân pol. ceau vândut el 
Tofanei Spătăreasei ; și un bătrân și 5 stânjâni sau a- 
les lui lon Zugravul, și un bătrân întreg sau ales a 
Sandului neguțitoriului şi un bătrân și a patra parte 
sai ales lui Crăstian ; şi iarăşi ua bătrân întreg sau 
ales lui Costandin sin Sandului Fustaşului; -şi - iarăși 
doi bătrâni întregi sau ales lui Vasile Ciolan cu fraţii 
lui, şi doi bătrâni întregi sau ales lui Gligori. Bandur 
cu frății lui, și giumătate bătrân. sau ales: popii lui 
Vartolomeiu tu frâţii săi, iar doi bătrâni .şi: 16 pol. 
stânjăni au ales răzeașii lui Moiseiu. 'Cucoranul cămă-  
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aș pe aceale doaosprezeace .zapisă ce au. avut, în ca- 
re sau încheiat deplin aczi 17 bătrâni şi cu toţii sau 
primit şi sau mulțâmit cu această împărțală ceam a-. 
rătat mai sus; şi sau dat la fieşte care neam câte o 
carte pre împărțeala aceasta. Drept aceia și domnia 
mea. dacă am văzut de bună lor voe împărțală Şi toc- 
mală datam şi de la domnia mea şi am împărțit bo- 
iariului nostru mai sus numitului Moiseiu Cucoranul 
cămăraşul de izvoade pre aceale pârți de moșie doi 
bătrâni şi 16 pol stânjâni <a săi fie lui şi de la 'dom- 
nia mea direaptă ocină și moșie și uric și întăritură 

din tot hotarul cu tot venitul neclatit și nerușuit stă- 

tătoriu în veaci, și altul: nime să nu să ameștece pred. 

sim listom gospoistvami (inaintea. acesiei. carți a dom- 

niei meale). 

„. . Pt (scris) u laşi valet 7246 Aug, 4, 

“(locul peceţii domneşti cit ezerga 
“cap de bou şi pasărea) 

lo Gr. Ghica: Vv b. m. g Z. M(oldayscoi) - 

Sturza vel logofăt 'procitoh 

Simeon Keşco uricariul, am scris 

(Surete ms. |. 630) 

Obs. Insumând toate hlizele în lărgimea or, n ne: iese cu 

19 stânjăni mai mult : 

4 batrâni 20 stânjăni Vasile Popa Uricariul. -; 

  

| 15 . „  Tofana spătăreasa 

l » 5 „ lon Zugravul 

| n Sandâl neguţitoriul 

Il 7 „4 palme Crâstian 

1 Costandin sin Sandul Fustaşul 

2 n Vasile Ciolan 

2 „Gr. Bandur 

15. -, : Popa Vartolomeiu 

2 „16 _4 palme Moiseiu Cucotanui 

15 18 8, ceia ce însumând. 8 pal- 

me tac un stânjăn, iar în 79 stânjăni vom avea 2 bătrâni şi 

19 stânjăni. Deci după hotarnică ar eşi 17 bătrâni cu 19 stân- 

jăni mai mult. 
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Scoţând din tot trupul Romăneștilor 
4 bătrâni 20 st. partea lui Vasile Popa Uricariul 
2 „16 „ 4palmeailui Moisei Cucoranul pitar 
Îl 15 „ partea spătăresei Tofana 

15 „ partea popii Vartolomeiu din lași; 

71 66 „ adică peste tot 9 bătrâni şi 6 stânjâni, 
rămâneau în stăpânirea răzeșilor de Româneşti în 1738 
numai 8 bătrâni, deci mai puţin de jumătate. 

Moiseiu Cucoranul îşi şi scoate carte de stăpânit 
şi dreptul de a lua de-a zecea de pe partea sa, cum 
cetim în actul din a 

30. 7252 lunie 17 (1744) lași. SS 
lo loan Neculai Voevod, bojieiu milostieiu gospo- 

daru zemlia Moldavscoi. Datam carte domniei  meale 
boiariului nostru dumnialui Moiseiu Cucoranul vel pi- 
tar şi pă cine ar triimete să fie volnic cu cartea dom- 
niei meale a ţinea și-a stăpâni direaptă a sa ocină 
și moşie ce zice că are la sat la Romăneşti la ţinutu 
Cârligăturii, şi să aibă a lua de a zecea din pâne 
şi din fânaț și din prisăcile cu stupi, şi din grădinile .: 
cu legume, şi din tot locul cu tot venitul pă obiceiu. 7 
Aşijderea şi oamenii ce vor fi șăzând pa acea moşie . 
săși facă slujba după obiceaiu, după cum lucrează și 
alți oameni ce șădu pă moşiile altor boiari. lar pă | 
carele lar supăra mai mult păste obiceaiu să vie să 
iasă la divan. 

Aceasta scriem. 

    

u las let 7252 lunie 17 

  

(Pecetea domnească) | 
Ă procit vel logofăt .   + 

. LE i 

„Legând viața râzeșilor din Romăneşti în pragul 
secol. XVIil-a, neamul Ciolănesc a ştiut să grupeze în 
jurul său tot mersul răzeșimei pe cei 8 bătrâni rămaşi 
în parte-le, i | .  
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a 

Din. segia, generaţiei a G-a, cetim că Aniţa Ciolan 
măriţață, cu: Gr. Țâruș.a avut” un singur fecior pe An- 
drunachi Țăruș. Aniţa își vinde ocina cătră fraiele: 
său Vasile şi deci scrie din șirul răzeșilor de Romă- 

neşti. Tot asemenea. şi; Constantin Ciolan, fiind sterp, 

partea lui revine tot lui Vasile Ciolan. | 

Acest Vasile Ciolan, fiind tulpina cea mai de vază, 

face ca nepoții săi, născuţi din Sofronia, soru-sa, să 

ia tot numele: de Ciolan, cum cetim la. spiţă, Şi cum 

se întâmplă: nu. arare ori în- moșiile: răzeşești, că copiii 

iau. numele, de: familie de pe: mamă, nu de pe tată, când 

neamul mamei reprezintă dreptul la pământ —prin zestre. 

lata încrângătura'Ciolanească pe tot secol al XVIII-a 

şi giumătatea întâia a secol. XIX-a: 

Giolan- frate: cu: Sofronia şi cu Aniţa.Țăruş mă | 
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Despre toți aceşti răzeși din spiţa directa și colate- 
rală a, Ciolanilor din Româneşti găsim în următoarele  Ş 
documente: . _ 

31. 7202 August 25 (1694) [regeste]. 
Hrisovul domnului Costandin Duca Voevod întă- : 

ritor lui Vasile diiacul, feciorul popei Ursului de Ro- ..: 
mâneşti şi nepot Roşcăi vistearnicul, pe părţile ce le-a 
avut de danie de lia cel arătat mai sus, de la Roşca-.: 
visternicul cum și alte părți din Românești, după anu- - 
me zapise ce se aratâ în acel hrisov (Arh, Stat. laşi : 
condica Anaforale No. 20 pag. 42 b). 

32, 7211 lunie 1. | i 
- Adec eu Gligori Ciolan. ficiorul lui Istrati Mârgină - 

făcutam diiata me la măna gineriului meu Simion pre- 
cum SA s ştie căt parte de moşie avem în sat în Ro- 
măneşti u bătrânu din Ana sor lu Larion, și dentrun 
bătrân în Mijloceni giumătate. acesti părți cu sălişti. : 
cu fânaț și din țarină. și den vad de mur denapaBa- 
hluiului și den tot vinitul acestor părţi aş fi din ele 
mam socotit pântru zapis cem făcut preuţilor din Bor- 
şiaşti. cam fost pus un sărăndar pentru giumățate de 
muşie den Cuce, iat că mam socotitu vrându, Dumne- 
zău di mi sau râdicat ficiori să fie moşie pentru fecio- 
rii noştri, iar preuțilors â li s plătească un sărindar cu 
bani precum nii tocmala cu dănșii. şi aciastă diiată sau 
făcut denainte duhovnicului meu preutului Popa lon 
ficiorul lui Arsânie căpitanul și Micul brat şi Darie sin .. 
Penteleiu, și alții pentru credinţa imai gios ce sau iscă- 
lit și sau pus și degitili să s știe. 

Popa Ion ot sveti Atănasie, . Micul brat lui Darie, 
SI velet 7211 lunie 1. 

33. 7217 Sept. 1 (1708) lregeste], 
Zapisul lui Toader şi soțiia sa Safta dat lui Sandul 

neguțitoriul, prin cere îi vinde drept 30 lei giumătate  
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de bătrân 'din Româneşti, ce-i ia ţinutul Cârligăturii, 
pe apa Bahluiului. . | Si 

(Condica Anatorale No. 20 pag. 41). 

34, 7219 Sept. 5 (1710, (regeste). | 

Mărturie de la răposatul Ghedeon Mitropolitul , 

Moldovei, cuprinzătoare de pricina de giudecată ce au 

urmat între Vasile Uricariul şi între- nepotul său loan  . 

pentru o parte de moșie din Romănești, ce au fost a ... 

unei Tofana mătuşa lui loan, pe care o pretinderisă 

Vasile Uricariul, pentru niște pâne, ce acea Totana .- 

iar fi vânduto din nişte gropi a sale, dândusă .rămas. 

pe loan de a nu mai ține acea moșie a Tofanei. de . 

vreme ce dânsa au făcut atâta pagubă lui Vasile Uri- 

cariul. (Arh. stat, lași Condica de anaforele 20 pag. 

42 b), | 

35. 7219 Oct. 20 (1710) (regeste). 
Marturie lui Savin Uricariul, şi alții, cuprinzătoare ... 

ca după poronca gospod ce iau adus Vasile Uricariul, 

mergând la săliște Româneștii spre ai -alege şi ai ho- . 

tărâ părțile ce avea acolo în Românești au început a - 

măsura cu 0 funie de 20 stânjâni și stânjânul de optu - 

palme de â sale din frunte hotarului despre Slobozia - 

Roșcăi vist: dintro piatră ci este întro moviliţă şi, sau 

vinit lui Vasile uricariul 155 stânjâni, cu cinci stânjâni 

şi giumătate parte lui Bâtcă, și cu 10 stânjăni partea 

Iftimiasii, iar lui lon nepotului său i sau vinit 40 stân- 

jăni ; asămine arătânduse şi celelalte măsuri ce au îă- 

cut moşiei Româăneştilor de giur împregiur. 

36, 7720 Febr. 1 (1712) lași. _ EI 

+ lo Nicolae Alexandru Voevoda. biieiu mistieiu, 

gspdar zemli Moldays:oi. adec au venit înaintea noa- 

strâ, şi înainte a lor noștri boiari a mari şi a mici, 

sluga noastrâ Vasilie Popa uricariul, şi niau. arătat o 

mărturiia de la hotarnici, anumea de la Savin urica- 

riul şi de la popa lon, şi cu peceatili altor megiași,
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anumia: Gavril Rotar.. şi Gligorie și: Nechifor. şi Savin „.. 
de laș, preacum au mărsu ei după poronca. cărții:dom- . . 
neşti. de iau ales parţile de ocină a lui de la sâlişte - 
de la Româniaști, de la ținutul Cârligăturii, pe apa - 
Bahluiului. de câtrâ nepotusău lon. carili au fost a- 
Jeasă: şi stâlpita de catra alţi răzăşi. la domniia lui _ 
Costantin Ducâi Vod, și au mai ales şi o partia de .: 
ocină. de la litimias ce iaste danie popei Ursului tatăl. .. 
lui Vasili uricariul, ce au fostu nealiasâ de catră alți . 
răzăși. Deci împreună cu toții luându sama pe zapi- | 
sali lor. şi sau aflat cinci bătrâni hotărâți de.cătră alți. : 
răzăşi.. care dintracei cinci bătrâni sau ales patru bă- 
trâni. a lui Vasilie uricariul, cu părțile lui Chiriiac, 
fratiali îmei lui Vasilie uricariul. carea sau aflat. că. | 
au dat trei sărindare la moartia feciorului lui Chiriac. . 
şi lau şi grijit la astrucaria. şi cu partea Tofanci va- E 
răsa, ce sau adeverit cu dovadâ și cu mâărturiia câ 
iau vândut ia 20 mirța de grâu..şi. zease mirță de 
mălai.. a: lui Vasile Uricariul şi 2 gropi de mâălaia su- 
rorisa: Anniţii. (a vremia când era foamete, la domniia.. 
lui Dumitrașco Vod deapoi. iară lui lon i sau vinit. un. - 
bătrân întreg dintre cei 5 bătrâni, Şi osâbit. dintraceşti. 
sau mai aflat, a triia parte dintrun bătrân, iară hotă-: 
râtâ.. parte lui Bătcă, carele iaste  cumpărâturâ depre-. - 
ună lui: Vasilie Uricariul. și lui lon giumătate. a lui, 
Vasilie: Uricariul, iar giumătațe:a. lui lon ; și iarâ.sau. - 
mai. ales și altâ a'triia parte dintrua bătrân. parte. If- 
timiasăi. pe cât cuprinde şi parte lui Batcă. alăturia: 
cu ciastelalte părți ciau. fost stalpite. carea. și aciasta. 
sau venit Jui Vasilie Uricariul precum sau scris mai.sus.. 
Carea sau măsurat și cu o funea de 20 stânini. și 
stănjenul câte de 8 palme. începândusea din frunte 
hotarului. despre Slobozia Roşcăi vistiarnicul, dintro 
piatră: ce. iaste întro moviliț(ă) și sau venit lui Vasi- 
lie Uricariul: 155 stânjâni cu 5 stânjâni giumătate.din: 
parte: lui- (Bătca) şi cu. zeace stânjeni: parte. Iitimiasi..: . 
iară; lui [on sau vinit. 40. di, stânjini. cu 5 stânjini giu=: - 
maățate: din parte lui: Bâtca, şi la 0::doa. masurăţurâ; 

. -  
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„pe supt :Holmu. iarăși:sau măsutat dintro .piatrâ ce 
aste întro: moviliţă suptu dial despre Slobaziia Raşcăi 

vistiarnicul şi sau vinit 310 -stânjini 4 palme lui Vasi- 

lie Uricariul. cu zeace -stânjini din. parte lui Bâtcă. şi 

la:a triia.: măsurătură pen silişte sau măsurat, din dru- 

mul ce:iaste-pentre. hotarul Româneştilor şi „a VIă- 

.deştilor, Şi sau venit lui Vasile Uricariul 217 stânjini 

-5 palme. :cu 7 stânjini 2.palme parte lui Bâtcă :şi cu 

14 :stânjini şi giumătate parte îi Ifiimiasăi, „iară lui 

lon 56 stânjini .2 palmia cu 7 stânjini 2 „palmia din 

partea lui Bâtcă. şi la:a patra măsurăturâ. iarăş din 

„drumul cel vek. dintre hotară pe la o seliștioară. unde 

au fostu.0o vie „veche. şi sau .venit. lui Vasilie ..Urica- 

riul. 114 stânjini, 6 palmia, cu 4 stânjini 2 palmia pol. 

din partea lui: Bătcă; și cu 8 stânjini 5.palme parte îi 

Iftimiasăi, -şi lui lon sau .vinit 30 stânjini. Şi ja a 

cincia. măsurătură :pe. la :Căţin. iară sau măsurat tot 

din: drumul cial veachiu. pe;la o moviliţă. și sau vi- 

nit 150 sstânjini 7 palme. i Vasilie Uricariul .cu 5 

'stânjini-4 palmea din parte lui Bătcă. ;şi cu 11, stân- 

-jini -parteifi Iftimiasăi, şi lui lon sau vinit 39.stânjini 

şi:o,palmă cu 5 stânjini şi 4 palme diu parte lui.Bătcă, 

și la a 6-măsurăturâ iară din drumul cel vechiu, pe 

la părăul Leahului, sau vinit 171 stânjini:3. palmea lui 

Nasilie Uricariul,: cu 6 stânjini 2 palme din .parte lui 

-Băteă. „şi cu 71 stânlini pol. parte îi. Iftimiasăi ŞI lui 

Jon. sau vinit 44:stânjini şi. 5 palme, cu 6 stânjini 2 

palme. .din parte. lui Bătcă. Și la a „şeaptea „măsură- 

tură, aproape: de movila. marea. iarăşi sau „măsurat, 

tot :dintracel drum vechi. şi sau venit lui „Vasili Uri- 

catiul-79 stânjini şi | palmă, cu 2 stânjini şi 5. palme 

„pol. din parte Ini. Bătcă și cu 5 stânjini „3 „palmea, 

parte îi Iftimiasăi.. lară lui lon sau vinit 19 stânjini 

7 palme cu 2 stânjini şi 5 palme pol din perte lui 

-Bătcă. şi la -ioată măsurătorile sau scos pietrile .ceale 

„ .veachi şi sau mutat pe unde li sau vinit părţile lor. 

