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Stimate D-le Cocorăscu, 

Prin dragostea, ce ai arătat şi arăţi oraşului d-tale 
adoptiv, Vasluiul, ale căruia destine ai avut cinstea a 
le conduce câțiva ani, mi-ai dat prilejul a-i consacra acest 
studiu, care desvălue trecutul luminos al orașului Vaslui, 
oraş ce a jucat un rol atit de însemnat în zorile istoriei 
Moldovei. _ 

Mai vechiu de cât descălecatul lui Bogdan, Vasluiul 
a avut parie a însuma în zidurile sale fapte politice, de 
așa natură, în cât să-i dea însușirea de capitală, Fiind 
cel mai de nord târg în țara de jos, Vasluiul prin faptele 
sale de arme a născut în ochii urmașilor legendele, pe 
care bardul de la Mirceşti le-a cântat în Ostaşii noștri. 
Prin acest volum de documente Vasluene istoricul explică 
legenda. 

Fără a-i lămuri, de al binelea, începuturile, s'a dat pu- 
tința cetitorului să tragă el înckeerile despre vechimea mare 
a târgului. lar județul Vaslui cu bisericele sale vechi 
de lemn, este un păstrător al celor mai vechi texte de 
cultură moldovenească, cu popi cărturari, ca popa lon: 
din Vaslui, care 'copiază pe Coressi, ca popa Vasile 
din Fereşti, cărturar de romăneşte in pragul secol. 
XVII-a (vezi vol. Fereştii), ca toți acei dornici boeri, 
clitori de biserici, cari le-au înzestrat cu cărți romăneşti, 
scrise frumos, de pe Evanghelia lui Varlaam, de pe 
Psaltirea lui Varlaam, rămase până astazi netipărite. 

Dacă la fostul meu elev, la Gh. Răşcanu, fostul 
prefect al județului şi colaboratorul dumitale în ale ad- 
ministrației județene, am găsit o bună primire, după care 
am scos vol. XVI din Surete, închinat Fereştilor Ce- 
hăneşti, cu a/â/ mai mult la dumneta am găsit răpede 
senzul cultural de a închina târgului dumitale nu o 0-



peră de edilitate trecătoare şi cu veşnice prilejuri de dispută, 
ci un monument neperitor, căci Cartea rămâne ca o 
chizăşie a oamenilor, ce-i înfeleo rostul ei. 

Mânat de dragostea mea nețărmurită întru scotocirea 
frecutului țării mele, și a noastră a tuturora, am pus 
munca mea necondiționată îu slujba adevărului istoric și 
fe rog de a primi odată cu salutul meu şi recunoştinţa 
că mi-ai dat prilej să închin Vasluiului lucrarea mea, 
dedicând volumui meu persoanei dumitale. 

Al D-tale prieten. 

Jași, 14 Iulie 1926. 
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Schiţă istorică despre Vaslui 

1. Inceputurile Vasluiului trec pragul descălecatului Moldovei. 
De aceia nu e uşor a prinde firul urzirii așezărilor făcute pe 
valea mare a Bărladului, unde în lipsă de izvoare istorice stră- 
vechi, trebue să recurgem la înţelesul apelativ al tulpinelor cuvin- 
telor, cu care noi numim astăzi satele, târgurile, dealurile şi mai ales 
apele. 

Stăruim într'o regiune străveche slavă, peste care puterea 
neamului Moldovenesc a venit ca un roiu bine cuvântat, de a sporit 
viaţa acestor văi, urzite din străvechi de alte neamuri, de alte 
popoare, ce au ființat pe aici, lăsîod în urmă-le cuvintele, cu 
cari ei au apucat a denumi locurile, dovadă vie de .o continuitate 
de viaţă la popoare de limbi deosebite, de rase deosebite, de credinţi 
deosebite, 

2. Bârladul cu afluenjii săi. Pentru a înţelege viaţa în- 
sădită pe văile Bărladului şi ale Vasluiului vom stărui puţin asupra 
denumirei apelor, căci ele arată permanenţa vieţii de la generaţie 
la generaţie, având o statornicire prin continuitatea lor, pe când 
aşezările de selişti, de sate, da bude, apoi de târguri, sînt supuse 
iluctuaţiunilor istorice, politice, economice, fizice chiar; de aceia 
şi oscilaţiunile acestor denumiri sînt mai dese de cît acele ale 
apelor. 

Bărladul, ca apă mai mare, primeşte o serie de afluenţi pe 
dreapta şi pe stânga, din care dăm următoarele, plecând de la 
obârșie spre vărsătura lui în Siret: 

Gărbovăjul, Sacovăţul, Vilna, Stavnicul, Rebricea cu Rebri- 
şoara, Dobroslăveșiii, Telejna, Stemnicul, Racova cu ailuenţii sei, 
Vasluiul cu Vasluejul, Lipovăţul, Crasna cu afluentele său Lo- 
hanul, Bilavoiul, Albeşti, Idriciul, Bogdana, Banca, Bujorenii, 
Simila, Zorleni, Trestiana, Hubana, Jeravățul, Tutova cu Siu- 
denej şi Zeletinul cu Berheciul ; în total 30 părăe, fără a socoti 
apele mai mărunte, care se scurg din dealurile ce înfundă văile 
şi fac obcina ţării de jos, spre despărţire de ţara de sus. 

Bărladul ca afluent pe stânga Siretului, face să înainteze . 
basinul Siretului spre răsărit pănă aproape de Prut, mai ales în 
înfundăturile Crasnei spre Cozia şi Covasna, cum la rândul său 

/
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Prutul cu afluentul său principal pe dreapta /ijia şi Bahluiul îşi 

înaintează basinul spre apus pănă în apropiere de Siret în sus 

spre Botoşani şi Dorohoi, formând prin brâul de dealuri ce des- 

part aceste 2 basine mari de apă ale Moldovei, hotarul firesc al 

celor 2 Moldove străvechi: Moldova de jos şi Moldova de sus, 

cu traiu comun loruşi.nnmai de la 1392, dar sortite altfel dintru 

urzirea lor şi în soarta lor istorică, întru cât Moldova de jos a 

fost mai expusă prădăciunilor Tatare, Cumane şi Turceşti, iar 

Moldova de sus mai mult înriuririlor Ungureşti şi Polone. 
Toate numele apelor,ce se varsă în Bărlad, poartă pecetea 

slavonă, că adică poporul care sa aşezat 'pe aici şi a dat nume 

apelor a fost de rasă slavonă, nu venit însă pe vremea stăpinirei 

Moldovenilor, din sec. XIV în coace, ci cu mult mai înainte, su- 

ferind influenţele altor stăpîni ca Hazarii, Cumanii şi Tatarii. 
Dar şi lumea slavă nu e cea dintăi, care a stătut pe aici, 

căci tocmai apele mai mari ca Bârladul şi Vasluiul nu poartă 
pecstea - limbei slavone, ci ceva mai vechiu, la una — Bărlad — 
sufiscul ad tradează o rostire mongolă, iar la alta — Vaslui — 
„suiixul lui formează o enigmă istorică, care cată s'o limpezium 
puţin la lumina. ştirilor îilulogice pe baze istorice, 

Și acum iată înţelesul unora din numirele apelative ale a- 
fluenţilor Bârladului : - | 

a). Gârbovăţ (sl. Ypxua) dorsum; de aici grubav = gibbo- 
"sus; rom! gârbov. În numele Gârbovăţ avem 2 sufixe: ov (ge- 

netiv) şi ăf divinutiv), 
b). Sacovăţ (sl. caxz), tulbure; aceiaşi formaţiune : Sac —- 

ov + ăţ=—a lui Tulburel, 
c). Vilna, azi Alexeştii (si. Eria-naâ). Ochs, bou; Sutixul na 

ca în Put + na; Moş--na; Tăm-+ na; = apa Boului. 
d). Stavnicul (Sl. era) heleşteu ; cat == uin = cu heleştee ; 

sufixul nic e comun la multe alte cuvinte slavone: sfeşnic, sfet- 
nic, volnic, nevolnie. Apele Stavnicului formează în drumul lor 
iazuri naturale, ca şi pe ici pe cole, Crasna. (Cî. Surete X, prefața). 

e). Rebricea (sl. 'Prspo) coasta ; sufixul cea e diminutiv şi 
patronimic: Costici, Dobrici, Neculcea, etc. Deci părăul Costife. 

î). Dobroslăveşti părăuaş şi sat pe Bârlad (SI. Aaspe == bun 
cast = mărit). Bine măritul. Işi trage numele de Ja un om Do- 
broslav, de la care satul Dobroslăvești şi apoi apa satului cu a- 
celaş nume. 

__ 9). Teleajen; (sl. reakra), -căruţă, teleagă. Acest nume vine 
mai des în toponimia ţării. 

h). Stemnie (sl. cvesnukz), pătul, grănar, hambar ; deci apa 
Pătulelor. 

__î). Racova, (sl. pax +- ox+- a). Krabs, rac. Racului, Răcoasa. 
Sufixul ova ; comun p e aici: Tutova, Cladova. Rahova, Pra- hova etc. | ” 
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4). Lipovăf (Sl, anna) = feiu aceiaşi formaţie Lipovăf ca şi 
Racovăf, Garbovăţ, Şacovăf = Valea Teiului, 

k) Crasna (Sl. Koacenz, pacii) roş. Deci apa Roşia. O 
I) Lohan (Sl. a*xz, aogana), salcie pletoasă; Deci Sălcia, 

“Numele Lohan e şi patronimic, poate apa a luat nume dela unul 
Lohan, de care se vorbeşte în actele Episcopiei de Huşi (Melhi- 
sedec, Cronica Huşilor) N 

m). Bilavoi, Ghilahoi, (sl tao) alb, (srtaagin) =— Albifa. 

n) IJdrici (Sl. raApnu) Andrieş, prin creşterea lui a în ia; 
ad — iad, az —iaz, Adrei =iadrici. (Vezi Roşieştii, prefața Is- 

pisoace V. 2). 
0). Banca (sl. gânsta) crâşmă, deci Făgădău. Ceva mai sus 

de Creţeşti şi azi se zice la Făgădău==la Banca. 
p). Bujorăni (sl. no:Spz) crocus, rom. Bujor, «de aci Bujo- 

reanul; apa a dat numele la vechea familie a Bujorenilor 
„din Tutova, | 

m) Bogdana. (Sl. noraan) = Teodor, darul lui Dumnezeu. 
“Apa şi-a luat numele de-la un Bogdan, de unde satul Bogdana, 
şi mănăstirea Bogdana (I. Antonovici, satul Bogdana) o 

e). Semila, Șimila, (Sl. cimnanu). Schwartz. Neagra, Cerna. 
şi. Zrestiana (Sl. 'rpsern) jonc, arundo, rom. fresfie. Nume 

comun apelativ în toponimia ţării. - - 
t) Tutova (st. r*rz) agud, dud, Deci Vâlea Agudului, valea 

Dudului. Forma Tutova, ca şi Lipova, Bărnova, Rahova. - 
ţ). Studenef, afluent al Tutovei (Sl. crovaarnituz) rece= 

Recea. (rs. geaca). 
u). Hubana (Sl. voyaana) urzică. 
v) Jeravăf (sl. :Spakeuz, derivă de la Spagz) cocor. Deci 

apa Cocorului. ” 
z). Zeletin (sl. esrununz) galbăn, deci Galbăna. 
x). Berheci dim. de la Berha, nume de om, neamul  Berheş- 

“ilor e cunoscut încă din seci. a XVl-a ca logofeţi de dlvan (Sl. 
pen, Părăş). Apa sa numit după om nu omul după apă. 

y), Pereschiv, nu trebue confundat cu Paraschiv (gr. zapas- 
„e =— Vineri) Prefixul slavon nspe însamnă peste, ca în Pere- 
val, Peresecina (sat în Basarabia), Pereschiv (sl nepeckiir) = 
Urlea ; iar nepeerkaa — cântăreţul, lăutarul. 

_3). Bârladul și Vasluiul. Scoatem aparte aceste 2 nume 
apelative de ape şi orașe, cu tendinţa de a ne lămuri asupra în- 
“țelesului tulpinii lor. 

Bârlad, e un nume care se găseşte şi în alte localităţi prin 
Ardeal şi ca nume de oameni. Să fi fost oare la început un om, 
pe care să-l fi chemat Bârlad, de la care şi-a luat numele întăi 
satul-târg Barladul, şi apoi apa ? 

Dacă în Bârlad, ad e sutix ca în Tuşnad, Ceanad, ar urma 
«ca tulpina să fie Ber], care e aceiaşi ca în Berlin, cunoscând că



IV 

lumea slavă s'a întins până la Elba, şi că Prușii sunt Poruși: a- 
dică Ruşi germanizaţi. 

Dar nepao înseamnă în slavonă : baston, Bolă, poreclă care 
se dă la unii oameni, Bofea, iar Berlin (6rpaun) însamnă şi că- 
ruţa de poştă, vagon ; cred îusă că acesta e un înţeles posterior 
şi datorit meşteşugului căruţăriei berlineze impostată de Slavi.! 

Dacă tulpina pare a fi slavă, sutixul ad nu e nici întrun 
caz slavon ci turanic, — mongolic, şi ne lasă dar iîntr'o enigmă 
istorică, pe care n'o putem tălmăci cu datele filologice de astăzi. 
In ori ce caz popoarele, care au dat numele apei Bărladului, sunt 
ante slave, ca şi acele care au numit. apele mari ca Prutul, Si- 
retul, Nisirul, Niprul şi Dunărea. 

Ar fi a ne aminti că şi vechii Cronicari — Ureche şi urmaşit 
săi = cari în tendinţa lor de a explica senzul numirei unor ape 
au văzut în Siref un verb maghiar serefem = place-mi Ung, 
Szeret, iieben haben); cri în Prut Slavu! upyr = biciu, die ruthe, 
Poate sute de ani au hălăduit pe văile: apelor mari popoare stră- 
vechi, ca Z7racii, Dacii, etc. de a căror urme nu ne mai adu- 
cem aminte, decât la lumina înţelesului tulpinilor lor apelative. 
Aici au venit alte migraţiuni, cari au impins viața pe văile apelor 
de a doua şia treia mână; aceştia au fost Slavii, cari au brăzdat 
pământul ocupat azi de noi, denumind aceste locuri, dealuri, văi 

i ape. 
5 Aceasta a fost soarta văii Bărladului, care a văzut roind po- 
poare sifră-slave, ce au denumit cele peste 30 de pârae, ce se: 
varsă în Bărlad, şi de a cărorastaie ne dau ştire tulpinele acestos" 
nume de ape. Procesul migraţiunii lor era deja sfârşit, când vin 
descălecătorii în pragul seca]. al XIV-a, şi cari au luat din gura: 
acelora toate numeie apelor, pe cursul cărora şi-au aşezat case, 
TAC £C7 AGăz ero, sau au fost casele lor. „ras Ba Ava cre, 
Unele din aceste aşezări au rămas statornice, ca Floreşti (Florea); 
Dumeşti (Duma), Petrești (Petrea), Tansa ( Tansa), Borăşti 
(Borra), Bârzeşti (Bârzea), Murgeşti (Murgul). . 

Inaintea acestor aşezări moldoveneşti au fost şi pe valea 
Bârladului jidovi cu jidovinele lor; au fost Urieşi cu cetăţile lor 
amintiri de Cazarii secl. IX—XIL după Cristos. 

4. Vaslui Nu lip-im de interes de a stărui mai mult asupra 
înţelesului tulpinei apelative a cuvîntului Vaslui. 

In jurul numelui Vaslui s'a desvoltat o întreagă literatură. 
istorico-filologică, şi anume : 

la cele mai vechi urice apare forma Bacnoyn, Bacasu. 
M. Strycowschi în 1575 scrie Vasziulach In urechea cro- 

nicarului polon numele Vaslui îl amintea pe Vasile, căci în ma- 
lorusă găsim aceste forme ale numelui Vasile: Pacuan În AH AGRO 
(Vasilco) Baenr> (Vasco, de unde Văscăuţi), Bacrera =— Basilius 
apoi forme diminutive; gacnatuunr, Racuano, Rachanki, RAC AR.
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Deci Vaslui, după Strycowschy ar însemna târgul lui Vasile, 
târgul lui Vasilică. 

In Cronica Moldo-Polonă (cătră 1566) cronicarul leşesc scrie 
Voloszu, ca şi cum ar fi în cuvântul Vaslui, tulpina Bcascu = 
păr ; Sl, Raacx = Boavez, de unde numele Vlasă = Părosu, (ebr. 
45av). deci Vasluiul ar fi după cronicarul leah, fârgul lu: Vlasă! 

Forma Waslowie e o variantă a lui Vasiulach, sufixul owie 
fiind o consonificare a lui j palatal din sufixul lui. 

In diplomele latineşti apare forma Waslo, Wazlo, cu o final, 
ca şi cum ar fi o formă maghiară; dar în maghiară Basilius se 
zice Vazul, rosteşte Vozul. Deci pe departe era aceiaşi credință 
că în Vaslui — Vazlui e tot fârgul lui Vasile. 

O altă formă Vaslujski, în cronicarul N. Brzesky —1566 — 
ne duce tot la Vasile. 

Forma Vasillum castrum, ce ne-o dă Petancius în 1519, ne 
duce tot la înţelesul de Vasile, cetatea lui Vasile 

O altă serie de forme ne duc la rostirea greacă a târgului 
Vaslui: Vasiludi, Baondoiă.; Vasilidi Bactii3ns ; ceia ce însamnă tot 
fârgul lui Vasile: ln dicţionarul grec a lui Alexandre găsim a- 
ceste forme: fasuciâne, fasiAni2ec, faciiâns, Baci — (og, 

Dar cnm în greacă Vasife, — Basueis, e tot una cu numele 
comun fagihsis =— roi, empereur, basileus a fost uşor patriarhului 
Macarie şi diaconului său Paul de Aleppo, ca scriind de Vaslui să 
afirme: „alt târg mare numit Vasiludi, adică propriu Prinfului 
— Baotista = Vasiludi, întru cât aice a fost mai înainte Capitala 
Moldovei“ (Arh ist. 1, 2, 82). 

Aceiaşi părere o are şi D. Cantemir, care vorbind de Vas- 
lui, zice că era câte o dată şi scaun domnesc (128). 

Dacă cei vechi — străini şi locali — au legat denumirea de 
Vaslui de noţiunea greacă fasuiâns — Basilium, sau chiar fassâg 
= ţar; scriitorii mai noi ne duc cu cercetările lor în domeniul 
limbilor germanice, văzind în tulpina Vas/ui germanul Was = apă. 

Aşa d-l C. Diculescu în noua sa lucrare Die Gepiden (Lei- 
pzig 1922) scrie: „Vasluiul, un părăuaş cu totul neînsemnat în 
Moldova, de la care şi-a luai numele un oraş şi un judeţ. Cuvân- 
tul principal Was este corespondentul gepid al vechiului german 
Wasal, care însemnează ploae ; apoi în legătură cu Waso = pă- 
mânt umed, noroi, şi Wase cu aceiaşi însemnare, corespunzător 
vechiului francez Wase = noroi. Gepidul Wasi se rapoartă la 
vechiul german Wasal, ca sufixul gotic isla) la corespunzătorul 
său vechiu German isa!“ (pg. 194], 

Dacă din punct de vedere filologic se poate face o apro- 
piere între tulpina Vas! din Vaslui şi germanicul Was], e o în- 
tâmplare. Rațiunea istorică a unui popor străvechiu gotic în păr- 
țile Bârladului nu se poate susținea, căci Moldova de jos n'a a- 
vut legături cu Gepizii, ci cu popoarele orientale: Cazari, Cu- 
mani, Tatari, Slavi,
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După susţinătorii tezei germane în cuvântul Vaslui tulpina 

e Vasil iar sufixul e ui, ca în Călui, Urlui, Caimăţui Bahlui.— Şi 

ca să dovedească teza, face aceste etimologii: Călui — Calla flu- 
vius = Calibach =— apă ; Urlui = hor, huril, horn, = Corn, Căl- 
măfui = clamuţ — clame. 

lar vorbind de Bahlui, d-l Diculescu îl găseşte” slav sau de 
origină necunoscută, făcând aceste derivări a bâhli — a bâhlităi, 
bahtlui — ca şi în Coraslă din Corastla. Colastra vri pâslă din 
pâsilă, plăstă | - 

E un fapt în deobşte cunoscut: sufixul lui, vechiu lu (az, ac) 
ori de ce origină ar îi —căci îilologii noştri nici nu-l semnalează 
— se găseşte aplicat la tulpini slave. Asa în cuvântul 7urlui, de 
unde Turluianul, bătrânul boer care a văzut cu ochii săi pe Şteian 
Vodă cel Mare în 1471, şi a apucat să vază cu ochii şi pe lon 
Vodă cel Cumplit în 1572 (vezi Uricar XXIII'. avem slavul :rsyra 
— bosurus, bivol, ca şi în Zuria tot Tur = bivol (Bivoiarii). In 
Teslui, avem tulpina slavonă msca = rus ayunnta = surcică, aprin- 
gioare, == wenouta = primele trei degete de la mână, cu care se 
ia un praf de sare, de zahar, de tabac, ." 

In Bahlui avem slav. sarno rus. rpasn, la boue, fange, crotte, 
mociriă, mlaştină, heleşteu, bahnă. Cihac după Miklosich ne dă 
echivalentele în Cehă bahno, marais, german bach, rvissean, nume 
comun la orice apă curgătoare sau stătătoare, Şi Cihac apropie 
Bahlui, de Bahna întru cât la tulpina bach ay = zar, se alătură 
suiixele na. ca în Moşna, Putna, Vilna, Dolna, Rodna; Dorna, 
Bahna Coşna, Cojocna,Lozna, Lăpuşna, Varna, Hadnu, Derna, 
Căpâlna etc. şi as, asr, ca în Vaslui, Bahlui, Teslui, Suhului, 
Turlui, Cuhurului. etc, | 

In Suhului, apă din ţin Covurluiului, avem tulpina slavă 
eSko ă sec, csxon sec aride, dessâche; de unde avem Suhna= 
seacă; Sohodol — valea sacă. Suhului,— Seaca. Cu tulpina Suh 
avem mai multe denumiri geografice: Suha (Suceava), Suha mare 
şi Suha mică, părae în Suceava, Suhaia (Teleorman), Suharău 
(Dorohoi',. Suhar (Mehedinţi), Suhulej +Vaslu', pârău şi sat). 

Nu putem şti ce însamnă Covurlui. Să fie Covur (t. kogu, 
kogh&) == cygne, lebădă ? 

Din cele zise reiese că şi în Vaslui, pare a avea sufiscul 
lui şi tulpina Vas. Dar în slavonă radicalul Bac nu se găseşte de 
cît în compusul gacun => ccopa. necoraacie Bpamas, zank, zwist, 

ceartă, ceartă. siadă. Nu putem nici într'un caz lega forma Vaslui 
de Vasni = Sfădăiosul. . i 

Dacă ar îi să trecem în domeniul limbilor turanice, am cău- 
tat în Codex cumanicus şi n'am găsit cuvântul Vas, nici într'un 
înţeles. Ce-i drept în turceşte (lusui) cuvântul Vas! însamnă unire, 
şi coniuncţiei în turceştei se zice tot Vasli, dar n'o putem apropia 
de tulpina cuvântului Vaslui, iar cu toate celelalte cuvinte care ar a- 
vea în tulpină vas sânt arăbeşiti şi deci departe de a sta în vre-o 
logătură cu Vasluiul nostru din Moldova de jos.
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lar dacă unii au văzut în Vaslui, tulpina latinească a lui 
vas, vasum, deci vas e tot atât de departe ca şi cea turcească 
vasi., căci vasul cere crăşmă, crăşma cere crăşmari, deci omul 
care să dea porecla, şi acesta a lipsit, căci şi azi Vasluiul nare 
vii, deci nici vase, iar popasul cărăuşilor cu cară de peşte şi alte 
măriuri ce treceau din jos în sus dinspre Bărlad, şi poposiau la 
Vaslui, nu la Docolina, ori veniau din sus în jos, şi treceau prin 
Vaslui spre Bărlad, fără a poposi la Docolina,au găsit târgurile 
intemeiate înainte de descălecătoare. Vas, ar fi slavul buda= olărie. 

Mai rămâne o ultimă părere, ca în tulpina cuvântului Vaslui 
am putea vede cuvântul unguresc vas = îer. 

Motivat da notițele, ce Şincai a-ordă familiei Vas de Țeaga, 
„unde şi-a găsit azil la bătrâneţe, că această veche familie nobi- 

litară „a venit cu întăia intrare a Ungurilor în Ardeal în anul 904 
din Moldova, şi pecetea arată. că nu numai au fost de frunte în- 
fre Moldoveni, ce tocmai din casa ce oblăduia Moldova, 'căci pănă 
în vremea de.acum ţine fimirul sau stema Moldovei în pecel- 
nicul său După aceia s'au amestecat cu familia lui Draculea, a 
oblăduitorului ţării Munteneşti, prin căsătorie.“ (Șincai, Cronica [, 
403, 509. 513 seqq.). zic motivat, de această notiţă păr. |. Grigoriu 
emite părerea (Bulet, Episc. Huşilor 1 29) că „originea Vasluiului 
sar pogori cu' mult mai adâac în vechimea anilor, datorându-şi 
înalțarea sa de capitală ţării după Suceava, nu numai situațiunei 
sale strategice, ci şi unei aşezări de vechiu voevodat şi încă de 
vechi rudenii“. 

Nu e fară interes a da aici, cu acest prilej tot ce scrie Gh. 
Șincai de familia Vas de feaga. 

Supt anul 1320 dă în o diplomă a capitolului bisericii Ar- 
„ dealului din: 1319, cuprinsul diplomei lui Bela din 1230, prin care 

se întăreşte în varmeghia  Dobica 8 sate: Veşşed, Ombuzteleie, 
Fizesteleke, Papteleke, Cudumat Mobhal, Devecerul şi Igalia ce 
i-au fost date de răposatul moşul său Bela lui Lob şi Toma, pentru 
vitejiile făcute cu banul Ompudin Voevodul, In 1230 trăia Ciama 
fiul lui Lob; iar în 1319 trăia Nicolae, fiul lui loan, şi acesta fiul 
lui Emic (Ciama). 

— Supt anul 1331 Șincai aduce o nouă diplomă prin care 
feciorii lui Ivan din Ciamafaia (Dobâca) vind cu 15 mărci părţile 
lor din Vaşuntelek, unde este biserica sf. Egidie, lui Nicolae Vas, 
cel mai mare fecior a lui Ciama, lui lacob fiul lui Ciama, şi lui 
Nicolae fiul lui Ion, fiul lui Emic (Şincai 1, 494). 

— Supt anul 1344 Șincai (12 503) aduce o nouă diplomă de 
ia Ludovic, Regele Ungariei, dată pentru cetatea Holevem, lângă 
Braşov să fie a lui Neculai şi Ladislau, feciorii lui lon a lui Emic, 
şi având pricină cu fraţii şi rudele lor, le ainănă cercetarea la 
venirea lui în judeţul Braşovului. 

— Supt anul 1354 ni se aduc 2 diplome date lui Nicolae
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Vaş, Castelan din Cobalm, că el era de loc din Sântul Jude, că 
era îrate cu lon şi Vladislav Vas (Cronica I? 511). , 

— Supt anul 1363 aduce o nouă diplomă dată de Ludovic 
Regele membrilor familiei Vas, domeniul "Țeaga din comitatul Do- 
bâca, cu dreptul de judecată asupra turturilor ce se vor face pe 
acest domeniu (Cronica I:, 526). Aici se înşiră nu mai puţin de 
8 veri primari de pe tată cu Petre Ruf şi Deseu, fii lui loan din 
Pintic. 

Supt acest an bătrînul cronicar vorbeşte de el: „comitul Da- 
niel Vaş cel mai bătrîn, la ai cărui feciori mă şi ocrotesc ca la 
uişte ucenici ai mei“, 

— Supt anul 1367 şi 1368 se aduce o nouă diplomă de la 
Ludovic, dată lui Deseu Vas fiul lui loan, fiul lui Emic din Țeaga 
prin care i se întăreşte stăpînirea peste satul Mahul, ale căruia 
scrisori le pierduse în expediţia din Bulgaria (Cr. Il 532). 

— Supt anul 1375 Ladislau Vaş fiul lui Deseu Vas, capătă 
o nouă diplomă de la Ladislav, vice voevodul Ardealului, în pri- 
cina unor furturi de oi din Suhutard, făcute de Valahii din O- 
şorhei. (Cr. 12 546). 

— (n fine supt anul 17i1 (Cronica III: 362) se vorbeşte de 
Daniel Vaş care a iscălit pacea de la Satumare, 

Din cele înşirate reiese o veche descendență a nobililor Voş 
din Ţeaga ; şi anume. 

1)  Voş 

Lob, Toma Voş 

  

  

Ciama, Emic 

Nicolae, - lacob, Ion, Nicolae 
| | 
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Nicolai 5 Vladislav 3" -fata Paul, Ştefan 
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Ladislan Voş, ion 

Am stăruit asupra acestora spre a arăta interesul cel mare 
ce-l avea Şincai de a preamări neamul binefăcătorilor comiţi Vaş
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«din Țeaga ; dar din nenorocire Vasluiul nu poate avea în tul- 

pina sa radicalul Vas, căci dacă în Ungureşte se scrie Vas, se 

rosteşte Voş = ferum; întru cât în maghiară a tără accent se 

citeşte o: nagy =— noghi ; iar s se citeşte ş, pe când sz este s. 

Filologii se ceartă, dar istoricul nu poate scoate nici o cou- 

cluzie ; căci ar fi ceva anormal să ne oprim la vreuna din toate 

etimologiile. 
1). gr. fasiâns Ba meic = Vasiie. 
2). slavă Hacnas:, Vaisulach = Vasile. 

3). latină Vas=— Vasum, = vas, budă. 
4!. turcă Vaslo = unire. 
5). maghiară Vaş=— Voş = ferrum. 
6) Im armeneşte Vas-t- c=—repede, Bistriţa. 
S'ar putea bănui că în sufixul lui, i este un final pus prin ana- 

iogie ca în lui; era+ şi că forma străveche a fost Ve slu== Waslo, 
ca în rostirea turanică cor/u sau slavicul ax. as romanizat în lui 
încă din pragul seci XIV-a: oy Bacaoyu = Vaslui, sau cy Racayk 

= în Vasluiu, 
G Weigand în Jahresbirecht XXVI—XXIX, 99, se ocupă de 

etimologia Vasluiului, pe care o crede Cumanică. Cât despre sufix 
nu se pronunță dacă este luiu ori uiu, crede însă că 1 este un 
sufix în sine derivativ. Şi în Bucovina —zice el — se întălnesc 2 
ape cu numele Vasluiului. . 

Asemănarea ce o face cu Tecuciu—şi apa Tecu-elul, pen- 
tru a scoate că.s'a zis întăi Vasluef şi apoi Vaslui, nu merită 
atenţie. Și el creda că târgul şi-a luat numele de la apă, ca şi d. 
Diculescu, 

5. Ejemeride Vasluene. Pentru înţelesul general al tre- 
cutuiui Vasluiului am dat ştiri din cronici şi decumente de toate cele 
petrecute în Vaslui în seci. XIV-XVII, când moşia se dărueşte în 
parie la unii din boeri. 

Dintru început, când ţara de jos îşi avea alte oblăduiri, supt 
dominaţiunea Cazarilor, Cumanilor şi apoi a Tatarilor, între suta 
IX — XII, văile Bârladului au văzut aşezări de popoare slave. care 
au împânzit viaţa de la gură până la obârşie, botezând apele şi 
toate acele aşezări vechi pe ponoare și locuri tari—jidovine. 

Terenul Vasluiului şi Bârladului se potrivea la aceste aşezări, 
fiind bogate în izvoare pe toate coastele sale, căci din fundul a- 
celor ape se desprindea obcina dealurilor, ce despărţiau. Valea 

Siretului de valea Prutului 
Țara de sus era supusă influenţilor Maghiare—spre vest, şi 

infiuenţilor Pplone — spre Nord. Voevozii Moldovei aici în ţara 
de sus au descălecat pe apa Moldovei, de unde şi numele de 
jara Moldovei, ca şi țara Oltului, ara Jiului, fara Bârsei; dar 
nici una n'a avut parte să se întindă șia alte văi, extinzându-şi 

puterea odată cu numele în Țara de jos cu târgurile sale ca Bacău 
Trotușul, Ajudul, ivutna, Tecuciul, Bârladul, Vasluiul— nu era
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De-o dată stă măreț şi falnic 
La steag ţintind privirea sa, 
Rădică glasul său puternic 
Şi căiră ţară zice-aşa: 

„Părinţi, ostaşi şi tu noroade, 
Voi ai Moldovei luptători: 
În sinul nostru îs trei iscoade, 
Trei şerpi ai ţării măncători. 

Când ne luptam noi la hotare 
Pentru a Moldovei drag pământ 
Ia lupte grele gi'n oitare 
Noi singuri şi cu cerul sfânt; 

Când ostenit aveam zapada 
Si masă foametea: mereu; 
Când sângele vărsam grămadă 
Ca ţara s'o scăpăm de greu; 

In urma noastră trei năpărce 
Erau de rele urzitori, 
Umblând ca ţara să ne strice, 
Când noi eram biruitori, 

S'aducă ţării poticneală, 
Peire să-i aducă chiar, 
Zvârlind'o ?'n valuri şi 'n zminteală, 
Să rîdă Turcul şi Tătar. 

Urziau schimbare de domnie, 
Pe Stefan să-l d>boare jos; 
Când Stefan, sus, draga moşie 
O rădica victorios. 

Nebuvi visând numai schimbare, 
Numai domni noi şi uneltiri ; 
Meseriaşi de răzbunare 
Şi tocmitori de viclenii, 

Neputincioşi la cărmuire. 
Mişei, fricoşi să dee piept 
'Obişnuiţi în tăinuire 
Să muşte tot ce-i bun, ce-i drept 

Dar piară din a țării faţă
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Oameni vicleni, uneltitori, 
Moldova vrea să aibă braţe 
Nu de comploturi urzitori. 

Popor şi voi ostaşi, pe nume 
Nemernicii să vi-i numesc, 
Să meargă vestea 'n toată lumea 
De sufletul lor cel mişelesc. 

Sânt Isac vornic mare, 
Alexe stolnicul cel rău, 
Negrilă, ce-i paharnic mare 
Trei boeri mari din sfatul meu”. 

Aşa vorbi Stefan cel Mare 
Lumea auzind încremeni, 
Şi spre vicleni cu înfruntare 
Ochi de osândă pironi 

Armaşul scutură securea 
O mişcă "n clipă de trei ori, 
Şi ?n aer capete trei zboară 
A trei vicleni couspiratori. 

6. Moşia Vasluiului (1490). In 1434 cei 2 fraţi, llieş şi 
Ştefan Vodă — îşi împărţise țara Moldovei în două. Stefan luase 
în a sa stăpânire ţara de jos, cu Vasluiul, Bărladul, Tecuciul, 
Oltenii şi Covurluiul, Supt Stefan cel Mare revenise toată ţara 
supt stăpânirea marelui Voevod, aşa că toate târgurilor cu ocoalele 
lor erau domneşti, Ocoalele fusese orânduite ca să slujască spre 
întreţinerea şi aprovizionarea târgurilor Ele aveau ațiurniza de ale 
mâncării, a îngriji de drumuri. săpându-le, a face şi repara po- 
purile ; în schimb erau puse supt imediata privighere a şoltuzului 
şi pargarilor din târg şi a fi judecate la scaunul de reşedinţă. 

Vasluiul se mărise, mai ales că fiind un centru de viaţă po- 
litică a ţării de ios, şi chiar centru de domnie în vremi tulburi, 
marele voevod a ţinut să-şi lege numele de marea sa ctitorie, biserica 
sf. loan Prediteci şi anume Tăerea capului Sf loan, cu hramul: la 
29 August. Incepută biserica în April 270 isprăvi în Sept, 20. 
Se lucrase dar la zidirea acestei biserici exact 5 luni de zile. 

Cu acest prilej el schimbă întocmirea vechei biserici de lemn, 
în care se afla mormântul lui lurg Coriatovici din 1375, şi cum 
răsăritul de vară vine mai spre nord cu 44 grade paralele, păstră 
poziţia mormântului domnesc, şi rădică biserica aşa cum este azi 
în refacerea ei totală. 

| Cu prilejul târnosirei bisericii se prezentară obştea târgove- 
silor şi cerură de la domn lărgirea moşiei târgului şi pe ziua de
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15 Oct. 149), dă Vasluenilor marele uric, în care arată că a cum- 
părat Ei, Domnul, cu 1490 zloți tătărăşti, 16 sate şi selişti de la 
proprietarii din loc, şi la afieroseşte târgului (pg. 25—37) „Iârgul 
nostru al Vasluiului“. 

Tot atunci orăndui şi breasla mişeilor. din Vaslui, cum tot el 
o regulase pe acelor din laşi şi Roman. 

Moşia târgului Vasluiului o împrejmui cu 29 movile sapate. 
De hotarele acestei moşii vom vorbi când va veni rândul milelor 
domneşti din trupul acestei moşii. 

7. Comerţul Vasluiului cu Braşovul intre Şoltuzii de Vaslui 
şi cei din Braşov au intervenit dese corespondențe încă din secl, 
XV (pg. 15, 23, 43). Diu relaţiunile comerciale au urmat afaceri 
penale între creditorii Braşoveni şi debitorii Vaslueni. Vasluenii 
exportau vite, şi iată pe o serie de 40 ani (în secol. XVI) ştiri 
luate din socotelele Braşovului. (Ouellen zur Geschichte der stadt 
Kronstadt), 

a). Supt 1503 /anuar 29: item " Andrica de Vasioy habet 
boves idem vaccas 12, solvit flor 1, aspri 123). 

item Shan de Vasloy habet boves 12, idem habet vac- 
cas 16, solvit flor 3, aspri 8. 

— Item Demether de Vasloy habet boves 16 idem habet 
vaccas 20, solvit flor 3, aspri 9. 

— Jtem Nigricea de - Vasloy habet boves 8, idem habet 
vaccas 18, solvit flor 3. aspri 9, 

ltem Ieremia de Vasloy habet boves 15, idem habet vaccas 
6; solvit flor 1, aspri 48. 

Item Andrica de Vasloy habet boves 31, vaccas 13, solvii 
flor 4, aspri 8.. 

Item Simon de Vasluy importavit pro îlor. 75, solvit flor 
3, aspri 36, 

ltem Buda de Vasloy habet boves 36, vaccas 38, solvit 
floz 5, aspr: 30 (Quellen 1, 18). 

ltem  Yon de Vasloy” habet boves 7, vaccas 12 solvit flor 1, 
aspri 33. 

ltem Gaffryla de Vasloy habet boves 48, vaccas 16, solvit 
HI. 3, asp. 32. 

— Item Mansul de Vasloy habet boves 5, Vaccas 20, solvit 
ilor 2, aspri 5. 

— ltem Philipp de Vasloy habet boves 5, vaccas 23, sotvit 
ilor, 2 aspri 37. 

dem Andrica dl. Vasioy habet Vaccas 2!, “soivit 1 îlora 35 
aspri (|, 33). 

ltem Oprea de Vasloy habet boves 36, vaccas 18, solvit 
flor 4 aspri 1. 

» — Item Gafiryl de Vastoy habet boves 21, vaccas 9, solvit 
4or 2 aspri 41 (, 26). 
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b) Supt anul 1530 avem aceste. date: Ywan Schultus de - 
Vasluy:boves 29, solvit flor 1 aspri 45.  - . 

Symon de Waslo pro îl. 55 solvit aspri 31 
Yle de Waslo pro îl 10 solvit, aspri 25. 
Pelro de Waslo pro îl 15 solvit aspri 31. 
Manschuck de Waslo pro îl 19 soivit aspri 25. 
— Marko de Waslo pro fior 10 solvit aspri 25 (Quellea Il 227). 
— Yon-Potro-Symea.- Marko de Waslo, Zusammen pro îi. 

63 solvit fl. 2 aspri 32%. o DN 
— Petre de Waslo trichtesch (entonnoir) pec. !;, uinas 12 

. solvit aspri 19, pro ficubus perforatis percepi .aspri 11. 
Dymithre de Waslo vaccas 5, boves 2, solvit aspri 30. 
— Zana — Marco, lon, Petre de Waslo Zassamen boves 

27, vaccas 46, solvit Ilor 3, aspri 14 i 
— Symeon de Waslo vaccas 26, boves 31 solvit flor 2, 

aspri 19 (II, 232). 
Supt 1542 43 avem: lun de Waszilo, Moga de- Waszio, 

UL 241, 242, Petre de Waszlaw 9 boves, solvit aspri 45 (III 202). 
Supt 1545 avem:  Dragoysz de: Waszlo Dragun de Waszlo.. 

Fothul de Wassto, Ili, 190, 301); Thomasz de Waszlo (III 298). 
"Woynicka de Wasslo (1:1 304.. E 

Supt anul 1547 (Quellen Ilî '425) în luna lui lanuar 2, avem 
această ştire ca să aducă la Braşov din partea Voevodului Mo!- 
-dovei prin leremia din Vaslui un şoim pentru Judele Braşovului 
(Dom. Circumcisionis ist dem Moldner Wayde geben worden eyn 
“Rabyss- lurch szeynem dyner ler emye von Wasxlohe ausz Betel 
des herren Rychters pro îl. 30. , e 

— Cu Bistriţa Vasluiul ma avut legături comerciale, fiind 
prea departe. 

8. Vasluiul şi laşii. Dacă în seci. XV Vasluiul îşi împărţia 
rolul de capitală cu Suceava şi era punct de veghe în stările de 
Tă:boi ;: cu mutarea Capitalei la Iași Vasluiul şi-a pierdut însem= 
nătatea, rămănînd la propriile sale forțe, Incepute fiind măsurile 
"de mutarea Capitalei de la Suceava, încă din a 2-a domnie a lui 
Pătru Vodă Rareş, Iaşii au luptat peste 60 de ani, până ce s'au 
fixat definitiv _ capitală. de ţară cu Tomşa Vodă și Mihnea Vodă. 

In seci. XVI s'a organizat administrativ ţara, s'a fixat ținutul 
“Vasluiului, în locul ocolului târgului, s'au sporit serviciile publice, 
potrivit nevoilor statului (pg. 59) Bârladul devine scaunul vorni- 
ciei mari ai ţării de jos, şi deci pe de o parte mutarea Capitalei 
la laşi, pe de alta desemnarea Bărladului ca reşedinţă a vorniciei 
mari, amăndouă aceste fapte au canalizat lumea şi afacerile în spre 
Bărlad, ori spre laşi, iar Vasluiul a rămns staţie de popas călă- 
torilor în stare de inferioritate față chiar de Docolina, 

. Peregrinaţiunile  Voevozilor prin țara de jos i-a făcut să 
stea în răstâmpuri şi în Vaslui, de unde au dat serii de docu- 
smente.
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Două fapte ne interesează mai mult şi le semnalăm. Vasluiut 
era un centru de cultură eterogenă şi cu multe biserici şi mulţi 
popi. Intre alţii şi Armenii îşi disputau întăetatea. După Gebhardy 
Vasluiul era un oraşcu foarte mulţi armeni, aşa că în 1570 Bog- 
dan Vodă silind pe armeni să se facă ortodoxi le ard 2 oraşe 
de ale lor Nafinur şi Vasluiul (Şincai, Cronica II, 23:2 şi din 
această cauză au părăsit ţara, 

In 7022 Febr. 27 (1514) Bogdah Vodă având răsboi cu 
Tritailă, ce se făcea fecior de domn, a fost bătut de Bogdan Vodă: 
la pod la Vaslui şi acolo dându-i război la prins şi l'a tăiat.“ 

(Şincai Cronica Il 231. 
In 1591 ţinutul Vasluiului cu târg cu tot număra 2023 de 

liude în catastihul Cislei ţării, sau cam 10000 de sujlete peste: 
fot (pg. 57). 

Din aceştia erau; 

Nemişi (boeri) 253, 
Popi de ţară 66. 
Popi de târg IN. 
curteni 403. 
vataji 38, 
Cislaşi 1075. 
Siraci | 177, 

2023 

In Vaslui era Curtea domnească în apropiere de biserica Sf.. 
loan. Era foarte dărăpănată supt Vasile Lupul şi cum lumea în- 
cepuse a lua din zidurile ei, Vasile Vodă Lupul opreşte aceasta 
in scrisoarea sa scrisă cătră Racoviţă Chan. „Scrii Dumneta cum 
să luom piatră de ia Curte din Vaslui, ce acesta lucru nu se cade 
să facem că nu iaste cu cinste“ (pg. 75). 

9). Primele mile din moşia Vasluiului. Cătră 1620 trei 
inşi, Ciobanu, Pintea Onilă şi Mihail, oameni de bine şi buni: 
creştini, zidiră în Vaslui, nu în oraş, ci în ţinutul Vasluiului pe apa 
Lipovăţului=— Teiuşului, biserica cu hramul Uspenia (15 Angust) 
Miron Vodă Barnovschie văzînd râvna lor, înzestrează mănăstirea 

_Uspenia cu moară în apa Vasluiului, cu grădini la fântâna Răului 
şi cu prisacă la obărşia Bustei şi la Timotei; aceasta în 1618 
lulie 30, când: o închină Vodă ia măn. Zografu din Muntele Atos, 
unde este hram sf. Gheorghe (pg. 67). 

„În 1629 Sept. 30, Alexandru Vodă Iliaș îniăreşte închinarea 
acestei mănăstiri câtră mănăstirea Zografu, aşa cum o făcuse Miron 
Vodă Barnovschi (pg. 70). 

In 1630 April 2, Alexandru Vodă întăreşte închinarea. o face: 
metoh st Munte şi dă „o vie în faţa târgului Vasluiului cu livezi, 
cu lo: de cramă, care au fosi dreaptă domnească de ocolul târ- 
gului Vasluiului“ (pg. 69). |
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In 8 Aug, 1630 Moise Movilă Vodă venind în scaun reîno- . 
eşte dania și închinarea. (pg. 71), 

Aceasta pare a fi prima ştirbire în trupul moșiei Vasluiului ; 
și cel întăi domn, care face milă este Alexandru Radu Vvdă 
în 1630 Aprii 2. 

Mănăstirea aceasta Uspenia a îost trecută Dobrovăţului şi 
egumenul din 1804 schimbă cu log. C. Ghica, proprietarul moşiei 
târgului, dându-i moara din apa Vasluiului, grădina de la fântâna 
Răului, prisaca de la obârşia: Bustei, poiana de ia Timotei (pg. 
72) şi via din faţa Vasluiului cu cramă (pg. 74). 

„— O altă milă mai împuţinează moşia târgului. Lupul Coci, 
de pe când era boet, mare Vornic al ţării de sus”— în 1628 — 
a zidit o mănăstire lângă târgul Vasluiului, cu hramul sf. Gheorghe, 
pe care o închină tot măn. Zograful din Sf. Munte al Atosului, 

Dar zice hrisovul lui Moise Vodă din 1631 Aug. 4 (pg. 73): 
„din avere ce-a avut mănăsiirea cea veche, unde a fosi hra- 
mul Adormirei Maicei Domnului, care după ce sau stricat a 
Jăcut o altă mănăstire şi i-a pus hram sf. Gheorghe. 

Dar tot pe Lipovăţ mai era mănăstirea Corbul, care avea 
aceste bunuri: loc de vie, cu livezi şi cu poene de fânaţ şi cu 
țarină de arătură, care acel loc este pe pârăul Lipovăţui, unde 
mai înainte se numea mănăstirea Corbul, cu loc de heleşteu, care 
acel loc a îost drept domnesc şi supt ascultare hotarului a tăr- 
gului Vasluiului“, ... apoi un loc de cramă şi cu vad de moară şi 
cu moară în apa Vasluiului, care și acesta a jost drept domnese 
şi ascultător de ocolul târgului Vasluiului“ (pg. 73). 

lată dar că în 1631 Aug. 5 se cedase ca mile din moşia 
iărgului Vasluiului: 

o vie în faţa târgului Vaslui, 
un heleşteu pe apa Lipovăţul. 
2 vaduri de moară în apa Vasiuiulni. 
grădină la fântâna Răului, 
loc de prisacă la obărşia Bustei. 
poiană la Timotei, 
Toate acâste trec apoi la Dobrovăț şi în 1804 cu schimb 

trec la log, C. Ghica. | - 
— Dar daniile acestea nu erau de ajuns pentru hrana călu- 

gărilor de la măn. Sf. Gheorghe. — Lipovăţul. In 1635 Aug. 6, 
Lupu Coci vornic, ajungând acum Vasile Vodă, şi voind a zidi 
din piatră măn. Corbul ce se stricase de vechime, dispune în 
scrisoarea cătră Racoviţă Cehan vfori logofăt (pg. 76): „asta să 
socoteşti dta cu orăşenii să faceţi hotar acei mănăstioare din 
hotarul târgului să se poată hrâni şi cei călugări şi să se hră- 
nească şi lârgul, să nu fie gâlceavă între dânșii.“ 

Că s'a adus sau nu la îndeplinire. acest ordin nu ştim, 
dar aceasta arată că o. dată lucrul început, răşluirea moşiei târ- 
gului a mers crescând, 

Surete ŞI Izvoade (Vaslui) vol. XV. %k
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In 1646 Vasluiul număra circa 400 case, din care 100 erau 
armeneşti şi erau 6 biserici, din cari 5 erau de lemn, zice Bau- 
dinus, 

Palatul domnesc (a lui Stefan Vodă) era acum 'năruit în 
ruinile sale (pg. 78). 

Paul de Aleppo ne zugrăveşte pe larg pictura din biserica 
Sf. loan din Vaslui, judecata de pe urmă (pg. 82). 

— Din procesul iscat între călugării de la măn. Zograful — 
Lipovăţul—şi călugării de la Bărnovschie ni se limpezeşte mai bine 
lucrul, Băisanul uricar avea moşia lui un vad de moară cu mori 
gala în apa Bărladului, mai în jos de târgul Vasluiului, în 
hotarul târgului Vaslui (pg 81). El îl avea danie de la Eremia 
Vodă, Deci aceasta ar îi cea mai veche danie din moşia târgului 
Vaslui, la 1600, întărită apoi de Simeon Vodă, de Gaşpar Vodă şi 
de Alexandru Vodă. Fii Băisanului ) uricar vînd cu 100 zloți Ungu- 
reşti acel vad de moară lui Vasile Coci vornicul, care îl dă danie 
mănăstirei sale sf. Gheorghe — zisă şi Zograful — de pe Lipovăţ. 

— la 1662 Febr. 7 Evstratie Dabija Vodă întăreşte mănăs- 
tirei sf, Gheorghe de la Lipovăţ dania făcută cu un vad de moară 
şi cu mori în apa Vasluiului. care a fost acea moară dreaptă 
domnească — n Bkiue Tor Man npâR renAnekii — (pg. 90). 