şi parte lui Vasile Uricariul sau ales pe din sus. in- 

-cepândusă. hotarul den. deal: despre Slobozia Roşcăi,
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„dintro piatră veachie. ce iaste întro moviliţă și sa co- - boară dreptu la vale, la altă piatră întro moviliţă 
suptu dial, şi drept prestia șias pănă în malul Bahlu- 
ețului în protriva âpii galbine ce iaste în ceaia partia E 
din sus de podul Uşearoaei. și tot pe mal păn în 3 
gura Fahluiaţului. și dirept piestia şes, pentro movilă 
„marea din şias ce iaste din sus de săliște Române- 
ştilor. şi dintracia movil tot drumul ce miarge pentre 
hotarâ. pânâ la movila marea. unde să fărşeaște ho- .î 
tarul Româneștilor. larâ hotarul den gios de cătra ne- 
potusău lon, să înciape iarăși din movila mare. și 
mearge la o piatră ce iaste între drumuri şi de acolia |. : 
dreptu și tae niște pământuri şi tot direptu pe podiș. .: 
și la valea pe din gios de izvoară, şi de un budâiu. și 
peste pârâul Leahului. la altâ piatră lângă nişte spini 
deasupra pe un podiş la altă piatrâ. lângă Căţin. și 
iarăș deacoli peste valia Caţinului pe din sus de fân- 4 
tâna cia de piatra a lui Chiriac, și la dial pen colțul 
Readiului Căţinului ce iaste den gios. Şi de acolo di- | 
rept pe podiș și la vale pe din sus de niște bozii şi 
drept “pe costișea la o piatrâ ce iaste deasupra Săli- 
ştioarei. unde au fostu o viia veache. și dreptu pe lângă movila din mijloc, alăturia cu movila pe din gios . - 
şi dreptu la valia .peste un drum, și la dial, și să 
coboarâ iarăș la o piatră, ce iaste în săiiște  Romă- 
neaștilor, din gios de cărşma lui lon, între drumuri, 
şi tot drept pestea şias pentre doaâ moviliţă din șias şi pestia Bahlui, laltă piatră. suptu dealul Holmului, E 

“lăngă hăJeşteiul lui Andrei căpitanul, şi dreptu la dea-  : 
Jul cial marea pen hărtoapele Holmului, și deasupra 
dealului, şi pe podiş, la altă piatră de undi sau in- 

„ceput hotarul întâi. Atatai tot hotarul de giur împre- giur. acestor părţi de ocină din sat din Romăneaști, de la ținutul Cârligăturii, pe apa Bahluiului. Pentru .-j 
aceaia și domnia mia, deacam văzut acea mărturiia 

- de la azei hotarnici, ce sau numit mai sus, am crezut 
întru' aceaia și de la domnia mea am dat și am în-. 4 
„fărit slugii noaştre, lui Vaşilie -Uricariul pre aceaştia 

Ş 

4 

ăi      
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părți de ocină din sai din Romănicaşti. ca săi fie uric 

cu tot venitul şi cu tot hotarul precum scriem mai 

sus, lui” și feciorilor lui şi nepoților lui stătător în 

viaci, | 

u las vito 7220 Febr. 1. 

| jtorago gspdstva. 

pecetea. de ceară căzută | 

2 , , 'Axintie Uricarial 

Neculai Costin vel logofăt 

37. 7235 Februar 27 (1727) [regeste] 

*: Q'“'serisoare de la Vasile Popa Uricariul ce scrie 

"cătră Petre vătavul răposatei spătăresii Tofana put- 

țindul ca să grăiască cu răposat spatar pentru moşiile 

ce iau vândut, dândui și duao ispisoace vechi de la 

- Moisei Vodă, unul când sau pârât unchiul său Roșca 

vist. cu „răzeaşii când au cumpărat, şi altul pe 3 părţi 

din Mircea săi trimeată acele urice pscetluite ca să 

_să giudece cu niște răzeşi din Ana, pentru că zic ei 

precum părinții şi moşii lor nus vânduți, și sfârșind 

giudecata cu ei iarăși le va trimeate, fiind că să cer 

la divan acele ispisoace. Şcriindui ca să arate spătă- 

resei pentru giumaătate de Hoisăşti că iar au eşit, la 

“vânzare, fiind că sora lui Mălaiu au murit și ginerii 

au scoso la vânzete. iscălit Vasile Popa Uricariul în 

“care răvaş mai gios scrie aşa „şi sau dat acele 

dresă la mâna dumisale la laş“. - | 

lunie 15, 7235. 

38. 7244 Mai 1 (1738) regeste. 

Un izvod iscălit de însuşi Vasile Popa uricariul 

pentru părţile ce are in Româneşti. (Acest document 

fiind facut de însuși acel Uricar Vasile şi pe parţile 

ce însuşi șau închipuit că are, au are locul lui, şi 

nici poate fi priimit de catră giudecată). [Arh. stat. laşi 

Condica de anaforale 20, Pâg- 42 b].
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39.-72(45) (1737) fără lună şi zi. 
“Adec eu Gheorghe Țaruș s'riu -şi “mărturisăscu 

înainte lui Dumnezau Şi înainte a oameni buni, precum: de nime silit nici asuprit. ce de a m bună voe am- dat şam. dăruit trii hirte de vie şi O prăjină ce este din vale de ulița clietroasă,- ce să hotărăşte de la dial cu a lui Bouroș, și din gios cu popa on... Ţăruş... ca)pul din vale este a dumisale giu(pânulu)i An... Ne- gel.. în capul vii din sus a lui Dumbravă. staroste. şi aciastă scrisoare şi danie am facuto înainte a  oa- meni buni cari sau și iscâlit,.şi pentru credința am Pus şi degetele... la mâna lui Andronachi tiiulii celui mai mare, și din alți fii și fete sor amesteca să fie Jepădați de mine și de Dumnezău, și de toți sfinții, însă şi eu Vasile Ciolan cu soţul inieu Aniţa și cu fiiu “meu: Andreiu. avându eu. o hirtă de vie şi o .piâjină tot depreună cu cumnatul nostru Gheorghe ŢȚăruş de pe a noștri, părinți. însă Văzând 'eu Vasilie: şi Cu soțul „„mieu cau dat fiului său' acele trii hirte și o prăjină, „am întărito şi noi ace parte a noastiă ciau fost îm- preună cu a lui Gheorghie Țăruş „tă “fiului Său lui | Andronachi, ca să. fie dumnealui el şi fii lui Andronachi dacăl... aciasta danie am dato „ înainte a oameni buni.. precum scrie zapisul mai sus. cari mai gios sau şi .iscălit. şi să nu aibă neamul nostru a să amesteca iar cari sor âmesteca (să strice) aciastă danie să fie lepădat și de noi Şi de milostivul Dumnezău, iar peste acesta este şi o cârte de'rămăs de la sfințiia 'sa Antonie... am dato totu lui Andronachi fiului lui Gheorghe Țăruș, 
. It 72... 

m Eu Gheorghie TȚăruş 
a Eu Vasile Ciolan 
m: Aniţa soțu lui V. Ciolan 

m Eu Neculai,., 

volnic și a stăpâni 

-j 

4  
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40. 7245 Mari 21 (1737) Iași. 
Adec eu Macoveiu 'ciam fost :vornicu de 'lemne, 

împreună cu soțul meu Negrușe, fata lui Vasilie Cior- 
bagiului, scriem și mărturisăm cu acestu :adevăratu. 
zapis al nostru la măna dumisali lui - Vasilie :Ciolan 
ficiorul lui Simion Giolan. din satu din Romăneșşti de 
la Cârligătura. precum să s ştie. caci noi de nime si- 
liţi nici asupriţi. ce de a noastră bună 'voe am vân- 
dut a noastră driaptă ocină -și moşie, din -satu din 
Romăneșşti. de.la ţinutul Cărligăturii, di pi apa Ba- 
“Rluiului. din giumătate de bătrân.giumătate. care mo- 
şie să trage de pe Vasile Ciorbagiul socrul lui 'Ma- 
coveiu vornicul. iar lui Vasilie Ciorbagiul. i să “trage 
ace moșie di pe Ana sora lui Larion. şi iam vândut 
ace moșie din giumâtate de bătrân giumătate de- 
dreptu şesă sprăzece lei vechi. şi niau dat toţi banii 

„plin în mânule noastre, ca să fie dumisăle și :soțul 
“lui său şi copiilor săi driaptă ocină și 'moşie în veci. 
care moşie și noi ne este dată de zestre de la so- 
'crul meu Vasilie Ciorbagiul, și la tocmala noastră sau 
-tâmplat mulți boiări şi alți oameni buni Cării văzindu 
“de bună voe vânzare şi plată deplin toți sau “iscălit 

mâi gios. iar cari nau știut carte șau pus degitile și 

liam datu şi zăpisăle celi' vechi la măna 'dumisale şi 

noi pentru. mai mâre' credința âm istcălitu şi am pus 

degetile. 
u las lt 7245 Mart 21. 

„az “Toader. Stărce -vornic glotnii 

az :Macoveai.:iscal 

m Eu Macoveai 
şi "eu 'Negriuşa am pus degetul ineu 

'az Dumitraşcu Nacul șătrar mam tămplat. 
i a 'Eu Gligori sin Dari€ Bandăr 

Gorghie “Țaruş niam tamplat răzăş iscălit 

“Eu-Costantin -sin- Sandului  fustaşului răzeş, iscal 

"a: Eu--Gostantin sin'lui Vasile Țiscovnicul răzeș
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“Toader diacon. 
az lerei Vartholomei martur şi răzeş. 

„ Eremiia tipograful martur m Toder Tătarul martur 

.. Miron Gafenco martur 

Gheorghe Volcinschi martur 

„Şi eu Simion Keşco uricariul am scris zapisul cu 
- voe dumisale și sunt martur. ' 

41. 7245 Mart 23 (1737) Iași. 
lo Grigorie Ghica Voevod. bojieiu mlstieiu gspdaru. 

„zemli Moldavstoi. facem ştire cu aciastă carte a dom- 
„nii meli precum sau părât de față. Macovei ci au: fost 
„vornic de lemnea. și Vasăli ficior lui Gligorie Ciolan. 

„cu Maftei călugărul ficior lui Pentelei Bandur, pentru 
„un bătrân din sat din Româneşti ce este în ţinutul 
Cârligăturii, arătând Maftei călugărul un ispisoc de la 
Radul Vod. din velet 7126. scriind preacum cumpă- 

„rând Pătraşco Stolnicel neşte: părţi de moşii în sat în 
„+ Romăneşti iau pus zolog. şi un lIsaicu ficiorul. Anii 

nepot popii lui Smolin partea sa din Romănești drept 
„13 taleri la Patraşco stolnicel din carea deti sam Ma- 
„tei ca să trage el şi cu alte rude a lui şi acia parte 
„a Anii ar îi parte car(e) o ține Macovei și cu feciorii 
lui Ciolan. iar Macovei au arătat un zapis din veleat 
12... Vasile Ciorbagie ficiorul Saminii și a lui Gli- 
gori Cloşcă din Romăneşti scriind și mărturisând pre- 
cum având el d:preaun cu Gligori Ciolan un bătrân 
în sat în Romănești în parte de gios de pea stră-" 
moaşa lor Ana sora lui Larion. şi fiind a lui Vasile 
Ciorbagiu cu frații săi. giumătate dintracel bătrân. au 
dat zăstre ginerisău lui Macovei și fetii sale Negrușii 
parte sa din giumătate dintracel bătrân giumătate. iar 

„ceelaltă. giumătate dintrace giumatate au rămas a ru- 
delor lui Vasile Ciorbagie. car să fac giumătate din” 
tracel bătrân iar ceialalta giumătate dintracel bătrân 
au râmas a lui Gligorii Ciolan cu rudile sali, şi luân- 

„dulisă sama, au răspuns cu toții cum că acel sat au 
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îmblat în şepte bătrâni. şi cinci bătrâni îi ţinea ficiorii 
lui Vasâli Popa uricar, care sântu şi stălpiţi de cătră 

"acei doi bătrâni. și dintracti doi bătrâni, un bătrân îl 
ține Maftei călugărul cu rudile sale. şi altul îl ține 
ficiorii lui Ciolan şi Macovei cu rudele sale. de care 
nici Maftei călugărul nau tăgăduit, şi au mărturisit 

“zicănd că fiind el om vechiu, nau apucat nici de la 
tatăsău nau auzit. să fie țihut vrodată în bătrânul lui 
Vasile Ciorbagie şi a lui Ciolan ce din moşii și stră- 
moşii lor. dintracei doi bătrâni unul au țânut niamul 
lui Pătraşco stolnicelui, şi altul au țânut niamul Anii 

surorii lui Larion,. și aşe sau aflat cum că unaau fost 
Anna înma lui Isaico, și alta au fost Anna sora: lui 

Larion. care şi ei în de ei sau învoit să ţie și de acum 

_tot pe cum ţănut mai înainte. Pentru aceia am dat a- 

ciastă carte, a domniei meali lui Macovei. vornic şi 

lui Vasili Ciolan. să aibă aș ţine şi a stăpâni bătrâ- 

nul lor depreun cu alti neamuri a lor. ce să trag din 

Ana.sora lui Larion. pe cum au ţinut şi păn acum. 

iar Maftei călugărul şi alte rudi a lui nau a s ames- 

teca la bătrânul lui Ciorbagie, şi a lui Ciolan şi de 

„aceasta pără să nu ș mai părască piste carte domnii meli, 

(1. p. domneşti) veletu 7245 Mart 23. 

Sturză vel logofăt 

_42. 7246 lulie 6 (1738) regeste. 

| Zapisul lui Neculai neguţitoriul zât Sandului ne- 

guţitor, împreună cu soțul său Catrina, prin cari vând 

„preutului Vartolomeiu drept 30 lei şi doi stupi giuma- 

tate de bătrân din sat din Românești. din partea din 

gios din bătrânul Gherghinei, ce leau fost şi lor -cum.- 

părâtură de la Toader Bută, iar giumaătate de vătrân 

tot din Gherghina li-j dat danie pentru suiletul lor tot 

preutului Vartolomeiu. (Condica anaforale 20,pg. 41.b). 

Obs. Pr. Vartolomein are în  omâneşti 93 st. 6 palme 

descompuşi asftel: 35 st. baştină de pe lon Zugravul; 15 st. 

tii; 30 st. danie de la Neculai zet Sanduw', 13 st. 6 palme cum- 

părat de la lon însumând peste tot 3 bătrâni și 6 ştânjini.
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"43. 7247 Decembrie 20 (1738) regeste, 
__ 1Un 'zapis închipuit ca din partea lui Costandin 

“Fustaşul și: soțul său “Safta, :fiica lui loan Zugravul, 
“prin căre să zice că au vândut. lui Gavril or visterie 
“un bătrân și giumătate: din Româneşti ce lau avut de 
'zăstre de la-socrul său loan Zugravul (acest zapis 
este “neadevărat 'şi prihănit, pecum mai gios să-arată), 

(Condica anaforale 20 pag. 43). 

Şi apoi continuă anaforaoa : 

„după glăsuirea vechilor documenturi să descoperi 
:că-lonăscuţa, fesiorul lui Popa Ursul, au avut un fe- 
ciorpe:loan (adică pe Ion Zugravul) căruia prin hri- 

:;. «S0vul domnului Grigore Ghica Vv din 7246 i sau ales 
“un bătrân şi 5:stănjani din moşia Româăneştii şi acest 
“loan Zugravul având doi fii pe „preutul  Vartolomeiu . 
(căruia iarăși prin hrisovul de mai sus a domnului 

„Gr. Ghica -i sau ales pol bătrân din Romăneşti) și pe 
„ “loan:sterp, din care preutul Vartolomeiu curgu 4 fe- 
„seiori şi anume : preutul loan, diiaconul Ştefan, diiaco- 

„+ nul Gheorghe şi Sanda, din care această Sandă „să 
„+ “trage preutul Grigore, părintele dumisale căminariul 

Stefănachi..şi iconomul Parfeni. Şi așa precum acei 35 
Stânjăni (adică un bătrân şi 5 stânjâni) parte lui loan 
Zugravul legiuit au trecut în chlironomia numai a pr. 
Vartolomeiu, fiind stârp celalalt fiu al său loan, şi 

„ preutul Var:olomeiu osăbit au mai. avut al său giuină- 
„tate de bătrîn, adică 15 stânjăni, după cum prin hri- 

-sovul „domnului Ghica Voevod să cuprinde, şau între= 
„“git.în a.sa direaptă proprietă numai baştină 50 de 
„„Stânţăni,. afară de cumpărături, asupra cărora 'stânjăni 

«pârâţii răzeși nau nici un cuvânt de “dreptate de ai 
„pretenderisi numai supt cuvântul acela, că adică partea 
“lui lon Zugravul li sar cuveni lor, şi că Vartolomeu 
ar avea numai acel pol bătrân, pentru 'că loan Zugra- 
vul nar -fi avut fecior pe Vartolomeiu, de pe Safta 

“soţul lui Costandin Fustaşul, carele va fi şi vândut 
„partea „cuveniţă .ei-de..tațăl său loan Zugravul lui Qa- 
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vril ot visterie, înfățoșând. ei spre. sprijinire aceștii 
propuneri a lor. zapisul acelui Costandin Fustașul mai: 
sus arătat, închipuit. cu. veleatul 7247, asupra “ căruia - 
zapis pă luare aminte ce sau făcut de cătră divan,“ 
sau cunoscut cu totul neadevărat și plastograt-l-u) : 

„pentru că prin hrisovul lui Gr. Ghica Vodă din 7246, :- 
cu un an. mai înainte acestui zapis, să alege lui loan 
Zugravul numai un bătrân și cinci stânjâni,. şi prin: 
acest zapis să cuprinde că ginerile său vinde. un bă- . 
trân.și giumătate 2-a) că acesi zapis este. scris cu - 
slovă, noao. și la. veleat dres. și întocmit și neadeve= - 
rit de nici un martur, în vreme. când prin însuşi ros= 
tirea lui să: cuprinde că. sau iscălit și de alţi oameni - 
buni: ce. sau întâmplat.față, 3-a).că în spița înfățoşată” | 
prin. care. este. însămnat .preutul. Vartolomei, pogoră- 
tor din lon Zugravul: alcătuită prin. localnică cercetari, 
şi după. documenturi priimită și de însuşi pârâţii, nici. 
cum. nu să găsește că: acel loan Zugravul au avut fâtă' - 
pe Saita, ce. numai.pe Vartoloimeiu și pe fratele său 
loan. sterpu... acesta zapis ca un dovedit de plastograf. 
şi aducător de. mai multă tulburare, divanul” încuviia- 

„tază a. să. lua de.la măna lor și a să rumpe», 

44. 7249 Ghenar 1 (1741). 
Adec eu preutul- Vartolomei. de /â.beserica -Pre- 

podobna Paraschiva din tărgu din Eși. fac ştire. cu. a-. 
cest adevărat zapis. al: meu, la mâna dumisale: lui Va- 
silie Ciolan, ficiorul lui Simion Ciolan. nepot lui Gli- 

gore Ciolan, strănepot Anghelinii' preutesei popii” lui 
Filip să s ştie că având eu o parte de moşie în sat 
în Romănești, pe Bahluiu în' ținutul: Cârligaturii, danie 
de la dumnealui Neculai neguțitoriul ginerile:Şandului 
neguțitoriul, care: parte: de moșie iau fost lui de; la.so- 

crusău: Adam, iar lui. Adam, iau fost; cumpărătură. de 
la Anghelina strâmoaşa lui Vasile Ciolan - şi cercând 
eu pentru aciastă; parte: de: moșie; iar; Vasile? . Ciolan 
tagăduie:puind: pricină cum. că Neculai . neguțitoriul 
par îi având. nici o treabă la. acia moșie. în: bătrânul
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Anghelinii şi facânduși mai înainte vreme ispisoc de! 
la măria sa Vodă anum= pe părțile: tuturor răzeşilor” : 
de Romănești au pus asupra sa Vasile Ciolan bâtrâ-.-- 
nul. Anghelinii, şi făcând eu și carte de blastăm dela .: 
părintele Mitropolitul asupra cui ar ști și nar mărturisi * 
drept pentru aciastă parte cemi iaste mie danie și tră- . . 
gândul și la giudecată la dumnealui vel logofăt, apoi 
mai -pe urmă sângur Vasilie Ciolan mau priimit cu 
danie me să fiu părtaş cu dânsul pe giumătate în 
bătrânul Anghelinii, însă dupa aceasta așe neam a- - 
șăzat şi neam tocmit să mi plătească cu bani Vasile -: - 
Ciolan "parte me giumătate din bătrânul Anghelini, și 
tot să rămâe bătrânul strâmoșăsc Anghelinii întreg la 
Vasile Ciolan, după cum este scris în ispisocul mării 
sale lui: Vodă. Şi după tocmală ce au avut miau dat - 
deplin plata optspresăci lei întru mânule mele, însă 
aciastă giumătate de bătrân din bătrânul Anghelinii 
care miau fostu mie danie de la Neculai neguțitoriul, 
este deosăbit de o giumătate de bătrân ce am eu mo- 
șie de baștă (sic) deci săi fie lui Vasile Ciolan și cu- 
conilor dumisale aciastă giumătate de bătrân din bă- 
trânul strămoașei Anghelinii direaptă ocină şi moşie în 
veci. şi aciastă tocmală sau făcut denainte  duimisale 
Vasile Buhăescul 2-a logofat, şi alţii carii mai gios au 
iscălit și eu însuşi cu mâna me am iscălit ca sa fie 
de credință. e Ii 

5 u las let 7249 Ghen. 1. 
az Erei Vartoiomei i | 

| Vasile Buhăescul logofăt 
denainte me sau aşăzat 

„Grigore săn Bandur răzăş iscal 
"„iscal Ion nepot lui Toader Roșul răzeş 

, Miron Gafenco am scris cu: zisa pretului Vartolomeiu - 

„45. 7249: April 21 (1741) fără loc. . 
„+ Adec eu lon Dociul: scriu -și mărturisăscu c 

cistu. încredințat zapis al meu. precum să s: știe, că    
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eu de nime sălit nici asuprit. ce de a me bună voe, 
am vândut, dreaptă ocină și moşie. un bătrân din sat 
din Romănești. cari au fost. cunipărătură. lui Adam, 
cupeci. dela Anghelina preutiasa lui Hilip. şi de la 
sorusa, Alexandra. cari Adam au fost tată. lu Vasiliţă, 
visternicului. și murind Vasiliţă. neavând, ficiori şi ră- 
mânând datori, cu multa datorii, sau lepădat, și Sandul 

- fratesău. şi toate neamurili lui. șau rămas toate dato- 
riile. lui asupra me de liam plătit eu. cari cu giude- 
cata. mării sali. lui Gligori Vod, miau “dat toate rămă- 
șițurile, lui Vasiliţă” visternicului. să aibu eu a le stă- 
pâni. cari aceste parți. de moşii. din Romăneşti. din. 
Suseni şi din Mijloceni. cari cuprind un bătrân. cum- 
părătura lui Adam. lam vândut lui Costantin Fustaşul. . . 
sin Sandul Fustașul; şi lui Vasilii sin Sămion Ciolan...” 
căci ei să trag neam mai aproape de Anghelina. și 
din Alexandra strămoșile lor. și am vânduto drept 45 . . 
lei. lei bani noi. şi plata miau făcut deplin întru mâ- . 
nuli meli. deci văzând şi eu plată deplin liam făcut. 
acestu zapis al miu la măna lor și a femeilor lor șia 
ficiorilor lor ca să li fii driaptă ocină şi moşii în veci. 
neclătită şi neruşiită. iar de sar scula: cineva. din... 
neamul lui Vasiliţă. săi înpângă din : moşie. aciasta. 
eu să aibu, a sta la foată gălciava. iar  zapisă vechi .. 
nu liam dat la mănă căci că fiind zapisăli la mâna. lor 
să s fi prăpădit, şi singur ei mărturisăscu cum că a-. 

„cesti părți de moșie sîntu drepte cumpărături. lui Adam | 

cu paci. şi acest zapis sau făcut denainte. a mulți. 
boeri de curte. și a oameni de folos. şi pentru cre- 
dinţa. eu săngur mam iscâlit, şi alții mai gios tij sau 

iscălit. ca să fii de credință. 
a It 7249 ap. |. 

| lon Dociul E 

1 Eu preutul- Anton iscal, | 
Eu preutul Toader ot' Prepodoamna Paraschiv 

i: “mam tâmplat 

Gheorghe Gheuca -iscal. 
Eu "Toader Stărce vornic glotnii mam tămplat şi am scris şi 

zapisul cu zisa lui lon Dociul, .



46. 7251 lulie 23 (1743) fără loc. 
„Adec eu. Văsili sân Cărstiian făcutam încredinţat. - 

zapisul. mieu la mâna lui Vasilie Ciolan-de Românești... 
şi la mână lui Costantin tij ottam snu lui Vasălii - 
ţircovnicului, nepot Sandului Fustaşului. de frate. pre=: 
cum, să s; ştie. cau fost cumpărat. tatâmieu. giumatate. . 
de bătrân. din sat, din Romârești. din  Mijloceni. de 
gios..de la: Rubina lorguliasă. şi de la feciorul ei A- . 
postul. și de la nepotusâu: Costantin Baânariul. care, - 
liau fost' şi. lor. schimbătura. de la. Bejan Vremeş, din. . 
bătrânul. lui Berdila. deci după. moarte tâtânimiau, eu. . 
Cărsţiian. mam sculat cu Vâsilie săn Carstiian. şi am 
fost. vândut. acia giumătate bătrân din sat din Romă- - 
neşți.. din Mijloceanii de. gios. lui' Vasile Ciolan și. lui 
Costantia. sin lui Vasilii. țircovnicului.. nepot Sandului.. 
Fustașului, căci auzindu eu din gura tătânimieu. lui 
Cârstian că esti Vasilii Ciolan nepot tătânimieu. i sau. 
căzut..lui Vasilii. Ciolan și lui Costantin sin Vasijii - 
țircovnicului.. să. cumperi. deci leam vândutu. din scrir. 
sori vechi și din ispisoace de pâră și de  întăritură, 
de la: Mărid, sa. Grigori Vod. deci sai fie de la mine, 
driaptă ocină. şi moşie, lor şi femeilor și copiilor. și 
nepoților. şi sțrănepaţilor. lor în veci. şi tocmala niau 
fost. drept. treizăci. şi cinci: lei și. bani miau dat pe 
giumătaate. Vasilie Ciolan şi. giumătaaţe. de bani miau 
dat Costantin sân Țârcovnicului. cari sau plinit trei- 
zăci lei și, cinci. și aciastă tocmal:a noastră - tâmpla- 
tusau, omeni. buni râzeşi și megiași, cari mai gios șau 
pus, degitili: şi eu. pentru credința săngur miam pus 
degitu ca să. fie de credința. a 

It 7251. luli 23. 
Costantin: Eustaș iscal răzeş 
Vasilie sân m Carstiian | 

Grigori; Boghiul, zât: Sandul: Fustaș, răzeș. şi. martur 
„Toader... Eu Toader Stărcea vornic  glot(nii) am 

Șcris zapisul. cu zisa lui Vasile Cârstiian,: 

 



41. 7254 Febr. 24 (1746). (regeste) 

Zapisul lui Vasile sin lui Crăstiian cu soția sa Maria 

prin care vinde lui Grigore Boghiu zăt Sandului Fusta- 

şu o a patra parte din moșie din Românești țin. Cârli- 

găturii ce cuprinde şăpte stanjăni giumătate din bătrâ- 

nul lui Berdilă drept 11 lei. 

48. 7257 April 9 (1749) laşi. 

Adică eu loan Sucmănariul. împreună cu soră me 

Aniţa. ficiori. lui Dumitrașcu nepoți lui Pintilie Bandur, 

din Româneşti. facutam zapisul nostru la mana dumi- 

sale. preutului. Vartolomei. și lui Vasile Ciolan şi lui 

Grigore Boghiu zăt Sandul Fustașul. precum noi - de 

nimene siliți nici asupriți, ci di a noastră bună voe. 

am vândut a noastră dreaptă ocină şi moşie din sat 

din Romănești, ce sânt pre Bahiui în ținutul Cărligă- 

turii dumisale dreptu patru zăâci şi patru de lei. care 

moşie neau fostu și noao de baștină di pe moşii no- 

ștri Patraşco Stolnicelul și Lupul Copilul, cari ni sau 

venit de pe trii frați anume Darie şi Dumitrașco şi 

Toader feciori lui Pintilie Bandur, din Giosăni şi din 

Mijloceni, cari ni sau venit parte noastră am vândut 

dumisale doaazăci di stânjâni di baştină, şi șapte stân- 

jâni şi giumătate, ci neau fost și n00 cumpărătură di 

la uncul nostru Toader cari fac piste tot doăzeci şi 

şapte şi giumătate stânjini, însă dintraciastă moşie au 

cumpărat preutul Vartolomei singur feciorul sfinției 

sale, loan și Ştefan. și Sanda fiind mai mică giumătate, 

iară copii cei mai mari să naibă treabă. dintracest za- 

pis, iar Vasile și Grigore au cumparat am îndoi giu- 

mâtate din tracel zapis. luondu, scrisoare de la mâna 

preutului, deci şi noi văzând plata deplin în mănule 

noastre am dat! acest zapis la mâna dumilorsale ca să 

le fie driaptă ocină și moșie feciorilor şi nepoților 

strănepoților în veci. neclintită. şi la „aciaştă tocmală 

şi vânzare sau întâmplat mulți oameni buni răzăși și 
4 

XUl.-Surete (Dac. Romaneştilor)
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megieşi cari mai givs sau iscălit şi noi pentru mai 
mare credința neam și iscălit. 