— A treia milă — de fapt a patra din trupul moşiei târgului 
Vaslui a fost dania, ceo face Evstratie Dabija în 1662 cătră Pavel 
fratele lui Hilohi, dascal domnesc, şi anume fi dă 71 pământuri, 
ce acum se numesc Brodoc din hotarul tirgului (pg. 91). 

Această danie va provoca o serie de procese pentru deli- 
milare, ceia ce va lămuri mersul şi natura miluirii. 

— A patra milă—recte a cincia făcută din trupul moşiei tărgului 
Vasluiului este cea a lui lliaş Alexandru Vodă, din 1668 Mai 28 cătră 
paharnicul Apostolache, care a ajutat domnia cu 2 cai buni biciu- 
luiţi 100 de lei, în nevoile militare, ce avea impătăţia în luptele 
încinse, în răstâmp de 25 ani cu luarea Critului de la Frănci. | 
(Let. II, 6) „şi dat-a acei cai în trebuinţa noastră, în treaba ţării, 
în mânule lui Balci-başa“. (pg. 89). Uricul lui lliaş Vodă preci- 
zază sumar locul dăruit „bucata acea de pământ din hotarul tăr- 
gului nostru al Vasluiului care este până în apa Vasluiului, şi 
din apa Vasluiului în sus pănă în hotarul Grecilor“ (pg. 89). 

Vodă Iliaș însărcinase 4 boeri să aleagă hotarul despre Vaslui, 
şi anume pe [lie Sturza stolnic, pe Gavriliţă sardarul, pe Nacul 
biv stolnic, şi pe Caracaş biv postelnic (pg. 89). 

  

1). Eremia Baisan uricar a avut de soție pe Varvara şi a avut 
5 copii: Simeon Baisan, Costin Băisan, căiugărit Oprea, Anghelina 
măritată cu Gh. Jora sulger, Todosica şi Antonia (Surete VII 242. 
Simeon Băisan are pe Tofan Băisan. Acesta are 2 feciori : Nastasă 
Băisan şi Gavrilaş Băisan; acesta are ps lon Băisan, căsătorit cu 
Catinca, (Cuzeştii VII, 244), 
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— A doua zi la 29 Mai, cei 4 boeri rînduiţi de Vodă aleg 
hotarele despre Vaslui şi mărturia lor hotarnică e întărită în a- 
ceiaşi zi, de Vodă lliaş. 

Postolache era proprietarul satului Tataraşilor din vecinătatea 
moşiei Târgului Vasluiului. Actele Tataraşilor le am copiate din 
Arhiva Topali, ca făcând parte mai apoi din trupul Muntenilor, 
ASurete ms, XL. 161—seqq; cf. |. Antonovici Doc. Bărl II), 

Apostolachi sau Postolachi, apare în actele seci. XVII cu în- 
cepere de la 1635, când se citează un Apostolachi (Ispisoace II, 
1 103). El e acel ce cumpără în Păţeşti cu 6 lei partea lui Pe- 
-pelea (Surete IX 133). 

Nu trebue să-l confundăm cu Aposfalachi fiul căpitanului 
Vasile al Avrămiei, nepotul lui Toader, şi câre are de frate pe 
Gavril între 1658—1667 (Surete III, 90; IV, 163, 267, 

Mai este un Aposfolachi vornic de poartă între 1662—1664 
(Surete IV, 141, 170, 176, 307, Ispisoace [II 1, 220). 

Acest Apostojachi e vfori sulger în 1652 Febr, 11, când 
cumpără jumătate din Frenciugi (Surete X, 120). Cum însă păr- 
ţile au fost răscumparate de răzeşi prin dritul protimisirei, el le 
cumpără din nou cu 200 lei în 1658 (Surete X, 221); iar în 1662, 
fiind acum vfori spatar cumpără cu 80 lei alte părţi toi din Fren- 
ciugi (Surete X, 1,221), 

Inaintat agă în 1662 (Surete V. 307), îl găsim vtori spatar 
în 1664 (Surete VIII, 107, 110). şi vel paharnic în 1667—1668 supt 
liaş Alexandru Vodă (Surete VIII, 113, 120, Ispisoace III, 2, 76). 

_ Păhărnicia mare fusese ocupată supt Stefăniță Vodă Lupul de 
Gligore Hăbăşescul ; supt Eustratie Dabija Vodă de Gligori Mi- 
elescul ; supt Duca Gh. Vodă în întăia domnie de Miron Castin 
în 1666 Mart; iar supt lliaş Alexandru Vodă de Postolache de 
la August 1666—1668. fiind înlocuit cu Lupașco Buhuș supt Gh. 
Duca cu a doua domnie în 1669 căruia apoi îi urmează Tudo- 
raşco Iordachi Cantacuzino în 1672. 

Postolachi, el şi cu cneghina lui au fost îngropaţi la Galata 
(laşi), cum spun cei 2 fii ai săi Joan Posfolachi 2 log şi apoi 
2 spatar, şi Stefan Postolachi postelnic între 1680—1686 (Su- 
rete XVI, 102, X, 221; Ispisoace IV, |, 87), ca unii ce dăduse 
danie măn. Galata moşia lor Căpoteştii. 

Ceia ce Postolachi păharnicul căpătase danie din trupul 
moșiei Vasluiului pentru 2 cai, căpătase şi marele. logofăt Raco- 
viță Cehan tot pentru 2 cai partea Pogăneştilor din trupul mo- 
şiei Episcopiei Huşilor, , 

___ Şi zice Vodă „cât loc iam dat dumisale iam ales din hotarul 
târgului, despre târg, despre Vaslui, şi despre sat despre Munteni şi despre locul Călugărilor, dela sfânta mănăstire ce să cheamă la Zugravi, despre Lipova... începătura hotarului se începe din Ce- tăjue, la vale prin pădure, până în marginea pădurii, fântâna 
Corci, şi de acolo prin poieni până în grindul Călugărițelor
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şi de acole pre la podul haimanului (Miclescul) şi peste Bâr-- 
lad pre şes până în drumul mare, unde a descălecat sfânta şi 
de acolo pre şes peste apa Vasluiului în sus pănă în capul 
fopilelor întrun grind, şi de acolo pre şes în sus până în fân- 
tâna Rălilor in drum“. 

Pe această linie s'a deosebit şi mai apoi moşia târgului Vas- 
luiului du partea dată miluire paharnicului Postolachi. 

Din celelalte hotare vechi ale laturilor despre răsărit Şi sud 
nu s'a păstrat de cât movila lui Ciuteș (Baloş) din 1490, în- 
tru-cât celelalte fiind movile, san alte denumiri, ori că s'au schim- 
bat în timp de 180 ani, numele, ori că s'au schimbat hotarele prin 
multe alte danii anterioare, cătră Eremie Băisan, cătră măn. St. 
Gheorghe din Lipova, cătră Pavăl din Brodoc 100 pământuri şt. 
fcătră Gavril hatmanul, Tătăraşii. 

Satul Tătărașii făcuse parte din trupul moşiei Vasluiului, şi 
ausese dat danie de Vasile Vodă fratelui său Gavril Hatmanul, Cât 
p ținut Gavril satul Tătăraşi, sătenii aveau dreptul de a se hrăni 
me moşia târgului Vaslui, plătind de a zecea. Murind Gavril hat- 
iejanul, fiul său Radul stolnic, se îndatoreşte la Apostolachi cu 600 

şi pune amanet în 1660 Oct 1 (pg. 85) satul Tataraşi, ce-: 
de ocolul târgului Vaslui. Dar între timp Radul stolnic moare 
în primăvara lui 1661, aşa că fraţii şi verii săi vin şi vând lui Apostolachi satul Tataraşi şi cu 5 fălci de vie la Huşi cu 1109 
lei ; aceasta în 30 April 1661 (pg. 86. Ci. Doc. Bărl, UI). 

In acest chip se anulează actul de danie, ce sora lui Radul 
şi Abaza, Safta Medelnicereasa, o făcuse cătră măn. Agapia (pg. 86), de oare ce Radu luase asupra lui satul Tataraşii şi fraţii şi: verii îl vând lul Postolachi în 1661. 

După zece ani (1671 lulii 18), Duca Vodă întăreşte biv vel: pah. Apostolachi satul Tataraşii cu dritul sătenilor de a se hrăni pe moşia târgului Vaslui şi zice cartea gospod: „satul Tataraşii iaste- lângă târg lângă Vaslui, care avea obiână oamenii de când au fost țiind satul Gavril hatmanul de sau fost hrănind pe hotarul târgu- lui Vaslui ori cu ce fel de hrană au fost slobozi“, 

Nu ştim supt ce formă trece satul Tataraşi de la feciorii: lui Postolache pah. de la lon şi de la Ştefan în mânule lui Ște-. Jan Milescu biv. post., care în 1691 ia carte de la C. Cantemir Vodă de stăpânire ; se reînoesc hotarele (pg. 99). In 1693 Noem. 15 C. Duca Vodă întăreşte. din nou stăpânirea [ui Ştefan Milescul şatrar (pg. 101). In 1696 Aug. 17 Antioh Vodă Cantemir re- înoeşte întăritura aceluiaşi Ştefan Milescu biv Şatrar (pg. 107): Tocmai în 1716 April 20 Maria, femeia lui Ştefan Milescul sardar vinde împreună cu fiul ei Frangole lui, lon Paladi vel Spatar şi jupânesei sale Nastasia satul Tataraşi (pg. 127). 

a



XXI 

10). Brodocul. (sl. spoaz, 69242), rus, NporoAz, NVTz, = 
«cale, trecere, vad, rus eptak no goat le gue, der Furf, passage 
mirus pia, dim. EpoACR, EpoAcudk=uka). Deci forma Brodoc e ru- 
“teană, Cele 100 pământuri „ce se numesc acum Brodoc. din 
hotarul târgului“ au fost dăruite lui Pavăl, fratele lui Hilohi, das-. 
cal domnesc la biserica din Vaslui de cătră Evstratie-Dabija Vodă 
în 1662 şi cu vad de moară în apa Bârladului, în sus de Vas- 
lui (pg. 91). 

In 1694 Febr. 8 Panâăjotachi marele postelnic cumpără va- 
dul cel mare (Brodocul/ de pe Bârlad, din capul luncii de la 
Gheorghe şi Pavel ficiorii lui Pavel Grecul, nepoți popei Gheor- 
ghe cel domnesc (pg. 103). In 1694 Mart 31 C, Duca Vodă dă- 
rueşte pe lângă vadul de moară, cumpărat de la feciorii lui Pa- 
vel, şi 100 pământuri „din locul târgului Vasluiului din sus de 
Vaslui pe amândouă părţile Bârladului şi pe din sus şi pe din 
gios de moară“ (pg. 104). La 1 April Apostol Talpeş vornicul 
-de poartă măsoară locul şi alege în deal despre apus spre Băl- 
teni 70 de pământuri, şi în deal spre răsărit în hotar cu Meri- 
şanii Sf. Sava alte 30 de pământuri; iar de-a lungul Bârladului 
s'au ales din valea lui Bejan în jos până în movila cea mare“ 
(pa. 104). 

. In 14 April 1694. C. Duca Vodă întăreşte hotarnica cslor 
100 de pământuri, cu loc de țarină, în pădure despre apus, şicu 
ioc de fânaţ în poenile din luncă despre apus; iar despre răsă- 
rit între Bârladul vechiu şi Bârladul cel mare—poiana Comisului, 
şi cu vad de moară între apele Bârladului, (pg. 106). 

11). Popa Gheorghe cel domnesc, era Grecul, şi e cunos- 
cut din hârtiile citite şi transcrise de la d-l Dragomir Hurmu- 
zescu, ce privesc moşia FHârsova, din vechiu Vărsova (Surete 
ms, XLVI.), Acest popa Gheorghe Grecul era uu vechiu răzeş în 
Baboşini, cu uric de propietate de la Petru Vodă Rareş. (leat 1530), 
când străbunnl său Micul, cumpără de la 12 veri primari, ur- 
mași ai bătrânului Pătru Corod, care a dat numele său plăşii Co- 
rodului şi apei Corodului de la Tutova. (mlrus xopsaa =— Baum- 
klotz = trunchiu de Arbure = Arbure) Petru Corod „fost-a boer 
supt Alexandru cel Bun. | 

El a avut —pare-se—2 fli : pe Stan Corod şi pe Vlad Corod, de 
pe Horincea, In 1488 Ianuarie 14 (1. Bogdan. Doc. lui Ștefan cel 
Mare 1, 320) Giurgia Corod vinde cu 6) zloți părţile sale de pe 
tatăl său Vlad Corod nepoatelor sale Malea și Neaga, cum şi al- 
tor nepoate Marta şi Neagşa, fetele Ioanei. 

Am avea deci aceşti urmaşi ai lui Păfru Corod:
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Pătru Corod cătră 1400 

Stan, viel Dolca (în Baboşini) 

  

  

!. (în Corodeşti) | 

loana fata Giurgea Corod Magda i 
ţ 

| Ana x 

| |_ 
Marta, Neagşa  Malea, Neaga = Z Z 3 23 2 S = 2 > & 

Lo bas Sas 2 =. > 5 e 8 & =» 3 e 8.> 

ax = 
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Micul cumpără de la cei 12 veri, urmaşi ai Dolcăi din Petre 
Corod, moşia Baboşini- pe Racova. Descendenții acestui Micul 
ni-i arată cartea lui Stefan Vodă Lupul din 166i (pg. 118). 

Micul cătră 1530 

| 
  

  

  

fată fată fată fată fată 
= Grecul == Ignat Scurtul, =—Triflan —Gligorce=—Ciur- 

| | | lan 
O popa Gh-ghe Grecul Anghelina Grigore Gligorcea = 
3 = Tudosca | | = 
3 Dumitraşco, Maria, Teodora, | Q 

“a | Ghinia, Alexandru =s 
o 

o» 
=> 

Pavăi Grecul > POI 
| =225 Pascal, Gheorghe Grecul 3: 

Intre aceştia se află răzeş Popa Gheorghe  * = Grecul, popă domnesc, întru cât cumpără ca Eee 
răzeş de la răzeşii lui, 

Popa Gheorghe cel domnesc capătă danie de la Antonie Vodă Roset în î676 Ghenar 4 (pg. 114): un loc de moară în apa: Racovei pre hotarul târgului nosiru Vasluiul în loc domnescu- şi unde va afla vad să facă moară spre hrana sfinţiei sale.* Nepoţii lui popa Gheorghe cel domnesc îşi vând vadul de moară din apa Bârladului—Brodocul-—lui Panaiotachi ; iar acesta sporeşte moşia cu noua danle de 100 pământuri pe îmbe malurile Bârla- ului, 
12. Cine era Panaiotachi postelnicul, care îngustează moşia. târgului Vasluiului cu 100 pămănturi dinspre Brodoc ? 
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Postelnicul Panoiotachi Morona este persoană blne cunos- 
cută cronicarilor noşiri şi vorbesc de dânsul Ion Neculce, Nec. 
Mustea şi Alex. Amiras. 

lon Neculcea vorbeşte mai pe larg de acest Panoiotachi 
Morona, care ca un grec Slujia, după cum îi umbla vremea (Let, 
Il 283). 

Posteinicia era o slujbă, care se dădea în mare parte Gre- 
cilor, cari ştiau mai multe limbi: Turceşte, Greceşte, Franţujeşte, 
Latineşte şi Italiana, or; Leşasca, 

Dacă am lua numai seria. de postelnici din sec. XVII, am 
găsi aceste nume: 

M. Trifan 1601. Bernat 1604, 1612, 1617. D. Barnoschi 1605, 
Dum. Chiriţă-Draco 1601. Gr. Ciolpan 1615. Nica 1619, Mihaila- 
chi 1621. Gh. Catargi 1622. Trufanda 1624 Nec, Catargiul 1627. 
Ivan 1630. Toma 1631. Enache 1632, M. Furtună 1634. Apostol 
Catargiul 1635. Ursu 1646. Iorga 1647. Andronic 1650, 1660. Sta- 
mate Heotie 1652, 1658, 1663, 1668. Ilie Şeptelici 1654. Alex. 
Costin 1662, 1674. Costantin 1671, 1679, 1680, 1683. Alex. Ra- 
mandi 1676. Alexandru 1685, Vlasto 1693. Panziotachi 1694, 1701, 
1702, 1703. lorga 1695. Manolachi Roset 1696, 1703. Maxut 1705. 

Peste 29 de postelnici din sec. XVIlnumai greci! Intre dânşii 
este şi Panaiotachi Moruna, grec. Porecla Moruna arată pro- 
venienţa sa, că a fost mare pescar din strămoşi şi furnizor de peşte 
Curţii Imperiale (lat Muraena, ital. morena, în. mureni grec. uov= 
podva, Ung. moruna, tus. moruna, turc. morîna). Poreclă de le- 
vantini, cuvântul e din elementele latine, dar venii pe calea co- 
merţului grec şi turcesc, nu rusesc, 

Panaiotachi a slujit Porții ca terziman, mulţi ani şi e dat de 
D. Cantemir în istoria ieroghifă ca lebădă. C Duca Vodă încă 
din întăia lui domnie îlutiliza ca vel postelnic înlocuind pe V/asto. 

Antioh Vodă Cantemir îl înlocueşte cu Manolache Roset, cum- 
natul său, între 1696—1700. Venind C, Duca cu a doua domnie 
îi rândui din nou postelnic, la 1700. (Let, 112 269), Uricar XVI. 
44; Surete ms. XIII. 171; XI, 55). 

In luptele de răsturnare ale boerilor contra lui C. Duca Vodă, 
Panaiotachi Morona a jucat un roi de samă. Şi zice cronica: 
„Atunci lordachi Vornicul Roset a chemat pe Panaiotachi Morona 
postelnicul, fiind de partea Ducăi Vodă şi a giurat că este voea 
să pue domn pe Mihalachi Racoviţă spatarul ...şi mai vârtos Pa- 
naiotachi Morona postelnicul, fu bucuros să fie şi el la un cuvânt, 
că era greşit lui Antiohie Vodă că i stătuse împotrivă la vreme. 
lui Duca Vodă. Atunci Pauaiotachi  Morona fiind om harnic şi 
isteţ la toate, de ştia rândul Porții turceşti la toate a şi făcut un 
harzu, cu mâna lui Pa scris, că ştia turceşte bine. 

Mergând cu o ceată mare de boeri la împăratul prin mijlo- 
cul Urdiei, enicerii întrebau pe Panaioiachi Morona postelnicul
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unde merge cu acea urdie. lar el zicea că merge la împăratul să 
pârască pe Muftiul că le-a mâncat ţara (Let. Il: 278), 

Dar Mihalachi Racoviţă nu dă postelnicia lui Panaiotachi 
Morona, ci rândueşte postelnic pe Manolachi Roset în 1703 (Let, 
îl? 280), 

| Viana în scaun cu a doua domnie Antioh Vodă Cantemir 
în 1705 »Panaiotachi Morona postelnicul trecu în ţara leşască“ 
(Let, IP 281). lar Mustea scrie: „Numai Panaiotachi Morona Pos- 
telnicul a pribegit, ştiindu-se greşit lui Antiohie Vodă din domnia 
dintăi, pentru că Va fost pârâtla poartă, când s'a mazilit Antiohie 
Vodă şi luasă domnia Const. Duca Vodă. Dar la a doua domnie 
apoi şi-a făcut pace şi Panaiotachi postelnicul“ (Let. II? 32). 

lar Amiras scrie: „Ajunsau dară şi la Poartă Cost. Vodă 
Duca şi a trimes pe Panaiotachi postelnicul şi a scos ferman să 
ia pe boerii din ţara. Muntenească şi să-i ducă la Moldova la 
Constantin Vodă“. (Let III: 113), lar vorbind de Antiohie Vodă 
zice: „Şi zic unii că acest sfat să-l fi dat Panaiotachi postelnicul 
(ca să se arate mai straşnic). [Let 12 115] lar | Neculce e şi 
mai explicit: Antiohi Vodă pusese postelnic pe Maxut; dar tuată 
chiverniseala şi toată cinstea rămase după llie Cantacuzino vist, 
şi dimpreună cu Panaiotachi Morona biv vel postelnic ; aceasta în 
1705; cari aceşti doi boeri chivernisau pe Anţiohie Vodă şi se potriveau amândoi aceşti boeri într'o fire după cum se zice „Calul 
rălos găseşte copacul scorfoş“ iuți, mândri, minciunoşi, fățar- nici, pirâtori pentru orice, amăgitori“. (Let Il: 284), 

In darea vădrăritului şi a cornăritului, Antiohie Vodă nu voia. dar îl îndemna Panaiotachi Morona şi Ilie visternicul. - Tar venind în cap lui Ilie Cantacuzino să se facă domn, a- vând nădejde pe Munteni şi peniru aceia avea prieteșug cu Panaiotachi postelnicul, ştiindu-l că ştie rândul Porții, soco- ind că a găsi vre-o vreme ca şi un Mihai Vodă“. :Let ÎI? 285), Panaiotachi Morona fu omorît de Mihai Vodă Racoviţă în 1707 în aceste împrejurări: „Aşijdere şi pe Panaiotachi Morona biv ve] postelnic, care era gata la toţi domnii de slujia drept şi li era cu priință Domnilor; iar nu ţării greceşti, şi pre urmă după slujbă îi pâra; tâmplatu-sa de era bolnav şi aşa cum era bolnav cu pataşca Pau luat Seimenii de [a gazdă de Pau dus la închi- 

Vodă în scaun. Şi după cea venit în scurtă vrame a pus de la zugrumat acolo [la odăile Seimenilor, zicând că pre toţi domnii părăşte. Această mulțămită şi milă şi plată a avut Panaiotachi de ia Mihai Vodă pentru arzul ce a făcut cu mâna lui de Pa poftit domn la domnia dintăie, (Let Il» 288). 
Acesta a fost Panaiotachi Morona marele postelnic. A plătit cu capul politica lui de duplicitate. In 1694 Panaiotachi postel- nicul cumpără vadul de moară de pe Bărlad de la Gheorghe şi Pavăl Grecul. Duca Vodă întăreşte şi sporeşte dania cu 100 de 
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pământuri, pe care le şi măsoară în 1 April. 1694 şi la 10 April 
1694 le despătțeşte de vecini (pg. 105). i 

In 1706 Ghen. 24. Panaiotachi biv vel post. vinde cele 100 
pământuri visternicului lon Paladi (pg. 124). 

Persoana vist. Ion Paladi, cumnat cu Velicico Costin hat- 
man, carie ţinia pe soru-sa Aniţa, e prea cunoscută şi din doc.(I. 
Antonovici, doc. Bârlădene III) cât şi din letopiseţi. Intre multele sale 
moşii din Tutova, Ioniţă Paladi vist, era stăpân şi în Vaslui la o 
sâmă de moşii (Î. Ant. Doc. Bărl. Il 194-249) şi locuri de pri- 
săci: Tătăraşii, Părtănoşii. | 

Ioniţă Paladi vist. a fost fiul lui Toader Paladi vornic, care 
însurat de trei ori, a avut din întăia căsătorie pe Enache Paladi, 
din a doua căsătorie pe Aniţa Costin şi pe lon, şi din a treia 
căsătorie pe Cost Paladi. lon Paladi vist, s'a însurat cu Nastasia 
fata Gheucăi vist, şi a Sănicăi, ” 

Panaiotachi Moruua biv vel post, 
Ecaterina  (a)=— - (b) Safta 
fata lui Iordachi |! 
Cantacuzino stol. 
şi Ileana Alex. 

Catargiu 

Velişco Moruna Enachi biv agă 
vel sluger 

„Cf. |. Filitti, Arhiva Cantacuzino“ 278 
13). Dania măn. Floreşti. Şi măn. Floreşti avea ocină satul 

Seliște, dat danie de leremia Vodă Movilă „care Selişte este 
“dreaptă ocină si. Mănăstiri Floreştii ce se împreună cu locu? 
târgului Vaslui. In 1695 se măsoară Seliştea şi se aleg hotarele 
despre vecini deci şi despre Vaslui (pg. 106). 

14. Dania lui Mih Racoviţă spatarul. In 1696 Sept 15, Antioh 
Vodă Cantemir dă „o bucată de loc din hotarul târgului Vaslu- 
iului“ spatarului Mihalachi Racoviţă (pg .109). La 22 Sept. acelaşi 
an Ștefan Pilat vornicul de poartă măsoară şi alege hotarele: în 
frunte locul dăruit avea 115 pământuri 1), şi mergea din hotarul Mă- 
răşenilor în gios în spre răsărit până în hotarul Burgheleştilor 
'pg. 110). In 28 Sept. 1696 întăreşte hotarnica lui Ştef Pilat (pg. 
111, 115). In 27 August noul stăpân capătă carte gospod de a lua 
de azecea de pe moşia dăruită din trupul moşiei târgului Vasluiului 
(pg. 117, 118). Mihalachi Racoviţă spatarul ni e cunoscut iar des- 
pre neamul Cehănesc, vezi ale mele Surete VIII. Racoviţeştii, cu 
arborele genealogic, şi vol XVI, Fereştii cu Cehăneştii de baştină, 

Cu această danie intrăm în sec. XVIII, şi vedem că moşia 

    

1) Cum pământul avea în lăţime 20 de paşi (pg. 125) relese că 
“acele 115 pământuri „frunte locului“ ar face în măsuri metrica, pasul 
având 6 palma, iar palma 0,27 cm., o lărgime de peste 3 kilometri,
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târgului Vasluiului, hărăzită de Ştefan Vodă cel Mare, în 200 de 
ani s'a îngustat prin miluiri cu atâtea vaduri de moară pe Vaslui, 
pe Bârlad, pe Racova, cu atâtea pământuri de ţarini, vii livezi, 
imaşuri etc., că mai nu rămâsese de câtvatra târgului cu un foarte 
redus domeniu, 

Și lordachi Roset vornicul era stăpân a 2 moşii din apro= 
pierea Vasluiului: locul Buloae pe Bârlad şi Teleajen, cumpărat 
de la Pătraşco Buznea, urmaş de a lui Bogza logofătul, (pg. 124), 
şi două hlize de loc pe valea Tărăcenilor, cumpărate dela răzeşi. 
Bejan Hudici vornic de poartă şi Axinte Uricarul le măsoară pe 
amândouă trupurile (pg, 126). 

O nouă măsorişte şi hotărătură se face Tataraşilor lui lo- 
niţă Paladi biv vel spatar în 1725 Dec. 15 de către Gh. Herme- 
ziu clucer şi alţii (pg. 130), iar tocmai în 1746 Aug, 11 Nec, Ti- 
ron, vornic de poartă, hotărniceşte Mărăşenii Sf. Sava din laşi 
despre Vaslui şi alte moşii (pg. 134). 

Cu aceste ajungem la dania moşiei târgului Vasluiului cătră 
măn. Precista din Roman. 

15. Dania târgului Vaslui cătră mân. Precista din Roman. 
In 1757 Noem. 30 Cost. Vodă Mihai Gehan Racoviţă Vodă dă 
hrisov de miluire „fot locul cât s'a găsit drept domnesc la fâr- 
gul Vasluiului“ şi-l afieroseşte mănăstirei sale Precista din Ro- 
man „de am început şi am săvârşit domnia mea din temeiu o 
sfântă mănăstire în târgul Romanului, unde se cinsteşte şi să prăz- 
nueşte hramul Adormirea Prea Sfintei şi Prea Curatei şi blagostovitei 
slăvitei de Dumnezeu Născătoare şi pururea fecioară Maria“ (pg 141). 

In lanuar 13 acelaş: an, 7265, Vodă scrie carte la Nec. Ra= 
coviță med. să măsoare moşia. la 28 lanuar e! raportează lui 
Vodă că a mers la Vaslui, a măsurat moşia şi pădurea şi au 
eşit aceste măsuri: 

1), Fruntea moşiei spre apus pe Racova 194 funii a 20 stân- 
jeni = 3880 stânjeni (9 kilometre). 

2). Miilocul alăture cu târgul, pe Bârlad şi Delea 130 funii 
a 20 stânieni ==2600 stânjeni [6 chilometri]. 

3). Partea dispre răsărit, Bahnari până în Greci 57 funii = 
1140 stânjeni [3 chilometri]. A 

lar lungul moşiei târgului din Codrul Racovei până la Băh- 
nari în drumul Nebunului 498 fune = 9960 stânjeni [22 chilome- 
trii) (pg. 137), adică circa 11000 Ha. 

Hotarnicii mai aleg şi vatra târgului Vasluiului astfel: va- 
dul ezăturii din sus de casa Culii căpitan — apa Vasluiului în jos 
până în podul cei mare ce trece Vasluiul, apa Bârladului în sus: 
până în Delea — părăul Delea în sus — o buză de pisc spre ră- 
sărit — apoi drumul ce merge prin Vaslui — ţintirimul Zugrafi — cărarea până în vadul Vasluiului. (pg. 139). Sprelămurire slujeşte 
planul Vasluiului din 1783 (pg. 288). 

16). Precista din Roman. Supt lunga păstorire a Episco-
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pului de Roman, /oanichie (1747-1769), fost egumen la măn. 
Neamţului, s'au adus multe şi frumoase îmbunătăţiri bisericilor din 
Eparhia sa şi din Roman. Biserica Precista primi şi ea schim: 
bări radicale. A fost zidită din temelie de Doamna Ruxanda, soţia lui 
Alexandru Vodă Lăpuşneanu, la 1568, după moartea soţului ei, 
biserica poartă această inscripţie slavonă. 

H3Roasiiem WTua,  nocnkiueniem ceha,  -caRpBulienieA cTro AKA 
BAPOUCTHEA Hi BPOAMOBHRA rCRARKa pOBANAA, MATA PNAHS BOrAa, 
BOEROAI, EOXiEM păueiiei n SCPZAHhIM BREXĂEARHIEA, CZ3Aa can 
Xpam ez Hm Seniie nphkerbu BAAAUH EUH SA CEOE BApaRIE A Crice 
BE NAMAT cin, A Sa cnceHia uecPHo ScwWnIuHE PWANTEAEY cu, A 0c- 
HOBania 3Aanito noaouca wT Mea data kr, 5 CZBPZUIHCA EA AMeua 
Cinremepii, ci Au, BA AkTo “taca, 

„Cu vrearea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea 
sfântului Duh, bine cinstita şi de Dumnezeu iubitoare Doamna - 
Ruxanda, maica Domnului Bogdan Voerod, din râvnă dumne- 
zeiască şi cu zeloasă dorinţă zidit-a acest hram în numele A- 
dormirii Pre Sfintei Stăpânei Nascătoare de Dumnezeu, pentru a 
sa sănătate şi măntuire, întru pomenirea sa, şi pentru mântuirea 
celor cu cinste răposaţi părinţii ei, şi începătura zidirii s?a începutus'a 
din luua lui Mai 23 şi s'a săvârşit în luna lui Septembre 15 zile, 
în anul 7077 (Melhisedec, Cronica Romanului 1. 194). “ 

Biserica aceasta fu retăcută în 1750 de Episcopul Ioanichie 
cu ajutorul lui C. Vodă Racoviţă, cum spune o parte din inscripţia 
de la 1838. „Această sfântă biserică, unde se prăznueşte Ador- 
mirea Precistei, întăiu a fost zidită de Doamna Ruxanda, maica 
lui Bogdan Voevod, la 1569. AI doile s'a zidit de iznoavă de 
Episcopul Ioanichie, cu ajutorul Domnului Costachi Racoviţă 
Voevod, la 1755 şi s'a dat metoh sfântului Spiridon din laşi“. 
(Melhisedec Cr. Rom. Il 199). 

Cum însă această rezidire a fost slabă şi nesolidă, şi nici 
destul de încăpătoare, fu refăcută în 1787 supt Episcopul Anto- 
tonie, egumen fiind Gherasim Putneanu, cum spune inscripția din 
1787: „Această sfântă biserică, unde se prăznueşte Adormirea 
Precistei, întăiu a fost zidită de Doamna Ruxanda, maica lui Bog- 
dan Voevod la 1569. Al doilea s'a zidit de iznoavă de Episco- 
pul Romanului chir Ioanichie cu ajutorul Domnului Costantin Ra- 
coviță Voevod la 1753 şi s'a dat de ctitorii săi metoh sfântului 
Spiridon din laşi. Al treile iarăşi s'a zidit din temelie, din veni- 
turile mănăstirii, fiind egumen Gherasim Putneanul, la anii 1787«, 
iar în dos scrie ruseşie: „Acest Gherasim Putneanul a pus în- 
ceputul spitalului în mănăstirea Precista, unde până atunci se a- 
dăposteau sărmanii“, (Melh. Cr. Rom. Il 151), 

Supt anul 1756 se povesteşte împrejurarea; cu care Vodă 
Racoviţă a devenit ctitor Precistei; „pa calea către Iaşi noul domn
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a rămas în Focşani trei zile, a ascultat sfânta leturghie în biserica 
Sf. profet Samoil, pe care o durase elde lemn din prima sa dom- 
nie, spre mulțumire că a ajuns iarăşi domn, a însărcinat pe epis- 
copul Ioanichie să prefacă acea biserica în mănăstire de piatră. 
Ajungând la Roman, noul domn fu primit Îa Episcopie cu paradă 
religioasă. A doua zi fiind sărbătoarea Bunei-Vestiri, a mers Dom- 
nul de a ascultat leturghia la biserica din mănăstirea Precistei, 
:cea din nou zidită de Episcopul Ioanichie. Domnul a rămas 
foarte încântat de frumuseţa bisericei şi buna orânduială a mănăs- 
tirei, Satisfacerea și o arătă prin dorința de a se face cocti- 
Jor cu episcopul la acea mănăstire. | a hărăzit din partea sa vest- 
minte, candele de argint, moşii, vii, târguri, scutiri de dări (Cr. 
Rom. II, 65 seq.). 

Intre aceste sporiri de venituri întră şi hotărârea domnului 
de a închina moşia târgului Vasluiului mănăstirei Precista din Ro- 
înan, Și în acest înţeles trebue luată fraza din hrisovul de afiero- 
sire „am început şi am săvârşit din temeiu o sfântă mănăstire în 
târgul Romanului“. 

Hrisovul de închinarea Precistei cătră măn. Sf. Spiridon e 
din 7273 Sept. 7 (1764) şi e dat de fratele lui C. Vodă Racoviţă, 
de Ștefan Vodă Racoviţă, Voevodul Munteniei. 

lată cum îndreptățește el dania : „Deci dar acestea socotind 
şi Domnia me şi din râvnă dumnezeească fiind îndemnat, prin- 
tracest domnesc al nostru hrisov dăm şi închinăm la sfânta mă- 
năstire din oraşul laşilor a lui Sf, Spiridon, unde _iaste și spi- 
talul de bolnavi, ctitoreasca noastră mănăstire a prea sfintei de 
Dumnezeu Născătoare i pururea fecioară Maria, ce se află din 
temelie zidită în ţara Moldovei, la Roman, şi cu toate cele de 
trebuinţă şi de podoabă, mişcătoare şi nemişcătoare îmbogăţită 
și înzestrată de răposatul întru fericire fratele domniei meale. 
Costantin Vodă Racoviţă, după a căruia pristăvire rămăind această 
mănăstire întru ostenirea domniei meale ca unul ce sântem după 
dreptite şi după orânduială adevărat ctitor, iegăm şi închinăm a- 
ceastă a noastră mai sus ctitoreasca noastră biserică din Focşani, ia care se prăznueaşte fericitul proroc Samoil, şi biserica de la 
Bodeşti, la mai sus numitul Spital din laşi a sf. Spiridon, orân- 
<duind prin hrisovul acesta al domniei meale, ca de acum înainte să fie supuşi şi supt stăpânirea şi chivirnisala acestui spital a sî. Spiridon, împreună şi cu toate daniile şi altele mişcătoare 
şi nemigcătoare, numindu-se şi fiind metoh fără strămutare acestei 
mănăstiri în veaci ; şi să se chivernisască de egumenul şi de E.- pitropii ce vor fi după vremuri la această mănăstire“, 

(ci. Surete ms. XLVII, 749). 
| 17. Moșia Vasluiului. Voevozii Moldovei de după C. Vodă Racoviţă Gehan întăresc şi sporesc milele ctitorului Voevod. Aşa Scarlat Gr. Ghica Vodă în 1758 Mai 23 (pg. 142) dă şi întăreşte dania lui Vodă Cost, Racoviţă, lar în lunie acelaş an regulează 

 



XXIX. 

veniturile ce are a lua măn. Precista de la târgoveţii de Vaslui, 
„din pâne (dia ţarini), din fânaf (imaş şi tânaţă), din prisacă 
cu sfupi (de la 50 stupi unul, sau o pară de stup), din grădini 
cu legume (grădinării), din livezi cu pomi (fructele), din in și: 
cânepă“. Asta arată că se făcea o cultură intensă pe moşia târ- 
gulul, date fiind nevoile târgoveţilor (pg. 143). 

— În 1759 Ghenar 2, lon Teodor Vodă Calimah reînoeşte: 
dania, şi afirmă şi el că Cost. Vodă Racoviţă a zidit mănăstirea. 
Precista şi a săvârşit'o -din temelie. In întăritură se reînoeşte toate. 
hotarele moşiei târgului Vasluiului, după hotarnica medelnicerului: 
Nec. Racoviţă (pg. 144). 

In 1760 Oct. 3, loan Vodă Teodor Calimah regulează natura: 
veniturilor târgoveştilor de Vaslui, spre a nu fi păgubiţi de noul: 
proprietar, Precista din Roman. Domnul constată că târgul Vas- 
luiului a avut multe încălcări, de aceia îl scutește : 

1) de camănă 
2) de bezmăn 
3) de mortasăpie 
4) de bour 
5) pentru crâşms să nu dea nici un ban 
6) boerii să nu aibă crâşme în târg, ci numai tărgovețţii 
7) la musafirii turci ori boeri sau alte slugi domneşti să nu- 

dea nici găini, nici carne, nici pâne, nici orz, nici o zaherea ; toţi: 
să-şi cumpere cu bani 

8) în fiecare săptămână să se facă târg de vite şi de martă, 
cum a fost din vechiu (pg, 147). 

18. Privilegiile târgovefilor. In hrisoavele de danie şi mi- 
luire cu începere de la C. Vodă Mavrocordat — cătră 1742 — se. 
găsesc rudimentele vieţii orăşeneşti. Să le lămurim pe rând: 

Târgoveţii de Vaslui, ca şi toţi locuitorii din sate, îşi aveau 
dreptul de folosinţă la moşia târgului, care dintru început a fost 
domnească, apoi boerească, apoi mănăstirească, apoi iarăşi boerească 
până în timpul nostru, Ca orice sătean aşezat pe moşie particu- 
iară şi târgoveţii aveau drept la farină de pe moşia târgului, plă-- 
tind diimă măn. Precista, din zece una (deseatina); din fânaţ ia- 
răşi din zece căpiți una, din priseci cu stupi din 50 stupi unul, 
de şi i se zicea deseatină, dar ca o amintire din vechile raporturi 

„ fiscale din Ardeal unde era guinquagessima, transformată în desea- 
fină, dar tot din 50 unul, 

Apoi viața orăşănească cere un consum mai mare de zar- 
zavat, Mulţi din târgoveţi îşi aveau grădinării pe moşia târgului, 
de aceia hrisovul zice: din grădini cu legume. 

„Dacă înriuririle străine, slavă şi turcă, ne-au dat termeni ca 
grădină şi zarzavat, iar-în timpul nostru chiar denumirea de bul- 
gărie şi sârbie la grădinile cu legume, de fapt însă Românul a 
păstrat cu sine ca latină practica culturii leguminoaselor : ceapă: 
(caepa) aiu şi usturoiu (allium, «stulonium), curechiu şi varză:
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(cauliculus, viridia), fasolă (phaseolus). (pasc5At), marar (mărathrum), 
leuştean (levisticum) /infe (lentem), nap (napus). pepene (pepo- 
nem), petrenjel (Petroselinum); slavii ne-au dat bob (sea), 
“morcov (bulg mopo), hrean (yp'kun) crastavete (bulg Kpac'TaRHRb); 
iar Turcii ne-au dat nohot (nuhhud), harbuz (cârpuz), farhon 
“(targun), iar Ungurii pe hafmafuchi (hagimacsicss =— bulb de 
agimă), . 

s d mai zice hrisovul : din livezi cu pomi; şi aici a venit un 
„amestec de înriuri slave pe lângă fondul latinesc al culturii po- 
milor fructiferi: livadă (sl. atinaaa, alb ljuvath : 

lată câţiva arburi fructiferi şi roade din fondul latin : alun (avel- 
lana nux), câpșune (caput!,. cireş (ceraseus), îragi (fraga), agrişă 
(agricus), măr (malum), păr (pilus), nuc (nux), persic (persicus), apoi vie (vinea), vin (vinum), vifa (vitis), poame (pomum), dar 
cais (î. kaisi), zarzar (î. zerdaly; gr. taptadoă ; perj (sl. priiti). Deci şi târgoveţii din Vaslui îşi plantase copaci roditori pe anumite întinderi din moşia târgului şi plăteau de a zecea, Dar Vasluencele erau şi ele gospodine şi aveau nevoe pentru a-şi face câmeşi, schimburi (izmene) şi alte albituri, ca măres- tergure, să cultive inul (lat. linum, cânepa (|. cannabis, ital, că- napo) ; de aceia hrisovul aminteşte că îatru cât se cultivau inul -și cânepa să se ia de a zecea şi din aceste roade ale câmpului. Curechiul, care se găseşte anunţat pe ici pe colea în docu- mente aici, cred, că e vărât în numele generai grădină cu legume. lată dar deduse din limbă o întreagă stare economică — cu fond latin — a târgoveţilor din Vaslui, 

„De ce nu se vorbeşte de vii, de pădure. de iazuri, de -vaduri de moară, Pentru că aceste erau privilegii date celor mi- luiţi, ca biserica Sf. Gheorghe de la Lipovăţ, popa Gheorghe cel «domnesc, Racoviţă Mih. spatarul, Panaiotachi Moruna Postelnicul, Apostolachi paharaicul, şi alţi cari ei capătă danii de mori, de „vii, de iazuri, de vaduri de moară etc. ” Prin toate aceste venituri ale Precistei din Roman, însamnă că şi târgoveţii erau supuşi față cu proprietarul ca toţi ceilalţi Aocuitori ai ţării, săfenii, | 
Vin alte privilegii, ce privesc numai pe târgoveţi Aceste ra- porturi fiscale le determină lon Vodă T. Calimah în 1760. lată înţelesui lor: 
a) Camăna (sl, amena), Stein, piatră dar şi o greutate de 20 ptunzi (livre) ; adică 5 ocă (furi, germ pfund, lat. pondus). Un pud are 40 pfunți. 
Camăna a îost darea ce se lua de pe ceară (Cantemir. Scri- soarea Moldovei 164). Incă din sec. XV darea aceasta era cu- noscută de supt Alexandru cel Bun „KâMIHA BRockS — camăna de ceară“ (Arh. ist. 1.1, 164) Comerţul cu ceară şi miere fiind unul dia cele mai întense, crâcimarii care probabil la început vin- deau şi miere şi ceară, plăteau. camâna pe ceară, rămânând
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mai apoi ca să vânză şi vin —crâşmele erau un drept regalian 
al proprietarului—aceleaşi crâşme au plătit camâna și pe vin In 
sec. XVIII a rămas taxa, dar numai pe vin, întru cât desetina — 
pe stupi, luase o altă organizare fiscală — guinquagesimală— (Cr. 
Huşilor 61, unde se dă nota greşită ca etimologie a Episc. Melhise- 
dec: camăna n'ar fi cumen=— piatră, ci cămin=casă lat caminus,. 
chemine). Erau căminari mari şi vtori căminari. In un hrisov de 
miluire a Episcopiei de Huşi din 1621 dela Alexandru Radu Vodă 
se dă ordin marelui căminar: „am miluit pe sfânta rugă Episco- 
piei Huşilor cu 2 crâşme, un macelaru, şi un cojocaru ; iar crâșma 
să fie pentru ceari, cum a fost din vechi, iar Dv. căminari să 
nu-i îavăluiţi de camănă nici pe crâşmari, nici pe măcelar, nici 
pe cojocar* (Cr. Huşilor 38). Camăna se plătia în 1769 câte 3 
1ei de bute, - 

In deobşte însă caminăritul se plătea Ia vin pe crâșmă, îna- 
inte de a fi pogonăritul. vadrăritul. De aceia la serbi camâna se 
confundă cu sfrugure : serb kom-mina, ceh komin, marc de raisin, 
alb komine  uva, vinaccia). Cum dela taxa pe ceară — ca un 
un drob de piatră — sta ajuns la taxa pe vin, este o chestie de 
practica încasărei taxei pe ceară, drobul — camăna — având greu- 
tatea de 40 de funți s'a luat ca o unitate de cântărit vasele cu vin. 

In condica lui Mavrocordat din 1742 cetim ponturiie cămă- 
năritului pe crâşme mari sau mici (pg. 188, 191). 

2 bani la vadra de vin şi med, 
6 potronici (60 bani) cepăritul de bute, 
3 potronici (30 bani) cepăritul de poloboc, 
2 ughi (600 bani) de căldarea ce face horilcă, 
6 potronici (60 bani) răsura”), 
3 potronici (30 bani) iau mesercii de vacă, 
6 bani de capră şi o ocă de carne de oae, 
2 bani de miel, 
2 ughi (600 bani) teascul de ceară, 
6 potronici (60 bani) răsura, 
2 zloți (-80 bani; horilca ce se aduce şi 2 ocă horilcă de cotă, 
3 ocă vin de bute, 
2 ughi (600 bani) de cojocari, blănari, 
6 potronici (60 bani) răsura, 
In aceiaşi condică Cost, Vodă Mavrocordat prevede căsnu 

se va scuti nici o crâşmă vlădicească, boeșească, mănăstireaică 
sau slujitorească. Cum banii pe atunci erau bani, lei, potronci- 
zloți, ughi, i-am transformat pe toţi în bani, unitate fiscală a bu, 
getelor vechi, 

- 

    

1). “Răsura era zecimea adițională ia taxe, dia care se plăteau 
Slujbaşii însărcinaţi cu strângerea dărilor. S'a organizat apol o casă -a răsurilor. | 

-
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b) Bezmănul (sl. cra —nmkne =— fără posesiune, R:3—mtbcernin = fără locuinţă); cred că ni'are a face cu turcescul bil—muzame-- net, cum crede Cihac, a 
Ideia este aceiaşi: emphyieose bail emphyisotique, dar nu: “cuvântul. Taxa a avut în vedere pe ceic are n'aveau nici casă nici masă, nici aşezare = imeanie, measinie, de aici dubla formă bezmăt, şi bezinăn, în care măt are înțelesul de aşezare, locuinţa (avkere), iar măn are înţeles de avere (imeanie). 
Bezmănul era adetiul pe caşă câte 2 lei, dare ce. se arunca: asupra sătenilor, foşti vecini, aşezaţi pe moşia proprietarului. Azi ar fi fonciera pe clădiri, - 
c) Mortasepia (grec. uovrocians), era taxa cănfăritului. măr-. furilor, mai ales taxa pe vite. Darea aceasta a pus'o cel dintăi Duca Vodă (Let. II, 21). Mortasepia era din vechiu un venit al postelniciei mari şi a starostiei, zic boerii în 1769 în anaforaoa dată Generalului von Stâffel (Arh. laşi |, 149). 
In condica lui Mavrocordat din 1742 avem dispoziţiunile toate pentru mortăsepie (î. marda— siper ordin de a se plăti în: plus peste preţul lucrurilor, taxa). Cea mai scumpă mortasepie: o plăteau Iaşii, faţă cu celelalte târguri. lată un tablou: 
  

IA ŞII Alte târguri 
  

horilcă de car horilcă , . . 2 zloți (180 
bani) 2 ocă. 
horilcă - rachiu adus. . . 2 zloți, 2 po-[ 
tronici (200 
bani) 2 ocă 
rachiu 

Carul de peşte sarat . . . , 2  potronici - 
(20 bani) 2 
peşti 

putina de miere .. . . 1 potronic 
(10 bani) 

taraba de bacal şi precupeaţe. 1 ban 

poloboc cu perie . . . . , .2 potronici 
(20 bani) 2 
ocă perje 

poloboc de oloi .. .., 2 potronici 
(20 bani) 2 
ocă oloiu 

buțea de vin transit . ., . , 2 potronici 
(20 bani)  
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IA ŞII 
  

Alte târguri 
  
poicbocul de curechiu 

carul cu cofe 

carul cu vase 
carul cs harbuji . 
carul cu fructe -, . , 

putina. de brânză . 
carul cu tutun 

carul ce intră în târg 

poloboc cu coase, în car mo- 
cănesc ori unguresc 

căruţa cu raci 

căruţa cu orice în ea 

trunchiul de carne 

sacul cu făină 

sacul cu legume 

sacul cu mălaiu 
“carul cu făină 
sacul cu grăunţe 
polobocul cu dohot 

de vită 

boi , 

cal, iapă . 

cae , 
Surete și Izvoade (Vaslui) vol, 

2 potronici 
(20 bani) şi 2 
dispicături de 
curachiu 
5 bani şi 2 
cofe 
4 bani 
4 bani 
4 Dani şi 
una ocă poa- 
me 
4 bani 
2 potronici 
(20 bani) şi 2 
ocă tutun 

2 potronici * 
(20 bani) 
2 potronici 
(20 bani) şi 
100 raci 

"o bucată de 
carne 

câteva legu- 
me 

4 bani 

una şi jumă- 
tate vadră 
dohot 

XV. 
  

2 potronici 
(20 bani) 

2 ocă mariă 

2 parale (6 b 
pe jumătate 

1 para (3 bani) 

4 bani 

8 parale (24 b.) 
din care 4 pa- 
rale cumpărăto- 
rul, 4 parale vîn- 
zătorul (mardă) 
6 potronici (60 
bani) pe din 
două 

2 Dani 
kk
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Bourul (iat, bosurus), în forma buor, boor, bour, era taxa pe 

cornărit şi înfieratul animalelor, aduse spre vănzare la zi de târg. 

In obiceiul vechiu al ţării se punea bour pe stejarii sau ulmii, 

cari slujiau ca semne de hotar. Cum se însemnau copacii, aşa se 

îosemnau şi animalele, se înfierau cu fier roş, având marca bourul. 

e) Crâşmele sunt scutite de ori ce dare; darea pivnicerifului, 

era o taxă globală pe pivnițe, indiferent de ceia ce se vindea în de- 

taliu ; apoi a venit vădrărilul taxă pe vinul, ce se vindea în de- 

taliu, Mai din vechiu fusese pogonăritul, Dările acestea ale crâş- 

melor fusese din ce în ce mai îngreuiate. Pogonăritul era 20 bani 

de pogon ; crâşmăritul era 5 lei de crâşmă; vădrăritul era 2 bani 

de vadră, (vezi „Sămile visteriei Moldovei din 1763. loan Neculce 
V, 83). 