— u las lt 7257 April 9. 
m Eu loan am vândut și am pus degetul 
w Eu Aniţa sora lui loan tij am vândut 
Dinainte naastră au venit și sau tocmit şi iau plătit 
banii aceștii, cumpărături şi eam dat și de la noi 
întărire ca să fie moşani stătătoare în veci. 

Iordachi Canta vel logofăt 

Obs. Acest document este dat şi în regeste, în perilipsuj 
Mariei, fata lui loan Cazacliu (Surete ms. XLIIL 634). 

49. Document fără veleat. 
Despre neamurile Despei, soţia lui Eni Ciolan, ni 

se dă următoarea dovadă de neamuri. | | 
Izvod pe câţ fecior ari Gavril Once. pe Ştefan pe 

Frăsina pe Ștefânel, pe Ioana, pe Toader pe Costan- | 
tin pe Vasile, pe Maria. Pe Costantin lau cumpărat 
Joana; pe Mariia au cumparato Ştefan ; îpe Vasile lau 
cumpărat Nastasie nepot Ioanei. Din Toader este 10- 
niță şi Despa. lonița este vândut şau rămas Despa 
săș stăpânească parte din baştină din tot locul de 

- Petreşti și de Poeni, cu cumpărăturile ci ari de pe - 
moșul său Rusul și mătușăsa loana cu baștină cu cum- - 
părătură. din Rusul. şi pentru ca să să știe an dat . 
noi răzăşii aciastă scrisoare la măna Despei. 

Eu Ştefan Onciu var Despii 
Eu Dumitru nepot Despei 

lată spiţa : 
Gavril Once 
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„50. Document fără veleat. 
Izvod pe namurii acistor omini, ce să trag deLu-: 

pu Călugar și din Patrașco. stolnicelul. ce au avut. 
din bătrânul Nicăi din Suseni ce au mai avut parte. 
din Mijlocini. de pe Patrașco stolnicelul. diâtrun bă- 
trân Nicoră Capotă. şi den Giosini din Larion. giu- 
mătate din bătrânul tij ot Băndurești, din Macrina, 
carii trâg dintro mărturie de mort. de om. pi parte di 
sus ci arată Gavril un zapis de cumpărătură, de. la 
Bândureşti, şi altu zapis ce aratâ lon Zugrav fij de 
Ja dânşii. bătrânul din Mijloceni pentru că arată şi o 
carte să nu stăpânească acestu nimu di oimini. pen- 
tru bătrânul lui Larion giumătate este a lui Vartolo- 
meiu Popii cu dovadă, iară giumătate de bătrân este. 
neamului Băndureştilor şi arâta Sandul fustaş un za- 

pis pe a patra parte și altu zapis arată Cucoranul . 

Moisii giumătate din bătrânul tij de la Larion altu . 

zapis ce arătă lon Sucmănariul. a patra parti tij din - 

Larion aciastă giumătate de bătrân au făcutu un bă- - 

trân întreg. cu zapis. de vânzare. pre cum ni să căde 

"să facă fără de cale, să lăcomască altu zapis ce arâ- 

ta Vasile Ciolan. a patra parte tij de la.... 

51. Document fără veleat. 

Adică eu preot Vartholomeiu. făcutam zapisul 

meu la mâna lui Vasile Ciolan precum să s știi că 

luând noi o moşie doaozăci şi şepte de stânjini. şi 

giumătate de la lon sucmănariul şi de la Dochiţa fe- 

Ciorii lui Dumitrașco Bandoru, care moșie este în sat 

în Romăneşti la ţinutul Cârligăturii. pe apa Bahluiului 

că luândo noi aciastă moşie cu Vasile Ciolan, și cu 

Grigorie Boghiul am: făcuto în doao 0 parte tocma 

să o țiu eu precum mi sa alege dentraceștia doaozăci. 

-şi apti de stânjăni și giumătate, iar O parte, sa i 

Gligore şi Vasilie ce scriu mai sus dintraceşti stan 

jani parte lor patrusprezăce stânjăni fâr doao pa me 
sintu acei stânțâni şepti stânțăni îâr 0 pa mă a lu
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Vasile Ciolan și șepti stânțăni far o palmă a lui Gri- 
„gorie Boghiul. după cum scrie și zapis de cumpărăturaă 
ce am cumparat de la cei ce scriu mai sus și cumpă- 
rătura pe parte unii dumisale sau făcut câte unspre- 
Zece lei cari fac partea tuturor patru zăci și patru de 
lei. și aciastă așezare sau făcut înainte u mulți oameni 
buni. cari mai gios sau iscălit. 

az. Erei Vartolomei 

52. 7270 Sept 28 (1761). 
Adec eu, Costantin Ciolan brat Vasile Ciolan fa- 

cutam zapisui meu la măra nepotului meu Andrei Și 
altor frați ai Ju precum am avut giudecată înainte 
logofătului celui mari pentru un zapis ceu fost cum- 
părat tatăl meu Simeon o parte de moşie din Romă- 
nești. şi ace cumpărătură au rămas rea înainte giude- 
cății. și eu Costantin Ciolan unchiu lui Andrei să 
naibă a mai scula în giudecata nici alti niamuri a 
mele. cu acel zapis să nu s mai ţii în sam. 

: let 7270 Sept. 28. 
m Eu Costantin Ciolan Costantin (m. p.) 
a Eu Dălachi sin Costantin 

53. 1773 Dec. 10. 
„„__Adecă noi cari mai gios niam iscalitu. făcutam a- 
divăratu și încredințatu zapisul nostru, la mâna nia- 

- mului nostru, anume Grigoraș şi loniț şi  Todiraşcu, 
şi Condorachi și Neculai şi Costantin feciori lui Tro- 
hin şi a Despei, feciori lui Tanasa. precum să s știe 
că fiind și acești de mai sus arâtaţi moșani drepți cu noi, în moşiia Romăneștii ot Carligătură, ci iaste pe 
apa Bahluiului, cari au driapta moșie o a patra parte 
dintrun bătrân. şi fiind că ispisocul iaste statornic la 
mâna roastră, ci iaste din zălele răpoasatului Grigore Ghica Vodă din lef 7246. luni 22, am dat și noi a- 
Ciastă scrisoare la mâna fraților noștri, ce sânt pome- 
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şi iscălit și niam pus degetile. 

1773 Dekemvre 10. 

Eu Grigore Ciolan sin Vasile Ciolan. 

s Eu Nastasia sor lui Grigore Ciolan 

Eu m Dănălachi Ciolan 

niti mai sus, ca s le fie de credinţa, întru cari -niam 

54. 1779 Mart 24, (regeste)- 

Anaforaoa mitropolitului. Gavril şi a boerilor di- 

vanului cuprinzătoare de giudecata ce au avut răzășii 

de Romăneşti cu pitar Iordachi lurașco pentru un bă- 

trân şi giumătate ce cere răzăşii să râscumpere de la 

post. luraşco şi după cercetarea ce sau facut să ho- 

târăşte ca jăluitorii răzeși după pravilă şi după obi- 

ceiul pământului au toată dreptate a întoarce banii 

pitarului luraşco și a lua moşie la a lor stăpânire. 

55. 1779 Mai 27. 

Precum să să ştie câ vânzând Enachi ficiorul lui 

Gavril de visterie dumisale cruceriului lordachi nişte 

părți de moşie din Românești şi din Vorovești, ci sânt 

la ţinutul Cârligăturii cum și niște țigani şi fiind  so- 

țul meu rudenie cu Enachi mam protimisit eu și leam 

răscumpărat de la dumnealui Cruceriu lordachi.-şi mai 

pe urmă sculândusă și răzășii din Romănești ca sâmi 

dei banii şi să ei aceste părţi de-moşie ce scriu mai 

sus fiind ei răzăși anume Costantin Fustaşu ȘI cu fe- 

ciorii lui Gavril și cu Costachi Țârcovnicul şi cu Gri- 

gore Ciolan. i cu Costantin Vartolomei. i cu 19n Da- 

rie şi cu alţi răzeşi şi mam învoit cu dânşii ŞI miau 

dat 630 lei adică şase sute cincizăci lei și Cu încă 

leam dat aceste părți de moşie din Romăneşti, şi din | 

Voroveşti drept acei bani, iar țiganii au rămas la stă- 

pânire me. după învoiala ceam făcut cu numiții mat 

sus răzăși. şi leam dat şi toate şerisorile ce am luat 

acestor părţi de moşie. ce scriu mai sus, Deci să aibă
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a le stăpâni ca pe niște drepte moșii a sale şi pentru 
mai adevarată credinţa leam dat aciastă scrisoare a 
me și am iscălit. | 
Ia 1779 Maiu 27. 

"Iordachi luraşcu biv vel pitar 
„iar di sar mai afla vreun zapis la mine de. aceste 
părți di moşie să nu să ţie în samă“, 

sau posleduit şi este întocmai 
| „Holban comis 
Agiutoria giudecătoriei de ținut Eşii 

No. 472. Copia aceasta poslăduinduse din cuvânt în 'cu- 
vânt cu orighinalul este întocmai, şi după cererea ce prin ja- 
lobă au făcut dmlui polcovnic Costantin Banu răzăş din Ro- 
măneşti şi vechil celorlalţi răzeşi să încredinţază şi de gludecă- 
torie cu iscăliturile cuviincioasă Şi punerea pecezei postului ei, 

1837 Sept. 13. 
lancu Istrati cămihar 

D. Holban comis Director Bărgăoanu 
|, p. Prinţipatul Moldaviei 1837 arhivar Alecu Albineţ 

- agiutătoare giudecătoriei de ţinutul Eşii, 

56. 1782 lulie 6. E “Adică eu Condurachi. ficior lui Gligori Boghiul şi “ “a Marii fata lui Fustașul, răzăş din sat din Românești ot ținut Cârligăturii. dimpreună cu soţie me Catrina făcutam adivărăt și încredințat zapisul nostru, la cin- stita mâna dumisali cuconului Costandin Paăladi - biv vel spătar, precum să să ştie că având noi multă fa- „cere de bine de la dumnealui, nui încă niam socotit împreună cu soţul mieu Catrină, și de a noastră bu- nă voia, ani: dat şam dăruit danie dmisale zăci stăn- Jâni moșie din satul Romăneştii ot ținut Cărligăturii, cu parte din săliște, i din câmpu cu fânaț și din tot locut- cu tot venitul, Și osăbit am mai vândut dmisale 
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opt stânjăni de moşie din Romănești parte  maicăine 

Marii ciau lasato cu diată asupra me, pentru grija ei, 

care aceste părți de moşie au fost cumpărături  pă- 

rinţilor mei cu trei zapisă, însă un zapis din leat 7251 

August 15 pe trei stânjâni i şasă palme de moşie, 

“cumpărături de la P'astasiia femeia Sandului Fustaș, 

mama Mariei Boghioaei, și alt zapis de cumpărătură 

de la lon Sucmânar de şasa stânţăni, șepte palme 

din leat 7257 April 9. în care zapis mai sânt arătați 

părți şi a altor răzăși care cu acele părţi nam eu 

triabă. nici dmlui spatar şi întraceste doao zapisă să 

cuprinde zăci stânjâni ciau dat danie dmsale spăt. şi 

mai trec cinci palme cari întră la cei opt stânjăni 

ciam vândut dmsale cu bani și alt zapis de cumpă- 

rătură pe şapte stânţăni și giumatate de ja V:sile 

sân Crâstian din leat 7254 Febr. 24. și cu cinci palme 

ce trec din cele doao zapisă. de sus numite fac opt 

stânjăni şi o palmă, cari acești stânjini iam vândut 

dumisale cu bani drept 20 lei adică doao zeci lei şi 

dândumi dmiui spătar toți banii de plin iam dat și eu 

dmisale acest zapis împreună ŞI cu acele trei zapisă 

vechi, ce sau numit mai sus, și de acum înainte „să 

stăpâniască dumnialui spătar Costandin Paladi ca pe 

driaptă moşie dmsale în veci “nestrămutată şi săi fie 

dumisale driaptă ocină și moșie și cuconilur dumisale 

și nepoților şi strănepoților şi săş facă dumnialui în, 

tăritură gospod și pentru mai adevarată credința, am 

us mai gi i 'etele. pus mai gios și degetel 1872 Iulie 6. 

m Eu Condorachi sân Gligoraș Boghiul am dat şi 

am vândut de bună voe me şam pus degitul. 

s Eu Catrina soţia lui Condorachi 

gitul. 

Neculai Grosu vornic 

mănești martur. | 

„Am scris eu Costandin Paiul diiac za divan... 

Condorachi“,. ă 

de poartă și răzăş de Ro- 

cu zisa lui 

am pus d.
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57. 1785 Dec. 17. (regeste). 
Mărturia lui Costantin Perjul vornicul de poartă 

şi alții cuprinzătoare de alegerea şi hotărătura ce au 
facut din poronca domnului Alexandru loan Mavro= 
cordat Voevod, părților de moșie ce are vist. Matei 
Canta în moșie Romăneștii care părți leau luat cu 
schimbu părintele dumisale logofat loan Canta de la 
Moiseiu Cucoranul pitar, cum arată zapisul de schim- 
bătură ce este din 1774 lunie 31, prin care să arată 
în ce chip au ales şi au măsurat parte vist. Canta cu 
funie de 30 stânjăni și stânjănul de 8 palme gospod. 

58. 7246 lunie 22 (1738) lași. (regeste) 
Grigore Ghica Vodă giudecă pe Crăstiian siiman, 

pe zapis de mărturie de la razeşii de Romanesti 
că au vândut lorguliasa şi fiul ei Apostol doi bătrâni 
Şi giumătate din Românești. Pricina lor a tost hotă- 
râtă de vel log. Sturza. Se constată că întreaga mo- 
Șie a satului Româneşti umblă pe 17 bătrâni şi bă- trânul de 30 stânjeni în faţă, şi Vod văzând zapisele de cumpărătură ale seimanului Crăstiian hotărăște că dnei nare atâta moşie cât îi scriu zapisele să i se plinească moşia pe zapisă. 

Obs, Originalul acestui hrisov domnesc e atât de stricat că e rupt în multe bucăţi, din care nu puţine s'au pierdui. Cu: mare greutate am putut prinde şirul din text. Iscăleşte - Sturza vel log, După pecete se cunoaşte că hrisovul e de la 
Gr. Ghica Vodă, | 

In acelaş pachet mai sunt şi alte 2 zapise rupte unul din 72517 April 9 (1749) şi altul tot de pe atuncia care pomenesc de răzeşiile preutului Vartolomei, scrise de popa loan sin Vartolomei. 

59. 1786 luli 28. 
llinca fata lui Gr. Boghiul și a Mariei Boghiul cu soțul ei Ion. Croitorul vând dsale Cost. Paladi 4 stânj. moșie din Românești ot ţinut Cârligăturii drept 4 lei, 
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carii are de la maicăsa, iar maicăsi iau fost baștină 
părințască, arătând prin zapis că şi fratesău cel- mai 
mari Condurachi Boghiul au vândut mai înainte dsale 
vel vornic C. Paladi atât 7 st. partea lui ce o avea 
dată de maicăsa, cât şi 14 stânjăni ce șau fost lăsat 
maicăsa pentru grija sa. fiind iscăliţi, Ilinca fata lui 

Gr. Boghiul, şi a Marii,—lon Croitor soț ei zăt Bo- 

ghiul, fiind vânzare cu voia lui, Sandul Perjul vornic 

de poarta, martur, Ştefan Ciogole vornic de poartă. 
loniță Ene vornic de poartă. Gh. Costân diiac za divan 
au scris zapisul în divan cu zisa Ilincăi, 

60. 1789 Iulie 10. (regeste) 
Zapis de la Costandin sin preutul Vartolomeiu 

prin care vinde vărului său preutului Parfeni, toată 

partea sa din moşie Bojâla câtă se va alege drept 30 

lei cu codrul şi cu vad de moară. 

Obs. In anatoraoa Divanului din 1837 lulie 3, prin care 

se arată cum căminariul Ştelănachi Grigoriu şi izonomul Par- 

feni din laşi pleacă cu jalobă contra răzăşilor din Romăneşti 

„pentru poznile Bojâla, Buzduganul i Mladinul, pentru a 

li se alege aq patra parte din Mladin şi două a patra părţi 

din Bojila şi Buzduganul: 

(Arh, Stat. Iaşi Condica de anaforale 20 peg- 4 b). 

61. 1792 Octombrie 6. (regeste) 

Zapis de la preutul Irimia sân preutul Vartolo- 

meiu, prin care vinde vărului lor preutului Parfeni, 

partea sa de moşie din Bojila câtă se va alege cu po- 

enile ei, şi cu păduri prin pregiur și cu vad de moară; 

drept 28 lei. (dem) 

62. 1795 Febr. 1. (regeste) | | 

Zapis de la Catrina, fiica preutului Vartolomeiu 

din Românești. prin care împreună cu soțul său Gri: 

gore Danălachi aprodul, vindu vărului lor preutului
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Parteni, partea câta li să va alege din poiana  Bojila drept 15 lei (Idem). 

„63. 1797 Septembre 29. 
Zapis de la preutul loan sin preutul Vartolomeiu „Prin care vinde vărului său preutului Pasfeni a sa dreaptă ocină din moșie Bojila drept 28 lei. (ldem) 

* | * x 
Pe baza documentelor aduse mai sus s'ar putea face următoarea spiță a preutului Vartolomeiu : 

Dumitrașco Roşca visternic 

Chiriac, Moisă, fată 
= popa Ursul 

  

el 

Vasile Popa Innăscuţă  Totana diac. uricar 

loan Zugravul 

| 
  

  

“Ioan, preotul loan Condurachi sterp Vartolomeiu = Catrina - = Vasilca fata lui 
Patraşco Buzilă Catrina, Maria, Costandin 

= Gr. Boghiul 

  

NIN IN 
loan, Costandin, Ștefan, Irimia, Gheorghe, Catrina, Sanda | preut diacon diacon preot diacon = Grigore =Parfeni 

    

  

Gri N Danalachi 
Petru -  Totana, Petru, Maria aprod 
Maria, ; 1;  Parfeni, Grigorie 

, Zamti Parteni, g Costantin, amt'ra Ata, Gheoiaie iconom  preut Gheorghe, „Nastasia, diacon, _ | , on, | Aniţa Stefanachi Catrina, i căminar Vasile, 

  7 

i
m
 

 



„59 

64. 1798 Mart 30. | 

«Adică noi cari mai gios neam şi iscălit. datam 

scrisoare noastră la mâna lui Grigore Ciolan precum 

să s știi că am cumpărat 10 stânjinidi moşie din Ro- 

mănești din 3 zapisă vechi și leam dat şi zapis nou. 

şi leam dat şi zapisile cele vechi şi noi iam dat scri- 

soare noastră la mâna lui Grigore Ciolan, vărului no- 

stru, și pentru credința neam iscălit. 

let 1798 Mart 30. 

“m Eu Dălachi Hulubeiu m Eu lon Hulubeiu 

s Eu Simion Hulubeiu «și eu Andreiu mam tâmplat». 

65. 1805 Decembrie 27. (regeste) | 

C. Balş logofătul cel mare giudecă pricina dintre 

Ene şi Gligore Ciolan, cari cu nedreptul stapânesc 15 

stânjeni din Românești, adică o giumătate de bătrân, 

cumpărat în 1741 April 1 de Vasile sin Simion Ciolan şi 

de Costantin sin Sandul Fustașul cu 45 lei, de oare - 

ce Ciolâneșştii au fost scoşi din stăpânire pe “urmaşii 

Fustașului. Marele logofăt giudecă şi dă rămas pe 

Stoica Comișăscul biv izbașă de divan și „pe Sârghe 

opa. 

66, 1807 Mai 19. (regeste) | 

Zapis de la Gheorghe sin popa loan Vartolomei, 

prin care vinde preutului Partenie Vartolomei (acum 

iconom) parte sa şi a fratelui său Visile câtă se va 

alege din hotarul poiana Bujălii, . şi Buzduganul cu 

vad de moară și cu codrulde giur împregiur drept 250 

lei. (Arh. Stat. laşi Condica anaforale No. 14 fila 42). 

* 
* * 

Trecând în secol XIX-a actele pierd din valoarea 

lor generală, şi privesc în special mișcarea“proprietăţii 

în jurul descedenţilor Ciolăneşti și” procesele încinse 

cu casa Paladi, care înconjura de două laturi moșia 

Romăneștii și spre răsărit şi spre apus. .
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i urmaşi : 
Spița Ciolăneasa ne da acest 

| 
Dumitru, loan, Grigore, Stratina 

Neculai Ciolan   loan Grigore Ciolan 8 -   
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67. 1812 lunie 6 lași. 
Cătră cinstit divanu Cnejiei Moldaviei 

Moşia Romăneșştii răzășască de la ținut Cârligă- 
turii să află între -moșiile mele, în care numita :moșie 
am și eu părți împreună cu răzășii. Acum în lipsa me 
de aice, dmlui spatar Șerban Negel au cumpărat părți 
de la răzăși, pentru care mă rog cinstitului divan şi 
ca o răzașe și ca megiaşă cu protimisări să întorc 
banii, dmsale spăt. ciau dat răzășilor pe acele parți, 
şi sămi eu părţile la a me stăpâniri. 

Fleni Paladi logofetiasa 

în dos: | 

Cinstita vornicie de aprozi va înfățoşa pricina a- 
ceasta în divan. 

812 luni '6 
„2 logofăt 

68. 1812 lulie 3 laşi. 

De la divanul Cnejiei Moldaviei _ 
Cătră cinstita -dncii logofetiasa Eleni Paladi 

Find că dmlui spătar Şerban Negel, prin jaloba 

au făcut divanului arătare că neputândusă pune nici 

la o cale cu dumneta pentru moara ci ai în Bahlueţ, la 

moșie Caârhăneşti, a cării un mal-după scrisori, este 

de moşie dumisale Scobințănii de la ținut Cârligăturii, 

ceri acum să aibă prin drumul giudecății de la divan 

unere la cale. 

; Drept acie să scrii dumtale că în vade de 10 zile 

dmta ori însuși să 'vii, sau vechil deplin "răspunzător, 

cu toate scrisorile ce vei fi având în pricina „aciasta, 

săți trimeţi la divan ca să ste în cercetare giudecăţii 

cu dmlui spâtar, căci dacă pân în hotărâta  vade aa 

13 zile a curgătoarii luni,.nu vei urma â veni dta 

sau vechil a trimete cu scrisorile. Ştiut să faci dumi-
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tale că venitul acii mori cu carte divanului să să săe- 
festraie. 

| 1812 luiie 3. 
L. Balş vornic Grigorie vornic | 
loan Sturza spatar  Manolachi Dimachi vornic 

„sau trecut“. 

69. 1812 Decembre 22. 
Pre înălțate Doamne, 

Moşie Romăneştii răzăşască de ia ținutul Cârli- 
găturii aflândusă între moşiile casii mele, în care nu- 
mita moșie are şi casa me părți împreună cu răzeşii, 

„în lipsa me din Eși dmlui spatar Șarban  Negel au 
cumpărat de veci părți de la răzeşii numitei moşii, 

"pentru care înştiințândumă am pornit jaloba Ia cinsti- 
tu: divan, încă din trecuta lună luni a curgătorului an 
cerând şi ca o răzașă şi ca o megieşă cu protimisire 
să întorc dsale banii ce sa dovedi câ au dat răzăși- 
lor pe acele părți, și sămi eu părțile la stăpânire ca- 
sii mele. Dmlui spatar nici bani, au voit a priimi, nici 

- în giudecată să iasă, de a să da hotărâri, ce şau luoat 
carti di publicaţie cătră dregătorii ținutului, după ho- 
tărâre sobornicescului hrisov, și pentru ca nu cumva 
dlui spatar pre supt cumpăt sâş facă sieş întăritură 
asupra acestor pârți cumpărate, Mă rog înălțimei tale 
să Ss Orânduiască în cercetare dumilorsali veliţilor bo- - 
ieri ca după urmare dreptății să aflu îndestulare cu 
întoarcere banilor dmsale spătar pe acele părți cum- 
părate. | 

a înălțimii tale pre plecată 
„Eleni Paladi logofetiasa 

„ceri giudecată cu dlui spătar 
Şarban. Negel, pentru nişte părţi 

„ciau cumpărat de la răzăşii din 
moşie Romăneştii de la ţinut” 
GC ârligătuii“, 
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în dos: i 

Dlui biv vel visternic Epistat vorniciei de aprozi 

prin cercetare dumilorsali veliților boeri după „dreptate 

ce să va căde să să pună la cale. 

| 1812 Dekv 22. 

Sturza vtori logofat 

70. 1815 lulie 14. (regeste) 

Vasile Bucur vornic de poartă dă țidulă la măna 

lui Dumitru Flore paharnic că la hotărnicia moşiei 

Holmul a fost primit 3 documente : hrisovul Gr. Ghica 

Vodă din 7246 Aug. 1; hotarnica lui C. Perjul vornic 

de poartă din 1785 Dec. 17 şi un izvod de câţi stân- 

jăni cuprinde moşia Holmul. 

71. 1815 Septembrie 1. (regeste) 

C. Paladi hatman cumpără cu câte 45 lei stânje- 

nul, 14 stânjeni în Româneşti de la frații Maria fata 

lui loan Cazacliu, soția lui Damian Carăge, de la 

Toma şi de la Ilinca, soția lui “Apostolachi lusuf. 

- "Toţi aceşti 14 stânjâni îi aveau parte danie (3 stân- 

jeni) de la bunica lor Aniţa preutiasa fiica răposatului 

Căpitan za Darabani, și parte cumpărătură (11 stân- 

jeni) de la Cudurachi ficiorul lui Grigore Boghiul. 

In aceiaşi zi hatmanul C. Paladi da o zdeclă de 

530 lei costul celor 14stânjeni pământ cumpăraţi de el, 

72. 1816. (regeste) | 

jalbă nedatacă ce o da hatm. C. Paladi cătră 

Vodă Sc. Alex. Calimah că i se împresoară toate mo- 

șiile sale despre vecini, Vorbind despre răzeșii de Ro- 

mâneşti arata câ ei îi împresoară moșiile” Ivoeștii. ȘI 

Vlădeștii. Hatmanul înşiră aceste moşii: Totoești, Vlă- 

deştii, Ivoeştii, lurghicenii, Schinoasa, Cărhăneştii mari 

şi Caărhâneștii mici. |
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73. 1816 Mart 13. (regeste) 
Zapis de la Toader Buzneanul iscâlit şi de alții 

marturi, prin care vinde pr. Parfeni Vartolomeiu crâş- 
ma şi pivniţa ce avea făcută pe dreapta moșie sfinţii 
sale drept 50 lei, cum şi pentru o merță popuşoi ce 9 

iau mai dat tot în prețul crâşmei, 

74. i816 Oct. 10. (regeste) 
Trei răzeşi din Româneşti : Maria Izbăşoaea, Is- 

trate Fustașul și loan sin Vasile cer protimisis de răs- 
cumpărare a 14 stânjeni moșie, cumpăraţi de hatma- 
nul C. Paladi, cu un an mai înainte, 

175. 1822 Decembrie 9. (regeste) 
Răzeșii de Romăneşti se jaluesc domnului ca în- 

mulținduse neamurile unora dintre răzeşi au cuprins 
Siliştea cu casele lor şi cer să li se facă o nouă îm- 
părțală a pământurilor lor. Iscălesc: ine Ciolan, lon 
Ciolan, Ion Faraon, Vas. Dabija, loan Cucu și Lupa- 
șcu Hulubei. 

Domnul rândueşte cererea lor la isprâvnicia de Carli- 

  

gătura (N. Bosie armaş). Acesta Tândueşte pe capitan 
Vasilache, care le alege pământul din țarină, și din va- 
tra satului. 