) Musafirlicul a fost o grea angărae pe ţară. Regimul rechi- 

ziţiei forţate era starea normală a vremurilor din trecut ; de aceia 

ca apărare a cetăţenilor trebuia să se recurgă la cărţi de privi- 

legiu, de sculeală şi de apărare faţă de slujbaşii statului, Şi târ- 

goveţii de Vaslui, contra cărora se scornise vorbe de ocară, ce 

ie înregistrează D. Cantemir, au recurs la cărţi de apărare contra 

celor ce ar fi venit să facă găzduiri musafirilor aleşi ai târgului. 
g) In sfârşit zile de târg săptămânal era o formulă, care de- 

veni generală cu înfiinţarea târgurilor din Moldova, pentru sporirea 
alişverişurilor moşiilor, pe cari se aşezau târgurile. 

Dar raporturile dintre măn, Precista şi târgoveţii de Vas- 
lui continuă a preocupa domnia; şi tocmai în 1776 Mart. 22 (pg. 
151) Gr. Alex. Ghica Voda dă o nouă carte gospod—un nou ur- 
barin—pentru târgoveți. 

Precista din Roman începuse a vinde cu anul-—ofcupul!)— 
veniturile moşiei târgului Vaslui la unii şi la alţii, Noii otcupari 
nu vroiau să recunoască târgoveţilor drepturile, ce le aveau dea 
cosi făn de pe moşia târgului pentru trebuinţele lor casnice. Vodă 
Calimah dispune să se păstreze toate drepturile vechi, însă atâta 
fân cât le trebue, nu însă şi peniru. vânzare la străini, ci cel mult 
pentru musafirii. ce-i supără adesea cu popasul lor. lar ca o în- 
lesnire dată târgovetilor, Vodă îi preteră la vânzarea veniturilor 

moşiei să ia târgoveţii ofcupul! pe sama lor, 
Se vede că şi unii din târgoveţi erau abuzivi, cu şederea 

lor pe moşia Vasluiului şi egumenii măn. Precista scot de la 
domn diferite cărți gospod pentru înfrânarea abuzurilor. Aşa avem 
cărţile din 1777 Mai 6 de la Gr, Ghica Vodă (pg. 163), din 1778 
Mai 20 „ae la C. D. Muruz Vodă (pg. 154) şi din 1779 Sept. 1 
pg. 155). 

19) Danii de locuri de casă în vatra târgului. Cu toate că 
moşia târgului fusese afierosită măn, Precista din Roman, rămăsese 

_ 1) Oicup (sl. wwasnz, redemtio, rus. orkSnz, fermage, mlrus, 
RiAKYIA, Bisnvnarmnie, Abkaui, cumpărătură),
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focuri virane—gospod-—în vatra târgului, pe care Voevozii le dă-- 
ruesc diferiților dregători, negustori şi oameni domneşti. 

a) In 1766 lunie 5 Gr. A. Ghica Vodă dărueşte lui Ioniţă 
mazil feciorul lui loan ltciohodar (copil din casă) un loc de Îl'a 
stânjeni lungul şi 15 st. curmezişul, pe care apucase a-şi face şi 
-dughene (pg. 146)=— 858. 3270 m. p 

b) In 1766 Iulie 1 Gr. A. Ghica Vodă dărueşte lui Ioniţă 
Cuza biv vel stolnic un loc de casă de 23 stânjeni în lungiş şi 
curmeziş (pg. 149) — 2630 7041 m. p. 

c) 1768 lunie 5. Măn. Fâstâcii căpătând danie, partea căpă- 
“tată danie de Mih. Vodă Racoviţă din trupul moşiei Vaslululni, cere 

“de la Vodă boeri hotarnici să i se aleagă părţile sale atât despre 
Vaslui pe din gios (din rediul lui Vodă pănă în valea Dodeştilor), 
cât şi despre Greci pe din sus, moşia răposatului log, Radu'Raco- 
viţă (pg. 150). 

d) 1776 Sept. 27. Mihail Cerchez spătar capătă danie de 
la Gr. A, Ghica Vodă 2 locuri de casă în vatra târgului Vaslu- 
iului, din care unul de 106 stânjeni în jur, şi al doilea de 526st. 
în jur i iar amândouă peste tot au 632 stânjeni=—/7994.5000 m p. 
(pg. 153). 

- e) Clement diac de visterie capătă danie un vad de moară 
în apa Vasluiului. Acest vad de moară a provocat nesfârşite pro- 
cese cu măn. Dobrovăţul, întru cât s'a constatat că Vasluiul şi-a 
schimbat matca încă de la Ştefan Vodă (pg. 156) „că din zilele 
lui Ștefan Vodă cel bălrân au abâlut apa, săpând hindichiu, 
care se cunoaşte și acum şi au îndrepial-o pe sub târg, pe 
unde mearge acum Vasluiul“ (pg, 158). 

Clemente făcuse moară în vadul măn. Lipovăţul, închinată 
Dobrovăţului, şi pierde procesul în 1784 Febr. 10 (pg. 161). 

î) Locul lui Gh. Adam Grecul. In 1793 lunie 13 (pg. 163) 
-se măsoară locul de casă a lui Gh. Adam Grecul, şise găsesc a- 
ceste măsuri: 26 st. latura spre răsărit, 25 st. 6 palme latura spre 
apus, curmezişul pe latura din gios 30 st, iar latura din sus 34 
stânjeni, iar peste tot în jur 118 stânjeni=— 45/74 m. p. 

Cercetările şi măsoriştea locului ni le arată actele aduse de 
noi la pg 164—168. | | 

£). Locul lui Iordachi Roset serdar, In 1794 Febr. 10 M. 
Suţu Vodă dărueşte lui lordachi Roset serdar o bucată de loc, 
unde au fost curțile domneşti din vechiu, întru, cât are moşie în 
apropiere de târgul Vasluiului, şi din cauza făcătorilor de rele 
tălhari umblă, ca un bejenar (pg. 169). Boerii rânduiţi să mă- 
soare locul afirmă că locul curților domneşti este tot împresurat, 
că numai temeliile curților sînt neîmpresurate şi-i măsoară alt loc 
slobod „din sus de târg la margine dinspre soare apune“, Şi la 
măsură iese 40 st, latura dinspre apus, 38 st latura despre răsă- 
rit, 42 st, latura de sud, 35 st. latura de nord, sau peste tot din 
jur 155 stânjeni = 7466 m. p.
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Aceste cinci danii cuprindeau 33472 m. p adică peste 3 
hectare. 

lordachi Roset serdar se învoeşte cu vărul său D, Miclescu 
stolnic să-şi împartă locul în două şi ia în lungime 50 st. D. Mi- 
ciescu iar 10 st. în lung. pănă în Bârlad ia Iordachi Roset, ca să-l 
dea zestre fiicei sale măritată cu Neculce (pg 172). 

D. Miclescu e fiul lui Ioniţă Miclescu stolnic şi al Anei 
Costachi. 

Actele lacurilor de casă ale lui M. Cerchez le am toate, dar 
nu le-am dat în această ediţie, rezervându-le pentru mai apoi. 
Cât despre M. Cerchez, jicnicer, ban, apoi vel spatar, avem ştiri, 
în prefața vol. XIV, din Surete. („Șendricenii“ pg. LXV—LXX). 
Mih. Cerchez nu se dă cu urmaşi în spița Cerchejilor dela Do- 
rohoi, dar i se arată urmaşii în spiţa Cerchejilor dela Fălciu, în- 
tru cât Teodor Cerchez a tost un strănepot al acestui Mih. Cerchez, 
Vezi actale şi studiul din vol. XVII (Drăcenii). 

h) In 1794, lulie 1, M. C. Suţu Vodă milueşte pe Arghkire: 
Cuza b. v. caminar cu un loc de casă din Vaslui, de pe locgos- 
pod; se măsoară locul şi iese latura de nord pe lângă zaplajii bi- 
sericii 78 stânjeni, pe latura de apus spre Bârlad 70 stârjeni; pe 
latura de sud 83 stânjeni; iar latura spre răsărit 109 stânjeni; 
iar perimetrul locului 331 stânjeni — 34015 m. p.; iar peste tot 
pănă acum locurile hărăzite cuprindeau 69480 m. p. deci aproape 
7 hectare Cred că vor fi fost şi alte danii, dar ne lipsesc actele, 
Din cercetarea însă făcută în 1814 lunie 12 de cătră V, Bucur, 
vornicul de poartă, reiese că au fost şi alte danii şi anume: 

i) C. Nec. Arapul capătă de la C. M. Suţu Vodă în 1793 
Oct. 22 un loc de dughene în cuprindere de 57 stânjeni de jur 
împtejur = 1000 m. p. 

j) C. Adam Grecul capătă danie tot în 1793 Oct. 22 un alt 
loc de dughene în mărime de 149 stânjeni de jur împrejur = 
6900 m. p. - - 

k; Gh. Arapul capătă danie în 1793 Oct. 22 150 pol. stânjeni 
de jur împrejur, care loc de dugheni îl vând clironomii  Arapului 
Anicăi Costăndăchioae = 5330 m. p. 

l) Neculai Hagi Chiriac capătă danie în 1794 Oct. 26 dela 
C. M. Suţu Vodă 120 st. 7 palme pentru case şi dughene == 5416 

P m) Maria Costandăchioae capătă danie un loc de casă în 
mărime de 160 stânjeni de jur împrejur == 4500 m.-p. 

n) loan Carp căminar capătă danie de la C. Ghica log, 
proprietarul moşiei târgului Vasluiului, loc de casă în mărime de 
160 st. de,ijur împrejur = 8000 m. p 

0) Jon Lupaşcu capătă danie de la C. Ghica log. un loc 
de casă în mărime de 120 st. perimetrul = 4500 m. p. 

p) Tudori Stavri sărdar capătă 4 locuri de casă şi dugheni, 
dar V. Bucur vornicul de poartă nu măsoară de cât unul, cei 
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din dricul târgului, pe care îl găseşte având 180 st. de jur îm- 
prejur = 8163 m. p. , 

Dacă am socoti că şi celelalte 3 iocuri mai în latura târgu- 
iui ar fi avut aceleaşi dimensiuni. ne-ar eşi circa 20000 m. p. tus- 
patru locurile. Deci pănă în 1814 din vatra târgului erau scoase 
de supt bezmănul cătră proprietar case de pe un teren de circa 
12 hectare. 

Dacă în măsoriştea făcută la 1757 Ghenar 27 de Nec. Ra- 
coviţă med. (pg. 139) vetrei târgului i sar fi dat şi lungimea la- 
turilor, am fi putut şti care era proporţia locurilor donate—î2 ha. 
— faţă cu întinderea vetrei târgului. 

20. Hatmanul C. Ghica primeşte danie vatra târgului Vaslui. 
In 1795 August 9, M. C. Suţu Vodă dărueşte vatra târgului Vas- 
luiului hatmanului C. Ghica (pg. 177). 

Documentul e publicat în întregime şi în broşura tipărită în 
1864 de Man. Costachi Epureanu supt titlul: Questiea Vasluiului 
(pg. 57), dar îi pune data de 2 April, după care s'a publicat şi 
în Uricar I:, 144. 

Hrisovul din 1820 Mart 8, de la M. Gr. Suţu Vodă, are a- 
celaş cuprins (pg. 236). 

in 1756 Noembre 30. C. M. Racoviţă Cehan Vodă dăruise 
mân, Precista din Roman moşia târgului Vasluiului, afară de va- 
tra târgului (pg. 144). După 39 ani M. Suţu Vodă dărueşte şi 
valra târgului Vaslui hatmanului C. Ghica. 

Peste o iună —la 5 Mai 1795 —M. Suţu e mazilit şi vine 
în scauu Alex, | Calimah Vodă. In 10 Iulie 1795 noul domn în- 
tăreşte dania, în acelaşi cuprins: mortasipia, .băulura vinului, 
mesărnița, bez mănul şi taxa la iarmaroace şi zile de târg. (pg.179). 

In toamnă la | Noembrie 1795 târgoveţii de Vaslui dau noului 
proprietar o scrisoare de aşezare, prin care arată următoarele: 

a) Târgoveţii, cari stau la mahala, vor plăti adetiul casei 2 
iei pe an. 

b) Târgoveţii, cari au case şi dughene la uliţe, vor plăti bez- 
mănul după numărul stânjenilor, cum şi trei clăci: una la arat, 
alta la secere, şi a treia la vremea toamnei. 

c). Cărătura vinului de la viile proprietarului o vor face ei 
cu carele lor, plătindu-li-se cu 2 bani mai puţin ca altor străini, 

d) Nu pot vinde vin, bere, rachiu, med nici carne (mesăr- 
niță) de cât cei cu îngăduință specială. 

e) Pentru a se zidi case şi dughene din nou, se va lua voe 
de la proprietar (pg. 176). | 

Iscălesc scrisoarea 21 de târgoveţi, şi ei ziccă sînt „adică 
noi foţi târgovefii din târgul Vasluiului“. 

— Un nou aranjament se face cu noul proprietar şi anume 
chestia cosirei fânului de pe moşia târgului, fără a plăti dejmă, 
pe motivul că, îiind şezători la drumul mare, nu puţine supărări 
Şi greutăţi sufăr despre drumeţii trecători“, Spre înfrânarea abu-
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zului Vodă A. I. Calimah dispune la 25 April 1796 (pg. 180) că 

vor fi scutiţi la fânul cosit numai pentru trebuințele lor, 

nu şi pentru negof. Cât priveşte ţarinile cu pâne, vor plăti dei- 

ma obişnuită după ponturile gospod. Vodă le mai dă dreptul de: 

preferinţă la vânzarea cu anul — otcupul — a veniturilor moşiei 

târgului, 
21) Cine e C. Ghica halmanul ? Puţine personalităţi poli- 

tice din trecutul nostru îndepărtat au stârnit mai multă vâlvă ca 

marele logofăt C. Ghica ? 
__Nepot de domn şi bunic de domn, el a fost o verigă în- 

semnată a marei şi ilustrei familii a Ghiculeştilor şi prin care sa 
înălţat neamul Ghica în ochii istoriei noastre naţionale. 

Spiţele genealogice ale Ghiculeştilor îl dau unele (Rangab6) 
ca fecior a banului Matei Ghica şi al Irinei Sulgiaris, alfe/e (R. 
Roseti), îl dau ca fecior al Ecaterinei Alex. Ghica, căsătorită cu: 
D. Gheorghiade Sulgearoglu. 

Pentru primele cinci generaţii de Ghiculeşti avem aceste 14 
nume de Ghica: 

1 Matei Ghica (1560 —1620) 

2 Gheorghe Ghica Vodă (1558 — 1660) 
"| o Viasto+ 1651 
  

  

  

3 Grigore Glica Vodă Anastasia 
— Maria Matei Sturza vist, =. Cantemir Vodă 

1660—1664; 1672—74; 
| | 

4, Ruxanda 3 Stefan, Matei, Maria Cristina (*) 
= T, Calimachi & 4- 1644 — Ruxanda =D, Sturza 

3 A. Mavrocordat =Gnh. An- 
| | ton Roset 

5) Grigore Sultana Scarlat „Maria Alexandru 
Vodă n. 1697 n. 1791 n. 1694 n. 1668 

== Zoiţa Manu =— Mamona dragoman 
= Andr. =— Elena D. 

1727—41; Hrisoscoleui Evpra- 
1743—52. Viasto ghioti 

A ui: (orga. Despre |pantacuzini, vol. Il, 396—405. [. C. Filitti. 
„Arhiva Cantacuzino, planşa Ghica ; Surete m. 1, 724 (spiţa după 
banu M. Cantacuzino). (epița cop 

Primele 5 generaţii ale Ghiculeştiior ne dau 15 nume. Pen- 
tru a şasea generaţie avem 17 nume de Ghica şi anume: 
  

1) După Rangabe Cristina a fost soră cu Ge. Ghica Vodă, 
nu fiică (Livre d'or 85).
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Costachi spataru (3) 
== Maria Văcărescu 

Eufrosina (3) 
= C. Varlaam 

|Profira (3) 
=— N. Mavros | 
=— Vladimir de Blarenberg 

Mihail ban (3) - 
= Ecat. Facă 

Ecaterina (1) 
= Sc. Greceanu 

Anica (2) 
= |. Florescu 

"Costachi log. 2; 
== Rux, Radu Cantacuzino 

Zoiţa (2) 
1 = Dinu Pană Filipescu 
JAnastasia (2) 

=— Isac Ralet 
Aniţa (1) 

== B, Stirbei Drăgăneecul 
Scarlat (2) 
„== Maria N, Dudescu 
Elena (3) 
— |. Moruzi 

Alexandru Vodă 1834-42 (3) 
„Grigore Vodă 1822-28 (2; 

=— Maria Hangerili 
= Eufr. Săvescu 
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llon general rus 
Neculai (2) 
Mihai (2) 
Zoiţa (3) 

, = Maruti (lanina) 
Alexandru Vodă 1766-68 

Grigore  |Smaranda (3) 
Gheorghe |Gheorghe (3) 
Neculai (Grigore (3) 
Zoiţa . Elena (2)   = V. Cos | = Alex. I. Calimah Vodă 
tachi stolnic 

S 

= Maria lacov,achi Rizu (3)  



Gheorghe log. 
Sultana 

  

3 
s =: N 
E % = C. Muruz Vodă 
în pm ses 
s Z Ruxanda Eufrosina 

(i 3 2 = N. Balş = N. Mano 

Elena 
= ii .. |'Costachi Ghica log. 

lazi? F. Catargiu | “1245-1818 Febr. 18; 

  
x 
"TI 

> Scarlat =— Maria Cantacu- 

SI Alecu zino 

20 Dumitrache LL 

5 = Eufrosina N. Vodă (după Radu Roseti şi 

Caragea | L. Filiti) 
4 

Asupra descendenților din Alexandru Ghica dragomanui 
fratele jui Gr. Ghica Vodă bătrânul din generaţia a 5-a, raposa- 
tul lon Ghica fostul ministrui, făcea altă descendență. lon Ghica 
uită de C. Ghica logofătul, şi nu-l pune între Ghiculeşti. Ela- 
firmă că Gr. A. Ghica Vodă, cel decapitat la 1777, w'a avut des- 
cendenţă bărbătească, ci a avut numai o fată Catinca, măritată 
cu Sulger»pol. care a avut de fiu pe Alecu Ghica Bilboquet, tatăi 
lui Gr. Ghica Vodă de la 1850 (Arh, soc, litşi st, -laşi 1X.233). 

— Cu totul altfel vede Radu Roseti filiaţiunea lui C, Ghica 
iog, în studiul său din Conv. lit. XXXVI 790. - 

Alexandru Ghica terziman are numai 4 copii, nu 10, cumii 
dă spiţa Filitti : D. Ghica, ban (Valahia), Matei. spatar (Valahia). 
Catrina măritată cu D. Gh. Sulgeroglu, şi Gr. Alex. Ghica 
Vodă, decapitatul, 

Caterina Sulgeroglu are 2 copii: Cosfantin Sulgeroglu zis 
Ghica, căsători! cu Maria Iordachi Cantacuzino Deleanul şi pe 
iordachi Ghica, căsătorit cu Anastasia fata comis, Gr. Costachi 
(Surete ms. XL. 47-a). lar în Amintirile sale Radu Rosetti, 
revine asupra polemicei încinse în jurul descendenţei lui C. Ghica 
logofătul. 

Noi ne oprim la arătările lui Rangabe, care afirmă că Matei 
Ghica spatar fu dus prizonier în Rusia la 1769 şi muri acolo. El 
a avut 2 băeţi:a) pe /ordachi Ghica, zis Beiul, născut la 1739 
şi mort la 180| Mai 14. La 1770 era mare visternic, la 1777 
mare hatman, în 1785 mare vornic, în 1793 mare logofăt. S'acă. 
sătorit cu Anastasia, fata lui Gr. Costachi comis,şi a avut 4 fii, din 
cari şi pe Costantin Ghica, Deleni şi Comăneşti, născut la 1745, 
mort la 1828 Febr. 18, şi îngropat la Sf. Spiridon laşi, a fost 
camaraş în 1176, hatman în 1784, mare logofăt în 1804 In 1805, 
Alex, Vodă Moruzi îi dărueşte o mare. parte din moşia Comăneşti, 

Di 
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fostă domnească. S'a căsătorit cu Maria fata lui Iordachi Canta- 
cuzino Deieanul. | | | 

22) Intre C. Ghica şi Vaslueni. După ce C. Ghica hat- 
man îşi capătă titlurile de proprietate, întărite de doi domni, de 
Mihai! Vodă în 1795 April şi de A. 1. Calimach Vodă în 1975 lu- 
lie, şi-şi face scrisoare de aşezare cu târgoveţii in 1195 Mai], 
vede că târgoveţii de Vaslui își cer şi capătă de la A. Calimach 
Vodă lărgirea priviiegiilor vechi, cele aveau asupra cosirei fânu- 
iui de pe moşia târgului; iar în 1793 Sapt. 2, (Uricar 1* 146) 
aceiasi târgoveţi se jăluesc lui Vodă Calimah că pe nedreptul și 
prin surprindere hatmanul C. Ghica a căpătat afierosire vatra târ- 
gului Vasluiului, dăruit de M, Vodă Suţul, după ce s'a mazilil, 
ceia ce nu era in dreptul său să facă, iarei—târgoveţii pierzân- 
du-şi hârtiile lor de proprietate asupra caselor lor, din întâm- 
plările vremilor, se văd puşi pe nedrept la dare de bezmăn. lar 
mai jos zice apriat : „îndestul că ne este aşezare în şieahul cel mare, 
de aceia şi Vosvozii de mai înainte prin hrisoave au hotărât a 
nu se da acest târg nimărui. Noi putem dovedi că hiisovul de 
afierosirea târgului s'a dat d-sale hatmanuluiC. Ghica în mazilia 
Măriei sale M. C. Suţu Vodă, pentrucă de s'ar fi facut afiero- 
sirea în domnie, trebuia să ne arătam în multe rânduri cu jalbe 
şi hrisovul de ajieroșire trebuia să se protocolească de d-nea- 

“lui vel logofăt şi să se treacă şi în Condica divanului, 

Amândouă puncie'e din protestul târgoveţilor suni neînteme- 
iate, La 2 April M. Suţu Vodă domnia şi el nu e mazilit de cât 
în Maiu, iar hrisovul de danie e protocolat de vel vist lord, Ro- 
set, întru cât fiind vorba de o ştirbire din veniturile statului prin 
afierosirea vetrei târgului Vaslui, visternicul trebuia să protocolească 
hrisovul, nu vel logofătul, care iscălia cărţile de judecată. 

Pentru a reduce glasul celorce puteau protesta pentru bez- 
măn, noul proprietar începe a răscumpăra o mare parte din 10- 
curiie dăruite de Vodă şi despre care am vorbitcă ar fi cuprins a- 
proape 12 ha. din suprafaţa vetrei târgului. | 

lată o serie de răscumpărări: 
a) Cu 40 lei răscumpără dela C. Ciohodar locul dat da- 

nie în 17617 lunie 5 de Gr. Ghica Vodă fratelui său Ioniţă Cioho- 
dariu, în mărime de îi st. lungul şi de 15 st. curmezişul == 8205 
m. p, (pg. 181). | 

b) Cu 290 lei răscumpără locul dat de M, Suţu Vodă dela 
T. Stavri în măsuri de 114 st. lungul şi curmezişul 107 stânjeni 
= 69659 m. p. (pg. 182. 

c) Cu 50lei răscumpără „Casa cu cămăruța mică şi o căsuţă 
mică şi cu altă căsuţă iar mică şi cu pivniţă şi cu grajdiu şi cu 
ograda ei“ de la Mehmetaga Hagiecoglv, ce Şi el o avea cum- 
părată de la Miron Tabacaru“ (pg. 183;; 

d) Cu 300 lei cumpără de la Cristina femeia lui Gh. Adam
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Grecul, locul dat danie de Mih Suţu Vodă în 1793 Aug. 2,ei 
nefiindu-i trebuinţă, de oarece şedea cu locuinţa la laşi (pg. 185).. 
Dimensiunile locului sânt date cu hotarnică din: 1793 Innie 13 
(pg 163). ceia ce face iarăşi 4300 mp. 

e). Dă mân. Dobrovăţului o casă în laşi în târgul de jos şi: 
4 pogoane vie la Huşi, pentru moara cu vadul ei în apa Vaslu- 
iului, cu grădini !a fântâna Răului şi cu locuri de prisacă la obărşia: 
Bustei (pg. 184). 

î) Cu 80 lei răscumpără vadul de moară din vadul Vaslu- 
iului a lui N. Codrescu (pg. 186). 

lată dar că numai în cursul a doi ani, 1796—97, C.. 
Ghica răscumpără circa 8 Ha loc din moşia târgului şi cu 2 va- 
duri de moară în apa Vasluiului. 

In 1796 cumpără cu 250 iei venitul moşiei Vasluiului (pg.. 
183), iar în 1799 Mart 8 îşi sporeşte natura privilegiilor şi a- 
nume : 

a) Mesărnifa, adică trunchiurile de carae, să fie scutite de 
banii ajuforinfei. | 

b) 8 dughene, una crâşmă şi o pitărie să fie şi ele scutite 
de banii ojuforinței. j 

c) 20 liudi postavari, ce-i va aduce de peste hotar - ur-- 
mând a deschide o fabrică de postăvărie — să fie scutiţi de bir 
şi alte havalele (pg. 186), 

Cu acestea intrăm în seci, XIX-a, 
in 1800 Mart 15 (pg. 197) C. Ghica hatman se învoeşte şi: 

înleşneşte la 3 târgoveţi neguţitori: C. Adam şi fraţii Costachi: 
şi Gh. Arapul - fiind strâini— plata bezmănului locului, vădrări- 
tul o para de vadră ; şi să nu fie supăraţi pentru căldările ce vor 
face rachiu, sau din drojdia vinului cum şi buzunul !) din ceară: 

— ln 1801 Mart 15 C Ghica hatman schimbă cu Arghire 
Cuza ban dându-i 1500 lei, 3 salaşe de ţigani şi primeşte de la 
banul Cuza 7 dughene, (1776) case (1782). altă casă (1786), altă: 
casă (1786 foastă a lui Ioniţă Bădărău), şi un loc viran lângă. 
biserică (pg. 198, 

— În 1801 Dec. 10 C. Ghica hatman capătă un nou hrisov: 
de întăritură milelor sale asupra Vasluiului; în acest hrisov se 
cuprinde mesărnița, 8 dughene, o crâşmă, o pitărie, toate aceste 
să-i fie scutite de banii ajutorinței; apoi scuteşte 20 liudi pos- 
tavari „deschizându-şi fabrica de postavărie (pg. 200). 

— In 1802 Sept. 11 C Ghica hatman schimbă cu lord. 
Roset ban dând un loc de la Copou, laşi şi 900 lei pentru locut: 
său din Vaslui, căpătat danie de la C.D. Muruz Vodă (pg 204). 

In 1803 Mart 1, C. Ghica hatman schimbă cu măn. Făstăcii,. 
dând jumătate din Curseşti, şi ia moşia Delea „o bucată de loc. 
din moşia târgului Vasluiului şi aproape de vatra târgului dumi- 

1)  Ture.--buzum == ghiaţă, sfeif, rece, boţ sieit de ceară,
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sale.“ Odată cu dania dă mănăstirei şi 107 scrisori ale Curseş- 
ilor (pg. 204). 

In 1503 iulie 1, C. Ghica hatman capătă un nouhrisov de 
întărirea milelor sale asupra târgului Vasluiului, de ia A. C. Mo- 
ruz Vodă. O nouă împrejurare îngreună situaţia. In 1803 a 
ars târgul Vasiuiului şi „fiind că acum în anul (1873) din în- 
întâmplarea focului ce a fost la acestiârg.“ (pg. 210). C Ghica 
avea 9 dughene, 1 crâşmă, 1 pitărie, toate aceste acarete i-au ars. 
Vodă îi sporeşte mila, căci pentru cheltuelile refacerei dugheni- 
lor. capătă scutiri de ajutorinţă pentru 18 'dughene şi 2 crâşme, 
iar la fabrica de postăvărie îi scuteşte de bir şi angarale, 40 liude 

în loc de 20 (Pg 210.) | 
— In 1804 C. Ghica hatman cere boer hotarnic săi se 

aleagă locul, ce-l are luat de la răposatul stolnic D. Miclescu, 
care şi acesta îl avea luat de la stol. Maria Costandacheoia. Mă- 
Za locului era de 50 stânjeni fiecare latură=—12330 m. p. (Pg. 
211). | 

23) Intre C. Ghica și Sturzeşti. Incă din 1807 Mai 18 
fraţii Ştefan Sturza spatar şi C. Sturza comis, feciorii lui C: 
Sturza spătar şi ai Ecaterinei Cantacuzino, împreună cu alţi fraţi 
ai lor lon Sturza şi Elena Miclescu, născută Sturza, având mo- 
şie în jurul târgulni Vasluiului, cer de la domnie boeri să li se 
aleagă hotarele şi să le scoată moşia de supt împresurarea târ- 
goveţilor (pg. 199). Jalba lor se îndreaptă la ispravnicii de Vas- 
lui în 22 Mai spre cercetare decât anumeloc se încalcă, ca să se 
facă gard la țarină. (pg. 200). In cursul anului 1802 fratii Stur- 
zeştii fac schimbul cu mân,. Sf. Spiridon şi ian moşia din jurul 
târgului Vasluiului pentru patru moșii ce ei dau Sf. Spiridon şi 
anume Dângeni, Popești, Bulboacele şi Trifeşti. Cum află hat- 
manul C. Ghica că s'a instalat un nou stăpân—Sturzeştii—por- 
neşte cu jaibă la domn şi în 2 Mart 1802 cere hotarnic pe Ga- 
vril Conachi vornicul să-i aleagă moşia despre moşia foastă a 
Si. Spiridon şi acum dată boerilor Sturzeşti (pg. 202), Dar şi 
traţiii Sturzeştii, cer alegerea hotarelor moşiei despre vecini, şi 
în 1802 Mart 12 Vodă A. N. Suţu scrie Carte la egumenul de Fâstâci 
să “ay scrisori să-şi dezbată hotarele cu spat, Ştefan Sturza 
(pg. . 

Procesul. ţine: un an, în acest timp se face schimbare de 
domnie, venise A. C. Muruz Vodă. Boerii au cercetat în Mai 1803 
fondul procesului şi de oare ce au avut de pus faţă în faţă 2 danii 
din trupul uneia şi aceleiaşi moşii — moşia Vasluiului — divanul 
judecă şi hotărăşte că dania lui Antioh Vodă Cantemir din 1696 
Sept. 28 să aibă deplină cuprindere şi dă rămaşi pe boerii Stur- 
Zeşti cu danie mai nouă de la lon Teodor Vodă din 1739 Dec. 
4. Vodă Moruzi anulează dania Sf, Spiridon şi dă câştig de cauză 
hatmanului C. Ghica ; cum însă St Spiridon luase de la fraţii Sturzeşti 4 moşii, ce acum le dădea înapoi, urma ca boerul 
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C. Ghica cu tot protimisul său, să dea în schimb alte moşii măn.. 

Sf. Spiridon. Şi în adevăr după multe trătări (din 28 Mart 1805): 
se ajunge la un aranjament şi în 1807 Sept. 29 divanul în frunte 

cu Mitropolitul Veniamin Costachi aprobă schimbul măn. Si. Spi- 

ridon, dă lui C. Ghica logofăt moşia târgului Vasluiului ce o a- 

vea danie măn. Precista din Roman, metoh Sfântului Spiridon încă 
din Dec. 1263 (1759). şi ia de la C, Ghica moşiile Borodnicenii şi 

Visternicenii de pe Răut, la Soroca, moşii ce le avea de zestre 

de la socrul său Iordachi Cantacuzino vornic (pg. 216, 231). 

lată dar cum log. C Ghica rămâne singurul proprietar pe 
toată moşia târgului Vaslui cum şi pe vatra târgului. In 1805: 
Dec. 21 Vodă Moruz întăreşte definitiv titlurile de proprietate lo- 

gofătului C. Ghica peste toată moşia Vasluiului şi anume : a) pai- 
rea dată lui danie de M. Suţu Vodă în 1795, b) partea luată în 
schimb de la măn. Dobrovăţul în 1796, c) partea luată în schimb: 
de la sf. Spiridon în 1805 Mart 28; (pg. 212). 

24. Familia lui C. Ghica logofătul. In 1795 când C. Ghica 
hatman capătă danie de la M. Suţu Vodă moşia vatra tărgulii 
Vaslui era un bărbat în vrâstă de 50 ani !) şi făcuse —cum zic 
hrisoavele—slujbele sale cu csărdie şi cu credinţă atât cătră țară 
cât şi cătră domnie“ (pg. 201); sau „slujbele cele cu osărdie şi 
cu credință au arătat cătră noi şi patrie» (pg. 187); sau „cu a- 
devărat sau purtat cu osărdie şi râvna cea deplină, nu numai la 
vremile iiniştite ci şi la întâmplări cumplite cu sădăcat (î. sada- 
kat = afecţie, devotament) şi credinţă“ (pg.119) ; sau „cu toată cu- 
viinţa şi dreptâtea se cade a să agiutora spre răsplătire a multor 

„ adese slujbe, care după vreme cu multă râvnă şi osârdie sau a- 
rătat nu numai la vremile liniştite, ce şi la întâmplări cumplite cu 
sădăcat şi credinţă slujind ţării şi domnilor, şfiută fiind această 
adevărată osârdie şi râvnă pe deplin şi de cătră cele mai. 
înalfe locuri ipg. 177), 

Fiu al lui Matei Ghica spatar (1717-1778) şi al Ecaterinei 
Balş văduva lui Paladi, 2) n'a avut de cât un frate pe /ordachi 
Ghica, care a fost boer mare în diferite divanuri, epitrop al Sf. 
Spiridon între 1793—1801, când moare. | 

Insurat de mult cu văduva lui ilie Ştefan Roset marele comis,. 
Maria, fata lui Iordachi Cantacuzino Deleanul mare vornic şi a: 
Casandrei Nec. Costin, are de cumnată după soţie pe Zoifa şi: 
pe Toma Cantacuzino, morţi fără urmaşi (după 1. C. Filitti),. 

1)- După inscripția pusă deasupra mormântului din pronaosul Sf. 
Spiridon cetim că s'a născut în 1740, deci era barbat în vrâstă de 55 
ani „marele logofăt | Constantin Matei Ghyka | născut în 1740 + 18. 
Februarie 1818*, 

2). Dspă arborele genealogic al familiei (Surete ms. II 661), soţia. 
1;i Matei Ghica a fost Irena Sulgiaris spatar în Muntenia, iar căsă-. 
toria a fost In 1737.
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Personalităţile acestor 2 îraţi, Costachi şi Iordachi Ghica 
“umplu toată istoria Moldovei, între 1780—!818, înt u cât din ra- 
mura decapitatului Gr. Ghica Vodă, trei beizadele: A/ecu, Scar- 

“lat şi Iacov au murit fără copii, iar cele 2 fete s'au măritat, una 
— Ruxanda —cu N. Balş, iar a doua—Elena-—cu lie Filip Ca- 
targiu, şi numai Dumitrache Ghica s'a căsătorit cu Eufrosina, 

stata lui Neculai Vodă Caragea şi a dat naştere la 6 copii, din 
care 5 băeţi Weculai spatar, Grigore, Costachi, Iorgu şi Ion 
caminar, “iar fata— Smaranda—s'a măritat cu A. Vârnav (după |. 
C, Filitti), , 

Costachi “Ghica îşi începe cariera supt unchiu său Gr,! Ghica 
Vodă în 1775, când îl găsim camaraş, rânduit apoi hatman în 1784 şi 
stă în actastă treaptă pănă la 1804, când e ridicat la rangul de 
“mare logofăt, rang care ține pănă la moarte, 18 Febr. 1818, cum 
spune frumoasa înscripţie scrisă în versuri, şi săpată pe lespede 
“deasupra mormântului său din pronaosul Sf. Spiridon. 

„Supt această piatră Constantin Ghica | să odihneşte. 
Deci tu, umilite cetitor, aşa-l | pomeneşte: 
Marele logofăt al ţării cel | cu bunătate, 
Tu agiutai săracului de afla drepta | te. 
“Vizantie te plânge, ca pre-al său fiu născut, | 
-Moldova mai mult te plânge ca pe patron cu | noscut. 
Sufletul tău în ceriu cu drepţii | să fie aşezat, 
Şi ori de care simţitor | în veac vei fi neuitat. | 
'Şi s'au mutat din viaţă la anii de la măntuitoriul | 
Hristos. 1818. Fevruarie 18. 
«Cf, N. Iorga Inscripţii Il 158). 

Din căsătoria sa cu Maria Cantacuzino a avut 3 băeţi şi o 
fată: vist, Dimitrie Ghica (Comăneşti), /ordachi Ghica (Deleni) şi pe 
Alexandru Ghica marele logofăt, născut Inainte de 1785, a- 
cesta câsătorit cu Ruxanda, fata lui Sturza logofătul, cătră an. 1805!) 
iar fata — Ecaterina—s'a măritat cu Costantin Sturza fiul lui M 
Sturza logofăt şi a avut 2 fete: Flena (A. Muruz) şi Smaranda 
(Alex. Balş), (după Alex Sturza), 

25. In 1809 Aug. 6.—C. Ghica logofătul era om de 69 ani-— 
vedem că Alex. Ghica biv spatar, în lipsa tatătui său face acte 
de administrație asupra Vasluiului. Aşa in 1809 el face jalobă la 
Vodă conta lvi N. Stratulat hatman, care cu iazul făcut pe mc- 

. 
; 

1) _la arburele Sturzesc se găseşte o Ruxanda Sturza, tata lui Stefan Sturza spatar, ce a fost căsătorită cu spatar Paul Catargiu, 
Acest Paul Catargi a fost fiul lui Ilie Catargiul hatman şi al Mariei, 
fata lui Gr. A. Ghica Vodă. S'a dus apol în Rusia şi s'a făcut coio- 
Bsl rus ; ceia ce arată că numai în a doua căsătorie s'a măritat cu 
Alexandru C. Ghica.
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şia sa Brodoc, vecină cu Vasluiul, împiedică şi strică imaşul târ- 

goveţilor. Jaloba se îndreptează la ispravnicul de Vaslui să cerceteze 

„ 221). 
(pa 221) jalobă o îndreaptă în 1810 Febr. şi C. Ghica log. contra 

lui N, Stratulat hatmanul (pg. 221). 
Aceiaşi jalobă face şi pentru Bahnari; se rănduesc comisii de 

cercetare asupra . încălcărilor, ce ar fi pătimind moşia Vasluiului 

despre Brodoc şi Bahnari — apua şi răsărit (pg. 222) ci. pg. 218 

(Bahnarii) şi pg. 283 (Brodocul). 
Alte jalbe are asupra unor târgoveţi hrisovollţi, în ceia ce 

priveşte plata bezmenului. Se face o cercetare amănunţită în 1814 

- lulie 22 (p. 227) şi reiese că 9 târgoveţi aveau hrisoave de milă 

asupra locurilor de casă şi-i scoate de supt bezmăn cătră boerul 

proprietar. 
— În 1816 Mai 4 se încheie definitiv scrisoarea de schimb 

între C. Ghica log şi Epitropia Sf. Spiridon din laşi; C. Ghica 

dă Visternicenii şi Borodnicenii pe-Răut, la Soreca, şi ia mo- 

şia târgului Vasluiului cu morțasipia Hărlăului (pg. 230) 

— C. Ghica log. era bătrân; împlinise 78 ani, şi în 18 Feb. 

1818 îşi dădu obştescul sfărşit. . 
Intre cei 4 copii ai. lui C. Ghica log. intervine un act de 

împărțală, 
Vasluiul cu moşia din jur vine în partea lui A. Ghica biv 

vel vornic de aprozi şi în 1820 Mart 6, cere de la Vodă M..Gr 
Suţu întărirea hrisovului din 1758 April 9. şi că acest târg, va- 
tra lui, precum şi locurile cariîn urmă răposatul boer le-au mai 
luat prin schimburi şi le-au alăturat cu târgul, după împărțala, ce 
au mijlocit între dumnealor îii răposatului boer; au venit la par- 
tea d-nului Alex. Ghica biv vel vornic de aprozi“ (pg, 236). 

Atex, Ghica vornicul prezintă 4 hrisoave mai vechi: a) 1795 
April 9 (pg. 177), b: 1795 luiie 10 (pg. 179, c) 1801. Dec, 10 
(pg. 204;, d) 1799 Mart 8 (pg. 186). 

Toate privilegiile se cuprind în 7 puncte ; 
1) băutura medului: berei, a vinului şi a rachiului. 
2) mesărniţa de tăet carne. 
3) adetiul caselor, dughenelor şi magazalelor. 
4) taxa iarmaroacelor câte 40,bani de la negustori, 
5) mortasipia, 
9) Scutire a 18 dughene şi 2 crâşme de meserniţă, 
7) Scutirea a 40 liudi postăvari de bir şi havalele (pg. 238). 
Alexandru Ghica log. are 3 copii: Alexandru, mort de co- 

pii, Elena. măritată cu Colonelul rus A. Șubin; şi Alexandru 
Ghica, Vodă, între 1849-1856 lunie. 

Elena A. Ghica s'a măritat în 1825 Sept. Din foaea de zes- - 
tre—cetită în grabă—i se dă pe lângă odoare, haine, furculife 
(începuse a se întrebuința furculițele în lumea de sus) 40 sa- 
laşe de țigani lăeşi, 40 salaşe ţigani căsaşi, 12 pogoane vie la
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Șorogari, locul despre Copou în laşi şi „târgul Vasluiului ci 
toate seliştele de prin pregiur după scrisori“. lar venitul târ- 
gului, care se vinde cu anui — otcupul — se cifră de 14.000 lei 
plătită în 2 vadele“ (pg. 285.. | 5 | 

26 Questiea Vasluiului. Elena Şubin a stăpânit moşia Vas- 
luiului de la 1825 până la 1883, când prin testamentul ce face 
lasă toată averea la copii săi. Toată desvoltarea vieţii municipale 
a oraşelor, deci şi a Vasluiului, s'a făcut supt ochii proprietarei. 
De aici a decurs o sumă de procese între proprietară şi târgo- 
veţi, şi cum interesele avocaţilor îmbelor părţi s'au ciocnit şi 
pe terenul politic, a fost dat Vasluiului ca să pună pe planul întăţ 
ca combatanți pe cei 2 fruntaşi ai vieţii politice din Moldova, 
pe Mih. Cogălniceanu şeful liberalilor Şi şeful de guvern supt Cuza 
Vodă, şi Man. Costachi Epureanu, şetul partidulul Conservator şi 
şef de guvern supt acelaş Cuza Vodă. 

Nu numai Vasluiul, dar şi celelalte oraşe au provocat con- 
flicte între proprietarii lor şi obştia târgoveţilor 

Cine citește Manualul administraliv, vede an cu an 
desvoltarea şi organizarea vieţii municipale în cele mai mici a- 
mănunte. Nu se putea dar ca tocmai Vasluiul să nu provoace a- 
semenea conflicte, cănd proprietară era o femee, o cucoană, soră cu Vodă Ghica dia 1850; apoi acea cucoană măritată Cu un pol- covaic rus—Alex. Șubin—şi apoi şi târgoveţii mai toţi oameni de pripas, iar judeţul Vasluiului plina de boeranaşi ca Sioneştii, meş- ieri în făurire de documente falşe pe chestii naţionale şi mai ales pe tema antirusească | 

Lada de doc. ce privesc Vasluiului şi care se află astăzi în posesiune d-lui inginer Teodor, din Bucureşti, cuprinde nesfârşite dosare ale diferitelor pricini provocate! de conflictul de interese în- tre târgoveţi şi proprietar, Cei 2 antagoniști politici au găsit te- renul favorabil să selupte pe Qucstiea Vasluiujul. ') Presa tim- pului a dus campanie ani întregi pe despoerea târgoveţilor de drep- turile lor străvechi prin daniile domnilor fanarioți. Protagonişti au fost: D. 7. Miclescu, prefect( Tribuna Română 1860 Mart 13), Gr. Cuza (Buciumul 1863 Noem. 6), M. Cogălniceanu ministru de interne şi preşedinte de Consiliu (Monit. Oficial 1863 Sept, 29) Ghidionescu şi Cost. Sion pah. prin doc, falşe ca cel a lui Ştefă- niţă Vodă şi altele, depuse la Tribunalul de Vaslui cu cerere de a se preţelui şi executa (1854), Man. Costachi Epureanu, avo- catul Elenei A. Şubin prin mai multe cereri adresate guvernului, Se rădicase la mare onoare şi la o situaţie politică un om din popor — Ștefan Anghelufă — care din mare arendaş al mo- şiilor mânăstireşti din Vaslui ajunsese şi mare proprietar. In ju- rul acestui Ştefan Angheluţă s'a grupat tot spiritul nou de demo- craţie, de emancipare, ca G. Petala, C. Sion, M, Cogălniceanu,. 

  

1) Questiea Vasluiului de M, Costache Epureanu 1864 pg. 78.
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şi fiind ales preşedinte al Eforiei Vasluiului în 1853 provoacă 

conflictul între târgoveţi şi proprietară, prin sequestrarea tuturor 
veniturilor domeniale ale lui Şubin, care în 1825 avea 14000 lei vechi. 

Istoriceşte vorbind, dreptatea era de partea lui Man. Costa- 

cbi Epureany, iar abuzu! vremurilor nouă era de partea lui Şt. An- 
gheluţă şi Mih. Cogălniceanul. 

Proprietara cu de la sine voinţă şi prin indemnul avoca- 
tului €i a cedat municipalităţii toate veniturile ce-i proveniau din 
cântar, din vinderea păcurei, din fălpălăriţ, din tufun, care se 
însuma în 1857 la suma 11070 lei. Ea mai cedase şi venitul câ- 
sâpiilor şi al pilăriilor (pg. 21). 

Municipalitatea Vasluiului s'a înfiinţat în 1860 Sept. cu ord. 
No. 20127 ; existau însă mai înainte eforiile Orăşeneşti înfiinţate 
pria Regi. Organic. Am dat primele bugete ale eforiei Vasluiului 
pe anii 1842-1843-1844. 

Venituri 1687 lei pe 1842. 
Venituri 4584 lei pe 1843. 

lar cheltuelele se rădicau la 1524 lei din cari: 

4 căzi de fer 15 lei. 
2 fanaragii 1200 lei (cu lumânările lor), 
Şopron p. tulumbe 80 lei. 
4 fânare din nou 96 lei. 
Cercuitul sacalelor 131 lei. 

Total: 1524 lei. 

In 1856 sama veniturilor se solda cu 9314 lei, iar a chel- 
tuelilor cu 8486 lei; cu un escedent la venituri 825 Jei (Questiea 
66-70). 

In 1861 se specitiică aceste venituri ale târgului Vaslui, 
28100 lei'taxa 5 lei la vadra de rachiu (p. 4620 vedre rachiu). 
15200 „ taxa 15 parale la vadra vin (pentru 41000 vedre vin). 

740 „ taxa 29 parale vadra de bere (p. 1480 vedre bere). 
3700 „ de la fabrica lumânărilor de său. 
850 „ cotit şi măhălit, 
250 „ curăţitul hogegelor. 

1200 „ Căruţele cu stofe, 
1850 „ de la pitării. 
1600 „ mascuri de negoţ. 
100 „ vânate streine. | 

1400 „ taxa pe gaz, a 20 parale ocaoa (2800 oca gaz). 
1110 „ prăvălii cu lipscănii şi cizmării, 
5000 „ din tutun. 
500 „ păcura şi dohotul. 
980 „__Cântarul. 

62850 lei, 
(Questiea pg. 31). 

XR
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lar venitul întreg al moşiei târgului după răfuirea făcută de 
administraţie se soldează cu 244390 lei, din care 14990 sânt pen- 
tru productie, şi anume: 3000 lei pentru 35 chile făină câte 120 
Jej chila ; 3500 lei pentru 70 chile păpuşoi, câte 50 lei chila; 
4110 lei pentru 30 chile orz, câte 37 lei chila: 4884 lei pentru 
22 stoguri fân, câte 222 lei unul; 296 lei pentru 2 fălci iarbă, 
căte 148 lei una ; 2200 lei cărătura a 110 st. lemne câte 20 lei unul. 

Din acest total se scad 73985 lei, oboriîţi de ocărmuire; 
5700 lei, meserniţa de tăiat carne, 3700 lei, meserniţa mascurilor, 
1850 lei darea pităriei, 6300 lei, covrigăria, 5500 lei tălpălăria, 
7500 lei, otcupul păcurii, 4100 lei* căntăritul, 2960 lei, tutunul; 
44040 lei vinul şi. mortasipia, 22200 lei rachiul. 1]1]25 lei bez- 
mănul locurilor. (Questiea 73), . 

27) Gh. Mavrocordat. Noul proprietar al moşiei târgului Vas- 
ui, a cumpărat o dela chironomii Elenei A. Şubin cu 7225000 lei. 

Şi noul proprietar e purtător de nume ilustru al Mavrocordaţilor. 
Dacă ne suim la Alexandru Mavrocordat Exaporitul, am avea aceste 
descendenţe, însumând 7 generaţiuni In linie dreaptă bărbătească. 

Dăm datele după arborele genealogic din I. C. Filitti. 
(Arhiva Cantacuzino), 

1. Alexandru Mavrocordat Exaporitul (1641-1709), 
| == Sultana Hrisoscoleu, 

2. Neculai Vodă Mavrocordat (1680-1730). 
=— Pulheria T. Ciuchi. | 

3. Costandin Vodă Mavrocordat (1711-1669;. 
| =— Ecaterina C. Roset. 

4. Dimitrie Mavrocordat. 
| =— Maria D,. Sturza, 

5,  Costantin Mavroncordat vornic. 
| = Casandra Balş. 

6. Alexandru Mavrocordat şambelan. 

  

  

    

  

| = Eliza Milo, 

Edgard, Leon Emil Ema George 
= lrina general =— Eugenia  — lon = Vera Mavrocordat 

Blarenberg := Mariia Drosu Lahovari 
Ghica. 
Comăneşti 

9 = | Margareta % Eliza, Gheorghe e £ = Henri  g == Contesa 
Ss 3 = ŞI Gr. Ghica & de Mon- 

= E cal a  gomary 
ZE S 

5 $ =
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28. Incheere. Ani ajuns la capătul povestirei istoriei asupra 
moşiei Vasluiului, Târg domnesc, sau de basileus, Voevozii Mol- 
dovei au fost stăpâni reali ai Vasluiului şi din milele lor largi 
moşia s'a pulverizat cu diferite danii, pentru a se întruchipa “mai 
apoi în mâna îericită a logofătului C, Ghica. 

La istoria legendară a Vasluiului, cetitoru! va desprinde din 
cuprinsul volumului povestea reală a moşiei târgului Vasluiului, 
şi-şi va lămuri cu acest prilej multe din laturile ascunse ale tre- 
cutului nostru îndepărtat, Vasluiul fiind unul dintre cele mai enig- 
matice târguri pe harta veche a Moldovei. | 

lași 1 lulie 1926.