- 76. 1823 Mai 3 Iași, 
După ja!oba ce au dat Marii sale lui Voda unii 

din răzeşii «at Romăneşti ţinutul Cârlioaturii ca arătare că unii înmulțindusă ginerii şi nepoţii sau întins a cu- 
prinde cu casele și acareturile mai mult de cât li să 
cade a stăpâni, și fiind rânduiți de cătră Măria sa 
Vodă la cinstita isprăvnicie a ținutului. Cârligăturii ca 
să |i să trimiţă înadius om cu ştiinţă la starea locului 
mau rânduit dlor ispravnici pe mine, şi viind la sta- „rea locului am cercetat scrisorile -ce au răzeșii din 
vechiu baştină Şi cuinpărătură ce au cumpărat unii de- 
la alții din bătrânii lor, precum şi un ispisoc ce arată
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alegerea părților ce' au ăvut de la Măria sa Grigorie 
Ghica Vodă din leat 7246 lunie 22, prii hotărârea 

dmsale Sandul Sturza vel logofăt şi după cercetarea 
scrisorilor adunând pe toți răzăşii de față sau măsu- 

rat seliştea satului atât în lungul cât și în curmeziș 

pe trei locuri și sau găsit în capul seliştii den' gios 

măsura întâia partea Ciolâneștilor pre patru batrâni 

ce au baştină şi cumpărături 120 stânjâni ; în măsura 

al doilea prin. mijlocul satului 108 stânjăni; şi al tre- 

ilea masură în capul seliştei din sus 90 stânjăni, şi 

facând analoghie după -cerirea lor și după cuprindere 

moşiei am gasit cu cale ca să ia fieștecare răzeş pre 

un stânjân moşie ce are câte 10 prăjini în seliştea sa- 

tului, însăşi prăjina de trei stânţâni gospod, și aşa 

facânduse învoire între dânșii, şi fiind toţi față am 

măsurat casele şi „benalele jieștecăriiia' cât au cuprins, 

ca să fie ştiut câți stânjăni moşie are fieştecare, . şi 

cât să cade să cuprindă cu acareturile lui în seliște, 

însăși fiind nealiase părțile lor mai denainte, și nea- 

murile amestecati cu casile și acareturile lor în 'selişte 

sau făcut acest chip de învoială între dânșii ca fiește- 

care sâși primească analogul de arătatele prăjini pre 

tot stânjânul în săliște, să rămâe fieştecarile în: odihnă 

cu casa şi acaretul său nestrămutat unde să află, iar 

Care vor avea mai multă parte de moşie întrecând 

a mai lua peste acaretul său, voe să aibă de ași lua 

loc sterp în seliște pre cuprinderea stânjinilor lui cei 

are, dar nu de a stămuta pre altul din locul lui uiide 

să află având casă şi acaret, asemine şi cel ch moșie 

mai puțintică, să nu îie volnic a să întinde mai mult 

cu stăpânirea preste cât are partea sa, precum sau a- 

les fieștecăruia şi sau însemnat ahume : Pi 

Parte lui Eni Ciolan 15 stânjini; au cupfins cu 

casa şi acaretul lui 51 prăjini, rămânând a mai lua 
loc sterp în selişte 39 prăjini, fiind dintraceşti 15 stân- 

jini la “Toader Hulubei date de zestre 2 stârijini Ani- 

ţii fetii lui.lon Ciolan, şi au cuprins cu casa şi gră- 

dina 20 prăjini asemenea ; au dat luj Dumitrachi Popa 

XIIt. Surete (Doc. Romaneşiilor) 
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gineri lui Eni zestre 2 stânjeni și au cuprins în selişte 
20 prăjini; asemenea tot din cei 15 stânjini a lui Eni 
Ciolan 'au dat 2 stânjini zestre lui Prizochie Bogonos 
ginere lui Eni, şi au luat în seliște 22 prăjini. | 

—Partea lui lon Ciolan baștină şi cumpărăturile 
15 stânjini 7 palme şi 4 parmace, şi au cuprins în 
selişte casa, via şi acareturile 62 prăjini, rămâind aşi 
mai lua în selişte 96 prăjini. | 

— Partea Nastasiei sor lui Ion Ciolan, 6  stânjini, 
din cari au dat 2 st. lui Ioniţă zet ei și au cuprins 
în selişte 111 prăjini, din care au rămas să tra- 
gă Dumitrachi Darie 23 prăjini din grădina lui Ioniţă. 
__—Partea Mariei sor lui lon Ciolan 5 stănjini şi au 
luat în selişte 50 prăjini. 
“Partea Aniţei sor lui lon Ciolan 5 stânjini şi au 

cuprins în selişte 50 prăjini. 
—Partea copiilor lui Neculai Ciolan anume: loan, 

Grigore, Dumitru, Stratina, nepoți lui lon Ciolan 5 
stânjini, din cari au luat Grigori și Dumitru 25 prăjini 
în seliște, 

„_ — Partea lui Ion Faraon 9 ipol stânjini, 1 palmă 4 
parmace, şi au tras în seliște 95 prajini. 

— Tij doi stânjini partea lui Gheorghe sin lon Fa- 
raon de zestre de la socrul său Toader Ghemu, și au 

„luat în selişte 20 prăjini, ” 
__— Partea lui Ştefan Ciolan 6 i pol stânjeni şi au 
luat în seliște 65 prajini. 

—Partea Marii sor lui Ștefan Ciolan 16 i pol stân- 
jini cu 4 stânjini danie de la mătuşa ei Nastasia Cio- 
lâneasă și are cuprins în selişte în acaretul şi casa 
lui David Țiganul 105 prăjini. | 

» _— Partea lui lon Hulubei văr primare lui Grigore - 
Ciolan 4 stânj. din care au dat lui Toader sor lui 1 
stânjăn, Paraschivăi fiicăi sale 1 stânjăn, lui Lupaşcu. 
sin lui 1 stânțen. lui Alexandru sin lui 1 stânjen, şi 
au primit în seliște 40 prăjini. 
—-Partea lui Fotache zăt Simion Hulubei 3 i pol 

stânjeni, şi au cuprins acasă 14 prăjini şi are să mai - tragă 21 prajiui, ÎN | 
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—Partea lui Dălache Hulubei 3 i pol. stânjini care 
-“ au rămas în stăpânirea nepoților săi adică Vasile Ma- 

covei şi cumnata lui Ilinca 10 palme, loniţă Stahie 5 
palme de pre. soțul lui Zoiţa fiica lui Dălazhi, Andrei 
Toma 5 palme din Paraschiva fiica lui  Dâlachi; lon 
“nepot Dălachie 1. stânjăn, şi au luat în selişte 35 pră- 
jini (cu toţi). . | | 

— Partea lui Ioniță Armașul 2 i pol stânjeni, la stă- 
pânirea feciorilor lui. au cuprins în seliște casa și gră-. 
dina 28 prăjini iar livada au râmas ca să să învo- 
iască cu copii lui Grigore Darie ce au primit 14 
prăjini. | e | 

—Partea Zahariei 5 cumpărătură, are la stăpânire 
sa 2 stânjini şi au luat în sâliște 20 prăjini. Saita 
sor Zaharii :1 i pol stânţen au tras 15 prăjini în să- 
liște, Catrina sor Zaharii 1 i pol stânjen, şi au tras 
15 prăjini în săliştea satului din partea Ciolaneştilor. 

— Partea lui Grigore sin Vasile Ciolan 3 i pol stân- 
jini şi au cuprins în silişte 35 prăjini. 

— Partea lui Ion sin Vasile Ciolan 1 i pol stânjen 
şi au cuprins în siliște 15 prăjini. 

— Andrei Ciolan 5 stânjini și au primit 'în seliște 
50 prăjini. .. . 

—Maria Zavoae tot din Ciolăneşti 5 stânjeni din 

din cari au dat 5 palme loanei sor ei, şi au luat în 

silişte 7 prăjini pre aceste 6 palme, - | 

—'Tot dintracei 5 stânjeni a Mariei Zăvoaei are 

Grigori Catărău 1 stânj. 3 palme, lon Tescovină i] 
de la Zăvoae 1 stânjân în selişte au luat amândoi 20 

prăjini; Grigore Eremiia 1 stânjen şi au luat în se- 

lişte 10 prăjini. , 

—Vasile Pomană di pe soțul lui îl palme, şi au 

iuat în selişte partea sa. | 

— Partea lui Gheorzhe Carp 3 i pol stânj, au pri- 
mit în selişte partea sa. N 

—Lupaşcu Hulubeiu 2 stânj. cumpărătură au primit 

în selişte partea sa de la Ioniță Trofin, 

 



  

—Tij Lupaşcu cumparătură: din. Armășăşti j stânjiri 2 paime. 
—Tij Lupaşcu 4 stânjini, 1 palmă, 2 parmace cum- - pârătură de la. Ilinca Şi popa loan. i | | | După aciastă măsura șau primit fieştecarile par= tea sa. si sau făcut aciastă: învoială între acești răzeși. 

1823 Mai 2. 
Vasilachi căpitân rânduit. dia: cinstita: isprăvnicie: ani isâălit, Eu Eni Ciolan ain. fost faţă. 

En Ion Ciolan am fost faţă 
E Arvinte sin Eni am fost faţă 
Eu lon Faraon am fost faţă 
Eu Dumitrache Darie am: fost faţă 
Eu Iou: şi- Grigore Darie am fost faţă 
Eu Chiril dascalul: am scris cu zisa: acestor de sus ară- taţi răzeşi. 

o %k * 

Din acest act reiese câ în 1823 Mai 2, adică a- Cum 0: sută de ani în urmă, proprietatea râzeșilor din Romanești era astfel repartizată. 
_ Dintr'un total de 4 batrâni şi 12 stânjeni ce cu prindea. trupul fâzeșasc adisă 732. stânjeni, li se veniau răzeşilor următorii stânjeni: 

| 

2 Aniţa căs. Ţ. F.ulubei. 
2 Ilincă căs. Pricochi Bogonos E 2-Satta căs. D. Popi 

„15 st. 7 paime 4 parmace lon Ciolan — 
6 st. Nastasia soră lui Ion Ciolan 

15-3t. Maria, soră Iu? on Ciolan 
st. Aniţa soră lui Ion Ciolan 5 stânjeni Nicolae Ciolan pentru copii” săi. 9 st 4 palme Ion Faraor 

“15 stânjeni Eni Ciolan: 

  

  

  

  

  07 - di ma si - Pet a A gi 

2 st, Gheorga lon Faraon Sin. ginerile” lui. T. Ghenii,    
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6 st. 4 palme Stefan Ciotan 

10 st, 4 palme Maria 
  

  

| | câte | st. Ja 4 feciori: 

4 st. lon.Hulubei văr lui-Grig, Ciolan, Toader, Paraschiva, Lu- 

o 5 |paşcu, Alexandru. | _ 

3 st, 4 palme Fotachi ginere lui Sim. Hulubei ____. 

[5 palme Yas 'Macovei,:5 palme 

s-a paie Data luai Pt, pe Lo ae 
E ___Îma,4 palmă unei fete, 

2 st. 4 palme Ioniţă Armaşul 

7 st. Zaharia i | 

1 st. 4 palme Saita soră Zahariei 

1 st. 4 palme Catrina soră Zahariei, 

-3 st. 4 palme Grigore Vasile Ciolan 

1 st. 4 palme Ion Vasile Ciolan = a 

5 st. Andrei Ciolan 

  

  

[6 palme loana, 1 st, 3 palme Gr. Ca- 

5 st. Maria lui Zavul | tărău, 1 st: Tescovină, i st. Gr. Iere- 

mia, 1 st, 2 palme Vas. Pomană. 

[3 st. 4 palme Gh. Carp__ 5 

7 st, 3 palme 2 parmace Lupaşcu Hulubei, cumpărături de 

la 1. Trofin (2 st.), Armăşeşti (1 st. 2 palme), de la jlinca 

şi pr. loan (4,1, 2.) " 

Pentru toţi aceşti 132 stânjeni li s'au cuvenit câte 

10 prăjini de fiecare stânjen loc de silişte în vatra sa- 

tului, care cuprindea astfel 1320 prăjini fălceşti. 

  
77. 4825. (regeste) | | | 

Preutul Parieni Vartolomeiu cumpăra Cu 220 lei 

„trei stânjeni moșie în Romăneşti, de la Gheorghe ŞI 

Dumitru Holmanul şi de la loan Grumeza, din partea 

moşului lor Dumitru Darie, care «ra dator cu bani lui 

Partenie. “ 
,
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78. 2826 Mai 20. (regeste). i 
Diata lui Eni Ciolan, care a ţinut pe Despa, și 

dispune cum să se împartă giumătatea de bătrân ce 
are în Romăneșşti: 2 stânjeni lasă lui Arvinte * Ciolan, 
2 stânjeni lasa Saftei, 2 stânjeni lasă Ilenei, 2 stânjeni 
lasă comând pentru sufletul său, și alţi 7. stânjeni lasă 
tot lui Arvinte, 

lar din poenile ce vin la ținutul Romanului lasă 
o jumătate lui Arvinte şi jumătate celor 2 fete. 

Obs, Anița fata .cea mai mare fiind înzestrată mai de 
demult nu e cuprinsă în testamentul lui Eni Ciolan. | 

79. 1828 Iunie 26. (regeste) | 
Despa soţia lui Eni Ciolan dă zapis la mâna lui 

Toader Hulubei că pentru 86 lei ce are a lua de la . 
soțul său Eni îi dă 2 stânjeni moșie din Romăneşti 

“ din partea lui Arvinte; urmând a-i da el în bani câte 
14 lei de stânjen. 

80. 1828 Iulie 12. (regeste) | 
Iconomul Partenie Vartolomeiu cumpără 5 stân- 

jeni moșie în Româneşti cu câte 60 lei stânjenul de 
la sachelariul Gheorghie ; iar pe casa ce venia pe hliza 
lui îi dă 140 lei. Duhovniceasca dicasterie încredințază 
acest zapis. | 

81. 1828 Iulie 21, (regeste) a 
Zapis de vânzare prin care preutul Toader vinde: 

- 3 stânjeni, moşie în Românești, câte cu 60 lei. stânje- 
nul, şi anume 2 stânjini !ui Toader Hulubei şi un stân- 
jin lui loan Dărăban. Moșia lui era-de pe bătrânul 
Macrina, şi dă succesiunea în acest fel: o 
Macrina — Pintilie— Darie—Gr. Darie—lon Darie— 

Safta are 2 copii pe Preutul Toader şi pe mama lui 
Iordache Cracatiţă. e o 

„82, 1828 Iulie 28. (regeste) i 
Răzeşii de Romanești înaintează o jalobă în ru- 
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sește şi în româneşte generalului Minciaky, prezidentul 

divanului din Moldova și Valahia, în care ei se tânguesc 

contra hatm. C. Paladi, că le împresoară moşia şi la 

apus cu Totoeștii (Vlădeştii) şi la răsărit cu - Ivoeştii 

(Holmul). 
Răzeşii arată că log. C. Paladi ca şi soția sa 

Ilinca Păladoae au trăit bine cu răzeşii și nu: le-a fă- 

cut nici o împresurare. Cum însă nepotul lor hatman 

C. Paladi s'a făcut ginere lui Scarlat Alexandru Cali- 

mach Voda a început a răşlui parte din Româneşti, şi 

anume în partea din sus despre Totoești, că ar îi 

cumpărat de lu una spătâreasa Tofana, şi că ar fi 

căpătat danie de la un Condorachi Boghiu, ce a fost 

chelar şi crâşmar la casa Palădească, iar pe din jos 

a tras altă bucată de loc supt nume de Ivoeşti (Hol- 

mu) şi a mai cumpărat 14 stânjeni de la feciorii lui 

lon Cazacliu în anii 1815. | - 

Generalul Minciaky pune această sezoluție pe ja- 

loba răzeşilor : | , 

«Je transmets la plainte des rezeches du village 

Romanești r6lativ aux pretentions, qu'ils &levent ă la 

charge du hatman Constantin Paladi. Jinvite le divan 

judiciaire ă examiner cette affaire selon les lois et 

coutumes du pays et ă rendre justice aux plaignans 

si la cause 'qwiis plaident est prouvee juste» 

- lassi le 3 Aoât 1828. Minciaky 

Obs. Cei 14 stânjeni moşie cumpăraţi . în Romaneşti de 

la liciorii lui lon Cazacliu îi dărueşte în 1843 lunie 30, Lu- 

țica Paladi marchiză de Bedmar, fiica hatm- C. Paladi, comisu- 

lui D. Holban. 

83. 1829 Iulie 10. 5 

Divanul giudecătoresc al Cnejiei Moldaviei 

Sau înfățoșat în giudecata acestui divan răzeşii 

de moșie Româneştii de la ținutul Caârligăturii - prin 

vechil din parte lor cu inscris vechilemă căpitan loan 

Vasiliu, ci este iarăși unul din răzășii aceşții moşii,
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„gu dmlui sărdar Dimitrachi loan vechil dmsale hatma- nului Costandin Paladi, stăpânitoriul megieşitelor moșii Ivoeștii şi Viadeştii, a căror pricină după cercetare, ce sau făcut, sau aflat, precum în gios să arată. Jă= luitorii răzași de Româneşti prin jaloba ciau dat câtră exelenţia sa domnul gheneral Minciachi vițul prczident de mai înainte, au facut araâtări. că aciaste moșii a lor, megieșindusă pe din sus cu moșia Vladeștii, sau To- toeştii, a casii răposatului logofat Constandin Paladi, bunul dmsal hatmanului şi pe din gios cu moşia Ivo- eștii, iarâș aceluiaș boieriu. Pricinle au urmat din vechiu între aceste moșii, iarâș de atunci sau liniștit, „Şi au rămas stăpânitori din neam în neam, fără vreo supărare de boerii Păladești, până când amlui hatma- nul Costachi Paladi sau facut ginere răposatului domn Scarlat Calimach Vvd, carile trăgând pe unii din ră- zeşii lor în giudecata, pe de amândoai părțile moșiei „Romăneștii au tras câte o bucată de loc din hotarăle şi stăpânire din vechiu urmată. însă la parte din sus dispre “Totoești o parte supt numile unei spătărese „ Tofana, şi altă parte supt o închipuire de danie şi Cumpărățură de la un Condurachi Boghiu, ciar fi fost . Crâșmariu, şi chelariu la casa Pălădească și pe din gios au tras altă bucata de loc supt nume de împresurări moșii Ivoeşiii, şi în urma p'sti aceste la anul 1815 au cumpărat dmlui hatman 14 stânjini, din trupul - moșiei Romăneștii de la unii din făzeşi, de care îndată ce sau înștiințat au cerut răscumpărare, şi fiind că dmlui haiman au fost dus la Țarigrad, şi au urmat şi răz- vrătirile știutii tulburări nau putut aşi afla nici o pu- neri la cali, cerşind ca pentru pricinile însămnati săș afle îndestulari și puniri la cali au înfațoșat la giu- decată şi acesti dovezi. . | 1) Ispisocul domnului Costandin Duca Vvod, din anii 7210 Fevr. 2 întaritură lui Vasile diacul,  ficior “Popii Ursului de Romănești nepot Roșcăi visternicului, „ŞI a lui Moiseiu din Romanești şi loan nepotul său,  ficiorul lui Tonăşcuţă ; pe părţile de danii şi de cum- 

în 
o
i
i
 

i 
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părături din numita moșie Romăneştii, şi pre cari a- 
rată că jăluind sluga domniei sale Vasilie -diiacul .că 
păiţiie lui i să împresoară despre alți. moşâni, sau 

rânduit hotarnic pe Bejan Hudiciu vornic, de „poartă şi 
pre lon riau fost cămăraş și iau ales parte lui în parte 

de sus, înzepândui hotarul dintre movilă, și: măsurând 

hotarul în frunti parte lui Vasile. diacul -şi. a nepotului 

său loan sau aflat 172 de stânjini și giumătati, ară- 
tând şi celelalti măsuri a părții acestora,.pre la ci lo- 

curi sau făcut, însă fără să arăti cu ce stânjini au 

măsurat domnescu sau. piostu. - e 

| 2) Carti gspodu de la domnul. Neculai Alexandru 

Vvod din anii 7220 Fevr 7, cum auvinit înainte dom- 

nii sale Vasile Popa Uricariul și au arătat o mâsturie 

de ja hotarnici anume de la Savin uricariul și ae la 

popa lvan cu peceţile şi altor megieşi, cum au ales 

părţile lor de ocină de la sâlişte de la Românești ot 

ținut Cărligăturii pre apa Bahluiului de catră nepotul 

său loan. carile au fost stălpită de; cătră alți răzăși 

la domnie Ducăi Vodă şi că sau măsurat cu funii de 

20 stânjini şi stânjenul de 8 pa!me și că hotarul din 

deal despre Slobozia Roșcăi să. începe dintro piatră 

veche, ci esti întro moviliţă, și prin sămnile ci le po- 

meneşte anumi pănă la movila cea mari, unde să is- 

prăvește hotarul Romăneștilor, iar hotarul din gios ce 

cătră nepotul său loan să începi. iarăși din m »vila mari 

şi prin semnili ce le arată anumi, până la locul de 

undi au început dintăiu, adică după. ce agiungi pintri 

doaî moviliți din şăs. şi piste Pahluiu la -altă piatră 

supt dealul Holnului.lân.ă heleșteul lui. Andreiu că- 

pitan şi drept la dealul cel mari prin: hârtopile  Hol- 

mului și deasupra dealului și pe podiş Ja altă piatră, 

de undi au început hotarul dintăiu, | | 

-3) Ispisoc de la domnul Grigorie Ghica Vvod din 

anu 7245 luni 22, cuprinzătoriu că _au „venit înainte 
domnii sale toţi răzășii de moșie Româneştii de la 

ţinut Cărligăturii şi ay jaluit că au nctocmală între 

dânşii pentru părțile cine ce. are. întracel șat, iar vreo
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împărţală vechi de la bătrânii lor, nici la unii nu să 

află. şi fieştecari să întind a stăpâni mai mult de cât 

iar fi parte. deci domnie sa iau ânduit la boieriul 

domnii sale Sandu Sturza vel logofăt și cercetând sau 

aflat că tot satul umiblă în 17 bătrâni. și bătrânul câte 

30 stânjeni în frunte hotarului, și stânjenul câte opt 

palme, arătând anume ci parte sau ales fieştecărui şi 

întărindule săş stăpâniască fiește care părțile, precum 

li sau zis. 
4) Zapis din 1777 Sept, 20. iscălit de Enachi fe- 

ciorul lui Gavril uricariul şi încredințat de boerii di- 

vanului vremii de atunce, cuprinzătoriu că sau rugat 

“dumnealui lordachi de iau făcut. bine cu 740 lei și iau 

pus amanet părțile sale din Romănești și Voroveşti, 

cum şi ţiganii ce iau avut, şi ca neplătind banii la 

vade să rămâe pe veci părţile amanetarisite şi țiganii. 

şi mai gios întracelaș zapis încredințază numitul clucer 

lordachi, că sau primit toţi banii de la pitar Iordachi 

lurașcu şi iau dat zapisul lui Enachi împreună ŞI cu 

amaneturile. | 
5) Zapis iscălit de același Enachi Câmărașul ficior 

lui Gavril de visterie din 1779 Mart 11, dat pitarului 

Iordachi pentru de veci stăpânire pe numitele parți de 

moșie și țigani. 
6) Anafora iscâlită de răposatul întru fericire mio 

tropolitul Gavril şi boerii divanului vremii de atunce 

din 1779. Mart. 24 cuprinzătoari de giudecata ceau ur- 

mat între Neculai Ciolan aprod şi alţi răzeși de Ro-. 

măneşti şi între pitar Iordachi luraşcu ginerile lui Ne- 

culai Cogălnicianul pitar, vrând al depărta din cum- 

părăturile din aciastă moşie. - | 
7) Scrisoare din 1779 Mai 27 iscălită de lorda- 

chi luraşcu pitar, cuprinzătoare că având Enachi fe- 

ciorul lii Gavril de visterie părţi din Româneşti și 
Voroveşti şi împreună cu ţiganii scoţindule vânzătoare, 

sau. fost protimisit el şi leau răscumpărat de la clu- 

cer lordachi, apoi sculândusă. răzeșii de Româneşti a- 

nume Costandin Fustaşu şi cu alții sau învoit cu dân-  
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şii şi iau dat 650 lei adică şasă sute cincizăci lei şi 
au rămas aceli părți de Româneşti și Vorovești drepte 

a lor, iar țiganii a lui, după învoiala ciau, făcut cu 
dânşii. | 

8) Mărturie hotarnică din 1785 Dechemvri 17 de 
la Costandin Perjul vornic de. poartă, iscălită şi de alții 

cuprinzătoare că fiind rânduiți să hotărască nişte parți 

de moşii din trupul moșii Românești, ce sunt a vis- 

ternicului Matei Canta au mers și făcând stânjeni de 

opt palme domnești şi funie de 30 stânjeni. arată cum 

au măsurat și au împărțit numita moșie. 

9) Inştiinţare isprăvniciei de Câriigătură din 1816 

Dechemvri 2. cupiinzătoare că pentru 14 stânjeni în 

curmeziş ciau cumparat dmlui hatman Costandin Pa- 

ladi din trupul moșii Romăneşti, făcândusă publicație, 

au eşit trei din răzeşii satului Românești, cu cerire de 

răscumpărare, şi pre carii după poruncă să trimăt la 

divan spre punice la cale. In. potriva tuturor cererilor 

din parte răzeșilor întrebândusă și pe numitul vechil 

sărdar Dumitrachi loan ci are a răspândi, numitul ve- 

chil au-vrut a să apăra că după cojrinderea predlo- 

janiei «de supt No. 955. pricina aciasta nar putea intra 

în cercetare divanului de acum fiind sfârşită încă de 

la domnul Calimach Vodă la anul 1816 luli 10. aşa 

dar giudecate -au întrat în cercetare formelor, ca să 

să vază de sânt păzite pe obiceiul țării ori nu și în- 

fățoşânduse trei în orighinal țiduli gospod din anul 

1816, una din Fevr 10 al.doile din Mart 14, şi al tre- 

ile din Mart 20 câtră presfinţitul Mitropolit i „veliţii 

boeri, şi alți înadins rânduiți bncri, spre a cerceta 

pricinile între dmlui hatman și între răzăși, i doaî co- 

pii de pe hotărârile domnului Scarlat Calimach Vvod 

din anul 1816 lulie 10 una cuprinzătoare că nemulțu- 

mindusă răzeşii de Româneşti cu socotința  preasfinți- 

tului mitropolit şi a veliților boeri, sau înfățoşat . şi 

înainte domnii sale cu dmlui hatman Costandin Paladi, 

prin care după ce se arată scrisorile înfățoșate de a- 

mândoa părțile- sa da și hotarâre din . partea: domnii
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sale atât pentru întrupare şi despărțire moșiilor dumi- 
„sale hatmanului de cătră moșie Româneşti cât şi de 

a tragi parti din Romănești cu  zapisăle însămnate 
acum în acea hotărâre. și al doile în chipu de întări- 
tură de anafora, carile văzând numai întărituri din 
parte domnului, i sau cerut pe legea țării anaforalile 
ci domnul Calimach arată că iau înfâţoşat, şi au răs- 

_puns că nu le ara, arzând la întâmplare arderii ora- 
șului Iașii la anul 1827 luli 19, din cari pliroforisindune 

„că nu sau păzit formele, de vreini ce ţidulile domneşti 
_Sânt în orighinal şi în condici sau găsit numai lucrare 
„domnului Calimach, şi a divanului lucrări lipsind, iată 
că formile sânt nepăzite, precum și însuși vechilul cu- 
“noscând lipsa formelor, au cerut a intra divanul în 
cercetare scrisorilor vechi. pe cari: şi înfățoşândule 
sânt aceste: 

1) In orighinal zapisul lui Vasile Ubicariul, fecio- 
rul popii Ursului din Româneşti din ani 7225 Sept 24. 

"scriind că au s:os la vânzare un bătrân și giumătate 
"din parte din gios, carile au fost hotărât în alti părți 

a sale în parte dia sus de Românești şi leau vândut 
lui Gavril, feciorul răposatului Ilie, ce au fost spatar 
mare, pentru că alăture cu dmlui nau putut încăpe alții, 
dândui 125 lei bani. Deci în frunte hotarului iau vân- 
dul 58 stânjini și o palmă, şi la iazu, unde au fost 
moară 116 stânjeni şi 3 palme, şi la sălişte 81 stân- 
jini 4 palme, şi la iazu lui Arsăni căpitan 42 stânjini, 
2 palme, şi drept Căţin 50 stânjini. 3 palme, şi drept 
Ciolan 64 stânjini 1 palmă, și ia movila mare, unde 
să închei hotarul 29 stânjeni şi 5 palme cum mai pe 

" Vargu arată zapisul. . 
2) Copie de pe o carte gospod de la domnul Gri- 
gore Ghica Vodă din anii 7245 August 1, cuprinzatoare 
de giudecata ce au avut înaintea Mării sale Moisi 
'Cucoranul, cămâraşul de izvoads, prin care” să arată 
întaiu că acest sat Romănaștii sau dovedit dintro ho- 
tarnică a răposatului “Costandin Duca Vodă cum că 
umblă în 17 bătrâni. şi bătrânul 30 stânjini, în “frunte 
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hotarului; Și stânjenul de opt palme, întărind Luk Moiseiu Cucoranut doi batrâni 16 stânjini şi giumătate, 
ca săi tie dreapta ocină şi moșie. . 
3) Zapis de la Nastasiia fimeia Sandului Fustasul. 

din 7251 August 15, în cari vindi fiicii sale Mariei 3 
stânjini pol 2 palme din Românești, drept 4 lei. 

„_ 4) Zapis de la Vasile sin lui Crăstian din 7234 
Fevr 24 cu care vinde lui Urigori Boghiu zat Sandu: 
lui Fustașul a patra parte din-. moșie Romăneșştii şi 
drept 11 iei bani. N 

5) Zapis de la preutul Vartolomeiu din 7257 April 
9. cuprinzătoriu că luând 27 stânjini și giumâtate: de 
la loan Sucmânariul. și de la Aniţa; feciorii lui Du- 
mitrachi Bandor, cari moşie esti: îa- sat în: Româăheşti. 
au împarțito în doai părți,: giumătate: să d ţie el, iar 
0 parte să ţii Grigore și Vasili, arătând apoi și: cum: 
să împarte Grigore și cu Vasile la acei stânjini: 

6): Mărturie de cercetare iscălită: de: răposatul 
vornic Joan Tăutul, ftind: ban, din anui 1815. Sept 3: 
prin care după ce arată scrisorile și. cercetările ce au 
făcut, arată că cunoștința 'sa-au dat, că de vreme ci 
toate ispisoacile mârturisescu frunte hotarului: Romă- 
neștii cinci sute zace stânjini proști, hotarnica-Soltanii 
Bughioaei pe parţile ce au fost a: visternicului: Mateiu 
Canta pomenitoare că au măsurat moşie” cu stânjen 
domnesc aflândusă pusă și palma, sar cunoaşte  gre- şiiă, pentru: că- măsurândusă la acest capăt moșie cu 
stânjenul domnesc au eșit 566, şi- tot cu: acea lotără= 
tură. au cupriusu şi din părţile visternicului Matei un iazu; 
ce să numeşte a lui Arsăni căpitan, cum mai pe largu 
să cuprinde socotința la acestași mărturie. 