_SURETE Ș| IZVOADE, xv 
(Documentele târgului Vaslui) 

“A. Ştiri despre Vaslui în secolul XIV-XV 

l. 1375 luga Cortatovici şi Vasluiul (Wasziulachj 

Cronicile ţării cunosc un singur Iuga, cet dinainte de Alexan- 
dru cel Bun, adică din 1400 Februarie. El a domnit 2 ani, şi a: 
tăcut multe lucruri bune în ţară: „a închinat bisărica Moldovei 

patriarhiei de Ohrida a pus Mitropolit pe marele Teoctist; a des= 

călecat oraşe prin ţară, a ales sate şi le-a făcut ocoale, şi a dă- 
ruit ocine pe la voinicii, ce făceau vitejii la oşti“ (Let [1 136). 

Dar istoria mai cunoaşte încă un luga, pe cel de la 1372, zis luga 
Coriatoviei, prinţ litvan, pe care Moldovenii iau rugat să le fie domn, 

Despre acest luga Coriatovici ne dă relaţii Matei Strycow- 

schi în următorul mod: (Ed. 1582 pag. 418): 

„Cronicile litvane şi rutene mărturisesc că pe principele litvan 

lurie Coriatovici din cauza deosebitei sale bravuri (dla iego dziel- 
nosic rycerskich) invitându-l Moldovenii la domnia Moldovii (wzieli 
wolosky na hospodartswo albo Wojewodstwo Woloskie y Mol- 
dawskie), îl încoronară după obiceiul lor în capitala ţării lor Su- 

ceava (w Soczawie na stolice) ; dar fiind din natură oameni iubi- 
tori de schimbarea domnilor (wszakze iako vw nich iest wrodzona 
niestatecznoşă czestego odmieniania panow) în curând îl otrăviră în . 
Suceava (otruli w Soczawle). E înmormântat ia Vaslui (pochowan 
w Wasziulach) într'o mănăstire de piatră, în sus de Bârlad (mo- 
nasterze murowanem za Berladem) unde însumi am fost în 1575, 
pereâna jumătate de zi (pol dnia iazdy:. (Hajdeu, Ah. istorică 

|, 7] 
Acest pasaj Hazdeu îl traduce tendenţios greşit. Nu spune că 

au otrăvit în Suceava; nu. spune că e îngropat la Vaslui înt”o 
mănăstire de piatră ; iar determinarea locului o arată că a'mers 
el singur în 1575 o jumătate de zi dincolo de Bârlad (za Berla- 

Surete XV,
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dem). A. D. Xenopol (Ist. Românilor ed. II vol. 1, 147) ia traduc- 
rea lui Hajdeu ca bună—şi crede că Iuga Coriatovici a fost ingropat 
înt'o mănăstire de piatră, o jumătate de zi dincolo de Bârlad-— 
adică spre: Tecuci, 

Cele ce spune Strycowski nu e de cât amplificarea celor ce 
scrie Cronica litvană pe scurt: „a kniazia lerzyo  Wolochowie 
obrali sobie za Wojewode i potem go otruli“==iar pe cneazul Jurg 
Vaiachii (adică Moldovenie) lau ales singuri de Voevod şi după 
aceia Pau otrăvit. (Dahilowiza, Kronike litowsky str. 5]). 

Aducând acest pasaj, Kaz. Stadniki în lucrarea sa „Synowie 
Gedymina, Liwowie 1881 pag. 127 zice vorbind de fraţii lui Jurg 
Koriatovici „între cari Jurg, unul din fiii lui Koriat, frate cu Teo- 
dor, despre care! cronicile litvane zic-că ar îi fost tăiat de Walahi“ “(miedzu ktorymi _lerzu, jeden ze synow Koryata, brat tego Teo- dora, ktorego pisme litewskie od Wolochow zabitym by& mienia), 

lar editorul inventariului Cracovian observă vorbind de Jurg Coriatovici „Giorgius Michelowicz“ la anul 1401 zice: „Jurg, fiul lui Mihail Koriat fiind chemat de Valahi a fost ucis de Moldoveni la 1432* (lerzu, syn Michala Koriate, Weswany od Wolochow zginel „W Moldawii 1432), ' 
lar proprietarul exemplarului cronicii lui Strycowski, cari azi aparţine bibliotecii Academiei, se vede un boer Moldovan, ori Neculai Costin, ori Neculce, însemnă pe fila albă de la sfârşitul cărții următoarele despre acest Jurg Koriatovici: „it 1331 de la Hristos, scrie acestu letopisz cum Moldovenii | să hie avut domn pe un Jurie Vodă fetor den cnezii Litfii | den Koributeşti, carii au tăcut Kameniţa, ce la letopisă ! ţul ţ(ă)răi aceştia au fost mainte de Dragoş Vod(ă)*, , 

Singur dar St rycowski sprne după informaţiile sale proprii călătorind prin Moldova la 1575 că Jurg a fost îngropat la Pas- dui într'o mănăstire de piatră, 
In adevăr la 1575 biserica Sf. loan din Vaslui era de piatră, zidită de Ştefan Vodă cel Mare în 1490 ; dar se vede că mai îna- inte lusese o altă biserică de lemn, după morm'ntele aflate acum în interiorul bisericii, din care unul foarte - vechiu, anterior zidirii bi- sericji de piatră, du pă cum reiese dn poziţia mormântului aşezaţ mu paralel cu zidul actual, ci cu vechiul părete al bisericii de lemn Care avea direcţia răsăritului de iarnă,
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lată poziţia mormântului aflat: 

Răsăritul de vară „„ răsăritul 
ide iarnă 

interiorul bisericei 

actuale 4 

2 
i 

7 
, 

, 
? 

  

  

  
In mormântul deschis s'au găsit putrezit totul : schelet, Veş- 

“minte, sicriu. Rama sicriului se vedea ca o dungă roşcată în pământ ; 
iar ţărna din cadavrul putrezit cuprindea fire albe şi galbene dintr'o 
-hlamidă domnească. O mică parte din schelet-eraniul şi femurul, a- 
rată că sicriul e foarte vechiu, iar după “poziţie anterior bisericii 
din 1490, 

In Bvenimentul din 1923 am aratat bănuiala că avem. a face cu 
un mormânt domnesc. La aceasta P. S$. S. lacob Episcop al Hu- 
şilor a. afirmat că mormântul nu poate fi de cât a lui luga Cori- 
atovici (Galaţii noi No...) ; ceia ce cred că este. : S 

Koriatovicii. Fiind că asupra persoanei lui lurg Coriatovic 
s'a încins o discuţie aprigă între istoricii noştri, Xenopol, Oaciul, 
lorga şi Radu Roseti, servim pe cetitori cu datele ce le culegem 
asupra Coriatovicilor din interesanta lucrare a lu: Stadniki asupra 
fiilor lui Ghedemin, marele cneaz a! Lituaniei în s=cl, XIV-a, 

Ghedimin a avut trei soţii, pe Wida, Olga şi Eva. Din Wida 
avu 2 fii, pe Monwidaţ 1342 şi Narymut, a căruia soţie a fost din 
familia Pinsk din Taurida, 

Din Eva avu pe lewnut, care e cneaz în Minsk la 1366. 
Din Olga avu pe Olgierd mare duce de Lituanie şi pe M- 

hail Koriat duce de Novgorod.



— 4 — 

    

Deci : Gedymin 
== Wida = Eva „= Olga 

| | | | 
lewnut  Olgierd Mihail Koriat 

Moniwida,  Narymut  cneez de mare duce prinţ de 
+ 1342 = Pinsk Minsk de Lituania Novgorod 

| | | 
Simon, Mihail Vladislav 
    

Alexandru, lerze, Patryky 1411 1399: lagello a5o> 
cneaz  namesnic | Sos 

de : de Rex Polonie; Sas 5 
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II. 6916 Oct. 8. In tratatul comercial a lui Alexandru cel Bun, nu se 
prevede nici o vamă pentru mărturile ce se aduceau dela Unguri şi de la 
Basarab, afară de Bacău şi Suceava. | | 

„Exportaţiunea postavurilor la Unguri şi la Munteni (A0 Sropx 
W AO -Brcapaez) este slobodă şi anume pentru exportaţiunea mun- 
fenească se va piăti in Suceava de la o grivnă 3 groşi şi la frun- 

”- tarie la Bacău de la o grivnă 2 groşi, şi apoi la intoarcere din 
Basarab (Valahia) cu marfă de acolo, fie piper, tie lână, fie orişce 
se va plăti în Bacău de la 12 cântare jumătate rublă de argint şi 
în Suceava de la 12 cântare o rublă de argint“. 

(B. Hajdeu, Arhiva istorică |, 1 131). 
Obs. Deci la 1407 Vasluiul nu era socotit ca e 

fiind târg în interiorul ţării, nu târg de margine. 
entru vamal, 

III. 1412 Mart 15 Lublin. Sigismud Regele Ungariei îşi imparte în două 
țara Moidovei cu Regele Poloniei Vladislav, rămânând (Vasluiul) cu Bârladul 
în partea regelui Ungariei, 

. ex tunc nos ambo videlicet Sigismundus et Vladislaus re-. 
ges, simul debebimus terram Moldaviae, non obstante praedicta. 
obligatione potenter invadere et ipsum  Woiewodam Moldovanum. 
ab eadem amovere et ditioni nostrae Ssubjugare, obtentaque inter.



nos reges -dividere et per limites seu terminos infra scriptos dis- 
tinguere, et celabrare tali modo : quod sylvae maiores Bukouina 
dictae, incipiendo a montibus seu ab Alpibus regni Hungariae, in- 

ter eandem terram Moldaviae et terram Sepenycensem situatae 
penes Sereth protendentes se ad aliam Sylvam minorem Bukowina 

dictam, usque ad: fiuvium Prut, debent per medium dividi seu di- 

midiari, et quod. forum Ysnythar (lasski targ) in sinistra parte si- 
tum maneat pro eodeni d. Vladislao Poloniae rege Forum vero, 
seu villa Berlath in dextra parte situm maneat nobis Sigismundo 
regi, Coronae regni Huvgariae. “Transcenso autem fluvio Prutk re- 
siduae syivae, procedendo directo ad campos desertos usque ad 
mare parimodo cum eisdem campis per medium dividantur. Ita 

- quod Fevreriar alias Bialagrod cum aequali medietate pro nobis 
Sigismundo rege, et coronae Hungariae maneant taliter  dimidiate 
et divisae“. | . 

Obs. De şi în textul acestei convenţiuni între cei .2 regi nu 
se pomeneşte nimic de Vaslui, noi credem că de oarece laşii că- 
„deau în parfea Regelui Poloniei cu toate pădurile din munţi pină 
în Prut, iar Bârladul cădea în partea Regelui Ungariei, apoi Vas= 
luiul, care aparţinea țării de jos, neavând se vede vre-o impor- 
“tanţă. de vre-un fel prin 1412, faţă cu Bârladul, nu e pomenit ca 
termen de delimitare intre cele 2 jumătăţi” din ţara Moldovei şi 
deci a trebuit să treacă cu totul în partea Ungariei. 

| Acest act ma avut norocul de a se înfăptui (Vezi Xenopol 
sist. Românilor |), 

  

1V, 6943 Sept. 1. (1434), Suceava. lieş Vodă În-redinţează pe Viadi- :zlau Regele Poloniei, că s'a împăcat cu fratele său Ştelan Vodă, dânduri în partea sa mai multe domenii, intre care şi Vasluiul, cu ocolul, care=i apărţine, 
. 

Cu mila lui Dumnezeu lui Vladislav, Măritului Craiu al Po= 
Aoniei, al Rusiei Lituane, şi al altor țări gospodar, slujbă credin-= 
cioasă în toată vremea de la lliaş Voevodul țării. Moldovei dăm 
milei voastre înştiinţare că noi şi cu al nostru frate, cu Ștefan 
Voevod, ne-am întrunit şi ne-am păciuit, şi avem întru aceasta a 
„aşeza pace în veci vecilor; iar Milei Voastre Sfintei Coroant a 
Poloniei avem amândoi a slujire cu credință în veaci, fără vre-o . 
înşelăciune şi fără viclenie contra cuiva din ai voştri nepriiateni, 
iar noi înşine am dat milei Sale fratelui nostru Ștefari Voevod din 
ale noastre ţinuturi anume: Cetatea Chiliti şi cu Vama şi cu o.



zere care atârnă de această cetate și locul Vaslui şi ocolul care: 

către acest loc ascultă şi ţinutul de la Tutova şi târgul Bârladu-- 
lui cu tot ocolul şi cu morile de la Covurlui şi locul Tecuci cu 

tot ocolul şi Oltenii. lar acestea să-i fii milei fratelui nostru Ştefan: 
Voevod uric cu. toate veniturile neruşeit nici odinioară în veci în a 

„noastră viaţă. lar care nu va vrea să ştie in această unire şi va 

strica pacea, iar Mila Voastră şi cătră fiecare bună va sta la a- 
ceasta şi va pedepsi ca vinovat şi ca calcător. lar spre mai mare tăris- 
jurat-am noi întru sine am făgăduit pe sfânta cruce şi pe toţi sfin- 

ţii şi am 'iscălit înşine între sine cu a noastre peceţi, iar care din- 

tre noi nu va păzi sau va rade spre stricăciune, unul ca acela să 

fie procleat de Dumnezeu şi de prea curata lui Maică şi de cei 4 
Evanghelişti şi de cei 12 sfinţi vârhovnici apostoli, şi de 318 purtă- 
torii. de Dumnezeu sfinţi părinţi cari dintru Nicheia şi de toţi sfin-. 

ţii să fie procleat şi să fie asămenea cu luda şi cu procteatul Arie şi' 
parte să aibă cu acei cari au strigat la stăpânul Hristos cu dân-- 

'şii şi sângele lui pe'ei şi pe copii lor. Şi spre mai mare întărire 

a tot ce s'a scris mai sus. poruncit-am la a noastră credincioasă 

slugă pan Dimii logofăt să scrie şi să acaţe a noastră pecete că=- 
tră această carte a noastră. Scris-a lacuş pisar în Suceava la a- 
“anul 6943 Sept. 1 (1434). 

Obs. Scris pe pergament, are pecete mare atârnată. Textul 
"slavon la Ulianiţki „ Materiali““ 44, 

  

V. 6944 Decembre 7, Vaslui (1435), 
liaş Vodă şi Ștefan Vodă întăresc din Vaslui lui popa luga 

din Buciumeni (Suceava) stăpânire pe toate moşiile sale şi anume. 
Mânzaţii sat pe Liubana, la gura Studeniţei (Recea), unde au fost. 
Temeşeştii între cuturi şi la Tutova unde este Miclea din Bahna 
şi mai sus Ja gura Strâmbei, unde este Balan şi unde este Barbu. 
Stan şi Stanciul, la vârtul Srtambei îmbe judeciile Şi Strâmba de 
la vâri la gură cât poate să-şi aşăze sate şi cătune 
viţa unde iaste Mihăilă Colici. A 

Obs. Documentul este scris pe pergament, pecetea căzulă 
Textul slavon la Ulianiţki p. 53. Gramaticul, care serie uricul e: 
Ojel- Mihail (de la care avem satul Ojeleni, Fălciu), 

„ Şi la Cono=- 

  

VI. 6945 April 23 (1437) Vastui. Stetan Vodă re ulează vama, ce ai: 
a plăti neguţitorii din Braşov pentru mărlurile lor, Bu cazi va 

- Ştefan Voevod cu mila lui Dumnezeu Doma țării Moldaviei 
„ Venit-au la domnia mea in solie (nocoa) de la Braşov şi Bârsa.
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anume dumnealui decan (Askan) Hanos şi dumnealui burgher 

(owproypz) Mihail şi au poftit de la domnia mea pacea şi vama 

ce le-a fost lor diatru început, precum a fost pe vremea părinte- 

lui nostru Alexandru Voevod pentru toți oamenii din Braşov şi 

Bârsa, să plătească de tară câte 4 groşi în toată țara noastră şi 

la toate vămile de de orice ar îi în ţară (AA NA4TaTr GOT Tapz n9 

A, rgoui) de bucăţile de sucman de ţară câte 12 groşi şi volnic să 

le fie lor a-şi vinde marfa lor în toată țara noastră. numai fără 

cot să nu vânză (paaR'E A0KTEM AA HE NPOAAtOT). 

(St. Nicolaescu, Doc. si. rom. 93). După 6 zile lliaş Vodă 

dă un asemenea hrisov aceloraşi neguţitori din Braşov, tot câte 4 

groşi de tară. Deci țara era realminte împărţită în două : Ţara de 

sus cu capitala la Suceava supt lliaş Vodă, iar ţara de jos cu 

capitala la Vaslui supt Ştefan Vodă (v. Nota de la pg. 88). 

  

VII. 6948 Dec. 12 (1439), Arderea Vasluiului, 

Şi scrie cronica țării: în anii 6947 Noem. 28 (1438) intrat-au 

în țară oaste tătărască de au prădat şi au ars târgul Botoşani 

Aşijderea la anul după această pradă, în anul 6948 Dec. 12 (1439) 

iarăşi au intrat Tatarii în ţara de gios de au prădat şi au ars . 

Pasiniul şi Bârladul“, (Let 12, 144). 
Această pradă. a ţării de jos e pomenită în actele moșiilor 

de pe valea ldriciului, unde răzeşii via şi spun că actele Corote- 

nilor şi altor moşii au fost prăpădite când cu prădăciunile Tăta- 

rilor (Ispisoace V. 2...). 

  

VIII. 6959 Aug. 1 (1442) Vasluiu, lliaş Vodă şi cu ratele său Ştefan 
Vodă întăresc lui Marco Bontea, (iul lui litaş Bontea satul Bonteşti pe Steb- 
nic şi Bonteştil de jos pe Bârlad; la 2 fântâni, cum şi celor ai lor. 

(Cf. Ispisoace şi zapise [ 1 13). Cei doi fraţi trăiau încă,căci | 

la întâlnirea celor 2 domui în Vaslui, întăresc stăpânire boerilor 

Bontea îa moşiile, ce le aveau pe Stebnic şi Bârlad încă de la 

Alexandru cel Bun, lată o spiţă a Bonteştilor după 1400. 

Bontea ante 1400 

Iliaş Bontea 1400-1430 

  

i i Î j 
Marco Bontea, Stana, fată 

== % 

icul
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Bontea vine din bont, bunt, de unde Bontăș, sditieux, rebelle 

Polon Bunt, alianţă, ligă, coniuraţie ; rus. buati. 

  

1X. 6956 Sept. 15 (1447) Suceava. Petru Vodă întăreşte slugii sale 
Marco satul Pânceştii şi prisaca Fearţi! la gura Racovei şi loc de moară în 
hotarul târgului Vastuiului. i 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn ţării Molda- 

viei... iată că această adevărată slugă a noastră, credinciosul pan 

Marco a slujit noao cu.dreptate şi credință, pentru care şi noi... 

am dat lui... un sat anume Pănceştii, la obârşia Bârladului, şi o 

prisacă la gura Racovei. anume Prisaca Fearţit, în hotarăle târ- 

gului Vasluiului şi un loc,de moară in Racova, unde-i va fi plăcerea 

în hotarul târgului Vasluiului. 
Se aduce credinţa domnilor şi a boerilor mari. 

Obs. Acesta este cel mai vechiu act, ce .se găseşte între actele 

Vasluiului, păstrate în arhiva Hina (urmaşi), Regeste la N. Iorga, 

Doc. XVI, 157. (ct. Surete şi Izvoade 1 276; Surete ms. VIII, 960). 

X. 6957 Aug. 3(1449) Vaslui. Alexandru Voevod (Oleşno) regulează-— 

fiind în Vaslui=regimul vamal al Moldove!, 

Vorbind de comerţul cu Braşovul, şi de judecăţile, ce se poti 

sca, Vodă zice : „Şi nimene alt să nu cuteaze ai judecare pre dânşi 

în ţara noastră fără voia lor, nici un boiarin al nostru. Iar când 

ar vreare oricare boiarin al nostru, sau vornicul, sau vameşul, sati 

părgarii (han uicaTr$3 HAH npzrapz) sau oricarea din sfetnici să ia 

de la dânşii ceva sau să-i prigonească sau vamă mai mare să ia 

de la dânşii, de cum am scris mai sus şi ar vroisă le strice acest 

aşezământ şi acest drept, fie-câtlun fir de păr, acela va vede mare 

chin şi urgie de la domnia mea (VA O. sem york OV EAHOM 

SMITH, "POT OVâpH'T BEANGOU KaâHu Ă ovprii FocnoAcraamn). Oanţă 

a scris în Vaslui la anul 6957 Aug. 3 (nuca o Bacavu), 

Obs. Tariful vamal stabilitde Alexandru Vodă cuprinde ur- 

mătoarele taxe vamale: ” 

1) De tară 4 groși, ca din vechiu. 

2) Postavul şi boboul să-l vânză cu cotul, iar sucmanul (pos- 

tavul) cu bucata. 

3) Postavul de Colonia (koaonita), 12 groși. 

Postavul de Leubia (Aoveno), 18 groși. 

Postavul de Buda (Ehirheapz), 8 groși. 

D
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Postavul de Cehia (usk) 4 groşi. 

4) de bou la export câte 2 groşi. 
(St. Nicolaescu, Doc. sl.-rom. 100-105; Arhiva Braşovului Nr. 

715, V. Pârvan, Alexandrel Vodă 117. 

, XI. 1450, Războiul dintre Bogdan Vodă şi Alexandrel Vodă la Liporăţ 
(Vastui). 

In anul 1450, luna lui Septembrie, locul din jos de Vaslui şi 

pe Lipovăţ şi Crasna a fost teatrul unor lupte sângeroase între 

cei doi rivali la domnie : Pătru şi Alexăndrel Vodă, fiul lui Iliaş Vodă. 

Alexăndrel s'a născut la 6946 August 17 (1438), deci era 'co- 
„pil de 12 ani când soarta îl hărăzise cu tronul Moidovei. Pus supt 

epitropia mamei sale Maria, soră cu Vladislav lagello, tatăl rege-.- 
lui Cazimir, e! venia dar văr primar - Regelui Poloniei. 

Anarei Oligmondovici nobil rus 

  

Sotia (Sonka) Maria (paria) , 
== Vladislav iagello (cumnaţi) == lieş Vodă al Moldovei, frate 

| Regeie Poloniei - în 23 Oct. 6933 [cu Petru Vodă 
£ sora lui loan 

Corvin de 
|. Huniade 

  

“Cazimir (veri primari) Roman Vodă Ollcino (Alexăndrel), Anastasia 
Rege „ 6935 Vodă 

n. 6945 Aug. 17 
+ 6963 la Cetatea Albă 

Cronicile iată ce spun despre aceste vremuri tulburi Şi lup- 
tele ce au avut loc între fraţi, veri, moşi şi nepoți : 

Roman Vodă văzând că moşul său Ştefan Vc :4 a scos ochii 
tatălui său lui lliaş Vodă (6952 Mai— 1444), s'a înțeles cu o samă 
«de boeri şi prinzându-i i-a tăiat capul, şi i-a luat scaunul în Febr, 

6956 (1448). | 
Pătru Vodă, veni cu ajutor Unguresc a lui loan Corvin de 

Huniade şi-l alungă din scaun în April acelaş an 6956 (1448). In 
acelaş an lulie 2 (6956) Roman muri în Polonia otrăvit de o parte 
de boeri trădători. Pătru rămâne în scaun. El era cumnat cu lon - 
Huniade, Solicitat, el depune jurământ de fidelitate Regelui Poloniei 
Ja Hotin în 22 August 1448 (6956) în faţa a 4 nobili: lon de Czi- 
szow, Petre Odrowasz, loan de Konyeczpolye şi loan de Pilcza.
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Dar Petru moare după 5 April 1449 (6957), după ce dăduse Chilia 
Ungurilor, ca un semn de supunere către loan de Huniade. 

Alexăndrel în vrâstă de 11 ani cu mama sa Maria, ocupă 

tronul în luna lui Maiu şi mai toţi boerii lui Pătru Vodă figurează 
în divanul lui Alexăndrel. | 

La 3 August Alexăndrel Vodă era în Vaslui, unde stă mai 
multe luni. În sfatul conducător al Coconului Vodă erau: mama lui 
Maria, Manoil, pârcălabul de Hotin, Duma Braevici şi logofătul 
Mihail, care era el singur un chizeş al cuconului domn, pe lângă 
Regele Poloniei. 

In 6957 Oct. 12 (1449) Bogdan Vodă sosind cu ajutor Mun- 
tean şi Unguresc veni cu oşti asupra lui Alexăndre! şi la Tămă- 
şeni lângă Roman, îl răpuse. Noul domn era deja însurat cu Maria 
“(Oltea) şi fu ajutat în aceste lupte de rudele sale, domnul Mun- 
teniei, sudele femeii sale de Vlaicul, ajuns apoi părcălab de Orhei 
şi Hotin supt nepotul său Ștefan Vodă. _ 

Bogdan ocupă tronul în iarna lui 1449, şi cu toate încercările 
lui de a-şi atrage prietenia Poloniei, Regele Cazimir dădu ordin 
să-şi ajute pe vărul său Alexăndrel. Oleszko veni în Moldova şi 
Bogdan fugi spre munţi, de unde adunară oaste de pe unde a pu 
iut, sări contra lui Alexăndrel şi pe ia Febr. îşi reia scaunul. La 
24 Mart 1450 (6958) Bogdan era în laşi. E! încă din Februarie 
se închinase "Ungurilor, dând jurământ de fidelitatea. 

In August 1450 armata Polonă era 'la Hotin, apoi trecură 
Prutul. Bogdan se retrase la Lipovăţ, în jos de Vaslui (Let. 1: 
148). Dlugosz şi după el Ureche zice că „Bogdan Vodă n'a vroit 
să dea război socotind să-i bage la locuri strâmte, şi zăbovindur-i 
să-i flămânzească. Aşa i-a purtat din loc în loc până la apa Bâr- 
ladului, iar el ţinea pădurile». | 

La 5 Sept. 1450 (6959) se închee pace, cu condiţia ca Bog- 
dan să rămâe in scaun până ce Olechno va implini 15 ani şi să 
dea Regelui 7000 galbeni turceşti pe an, cai Şi turme de oi. Dar pacea era falşă şi în adevăr la întors dela Lipovăţ prin Codru 
Vasluiului, oştirea - Polonă e atacată pe furiş de oastea lui Bog- 
dan şi -ăpusă. 

lată ce scrie Dlugosz: | 
„Bogdan ne mai putând amâna trădarea plănuită, porun- 

ceşte a lor săi ca să fie pregătiți şi să năvălească numai de cât 
în pădurea de dincolo de târgul Crasna,ype unde-i numai ua drum 
şi acela ingust asupra carălor armatei regale, Căpitanii, aflând a- 

 



— 11 — 

tunci de această viclenie (căci li se desminţise de pârcălabul: 

care apăra cu îndărătnicie drepturile pupilului Iiichno asemene şi. 

de pisarul lui Bogdan, care înt noaptea precedentă fugise la ar-: 

mata Regală, arătând toate câte le plănuia Bogdan) stătuindu-se, 

aşteptau pe duşman, vrând să dea lupta de pe cară. Pe urmă insă 

hotărând să treacă prin pădure cât mai răpede carăle şi bagajele 
“pentru ca lupta să se poată da mai în larg. Dar sfătuindu-i pâr- 

călabul ca şă treacă bagajele şi carâle pe şes, lăsând la o parte 

pădurea care era năruită de copacii tăiaţi, de şi-i stătuiau bine,. 

nu fu ascultat. Totuşi i se încredinţă lui grija .carălor “şi a lui: 
llichao şi se hotărâ ca bagajele şi carăle să stea şi să aştepte de: 

cealaltă parte ă pădurii sosirea armatei. Pârcălabul moldovan se- 

întăreşte deci cu o ceată de oşteni podoleni, pe cari şi-i luase cu. 

straja şi trece cu ei şi cu carăle prin pădure, la câmp deschis, 

de şi nu fără a întâmpina o puternică năvală a duşmauilor Mol-- 

doveni. 

„Toate aceste se întâmplase în ziua de 5 Septembrie, în zi: 

de Sâmbătă sara, la anii 1450. 
„Inire acestea Duminică dimineaţă, inainte de Nafivitatis: 

Sanctae Mariae, în a 6-a zi a lui Septembre, Bogdan cu câteva. 
mii de Moldoveni, partizani de ai lui, şi cu o mare mulţime de. 

auxiliari se arată o dată cu răsăritul soarelui. Oastea regală fără. 

intârziere ia armele, iar Petru Odrowasz o însufleţeşte cu o eloc- 

ventă cuvântare. Armata regală era consternată şi mulţi părăsiră 
carăle, şi pentru că ştiau prea bine că oamenii lui Ilichno şi Mol-- 

dovenii cari se uniseră cu ei văzând mulţimea. duşmanilor şi în- 

spăimântându-se sânt: mai grabnici la fugă de cât la luptă; to- 
tuşi se hotărâră să îndrăznească toate şi să încerce norocul într'o 
aşa de neinlăturabilă dificultate. 

„Aşezând dar liniile de batae şi încredințând o aripă căpi-- 
tanului Neculal Porawa de Halicz, iar ceialaltă lui Mihail Bucazczki,.. 
se Încăerară pe câmpul ce se numeşte Krasnepolye la pârâul 
Krasnipotok, aproape de orașul PWasluy, dându-se poroncă să: 
cânte din trâmbiţe printre soldaţii poloni de sub cele patru stea- 
guri şi cele 8 escadroane de călărime şi al 9-a de padestrime“.,, 

Lupta ținu toată ziua şi fu crâncenă...dar în sfârşit cad ucişi: 
de pedestrime...atunci pârcălabul care deja trecuse dincolo de pă- 
dure cu oamenii săi, vine să împuternicească spre izbândă armata. 
Regală...duşmanii înspăimântați dădură dosul şi impunseră fuga 
cu toate acestea oastea regală nu putu urmări pe duşmani“, 

.
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De aceia şi Ureche zice cu „drept cuvânt: „aşa cu vitejia 
“Moldovenilor a rămas izbânda la Leşi, cei ce pierduse războiul“, 

Lupta “din pădurile de pe şesul Bârladului dintre Crasna si 
"Vaslui—distanţă de 16 chilometri—S'a data G-a zi după pacea de 
la Crasna—5 Septembre 1450—deci în ziua de [1 Septembrie (cf. 
V. Pârvan, Alexandrei Vodă 49 seq). - 

  

| XIl. «1451-52. Vasluiul are rol de Capitală. 

Bogdan Vodă, cu toate că fu răsbit de armatele polone la 
Lipovăţ, Crasna şi Vaslui, el rămase în Scaun În tot cursul .anului 
1450 până la 16 Octomb, 1451, când în zori de zi de Sâmbătă 
ucigaşul Petru Aron veni la Răuşeni şi-i tăiă capul, ” 

Bogdan a fost socotit totdeauna ca un regent al minorului 
„Alexandrel, singurul. cu drepturi legale la tronul Moldovei. 

Odată Bogdan Vodă tăiat, tânărul voevod Alexandrel se sco- 
bori cu mama sa şi boerii săi la Suceava, dar pentru a fi sigur 
pe ţara de jos. se aşeză la Vaslui, de unde dă mai multe docu-= -mente, | 

In adevăr asupra acestor fapte şi d. Pârvan face următoarea judicioasă observare: „E interesant rolul pe care-l joacă Vasluiul 
în epoca mai veche din istoria Moldovei, Sunt foarte multe docu- mente date de diferiţi Voevozi din Vaslui. Dacă ar fi să ne gân- dim la aşezarea sa centrală Şi pe drumul mare de la Liov şi Cetatea 

“Albă, şi apoi la puternica apărare pe care dealurile de la N. V. 
“Şi Sud şi pădurile dimprejur i-o făceau, am înțelege în parte mă- car cum de ei joacă rolul de aproape o a doua capitală a Mol- dovei, înainte ca laşii să fi început a avea acest rol... Vasluiul este cel mai des găsit ca loc, de unde mai ales în seci. XV-a. Domnii işi dau hotărârile lor prin Cărţi şi hrisoave“ (pg. 68 nota 1). 

  

XII, 6960 Feb. 24 (1452) Vastui, 

Alexandru Vodă întăreşte mănăstirii Bistriţa stăpânire peste “Botna cu toate lacurile care ascultă de Botna (ex ovcunmn G3tpamii SARE NpHcASXAIoT GOT GOTHA | cum şi 2 păscării la Nistru (Aetk €hI% H4 AHHCTpia) şi o prisacă (Nacnk8); iar cei ce vor ținea de la noi Tighinea (nporrox SSA KTO ESAET Gr uac AspXa'Tu 'rernu'k) să nu se amestece în acele lacuri, nici vamă să le ia, nici vite pripăşite (a nu npunacu), ci. toate să le ia călugării, 
1 î..  
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XIV. 6968 Ave. 12 (3452) Vaslui. Alexandrel Vodâ reinoeşte. dispo- 
ziţiunile vamale în comerțul cu Braşoveni! şi cei din ţara Bârsel, 

Hrisovul domnesc cuprinde aceleaşi dispoziţiuni vamale ca 

şi în uricul din 6967, atât în ceia ce priveşte taxele cât şi jude- 

carea pricinilor. Judecata va face-o domnul în persoană şi nimene: 

altul, nici ureadnic, nici dvornic, nici vameş, nici şoltuz, nici pâr- 
gar nici oricare alt boiarin. | . i 

(St. Nicolaescu Doc. slavo- române 105-112, Miletiă şi Agura 

Sbornic IX, 374; V. Pârvan „Alexandrel Vodă“ 120). 

XV. 6964 Iunie 151 (456) Vaslui. Petru Vodă Aaron din Vaslui în- 
chee pace cu Turcii şi le plăteşte tribut. Pacea o tratează Mihail logofătul 

Noi Petru Vodă cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei» 
cu boerii sfatului nostru Moldovenesc şi cu al nostru mitropolit 
Kir Teochist şi cu toţi boiarii de ia mare până la cei mici sfă- 
tuitu-ne-am şi mult ne-am cugetat între noi despre stângerea şi 
paguba ţării noastre, ce o avem despre toate părţile, şi mai mult 
despre Turci, cari au ingrămidit şi adunat în câteva dăţi şi cer 
de la noi dări (haraci) 2000 zloți Ungureşti; deci noi nefiind în - 
stare a le da, iar spre apărarea noastră nu ne este nici un chip 
de ajutor şi nici vreo apărare nu avem de nicăirea, cum au avut 
înaintaşii noştri, iar  nedându-le lor, însăşi ni vor lua femeile şi. 
copii fraților noştri. Pentru acestea ne-am sfătuit toţi ca laolaltă. 
cu toţii să ne râdicăm înşine nevoia cum vom putea şi să ne scă- 
păm capul de această păgânătate să mergem şi să le dăm ceia: 

„ce vom putea din ceia ce cer ei până ce şi Dumnezeu se va mi- 
lostivi cu mila lui ca să putem avea de la Dumnezeu ajutor şi 
hotarăle să se afle cum le-au avut înaintaşii noştri. Drept aceia 
ne-am sfătuit cu toată graba să rugăm pe al nostru boiarin, pan 
Mihail logofătul ca să meargă la Turci şi să supună nevoia noas- 
tră* luând pe Dumnezeu int'ajutor şi să ne facă noao pace, ca 
țara noastră să nu dea atâta dare, să pulem avea mai puţin de 
cât atâta şi bine ;şi iarăşi dacă cu acestea nu izbândim, atunci să 
avem a da şi acei 2000 zloți Ungureşti, numai să fim în pace, şi 
țara noastră să nu dea atâta dare, şi am făgăduit şi făgăduiim. 
cu această carte a noastră dumisale Mihail logofăt să nu aruncăm 
nici o vorbă de aceasta nicăiuri şi nici să putem spune nimic des- 
pre dânsul, căci el ne-a făcut să dăm această dare, căci că noi 
înşine cu toţii Pam trimes pe el ca să dea această dare pentru 
uevoia noastră, Şi spre aceasta datu-i-iam această carte a noastră. 

,
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-dumisale Mihail logofăt şi cu toţi ai noştri boiari şi cu sfatul 

“moldovenesc cu pecetea noastră şi cu pecetea tuturor boiarilor 

“noştri, pentru ca el să meargă cu toată inima în pace despre noi, 

“cum şi despre boiarii noştri pe nume; şi mai întăiu a mitropoli- 

4ului nostru chir Teoctist ; apoi a lui pan Bratul, a lui pan Duma 

„Braevici, a lui pan Lazor, a lui pan Stanciul, pan Manoilă, pan 

Ivan Bălcean, pan Oană Pântece, pan Cozma Șandrovici, pan 

Hotco Sțibor vornicul, pan Petre pârcălab, pan Petre logofăt, pan 

Hotco Creaţevici, pan Moică şi fratelui său pan Toader, pan Go- 
dan, pan Coste Orăş, pan Coste Danovici, pan Șendrică Tolocico, 

pan Lazeă Pitic, pan Andruşco, pan loan Bucium, pan Mic Craiu 

„dvornic, pan Toader Dulcevici, pan Mihul Starostici, pan Sin Ho- 

tineanul, pan Bolbosea postelnic,. pan Roman Hudici, pan laţeo 

Hudici, pan lvaşco Hrincovici, pan Ilea -visternicul, pan Vasco 
Levici, pan Hrineo Levici, pan Danciul Oneajcin, pan Neag Câm- 

peanu, pan Ivașco -Stecla, pan Dragoslav, pan Neagoe şi fratele 

său Jon Bratul, pan Fremia, pan Porcul, pan fzerean comis, pan 

Mihul stolnic, pan Gangur spătarul,” pan Negrilă dvornic, pan 
Dragoş ceaşnic, pan Zeaico, pan Duma ilicaci, pan Duma Galbin, 

pan Coste 'Țolici, pan Petru Slăvescul, pan Micul spatar, pan Jurj 

Leanţa ; şi al. nostru pisar Toader. Prodan şi pan Dobrul şi pan 

Crăstea şi pan Vulgaş, şi pan Soliman, şi alţii toți, iar Șteţco a 
scris în Vaslui, în anul 6964. (Locul unde a fost rezervat luna 

(se cetește Iunie). şi numărul 15 se întrezăreşte). 
| Obs. La acest act găsim urmare tot în Ulianiţki că în anul 
egirii, 860 Sultanui turcesc anunţa din Brusa că a făcut pace cu 
„Petre Aron al Moldovei; iar apoi însuşi el dă o carte în Octom= 
„bre. 9, prin care Petru ai Moldovei (mudromu i svacoi cest i hval 
dostoinohu ioanu Petru Voevodu i gospodinu Mavrovlahie-=inte- 
leptului şi intru tot cinstit şi de laudă alesul loan Petru Voevod 
şi Domn al Mavroviahiei), prin care arată că i-a trimeș la sine 
pe boiarinul Mihul logofătul, care i-a adus "vestea că are-a-i da 

„ haraci 2000 ducați pe fiecare an mocuaar n Xapai AtekuanAz 
„ASHA? BaaTnH reensAcYESMu V ckatoma reaiţi$) şi că s'a aşezat 
pace (AABSAZT Ap i ERpeuia ), 

(Ulianitki. 88, Hurmuzachi Il: D XII, 669—71. 
| Petru Aron domneşte de ia. 1454 vara până la 14 April Joi 

mari 1457. De ia moartea lui Alexandru cel Bun (1433 Sept. şi 
până la 14 April 1457, deci în curs de 24 ani, Vasluiul a ocupat 
un loc de frunte în istoria Moldovei, Aici stă ca domn Ştefan 

N  



Vodă, apoi Alexandrel Vodă; de aici se închină ţara Moldovei 

Turcilor ; de aici se închee tratate vamale cu Braşovul şi cu Li- 

ovul ; de aici pleacă boerii să se închine Polonilor ; aici se fră- 

mântă lupte fratricide. 

XVI. 6968 Iulie 3 Suceava (1460). Tratatul comercial a lui Ştefan 

Vodă incheiat cu Liorenii, prevede vamă la Vaslui de car-de mariă 2 zloți, 

m.â A0 Oropa H AO Bacapat H A0 KEAHIO H A0 "TO PKOEA 

ROANO HMI EhIBICTH COVHHA, Â K'TO noBeaer coyino AO Bacapat 

ATU HMET HA TOACRHOM MaiT'b 0y Goduan'k 607 rpuan8 "TH rpoum, 

îâ oy Pomanoga rpzroy u 0 Baroc nu Oy 4844 n Sy No THOIO 

n ov Hacaoyu H 0Y Brpaaăk n OV TEkOVuu COT Rosa E SAATu. 
„lar la Unguri şi la Basarab şi la Chelia şi la -Turci slobod 

este a duce postavuri. lar cine va duce postavuri la Basarab să 

aibă a da la vama principală din Suceava de grivnă trei groşi, 

iar la târgul Romanului, şi la Bacău şi la Ajud şi la Putna şi la 

Vaslui şi la Bârlad şi la Tecuci de car 2 zloți“. 
(8. Hajdeu Arh. Ist. Il, 173, Ion Bogdan „Doc. lui Ștefan 

cel Mare Il, 274, E. Kaluzniacki „Dokumente“ p. 45; Hurmuzachi 
II, 686). 

XVII. Fără dată de an, lună şi zi. Vaslui. Şoltuzul şi părgarii 
din Vaslui scriu judeţului şi părgarilor din Braşov în pricina dintre Petre 
din Vaslui cu văduva lui Anton din Braşov. ! 

„De la şoltuzul şi părgarii din Vaslui închinăciune. priatenilor 

noştri, şoltuzilor şi pârgarilor şi tuturor bătrânilor din Braşov (6o'r 

sarSza n npărape 607 acasa). Și după aceasta vă grăim despre 

lucrul lui Petru, care a avut pâră înaintea voastră cu femeia lui 

Anton, iar voi le-ati făcut lege, ca să vie Peiru la noi şi să vă 

spunem şi noi ce ştim. Aşa dar Tomoş şi Barta s'au jurat înaintea 

noastră amândoi pe suiletele. şi pe lega lor (na canoe Kpatţietie), că 

Petru s'a lepădat inaintea lor de acei florini (aspn); el ma fost 
tovarăş cu Anton. Deci cum am ştiut aşa v'am scris, altceva nu 
ştim“, ” , 

(Cf. 1. Bogdan, Doc, Mold. din Braşov, XXIX, Stoica Nico- 
laescu, Doc, Sl-rom., CViII; 1. Bogdan Doc. lui Ştefan cel Mare 
II, 453, Asupra datei Bogdan o pune în mod larg între 1450-1500, 
St, Nicolaescu o pune între 1460-1464. E greu de precizat anul,
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XVIII. 6972-6973. Ştetan Vodă se găseşte în Vaslu! în cursul acestof 
2 ani, de unde dă mai multe urice şi judecă mzi multe pricini, 

— În 5 lunie 1464 întăreşte satul Găgeşti pe lalan de la îraţii: 

Jur, Muşat şi Ivan. 
— In 5 lunie 1464 întăreşte Muşei femeia lui Pantelea soacra 

lui Petre Oţelescul, cu fata sa Cerna, soţia lui Petrea Oțel satul 

Pântilieşti pe Ozer, de şi privilegiile moşiei le-a pierdut încă de: 

supt lieş şi Ștefan Vadă, fiul său Crastea când a căzut de pe cal. 

— In 3 Mart 1466 întăreşte lui Condrea Greul satul Giurgeşti- 

pe Stavnic, cumpârat cu 80 zloți de la: Coste şi Stan, fii lui Jurj. - 

Diecii cari scriu uricile în Vaslui, sunt Toma şi Tăutul, vii- 

torul logofăt Ion Tăutul. . 

Obs. Nu cunoaștem ce fapte au făcut pe Ștefan Vodă să parăsească. 

Suceava în lunie 1464 şi-n Mart 1465 de a sta în Vaslui, cu în- 

tregul său sfat de boeri, El se însurase cu Evdochia de la Chiev 

n 5 luliu 6971 (1463) şi probabil că în hatârul tinerei sale soţii 
a facut primblarea prin ţară şi în special la Vaslui, moşia lui per-- 

sonală şi unde probabil îşi avea curţi domneşti, (Analele Putnene, 
Arh. Ist. III, 6, Let. I, 152). 

XLX, 6978 April 1 (1470) Suceava. Ştelan Vodă dispune ca pentru 3- 
cară cu peşte ce le va trimite mănăstirei Neamtul din părţile de la Nistru 
la Chilie, ia Cetatea Albă să-nu plătească la Ozere sau la Nistru nici o dare 
pe unde vor trece, lie că vămile vor fi în vânzare sau în credinţă. 

sed ECT HMh CASEOAHO,.. NOCaâTH CROH TpH MAX U 0 pUES 

HAH AO KEANIO, HAH AO GO3EpAX, HAN AO EAACTpAAA HAN HA AHHc'TpA, 
Han ESA HA BIOTEpOIO CTOponS N9 HALUEH BEMAN, "TOTU PP Maxi 

mad MIITO Aa HE HMAIOT NAATHTU HA Ne TpATOM HH NO CEAS. HH 

HHAE RHTAE ...HH $ tc. HH Oy KaaSrepeum BpoaS nui $ BacaSu Hu 
UNA NUTAE... 

„să fie lor slobod a trimete ale lor 3 maje de peşte sau la: 
Chelia, sau la Ozere, sau la Bealograd, sau la Dnistru, sau ori în 
care altă parte a ţării noastre ; aceste trei maje iar vamă să nu 
aibă a plăti nici prin târguri nici prin sate, nicăiuri vreodată, ...nici 
la laşi, nici la Vadul Călugăresc, nici la Vaslui, nici aiurea vreodată“. 

(1. Bogdan „Doc. lui Ştefan cel Mare“ 1, 143). 

XX. Fără dată de an, Febr. 18 Vaslui. Ştei ă i 
24% Pieă C . . an Vodă scrie :carț 

cătră birăul de Braşov în afaceri interne şi externe cu Turci! ie 2 scrisori 

a) Ştefan Vodă din mila lui Dumnezeu Domn al ţărei Mol- 
dovei, şcriem Şoltuzului din Braşov (uoar325 com Bpamiena) prie- 
tenului nostru iubit, şi după aceasta, mă rog de domniia ta, ca de: . ;  



— 
Cp 
d
o
 —

 

— 17 — 

un prieten al nostru, să laşi pe sluga noastră pe meşterul Mihai 

să vie la noi cu săbii şi cu arme ca să ne fie împrotiva păgânilor, 

căci avem nevoe de eie (cara nam ua meruep. AH NpHILICA 

A9 Mac că Actii W cz GOpztie. ASH HAM BIANU HA NOTANE MOHERE HAM 

rpesSio'r). Deci lasă-l pentru voia noastră. Scrisă=ir Vaslui Fevr.: 

18 (nuc 8 Racasu). . 

b) I6 Ştefan Voevod din mila lui Dumnezeu domn a ţării 

Moldaviei, scriem domniia mea birăului şi tuturor bătrânilor din 

Braşov, bunilor noştri priatini (Bupz8 Hi Scum c'PApLUEM EpanuegctHAM)-. 

Și după aceasta, scrisoarea domniei voastre, pe care ne-ați scris-o 

_ şi pe care ne-aţi trimes-o prin omul vostru prin meşterul Mihai 

(mo Aiuxaro aeajitp) şi toate câte Domnia voastră ni le daţi de ştire 

de lucrul Turcilor (sa pazoră Spre), că ei vin improtiva dom= 

niei meaie, noi toate bine le-am înţeles. Dar s'au întors şi S'au 

dus îndărăt (a Gun cE BpaTHAti n HATpar aatuan) „scris în Vaslui 

Febr. 18. (nuc na Bacasu). o | 

(cf. 1. Bogdan, Doc. Mold. din Arhiva Braşovului XVIII ; Doc. 

lui Ştefan cel Mare Il 337, 338. Stoica Nicolaescu „Doc. Slavo- 

române“ XLIX. Data se pune în 1450, 1465, 1470 şi 1476 şi 1417. 

Cea mai aproape de adevăr e data de 1476, de oare ce fusese bă-. 

tălia de la Vaslui cu “Turcii şi în vară urma să se petreacă învin- 

cala de la Răsboeui, deci Tureii nu se puteau da indărăt. 

XXI, 6979 Ghenar I16U40) Vaslui. Tăerea a 3 capete de boeri în Vaslui, 

In acest an, 16 Ghenar Ștefan Vodă a tăiat pe Negrilă pa- 

hacnicul, pe Alexa. Stolnicul şi. pe Isaia Vornicul în târg în Vaslui, 

zice Cronica. (Let E, 157). 
Obs. Cronica Putneană nu cunoaşte acest fapt. In lista boe- 

rilor găsim in adevăr pe Isaia vornic între 6976—6978 Aug. 10, 

după care urmează Bodi ; pe Negrilă paharnic intre 6971—6978 

Aug. 10; iar pe Alexa nu ni-l dau documentele, căci stolnic de la 

6974—6978 Aug. 10 este Luca. | i 
Luptele lui Ştetan. cu Muntenii lui Radu Vodâ ne explică vina 

celor 3 boeri şi urgia lui Ştefan de a le tăia el singur cu mâna 

lui capetele in Vaslui, unde el era de strajă tocmai întru întâm- 

pinarea şi stângerea uneltirilor, ce Radu Vodă şi cu Turcii le făceau 

cu unii din boerii marelui Voevod. 
Cinci luni de zile au stat aceşti'3 boeri supt privighere şi 

acuzare, căci ei sunt pomeniţi în 10 Aug. 1470, iar în 16 lanuare 
1471 li se tae capetele în Vaslui. | i 2 
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Ce grozavă lecţie a trebuit să dea Ștefan Vodă boerilor săi 

prin execuţia sumară a uneltitorilor săi boeri! 

XXII 471 Iulie 13 Vaslui. Ştefan Vodă scrie din Vaslui Regelui Poloniei 

că din cauza Tătarilor, Turcilor, Săcuilor şi - Ungurilor. nu i-a putut înde- 

plini poruncile sale, Aşa zice că nu poate trimite 1000 călări cu fiul său, 

fiind prea tânăr şi neexperimentat, Apoi Radul Vodă râdică cetăţi Ia ho- 

tarul ţărei. : 

s.n hiis eciam proximis diebus elapsis magnificus Radu 

Woyewoda venit in regnum meum, ut idem anichilando devasta- 

ret me et regnum meum facitque ipse idem fortalicium in metis 

eiusdem regni mei. Nosque similiter ex adverso congregando pau- 

peres regniculorum nostrorum fecimus ex opposito alia fortalicia 

in alium volventes aquam Zereth a suo fortalicio currere per mais- 

terium ac artem fecimus*... 

Datum Wazlowie in festo Margarethe, anno Domini mille- 

simo quadringentesimo septuagessimo primo. 

Stephanus Woyewoda, Dei gracia dominus terre Moldawie, 

„ad omnia mandata vestre Serenitatis pronus et paratus. 

1, Bogdan o. c. ll. 312. Cetatea trebue să fi fost Crăciuna. In 

jurul aceştia avem războiul, ce l'a purtat Ştefan Vodă cu Radul 

Vodă în Noembrie la Cursul apei, după care a luat Cetatea Dâm- 

“boviţei, a luat prizonieră pe doamna Maria şi şi-a luato soţie şi 

a pus în scaun pe Laiot Vodă Basarab. Apoi Radu Vodă întor- 

cându-se cu Turcii a dat războiu lui Laiot Vodă la Soci. dar a 

fost invins în 7 Martie 6979——A 471. (Let l, 158-160, Arh. ist. 111 7). 
După aceste lupte Radu Vodă a început să-şi întărească mar- 

gina râdicând cetăţi spre a împ edica pe Ştefan Vodă să mai facă 

incursiuni în ţară. 

Pentru o mai bună privighere a celor din Muntenia, Vodă Şte- 

fan a crezut de cuviinţă să stea câtva timp în Vaslui. 
  

XXUL. 6980 Iunie 5. Vastui (1472). Şteian Vodă întăreşte spatarelului 
Roman parie din Miclăuşeni, darult de mătuşa-sa Stană, fata vornicului Mi- 
glăuş. Scrie uricul diacul Negrilaş. ! 

Ştefan Vodă isprăvise războiul cu Radu Vodă la Soci, îi arse 
Brăila, şi „nu mai puţin de vitejia Moldovenilor cât de meşteşugul 

lui Ştefan Vodă ; i-au tăiat pre toţi, toate steagurile le-au luat“. 
Aceasta în Martie 1471 In toamna aceluiaşi an 14 Sept. 

6980) „adusau Ştefan Vodă pre Maria din Magop de o au luat 
gie Doamnă“. | 

Era pentru a 2-a oară, dar cu altă soţie, Ştefan Vodă mu=  
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“safir al Vasluiului pentru a-şi petrece zilele libere la Curtea lui 

domnească din Vaslui. Curtea era mai veche ca biserica Sf. Joan, 

lar cronica Putneană adaugă : „in Mangop era o domnie creş- 

ţină tributară hanului de Crâm“. (Carstwo tam bylo ped Prze- 

-kopskim Carem ckrzescianskie). [Art. ist. ll 7]. 

  

XXIV, 6982. Aug. 26. (1474) Vaslui Ştelan Vodă dă câștig de cauză 

Maruşcăi, jupăneasa lui Ivan Cupcici în procesul ce-l are cu Mihno Cupcici 

pentru stabilirea îurudirii, 

Cupcici, adică feciorul lui Cupcă. a avut 2 feciori pe Ivan 

Cupcici şi pe Grozea Cupcici. 

Ivan Cupcici are o fată. pe Maruşca, pe care o măritase cu 

Andreico Șerbici, iară pe altă fată, căsătorită cu Vasco din Ho- 

rodnic, din care a eşit loaneș şi cu fraţii lui. 

Grozea Cupcici are de băiat pe Mihno Cupciei. Vodă le dă 

să stabilească înrudirea prin 24 jurători. Ei maduc jurătorii şi pierd 

procesul, pe care îl câştigă Maruşca. (|. Bogdan 1 191—196). 

Diacul care scrie uricul în Vaslui este Ilea. 
  

XXV. 1474 Noembrie 29 Vaslui. Ştetan Vodă scrie papei Sixt iV să 
primească pe Omnem Bonum,-solul Veneţian la Usun Hasan, care va aduce 
<uvântul politicei creştine contra Păgânilor, 

„Notum facimus Sanctitati vestre sicut Assam beg, princeps 

'serenissimus, ad nos suos destinavit oratores requirens nobis ut 
una cum alijs principibus christianitatis viriliter se preparemus 

contra Othman et eius orribillem potentiam. 
«. Insuper ambasiator serenissime dominationis Veneciarum, 

videlicet egregius Paulus Omnem Bonum reveniendo a predicto 
serenissimo domino Assam beg ad nos devenit cum guo de factis 
ejusdem christianitatis multa tractavimus... Ortamur -itaque Sanc- 

titatem vestram, ut cum alijs potentissimis regibus et principibus 

daliter adopereretur, ne christianitas a perfidissimis infidelibus 

suppeditetur, et ut etiam nos non solii, ymo cum adjutorio eorum 

principum debellare valleamus“. 

Ex oppido nostro Vaslui, die XXVIII, Novembris MCCCCL 
XXIII. Ejusdem sanctitatis vestre fidelissimus Stefanus Vaivoda 

dominus terrarum Moldavie. ! 
In ajunul luptelor cu Turcii Ştefan Vodă stătea la Vaslui, 

unde primeşte în solie pe Paul Omnem Bonum şi de unde scrie 

papei Sixt IV şi unde judecă procesele curente. 
(ct. Exarcu, Relaţiuni 23; Col, Traian VII 464, 1, Bogdan II, 318). 
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XXVl, 6983 Ianuarie 10. (1475.) Bătălia de la Vaslui (Podu Inalt). 

Cel mai însemnat moment pentru Vaslui ej] lupta lui Ştefan | 

Vodă cu Turcii din iarna lui 1475. Cronicarul Gr. Ureche vorbiad 

de această luptă zice ; „In anul 6983 sultan Mahomet cu 120.000 

oaste au trimis asupra lui Ștefan Vodă... iar el le-a eşit înainte 

din sus de Vaslui, la' Podul Inalt“... Pre care i-a biruit nu aşa Cu . 

vitejia, cum cu meşteşugul, că întăi au fost învățatu de au fost pâr-- 

jolit iarba peste tot locul şi apoi au cuprins pre Turci o negură..* 

şi Ștefan Vodă tocmise puţinei oameni de pe lunca Bârladului ca . 

să-i amăgiască cu bucine, cu trâmbiţi, dând semne de războiu, 

Atunci oastea Turcească întorcându-se la glasul bucinelor şi îm- 

piedicându-i şi apa şi lunca şi acoperindu-i şi negura, tăiau şi 

sfărmau lunca să treacă la glasul bucinelor, iar din dos i-a lovit 

Ștefan Vodă cu oaste tocmită în 10 zile a lui Ghenarie (Let 1» 169). 

| Spusele cronicarului samănă cu ale lui M. Strykowski. (120.000 

Turci: 40.000 moldoveni, 2.000 poloni, 5.090 săcui, stratagema 

nu forţa a dat dobânda, arderea erburilor, embuscada) dar Stry- 

kowski afirmă că lupta s'a dat pe malui lacului Racova lângă 

apa Bărladului (w niebespieczny miaysca nad ieziore Rakowiec: 

n rzeki- Berladu) şi arzând cadavrele făcu din oase movile mari 

şi înalte, (wysokie gromady), cum le văzui eu însumi în călătoria 

mea turcească din 1575, precum şi trei cruci de piatră în amin= 

tirea victoriei (widzial u trzy krzyze na znak tego swy ciestova 
muroiwane stoia). (Arh. ist. II. 7).. ! 

Pe malul ozerului Racovei lângă apa Bârl: PERIE , 

kowski în 1575 ; în sus de Vaslui, TA E taie pi ee 
1645. Lămurit lucru că mai mult adevăr cuprinde spusa i ica. 
rului Polon, de cât a cronicarului moldovan. omise 

In Cronica şi analele Putnene (Il. | 

cronice Moldoveneşti pg. 146) cetim: mat Carele E e Vechile 

uptă de la Vaslui: Bz A&Te Suar TEHOVapia i pasti ceai BR9- 
EBOAA TOIpeRBIA BOMckhi Ha BacASVu un ! AMHOFO AMHOABETRO noc'kuinu 
BIWA i MHOSU. XHEEY OvțBaTru unoc'kue UX, TAKMO 0 
XHBA chIHa caKBAulA M EEiue AM, croit Bazaar P i 

„In anul 6983 lanuurie 10 bă Voci XE cesti 10 Vaslui și A O bătut-au Ștefan Voevod oştile tur- 
SA ae va mi, Şi multă mulţime (de Turci) a fost tăiat, şi pr 

e vii i-au prins şi i-au tăiat i. lăsâ : fiul ui i at pre ei, lăsând viu mai : 
u Ii Sachaşa, a 40 de steaguri au fost luat de la a pe 

ica Moldo ă (i i i polonă (idem 176), scrie: „Anno Domin 
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6983 lanuarii 1 (sic) byl poboy na Woloszu Wolochow z Turki, 

y pobil ich tenze Ştefan Woiewoda za pomoca Boza, ktorych 

wszystkich niezywil, jedno zostawil iednego Turczyna syna Sak: 

basze, bo jego oyciec byl starszym nad temi Turki, ktorych bylo 

40 choragwi, byli i Polaci z niemi“, 

„In anul Domnului 6983 lanuarie | fost-au răsboi la Valosu 

(i-e Vasiui), între Moldoveni cu Turcii, şi i-au răzbit peei Ştefan 

Voevod cu ajutorul lui Dumnezeu şi pe toți i-au “omorât, şi. n'a 

rămas -de căt unul dintre Turci, fiul lui Sakbaşa, că cică tatăl său, 

- 4usese cap preste acei Turci, de la cari au luat 40- de steaguri. 

fost-au şi Poloni cu dânsul“. ” 

Sunt multe relaţiunile despre această luptă celebră. Șincai în 

Cronica sa (II. 59) le strânge pe toate cunoscute lui, asemenea 

Teleki (IV 420-430). C. Exarcu ne aduce 2 izvoare nouă Extragem 

din ele pasajele necesare : 

a) din scrierea adresată Regelui Matei al Ungariei în 1475, 

lanuar 23 „ex Torda îeria tercia proxima ante festum conversionis 

sancti Pauli Apostoli“. 

Bassa Turchorum cum filio imperatoris Turcorum ac Alibec; 

et nonnullis Vayvodis, sub -quorum. conductu erant centum milia 

Turcorum et XĂ milia rusticorutn... iutravit în Moldaviam. Şte= 

phanus autem vaivoda Moldaviensis, inteiecto adventu Turcorum, 

und icumque potuit acquisivit auxilium a Sicoli..ex Valachis.. habuit 

quasi quinquaginto milia hominum... ex hungaris armatis mille oc- 

tingentos,.. Videns quod non posset Turcis occurrere în' campis, 

retrocesit ad Înca forciora et fecit comburere omnem provinciam, 

per quarz erant venturi Turci, ne haberent victualia... Videntes 

autem... in festo Sancti Pauli primii heremite,.. de mane...toti exer- 

citui Turcorum, în guadam stricta et luuosa vale, ubi Turci prop- 

zer vullis artum Silum noh poterent se ad conflictum bene exten= 

dere et alas dilatare, occurrerent ad pugnam, contră quos... sic 

jortiter pugnaverunt, sed non poterant movere exercitum Turcorum 

ex quo erat multituio magua. Tandem feria quinte, die lucescente 

fortissime, in eos prosiluerunt 'multos ex eis occidendo  sagitis et 

“Vanceis. Videntes Turci non posse resistere, terga - verterunt,.. (E. 

Picot „Chronique d'Urechi. Paris 1878, pg. 128 nsta). 

b) In scrioarea lui Leonardo de Aretonă se stărue asupra în- 

“semnătăţii prizonierilor Turci, cari ofereau sume fabuloase numai 

ca să scape; „Sapiate che el soni sta pigliati parechi che volentere 

-voluto dare et pagare ducati ottante miliia per la iore testa, sola-
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mente per una-persona. EI ditto Vayvoda non /ha voluto lassare fin: 

tenta che'l nostro signor se sera qui. Non se sa quello se fană. 

deli ditti capitanes de Turchi. Ala tovaata del re se fara fine deli 

ditti«. (Col. Traian VII 424). | | 

Nu mai puţin interesantă de cetit e şi lucrarea d-lui T. Crivăţe- 

Bătălia de la Racova. Buc. 1912. 

Racova se uneşte cu Bârladul chiar în dreptul Vasluiului, pe 

când Podul Inalt bănuit—e podul de piatră din dreptul Bârzeştilot 

—20 kilometri mai sus de Vaslui, şi e ridicat de Gavril Hatmanul 

şi de Liliana, soţia sa, în 1645. 
Neculai Costin cetind mai bine pe Strykowsky zice şi el în 

adnotările lui: „iar după ce au intrat Turci în locuri strâmte de-a- 

supra Racovăţului la apa Bârladului, acolo au dat război Turcilor“,. 

(Let. 1» 161 nota 1). “ 

In Vaslui Ștefan Vodă a postit 4 zile cu armata sa cu tot dând. 

laudă lui Dumnezeu. 

  

XXVIL. Fără dată de an (1477 Mart Ii Vaslui). Basarab Voevod (zis. 

şi Ţepeluş sau Mlad) scri& Braşovenilor din Vaslui în chestia prieteniei şi 

respectului de dat omului său Cristea ce venia la Braşov. 

„loan Basarab Voevod fiul lui Basarab Voevod. Domn a 

toată ţara Ungro-Viahiei. multă sănătate şi închinăciune ție, pre- 

iubil şi pre dulce al meu Cârstea Roşule (Bpzero Pomoes) şi do- 

mnului Birău al Braşovului (nau anpz3 or Bpau58) şi tuturor 

părgarilor mici şi mari, sau câţi sînt în Braşov. Cu foţii să ştiţi că: 

sânt viu” şi sănătos şi mare; şi iată vă rog ca pe nişte priiateni 

ai mei, să-mi rămâneţi prieteni. Și eu am sa vă tiu priiaten, cum 

Imi veţi îi şi voi priiateni, cât voi trăi, vă voi fi priiaten. Am: 
multă nădejde în Dumnezeu, că-mi va da Dumnezeu ţara părin- 

„telui' meu. Şi are să vină acolo o slugăa mea, vărog ca pe priia- 

tenii mei, să nu-l supăraţi întru nemica, ci să aibă d: la voicin- 

ste, căci de-mi va ajuta Dumnezeu, şi-mi va da Dumnezeu ţara: 

domniei meale, multă cinste veţi avea de la domnia mea, pe cre-: 

dințţa domniei meale că aşa va îi. Şi apoi să ştiţi, pe sluga do- 
mniei meale, anume Crâstea (Ha rime punct) să aveţi al cinsti ca: 

şi pe obrazul domniei meale. Scris-am în Vaslui (nuc $ kaca$t) 

luna lui Mart 13 zile. . ” 
(ef. 1. Bogdan, Relaţiile cu Brasovul. p. 153) 

cai Mae end a an pe Mimbăcioase raporturi cu Ștefan 

dovei, cum scrie cronit pd ) el e bătut de Ștefan, al Mol- , ica: „fost-au un război în 6982 Oct. 5 cu, 
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“Ţepeluş şi cu Ungurii şi cu ajutorul lui Dumnezeu au izbândit 

Ștefan Vodă şi au bătut pe Unguri şi pe Ţepeluş cu războiu. (Let, 

1: 160). 
A 

Scrisoarea o între această dată şi 6989 Iulie 8, când revenind 

n scaun, rădică armele contra lui Ștefan Vodă şi e bătut şi ucis. 

a Râmnic (Let. 1* 166). |. Bogdan îi pune data de 1477, căci de 

pe la 1475 'Ţepeluş stătea la curtea lui Ştefan Vodă (N. lorga 

Ist lui Ștefan cel Mare 187)- 

  

XXVII. Fără dată de an, Ghenar, Târgovişte (c. 1481-6989). Trico- 

escul vornicul fiind căzut în robie la Basarab Vodă serie din Târgovişte - 

lemeii şi fraţilor săi, între care e şi Nicoară din Vaslui. 

Pan Tricolici dvornicul scriu doamnei mele Negritei şi copilei 

meale Neacşăi, şi nepoatei mele Maria şi nepoților mei Minuţă şi 

Mişca, şi fratelui meu Nicoară din Vaslui şi fratelui meu Dragotă 

Tamaşanul şi lui Pascu, şi lui Miloş, şi lui Cozma Morcul fratele. 

lui Soltan... vă dau în ştire că pănă în ceasui acesta sânt încă in 

“viață şi am picat în mânule lu: Basarab Voevod şi mă ţine ferecat 

vă rog nu mă uitaţi şi nu lăsaţi ca marfa mea să piară, fie maria 

cât a îi, fie sculiştea (ekovanipuk), şi să nu vă certaţi pentru a- 

vutul meu câtă vreme mă veţi auzi că sunt în viaţă, ci preţuiți şi 

nu luaţi cai şi iepe şi oi şi porci şi toată marfa cât iaste... şi mai 

ştiţi că Soltan fratele Cozmei apoi el este cu mine în viaţă... 

(Şt. Nicolaescu Doc. slavo-române 313-316, lon Bogdan Doc, 

moldoveneşti din arhiva Braşovului XXVI, şi în Documentele lui 

Ştefan cel Mare i, 358). 
Tricolici era Fălcian, de pe valea Jigăliei la Tămăşeni. El a 

avut un fiu, Toma Salce, care în 7003 Feb. (1495) cumpără cu 

60 zloți satul Salce pe lalan între loanaş Tricolescul şi Gâjoae, 

de la nepotul lui Scolofendre şi popa Dragomir (Uricar XVII 71 ; 

1. Bogdan, II 68). 
lată spiţa: 

  

  

  

x 

loanaş Tricolescul fata, 
= Gajă 

| 
Nicoară Ivaşco Tricolescul vornic  Dragotă 

Tricolescul == Negrita Tămăşanul 

din Vaslui | 

| | | | 
Neacşa x x x 

| | 
Maria Mihuţă Mişca . 

(Buzatul)  (Parcalab 
de Chiiia)
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Tricolici este o poreclă dată şi stropşită prin etimologie po- 
pulară. Din vârcolac (fpovxodazas, Bpmoianas) VSl. foupxoăau, IOUDe 

garon (Sl. BazkA, lupus), a eşit pricolici, şi apoi .Tricolici, deci 
tri trecut prin br i—pri—tri fenomene străvechi de alunecare fonetică, 

înainte de 1400.; 

XXIX, 6993 (1490). April 27. Biserica Sf. loan Prediteci din Vaslui. 

Şi zice Cronica :: 

„Atunci (i. e. 1475) întorcându-se Ştefan Vodă şi mergând 

pe apa Bârladului în sus, şi plăcându-i locul intre Bârlad şi între 

Vasiui, dând laudă lui Dumnezeu. Pre urmă au tăcut şi case dom= 
neşti: cum se cunosc şi până astăzi, Și odihnind acolo Ștefan Vodă 
cu oştile sale şi râvnind cu nevoinţă a — se zidire biserica şi alte 

_ Iucruri. ce arată că au făcut mai pe urmă... dar odihnind mai pe 

urmă la Vaslui, i-au venit de sârg olăcari de la Soroca (Let. Iz, 162). 
De fapt aici cronicarul greşeşte data. De la-luptele de la Vas- 

ui (1475 Ghenar) şi până la zidirea bisericii au trecut 15 ani, „căc 

iată cum sună inscripția : 

60 cTebanz ROEROAA BXIEIO MACTII9 TENApA BEMAN AGOAAaBcCKOU 

“CHZ BCOrAdHă BROERGO Ani, ce3Aa c4H NpAMA RA Ata Şc EKNGOBEHIE ute- 

_“THbla rAa&bi CRATACO H CAABHATO NpOopoa u NpEATEIA 40 KDECTIITEAA 

Icoana, Hatac Ra AkTO Suuu Menta ANPHA k3 îi CZBpPALUHCE TO= 

[Oi ARTĂ CENTEMEp K, 

„160 Ştefan Voevoda cu mila lui Dumnezeu Domn Ţării Mol- 

dayiei, fiul lui Bogdan Voevod, zidi acest templu în numele 'Tăerei 
“cinstitului cap at sfântului şi slăvitului Proroc şi înainte mergător 

şi Botezător loan, se incepu în anul 6988 luna April 27 şi se să- 
vârşi în acelaş an Septembre 20“, 

„După inscripţie biserica s'a zidit în 5 luni de zile. Târnosirea 
ei sa făcut în cursul lunii lui Octombrie, când Domnul ca. semn 
de trăinicie a celor înfăptuite de el bine voi a hărăzi Vasluenilor 
în ziua de 15 Octombre, uricul cu, întinderea hotarălor moşiei 
târgului. 

Credem dar greşit pe 1. Bogdan că 6999 Oct. 15 îl preface 
în 1491, nu în 1490; căci este netăgăduit lucru că marele uric al 
Vasluiului stă în legătură imediată cu sfinţirea bisericii Sf. loan. 

Dacă săpătorul inscripţiei pune acelaş an pentru Sept. 20, 
faţă cu 6998 April, data inceputului bisericii, nu urmează ca diacul, 
care a scris uricul să nu fi urmat sistemul vechiu de a socoti anul 
nou oficial la 1 Sept. după datina bisericii, de oare ce nu vedem 

x
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-de ce ar fi daturic după un an de la sfințirea bisericii, şi nu în i-. 

mediată apropiere, îndată după întoarcerea sa la Suceava in 15 

Oct, 1490. a | 

(CE. Melhisedec „Notiţe istorice“ 133; T. Burada. Revista p. 

îst, fil. Şi arh. 1885 şi decalcul meu Nr. 550). : 

  

XXX, 6999. Octombre 15 Suceava. Uricul Vasluiului cu satele, 

hotarele moşiei târgului Vaslui, şi mileie date târgoveţilor, 

„Cu mila lui Dumnezeu Noi Ic Ştefan” Voevod, Domn ţării 

Moldaviei, înştiinţare facem cu acsastă carte a noastră tuturor cui 

vor căta pre dânsa sau o vor auzi-0 cetindu-li-se ; iață că a venit. 

înaintea noastră şi înaintea tuturor a lor noştri Moldoveneşti boiari 

a mari şi a mici, rugătoriul nostru chir popa Grigorie, egumenul 

-mănăstirii Bistriţei, unde iaste hramul 'Adormirei pzea ' sfintei de 

Dumnezeu. născătoarei şi pururea fecioarei Mariei şi cu toţi cei 

întru Hristos fraţi, ce sântu petrecători acolo, de nime siliți nici 

învăluiţi, ci de a lor bună voe au vândut din drept uricul mănăs- 

tirii trei sate, cari aceaste trei sate fost-au date acestei sfinte 

mănăstiri de cătră jupănul Negrea, din, al său drept uric şi din 

ispisoc ce Pa avutu-l el de la bunul nostru, de la Alexandru Voe- 

vod, anume Crăstoae pre Racova unde au fosi Pătru  fecorut 

Orăstei, alt sat anume Bălcarii tij pre Racova, ude au fost Oană, 

fratele lui Pătru, şi al treilea sat anume Curteştii tij pre Racova, 

unde au fost fecorul lui Naneş. Şi aceaste trei sate le-au vândut 

domnii meale dirept doao sute de zloți tătărăşti, cum şi ispisocul 

ce Pau avut această sfântă mănăstire a Bisiriţei pre aceaste de 

mai Sus arătatele trei sate de ia bunul nostru de la Alexandru 

Voevod ; numitul popa Grigorie arhimandritul şi cu toți cei întru 

Hristos fraţi de la această sfântă mănăstire, încă Pau datu-l în 

mânule domnii meale. | o 

După aceasta au mai venit înaintea noastră şi înaintea a lor noş- 

tri boiari Drăgălina şi cu soru-sa Marușca, ratele Cozmei Slreaşină 

şi nepoții lor lon şi cu soru sa Mariia, ficorii Mihului toţi nepoți 

ai lui Feair şi iarăşi de bună voia lor, de nime siliţi nici învă” 

luiţi şi au vândut a lor direaptă ocină din a lor dirept uric, din 

micul moşilor lor, a lui Feair şi a lui Pătru şi a Cozmes Strea- 

şină şi acest sat pre Racova, anume Feereştii, unde au fost casăle 

moşilor lor a lui Feair şi a lui Petre şi a Cozmei Streaşină. şi a- 

cest sat Pau vâadutu-l iarăşi domnii meale drept una sută zloți 

tătărăşti, cum şi ispisocui ce Pau avut moşii lor Feair şi Pătru şi
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Cozma  Streaşină pre acest sat de la unchii noştri, de la lliiaş 

şi Ştefan Voevozi pe când au fost încă în pace, încă Pau datu- 

in mâna domnii meale. 
După aceaia au mai venit înaintea noastră şi înaintea a lor 

noştri boiari popa Băilă din [Vaslui cu plemea lui] şi cu sorusa 

Neacșa, fii ai lui Băilă celui bătrân şi iarăşi de a lor bună voe 

“de nime siliți nici asupriţi şi au vândut a lor direaptă ocină din 

drept uricul lor, din uricul tatălui lor a lui Băilă celui bătrân, un 

sat pre Racova anume Păuceştii, unde au fost Păucă cel bătrân 

„şi acest sat Pau “ândutu- le iarăşi domnii meale drept cincizeci zioţ. 

„_tătăreşti, 
După aceaia au mai venit înaintea noastră şi înaintea a lor 

noştri boiari Groza Rohat, feciorul lui Oanăş Ungureanul, fratele 

lui Zeair,.. şi iarăşi de a lui bună voe de nime silit nici asuprit 
şi au vândut a lui direaptă ocină din uricul tătăni-său a lui Oanăş 

Ungureanul un sat pre Racova, anume Rohații, unde au fost casa 

tătăni-său a lui Oanăş Ungureanul şi acest sat Pau vândutu-l ia- 
răşi domnii meale drept cincizeci zloți tătărăşti ; cum şi ispisocul 
ce lau avut tatăl său Oanăş Ungureanul pre acest sat dela unchii 

noştri de la lliiaş şi de la Ştefan Voevozi, încă lau datul în măna 

noastră. 
După aceaia au mai venit înaintea noasfră şi inaintea a lor 

noştri boiari sluga noastră Zoader Hasnăș şi iarăşi de a lui bună 
yoe de nime silit nici asuprit şiau vândut a lui direaptă ocină din 

drept uricul lui din uricul moşului său, feciorul lui Hasnăş şi din 

ispisocul ce Pau avut el de la moşul nostru de la Alexandru Voe- 

vod, doao sate pre Bârlad, din sus de târgul nostru de Pastuil 
“anume Băltenii în gura Stebnicului, şi de iastă parte de Bârlad 

Deleni şi o selişte anume- Mcleștii care aceaste doao sate şi = 
ceastă selişte le-au vândutu-le iarăşi domniei meale drept doao sute 

patru zeci zloți tătărăşti, cum şi ispisocul ce Pau avut moşul său 

ficiorul lui Hasnăş, de la moşul nostru de la Alexandru Voevod 
pre aceaste sate încă lau dătu întru mânule noastre. 

După aceaia au mai venit înaintea noastră şi inaintea a lor 

noştri boiari Nastea şi soru-sa Sobiica, featele lui Stefco Dămă- 

cuşescul, nepoatele lui Dămăcuș sfolnicului, şi de bună voia lor de 
nime silite nici asuprite, şi au vândut a lor direaptă ocină dina 
lor drept uric, din uricul moşului lor Dămăcuş stolnicul, ce Pa avut 
el de la moşul nostru, de ia Alexandru Voevod, un sat pre Bârlad, 
din sus de Vasluiu, anume Măreşenii, unde au fost Mareş judele  



— 297 — 

şi Pau vândutu-l domniei meale, drept şapte zeci zloți tătărăşti. 

După aceaia au mai venit înaintea noastră şi înaintea a lor - 

noştri boiari Costul Părăş şi sorusa, Drăghita, fiii Armancăi Şi se- 

minţenia lor Toader şi surorile lui Sască, Parasca, şi Docca, îii 

Anuşcăi, toţi nepoți ai lui Stefan Mesehnea, şi de a lor bună voe 

de nime siliţi nici asupriţi şi au vândut a lor direaptă ocină din a 

lor drept uric, din uricul moşului lor a lui Ştefan Mesehnea, un 

sat dim sus de Vaslui, în dumbravă, unde au fosi casa a moşului 

lor a lui Ștefan Mesehmea, şi Pau vândutu-l iarăşi domniei meale 

drept cincizăci zloți tătărăşti. | 

După aceaia iarăşi au venit înaintea noastră şi înaintea a lor 

noştri boiari Anna şi surorile ei Jarușea şi Armanca, featele 

Dobrei, nepoatele lui Brudur, şi de a lor bună voe de nime sălite 

nici asuprite, şi au vândut a lor dreaptă ocină din a lor drept uric» 

din uricul moşului lor a lui Brudur,. ce Pau avut ele de la moşul 

nostru de la Alexandru Voevod, doao sate pre Vasiuiu din sus de 

târgul Vasluiului, anume Brudureştii, unde au fost satul a lui Dră- 

goi şi a Tomei, şi tau vândutu-l iarăşi domniei meale drept una 

sută zloți tătărăşti, 

După aceaia au mai venit înaintea noastră şi înaintea a lor 

noştri “boiari Ionașco, feciorul Jorăi, nepot Giurgii Răspop, şi de a, 

lui bună voe de nime silit nici asuprit, şi au vânduta lui direaptă 

ocină din uricul ce Pau avut moşul lui, Giurgea Răspop, un sa 

“anume Mărăţăs pre Vasluiu, iar numele celui sat din vechiu a fost 

Părtănoși, şi Pau vândutu-l iarăşi domnii meale dreptu şăptezăc 

tătărăşti. i | 

După aceaia au mai venit înaintea noastră şi înaintea a lor 

noştri boiari Nastea, fata Anușcă;, nepoata lui Ioan Curui şi de 

a ei bună voe de nimeni sălită nici asuprită şi a vândut ale ei 

direpte ocine din al ei drept uric, doao sate între Crasna şi între 

Bârlnd, anume Filipeştii şi mai din gos de acest sat într'acelaş 

hotar Săcuenii, unde au fost Stanciul Săcuiul, şi le- au vândut ia 

răşi domniei meale drept şasă zăci zloți tătărăşti. 

După aceaia iarăşi au' mai venit înaintea noastră “şi înaintea 

a lor noştri boiari sluga noastră Șteful şi cu soru-sa Mărina, fii- 

Marușcăi, nepoți ai lui Șteful Jumătate şi seminţenia lor... Şi fraţi» 

lui Bila şi Oance, ficiorii Marinei, nepoți ai lui Giurge Giumătate, 

şi nepoata lor Marina, fata Mândrei, şi nepotul ei de frate Silea, 

şi soru-sa Donea, fiii Fedorii,... nepoți lui Oană Jumătate, şi de 

a lor bună voe de nimeni siliţi nici asupriţi şi au vândut a lor



„— 28 — 

direaptă ocină din uricul moşului lor a lui Oană Giumătate, din 

ispisoc ce el Pa avut de la moşul nostru Alexandru Voevod, un sat 

pre Bârlad în gios de târgul Vasiuiului, tot cu toate cuturile, 

unde au fost Balosinăuţii şi Pau vândutu-l iarăşi domnii meale 

drept cinci sute zloți tătărăşti. | 
Deci domnia” mea, sculândn-ne am plătit toţi deplin aceşti 

de mai sus bani, în somă de una mie patru sute şi noao zeci zloți 

tătărăşti toţi cu bani gata, după cum şi mai sus arătăm, denaintea 

tuturor alor noştri boiari ; şi plătind domnia mea toţi deplin, ne-am 

sculat şi am întors şi am spus și. am lipit toate aceste de mai sus 

numitcic sate şi silişte cătră târgul nostru al Vasluiului şi să fie 

domniel meale uric cu tot venitul şi fiilor domnii meale şi nepo- 

ților, -strănepoților, răstrănepoților şi la tot neamul domniei meale 

neruşeit nici odinioară în veaci. 

- Apoi iarăşi domnia mea am socotit şi am miluit pe şoltuzii 

şi pârgarii şi pre toți oameni cei săraci din târgul Vasluiului, şi 

le-am întărit obiceaiul cel veachiu, precum că nici un om dintrânşii 

dintru care au lăcuinţă a lor acolo în Vasluiu, nici cât de puţină 

vamă să nu aibă a plăti acolo în fârgul Vasluiului, nici la -un îel 

de alişveriş, fără numai să plătiască aceia cari vor aduce peşte în 

târgu, adică de la o maje un peşte, şi de ia o căruţă iarăşi un 

„peşte, iară mai mult nemică. 

lar apoi hotarubtârgului nostru al Vasluiului şi celorlalte tu- 

“turor sateior şi săliştelor se începe din malul Racovei de la o 

movilă săpată, ce iaste în gura fântănei, din giosul Târcovei, apoi 

prespre câmp la dai fa capul rădiului Păuceştilor, la un stejar în- 

“semnat şi o movilă lângă acestaşi stejar, şi apoi rădiui în sus pe 

deasupra dealului şi peste druift la un stejar mase ce iaste buor 

întrânsul; de acolo pe marginea rădiului pe desupra luncii, la un 

stejar teşit şi iarăşi buor pre dânsui, şi moviă.săpată lângă dân- 

“sul, de acolo şi ia mijlocul rădiului pe drumul Coşeştilor. şi apoi 

drumul în margine rădiului la doi stejari cu buori şi movile să- 

“pate în vârtul delului de cătră Stebnic lângă Coşeşti, de ăcolo 

drept printre stejarii şi peste heleşteul Stebnicului, în marginea ia- 

zului aceluia la măvila săpată, în gura zăpodie;, apoi 'zăpodia la 

deal la movila săpată, de acofo peste rădiu la costişe ia stejar 

însemnat şi apoi la marginea luncii, la un ulm mic, apoi peste 
Juncă la un stejar însemnat, ci iaste în malul Bârladului, apoi la 

Bârlad în dreptul ântânei Stanciului, şi apoi în &ios până în dreptul 
Telejnii. şi apoi peste Bârlad în malul Bârladului la movila săpață  



— 29-— - 

ci iaste în &ios de Fotceşt,; de acolo la deal unde au fost viia. 

cea veche la movila cea săpată, de acolo prin dumbravă până în 

capătul rădiului celui lung pără întrun stejar însemnat, apoi prin 

rădiu şi în marginea rădiului despre Portari, pînă la un frasin în- 

semnat ; de la frasinul acesta la movila săpată; de acolo dealul 

în &os la movila săpată apoi prin rădiu şi prin zăpodie la deal 
la movila săpată ; de acolu prespre câmp şi prespre pârăul Sărăţii la 

deal la ruptură şi la movila săpată lângă drum,. şi apoi apucă 

drumul la movila, săpată ce-i în malul Vasluiului, şi apoi apucă 

Vasluiul în es pâră în &os de un păr, apoi trece Vasluiul ia mo- 

vila sapată în malul: Vasluiului, apoi drept la dzalul cel mare la 
movila săpată ce-i din gios da Grumăzeşti şi apoi peste zăpodie, 

la deal ia movila săpată lângă drum, şi apoi apucă drumul la pă- 

dure, şi apoi pădurea în &os, şi din gos de pădure în capul dum- 

brăvii în dreptul pădurii, la. movila săpată, şi apoi în gos peste 
zăpodie şi peste drumul ce mearge de la Vastui la Huşi, şi prespre 

câmp la deal la movila săpată, ce se numeşte movila lui Biloș 

Ciuteş ; de acolo preste câmp şi prespre trei zăpodii, la deal la 

movila săpată, ce iaste în dreptul Filipeştilor ; şi apoi dealul în 

gos la movila săpată, de acolo prestre zăpod:e la deal la un ste= 

jar însemnat; de la stejarul acesta la vâriul dealului la-movila cea- 

mare, ci iaste săpată în vârtul ei, de acolo întorcându-se spre 

Bârlad şi peste pârăul, ce se numeaşte al Săcuilor la movila 

săpată din &os de săliștea Săcuilor ; de acolo prespre câmp la 
movila sapată şi de acolo tot: preste câmp la movila săpata şi de 
acolo prespre câmp și preste drumul cel nare în. malul Bârla- 
dului Ja movila săpată ; apoi Bârladul in &ios până în gios de 
gura părălui ce se numeşte al Săcuilor ; şi apoi preste Bârlad, 
în malui Bârladului la movila săpată“ de acolo drept preste luncă şi 
preste drum puţin mai puţin de stâlpul Oprii, şi apoi la văriul deaiu- 
lui ce se numeşte Osoiu, la un stejar. însemnat şi movila săpată, 
apoi întră în pădure şi apoi dealul prin pădure şi prestre drumul ce 
vine de la Deleni la Lipovăţ până la un (stejăr cu buor) şi apoi | 
iarăşi apucă dealul prin pădure pe deasupra Bilavăi, tocmai la 
vârtul dealului Orgoeştilor ; şi apucă iarăşi dealul în pădure la 
Runcu, şi apoi preste dealul Horlăleşti la Stebnic,.. şi tot pe dea- 
Supra dealului, pe din sus de fântâna Blidarilor, la capul cel din 
sus a Runcului în, vâriul dealului, şi apoi în marginea pădurii, în 
gios de fântâna unde iaste o salce.., preste Racova la gura fântă-
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nei.... la movila săpată din &os de Tarcova, de unde am început, 

Atât iaste tot hotarul a târgului nostru a Vasluiului, şi tuturor a- 

cestor de mai sus sate. 

Şi spre aceasta iaste credința a mai sus numitei a noastre, 

domnii 16 Ștefan Voevod şi credința a pre iubiţilor fii ai domniei 

meale Alexandru şi Bogdan Vlad şi credința a lor noştri boiari, 

credința dumisale Duma, credința dumisale Gungur, credinţa du- 

misale Boldur Vornic, credinţa dumisale Hrăman, credinţa 1umi- 

sale Hudici, credința dumisale Dnjbog, credinţa «dumisale Muşat, 

parcalab Hotinului, credinţa dumisale Micotă şi Rcaţeş parcalabi de 

Neamţ, credința dumisale Ciortorovschie, credința dumisale Se- 

cară de la Novograd, credinţa dumisale Dinga, credința dumisale 

Olănău spătariul, Credinţa dumisale Isac vistearnicul, credința du- 

misale Mohilă ceaşnie, credința dumisale Frunteş stolnic, credința 

dumisale Șandru Comisul şi credinţa a tuturor boiarilor noşiri ai 

Moldovei a mari şi a mici. Şi spre mai mare tărie şi intăritură 

tuturor acestor de mai sus scrise poruncit-am la al nostru cinstit 

şi credincios boiarin jupânului Tăutului logofătului să scrie şi la 

această adevărată a noastră carte a noastră peceate să o lea -e. 

A scris Toader diac în Suceava la anul 6999 luna lui Octombrie 

în 15 zile. | 
Obs. Uricul acesta cuprinde două feluri de ştiri: vechii pro- 

prietari ai moşiilor: din jurul târgului Vasluiului, cum şi hotarele 

moşiei târgului Vasluiului. 

— Dintre proprietari notăm aceştia: Negrea, apoi Crăste cu 

fiul său Pătru—in satul Orăstoae ; Oană fratele aceluiaşi Pătru—în 

satul Bălcarii ; fiul lui” Naneş — în Curtieşti. Feier cu fii săi Cozma 

Streaşină, Pătru şi Mihul şi cu nepoţii săi Dragalina, Maruşca, lon 

şi Mariia în Feereşti ; Băilă, cu seminţeniile lui în satul Păuceşzis, 

unde a stat Păucă cel bătrân. Toţi aceştia veniau pe Racova, in 

partea despre apus a Vasluiului. | | 

Pe apa Bârladului — partea despre Nord-Vest de Vaslui — 

găsim aceşti vechi proprietari: Oanăş Ungureanul şi Groza Iohat, 

— în satul Rohaţii; Toader Hasniş cu ai lui — în Bălteni, Deleni 

şi în Micleşti ; Dămăcuş stolnicul cu fiul său Steţco şi cu nepoții 

săi Nastea şi Sohiica — în Măreşeni, unde a fost Mareş judele. 

Pe latura de Nord-est găsim pe St. Mesehnea cu toţi ai lui 
ţeciori şi nepoți, în satul unde a fost casa lui S. Mesehnea. Brudur" 

cu toţi ai lui, feciori şi nepoți în satul Brudureștii. Giurgea Răs- 

pop cu fiul şi nepotul lui — in satul Mărățăi pe apa Vasluiuqul,  
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Pe latura de sud, Jon Curui cu ai lui feciori şi nepoți — în 

satele Filipești şi Săcueni. Apoi Oană Jumătate cu toţi ai lui feciori 

şi nepoți — în satul Balosinăuţi. Ă 

— Despre Negrea sau Negrul avem dese pomeniri în uricile 

lui Alexandru cel Bun : Negrul vornic în 69i1 (Conv. Lit. XXXV, 

244), 6916 (Cr. Rom, 1, 103), 6917 (Arh. ist. 1, 2, 11), 6919—zis 

şi Bârlădeanul (Surete i, 195), 6920 (iorga Doc, V, 530) apoi boer 
fără boerie în 6927 (Arh. Ist. |, 1, 110), 6928 (Venelin 61), 6929 

(Ulianiţki 26), 6930 (Arh. Ist. |, 1, 132), 6931 (Surete I, 22, 199; 

V, 2), 6932 Surete 1, 15), 6933 — ca vornic (Acad. Rom. peceţi» 

144), 6935 (Arhiva XĂV, 176), 6936 — ca Negrea (Uricar XVIII, 

1, Arh. Ist. |, 1, 121, Uricar II, 249), 6937 (Ul. 32; Surete VIII, 
8383; Wickenhauser, St. Onofrei 172). Cum acest Negrea era stăpân 

în frei sate pe Racova, şi el le are uric de pe strămoşi, iată cari 

ar putea fi înaintaşii lui. 

Crâstea 1350 

  
Pate, Oană, Naneş 1380 

i Negrea vornic x 1410 
— Despre Feaer, ung. Fehtr=—Albul=—avem această încrângătură : : 

pd 

Oanăş Ungurul Feher (Feaer, Feir, Feer) 

Groza Rohat, Toader Rohat 
Mărina, Titiana, Muşa, Pătru, Cozma Streaşină, Mihul Streaşină 

1487 laaiar 12 
(1. Bogdan 1. 291) Drăgalina, Maruşca lon, Mărica 
  

  

— Despre Băslă avem acestea : 

Pâucă cel bătrân 

fată ZI 
=— Băilă cel bătrân 

  

popa Băilă x Neacşa 

— Despre Hasnăş, boer supt Alexandru cel Bun, găsim pu- 
ţine date în diplomatica veche, In 1459 se vorbeşte de un sat „gde 
est Hasniş* unde iaste Hasniş, în părţile Cârligăturii, între- moşiile,



ce le întăreşte boerului Gostilă ([. Bogdan Doc. 1 35). Pe locul 

acestei vechi aşezări—vecină cu Voroveştii—avem în 1581, satul 

Hăsnăşenii, unde a trăit „gde bil* Dragomir Hasnaş. (Surete H 110). 

In 1473 se vorbeşte de podul lui Hasniş pe apa Runcului 

spre Moldova „do mosta MHasnis dolea potocom Runcului“ (- 

„Bogdan I 183), e , 
lar Toader Hasnăş din 6999 stăpânia pe Bârlad satele Băl- 

tenii, Delenii şi Micleştii, avându-le baştină de pe bunul său de 

la 1400. , , 

— Despre Dămăcuş stolnicul lui Alexandru cel Bun, uricul: 

Vasluiului ne vorbeşte astfel de urmaşii săi. 
Domocuş apare ca stolnic în 6917 (Arh. ist. 1 2 11), 6927 

(11 110) 6928 (Dămăcuş, Venelin 61), 6929 (UL 26), 6930 (Ul. 
27), 6931 (Surete 1, 22, 199; V. 2), 6933 (Acad. Rom. Peceţi 144) 

6935 (Arhiva XXV, 176:, 6936 (Domocuş; Uricar XVIII 1), 6937. 

Domocuş, Ul. 32). 6938 (Iorga, Doc. VI. 413), 6939 (Arh. ist. 1, 
1. 122), 6941 (Ui. 34), 6942 (UI. 42), 6944 (Damacuş Sereţel, (Ul. 

55, Din 6946 îi urmează în stolnicie Berendei, 
lată încrângătura : 

Dămăncuş stolnic (1409-1437). 

Steţco Dămăcuş (1457-1470) 

  

== Anuşca 

Nastea, Sofiica fata fata (1490) 

=— Jurie = Patraşco 
visternic 

„Atât Hasnaş-Hasniş, cât şi Domocoş-Dămăucuş-sunt două 
apelative maghiare în patronimica boerimei seci XV-a. 

Hasenos însamnă pe ungureşte încrediuțat, deci credincer, 
cum în nord aceiaşi formulă s'a dat pe slavoneşte de Sfrahow 
Hasniș=—Strahow=credincer ; aceasta fiind o Slujbă pe lângă unu 
boer. proprietar. 

„lar Domocoș este ungurescul Domocos=Dominicus—nume, 
ce vine foarte des şi azi în patronimica maghiară, | 

— Depre neamul lui Mesehna avemviarăşi ştiri documentare. In * Mescahnă noi trebuie să cetim pe slavonul Maco=carne ; deci mea-  
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sehnă să fi fost un_fel de casap, de acolo measercii erau casapli 

mai de demult, 
Dan Meseahnă (1350). 

pe 

  

    

. Ştefan Meseahnă, cătră 140. -, 

Armanca - Anuşca . 1450 
= Părăş | ” 

Coste, Drăghita Toader, Sasca, Parasca Dotca 1500. 

Cum târgul Vașluiulzi era în apropiere s'a prea putut ca 
ceva mai în sus de Vaslui un mic boerănaş să fi avut unica în- 

deletnicire procurarea de carne pentru târgoveţi şi oaspeţi, ce tre- 

ceau pe aculo din şi înspre Bâriad şi vadul Docolinei, şi cei din loc 

să le îi dat porecla de measercii ; de acoio Measehmă, de unde Mi- 
“sihăneşti. 

— Despre neamul lui Brudur, iarăşi avem ştiri despre fii şi _ 
nepoții lui. Brudur, ca şi Boldur, ca şi Budur, sânt vechi forme 
apelative din tulpine slave, cu suilixul patronimic ur. Brud== 
vad de trecere, Bold — sc cu gămălie, Buda == colibă, hiitte deci 
Brudur == vameş, trecător. 

Brudţ— ea) 1350 | 
i 

i 

  

"Drăgoi, „Toma Brudur . 1400 (Brudureştii) 
Brudur | 

Dobra 1450. - 

- | | 

Anna, Maru,ca, Armanca 15009 

"— Părtan, Mărai, Răspop stau într'o legătură de pământ 
cu satele Mărăţăi, Părtănoşi şi Răspopi, pe apa Vasluiului, din 
sus de târg. - 

Răspop Spune prin formațiunea sa că a fost cândva un popă 
ce şi-a lepădat rasa, s'a răspopit. Pe tot întinsul Moldovei se gă- 

Surete XV . - | 3
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"“sesc mulţi răspopiți. Dar nu Giurgea Răspop a fost cel mai vechiu, 
ci el a intrat în neamul lui Miărut, iar acesta din vechiu a fost 

Părtănos ; căci zice uricul : şi un sat anume Mărăfăi pe Vasluiu, 

iar numele celui sat din vechiu a fost Părtanoși. Deci cel mai ve- 

chiu cu aşezarea în sus pre Vaslui a fost un Părtănos | 

Părtănos (mlrus partid, Kopiputz ne aminteşte iarăşi o me- 

seria, care era cerută de viața de târg, barbier, coitfeur. rus. naguk 

Makepz Acesta a fost primul stăpân, Pârtănosul ; el şi-a tăcut a- 

gezare din vechi, în suta a XIV, 'la început; apoi în familia ve= 

ch'lului Partănos a intrat ca ginere un Mărat (mios marati, be- 

sudeln, salir ; de unde maratka, cracatiţă, loligo). Satul atunci sa 

mumit Mărăţei, diminutiv de la Marai. Ca gnere a lui Marat, a 
fost un popă răspopit, fie chiar Giurgea Răspop. 

Și iată o veche legătură de familii în jurul unui sat, ce şi-a 
Schimbat numele din seci al XIV şi XV. 

| | Partanos (Partănoşi) (1300) 

i | 
fată 

== Mărat (Marăţei) 1350) 

fata : 
== Giurge Răspop (1400) 

Jora Răspop (1450) 

lonaşco Jora Răspop (1500) 
— De neamul lui Curus (azi Coroi) iarăşi avem știri străvechi. 

lon Corui (1400) 

Anuşca (1450) 
| 
Nastea (1500) 

Pe toţi aceşti urmaşi ai lui lon Corui, uricul îi pune în le- 
gătură de pământ cu Stanciul Săcuiul, care a trăit pe hotarul Să- 
<uenilor, megieşi cu Filipeştii. 

— In fine neamul Jumătate, boeri iluştri în seci. XIV şi XV. 
După uricul Vasluiului în jos de. târgul Vasluiului, pre apa 

Bârladului, a fost din vechiu satul Balosinăuţi. Numele acesta ne 
duce cu mintea lao apă Balosinova, cum e un afluent al Ceremu- 
şului, deci a putut să fie şi un afluent al Bârladului, şi ne duce cu 
mintea la o poreclă slavă dată unui. ciomăgaş—hădărag, căci bală 
în malorusă este Bengel, gros bâton. Deci satul lui Hadaragă.  
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In acest sat Hădărăuți — pe ruseşte Balosinăuţi, a intrat 

ca stăpân cătră. 1400 Oană Jumătate, boer de ai lui Alexandru 

„cel Bun.: 

Acest Oană, sau Jon Jumătate este tulpina tuturor boerilor 

„Jumătăţeni. După uricul din 7000 Masrt 17 (Surete 1, 40; |. Bogdan 
i, 490) ș şi 7003 (Surete 1, 43) reiese aceşti boeri Jumătate : 

Oană Jumătate 
| 

  

  

Juri, -  Mandrea Ştetul 
- ==] Fedora - = | Maruşca 

Mărina ZE Șteful, Mărinca 
ICI “n 
“O 

Bogdan, Oancea EEE a 
| IE 

Ss 
az 

Asupra acestor încrângă turi, uricul din 6999 âl Vasluiului se 
încurcă puţin. 

tată care ar fi legătura între urmaşii lui Oană Jumătate după uric 

Oană Jumătate 

  

  

Steful “Giurgea 

  

 Maruşca Mărina | Mi , 

| | | | 
Steful, Mărina Bila, Qanea, ] Mândrea 

  

“Mărina, Fedora 

“Siiea Donea; 
Se vede că cel cea făcnt traducerea uricului Vasluiului ma 

prea înţeles iarudirile şi a schimbat gradele de înrudire şi a în 
curcat filiaținnea. 

Pe boerii Jumătate li găsim mari moşieri in Nordul Moldovei,
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- “pă Siret (Dvoreştii), pe Jijia (Jumătăţenii), ca şi pe Bârlad în satu: 

Balasinăuţi. 
” 

_— După ce ne-am lămurit de boerii, pe care i-a expropriat  - 

prin cumparare Ştefan Vodă cu suma întreagă de 1490 zloți, lu- 

fâdu-le 16 sate şi selişti, el procede la hotărnicia acestor sate, ce 

de acum înainte urmau să intre în raza ocolului târgului Vasluiu- 

lui, şi pentru aceasta se fac movile, acolo unde s'a simţit nevoia ; 

în număr de 29 movile săpate „Bonata MorHas“. 

| Despre aceste hotare, mai ales pe latura de sud-est, vom mai 

aminti, când vom publica uricul "de. danie a lui lliaş Vodâ din 7176- 

Ceia ce face Ştefan: Voda în 1490, nu e de cât o lărgire a 

hotarelor târgului Vasluiului. Incă din 1447 se spune că târgul” 

Vasluiului îşi avea - hotarele sale—, ocolul său ca moşie. [In acel 

an luna lui Sept. 15 (6956), Petru Vodă Aron întăreşte lui Mărco 

pe lângă satul Pănceşti la obârşia Bârladului „Ha SEpzuma (paz 

aaAâ) şi o prisacă la gura Racovei, anume prisaca Pearţii., în 

hotarul târgului Vasluiului „eAHa macuka Ha ScTie Paxogt, uatimk 

gEpuuna nacna 9 Racavnenoro  Trpzr$ XoTapu“ cum şi un i0c 

de moară in apa Racovei, ori unde i-ar plăcea, însă tot în hotarul 

târgului, oY: mparoginckomy XoTapu“” (Surete |, 277). 