7) Mărturie din anul 1817 luli 8; iscălită de ră- 
posații Teodor: Balș Doroștanu şi: vornic loan Tăutul, 
fiind ban, prin carile după alte pricini aratâtoari a mo: 
șiilor. dmsale hatmanului: apoi arată -că au: stâlpit: şi 
părţile: din: Româneşti, cari- prin giudecată sau hotărât 
a. le. trage dmlui hatman. și: sau alăturat: cătră- hotatut 
Viădeștii, însămnând: câți: stânjeni: anume: saw tras Ia
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fieștecare măsură, cum pe larg arată mărturie aciasta, 
După ce sau văzut şi- a:oste dovezi, înfațoşate de 

„ vechilul dmsale hatmanului, apoi 'sau întrebat ca sa 
ni arăti pe ce dovezi sau întemeiat domnul Calimach 
a strămuta o așa învechită stăpâneire a Româneștilor, 
şi au răspuns ca nici o dovadă mai veche nu are de 
cât mărturia ce de cercetare ceau făcut la 1815 Sept. 
3, răposatul vornic lon Tăutul, aflânduse ban. arătată 
la No. 6. cum și copie cărții de giudecată de la dom- 
nul Calimach din 1816 întemeiata pe aceasta, că a- 
dică în vreme veche să obișnuiau a sa face măso- 
riştile moșiilor cu stânjân prost iar nu domnesc, şi că 
cu aceste măsuri făcute în-urmaă la anii 1785 Dechem- 
vre de hotarnicul Perju după hotarnica arâtată între 
scrisorile jăluitoriului la No. 8, nu sar fi cuvenit a le 
face cu stânjăn domneșcu ca să împresoari moșiile 
Păladești, ci cu stânjân prost, precum cei din vechiu 
ar îi urmat, aducând vornic Tâutu spre dovedire a- 
ceștii puneri înainte pilda măsoriştii -stânjenilor din - 
drept Saliștioară, că adica din frunte pănă în drumul 
hotar măsurândusă pământul ar fi găsit potrivit suma 
stânjinilor cu stânjân prost iar nu domnesc. dar însă 
„luândusă în băgare de samă că în vreme vechi numai 
puţin hotarnicii obişnue aşi puni la măsură stânjenul 
or uneori palma lor, şi alte ori zicând că au măsurat 
cu palmă de om de mijloc, divanul acum nu sau putut 
răzăma întrun temei ca acesta de îngăimat ca să 
surpe o stăpânire atâta de învechită şi ne prihănită 
de jalobi, ci au pășit cu cercetare înainte, şi luând 
sama că din vechime să văd aceste ispisoace pomenite 
de hotărâturile urmate, adică ispisocul domnului Con- 
stantin Duca Voevod arătat la No. 1.din 7210 carile 
dovidește că parte lui Vasile diiacul și nepotul său 
loan au fost 5 bătrâni din Romănești și că alegândui 
sau venit în frunte hotarului 172 stânjini pol [adică 
aceasta dovedește ca bătrânul era 34 stânjăni 4 
palme] precum asămine și ispisocul domnului Neculai 
Voevod iarăși întăritura lui Vasile Popa după hotără- 

D
a
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tura urmată. lar apoi ispisocul de la Grigore Ghica 
din 7246 pomenește că moşie aceasta să împarti în 
17 bătrâni şi batrânul de 30 stânjâni, din care vederat 
să lamurește că nu tot cu un stânjin sau măsurat moșie 
din vreme în vreme. Şi aşa divanul întracest feliu de 
nelâmuriri a stânjenilor au socotit drept adevărat temeiul 
a alerga la ce cu păcinică tăcere și stăpânire, alătu- 
rată cu dovada hotărniciei lui Perju, carile pomeneşte 
di pietrile vechi ce au gâsit, și ca un temeiu dovedit 
că scrisorile cele mai vechi adică ispisoacele. au fost 
făcute cu un stânjin de o măsură cari are potrivire 
cu a Perjului, iar nu la măsura stânjenului a cărue 
palmă neiiind numită, nu să lămureşte cari au putut 
fi, căci de şi zice hotarniza din urmă câ au măsurat 
cu stânjin domnescu, însă facânduse cercare palmei 
este mai mică de cât ace domnească. Pentru aceasta 
Şi hotărâtura vornicului lon Tăutul precum și carte de 
giudecată de la domnul Calima:h, slobozită fărâ de 
anafora şi pe slabe cuvinte cadu și rămân gios ca 
niște hârtii făcute de a obori o învechită stăpânire 
priimită de amândoai părţile, şi să socoteşte ca să 
meargă boeri si aşăze pietrele pe la locurile unde au 
fost din vechiu, fără pricină și gâlceviri, precum era 
înainte de hotărâtura vornicului Tâutu, lar pentru păr- 
țile ce are dmlui hatmanu din trupul moșiei Romă- 
neștii, adică un bătrân şi giumătate după zapisul din 
7225 Săpt. 24, dat cătră Gavril ceau fost spatar, în- 
samnat la No. 1. carile zapis de la giudecata domnului 
Calimach sau luat din mîna răzăşilor la care să găsâ 
şi zapisul și stăpânirea şi sau dat dumisale hatmanu- 
lui supt cuvânt că Gavril spătar şi cu soția sa spă- 
tăreasa Tofana, sânt neamuri di pe cari trag clirono- 
mii Palădești, fără însă a cerceta dacă neamul Paladesc 
îu curgire de 102 ani, de când cu zapisul au avut şi 
stăpânire cu dânsul sau măcar de la 7264 şi încoace 
de când prin ispisocul domnului Grigore Ghica Voe- 
vod să vede pomenit acea cumpărătută, de cât numai 

supt cuvânt că ei nar fi având dovada răscumpărării,



în. vreme: când: pentru: d nşii afândusa cu zapisul în 
mână! şi cu stăpânire de 102 ani, nu mai încape a- 

"ces feliu de întrebare. 
Divanul luând sama la aceasta întâmplare câ parte 

aceia au fost hiizuită și ca deapururi sau aflat și sa 
află în megieşie: neamul Pâlădesc având moşie Via: . 
deștii şau trebuit să stăpânească cu acel zapis daca 
au fost bun, dar fiind că stăpânirea neamului Pâ- 
ladesc să vede lipsită și  zapisul până la giu- 
decata. uomnului  Calimach sau găsitla mâna râ- 
zâșilor sâ să cerceteze prin carte de blăstam și 
dacă să vă: dovedi că stăpânirea neamului Palădese 
âu: trecut cu trupul Vlădeștilor piste pietrele hotară 
şi piste drumul ci este graniţă între Vlădești și între 
Românești,: cu-numire stăpânirii acestui zapis, atunci 

_să poate înţelegi, câ acea păşire au urmat în puterea: 
pomenitului zapis și să să de și partea aseia cătră 
Vladeşti, iar dacă păşire peste hotară nu va fi urmată, 
atunci zapisul să socotește ca o hârtie fară lucrari 
cătră neamul Palădesc și stăpânire va rămâne tot a 
lor, precum au: şi avuto pănă la iszarea pricinii. Asă- 
mine şi: penirii doai zapise ciau mai arâtat vebhilul 

"dmsale hatmanului, însă unul din 1782 și altul din 
1766, din cari cel întăiu este înainte  soborii-eszului 
hrisov: şi nu este supus la publicaţia, de cit sâ cere 
iarăşi dovedire stăpânirei ; iar pantru cal da al doile, 
de au urmat publicație sau stăpânire vro zăci ani sau 
nefiind nici una, ni alta, sânt supusă râs:umpaărării, 
ca nişte hârtii: nepusă în lucrari, până la piudezata 
domnului Calimach. Asamine şi pentru cumpărătura a 
14 stânjâni după zapisul din 1815 Sept. 7, fiind că la 
mâna răzăşilor sau văzut protestăluire asupra acei 
cumpărări, jăloba lor dată cătră domnie, cu carte go- 
spod: dată în dos, și răspunsul dregătorilor din 1818 
Oct. 2, ca: pentiu o cumpărare protestaluită, și de pro- 
tiniisis răzășilor de a o răscumpăra; Intru acest chip 
lăniurindusă: şi. hotărândusă toate pricinile atât pentru 
despărțire hotaralor cât şi pentru cumpărături sau
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dai răzăşilor de Româneşti aciastă carte de giudecată. 
1829 Iuli 10. 

Neculai Dimache 
Paladi, Tomiţă | „Gheorghi Hermeziu 

„aciastă copie s'risă întocmai după carte de giudecată 
a divanului cnejiei Moldaviei, iom dato eu dmsale hatm. 
Costandin. Paladi, şi pantru că e adivărat sau intocmai cu 
orighinalul am iscălir, 

| loan Vasiliu clucer 

84, 1832 Mai 20. (regeste) 
Copie de pe jurnalul desființatei giudecătorii de 

Cârligătura, prin care se dau rămași la dritul răs- 
cumpărării prin paragrafie răzeşii de Romănești (cliro- 
nomii lui Gheorghe sin popa loan Vartolomei, Gheor- 
ghe Racilă şi Cost. Dănălachi) în pâra ce au pornit'o 
contra iconomului Parfeni Vartolomei pentru răscum- 
părare părţilor din poenile -Bojila și Buzduganul, 

Obs In 10 lulie 1832 divanul judecătoresc de laşi ju- 
decă la fel; iar în 2 lulie 1836. Mihai Gr. Sturza Vodă dă 

hrisov de stăpânire -pr. Parfeni pe sus pomenitele poeni. . 

E 
* %* 

In Arhiva statului din laşi se găsesc 4 anaforale 
ce privesc vechile procese, iscate între răzașii din Ro- 
manești: Condica 14 cu anatora din 1837 lulie 1 pen- 
tru procesul dintre Iconom Parfenie şi răzeși pentru 

„moşiile  Romăneşti,. poenile Bojia, Buzduganul şi 
Mladinul;— Condica 20 cu anaforaoa din 1838 Mart 
12 pentru poiana .Mladin;— Condica 32 cu anaforaoa 

în procesul dintre D. Holban comis şi răzeşii de Ro- 

măneşti „pentru 14 stânjini din Ivoeşti ;— Condica 65 cu 

anaforaoa din 1838 pentru Mladin între Mitropolia de 
lași și răzășii din Popești. 

Cui AI 
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“Năcul log, de vist. 10,13 
Nacul Dim, şătrar 41 
Nacul lon log. 25 

Nădăbaico Alex, 12 

Nastea 20, 21 
Neaniul Gavril 2 log. 16 
Neagul Vas. uricar 2, 19 

„Neculai cupeţ 43 

_ Neculai jitnicer_ 7 

" Negel Șerban sp spatar 6i, 62 

Oanţă gramatic 1 

obiceiul ţării 71, 75 
Once Gavril 50 (spiţă) 
ot. 2, 5, 6, 16, 26, 24 
Paiul Cost. d diac za divan 55, 
Paladi C. hatman 63, 64, “Ti, 

12, 75, 80,—vornie 57,— spa- 
tar 54 

Palagi lonaşco post. 18 
Patadi-şatrar.16 

„Paladi Elena log, 61. 62 71, 72 
Paladi Luţica (Bedmar) 7 Ti 
Palmacul T. 9 

„Banaioti.vel uşiar 10, 11, 16 
' Păntelei 17 

” Parasca Drăguţa & |   

  

 



parmac 76 - 

50 
Patraşco 2 jitnicer 16— 3 log; 

10, :12 
Perdilă 4 
Perjul C, vornic. de oartă 56 

15, 78 
Perjul Sandul _VOrn de. Boariă =: 27 
Petre vătav” 39 
plastograf 45 
Pleşăşti:17 
Pocobiţa 9 
pol 44 seq. 
Pomană Vas..67 
Ponici Ştefan „Şătrar_ 15 
Popa Dum. 65 
Popa Vasile. uricar 25, 27, 35, 

37, 39, 73. .76 
Popişcani 9, 13, 1 
poruşnicul i ataaLului 17 
posledu't. 54. 
Potângeni 17 | 
Prigoreni 13, 14 - 
Pritcog Vas, 10 | 
protimisire 64 : 

publicaţie 75 

Racoviţă Nec. vel log. 12,16 
Radul Vodă 28 
Romandi post, 12 
Rareş Petru Vodă 2 
răscumpărare 75 

Răspop Gh, 4-- Amvrosie 4— 
lon 4 

robie <a căzut în—22 
Robul T. 27 
Roman, ţinut 70 . 
„Romăneasa 2   

Patraşco. stolnicelul 28, 42 „49 

3r 

Romănescul. 'Gawrilit3 
Româneşti sat, 1, 2, 3, „Se. 

|, bis. Prepodobna. Paras- 
chiva din—21 --Suseni,.Mij- 
loceni, Giosăni 13, 18,—hotar- 
nica-—23, alipirea.. bătrânilor 
din—30 

Roşea Gh ist. 5 (Spiţa) 4, 6, 
:20 72: 

Roşca :Dum. vist..58 
Roşca, slobozia—21, 73 

Ruset Anton Vodă 4 
Sandul neguţitor 27, 34 

Sârghe Popa : 59 
Sârghe_vornic, da, poartă.40 
Sava neguţitor 17 

: Savin «uricar 35, 73 - 
" Schiuoasa 63 

Scobinţăni 9, 61 
Scorţăşti 17 

' Simion. armaş '17 

“Simion diacon 6. 
“Simion popă 17 

:stânjen domnesc şi: prost-73 
'Stahie Ioniţă 67 ..- 
“staroste de neguţitori” 17 
»Stârcea. T.. vornic de poastă:41, 
47, 43 
“Ştefan: Vodă fiul lui. Alex. „cer 

Bunl 

Ştefan Vodă bătrânul 22 
“Ştefan Gh. Vodă 5 

Ștefan părcălab 9 
Strătulat uricar 14 

Sturza 2 logofăt 63 
Sturza [lie vornic 12 

Sturza lon spatar 62 
Sturza Sandul vel log. 26, 29,



â3. 

30, 43, 56, 65, 74 
Suceava | 
Sucmănariul lon 49, 77 
Şacovăţ 5, 20 | 

Şăndre 15 | 
taleri de argint 4 
Lanasă, „Şătrar I8 

“în zilele lui Vasile Vodă» 22 
Tatarul lon 10—Vasile 10, 16 
Tatul 15 

Tăutul lon ban 25, 77—vornie 
77 

Tescovină lon 67 

tipograf (Eremia) 42 
Toderaşco Vasile 20 
Tolana spătăreasa 30, 39, 7i, 72 
Tot 1 - 

- Totoescul Th. 17 
Totoeşti 63, 71, 72 
Toma Andrei 67-bătrânul 20 
Triacă T. 9, 17 

Trofin loniţă 67 
Țarigrad 72 
Țăruş Gh. 40 
Tiganul David 66 
“Țârcovnicul Vasile 4, 48 
Ursul diac 9. 14 
Ursul popă 6. 20, 25, 72, 76   

    

Ursul răzeş 13 
vânzare «cu ştirea tuturor» “4 
Vartolomei Cost. 57 
Vartolomei lon popă 55; 57 

» Toader popă 7. 43. 
44. 49. 50, 70, 77 (spiţa) 

Vartolomei Partene 59. 69, 70 

Vasile vel log. 2"—2 log. 8 
Vasile diac 20. 21. 72 

Vasiliţă vist, 47 

Vasile Vodă Lupul 22 
Vasiliu lon căpitan 7l—clucer 8i 

vechilimeaoa îl 

vel (mate) 37 seg. 
Vlădeşti 63. 71.72 

Viaşin 21 

Volcinschi Gh. 42 

VOLuc..ie.. lemne 41. „42 

Voroveşti 51. 74 

yorutar „Atemnicer),] L 4 
Vreameş 21 

= de 18. 55. 57. 63 

Zaboloteni 20 

Zaharia 67 

zălog 42 

zapis închipuit 44 
zăt 28. 43. 48. 49. 77 Gina 

Zăvoaia Maria 67 
Zmăul Ga. 21 

ti 
Ja. 

A
C