—— Dacă în Fearţe cetim forma. veche a lui /iearțe ca în Bilia, 

pe Ghilia, atunci cel mai vechiu Hearţea îl găsim la Vaslui în 1447! 

— Vasluiul, moşia personală a hi Ștefan cel Mare ; căci vor- 

bind de toate cumpărăturile lui zice : „şi am lipit toate aceste de mai 

sus numitele sate şi selişti, cătră târgul nostru al Vasluiului, ca să 

fie domniei mele uric cu tot venitul fiilor domniei meale şi nepo- 

ților şi strănepoţilor, restrănepoţilor şi la tot neamul domnii meale“. 

— Milele: târgoveților din Vaslui. Cu prilejul mărirei moşiei 

areal Stetan Vodă face milă cu siracii— era termenul obişnuit: 

ui orilor din ţară (sl. cuparz, peregrinus) — şi le cere 
a da de majă un peşte, iar de căruţă tot un peşte“. 

XXI. 6999 Mart 9 (1491) Vastui.(?) Două regeste de documente, 

a Deşi |. Bogdan datează ca din Vaslui 2 surete din 6999 Mar-- 

tie, nu suntem îndrituiţi a le pune, pe motivul simplu, „că find. 
vorba de sa din jud. Vaslui, apoi şi documentele au trebuit să 

ie scrise in Vaslui“ cum zice Il. Bogd i ÎL 402) gdan (Doc. lui Ştefan cel Mare |, 

In unul din aceste 2urice se | „In unul vorbeşte. de satul Crăeşti pe Re- 
bricea ; iar în altul se vorbeşte de Hliboca, la obârşia Dershluu- 
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“lui; dar doc..e datat de Wickenhauser ca din 6989 (1481) şi de. 
1. Bogdan e pus în 6999 (1491) 

XXXII. 7003 (1495) Ștefan cel Mare îa iarna lui 1495 ta Iaşi | 

"Vaslui și Bârlad. 

In lunile de iarnă ale anului 7003 (1495) îl vedem pe Ştefan 

“Vodă stând mai mult în Vaslui (Ianuarie), în Bârlad şi laşi (Fe- 

bruarie), şi abia in Martie se. întoarce la Suceava. In acest au 
“- avem nici un act extern, ci 19 acte interne, din cari 16 date din 

Vaslui, 3 din Bârlad şi laşi. Nu ştim ce motive au dictat această 
deplasare, căci nimica tulbure nu era la orizon în raporturile ex- 

terne; Luptele cu Polonii vor fi peste 2 ani. Mai de giabă so- 

cotesc că motive de devoțiune religioasă Pau făcut să stea prin 
Vaslui, Bârlad şi iaşi. “ - , 

La Vaslui zidise biserica Sf. loan încă din 1490; la laşi zi-: 
dise Sf, Neculai din 1491, iar la Huşi in toamna lui 1494 în 30 
Noembrie (7003) şi cred că pentru târnosirea ei s'a deplasat Vodă 

„Ştefan de la Suceava, a venit la Huşi de sărbătorile Crăciunului, 

când a şi sfinţit biserica, apoi s'a intors la Vaslui, unde erau: 

curţi domneşti şi biserici, şi aice stă toată luna lui Ianuarie, unde 

„judecă şi eliberează 16 urice în diferite “chestiuni, mai. toate ca 
privire la ţara de jos; şi apoi având a regula soarta ocolultii 
Bârladului, după invitarea şoltuzului şi prăgarilor din Bârlad se duce 

în Februarie la Bârlad şi acolo fixază hotarăle târguiui, măriadu-i 

raza cu seliştea Ivancea, pe care o cumpără cu 100 lei de la ur- 

maşii lui P. Tudor şi o vâră în raza moşiei târgului, ca să ţină 
de moşia Bârladului. Apoi scuteşte şi pe Bârlădeni—cum scutise 

„pe Vaslueni—de vama cea mică a Bârladului, afară de cei ce vor 
vinde peşte, având a da câte un peşte de fiecare majă de peşte 

Sau de car cu peşte.  . | 

- După 1484—perderea Chiliei şi a Cetăţii Albe—Ștefan Vodă 
n'a mai fost agresiv, ci a stat pururea în defensivă, mai ales 
contra Polonilor ; cu Turcii se liniştise plătindu-le tribut, Ei s'a pus 
în acest timp pe zidit biserici, la a căror târnosire ținea, să asiste 
în persoană, înconjurat de toată curtea sa, de boerii de divan, 
de slujitorii şi vitejii săi, lucru care a făcut să se intipărească 
adânc în mintea şi sufletul riorodului: mândru! lui chip, cum şi nu- 

„mele lui, pentru a deveni legendar după trei generațiuni,
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XXXĂII. 7603. April 13 (495). Vaslui. Izvodul lu? Clanău apatarul,.. 
scris în Vaslui, “de pe cronica latinească a lui Huru. maree cancelar a lui 
Dragoş Vodă, izvodită de pe a lui Arbore Campodux, - 

Vasluiul a avut parte de 2 falşuri istorice, din care unul e 
„pus la încheierea sec. al XV-lea, şi altul la începutul sec. al XVi-lea,. 

Falşificatorii au ales de preferința Vasluiu!, căci ori erau de aici 

— ca pah. C.. Sion de la Coșeşti, ori din judeţul vecin al Fălciu=- 
lui, ca Gh. Costache agă zis şi Boldur, la Băseşti. 

lată prologul acestui izvod: i 
13894, A'E MormuHu HG)acTrpe At Tpa'bua Aakik ARMY MGOAACEA. 

uSavkna KSm A mutocz mn KSM YAzASn ES anhriiae ubac K8 a. 

40 cane NO'EAE Kaphi sinekz 0 cÂnrpspma sk mapu anscrpz Pzm- 

Atiuaop smnzpzune Ann EpSaa Pomz Anseanze tun Mau Apart 

man uu pzrâi HS nsmkpz ti icrS i3koA, cupinTSAam e8 XSp5. 
MApE RAUZAAp A ROAG ADArotu KSM A adazI5 CKpINTS An 394£ 

"E Tae AE ApESpE KAMNOASKcă. | - 

lată acum şi epilogui acestui izvod, care ne arată şi ne ex- 
plică intenţiile falşificatorului, 

„ICT8 H3ROA, dn me Bapz "TANA, fipaSpe YATMAN3 LUI EOA- 

ASP EGOpnuks ui Âparom tophuS un llcocr'$ naxapnnkS Aaa 
pzatum un g$rzpu ne Atu „În Binukaa us ax5w AA KOApS Koz- 
MUNBASU Jurgz În Mapa Atop tun "TOOATZ NGOACan tt npzAz un 
XZpPAWIi ABAZA CKpHNT NE ABTHHHE AMMEA HGacTpa uk EAT 84 
A€ XSp8 ka mapi kauzaap a ASI Aparouu ROAZ Aa KSpr'b OVH8L 
mMapi EGkp a'bieccă uuinocku AHH AHGE um anStza Aparoul 
EOpiuk8 Kapi XuHA, 'rarapeekS Godaran HSA n5r8 npuwkne up yu 
iti XHHA, KS MHHH W'EAMGO'TERHU AE ne Șarsc8 Anmur pa kco LA1u- 
Mepe MeS AATHA nu un KSMSA Ez35H. NOYTHN aa CKpUN'TU NE: 
AMGOAACOBEHHU 1 MA NOCTH lui KSckpS paru au <KpHIITH Un 
ASu căpETSA sera Rapi ckocSAa a 'TOKMA AH NH ka H3EGOA, ckpun'T 
A£ X5p3 EaTpan$ ASmneaz3 nomun'keiza KA sin Azczpa pipe At 
EZTpZHHAE AATHHH A MOLINA HGOACTpE uit XHHA dn pzcSas 

4BMS ui dn NANE Ac TOATE NZpUuu cKOOcSAaM AH DH AZTHHHH ut, 

ckpunrSaa KS mzna mb „n Trazpr3 “În gacasn ku XHHA, KS- 
mzpuk ca AcDmMnSA HGOcTpS ipiefan BGOAz kA mapi din an ar!) 

atciţa anpea ri un cne kp'E3api Am Hckaa ui am nsc un neerbru în 
aa n'k'Tp3 kazHaS &'ba nareap ickaa. 

| Pecetea poartă această inscripţie : cea CNAT—NETp KZĂ— 
Hă5—Sunr, adică vel (mare spatar—Petr Căinău—6983 (1475). aa „ASUpra acestui falş s'a scris foarte mult cu incepere de la 

La  
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1856; primii istorici Pau primit ca bun (N. Ionescu în Revista Ro- 

mână 1860; apoi în Analele Academiei, Gh. Săulescu în Buciumut 

Român, Episcopul Melhisedec în Cronica Huşilor şi Dim. Mangiuca. 

în Rumaenische Revue 1887); alți Pau arătat de falş (Hajdeu, To- 

cilescu, Tanoviceanu). Eu am publicat dovezi noui de falşitate: în. 

Epilogul izvodului lui Clănău în Uricar XVII. 353 seq., apoi în 

Ispisoace şi zapise V. 2 studiu şi lon Neculce fascicula IV 1924)» 

Azi discuţia asupra faişităţii e închisă. 
Pentru Vaslui atât doar pomenim că atât C. Sion cât şi Gh. 

Boldur agă după 1842 au avut acelaşi interes ca să-şi sue neamul: 

lor sus de tot, unui — C. Sion — legându-şi pe lonaşco Sion Co- 
şăscul din 1700 — care era din neamul Oatu — de acel Dragoş 

vornicul, pe care îl face fătarăsc Soltan, şi că neştiind latineşte, a 

rugat prin fiul său Dumitraşco, pe Ciănău spătar, fiindu-i socru, 

să-l traducă din latineşte. 

Dar Dragoş Vornicul e din familia Boul, răstrămoşul Jupâ- 

nesei Safta Booae, doamna lui Gh. Ștefan Vodă din 1654; iar 

Clănău spătarul ţinea în căsătorie pe nepoata lui Ştefan cel Mares 

cum spune însuşi Bogdan Vodă în uricul lui publicat de mine în 

ale mele Surete 1... 

” Şi scriu documentele falşe Sioneşti: Biserica cea de la Co- 

şăşti fu făcută de răposatul - Dragoş Vornicul, strămoşul dumitals 

— scrie Vasile Vodă Lupu în 1649 lui Andreiaş Sion paharnicul la 
Constantinopol— şi dacă oblici “că Dragoş vornicul îu acel 

Deimir Soitan, feciorul hanului de Crâm şi se boteză în zilele bă- 

trânului Ştefan Voevod, a risichi... | 
lar în 1669 se repetă şi se întregeşte lucrul: „Dragoş vor- 

nicul ce a fost fecior hanului tătărăsc Menghilin Gherei din Krim, 

numindu-se Demi Suitan, şi botezându-se au luat pe Dahina fata . 

visternicului Oană şi a doamnei Ana, sora domnului Ștefan Voda“,.. 

lar în 1696 în alt document se spune acestea: „acel Dragoş 

vornic de corenie; tatar a fost acum Demir Soltan, fecior hanului . 

de la Krim şi în zilele bătrânului Ștefan Vodă fugi aice şi sluji în 

oaste cu voinicie şi cu dreptate de carea căzut la dragosteadom- - 

nului şi Va făcut portar de Suceava, şi oblicindu-i că-i Sultan şi 

că nu-i botezat i-au pus numele de Dragoş şi Pau insurat cu Da- 

 hina, fata lui Oană visternicul şi iau dat multe sate danie“ (Arh, 
ist, |. L. 36). 

„După ce C, N“ Mavrocordat Vodă în 1748 lunie 2 recu- 

noaşte spiţa Sionească cu începere de la Dragoş Vornicul „este a



x 
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devărat că se trage din Demir Sultan, fiul haniilui Gherei de la 

Krîm, care învrăjbindu-se cu tatăl său pentru scaonul hăniii au 

- 4ugit aici în zilele bătrânului Ștefan Vodă cel Mare şi s'au bote- 

zat puindu-i nume Dragoş. şi-l. însură cu Dahina fata doamnei Ana, 

sora domnului Ștefan Vodă; care acel Dragoş Soltau au ajuns 
vornic mare şi au făcut fecior pe Dumitraşco parcalab, care a luat 

pe Dumitra fata iui Peire Clanău spatar şi a făcut pe Avram viste 
şi pe lonaşco Coşăscul.., (Uricar XVII. 363). 

Pe când Sioneştii- îşi tradează participarea lor la falşul izvod 

a lui Clanău, nu mai puţin şi Costăcheșlii îşi trădează participarea 
for la această falşificare. | 

In 1842 Febr. Iordachi Mălinescu prezidentul tribunalului 

de Fălciu, fu Noaspetele lui Gh. Costache agă, la Băseşti 
(Fălciu), unde întocmi o spiţă a neamului Costachi, înce= 
pând spița de la Boldur vornicul iui Ştefan Vodă. Tălmă- 

_ cind greşit. 2 pergamente, ce le avea pe atunci Gh. Costache 
aşă, în loc ca să se mulțumească cu descedenţa lui din popa loan 
Costache de la Epureni (Tutova), îl face pe acest popă lon, mare 
„boer de neam şi că a îmbrăcat rasa pentri a scăpa de persecu- 
ţii şi-l leagă cu Boldur şi cu Hăra, pe care-l confundă cu Hurul, 

„Ce mai rămânea autorului spiței de la 1842? Să sue mai sus 
pe Boldur şi să-l învechească de tot, Ori tocmai aceasta urmă- 
eşte plastogratul lui Clanău spatarul. 

Sioneştii fac pe Dragoş vornicul, că e însuşi Demir Sultan 
fiul lui Menghelin Gherei hanul tătărăsc, de la Crâm. 

- Costăcheştii vor sui pe Boldur vornicul tocmai la Aurelian, la 
274; căci iată ce găsim scris de Boldureşti în izvodul iui Clanău: 

După retragerea legiunilor romane, cei ce rămăsese îşi orga- 
nizară țara în trei mari giudeaţe: din. mimţi la Siret cu mare jude ia Roman , din Siret în Prut cu mare jude la Bârlad ; şi din Prut 
la Nistru cu mare jude la Lăpușna. Dintre primii Siujbaşi ai aces- 
tor republice Moldoveneşti găsim pe Coman Boldur prefect de 
Roman, iar Benediciu Boldur pârgar tot la Roman; iar la Bârlad 

„găsim pus pe Dorofti Huru ca Şi pe Săla Clanău. Nu uită a în- 
zestra şi Vasluiul cu un mare căpitan, punîndu-l pe Leonte Arbure. 

Paul zuoa vară ga ci Duta Drato3 i Radu Voda Negru, 
până toamnu ci socruso Boldur pudele ce "A cole gr Sri cuaid 
fa 1350 un alt Boldur este dat ca socru ui 0 70 varlcă De 
Tului, domnu Murăşului, cu frâteso Hal ză pa903, ful Bogda 90 peur, aișa, nepotu. lui Lon Alecsi: cel mare împărat (sic). 
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In luptele încinse cu Ungurii periră 7134 voinici ; între aceştia 

fură răniţi cuscru Dragoș și cumnatăso Boldur campoduz“ „si 

Isac Boldur şi Di Arbure. - 

[n luptele cu Tatarii ia 6791 (1283) de a 21 lunie până la 

15 August, cei 2 mari boeri făcură fapte de vitejie: Dragoş Consu - 

merse la Buda şi chiar la Cracovia, unde Boldur campoducsu îre- 
cu Nistru şi merse. până în Buhul. 

In urma acestor fapte Dragoş consu se rândui Vodă în 6796 

(1288), iar pe Boldur îl găsim în Cochii Veche. un îel de veche 

radă Vuvani a domnului : şi pe Boldur campoducsu... şi pe Fluru.., 

Mat mare şi mai veche origină nu-se poate da cuiva, unui 

Simplu agă de la Băseşti! 

lată însă cum se dă publicităţii acest faiş în 1856. Gh. Cos- 
tachi Boldur, şetul oastei moldoveneşti scrie cătră postelnicul. Gh.. 

„Asachi : „încăpând în mânule mele fragmentul unui document de 

o însemnătate istorică a patriei scris în vechea limbă romăuă am 

socotit al supune în critica cunoscătorilor filologi pentru: care vă 

poitesc a orândui să să publice pe a mea cheltuială acel fragment 

în număr de una mie exemplare“. 

Gh. Asachi scrie aceste. rânduri : Acestu tragmentu al croni- 

cei vechi latine, care se citează de cronicarii țării şi care astăzi 

încă nu este reaflat, leagă şirul istoriei Moldo-Românilor, începând 

de “la 274 după Hr. şi până ia descălecatul lui Bogdan-Dragoş în 

Moldova“. lar în notă descrie astiel originalul: „istu îragmentu 

istoric scris pe hârtie pergamentă, se compune din 8 file, fiecare 

„ lungă de 5 paimace 9'|, linii, lată de 4 palmace, precum se vede 

„din alăturatul facsimile. Aceste file au fostu legate cu un găitan roşu“, 

Vasluiul dar a slujit ca centru politic pentru a satisface două 

ambiţii: cu Boldur şi Huru — ambiţii Costăcheşti ; "cu Dragoş și: 
Clan u — ambiţii Sioneşti ! 

Fantazia falşificatorilor merge mai departe. Ei arată că la 

“Vaslui s'a aşezat un căpitan, anume pe Leonti Arburi, iarla Pun- 

giaracot,. astăzi Pungeştii de pe Racova pe Moisă  Trohan, iar îm- 

răcămintea căpitanului de Vaslui era: „şi pârcălabii şi căpitanii, 

şi toți şoituzii şi giudzii a văi şi sutaşii şi hotnogii şi juimirii şi 

„jăcniciarii şi şătrarii albi tot sărădite sucmani cu roşii săreade şi 

de argintu nasturi şi mari în fălii- măciuci şi a armu tot paloşă“. 

Acestea erau o imitație palidă de îmbrăcăminte a marelui că 
pitan, care era: „şi ceal mare căpitan săreadite albi sucmani cu 

tot neagri săreadi şi de argintu nasturi şi în fălii măciuci ferecate 

şi palşă.a armu atârnată“.
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XXXIV. 7005 (1497) Ștefan cel Mare în iarna lui 1497 ia Hârlău, 
Iaşi şi Vaslui, | 

Svonurile de pregătire de luptă ale lui Albert contra lui Ște- 

fan, Pau silit pe Voevod să se mute din Suceava şi să ia drumul 

spre ţara de jos. La 3 lahuarie e la Hârlău; între 20-30 Ianuarie e 

la laşi; iar în Februarie şi Mastie stă la Vaslui, două luni în- 

cheiate |. Apoi urmează o lipsă de. acte, căci urmă războiul cu. 

poticneala de la Codrii Cozminului: In acest timp țara cu domnul ei 

s'au luptat şi divanul n'a lucrat. Deci actele lipsesc. In schimb 

Vodă Ştefan suferă o mare lovitură. In 25 Iulie 7004 (1496) îi 

muri fiul cel mai mare Alexandru Vodă, ctitorul bisericii din Ba- 

cău, şi lăsase după sine un părinte bătrân nemângâiat — Ștefan 

era atunci om trecut de 60 de ani—şi un copil mic—pe Ştefan 

zis apoi Lăcustă—,care va domni puţin în contra moşului său Pătru 

Vodă Rareş. | 

"Din cauza durerii nemăngăiatului părinte divanul ma lucrat 

în tot cursul bolii şi a doliului Curţii ; de aceia nici un act din 

7004 (1496) nu se găseşte. Toţi au jălit—şi boeri şi ţara—moar- 

tea "prinţului moştenitor al tronului şi speranţa marelui Voevod. 

In. relaţiunile externe avem o întreagă corespondenţă diplo- 

matică—şi solii chiar—trimise la marele cneaz ai Litvei Alexandru. 

Ștefan trimete în solie pe Jurj dvornicul pe Mihail pi- 

tarul, şi pe Mateiaș pisărul; iar Alexandru a trimes în solie pe 
Petre -stoinical şi pe Fedco Gavrilovici. In timpul acestei tratări 

Alexandru mnrise, căci se jură numai pe credința lui Bogdan-Vodă. 
| Faptul că Ştefan cel Mare a stat doi ani aproape de-a rin- 
dul iernele în Vaslui, în curtea lui, cu boerii săi de divan, cu slu- 
jitorii şi cu oastea lui, ne explică de ce Vasluiul are cele mai 

“multe legende, legate de nurhele lui Ştefan Vodă cel Mare. 
| Apoi cele 16 afaceri—vorbim de cele despre cari avem ştiri— 
judecate şi răfuite de Vodă Ştefan fiind în Vaslui—acestea în 1497; 
căci de fapt cred că s'au dat sute de hrisoave în acest timp ; toate 
acestea au înlesnit ca din gura tuturor acelora, trăitori din jur, cari. 
veniau în Vaslui la domnie să se judece, să se ducă pomina de 
numele marelui Voevod, ca legate de persoana sa. 

e 

  

XXXV. 1445 Mai 28 Vaslui, Ştetan Vodă scrie Braşovenilor. 

Ştefan Vodă arată Braşovenilor că a incheiat luptele cu fra-' 
tele său Petre „in guerra seu discordia quam  gerebamus cum 
Petro fratre nostro Wayvod,,.; nunc Per graciam sumus in regno 
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nostro pacifice“. Apoi oferă satisfacţie pentru pagubele aduse „vo-: 

umus satisfacionem inpendi...quatenus quod cives aut hospites 

vestri, civitatis et provincie vestre videlicet Barza, aliqua dampna 

sew injurias et mutillaciones membrorum în suis mercimoniis et 

in negociacione suarum rerum“. Apoi cere ştiri despre loa Hu- 

niad „...petimus vestras amicicias quod si âuditis vel audivistis 

aliquam famam de lohanne Wayvoda, aut aliam famam, extune 

nobis causa amicicie, tideliter renuncciatis*. Scripta în Moldova 

in civitate Wazlo, anno in presenti, post festum Wrbanus Pape 

feria 6. 
Hurmuzachi XV, 32. 

XXXVL 1460 Mai 27 Braşov.Braşovenil scriu Vasluenilor. 

Braşovenii seriu locuitorilor din Vaslui „providis et circum- 

spectis vicis, judici et iurates in Waâzlo, parcium Moldavie, amicis 
nostris sinceris“ să nu facă împotrivire actului încheiat cu Ştefan 

Vodă „„vestre damus scire amicicie quod nos cum magnifico do- 

mino StephanoiWayvode, domino vestro, tale pacis vinculum et 

disposicionem fecimus...et...roboravimus quod nullus et vestris ho- 

minibus nostros hominos in vestri medio habeat et debeat impedire. 

arrestare et res ac bona recipere“, 
(Hurmuzachi XV, 55 (XCV). 

XXXVII. 1475 Mert 13 Vaslui. Un oaspe domnesc în Vaslui. 

Basarab cel tânăr, fiind in Vaslui scrie Braşovenilor că a fost - 

aşezat în scaun de Ştefan Bathory. Hurmuzachi XV : 93 nota 2; 
pag. 98 nota 2)i 

|. Bogdan în Relaţiile cu Braşovul 1, 133 (CVI), la toate 

acestea d, N. lorga face observarea că: „Nu în 1475 ci în 1476 
zăbovi mai îndelung Ştefan ţVodă in Vaslui, gata de râzboiu (Re- 
laţii 1 282/3 N. CCXXIX). 

Hurmuzachi xv 128 nota 2 şi 3. 

B. Ştiri despre Vaslui în seci. XVI-a 

XXXVI. 70/76 Febr. 16 Vaslui. Bogdaa Vodă fiind la Vaslui întăreşte 

urmaşilor lui Dragoş de la Stavnic părţile lor dia Drăguşani şi anume Tri- 
tan Chintea şi rudele sale, 

Obs. In uricul din 6951 Mai 31 Ştetan Vodă întăreşte fra- 
ților Jurj şi Alexa Drăguşanul, feciori lui Dragoş de la Stavnic 

stăpânirea pe satul Drăguşani pe Stavnic (Surete X, 8). 

lată încrângătura lor:
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Dragoş de la Stavnic (1380) 
Pr PE | 

  

  

Jurj. Alexa 1439 

fata a 
== Chintea 1470 

| 
i 1510 

Trifan Chintea, Sora, jan 

p Marica, Petre,  Magdalina | | Sofia 
In ce împrejurări Bogdan Vodă a putut sta în Vaslui ? Cre- 

dem că după luptele, ce a avut cu Radu Vodă al Munteniei în - 
"7015, despre care. scrie pe larg Ureche Vornicul (Let 13, 181). 

Radu Vodă a intrat în ţară «neavând nici o pricină aşupra 
lui Bogdan Vodă» şi a prădat şi ars tot ţinutul Putnei şi «pe de 
ceia parte de Siret> iar in anul 7015...sculatu-s*a cu foată pute- 
rea sa şi cu ajutorul Săcuilor a intrat în țara Muntenească, până 

„Ja Rătezaţi, la movila Căiatii, de ceia parte de Râmnic, 23 Octom- 
bre, şi a stătut acolo 10.zile Şi a pradat şi ars din Milcov până 

“în Râmnic şi în jos. de îmbe părțile până în Siret. Dar interve- 
nind călugărul Maxim, feciorul lui Despot, face pace...şi s'a intors Bogdan Vodă cu pace. - 

La intorsul său, Bogdan Vodă a luat valea Bârladului şi a 
poposit ia Vaslui, căci „pe aici era moşia lui, Corotenii—la gura 
Albeştilor ; aci era moşia -verişoarei sale Dragna, soția lui Petre 
Clanău Spătar—iîn gura Crasnei ; aici era” moşia lui Pătru Vodă— 
ia Gura Idricilor, aici era moşia lui—de pe taiă— Vasluiul. La6 
Februarie era în Vaslui cu tot divanul. ——- - 

  

XXĂLX, 1515 Viena. Petancius şi, .Castrum Vasilum, 

In Felix Petancius, cancelarul Regelui Vladislav II al Unga- „iei, în descrierea ce face drumului din Panonia prin Transilvania şi Valahia, spre Tracia şi Mare pomeneşte de castrum Vasilum : „Haec est provincia Dacia dicta apud veteres, Romanorum 
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colonia (unde eius aborigines hac etiam nostra tempestate) passim- 

Latino utuntur colloquio. Est ea gens barbara, crudelis, divina= 

tionibus et auguris, dedita. Rapinis semper et praedae iubiaus. Ex 

his locis declinando viam ad traiectam Bidinii et Nicopolis diri- 
gentem, ad laeva offert se Vasillum Castrum medium ferme con=- 

sistens inter Valachiam maiorem et minorem (sive Moldaviam), 

ubi saepe cum Turcis certatum est, Dracula,..hic denique Stepha= - 
nus Moldaviae princeps Suleimanum bassam et ducem Romaniae 
sic prostravii, ut ex XXX Turcorum millibus pauci admodum 

(qui forte velocioribus equis insederant) evaserint. Ex Vasillo 
circiter XXX millia passuum pertransitur Ister (ad Brilagum sive 

Braillovum oppidum) ultra quod. occurrit Graecia procedens ultra . 

septem - ora Danubii usque ad Pontum, ubi est campus Varnae,, 

(cf. Veress, Acte et Epistole 111), 
Obs. Netăgăduit lucru e că Petancius a vroit- să vorbească. 

de Vaslui, unde în adevăr Ştefan al Moldovei a bătut pe Turci la 

1475, cum sună scrisoarea lui Ştetan Vodă din acelaş an, lanua- 

pie 25%, - 
la serisoarea 'ce.o scrie din Suceava regelui Ungariei şi prin- 

ților creştini zice; „vencemo loro et sotto li nostri piedi li met- 

temo et tutt, li mettenco „taglio della spada“. [hoc proelium fuit 

apud oppidum Vaslui nominatum, zice d, Veress in -notă (Acta et 
epistolae Budapesta 1914. pg. 9; iar în sumar scrie: Turcam apud 

Vaslui in fugam dedit“. 

Dar Pesancius încurcă topografia Vasluiului, il aşează pe 

Dunăre între Vidin şi Nicopole, căci zice el, mergând de la Braşov 

spre Nicopole ai la stânga „ad laeva“ castrum Vasilum. a acest 

loc s'a luptat Dracula Vodă cu Turcii şi mai apoi Ştefan Vodă. 

Altă confuzie ce o face este că de lia castrul Vaslui „EX 

Vasillo“ aproape 30000 de paşi. se trece Istrul la Brăila : şi că de 

acoio dai de Grecia mergând 7 oare de la Dunăre la Mare, unde __ 
este câmpul Varnei, 

., 

"XL. 7026 Ghenar 22 (1517) Vaslui. Ştelan Vodă fiind în Vaslui in- 
tăreşte cumpărături Tunseştiior la fântâna Coruiului, 

Şteian Vodă întăreşte lui Gavril Tunsul şi fratelui. său.. 

Stanciul şi surorii sale licăi şi nepoților săi Corod, Damian, lon,. 

Tudosia şi Anuşca cumpărătura ce o fac cu 25 zloți tătărăşti la 

fântâna Coruiului  „Kpaiuua KOpSeRa, mai în sus de piatră „,no- 

uit Kamena“ de la Nastea, şi neamurile sale, toţi nepoți lui Ion: 

Bălănescul. (cî, Surete |, 181).
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. Obs. Pe Ștefăniță Vodă îl găsim în acest an—1518-—în peregri- 

-naţiane, pe la Paslui—22 Ghenar; “la Huşi—28 Ghenar. Aceste şederi 

ale lui Ștefăniță Voda în Vaslui .şi Huşi în luna lui lanuarie 1518 

stau în legătură cu zvonul că Tătarii se pregătesc să între în 

--fară. Cum Albu Sultan Taătărăsc de la Pericop (Crimeia) se găta 

«de năvale, Ștefăniță Vodă a lăsat scaunul său de la Suceava, s'a 

tras în ţara de jos, la Vaslui şi Huşi, în preajma Bugeacului —pe 

unde credea că vor trece Prutul Tătarii, şi i-a aşteptat. 

Albu Sultan cu Tatarii a trecut Nistru, dar s'a suit în sus 

spre Şerbanca, din sus de Ştefăneşti. Ştefăniă Vodă avea oaste deja 

gata, şi le-a eşit înainte „cuoaste gata“ în gura Corovei (i.e. Vace:) 

„din gios de Ștefăneşti—aceasta la 3 April—zice Nec, Costin, la 18 

August zice Useache. Ţara repede s'a bulucit la armată şi supt condu- 

cerea lui Petre Carabăţ vornicul, „cu toţi Josenii“ au trecut Pru- 

iul şi întro Luni. dimineaţă în revărsatul zorilor a luat fără veste 

„pe Tatari şi aşa i-a învins, (Let lh 186). , 

Vasluenii dar ca şi Făicienii au format cele mai multe bu- 

lucuri de oaste şi cu ei Ștefăniță Vodă a învins pe Tătari, 
  

| XLI.7034 Sepiemblie 20 (1525) Topliceni. In talşul "document dat.de 
„Ştefan Vodă cel tânăr târgului Vaslui, se pune pe sama sa chestiile in litigiu 
pe la 1850. A ! 

Ştefan Vodă pe când era cu armata sa în prestanicea Milco- 

vului primi—zice-se— o delegaţie de bătrâni ai Vasluiului in frunte 

cu parcalabul târguliti cu Carabăţ şi anume: Mihoci, ușierul curții 

domneşti din Vaslui, Cocuz paharnic biv pârgariu de Vaslui, Co- 
tae şi Hilat cupeți (negustori) toți bătrânii târgului Vaslui şi se 

jăluiră contra negustorilor Greci, Armeni şi Jidovi, pe motiv că: 
„a lor negustori se bagă la toate cupeţiile Moldovenilor, la care 

„cei străini mau dreptate după legile bătrâne a ţine meserniţi (Că- 
Săpii), cârciume şi pitării, cum ţin în târgul Vasiuiului, unde străi- 
nii cumpără şi locuri ocine de casă, de fânețe, de priseci, vaduri 
de făcăe, şi ţin şi dobitoace ca şi târgoveţii, iar soltuzii şi părgarii 
ţin parte acelor străini trecând peste legea cea bătrână“, 

In sprijinul acestei plângeri târgoveţii aduc ână - 
vod, uricul lui Ştefan cel Mare (din Co) despre e : 
„Cum izbândi în bătălia de la Racova şi bătu pre Turci pentru 
pamentia sa cumpără pe banii săi toată moşia de ia cei bătrâni 
eo neni Sirai făcu sfântă rugă şi curte domnească şi adăvase târg 

„âce! Vaslui cu cei voinici ciuntiţi şi sluţiți din luptă, şi aşeză
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“târgoveţi şi le dete bani a cupeţire şi toată moşia o deate a fire 
-în veac a fârgoveţilor Moldoveni. 

Această danie a lui Ștefan cel Mare, a fost întărită de Bogdan 

Vodă, care zice lămurit că „târgoveţii Moldoveni să -aibă a stăpâni 

ei şi urmaşii lor din neam în neam toată acea moşie cu tot locul 

cu tot venitul din cămp, din pădure, diutrapă, din fânețe, din lunci, 

din locuri de țarină, din vatra fârgului... numai să aibă a da ca 
şi celelalte tărguri, la vreme de pâs voinici de: oaste, mistită cu 

toate ceale de treabă ale bătăliei“. | 

Ștefăniță: Vodă văzând aceste 2 wrice de danie şi de întări- 

tură hotărăşte : a) mau lege armenii, şi jidovii a ţineare mesercii, câr- 

ciumi şi pitării, afară de greci, care au voe la negustorie, dar nu 

şi la moşiii ; iar dacă din tâmplare unii din ei ar avea şi direse do- 

mneşti să le aducă la domniia mea să le rumpem, b) nau lege 

Grecii, Armenii şi Jidovii a cumpărare ocine, locuri de casă, de fâne- 

ţe, de priseci, de ţarini şi de vaduri de fâcae, căci sunt opriţi încă 

de la Alexandru cel Bun, care i-a primit cu îndatorire de a-şi 
ţine legea lor, a face orice negoţ, de şi Armenii şi Jidovii spurcă 
pe creştini, dar nu să cumpere şi ocini, c), străinii au voe de a 

ţinea locuri de casă cu chirie—cu năimială de la moşneni, iar 

de se vor afla unii că le-au cumparat de veci au voe târgoveţii 

să le ja zapisele şi să le rumpă, d) Acei din străini cari ar avea 

dobitoace pentru casa lor, vor plăti câte un ug pe vară de vită 

la biserica domnească, iară altă nemică să nu li Se 'ceară, căci 

toţi cei aşezaţi astăzi în Vaslui au a da pe fiecare au la visterie 
Danii steagului cetăţii Vasiuiului. | 

Vodă Ştefăniţă închee cu ameninţare că dacă cineva dintre 

Şoltuzi, părgari şi parcalabi ar călca această poruncă să « se omoare 

cu spânzurătoare, (Arh. istorică I. 1 57), 

Obs. Hajdeu publicând acest act, zice că dacă acest document 

nu € falș,—redacțiunea nu se pronunţa de o camdată—şi că Pa scos 

din o broşură „Cătră opiniunea publică“ iscălită de lorgu  Petala, 
în numele 'oraşului Vaslui, ca o protestare contra actualei propri- 
etare d-na Elenco Șubin, 

XLII. 7036 Mart 19 Vaslui. (1528) Pătru Vodă întăreşte lui Grozav 
seliştea Şendreşti. 

Petru Vodă Rareş întăreşte lui Grozav pârcălabul de Roman 
seliştea Șendreşti în Polocine „eAno ceanuie & NOAOYHNSY Hanmt 
WIEHApeluu” rămasă pe sama domniei dela Cernătoaea, după moar-
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tea ei, căci că nu s'a putut aflare după a ei moarte nime din. nea- 

mul ei pentru acea ocină...şi nici un privilegiu nu S'a găsit pre a- 

cea ocină „3a WT$ HE MOrAiIC'E H3HANTII 10 EH CApPTI HUNTO O" 

Ei pOAA HA TOTĂ GOTHIINŞ,.. HI HH EAHO MpHEHALE HE3AAIUACCE“ (cf, 

Surete 1. 203). ” 

  

XLIN. 7036 Mart '22 (1528) Vaslui. Întărituri domneşti în Măcreşti. 

“Petru Vodă Rareş întăreşte lui Manoilă Felea paharnic dania, 

ce a căpătat de ia David şi Cornea, fii Stanei, nepoți lui Macrea 

în a treia parte de Măcreşii, partea din stis după diresele de stă- 

pânire, ce i-a avut Madre de Ia lliaş şi Ştefan Voevozi. 
n isi 

XLIV. 7036 Mart 22 (1528) Vaslui. Intărituri domneşti în Scheia, 

Pătru Vodă Rareş! întăreşte suroriior Marenca şi Varvara, 

fetele Ruscăi, nepoatele Borăi, satul Scheia pe Sărata, cumpărat de 

unchiul ior Bora supt Șiefan Vodă de la Cose fiul Oanei dvornicul, 

„Obs. Prezenţa în Vaslui a lui Petru Vodă Rareş se explică 

prin faptele sale de arm săvârşite îndată după suirea sa în Scaun, 

Ja anul 7035 (1527), luna Martie Pătru Voda e prin Huşi, 

„de unde dă 5 urice în diferite pricini (Surete |, 118, 202, 223, 

358; Miietici, D. R. 166; Coriolan, Petru Rareş, 37). în 7036 pe- 

_regrinaţiunea e şi mai vădita. In 4. Martie Vodă e în laşi (Uricar 

XVIII 164) ; în 13-22 Martie e în Vaslui, iar în 28 Mart—8 April 

e în Huşi (Uricar XVIII. 108, 114). - 

in ce scop Patru Vodă stătea prin Vaslui—Huşi în primă- 

vara lui 1528 ? Ne răspunde cronica că „în 7036 în al doilea an 

al domniei sale Pătru Vodă au rădicat oaste ma:e asupra Săcuilor 

în țara Ungurească“ (Let. 1%, 190). 

Deci pentru a chema țară oaste, Pătru Vodă s'a a depiasat şi 

blând prin ţară a poposit şi prin Vaslui în luna lui Martie, 
= 

„XLV. 7041 Mart 8 (1533) Vastui. Intărituri domneşti la la'puh, 

Petru Vodă Rareş întăreşte lui Ştefan, pârcălabul de Orhei, 
pentru aie sale Slujbe doao sate în pusti u, unul pe lalpuh, la ră- 
diul Stângăcenilor şi alt loc la gura Malurilor, la neleşieul lui Co- 
țoiană. (Cf. Surete 1X, 20). 
„Obs, Prezenţa lui Pătru Vodă Rareş în Vaslui cari va îi aşa 

de deasă în a doua iui domnie, se explică prin aceia că Leşii în 
dorul lor de a prăda Moldova cu toată inter venirea lui lanoş, cra= 
iul Unguresc, de a se face pace, siliră pe Rareş Vodă de a fi în 
pază ; de, aicea prezenţa lui în ţara de jos.
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Şi scrie cronica: „îndelungându-se pacea din zi în zi între 

Leşi şi între Moldoveni, nu răbdară Leşii, carii erau cu oaste la 

margine de pază, ce au intrat în ţară la Moldova, de âu prădat şt 

au ars la Cernăuţi şi alte sate până la Botoşani“ (Let. 1*, 193). 

In aceste învălmăşeli Pătru Vodă s'a scoborit în ara de jos 

şi la 8 Martie îl găsim la Vaslui. Tot din Vaslui dă documente în 

12 Mart (Ispisoace şi Zapise |, 1. 58) şi în 3 Martie (Uricar XVIII 

120 ; Arhiva laşi, li 177). : 

XLVI. 7043 Mart 2 (1535), Vasiui. Intărituri domreşti la Salcea pe lalane 

Pătru Vodă Rareş fiind în Vaslui întăreşte vânzarea ce o face 
lon Salce, fiul lui Toma Salce,. în satul Salce, spre - ialan 
(3a aaa), cumpărătura+sa de la Buzea şi fiii lui, cătră Sava Lun- 
gul cu 2000 zioţi tătărăşti. (cf. N. Iorga, Documente VII, 73). 

Obs. In 7043 (1535) îl vedem pe Petru Rareş iarăşi în țara 

de jos; în 2 Marte e în Vaslui, iar la 22 Martie e în Huşi (Ispi- 

soace |, k. 60; Arh. ist, 1. 1.83, unde -documentul e nedatat, de 
şi e dat în Huşi). Ar urma că domnul fiind în aceiaşi lună în 2 
localităţi vecine, a făcut o simplă primblare prin ţara.de “jos. De 

fapt însă tot faptele de arme Tau. silit pe Râreş Vodă să stea prin 
țara de jos în primăvara lui 1535. | 

In 1533 Leşii prădară Moldova până la Botoşani. Vodă Ra- 
reş se retrase din faţa lor la Vaslui şi Huşi. In iarna lui 1534 Mol- 
dovenii trecură în Podolia s'o prade ; şi zice cronica că: „si-au | 

dat cuvânt să-şi potcovască caii, Cau fost iarna goală şi ghețoasă, 

Şi deci au mers — în luna lui Februarie 1534, zice N. Costin — . 
au ars Cervona, şi lagelniţa şi s'au apucat de Cearnocojinţie. 

_Şi mai departe zice cronica : „Prizând de veste Leşii că 

Moldovenii au intrat la dânşii de pradă, de sârg s'au pregătit de - 

război şi Sau bulucit şi-au eşit — cu Sinavschie hatman — înain- 

tea Moldovenilor la apa Siretului“. Aici ia Siret Polonii mănâncă 
batae (Let 12, 194), 

In aceste amestecături Rareş Vodă a trebuit să se pregătească 
de lupte, stând în ţara de jos: Vaslui-Huşi. 

De aceia şi în vara lui 1535 ne. lipsesc documențe înterne, 

fiind fapte de arme cu Polonii. ; 

XLVII. 7045 Martie (1537) Vaslui. Intărituri de vânzări, 

Petru Vodă Rareş fiind în Vaslui întăreşte cumpărătura ce sa 
făcut cu 50 zloți tătăraşti de la Petru Boziu în satul Bozienii de pe 

4 -
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apa Lişcovului şi şese jirebii de prisăci pe pârăul săc „na cSyoam 
N0TowbE Mncro Sa mec. xepAiu“ (cf. Surete ms. XXI. 134, Acaă, 
Rom. CVIII. 10). Scrie Ion Flocescul . uricar, 

“Obs. Ce căuta Pătru. Vodă Rareş în acest an în Vaslui, tot 
în primăvară ? Să fie o simplă peregrinaţiune, bri tot în preajma 

mor fapte de arme ? Tot cronica ţării ne explică faptul, Polonii 

sătui de atâtea incursiuni ale lui Rareş în Podolia tiimiseră sol la 
împărat pe Crescowsky, castelanul de Bresc, să spue împăra- 

“tului că de nu-l va râdica din ţară şi din domnie îl vor scoate ei 
cu oaste, că nu mai pot suferi răutăţile“. 

In aceste amestecături, când de la Nord se pregătiau Polonii, 
de la răsărit capătase ordin Tătarii să vină asupra Molidovii, iar 
“Turcii de oaste a fost poruncă să se grijască. (Let. 1;, 194). Ca 
precauţie Petru Vodă s'a retras tot în ţara de jos să vază şi să 
pândească mersul pregătirilor. de războiu. Ori după 5 luni Tarnovs= 
hie, hatmanul leşesc, în 20 Sept. Mercuri, a început să bată cu 
tunurile Cetatea Hotinului, iar de la 28 Sept. Rareş Vodă îuge în 
Ardeal, şi se închide în cetatea Ciceului Sâmbătă 28 Sept. în ră- 
săritul soarelui, de: oarece Soliman singur venise cu oşti asupra 
Moldovei. 

  

XVIII, 7048 Mai 1 (1540) Vaslui. Ştefan Voaă Lăcustă dă întărituri ia Vaslui, - . | 
Ștefan Vodă, poreclit Lăcustă, fiul lui Alexandru Vodă, feciorul dui Ştefan” Vodă cel Mare, venia nepot de frate vitreg lui Rareş Voda. După aite urice.el se dă chiar fiu a lui Ștefan Vodă deci venia frate vitreg lui Rareş Vodă. In scurta lui domnie de 2 ani şi 3 luni, a stat şi în Vaslui, de unde dă în 1 Mai 1540 uricul prin care n âreşte sulgeriului Nicoară cumpărătura ce a făcut cu. 100 zioţi tătăraști, în a rela parte din jumătate de sat de Glodeni, „partea dir jos, de la teciorii Crâstei de Glodeni: ; «şi "Tudora. - | E ” lea, Anghelina li mai întăreşte lui Nicoară Sulger şi alte cumpărături 4 “cu 100 zioţi tătărăşti în satul Şârbaca pe Ciuluc la Pe ! fete Șărbaca, nepot iui Ivanco Șârbaca. (Ci, Surcte 1, 196). „a Obs. Ștefan Vodă Lăcustă era în a! doi] 

isprăvite. Boerii şi curtea îl urau,iar Arbure 
piotau în contră-i..De la Ciceu Rareş Vodă 
Poartă şi a căpăta mila Sultanului. »Aceste toate erau 
în inima lui Ștefan Vodă“, zice Cronica (Let. 12, 200) 

In asemenea vremi tulburi, el s'a ret i 
nea v ras la Vaslui - mersul lui Rareş despre Turci ; =ă vază de tea de boerii Găneşti şi Arbure 

ştii şi Găneştii com- 

şti, cum pe larg 'o povesteşte Ureche, 

9 

ea an de domnie, spre. 

n
e
o
 

izbuti -a se duce la i 
ca o ghiaţă | 

dar la Suceava i se pregătia imoar- -
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"XUX, 1541 Viena, Geogratul Reicherstori. Sa y | 

Chorographia Moldaviae, Georgio a Reicherstorf, “Transsyl- 

-vano autore. | 

Geograful Reicherstori vorbind de oraşele Moldaviei zice aceste : : 

„Insigniora autem aliquotloca.... ea sunt ; Swezowa, Chotijna. 

Nempezs, Romaniwijwar, Bahloijazwrar,. Wazlo, Zorwca, et Orhe“, 

lar pe harta, ce întovărăşeşte textul, oraşul e scris Pastuy, 

-(Tesaur de mon, istorice III, 125). 

:L, 7054 Mart 23 (1546) Vaslui. Rareş. Vodă “întăreşte Cumpărături 
din Vaslui, 

Pătru Vodă Rareş fiind în Vaslui întăreşte feciorilor lui loan 

Tunsul:- Lazăr Tunsul, Gavri! Tunsul şi ljea Tunsoae, stăpânire 

peste satul “Tunseşti, pe Bogdana, pe care îl cumparase încă de supt . 

Ştefan Vodă cei Mare. de la Ilie, cu 30V zioţi tătărăşti. In ura ce-o 

purta nepotului său de frate, Ștefan Vodă zis Lăcustă, scrie că de 

se vor afla nescare-va acte de la acel Ștefan Vods,: poreciit Lă= 

custă, să nu se crează. (Cf. Surete |, 183). 
Obs. In anul 1546, ultimui an de domnie a lui Pătru Vodă . 

Rareş — el moare la 4 Sept. 1546 (7055) Vineri. la. miezul nopții 

pe când inscripția de la Păpăuţi spune 3 Sept. : Bă Aro _3HB, 

„Meua Genr Bropuut nprkc aguca I60 nerpa BSegoaz — în anul 1054 

luna lui Sept. 3, Marţi s'a: pristăvit lon Pătru Vodă“. AN. Iorga, - 
Doc AVI, 278, Păpăuţi), — îl găsim pe. Rareş Vodă în o marepe- - 

regrinațiune prin ţara de jos. Nu e nici un fapt "de arme, căci e 

anul în care divanul a lucrat cel mai mut — avem nu mai puţin 
de 25 documente cunoscute ş: publicate pentru acest an, 

In acest ân il găsim dând hrisoave din Suceava, laşi, Vaslui, 

Huşi şi Bârlad. In luna; Martie până Ja 27 . el. dă din Vaslui 5 u- 
rice ; la 30*Martie—2 Aprile este în iaşi, de unde dă iarăşi vrero8 
urice ; în April 15—15 Mai îl găsim Ja Huşi, dar s'a şi întors re- 

pede la Suceava. In Mai îl gasim la iaşi, după 15 Mai—25; Mai 

la 27 Mai e la Huşi; la 30 Mai e la Bârlad ; la 9 lunie e iarăşi 

la laşi. La 3 Septembrie moare. 
Şederea lui- Rareş Vodă în ţara de jos în 'a doua lui domnie 

era o cerinţă a politicei 'Turceşti, care a avut de urmare mutarea 

Capitalei de la Suceava-ia laşi cu începere, de supt lliaş Vodă. 

  

LI 1547 Mart 20. Vaslui. Tiaş Vodă scrie Bistriţenilor, 

lliaş Vodă. fiind în Vaslui „datum ex oppido Wazzlo: Letare 

sanao 1547" scrie Bistriţenilor „ptudenti et circumspecto domino 

og
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„„Mathii Zaz, iudici civitatis Bistriciensis, amico et vicino dilecto“: 
“despre nişte prădăciuni ale supuşilor săi din Feldru, Ă 

„intelleximus ex parte Feidro dominaciones vestras maximar: 
indignacionem,: propter securim unum et duobuo panibus et prop- 
„ter unam Janceam... volumus amice banc controversiam coimponere:. 

„. volumus, et în.hoc sumus, bonam vicinitatem . vobiscum con: 
trâhere“. s 

(Hurmuzachi XV. 460. (DCECLVI). 
LII. 7057 Mart 111549) Vaslui, lliaş Vodă dă întărituri lui Moţoc, 

Iliaș Vodă Rareş —- turcitul de mai apoi — întăreşte fiind în 
Vaslui, lui Gheorghe Moţoc stăpânire în Iacobeni pe Jijia jumăta- 
tea din jos, cumpărată cu 300 zloți de la Anuşca fata visternicu- 
iui leremia — călugărul Evloghie. (cî. Arh. ist. 1, 2, 19). . 

Obs. Prezenţa lui lliaş Vodă în Vaslui, este în legătură eu pre- 
gălirea lui cu oaste, ce a trecut în țara Săcuilor, şi a ars şi pră- 
dat Torianul, Herman şi Prejmerul, dar fiind luat din urmă de ar- 
maiele: Ungureşti s'a întors repede „înapoi, căci cât pe ce era să 
fie prins de armatele imperiale (Let. 1:,.206 nota 2). 

Atât Vânzătorul cât şi cumpărătorul sunt nume cunoscute în. 
'bozrimea sec. XVI. a | a 

Eremia visternicul e boer între 1026—7027 “supt Ștefăniță. 
Vodă şi Rareş Vodă (Uricar XVIII, 503). EI cumpărase Iacobeni. 

„ „de la copiii lui Coste Murgoci, Să 
- : | Murgu 

Coste Murgoci - d 

Andruşco, Stanciu, Silion, Vasco, Neagşa, 

Iachim | 
- ar Gheorghe Moţoc e începătorul Moţoceştilor 

Gh, Moţoc uricar 

  

% 

lon Moţoc vornic 

Onciu Moţoc Toader Moţoc 

* lieana. „Gh, Moţoc vornie: 
= Cujbă vornic
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LII. 7059 Mart 21 (551) Vaslui. iliaş Vodă înainte de turcire e in Vaslui 

In ultimile luni de domnie ale lui Iliaș, îl găsim tot în Vas- 
i, (Acad, Rom. peceţi 175), dar de astă dată lliaş era hotărât 
spre turcire şi islamism, căci în curând, cum zice Cronica <îm- 
pându-l Satana de învăţătura sa lasat-au domnia şi țara la 1 Mai 

1059şi s'a dus la Soltan Soleiman de a primit legea lui Mohamet, 

lepădându-se de Hristos“ (Let. 15, 206). 
După 41 zile. veni în scauti fratele său Ştefan: „BAT 30 

-MeUA While di 6. eTaparok sa renAge crejan=la anul 7059, Juba 
lie 11 într'o Joi veni la domnie Ştefan“ (lorga Doc, XVI, 278). 

Și Ştefan Vodă stătu tot anul 7060 în Huşi, de unde dă 5 
Wice; el fiind acela care pentru întăia oară înfiinţează la Iaşi 
pârcâlabia în persoana lui Bodeiu şi Spancioc . (Ispisoace_ şi Za= 
pisel, 192). E 

LIV, 7063 April (1555-7069 (1561) Vaslui. Peregrinaţiunile lui Lăe 
puşieanu Vodă în ara de jos. Ă - 

Alexandru Vodă Lăpuşneanu în prima - lui domnie îl vedem 
stând mai mult în ţara de jos. Aşa în 7062 îl găsim în 1 Martie 
d Huşi, la 2 Martie la Bârlad, şi revine la Huşi în 17—25 Mar- 

ie; Apoi în 7063 îl găsim la 23 Martie ia laşi; în 9 April la 
Vaslui ; în 20—28 April la Bârlad ; iar în Maiu stă la Huşi. 

Tot aşa în 7066 îl găsim în luna Martie la Hârlău, în April - 
la şi şi apoi la Huşi. Tot la Huşi stă şi în. 7068, îar în 7069 | 
lunie 20 (1561) Alexandru Vodă e la: Vaslui, unde întăreşte lui 

avril cumpărătura, ce a făcut cu 65 zloți tătărăşti în satul Tun- 
seşti de la feciorii lui Ion Tunsul, ISaico Tunsul şi Candachia. (cf, - 
Surete 1, 270), A Ia | 

Obs, Se incepuse iuptele lui Lăpuşneanu cu Eraclide Despot, 
fuda sa mistificată, „Şi zice cronica că «Alexaridru Vodă după ce 
Mrdu războiul, fugi spre laşi, şi de acolo îşi luă doamna și apoi 
ligi la Huşi. Vasluiul venia la mijloc de cale. 

| Dar și Despot Vodă călcă Vasluiul în acest an ; „şi au po- 
Msit la lași, apoi la Huşi“ zice Ureche ; la mijloc era Vasluiul. 
un insă noul domn venia în fuga războiului, mavea. chip să dea 

btisoave, de cât după ce va avea domnie întemeiată de la Turci... 

LV, 1557 Noembre 15 Vaslui. Lăpuşneanu scrie din Vaslui Braşovenilor 

| Alexandru Vodă Lăpuşneanu fiind în Vaslui „datum in civi= 
Tale nostro Wazlo XV: die mensis Novembris anno domini 1557
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scrie către Braşoveni: „iudici ceterisque curatis civibus civitatis. 
„ Brassoviensis BHphA$ şi npHragom GOT Bpauiy“ despre prietenia ce 

le păstrează „benevolencie ac bone vicinitatis nostre continuum: 

încrementum“ ; şi declară că de la începutul dombii sale a ținut 

ia politica creştină a înaintaşilor săi „Propterea nos, ab:exordio 

regiminis nostri in hac terra et iurisdiccione nostra a Deo nobis. 

coucessa, divina induccione vestigia verorum Christianorum princi- 

pum, predecessorum videlicei nostrorum semper sequi studentes“,. 
a (Hurm. XV. 531). 

"LVL, 1366 rocu; 28 die mensiş Octobrei w Iassiech. 

In „Spisanie Kroniki s ziemi Woloskiey takze y o hospo- 
darach“——Scrierea Cronicei despre ţara Moldovenească cum şi des- 

fire ai ei Gospodari“ scrisă în laşi în anul 1566 Oct. 28 (7075) 
de Nicolae Brzesky, se vorbeşte de ţinuturile Moldovei. Ele erau in 
aumăr de 24 „summa wszystich powiatow 24, takze wiele Purkula- 

Bow i Watahow, to jest starost albo chorazych“==totalul tuturor ju= 

deţelor 24 ; toţi atâţia pârtălabi ; vatagi, un fel de starosti şi ste- 
gari“, : ” 

lată judeţele, între care e şi Vasluiul. Intre Prut şi Nistru 
8: Cetatea-Albă, Tighina, Chigheciul, Lăpușna, Orheiu, Soroca,. 
Hotin şi laşi. o 

In Bucovina de mai apoi 2: Suceava, Cernăuţi. 
in Moldova propriu zisă 14; Putna, Adjud, Trotuş, Bacău,. 

Roman, Neamţ ;—Covurlui, Tecuci, Tutova, Fălciu, Paslui—Vas=. 
1ujski—Cârligătura, Hârlău, Dorohoi. 

(Cf. Arh. istorică II, 14). _ 
Obs. Pentru cronicarul Polon Brzesky nu se rupsese uni- 

iatea administrativă a Bugeacului, deslipit de Moldova la 1538; 
de aceia figurează cele trei judeţe de la Nistru. 

Impărțirea ţării în ţinuturi „Aepaga şi Roacera“ a urmat. 
lei a ocoalelor. In înțelesul vechiu ținutul era una, judeţul era. 
alta. Cea mai veche era cea de județ, după noțiunea juridică a. 
jnde-lui, fondul latin cu care am trăit noi peste munţi. Când pe 
iitsul văilor, pe unde se întinsese Românii, erau numai țări : țare 
Oltului, ţara Bârsei, ţara Făgăraşului, țara Moldovei, «terra», au-=- 
toritatea naturală izvorâtă din selecțiunea firească a averii şi a vrâs- 
tei a fost judele «judex». Limitele puterii lui făcuse că la tot teri- 
toriul supus autorităţii sale de jude, să se cheme judecia, sinonim 
Gii parte, cut. : «hYTS9H, hau uac'ru HA AROYVAEUIA==COEA 33 Acura»,
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Judecia, deci. judeţul vechiu era o unitate mică judecăto-= 

rească, supusă unui jude, şi se întindea adesaori pe cursul unei 

ape, cum mergeau şi moşiile din zare în zare, având apa prin mij- 

locul moşiei „terra“. i 

Când însă s'a stabilit puterea politică şi: domniile au început 

a impune dări: birul şi celelalte dăjdii, «a luare da a zecea din 

țoate», sistemul incasării dărilor era de a le da În vânzare ori 

în credință. Boerului căruia i se ceda în vânzare încasarea dărilor 

intro. anumită întindere de pământ, după numărul satelor şi cursut 

văilor de ape, i se dădea în deplină stăpânire t<AEp%aTi» toată 

acea . regiune, pe a sa răspundere ca să isprăvească sarcina sa 

fiscală. Toate aceste regiuni s'au numit derjave sau ținuturi, şi 

peste ele s'au rânduit anumiți parcalati, ispravnici, apoi cari aveatt 

chemare de a-şi isprăvi însărcinarea „lor, ca lat orice acaret, 

clădire sau în sărcinare oficială , 

Şi aşa S'a împărţit țara în voloste şi în derjave sau în ţinu- 

turi, mai ales cu jumătatea a doua a seci. al XVl-a, după ce Tur- 

cii pusese stăpânire şi incasarea birului era obligatorie pentru țară 

Şi domnie. Ă 

- Supt Ştefan cel Mare nu era încă isprăvit sistemul adminis- - 

trativ al ținuturilor ; şi din documentele timpului cetim aceste ţi- 

nuturi : Cârligătura, Cernăuţi, Chilia, Hârlăul, Neamţul, Rosha- 

nul, Soroca, Suceava, Totruş şi Tutova; Du că mar fi documente 

din celelalte ținuturi posterioare; dar acolo moşiile se. citează după 

ape sau ocoale, nu după ţinuturi. . | 

De la 1504—1566, adică în decurs de 60 ani, Moldova fiină 

îngenunchiată Turcilor şi-a comolectat regimul administrativ îm 

părțindu-se. în 24 ţinuturi ; de sigur că începutul l-a făcut Rareş 

Vodă în a 2-a domnie—,deci după. 1540, când a fost silit să desli- 

pească Bugeacul de Moldova, lăsând în sama hanului de Cauşani 

şi acesta în atârnare de Paşa de Bender. 

Deci Vasluiul începe a fi judet după 1538 ; pe când îusese 

ocol cu moşia târgului înainte şi după 1490. 

LVL, 1589 Februarie-Mai Vaslui. Catolicismul în Moldova..şi Vaslui- 

_In-acest an în luna.lui Februarie 26 Pătru Vodă Schio- 

pul era in Vaslui cu boerul său Bernart .Brutti, care era un fer- 

vent propagandist al Catolicismului în Moldova. Se organiza în= 

temeerea unui seminar cu 100000 scuzi subvenție lunară; cu în- 

vățământ catolic în limba greacă; voia să schimbe calendarul „in-



56 — 

torno “al calendario“, să tipărească minee şi calendare indreptate în 
limba românească ,, ancore il fare stampare .calendari et lunari 
ella lingua, secondo il calendario corretto“, 

„lar în Vaslui venise Brutti să întâmpine pe cei 5 lezuiţi a- 
lungaţi din Ardeal şi care căpătase vve de la Vodă să predice în 
moldoveneşte la supuşii Saşi, Unguri, Leşi şi-la toţi catolicii din 
iaşi, Cotnari, Hârlău, Vaslui şi Huşi „...ex sermone Moidavico „.ci- 
vibus nostris Ungaris, Saxonibus, Polonis et omnibusque, qui sunt 
de religione Pontificis romani ex civitates Iassi, Cothnari. Horlue, 

- Vaslue et Huss, | Aa | 
in Mai Pătru Vodă se afla încă în Vaslui, de unde faceo 

danie lui Petriman diacul. 
” (cf. Hurmuzachi X!, studii 64, nota 7; pag. 67 nota 6). 

LVIIL, 7097 April 24 (1589) Vaslui. | 

„Pătru Vodă Șchiopul fiind în Vaslui “întăreşte lui Gavril, Si- 
mion şi lon, cumpărătura ce au făcut ei cu 180 zloți tătărăşti în 

„moşia Drăgmăneşti pe apa Sărăţii, de la Frăteiu Hăra, fiul lui 
Petre Hăra, nepot Stanei, de supt Ștefan Vodă cel Mare. (cf. Su- 
rete II, 212). | 

Obs, De mult încetase de -a mai îi Vasluiul un centru de 
fapte politice cum era în sec. XV.'Intre alte cauze e că cu înce- 
pere ue la Rareş Vodă în a doua sa domnie, şi mai ales de Ja Şte- 
tan Rareş şi Lăpuşneanu, Turcii aveau interesul să fixeze capitala 
da laşi, căci era drumul deschis prin valea Bahluiului şi a Jijiei spre 
Prut şi lesne de controlat Vodă de la laşi prin Tătarii şi Turcij 
din Bugeac; căci nu era locul nici cu Huşii nici cu Vasluiul, fiind 
pe aici locuri tari, şi apărate de atâtea Şiruri de dealuri spre nord 
şi vest şi răsărit, iar de mlaştina Bârladului dinspre sud. | 

_ laşii căpătând rolul de capitală toată mişcarea politică s'a 
mutat în ţara de jos, mai ales că în a doua jumătate a secolului 
XVI Polonia avu amestec direct cu numirea domnilor Moldovei 
începând cu Despot a lui Lascki, şi isprăvind cu Movileştii că- 
tră 1615. : 

Numai când domnia era greu ameninţată de [a Nord, căuta 
azil de apărare spre. Vaslui, ori Huşi. Vasluiul devine oraş de ve- 
ghe al mişcărilor armatelor; dușmane, ce veniau din sus şi de la răsărit, deşi nu în măsura sec. XV. . 

Așa şi în 1589. Pătru Vodă Șchiopul ştia de Vaslui şi Do= colina, de când cu războiul ce Pa avut cu Potcoavă Creţul, când 
a fost bătut la Docolina; aceasta cu 11 ani mai înainte, la 7086 
Noembrie (Let. 12, 232).
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In anul 7096 Noembre 23, Pătru: Vodă a avut mai multe 

hărțueli cu Cazacii, ce venise cu un domnişor a lor, anume Ivan 
Vodă. In jurui acestor hărțueli, din care unele cu şizbândă, iar al-. 

tele cu poticală, trebue să căutăm motivul scoborârii lui Pătru Vodă 

de la iaşi la Vaslui, ca să vegheze mişcările Cazacilor (Let. 15, 238) 
In schimb insă, domnia aşezându-se la laşi, drumul domni- 

lor noi. era să treacă prin Vasiui. Cu începere dar dela 16i2în- 
coace, se desvoiiă Docolina, ca loc de popas în' trăctul cel mare 

al drumului şi din povestea Docolinei, noi cetim -mai multe lu- 
cruri despre Vaslui în sec. XVII. Dar în acest secol igcep şi ac-. 

tele moşiei târgului a vorbi de Vaslui şi de moşia târgului, de 

răşluirile făcute din trupul moşiei târgului, şi deci din cunoaşterea 

acestor acte — scopul principal al acestei publicaţii — vom ceti 

tot ce se ştie despre Vaslui, ca fârg -şi moşie, ” 

"LIX. 1591 Februarie: 20. jSisle feri ai 7099 Fev, 20. 

Catastih de cisle de țirani de la toate ținuturi şi curtiani şi 
vztaji şi neamişi şi popi 
„ținutul Vasloiul + 1075 istov + 177 Snraci, $ 281 custiani, $ vataşi 
Ț 253 neamişi, + 66 popi + 11 popi din trtgu. ! 

In toată Moldova erau în cislă aceştia: 
omeni 36543 

_ popi ia? 
curteni 4948 
vataşi | 626 
nemiş 3020 

„ cu t(oî) 46860 (recte 46554). 
Dacă alăturăm Vasluiul cu judeţe!e învecinate reiese aceste cifre : 
  

    

  
        

a [E 
3lz £i ll 

țirani istov SISl E] e | Sizi total 
9 13 GO 2 dz 

| 4 ete ___ 
Fălciu Ț1077 cu siraci 33552 17153 = 1672 
Bârlad | 427 istov, 87 siraci | 155122] 129) —i 114; 9| 943 
Tutova 11311 ca siraci 226423] 148| 60| — i—| 1773 
Roman '| 913 şi 141 siraci 14912] 49; 56| — j—| 1220 
laşi [2270 istov 482|—f 279) —| — |—| 3031 
Vaslui (1075 istov şi 177 siraci| 403438! 253] 77| — |—| 202 
lâligătura i 516. 156110) 50| ij — |—] :732 

| | li3oai    
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Obs, Se mai găsesc predupânse la Covurlui. 

Se mâi găsesc saraci la Hârlău fără ocoale (240)) ; la ocolul 
- Botoşani (255) ; la ocolul Şipotele (56). 

Se. mai găsesc şaigăi la Trotuş (120). 
Insumând ciirele reesă că din cela 7 judeţe megieşe Vas- 

luiul ocupa al 2-lea ioc după Iaşi, care pe atunci se întindea peste 
Prut, până în apa Răutului, iar Jijia îi era hotar spre apus despre 
Hârlău, iar Bahluiul despre Cârligătura. | Ă 

— In 1591 ţara Moldovei număra următoarele .22 .judeţe: 
“Soroca (2487), Hotinul (2493), Iaşii (3031), Fălciu! (1672), Orheiul 
(3263), Neamţul (3566), Tecuciul (1658), Vasluiul (2022), Bârladul 
(943), Covurluiul (1990), Tutova (1773), Dorohoiul (1829), Chi- 
gheciul (3211), Suceava (5064), Hârlău! ( 1944), Lăpuşna (2862), 
Cernăuţii (1356), Romanul (1220), Totruşul (796), Bacăul (736) 
Cârligătura (732), Putna (2748). 

Faţă cu împărţirea administrativă din 1566 dată de Neculai 
Brzeski vedem că în 1591 lipsesc Judeţele Adjud, dat la Trotuş şi 
Putna ; apoi Cetatea-Albă şi Tighina, rămase în Bugeacul Tătărăsc 

(Cî. N, lorga. Doc. Hurmuzache XI, 219). 

LX. 1591 Mai 12. Gorștina oilor pentru Vaslui. 

In socoteala pentru gorştină a oilor din Moldova cu numele 
cumpărătorilor gelepi, găsim pentru județul Vaslui aceste date : 

„Ținutul “Vaslui (Bactăobă) a găsit cisla (%tijoAa) oi (npcfara) 
3501, cu câte 35 aspri noi (7d xevâupra pes Benea) şi cu câte 45 de 
aspri vechi- (a! ră npos âsnpa nadsd), 

A luat Constantin . Casapul (6 wasd=ns) 320 oi cu câte 35 de 
aspri noi, (Et mevăpia xduvowv 2eapa) fas 14200 aspri. | 

A luat şi Ştefan Caravdiotul .cu doao liste (eis 2to xaprta) (si- 
nete domneşti) 3190. oi, cu câte 35 (aspri noi), cari fac aspri 
111650, şi este exactă socoteala de mai.sus (A2Teptohâs omorăs) 

incă şi de la e casă a ținutului de mai Şus ân6 ză Bva oni=n 
705 aybdev stmvcăr) au găsit 1130 de oi şi le-au luat şi pe acelea 
Gelepii (1 xfeneni?es) cu câte 45 de aspri şi fac aspri 50850, 

„(C£. Hurmuzachi XI, 222), | | 
Obs. Pentru a ne da seama de bogăţia ţării în oi, şi de ra- 

portul între jud. Vaslui. şi celelalte judeţe vom face tabloul oilor 
pe toate. judeţele din, Moldova : (vezi tabelele pag; 60-61), 

“LĂI. ante'1600.. Catolicii. au o biserică în Vaslui. 
In N. lorga (Doc. |, 416) vorbind de starea Catolicilor în
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Moldova se înşiră şi numărul bisericilor dia diferite oraşe ale Mol-- 

dovei:; „in 'Chorloi una chiesa, Berladi una chiesa, Pasiludi una: 

chiesa et in tutti sti lochi sono molti catholici“. 

0bs. Nu tăgăduesc exactitatea informaţiunii din izvodui citat, 

Bandinus şi Paul de Allepo atestă acest lucru. Pe lângă biserica. 

St, loan Prediteci, zidită de Ştefan Vodă în 1490. mai exista o bi- 
serică de lemn catolică, despre care ne vorbeşte Bandinus, sub anul“ 

1646 Mai era' pe lângă biserica domnească, Curtea lui Ștefan Vodă, 

în care au stat atâţia domni, musafiri cu lunile ai Vasluiului. Pe 

lângă ocolul târgului, fixat de Ștefan Vodă, Vasluiul era şi un 
ținut, cu păcalab în îrunte, cu un vătag, cu un căpitan, cu un şoltue 

şi 12 părgari. Toţi aceşti slujbaşi aveau supt ei alte cete de sluji-- 

tori în trebile domniei sau ale târgului. 

_ Vasluiul incepuse a vedea dese ori musafiri aleşi, elcii im- 

părăteşti, ambasadori leşeşti, sau chiar franţuiji, trecând spre Poartă. 

sau venind spre laşi, aşa că acest fapt a născut la Vaslueni oa- 

aumită ţinută socială, de care va vorbi la vreme D. Cantemir. 

LĂII. 7100 Mari 14 (1592 Vaslui, Nestor Ureche 1a Vaslui. 

Nestor Ureache vânduse lui Şeptelici un sat—nu se spune 

numele. Marele postelnic Brut îl învăluia pe Şeptelici cu năpaste.. 

Nestor Ureche ia apararea lui Şeptelici şi-i scrie—fiind el în Vas- 

lui—o scrisoare pe cât de prietenească, pe atât de hotărâtă : 

„am înțeles că învăluiţi pe Șeptelici şi nu-i daţi pace, că ; 

vă lXudaţi că-l veţi pâră pre el pentru acel sat, pre carele eu i. 

Yam vândut lui...cum dar veţi vedea această carte, iar voi să a- 

vei a-llăsare foarte în pace, iar mai mult să nu aveţi a-l învăluire - 

ci să-l lăsareţi foarte în pace..iar de îl veţi mai învălui şi vă 
veţi mai lăuda mai mult prespre cartea domnească şi preste toc=- 

meala noastră, iar noi ne vom scula şi vom spune şi domniei ca 

să vă ia de la voi 20 de boi şi după aceasta veţi veni şi veţista. 

la divan cu noi“. Scris în Vaslui Mart 14. | 

(Cf. Ispisoace şi Zapise | 1, 205). 

Obs, Nu ştim exact faptele, cari au silit pe Ureche să fie în. 

Vaslui în 14 Martie—credem 1592. Era domn Aron Vodă cu în- 

tăia lui domnie in 7099. infuriat Vodă pe boerii săi, tăiă capetele 

la câțiva fruntaşi pe bănuială că şi ei or fi fost amestecați cu 

Orheenii şi Sorocenii, că rădicase Vodă pe un lonaşco, de-i dase 

numele de Bogdan Vodă. Aron în ura lui a omorât pe Bucium vor-- 

nicul, pe Trotuşan logofătul şi pe Paos vornicul şi aşa mergând
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"pe. drum spre întimpinarea | răzvrătiţilor a pus pe Nestor Ureche 

mare logofăt (Let 1*, 240, 474). 
În aceste amestecături de oşti, cu Sorocenii şi Orheenii, cred . 

că a putut îi în Vaslui, Nestor Ureche, căci cu a doua domnie a 

lui- Aron Vodă Ureche logofătul pribegeşte. pentru a reveni în ţară 

cu Movileştii. 

„Cât despre Brut postelnicul, el e cunoscutul arbănaş Bar- 

tolomei Brut, care vine în ţară cu Pătru Vodă Șchiopul între 7089- 

“7099. EI e omorât de Aron Vodă în a doua lui domnie şi Miron 

Costin scrie acestea: „Aron Vodă au omorât câţiva boeri, din 

cafe unul era anume Brut, iar ce boerie au avut, nu putem ştire 

“fără cât că era Arbănaş de neam, om ştiind câteva limbi şi sosit 

la mare avere ; ştiut şi la Poarta: Impărăţiei ; pre acesta pentru 

avere încă Pau omorât“; iar:mai jos'scrie: „văzându-se Aron Vodă 

“în ura tuturor şi den casă di:de nafară şi la Impărăţie sunase pen- 

tru moartea lui Brut, fiind cunoscut la Poartă acel Brut. 

  

LX. 1599. Ştiri despre Catolicii din Vaslui, 

Din „Relatione di îra Bernardino quirinj osservante di s. to franco 

Vescovo Argensi .nelle- provincie di Moldavia et Valachia. întorno 

le cose del suo. Vescovat6 îatta alla Sita di N-ro s-rel'Anno 1599. 

pet havendo inteso che netia. ciit di Pasiludi, Wera un. 
“Transilvano di ndfpe Benedetto i! quale si pose .do sieza nello 
cura “di qussţi: 'habitanti Laţtini  essendo ricevuto da loro per 

necessiţă non habendo altro preie lo mandai a prendere, et tro- 

vai, cWera ordieato- da un Vescov Luterano: în. Transilvania con 

“Pimposition della mano solam-de-et :che diceva messa, ei batezzava 

senza le parole formeli, et, che faceva far în chiesa la confesione 
publica al imodo di Luterani. per il che lo posi în carcere conii 
feri. a. picdi in una della stanze del Vescovato quale tutti sono di 
legno, et dopo di haverio essaminato, e convinto per reo volendo 

lo la matisa farlo condur în Succhivia per darli il debito cas- 

„ tigo, quella notte istessa rompendo la Casa sa ne fugi, con tutti 

gli ferri ad una villa neili confini della Tartaria pet quanto ho 

potuto intender de serviva a gli latini di quella villa per prete, et 

spero che il mio vilario con îl favore del Principe la richavera 
melle mani, e sera castigato severamente, 

(Hurinuzache JI app. C. I—N, 550.)
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C, Ştiri despre Vaslui în seci. XVil-a i 

“LXIV. 7126.Mart4 (1613) Popşori. Vâico vel logofăt cumpără cu 150 
“taleri de argint de la Simeon Crasneş părți în Fauri şi Grumăzeşti pe Vaslui: 
Actui îl atestă şoltuzul şi cu cei 12 părgări din Vaslui. 

_Adec noi Andrieş Şoltuzul (iuoar83) şi 12 pârgari (apzrapn): 

din târgul Vasluiului (cor par gacavk) şi lonaşco Peaicul şi Du- 
mitru uricar şi lonaşco vătav de hănsari, şi Petre Goagă din Păr-: 

tănoşti, şi Petriman. visternicul de-acolo, şi Epatie din Mărăţei, şi. 

„popa Gligore din Popşori şi Pătraşco Mărecai din târgul Vaslui 
(Or par Eacavk) şi lanachi ottam (de acole) şi Stoica Muntean, 

şi Anton şi. alţi mulţi oameni buni; cum au venit înaintea noastră 

Simeon Crasneş fiul Maricăi nepot Giurgii Crasnăș, de a lui bună: 

voe de nimeni. silit nici învăluit şi au vândut a sa direaptă o- 

cină şi moşie din jumătate sat: de Grumăzeşti jumătate, şi din ju- 

mătate de sat Fauri iarăşi jumătate, şi cu loc-de moară în apa, 
Vasluiului, acelea le-a. vândut panului Voico marelui logofăt pen- 

tru 150 taleri de argint denainiea noastră...şi eu Marmure Uricar 
am scris zapisul cu mâna mea să se ştie...Scris în Popşori la anul 
7121 Mart 4. 

(Cf. Surete VIli. 250, unde e dat şi textul slavon. Acad. Rom, 
LXXXIX 68 ; surete ms. XXVI 237). 

Obs. În dosul actului stă scrisă nota: „însă din aceşti. taleri 

3l taleri şi '6 potronici au fost ai Măricăi, jupâneasa lui Goga. 
biv jpostelnic; pe care. bani îi dăduse cu mult mai înainte în 

mânule lui Șimeon Crasheş*, 

LXV. Fără dată de an, lună şi zi (ante 7126), Bogza logofătul tră- 
eşte în Vaslui, 

„O mărturie iscălită de mai mulţi, între care şi de Ionașco 
ce a fost. Șoltuz în- Vaslui, Luca Zania şi Iosef soponariul tot din 
Vaslui, cum şi de alți oameni de la ţară, prin care atestă despre 

Bogza logofătul, că a'avut doao femei. şi cu care jupâneasă au ago- 

nisit averile sale, cu moaşa. Buzneştilor, au cu maia Buscăi, a 
Loghinei şi -a Bogzei logofătului; Marturii spun că -<cu cea giu- 

pâneasă ce au ţinuto întăi nau agonisit nici o ocină, căci au lo- 
cuit cu noi aicea în, târg în Vaslui cu acea, fămeae, iar după ce 

au luat pe mama .călugăruiui în zilele Iancului Vodă cu aceia au 

agonisit ocinile de la lancul Vodă». 
(Cf. Surete: VIII, 259, Acad. Rom. LXXXVI 249. Surete ms, : 

XXV 234). 
2
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LXVI. 7126 Ghenar 30 (i6I8) laşi, 

“Radu Mihnea Vodă întăreşte lui Petre Cehan cumpărăturile 

ce a făcut cu 200 ughi de aur şi cu. 270 taleri de argint şi cu 2 

boi şi : un cal bun în următoarele. moşii şi anume : în satul! Stra- 

hoeştii, pe apa: Vasluiului, în sus de târg în ţinutul Vasluiului 

„EAHA ceanipe nana crpagoeiiin Ha noro gacada Buia "Tparaa 

3 oase gacama“ cu 200 taleri de fa lonaşco sin Lupu! Stroici 

logofătul ; şi cu. 200 ughi de aur. în jumătatea satului Mărăţei pe 

apa Vâsluislui cu vad de mori în apa Vasluiului „OA “CEAS Ha WMA 

- MZBZUEEN Ha NO'TOu E BAcASA NO BHUI T9ATAA BAcASA că B9SA, 34 

Matu Ş no'roub gacata“' de la Vasile şi Stratul şi Costandin, 

- fraţi, feciorii Măricăi, nepoți lui Gheorghe logofătul, şi 70 taleri, 

“un cal şi-2 boi o bucată de loe ce se numeşte satul Răsai, pe apa 

Vasluiului, din ținutul Vasluiului „eta BStaTr aa mere uTo ci 

nasendeir 'ceno “pati HA NoTrowk Racatau) goacer Bacasa“ de la 

“Buna şi Loghina, fâfele logofătului Drăghici Bogza. 

(Cf. Surete VII, 253, unde e dat şi textul slavon cu tradu- 
cere. Acad, Rom. pecete 63; ; Surete ms. XXVI 407). 

LXVII. Fără an April 20 (cătră 71201621) Un Grigore Vasluianui 
din Bprşa, 

la satul Băşeni, din moşia Borşa pe Jijia, țin. laşi. trăia încă 

pe la începutul seci. XVII :un “Grigore Pasluianul,. care îşi «aiude - 

a cincia parte din jumătate“ de sat -iui Samoilă cu 12 talesi de 

argint ; zece marturi din satele din_jur atestă această yânzare, şi. 

că dar Grigore Vasluianul mare drept „a o răscumpărarea nici. dă- 

năoar(ă) în vsac“ _ 

(Ci, Ispisoace şi Zapise 1 1, 52). 

  

LXVIUI, 7622. Din Raportul unui preot catolic despre starea catolicilor * 

din Muntenia şi Moldova. 

„Nella Moldavia vi sono - molte cita nelle quwal sono molti 

catolici et prna în las; onde il Principe sol habitar vi & una. 

chiesa et sono molti, catolici sta un padre lesuita. In Qutumari 

sono 3 chiese et sono molti catolici stano doi padri lesuita. In Ru- 

mano sono doi chiese, in Bacao si e il monasterio che stano i 

frati di S. Franc; în Nemzo sono doi chiesi. In Piesta si & una 
chiesa, in Bagna una chiesa, Vilanova in Suchiaua doi chiese, in 
Chorloi una chiesa. Barladi una chiera. Vasiludi una chiesa. Ga- 
lazi una chiesa, Zetrusi una chiesa, et in tutti sti lochi sono molti- 

catolici, o (Hurmuzachi VIII 403).
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LRIX, 7119 Mai 12 (61) Vaslui. Şoltaizul şi părgarii “de Vaslui a- 

testă vânzarea ce se face în Prigorceni către Bolea vornicul cu 30 taleri. 

Adecă eu Necoar de tărgu de Vasluiu şi doisprece părgari | 

înşine mărtu(ri)sim şi &oban şi Onilă şi Costantin | şi Andronic 

din târgu de Vasluiu înşine mărturisim | cu acestu zapis al nostru, 

cum au venit înaintea noastră | şi înaintea scaunului, nostru. Ana 

Drujoae [scris deasupra Zudora,] sora Gligăi | fata Iu Fărâmă, ne- 

poata Tomei cu. ficorii mei cu Andrian şi Mărica | de neme silită 

nici împresurată ce de bună voia sa | au vândut o parte de ocină 

şi de moşie din sat din Prigorceni in partea despre răsărit, a patra 

parte | aceea a vândut jupânului ionaşco Bolei dvornicului | derep(tu) 

30 de taleri bani buni. di€ şi noi deacam vădzut | tocmîndusă de 

bună voia or şi deplin plătindule | am făcut şi scrisoare de la not 

ca săş facă şi deres | domnescu ca să fie dumisale ocină şi cum= 

părătură | neclătită nici dănăoară în veac, 

Lp. văleat 7119, Mai 12. 
Pecete în &arâ neagră; 2 albine” +. Gligorcea pisal. 

Obs. Original hârtie; acta Hina. Surete ms. XXXI, 42. . 

  

LXX, Fără an, Mai 20 (cătră 7119—1611) Vaslui. Nicoară şoltuz de 
Vaslui şi 12 pârgari atestă că lonaşco Boleaa enmpărat cu 30 taleri parte 
din Prigorceni de ia Alexa Mâăniiacul, 

Nicoor. Șoliuzul î. 12 prăgar. î liudi dobri imea tobanii, o- 
milă, î Costin, î Andronic. 5 îmih mnog liudi dobri stari i mladi 
OT Tpar BACAYIO (Nicoară - şoltuz şi 12 pârgari şi oameni buni 

anume Ciobani i Onilă i Costin i Andronic şi alți mulţi oameni buni 

bătrâni şi tineri diâ târgul Vaslui), 

Adec au venit înaintea noastră şi nain | tia scaunului NO8= 

tru Alexa Măniacul de nime nevoit nit | înbiiat ce de a lui bună 

voe au vândut o parte de cocină den sat den | Prigorciani. şi acea 

parte. Alezeei iaste cumpărătur de la Costan | da din Buhăeşti, 

de& au. vândut giupânului lonaşco Buiee dreptu 30 de | taler vck. 

şi aşijderelea, au venit Alexa fetorul Giurăoae | de Buhăeşti de 
nime înbiatâ, ni€ nevoit - ce au vândut a sa ocin dreptz şi mo= 

şie ce să va aleage parta a lui den sat den Prigorcane lau - 

vândut &upânului lonaşco Boleei dreptu 25 taleri. deă noi văzindu 

"| de bună voe şi tocmalâ şi deplin plată, noi încă am tăcut întă- 

ritur | cu acestu zapis, Eupârului lonaşco Boleei ce mai sus scrie 

şi am pus petetia | oraşului ca să-i hie lui de mărturie, altu nime 

să nu se ameasteă(e)- ni€ dănuor în veat peste acest zapis at 

nostru. pis 4 Vasluiu Maiu 20. 

Obs. Original hârtie, pecetea târgului Vaslui 2 albine. Surete 

ms. XXXI 41. Este şi un suret vechiu. 

  

1 
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LXXI. 7136 Ghenar 13 (1628) Iaşi. Barnovschie Vodă dă porunci că- 

£ră parcalabi și şugubinari pentru vecini. 

Carte domnească de la Moisi Barnovschie Vodă în care scrie 

că sau jăluit Episcopii şi Igumenii de la toate mânăstirile, mazilii 

şi feciorii de boiari, giupânese, iproci zicând că li sau pustiit satele 

şi H s'au împrăştiat vecini prin slobozii şi prin sate boereşti şi e 

au rămas numai cu seliştile. Alta sau jăluit pe parcalabii de ținu= 

turi, că mergu în sate şi pradă vecinii, şii ciuboțesc fără ispravă 

alta umblă șugubinarii în toată vremea de le fac năpăsti a femei 

şi a feate de cameni buni şi săraci pre minciuni de le fac pradă 

şii bagă în fiari, şii ciuboţescu; alta umblă slugile hătmăneşti şi 

giuzii (uatonaui) ţigăneşti de le invăluesc țiganii şii pradă,, şi pentru 

aceaşi nevoe să au sfătuit cu tot sfatul i cu mitropolitul i cu E- 

piscopii i cu Egumenii şi Cu boiarii şi cu toții şi aşa sau hotărât 

de cătră sfatul mării sale” pre ce? ce vor fi vecini după împăra- 

Zul încoace ca să fie tari şi puternici călugării şi feciorii de boiar 

„ aşi lua vecinii însă să ia şi cisla câtă va fi cu dreptul fie în ce 

sat vor fi ori boerescu ori domnescu ori în oraşu ori în slobozie 

Boerească ori întralte sate călugăreşti fugiţi să aibă ai lua şi ai - 

duce cu toate bucatele lor înapoi la locurile lor. Aşijderea vecinii 

ge vor ți duşi mai înainte de împăratul întralie ţări şi vor veni 

"de acum şi nu vor vrea să meargă la stăpânul său să fie slobozi 

să meargă unde le va fi scris, îar carii vecini vor fugi de acmu 

maiate printralte țări şi vor veni iarăşi în țară, nime să nu aibăa 

primi vecinii altora, ci să fie voinici a cui vor fi ori în ce sat s 

vor găsi ai lua; părcălabii să nu aibă treabă cu satele sfintei mă- 

:năstiri a Homorului ai prăda pentru depărături şi pentru altele ce 

se vor face, ci numai cu talharii şi cu furii de se vor găsi pre 

aceia săi prindă părcălabii, căt alte gloabe ce vor face să aibă ai 
-giudeca egumenul cu săborul şi ai globa după vina lor cum li se 
va cădea. iar de nu le va plăcea giudecata călugărilor să meargă 

:Şi la părcalabi ; sugubinarii să mai îmble într'o lună peste an, în 

luna lui Septemvri, iar mai mult să -nu imble. Aşijderele şi slugi 

nătmăneşti şi giuzii ţigăneşti să nu mai aibă treabă cu țiganii boe= 

eşti şi mânăstireşti şi a feciori de boiari. din anu 7136 Ghenar 13. 

(Acad. Rom. ms. CĂI fila 275. Condica mănăstirei. Homo= 
ului, apud. Surete ms. XLV 920). 

Obs. Doc. a fost publicat şi de Hajdău în Arh. ist. I.L. 175; 
copiat după Condica Asachi din Arhivele statului, dintre actele bis. 

St. Vineri din laşi. Cum al nostru priveşte vecinii bis. Homorului,
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:asta arată că s'au trimes asemenea circulări la toți parcalabii şi 
au luat cărţi toate mânăstirile, cari aveau vecini de apărat. 

Ii dăm şi noi ca o pildă de atribuţiile parcalabilor, de abu- 

zurile lor administrative, cum şi de şugubeţiile şugubinarilor cu 

morți făcuţi, adică inventaţi prin popuşoae sau de adulterii năs- 

-cocite pe nedreptul pe sama fetelor şi femeilor cinstite. 

Vecinii după imparatul încoace, şi vecini înainte de impăratul 

-se referă la războiul Turco-Polon din 1621, despre care vorbeşte 
pe larg cronicanul Miron Costin (Let. I:. 269 seq.) | 

Se vede că in răzmeriţa ce a fost în ţâră, mulţi vecini sau 
-zăzleţit de la locurile lor, aşa că s'a făcut o mare deosebire latre 

vecini : cei fugiți după 1621 (7129 toamna) vor fi aduşi la stă- 
„pânii lor eu cisla satului lor, iar cei fugiţi înainte de 1621 slobozi 
“sunt a se duce, unde vor voi. | 

  

LXXII, 7136 Luli 30 (1628) laşi. 
Miron Barnovschi Moghilă Vodă inchină biserica Uspenig 

din Vaslui, zidită de oamenii Cioban, Onilă şi Mihăilă, cătră mă- 
năstirea Zograiul de la Atos. 

Intru numeie Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Troiţei sfinte 

şi cei de o ființă şi nedespărţite, lată eu robul stăpânului meu 
D-lui D-zeu şi mântuitorului nostru Is. Hr. şi al Troiţei iuchinător. 

10 Miron Barnovschi Moghilă Voevod cu a lui D-zeu milă Domn 
ării Moldovii iată cum Domnia me bine am vrut cu a noastră 
“bună voinţă şi din curată şi luminată inimă şi din tot sufletul şi 
din a lui D-reu agiutor şi cu rugăciunile sfântului şi slăvitului 
marelui mucenic şi purtătorului de biruință Ghiorghie şi cu bla- 
goslovenie a patru sfinţi arhierei ai Moldaviei Kir Anastasie Ar- 
hlepiscop şi mitropolit Sucevei şi Kir Atanasie Episcop Romanului 

şi Kir Dionisie Episcop Rădăuţului şi Kir Mitrofan Episcopul Hu= 

Şilor şi cu voe a tot sfatului Domnii mele a boerilor noştri Mol- 
doveneşti a mari şi a mici râvnind celor mai denainte sfânt ră- 

posaţi domni inainte -fiind de noi cari au. dat şi au miluit sfin= 
telor mănăstiri şi biserici- din dragostea ce au avut cătră D-zeu 

Şi cătră sfintele biserici şi mănăstiri. Pentru aceia: şi Daia me 

câtu e după puterea noastră întru stăpânire rugăm pre D-zeu ca 

să sporească de la sine buna danie pe care Domnia me am dat 
Şi am miluit şi am închinat o biserică din târgul Vasluiului, care 

acea biserică o a tost întocmit şi o au fost făcutpe ea mănăstire 

nişte oameni din Vaslui anume Cioban sin Pântea şi Onil şi Mi-
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“ hail, unde iaste hram Adormirea prea sfintei născătoare da D-zeu, cu: 

“mori în 'apa: Vasluiului şi cu grădini:la fântâna Răului şi cu lo- 

curi- de prisăci la obârşia Baltei şi la Timotei cu poeni, aceste am 

dat şi am închinat Dnia me la sfânta mănăstire Zugrafu, unde iaste 

hramul sfântului şi slăvitului marelui: mucenic şi purtător de biru- 

ință Gheorghe, care-i în sfântul munte. Atosului, iar sfinţii părinți 

care acolo petrec să aibăa scrie numele -părintelui domniei meale- 

în sfântul marele pomelnic aşijdere şi pe domnia me şi de D! D-zeu 

dăruiţi copii Dnii mele ca să pomenească în toate Dzeeştele slujbe 

după bisericescul obiceiu. aşiiderea şi pomenire să facă noao din 

an în an Şi să roage pe milostivul D-zeu pentru a nostră viaţă 

şi bună impăceluire ca să putem în totdeauna să facem milostenia: 

iar după a noastră viaţă cine sar ispiti să radă a noastră milu- 

ire şi așezare acela să fie neertat de D-! D-zeu făcătorul ceriului 

şi al pământului şi de prea curata lui D-zeu maică şi de toți 

sfinții şi să fie procleat” şi trăcleat şi să aibă pâră cu sfântul 

marele mucenic şi purtător de biruinţă Gheorghie şi altul să nu se 

ameastece. Însuşi D-l a poroncit. Scrisu-s'a la anul 7136 luli 30'zile, . 

1. p. gospod în ceară aplicată pe hârtie romboidală.. 

Este şi un suret scris. la leat 7287 Mart 23. (1779) cu nota:. 

„şi acest urica sărbăscu lama tălmăcit tot şi nimică lipsă 

ori mai multa nam aflata la tălmăcire. 

Protoiesei Mihailu Strălbiţkie. [Cî. Surete ms. VIII, 888]. 

LXXUI. 7138 April 2 taşi, Alexaudrul Radul Voevod milueşte mănăstirea 

Uspenia din Vaslui mitoh Zogravului din muntele Atos,cu hram St. Gheorghe, . 

cu o vie din faţa târgului, cu livezi şi cramă, toate foaste doiuneşti. 

+ Www fiacăanapS' BOcBOAA ca NORCHHArO PaAŞa RSEBOAA 

SII MACTiIO PCNApa BEMAH ÎMeoaAcaekou, 60: TCRABMHU MACTH- 

XomcE. H NOAMACBAXOM. CTA4 Moazv monacrug cor 'rpar Bac- 

AVIOA, EXtE EcT pam cTaa Venenia np'beabrEn BAAGUE HAI Bus 4 

npncioagii Magia. exe ec merok AO cTaa ropa FAoHcare. mo- 

MACTHp FAHAVA 3VFpABA. TAC ECT YpAM CTTo BEAHKO M&MHHRA 11 

NOEEAOHOCUA. PEWprIE. Taâă NOMHAOEAXOM, CA EAHA BHHOPPAA, BA 

MpOTU& par BACASIO. CA CAAOBE. H CA M'keTO Ba KpAME. HE BHB- 

Uli Npaaga renApcRA. Bă WKOA TpArA BACAVIO. HHO AA ECT c“r'ku- 

MOHACTHp. GOT renABAM DpaBaa GOTHIWV i AdANIE. îi AAHAO Banit. Că 

azcbm BOXGASM. HENOpViiiA HECOAHAE Ha B'hEH BUNI. MI TPARORAEDE 

HTO BZ Hâeper. 00 XHROT'E Hat, BHBIUE rCNApa S$ Hai 3FMAH 

Moaaaterrku. n TOT Aa Maer NOTEPZANTII HAui MHACBANiE HE
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:AMASEAYOM CTAA. MOHACTHA. Hu Aa CE He Sanuuaer npBA, CHA 

AHCTOM HALA. ie $ tac gar. == apa. an. 6. i 

Gaam PeNAnZ BEABA. 
T NATpautko. 

io Alexandru Voevod fiul răposatului Radul Voevod cu a lui 

D-zeu milă Domn ţării Moldovei, iată domnia mea m'am milostivit 

şi am miluit sfânta rugă mănăstire din târgul Vasluiului, unde iaste 

hram sfânta Adormirea prea sfintei stăpânei noastre de D-zeu năs- 

cătoare şi pururea fecioarei Maria, care iâste metoh la sfântul munte 

„al Atosului mănăstirei numită Zugrafu, unde iaste hram sfântul ma- 

rele mucenic şi de biruinţă purtător Gheorghe, aceea am miluit cu 

o vie în faţa târgului Vasluj cu livezi şi cu loc de cramă care au 

“fost dreaptă domnească de 'ocolul târgului Vasluiului. Deci să îie 

sfintei măuăstiri de la domnia me dreaptă ocină şi daanie şi mi- 

luice cu toate veniturile, neruşeit nici odânăoară în vecii vecilor ; şi 

aşijderea pe cine D-zeu îl va alege după viața noastră spre a îi 

domn în a noastră ţară a Moldovei şi acela să aibă a întări a 

noastră miluire, care am miluit siânta mănăstire şi altul să nu se 

amestice înaintea acestei cărți a noastre, 

Insuşi Domnul a poroncit. | Pătraşco. 

leo Alexandru Voevoda. | a 

(acta Hina, laşi Surete VIII, 967).. Este o traducere făcută: 

la 1801 Aug. 2 de polcovnicul Pavăl Debrici ot Mitropolie, Pecete 

„Mică în ceară, 

  

LXXIV, 7138 Avgust 8 (1630) Iași. 

Moise Moghilă Vodă milueşte biserica Uspenia din Vaslui, 

metoh mănăstirii |Zugrat de la Atos cu vii, livezi și crame, luate 

din locul domnesc atârnător de ocolul târgului Vasluiului. 

HG) “MOWYeH AMOTHAA BOEROAA E. M. r. 3. M. 60% TeNABAU. 

“Symacruzuromet, îi nOMHAOBACOM. Îi NOHOBHXOM. Ă NOTBPBAHXOM, 

CTAaM  MOHACTHPH. GOT "TpAT EACAVIO TAL ECT Xpâm, cTÂA Senenie 

npheTki EAAMUL HAN EU ÎN NPHEHOABII Mapia. EX SCT METOL AO 

erăa ropa focare MOHacTH(pti) TAHAtiA 3VPpAaBA. TAL ECT XpPAM 

ETre BEAuke Mzueinăa îi NSEBAOHOCIIA PEGOprIE, Tad MOMAOBAXOM 

CX EAHA BHHOTPAA, Ba NpOTH& TpATA, BACAVIO. CA CAACEE. N Ca 

MECTO BA KpAME. ME EHEUIIH pABAA TCNApCRA În NpHicAVILHU SA 

GOKOA par BACAVI0 îi Aa'ECT Ci MOHACTH(pu) n GOT TCARMU 

“Apagaa GOTIINV. în Adis. FN NOTEPZKALNIiE. ca BECkM AOXOA9M.
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NENCPVLUNA HEKOAH HA A etru Ekuniu. Î TAKORAERE. ATO SA N3EEpET” 
910 RHROT'Ă HAul SHRUIEA CENAPZ OY HAulii 3EMAH Meaaatcrin.. 

U TOT Ad HMAIOT NOTBPZAHTIU. Ha TOM EHiu NHCANI. A HR Aa că 

NE VMHLUIAET NpEA, CHA ANCTOM Hatutii, 
Cam CANI BEAbA. SH BA Bappa. 48, H. 

-* 

|. p. mici în ceară roşie . 
Ia X. NATpaulkO 

le -Moisi Moghilă Voevod cu mila lui Durnnezeu domn ţării: 

Moldaviei ; adică domnia mea m'am milostivit şi am miluit şi am:. 

încit şi am întărit sfintei mănăstiri din tărg Vaslui, unde este hra- 

- mul Sfânta Adormire a prea Sfintei stăpânei noastre Născătoarei. 
de Dumnezeu şi pururi Fecioarei Mariei, carea iaste metoh la stân- 

tul munte al Atosului, mănăstirii numite Zugraful, unde iaste hra- 

mul sfântului marelui mucenic şi purtătoriului de biruință Gheorghie ;: 

aceea am miluit-o noi cu o vie în fața târgului Vasluiului, cu li- 
vezi şi cu loc de crame, care au fost dreapie domneşti şi ascul-- 

tătoare de ocălul târgului Vasluiului. Deci să fie sfintei mănăstiri 

şi de la domnia mea dreaptă ocină şi danie şi întăritură cu toate: 
veniturile neruşeit niciodănăoară în vecii vecilor. Şi aşijderea pe 
carele Dumnezeu il va alege după viața noastră să fie domn In. 

a noastră ţară a Moldovei şi acela să aibă a întări pe această de: 

mai sus scrisă (danie). Şi altul sa nu se amestece înaintea acestei. 

cârți a noastre. 
Insuşi Domnul a porincii, in laşi la anul 7138. 

“16 Moisi Moghila August 3 
Voevoda Aa n Pâtraşco 

Pecete domnească mică în ceară roşie. 
Obs. Este şi un suret stris în 1801 August2 de polcovnicul: 

- Pavăl Debrici ot Mitrapolie. Ci. Surete ms. VIII 977. 

LXXV. 7138 Sept. 30 (1629) Iaşi. 

Alexandru Vodă lliaş dă şi intăreşte mila ce-a făcut Miron: 
Moghila Vodă Barnovschie cu biserica Uspenia din Vaslui, pe care: 

a inchinat-o la mănăstirea Zogratul din Atos, unde este hramul 

St. (Gheorghe. 
Suret de pe un ispisoc vechiu pe sârbie de la Alexandru. 

Voevod scris de Pătraşco în laşi din leat 7138 Sept 30. 
In” numele Tatălui şi al Fiului şi al stântului Duh, Troiță sfântă 

de o ființă şi nedespărțită, iată eu robul stăpânului meu a Dom- 
nului Dumnezeu şi mântuitorului nostru Is. Hs. şi închinătorul Troi-
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ței. 160 Alexandru Voevod, fiul răposatului Radul Voevod, cu mila . 

lui Dumnezeu Domn ţării Moldovei, am bine voit domnia me cu: 

a noastră bună voință cu curată şi cu luminată inimă din tot su- 

fletul nostru şi cu ajutorul de la Dumnezău şi cu rugăciunea a 

sfântului stăvitului marelui Mucenic Gheorghie şi purtător de bi- 

ruință şi cu blagoslovenia a 4 patru ierarhi ai Moldovei, Kir A= 

tanasie Arhiepiscop şi Mitropolit Sucevei, Kir Dionisie Episcop Ro- 

manului ŞI Kir (loc gol) Episcop, Rădăuţului şi Kir Mitrofan Epis- 

cop Huşului şi cu vrerea a tot sfatul al Domnii meale ai boerilor 

noştri ai Moldovei a mari şi a mici, râvnind celor de mai înainte 

intru sfinți odihniţilor domni ce au fost înicai înainte de noi, carii 

da şi miluia sfintele biserici şi mănăstiri, din dragoste ce au că- 

tră Dumnezău şi cătră sfintele biserici şi mănăstiri. Aşa şi Dom- 

nia me pe cât ne este putinţa şi stăpânire rugăm pre Dumnezeu 

ca să ne sporiască cu bun darul său, am dat Domnia me, am mi- 

luit şi am întărit unei biserici din târgul Vasluiului, care acea bi- 

serică o au fost făcut şi o au numit mănăstire unii oameni din - 

Vasluiu anume Ciobanul, feciorul Pânte; şi Oniul şi Mihăilă, unde 

este hramul Adormirea  preasfintei de Dumnezeu născătoare, cu 

mori în pârăul Vasluiului şi cu grădini la fântâna Răului şi cu loc . 

de prisăci în obârşia Bustei şi cu poiană la Timoţeiu, acâia o au 

dat şi o au închinat Domnia Sa Miron Barnovski Moghila Voevod 

la sfânta mănăstire Zografu, unde iaste hramul sfântului slăvitului 

_ marelui mucenic şi purtătorului de biruință Gheorghie, ce e la sfin- 

tul munte Atosul, şi de la Domnia me aşijdere am dat şi întărit 

mai sus numitei sfiatei mănăstiri, iar sfinții părinţi ce petrec acolo 

să aibă a scrie părinţii domniei mele în sfântul şi marele pomel” 

nic, aşiidere şi pe domnia me şi de D-zeu dăruiţii fii domnii meale, 

ca să să pomeneăscă la toate Dumnuezeeştile slujbe după obiceiut - 

bisericei. Aşijdere să ne facă pomenire din an in ani ca să să 

roage milostivului Dumnezău pentru viața noastră şi buna petre- 

cere ca totdeauna. să putem face milostenie. lar după viaţa noas- 

tră cine S'ar ispiti a strica sau a răsipi miluire şi întocmire noas- 

tră, acela să fie neertat de Domnul Dumnezău făcătorul ceriului şă 

a pământului şi de pre precurată a sa maică şi de toţi sfinţii şi 

să fie blăstamat şi prociet şi să aibă pârâş pe sfântul marele mu- 

cenic şi purtătorul de biruinți Gheorghie şi altul să nu să a- 

mestece, | i 

IG Alexandru Voevod. locul peceţii gospod. | 

0bs. Suretul e tălmăcit în 1801 August 2 de polcovnicul Pa-
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vă! Debrici ot Mitropolie. In acel an Debrici. a scris 2 copii. Pe una 
«din copii stă scris în dos nota: 

„După schimbul ce sau făcut între mănăstirea Dobrovăţul şi 
între dumnalui Costachi Ghica vel logofăt de ţara de gios aură- 
mas ca să stăpânească dmlui vel logofăt de acmu inainte grădi- 
nile la fântâna Răulii, cu locuri de priseci în obârşia Bustii şi spre 
încredințare sau dat dmsale vel logofăt suretul acesta încredinţat 

cu iscălitura mea, iar ispisocul cel adevărat sau oprit la mănăs- 
tire cuprinzându-se  întrânsul şi alte moşii cari sau dat în schimbu 
dmsale vel logofăt. 

1804 Fevruari 12. | | 
2 iscălituri indiscifrabile. 

LXXVI. 7239 Avgust 5 (1631) /aşi. . 

Moisă Moghilă Vodă întăreşte şi milueşte mânăstirea St, 
Gheorghe de lângă Vaslui, zidită de :Lupul vornicul, pe Lipovăţ, 

“da Corbul, şi închinată la măn. Zugrat din Atos cu vii, livezi şi 
priseci, . 

Suret de pe un ispisoc vechiu sârbesc de la Moisi Movilă, : 
scris de lonaşco Mănjă în laşi la leat 7139 August 5 dni. 

In numele Tatălui şi a Fiului şi a Siântului Dub, Troiţa sfânţă 
de o ființă şi nedespărţită, iată eu robul Siăpânului mieu a Dom- 
amului Dumnezeu şi mântuitorului nostru lisus Hristos, şi închină- 
torul a sfintei troițe, Noi Moisi Movila Poevod, cu mila lui Dum- 
mezeu Domn Ţării Moldaviei, am bine voit Domnia mea cu a noas- 
tră bună voinţă, cu curată şi cu luminată inimă din tot sufletul 
nostru, cu ajutorul de la Dumnezeu şi cu rugăciune a sfântului slă- 

- vitului marelui mucenic şi purtător de biruinţi a lui Hristos, Gheor- 
ghie, şi cu blagoslovenia a. patru ierarhi ai Moldaviei, Kir Atanasii 
arhiepiscop şi Mitropolit Sucevei, Kir Dionisie episcop Romanului, 
Sir Pologhie Episcop Rădăuțuiui şi Kir Mitrofan episcop Huşu- 
dui, şi cu vrere a tot sfatul a domniei meale -a boerilor noştri ai 
„Moldaviei, a mari şi mici, râvnind celor de mai înainte întru sfinți 
:adormiţilor domni ce au fost mai înainte de noi, că au dat şi au 
miluit sfintele biserici şi mănăstiri. din dragoste ce avea către Duni- 
mezeu şi către sfintele biserici şi mănăstiri, Drept aceia şi domnia 
mea pe cât ne este putinţa şi stăpânirea rugăm pre Dumnezeu ca 
să ne sporească cu darul său, am dat domnia mea am întărit şi 
am miluit sfânta mânăstire de lângă târgul Vasluiului. unde iaste 

„hramul a sfântului slavitului marelui mucenic şi purtător de biruinţă
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2 lui Hristos Gheorghie, care acea sfântă mănăstire o au zidit al 

mostru cinstit şi credincios boierin Lupul vel vorzic al țării de sus 

şi o au dat şi o au închinat la sfântul munte Atos, să fie metoh la 

sfânta şi mare biserică şi mănăstire ce se numeşte Zograful, unde 

iaste hram iarăşi sfântul şi marele mucenic a lui Hristos Gheor- 

ghie, din avere ce a avut mănăstirea cea veche, unde a fost hra- 

mul adormirei Prea stintei de Dumnnzeu născătoare, care după ce 

Sau Stricat au făcut altă mănăstire precum -scrie mai sus şi, iau pus 

hram Sf. Gheorghie, de la. Barnovski Vodă, nişte mori în pârâu! 

Vastuiului, şi cu grădini la fântâna Uliii, şi un loc de priseci În 

obârşia Bustii, şi cu poiană ia Timoteiu, după aceaia tij dăm și mai 

întărim mai sus numitei sfintei mănăstiri din ispisoace de danie 

şi de miluire ce au avut sfănta mănstire de întăritură de la Ale- 

xandru Vodă cum şi de la însuşi domnia mea alt joc de prisacă 
ce lau avut mănăstirea Corbul şi alte moşii a mănăstirii Corbul, şi 

nişte loc de vie şi cu livezi şi cu poene de fânaţ şi cu țarină 

de arătură, care acel loc iaste pe pârăul Lipovăţului, unde mai 

înainte se numea mănăstirea Corbul, cu loc de heleşteu, care acel 

loc au fost drept. domnescu, şi sub ascultare hotarului a târgului 

Vasluiului, şi tij dăm şi mai întărim sfintei de mai sus numitei mă- 
năsliri o vie cu livezi în dreptul târgului Vasluiului, cu loc de 

cramă şi cu un vad de moară şi -cu moară în pârâul Vasluiului 

care au fost drept domneşti a noastre şi. supi ascultarea ocolului 

a târgului Vasluiului ; din îspisoacele iarăşi de danie şi de mi- 
lire de la Alexandru Vodă şi de intăritură de la însumi domnia 

mea; — drept aceea toate acele de mai sus numite mori şi vaduri 

de mori şi priseci şi loc de priseci şi heleştee şi vii cu livezi şi 

acel loc de ocină a mănăstirei Corbului să fie şi de la noi drepte 

Ocini şi moşii şi danii şi miluiri şi uric şi întăritură de mai sus nu- 

mitei sfintei mănăstiri ; iar hotarul acelor locuri de ocină a mănăs- 

tirei Corbului să fie hotar dinpre toate părţile după acele vechi 

hotară, pe care au apucat din veac nestrămutat nici O dănăoară în 

vecii vecilor şi spre aceasta îmi este credința a însumi domniei 

mele de mai sus numit Noi Moisi Moghila Voevod şi credinţa a 

tuturor boerilor noştri a mari şi a mici. lar după viaţa şi domnia 

noastră cine va fi domn din fiii noştri sau din neamul nostru sau 

pe cine ar alege Dumnezău a fi domn ţării noastre aceştia a Mol- 

dovei, acela dania noastră aceasta şi miluire întocmai şi întăritura 

să nu strice, ce mai vârtos să întărească sfiutei mănăstiri, pentru 

că iaste direaptă danie şi miluire, iar cine sar ispiti a strica sau
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a răsipi această a noasiră întocmire, acela să file biăstămat şi pro- 
clet de domnul Dumnezău făcătorul ceriului şi al pământului şI de pre 
curata a sa maică şi de toţi sfinţii bine plăcuţi lui Dumnezău şi să 

- aibă parte cu luda şi cu de trei ori blăstămatul Arte, în nesfărşiții 
veci şi munci amin; şi spre mai mare tărie şi întăritură tuturor a- 
cestor de mai sus scrise poruncit-am cinstitului şi credincios boe- 
rului nostru d-lui lonaşco Gheanghe vel logofăt a scrie şi cătră ade-. 
vărata cartea noastră această pecete să lege, ” ? 
lo Moisi Movila Voevod. ă 

I. p. gpspod. Cî. Surete ms. VIII 956. 
Obs. Suretul e tălmăcit de polcovnicul Pavăl Debrici ot Mi- 

tropolie în 1801 August 2. 
Și pe acest suret se găseşte scris în dos şi nota de schimbul 

tăcut la 1804 cu logotătul C. Ghica, . 
„După schimbul ce s'au facut acum între mănăstire Dobro- 

vățul şi între d-lui Costache Ghica vel logofăt de ţara de gios, au 
„rămas ca să stăpânească dmlui vel logofăt după cum. înainte vreme 
vadul morii în pârăul Vasluiu'ui cu grădini la fântâaa Răului, şi 
cu locuri de priseci la obârşia Bustii, i o vie cu livezi în dreptul 
târgului Vasluiului şi cu loc de cramă, cari au fost domneşti supt 
ascultare ocolului târgului Vasluiului şi pe toate aceste de sus a- 
tătate are să le stapânească dmlui vel logofăt întocma şi. spre în- 
credinţare sau dat dumisaie vel logotăt suretul acesta care lam în- 
credinţat cu iscălitura mea, iar ispisocul cel adevărat sau oprit la 
“mănăstire fiind cuprinse întrânsul şi alte moşii care nu s'au dat 
în schimbu dumisale vel logofăt. 

2 iscălituri indescifrabile. - 1804 Febr. 6. Obs. Să se citească nota de supt doc. dat mai jos din 7170 Feb. 7. 

  

  

LKAVII. 7141 Aug. 30 (1633) Iaşi. in hrisovul ce Moise Vodă Mavilă dă Docolinei, se vorbeşte de şoltuzii şi pârgarii de Vaslui, 
16 Moisă Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn ţării 

Moldovei...bucaţe...a casele lor...de acolea dea a Oameni ce vor 
„treaă pre acolo în sus sau în &os au sluga domnii meale au sluga 
boerească. au hie cine va fi nemărui bucate sau băutură să nu dea 
ce cui va trebui,- el. săş cumpere pre bani săi, numai care va avea. 
cartea domnii meale, aceluia săi dea bucate, şi ce va trebui hrană. Cum va scrie cartea domnii meali, şi Turci, şi Tatari, pre aceia să aibă ai griji, şi ai străjui 
deşugubinari, şi olăcari şi podvodari, 
boi lor la podvoadă, nici cai de olac 

şi alţi soli 
aşijdere şi voi globniă şi 

întru nemic să mai trageţi 
şi voi cămănari întru nemic
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să nul învăluiți de camănă, aşijderi dobitocul lor să nu să tragă: 

printru alţ oameni sau printru alte feţe, numai printru capitele lor: 

să dea ce le va fi birul, căă domniea mea mam milostivit şi am 

miluit pe credintos boiariul domnii meale ce mai sus scriem, 

(Mihail Furtună comisul) cu acel sat ca să hie lui cu tot venitul, 

şi de camăn(a) încă iam ertat, că€ ţin băutura prentru solii ce trec, 

ațijdere şi voi şoltuz de Vaslui şi de Brălad ce. vor hi podvoade 

den sus să le treaceţi la Brălad, şi ce vor hi podvoade den gos, 

să ireaceț la Paslui, la Docoleani să hie în pa& n nat HE VUNNHTE 

(şi altfel să nu faceţi). 

caam renaus keaka (Insuşi Domnul a poruncit) 

la Moisi Voevod | X, Andrei 

- (Cf. Ispisoace şi Zapise li 1-20). o 

Obs, Pentru lămurirea acestui act, ce constitue un privilegiu - 

dat din vechiu celor ce îşi aveau aşezările în Docolina, dăruită lui 

Mihail Furtună comisul, să se citească schiţa mea istorică despre 

Docolina în Ispisoace şi Zapise V partea l-a, pag. 179—195. 

LXXVIII. 7143 Aug. 6 (1535 Iaşi. Vasile Vodă scrie lui Racoviţă Ce--- 

han vtori logotăt să privigheze la facerea unei mănăstioare la locul „Cor 

bul”. oprind pe meşteri de a lua piatră din ruinile curților domneşti a:e lu” 

Ştelan Vodă, că nu este cu cinste. : 

Ic Vasilie Voevoda, cu mila lui Dumnezeu Domn Țării Mol- 

daviei, scriem domniia mea la boiariul domnii. meali credinios, la: 

Răcoviţ logofătul, din carte ce sa trimis la domniia mea, înțelesam - . 

scrisorile dumitali de care lucru ţam trimis domniia mea acolo. 

să socoteşti, de un loc o mănăstioar(ă) ce yream domniia mea Să 

facem cu atutorul lui Dumnezeu scriine dumieta cum aţ socotit şi 

aţ aflat un loc bun de atestă mănăstioar(ă) la un loc-unde să chiiamă 

la Corbul ce iaste în hotarul călugărilor, după cum aţ socotit 

dumneavoastră cu acei orăşeni de acolea, bine au părut şi dom- 

nii meale să fie acolo. unde âţ 'socotit dumneavoastră. pentraceia 

deacă vei vedea cartea domnii meale, iară “dumneata să socoteşti 

unde să va ațla piiatră de besearecă şi pieatră să fie de var. să. 

tocmeşt cu oamenii să s scoaţă piiatra toat acmu păn în iarnă, şi 

să s facă varniţei(e) câte vor trebui, să fie toate gata în primăvar(ă) 

de va azuta Dumnezeu. să fie tot lucrul gata. numai să întapă a 

lucra şi cum-vei putea tocmi cu amenii să scoaţă piiatra, şi să 

facă varniţel(e) să dai ştire domnii meale săţ irimetem beni, scrât 

dumneata cum să luom piiatră de la Curte din Vaslui, ce acesta 

lucru, mau să cade să facem, că nu iaste cu cinste, ce de aiurea să: 

—
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-<aute unde să va atla. alta te pohteşti dumneata să fii pristav a- 
“colo, la cea mănăstioar(ă) şi domniia mea am fost bucuros spre 
acesta lucru. să nu mai hi scris dumneata, că de vei hi dumneata 

nevoitor spre aastă rugă, ce va să s facă, aveavei şi dumneata 
plată de la Dumnedzeu, şi de la domniia mea mulţămită, şi vei hi 
titor. dumneata ca şi alţii aste să socotești dumneata cu orășenii, 
să faceţi hotar acei mănăstioară din hotarul târgului să s poată 
hrăni şi cei călugăraşi şi să s hrănească. şi târgul să nu hie gâl- 
cau(ă) îmtri dănşii, ci săş poată îngădui unii cu alţii. moe nuuueai 
n Hak He ESAcT (aceasta scriem şi altfel să nu fie). U. las let 
7143 Avg. 6. 

leo Vasilie Voevod. 

(Cf. Surete III, 325; idem Surete ms. VIII 162). 
Obs. Când ni S'a dat documentul spre publicare era în posesiunea 
răposatului anticvar Șaraga. Azi el e la Academie, adică la Mos- 
cova. DI. Alex. Lepădatu în primul număr al Buietinului Comisiunii 
Monumentelor istorice a publicat ca din nou scrisoarea aceasta cu 
observarea că bisericuţa ar fi Sf. Atanasie de la Copou (laşi), tot 

“ctitorie a lui Vasile Vodă, dar mai târzie din anii 1638, 
La întâmpinarea ce i-am făcut atunci prin Opinia, d. Le- 

pădatu a revenit, întru cât.Corbii e în apropiere de Vaslui, între 
Lipovăţ şi Chiţoc. Doc. din 7139 Aug. 5 lămureşte totul. 

LX XIX. 7150 Sept. 1 (1641) Vaslui. Toader Grosul şoltuz şi 12 pâr- 
“gari de Vaslui atestă cum Apostol Cehan a cumpărat parte în Prigorcenl de 

la răzeşi, : - | 

Adică eu Toadef Grosul şi 12 părgari de târgu de Vasluiu 
“şi Gligorcea Vărlugaiul şi Ursu Prepeliţă şi Gligorcea Oprişor din 
fârgu din Vasluiu, înşine mărturisim cum au vinit înaintea noas- 

„tră şi inaintea scaunului nostru, Drăguţa cu sorusa Anghelina fe- 
„tele Trofanei nepoatele Dumei strenepoate Tomei Prigorcei. Aşij- 
dere au vinit semenţiia lui Abrozie feciorul Săvului, nepot Dumei 
strănepot Tomei Prigorcei, aşijderea au vinit sămenţia lor popa 
Lipovan feciorul Anghelinei, nepot Dumei, strănepot Tomei Prigor- . 
cei, şi sămenţia lor popa Ion (adaus': popa Vasilie) aşijderea au vi= 

„Bit sămenţiia lor Anisiia cu feciorii ei Chirica şi Măria fata Nastei . 
„nepoată Dumei, strănepoată Tomei Prigoarcei, Şi sămenţiia lor... 
aceştie toți nepoți Dumei strănepoți Tomei Prigorcei au vândut o 
parte de ocină şi de moşie din sat din Crăjeani, ce acmu să chea- 
mă Prigorcianii, partea dinspre răsărit a patra parte. aceeaşi au “vândut din uric ce au avut de ia bătrânul Şteian Vodă sau vân=
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dut dumisale lui Apostol Cehan 'derept 100 de taleri bătuţi, dereptu- 

acea şi noi deacă am văzutu tocmală bună între dânşii (şi) deplin 

plată, noi încă am făcutu dumisale Apostolu Cehan scrisoare 

de la noi ca dires şi săş facă dormnescu. 

popa Vrabie pisal. Eu Andronic ţircovnicul am fost faţă. 

| Pecetea târgului 2 albine. văleat 7150, Sept. 1. - 

„Obs, Original hârtie, acta Hina ; Surete ms, XXXI, 114, 

LXXX, 7150 Sept. 1 (1641) Vaslui. Popa Lipovanul din Vaslui vinde. 

lui Apostol Cehan cu 25 lei părţile sale din Prigorceni, | 

Adică eu popa Lipovanol si Anghelinie de Vasluiu nepotol 

Dumei însumi mărturisescu cu cestu zapis al mieu cum am vândut. 

partea mea de la Prigorciani despre răsărit de nimerile nenevoit Şi 

neîmbiiat dumsale giupânului Apostoi Cehan dereaptu 25 de lei ca 

să fie dumsale dereaptă ocina şi Cumpărătura giupânesei dmsale şi 

cocunilor dmsale în veac şi în tocmala noastră au fostu popa Va= 

silii den Fereşti, i Danail, i Tuader, i Vasilie Leatea, i Vasilie Giur- . 

gea (scris deasupra : Zlătăreşti), popa Glegorie oi Gre&, ca Să ştie: 

„ca săş facă dearease domneşti. leat 7150 Sept. 1. 

Popa Vasile iscil, ot Vasile iscal, ot Lipovanul iscal. 

Original hârtie. acta Hina. Surete ms. XXXI, ît7. 
, : ÎI IONI 

LE 

LĂXĂI, Fără an (cătră 71501642) Popa Lipovanul de Vaslui atestă 

că Apostol Cehan a cumpărat cu 20 lei in Prigorceni. 

Adecă eu popa Lipovanul dein Vasluiu însumi măriurisescu 

cu cestu zapis al mieu cum am vândut eu de bună voia mea giu- 

'pânoluj Apostol partea mea. de la Prigorceanii den partea Anghe- 

linei nepoata Dumei. + Aşijderele şi eu popa Icon cun popei Va- 

'sili ot Vaslui nepotul Dumei (scris deasupra : “ strănepotul Tomei) 

de Prigortani neam vândut partea mea a popei lui Vasilie şi am 

vândut dumisale giupânului Apostol Cehan, dereaptu 20 de lei ca 

săi (fie) dumisale dereptă ocină şi moşie şi cumpărătură, eară de 

fezorie mie şi de omenie mie ca să naibă aici o treabă în veac şi 

“în tocmala noastră au fostu popa Vasilie ot Fereşti, Vasilii Leatea, 

“Toader Fleşco, Dănăiil cun popa Vasilie şi moiţi omeni buni şi bă- 

„râni ca să să ştie. 
Popa Vasile iscal, popa Lipovan iscal. 

Original hârţie ; acta Hina, Surete ms. XXX. 115. 
  

„LĂXXII. 1646 Noembrie 7, Ştiri despre Vaslui din Codex Bandinus 

„Din Huşi mergând cătră apus înclinat puţin şi cătră nord 

se află oraşul Vaslui, depărtat de Huşi cu 4 miliare Ungureşti—est 

oppidum Waslo distans quatuor Ungaricis milliaribus—care întrece 

cu mult pre Huşi prin îrumuseţa locului, căci este în iung şi în 

lat situat pe o colină — est enim în longo latique colle situm —; 

Ta apus râul Bârlad, la răsărit pârâul Vaslui în înfrumusețază şi-l



riecundează — ab occidente Barlad fiuvius, ab otiente Vaslo torrens 
nobilitat et foecundat — de unde chiar oraşul este numit — unde 

“stiam oppidum denominatum est— ; cari râuri se unesc la poa- 
ele colinei spre miazăzi, - 

Odinioară locuitorii Unguri erau în mai mare număr decât acum 
căci locuiau în peste 300 de case. Ei au avut biserică, paroh: ş 
-ludimagistru, acum abia se cunosc urmele unde a fost templul o- 
dinioară — olim majori numero erant incolae Ungari, qui ultra tre- 
centas domos inhabitabant ; ecclesiam, parocum. ludimagistrun habu- 
serunt, jam vix ruderum congeries ostendit ibi aliquando fuisse 
templum. 

La timpul când a sosit Bandinus în Vaslui (la 7 Noembrie) 
-se apicau să facă din cimitir un staul de vaci, lucru ce să îm= 
piedecat a se tace prin prezenţa sa. Templul a fost ars de Poloni 

„“acum 20 de ani (pe la 1626), apoi cu totul dărămat de Români, 
Odoarele altarului au fost răpite de Poloni. Mai sunt câteva 

din cari cele mai multe au tost tfo'osite de biserica din Huşi, îna- 
tre cari o cruce de argint şi două potire frânte — ex coemiterio 
stabilum pro vaccis extruere laborabant,. templum a Polonis ante 
'viginta annos exustus, deinde a Valachis penitus eversum... ex qui- 
“bus nonnulla Hussiensi ecclesiae accommodarent crucem adhuc ar- 
;genteam, et duos calices fractos retinent. 

Poporul catolic, parte fusese stins de ciumă, parte dus în 
“mizerie şi într'o robie tiranică de cătră Tatari, parte a trecut la 
-schizmatici (ortodoxi). Cu 6 ani se asigură că erau 30 de case 
— ante sex annos certo dicuntur trignita domus —; acum m'au 
mai rămas case locuite de catolici şi acestea arătate cu degstul— 

-et ipos quoque domos digito monstratunt —, de cât abia patru — quatuor restant—şi catolici peste tot cu copii la un loc se nu- 
mără abia 16—universi Catholici cum parvulis sedecim computan- 
tur—. Nici odată misionarii m'au venit pe aici, de şi nu e departe 
Vasluiul de laşi—etsi non procul distat Iassio. 

Valachii şi Armenit locuesc deja acest loc, 300 case sunt ale 
Valahilor, iar ale Armenilor. 100; şi ambele naţiuni numără mai 
bine de 1000 de capete—valachorum sunt trecentae domus, Arme. norum vero cenium, et amboe nationes ultra mille capit a numerant. 

Un templu schismatic făcut de piatră, cinci altele din lemi— templum ex lapide unum, quinque alia ex ligno. 
Odinioară Gici era un mie pălai al principilor Moldovei cum araiă shiar ruina, acum seaca năruit în rwinile sale — hic quon=
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dam insigne palatium erat principium Moldaviae, ut ipsa ostendit 

suina, jam su's ruderibus humatum jacet. | 
A fost chiar şi un lac foarte mare, pe care râul Vaslui, în- 

chis între doi munţi, Pa constituit temeinic şi lung—fuit etiam in- 

gens lacus, quem inter duos mountes longo et solido aggere oc- 

clusus fluvius Vaslo efieci. : 
Acest pământ produce cu îmbelşugare grâne de tot felul — 

omnis generis frumenta — paseri şi animale hrăneşte numeroase— 

aves et feras' — pe cari nimeni nu le mai prinde. Odinioară cul- 
tivau locuitorii vii — olim vineas colebant; şi într'un promontoriu 

propriu pentru vii se producea atâta vin bun, încât şi în afară de 

oraş se exporta — vinum nascebatur bonum —. In acei timp chiar 

şi biserica catolică avea 2 vii — nostra ecclesia duos vineas habe- 
bat—; nu mai puţin. e abundență şi de vin adus din alte părţi. Are 
păduri producătoare de ghindă şi de aluni sălbateci, pomeţi, pruni, 

nuci, peri, cireşi, meri şi alţii de acaştia — sylvas habet glandi- 
feras, coryieta, pomarea, pruneta, pyris, nucibus, cerasis et mera- 

sis —. Mulţime de peşti mari se aduc din Dunăre, din cai mai mici 
se prind şi din râurile cari udă oraşul — minores capiuntur in flu- 

“is oppidum alluentibus, 
Aici este parcalab, adică prefect al oraşului un italian. cu care 

nu a fost îngăduit lui Bandinus să grăiască — hic est porcolabius 

sive praefectus oppidi Italus, quem alloqui non licuit —; fiind” că 

mustrându-l conştiinţa, se temea de a fi probozit, pentru că cu scan- 

dalul tuturora întreținea ţiitoare — propter meretricem reprehenda- 

tur. Bandinus evita de a-l întâlni, ca nu cumva din cauza mustră- 

rilor, părcălabul să treacă la legea românească—ad schismasticos 

diticiat —, ceia ce se întâmpiă aici mai adesea, mai ales acelor 

neştiutori de obiceiurile. patriei — quod hic ireguenter contingere 

solit— Despre acest Italian nu aflase nimic mai înainte Bandinus ; 
dar are grijă să-l ajute, ca să-l poată pe el—iotentem — să-l ri- 

dice, şi pe el — deficientem — să-l întăţească. 

In Vaslui Bandinus a stat o jurnătate de zi şi o noapte—hoc 
loco media die et nocte morati — mângăind pe cât putu pe cei în 

lipsă de lucrare spirituală — quantum potuimus sumus consolatis 

istos omni ope spiritualis destitutos. 
(cf. V. A. Ureche, Codex Baadinus. Buc. 1895 pag. XXXVIII, 

şi 26). 
In anexele acestui memoriu gi 3€ dau şi numele tuturor preu- 

ţilor, diaconilor, cum şi a tuturor iamiliilor de catolici, 
3
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In „Vaslui fâră preot şi fără diacon înşiră aceste 6 nume: 
Georgius Fazakos; — Michael Basilides — Matene Vidua — Fah. 
jan — Miklos — Demetri 'us. (idem 102), 

lar vorbind ge oraşele Moldovei le enumeră astfel: la sud 
Galacz et Fogsan ; între aceste locuri dispre Turci şi dinspre Tran= 
silvania se găsesc: Acsiud, Takucs, Berlad, Vaslo,. La nord sunt: 
Coernoiz, Flettin, Sordhka, Mojla ; între acestea : Stephanoviez, 
lonova. La răsărit sunt: Shrispiczen, Orhey, Boroska. Pe cele- 
lalte le ţin Turcii, între. acestea vin Lăpusna, Falesin, Hus,; 
între aceste oraşe - sunt multe , pustiuri — amplisima deserta —. La 
apus sunt: Zatros, Bacovia, Piatra, Nemes, Buja, Su uesavia, St- 
redinum. între acestea mai sunt: Botosan, Terlo, Futinar, Terg- 
fromos, Roman, Dorohoy ; în mijlocul Moldaviei lasium. (faţa 134). 

LXXRIII. 7156, (ante Apri2 (1648) Iaşi. Darea curte nească dela Vastule 

Racoviţă Cehan ai 2-iea logofăt primeşte de la Pavăl căpi- 
tan de Vâslui părţile sale de ocină din Dolheşti şi Botieni, pe apa 
“Crasnei, la ţinutul Fălciului pentru că au plătit de o nevoe faţă 
de Pătraşco: vameşul. Acesta cumpărase cu 30. de galbani zece boi 
“de la. Pavăl căpitanul ; acesta în tarieia boii de la curtenii din Vas- 

“lui. Ei jăluindu-se lui Vodă li se.dă voe să-şi ia boii de pe unde-i 
vor afla. Curtenii au luat boii din tamaziicui lui Racoviţă Cehan 
vtor logofăt. Logofătul Cehan are dreptul să-şi ia banii de la Că- 
pitanul Pavăl. Acesta neavând cu ce-i plăti e pus la” închisoarea 

“fraţii şi surorile lui nu-l ajută ia plată. Atunci Pavăl căpitanul îşi 

_vinde părțile lui de ocină din Dolheşti şi Botneni, de pe Crasna. 

La 27 April. acelaş an (7156) Voda Vasi:e Lupul întăreşte 
vânzarea şi ărată „spre aceia că acei bani — 30 ughi — i-a dat 

Racoviţă. logofătul pentru căpitanul şi l'a fost scos pe el din tem- 

N 

niţi, căci rămăsese el dator dintr'o dare. curtenească din ţinutul 
Vasluiului „neuro BSAeT Go aocraa cz THX AHHBSII GOT EAHA AAN 
KSpTAanHciiu Gr gacce'r gacasio“ şi a pus pentru: e! în pribegire 
„tt HOCEABHA 3A Hero Ra 3areuinie“, şi nici una din rudeniile 
sa:e nu S'au găsit 'să-i răscumpere din acea datorie „n nuk'ro ne 
OEPATAACA COT Epa'ru HAN GOT “CECPpH EPO HAL GOT poa ere 
a” Bi HcHSnet TOA AGAmenie“, . 

(ei. Surete VIII 209, 209 ; Acad. Rom CX, 134; creşteri 907+ 
Surete ms. XXVI, 638, 677). 
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, LRXXIV. Fără an (cătră 7158) Martie 2! Vaslui. Şoltuzul, părgarii, 

parcalabul şi popa domnesc din Vaslui atestă vânzarea ce o iace Cozma, gi- 

herele lui Pobircu în moşia Murgeşti cătră Frăţian de Orzeşti, cu 30 zloți. 

Adec eu Cozma şi cu femeaia noastră cu Simina. fata Cârstei” 

Pobircu. de Murgeşti. | scriem şi mărturisim cu cestu zapis. al 

nostru cum de nime nevoiţi. nice asupriţi. | ce dea noastră bună 

voe, neam tocmit. cu Frăţiian. de Orzeşti. şi iam văndut. Zurnătate. 

| de bătrăn. din Murgeşti. însă din partia. din mijloc. şi din par- 

tea. din sus. din cămpu | şi din păduri şi cu loc. de fănaţi. şi cu 

tot vinitul: ce să va aleage. pre aceale pănţi | de loc. ca săi fie lui 

Frăţiian. drkaptă. ocină şi moşie lui şi fetorilor săi. şi | nepoților 

săi, neclătită nice dănăcară în eu, şi am văndut drept. trei San 

de zloți | bătuţi. şi sau sculat Frăţiian. şi neau'dat deplin acei ban 

carii mai sus scriem întru | mâna noastră şi atasta tocmal. a noastră. 

sau facut dinnaintea şoltuzului. | cu doisprăs'hae părgari de tărgiu 

de Vaslui, şi denaintia lui Nechifor părcălab | şi dinnaintea popei 

lui lon cel domnescu. şi sau I(uat banii din | naintea Gligorcii | văr 

lui Gocul de Vaslui. şt dinnainte. lui Tănasie vornicul de Orzeşti, 

şa mulţi | oameni buni. şi bătrâni. megiaşi di prin pregur. şi eu 

popa Lipovan | am scris. şi neam 'pus şi peceţile pentru credinţa 

ca să să şiie. pis Mart 21 dni u Vaslui 

|. p. oraşului Vaslui cu 3 peşti 

Zapisul e lipit pe o hârtie, pe care stă scris suretul scos în 

1776 Sept. 20. | 
Originalul a fost scris pe o coală, pe care stă scris alt za- 

pis, din care se citeşte '|3 de coală din stânga. 

Obs. Zapisul nu poartă nici o iscălitură, şi bici o pecete, în 

schimb are pecetea târgului Vasluiului: neuei e rpărSasii gacASIOASIi 
Trei peşti. Cu acest zapis s'a căptuşit suretul stos în 1776 Sept. 

20. Originalul a fost.scris pe o coală cu 2 file, Se vede că se 
redactase 'de 2 ori, căci pe fila a 2-a ruptă se citesc aceste şire, 

ce se pot întregi cu textut: 
„Adec eu Cozma şi... 

Cărstei lul Pobir... 
al nostru, cum de, 
neam tocmit cu Fr,. 
din Murgeşti, în... 
păduri şi cu loc,.. 
părţi de loc şi.,. 
şi neau dat toţi banii,.. 
ocină şi m... 
în. ŞI ÎN 
şi cu doisprezea,.. 
şi popa lon cel, 
Tănasie vătav.,. 
„megiaşi de prin... ” 
credin,., am pasa * $
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Data acestui zapis o putem fixa cu alt zapis, copiat din ar- 

miva d-lui Topali, proprietarul de azi al Muntenilor şi Chiţocului 
(Surete-ms. XL, 166), prin care Frăţian, cumpărătorul din acest 

zapis fără dată, se judecă cu Cărăcaş înaintea lui Vasile Vodă pen- 
tru împărțala în 5 bătrâni a moşiei Orzăşti. Actul e. din 7158, 

dulie 7 (1650). 

_LXXXV. 1653 Februarie. Ştiri despre Vaslui din călătoria Patriarhu- 
4ui Macarie, după notele luate de Paul de Aleppo. - 

Paul de Aleppo spune că ţara Voevodului Moldovei cuprinde 
24 judeţe ; fiecare târg (marketutowa) este reşedinţa unui jude. 

Vaslui. Plecarăm din Bârlad, unde şi acolo mi se dede că- 

“uţe şi cai Sâmbătă dimineaţa în 22 a canonului Essani. şi am 
ajuns pe înserate la un alt târg mare numit Vasiludi, adică pro- 
priu Prințului (proper to the King), (asta arată că Paul de Aleppo 
crede că -numele de Vaslui ar veni de la reşedinţa domnească 
„Boodeta=—V asiludi), întru cât aice a fost mai înainte capitala Mol- 
„dovei în timpul răposatului Ștefan. Vodă, de la a căruia domnie 
„sunt trecuţi 162 de ani (recte 149 ani). Acel Voevod ilustru în 
xăzboae şi te mut de toți se bătuse în 44 de războae contra Tur- 
zilor şi Tatarilor şi de rrulte ori în contra Polonilor şi Ungurilor 
învingându-i pe toţi, încât numele lui devenise faimos şi groaznic 
„pentru toţi. Aceasta o datori el inteligenței sale şi bunului simţ. 
Fundaţiunile şi carităţile sale sunt 44 de mănăstiri şi biserici de 
piatră. : i 

Aici în Vaslui curtea, băile, locurile de plicere sunt toate 
«ale lui Ştefan Vodă, precum şi inândra și superba biserică cu o 
«elegantă. cupolă peste măsură de înaltă. Totul în ea, jur împre- 
jur e bolți şi areuri, pe cari sunt picturi şi chipuri de ale tutu- 
zor sfinților. La intrare pe păretele cei mai jos este o pictură a 
judecății de pe urmă în aur şi în azur, cu Moisi conducând spre 
domnul nostru Isus Hristos pe Anna şi pe Caiafa cum și pe cei- 
dalți jidovi. Persoanele sunt zugrăvite cu înfățișări triste şi po- 
-somorâte. In urma acestora se vid alte cete cu chipuri de turci, 
cu șalurile lor olbe, cu turbane și cu caftane lungi şi verzi tă- 
râindu-se spre iad cu mânicile lor largi şi lungi, cum şi haremu- 
zile lor, din aie lor saraiuri de lână salbănă. Pe aceştia pe toți, 
îi întovărăşia dervișii lor. În urma tuiuror acestor cete de păcă- 
pu n pa e Tu A împing şi-i ghionesc. Jar Vlădica lor 

| Şi! este în jruitea cetelor cu o cealma
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mare. în câp, iar pe umărni său stă un drac împelițat din cei 

mai răi—însuși Scaraoski, smulgându-i cealmaoa din cap și as- 

“vârlindi-i-o jos. . ă E 

'Biseri:a peste tot este acoperită cu piiatră ;. arhitectura e 

foarte frumoasă ; în mijlocul interior al cupolei e o mare strană, 

unde e tronul beiului, iar supt învâlișul său e chipul. Domnului 

nostru Mesia, Isus Hristos. Afară în clopotniță, ce vine deasupra 

pridvorului, e un măre clopot. 

Bisericile în Moldova: sunt împărțite în trei dispărțituri, în 

cea de lângă uşă e deschisă şi rezervată pentru femei; cea de-a 

“doua este dispărţită prin uşă pentru norodul de rând, iar cea de 

a treia, dispărţită tot prin uşă sau prin zid este rezervață pentru 

Vodă şi boerii săi. Corul cu strane aşezat supt arcuri se intinde 

“în formă de semicerc de la nord la sud. 

In :acest târg mai sunt şi alte biserici afară de cea meaţio- 

nată. Armenii îşi au şi aici o biserică a lor proprie. Stăturăm în 

Vaslui toată ziua în Duminica Purificațiunii şi apoi dându-ni-se 

căruţe şi cai de poştă am plecat Luni dimineaţa spre Scânteia, 

unde am ajuns Duminică sara. 
(Cf. Arhiva istorică 1. 2. 61). 

Obs. Patriarhul Macarie la plecarea sa dia laşi—după pră- 

_ buşirea lui Vasile Lupul,—a luat drumul Tecuciului şi al Focşanilor 

spre Târgovişte, scrie Paui de Al:ppo...Plecarăm din laşi Joi în 13 

din primui Teshrin (of Teshrin the first) ; trecurăm prin Scânteia, 

prin Vaslui şi prin Bârlad...am ajuns la un târg numit Tecuci, şi 

de aici am trecut marele râu navigabil Siretiul. Joi în 21 din Tes- 

hrin Alaaval sosirăm în Focşani“ (ibidem 86). 

LXXXVL. Fără an Iunie 7 Vaslui (ante 1165). 

la zapisul prin care Racoviţă Cehan logofătul cumpără cu 

22 galbeni un țigan—Vasile fratele Ursului— de la Necula sin 

Enachi din târg, din Vaslui se iscălesc mai mulţi cetățeni din Vas- 

lui + Nichifor parcalabul, popa loan cel domnesc din Vaslui, popa 

Lipovanul, lamandi fratele Neculii, Gligorcea Vărlugă, şi popa Is- 

trati din Vaslui. 

(Cf. Surete VII, 129; Acad. Rom. LXXXIX 155, Surete ms. 
XXVI, 110). . | = |
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LXXXVII, 7/65 Sept 20 (1656) Iaşi. Gh. Şte&n Vodă întăreşte lui Ra-. 
coviţă Cehan biv vel logofăt cump“ răturile, ce a făcut cu 35 ughi de la Ja-- 
mandi fiul lui Enachi din Vaslui, a ţiganului Costantin sin Ursul,. 

Publicat în Surete VIII, 305, Acad. Rom. creşteri 1907 ; Su- 
rete ms. XXVI, 679). 

Obs. Despre acest ispisoc de la Gh. Ştefan Vodă vorbeşte - 
Istrați Dabija Vodă în ispisocul său de întăritură, ce-l dă -lui Ra= 
coviță Cehan în 7170 Aug. 1 (1662) (Cf Surete IV 177) cum şi. 
despre Iamandi fecior lui Enachi of Paskus. 

, LĂXXXVII. Fără veteat (cătră 7165) Vaslui. Necula ficiorul lui B- nachi din Vaslui dă fiicei sale Tudosicăi un loc de prisacă în sus de tărg pe: apa Bârladului, | 

Adecă eu Necula fiforul lu Enachi den târga den Vasluiu. 
scriu şi mărturisăscu cu al meau zapis ca să hie de creadință la 
măna hieceai meale Tudosicăi featei meale care am făcut cu fata 

“lui Fulgear dea laşi ca să ştie cum am dat un luc de prisacă ca- 
rea luc meau fust cumpărătură dea la Paul lângă târgu din sus 
în luncă îni ţrămurea Brăladiue însă nu mu dat ca să i hie du- 
misale deareaptui: ucină şi muşie meai şi de frați meae să naibă 
a să ameasteaca așii(de)rea şi dea fituri meai să naibă a să a-- 
measteaca dea săminție nustră de altă săminţie aceala um ca să 
hie trea(Cleat) i (şi) pruczleat dea treai sutea Şi unspreace (sic) 
uteaţ (părinţi) dea Nicheaia «m dat denaentea lui lamandi frăţini- - 
meau şi (a lu) Gheorghi pupeai ceaiui dumnescu Şi alu Șoltuzu ură= 
şeanilur dea Vasluiu a părcălab...(rupt) (cf. Surete V. 28, Surete 
ms, |. 573), . Obs. Alăturând aceste 3 acte reiese următoarea incrângătură.. a lui Enachi din Vaslui: | 

enaghi din Vaslui 1600-1650 

  

Iamandi — Necula | 
== fata lui Fulger din laşi 1630—1680: 

Tudosiica 1660—1700 

  

3 sa ptXXĂLĂ. 7168 Mart 3 (1660) laşi, Ştetan Vodă Lupul hotărăste cure Sa se treacă podvezile prin Docolina, venind din spre Vaslul şi din spre Bârlad. 
+ Ho Grea Boeoaa, Bit MAcrue renApa aeman Mos AABckou. datam cartea domnii miale | vornicelului şi vătămanului. şi futuror săteanilor. din sat din Docolina. | să fie tari “şi puteamici- cu cartea domnii miale a se apăra să nu dea podvezi. şi cai | de:
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olac. ori cine va vini cu podvoade sau cu olăcărie pre acolo. ce 

podvezile | ce le or duce Vasluianii. în gos să nu le liapede acolo 
în sat la dânșii. ce să le | ducă până în Bărlad. și Bărlădeanii 
„să le treacă iarâș pănă în Vasluiu. cum nu | le. dau chirie. să 
poarte săş agonisascâ. săş plătească nevoile. aşea şi | podvezile să 

le ducă :târgoveţii din târgu în târgu iară pre dânşii să nui | do- 

deiască, aşijderea și olăcarii. şi alţi mâncători să ia cai de olac | 

din tărgu: în târgu. iară pre dânşii să nui învăluiascâ. iar numai 

carii vor | avea cărţile domnii miale. scriind anume la dânşii. pre 

aceia săi gri | jască precum or scrie cărţile. iară carii vor hi făr de 

cărțile domnii meale | or cine va hi şi de le or face silă şi asu- 

preală pre unii ca aceia săi | prinză şi sâi aducă la domniia mea. 

iară cinei va învălui peste cartea domnii | meale, de mare certare 

va fi de la domnia mea. un iat ne BSazr.. (şi altfel să nu fie). . 
$ tac AT. 3pĂn Mea. MApT Pr AHH. 

Gaam rnAni Beaka. 
Ic Stefan Voevoda. 

Pecetea mică domnească în ceară, desprinsă. 
„Obs, Această carte stă în legătură cu cea dată de Moise Mo- 

ghila în 1633 August 30. (v. pag. 74). 4 

  

XC. 7169. Oct. 1 (1660) Iaşi, Satul Tătăraşi, proprietater Radului 
slolnic, făcea parte din ocolul târgului Vasluiului, 

'Adec eu Radul biv stolnic. scriu şi mărturisăscu. cu cestu 
zapis ai miau cum miau făcut dumnealui Apostolachi bini cu şease 

sute de lei întrun an şi iam pus dums(a)le un satanume Tătăraşii 
cei de ocol la târg la Vasluiu. pentru bini ce miau făcut dumnea- 
lui să fie satul pe mâna dumisali păn i voi da bani dumisale săi 

lucreaze. iar altu venit să îi îi asupra mea dumnealui fratele Apos- 

“tolachi la a(I)tă nari amestec numai săi lucreaze dumisale şi pen- . 
tru dea mai treace de an să fie den dzeace doispreace. neguţito-: 

reaşti şi pentru credința am iscălit ca să fie şi pecetea meam pus 

„ca să să ştie. | 
a | u las vit 7169, Oct, 1. 

l p. az Radul stolnic iscal. 

  

XCI. 7169 April 30 (661) laşi. Abaza sin Gavril hatmanul şi ve- 
“rii săi, feciori lui Ghuorghe hatmanul vând lui Apostolachi satul Tătăraşii 
pentru 1100 iei bătuţi, din cart 500 lei datorie lui Radu stolnicul iratelui său 

Adecă noi Abâza fezorul. lui Gavril Hatmanul. şi vărumieu | 

-Gligoraşco, şi Măricuţa Vămâşoaia. şi Ilincuţaa fezori lui Ghe |
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orghie haimanul. scriem şi 'mărturisim. cu cestu zapis al nostru. 
cum au fost da | tor, răpăosatul. frateli nostru Radul stolnicul. luf:: 

Apostolachia | cu şesă sute de lei bătuţi. deci noi. netiindu pri- 
lej. săl scoatem | din cas. am căzut. cu toţi. la dumnealui, la Pos-.- 

tolachie. di iam văndut | satul Tătăraşi. cu mori în apa Băriadului, . 

şi cu tot vinitul. precum | lau ţinut fratele nostru Radul stolnicul, 
şi cinci falci de vii la | Huşi. şi neau mai dat. Apostolachie. cătră. 

cele şesă sute de lei | ce au fost fratele nostru dator. cinci sute 

de lei bătuţi. carii fac peste tot | o mie şi o sută de lei bătuţi. şii: 

lam vândut noi cu toți dumisali | de bună voia noastrâ. ca săi 
fie dumisali moşie dreaptă. neru | şiită. nici dănăoară în viaci, iară 
cine să va amesteca. dintru | noi sau dintru feori noştri. sau din-- 
tru sămenţie noastră. cine va | aleagea dumnezău. nimea? ca să 
naibă a să amesteca. la acastă vânzare | iară cine să va amesteca 
la aăastă vănzare şi tocmală. a noastră | să fia treclet şi procleat. 
şi anaftima. şi parte să aibă cu iuda | şi cu alţi necredintoşi ji-. 
dovi, şi pentru credinţa noi cu toţi am iscălit | şi neam pus pe-- 
ceţili. ca să aibă aş faci. dumnealui şi uriă. şi za | pis domneaşti. 
pre acestu adevărat zapis. al nostru. 

u las vit 7169 Ap. 30, 
Abăza Viv sulger iscal, az Gligoraşco &aşnic iscal. |. p., Ma-- 

ricuţa (1. p.) llincuţa 1. p.az Nicolae Buhuş vel med. iscal, az Mi- 

ron biv sulger iscai, az Gheorghe Ursul iscal, az Donici iscal, |... 
p. 0 pasere (o lebădă) 

Obs. Gavril şi Gheorghe hatman esau fraţi lui Vasile Vodă. 
Lupul, şi unchi lui Ștetăniţa Vodă Lupul. 

iată dar câteva dare genealogice 

Neculai Coci agă 

Vasile Vodă Gheorghe hatman Gavril hatmanul 

  

 Vamişola Abăza | Radu st. . 
- Safta 

medeiniceriţa. 

XCII. Fără data de an. lună, zi și loc. (cătră 7469). Dania .ce face 
Safta medelniceroae, fara lui Gavril hatman, cătră mânăstirea Agapia a sa tului Tătăraşi şi odoare. | a 

Cu bună vrearea lui Dumnedzeu,;şi cu aprinde(rea) cea suile-. 
BJoscă, adec. eu. Safta ce am fost. medelniceroe fata răposatulu;:
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Gavril Hatmanul. scriu şi mărturisăscu cu cest zapis al meu ' cum 

am dat cu voâ mea s(veahtii mănăstir(ii) Agapii pentru sufletul pă- . 

zinților mie şi pentru sufletul miu satul Tâtăraşii de la Vashuit 

cu vegin(i) şi cu mori, şi 4 falci de vii de la Cutnar în Laslâu, şi 

4 coboace de argi(n)tu. ce sintu la medelnicearul Andreiaş. $ 

un tămbaru de urşinic roşiu. săpat să fie de besearecă. şi o roche 

albă de şahmara să fie. de bisearec(3) pentru sufletul mieu. şi, 17i 

matce şi mascuri căţ se vor gâsi. şam dat denaintea căpitanulu 

Gheorghie Hocungu şi denaintea lui Grozav Hotungu şi denaintea 

Lişco şi denaintea a mulţi oameni buni megiiaş de pen pregurn. 

am dat s(vea)tii măn(ă)st(iri). ce mai sus serie Agapiia de nimene 

nevoită, nici nesilită direapte moşii a pârinţilor meiu. dere(p)t acea. 

nime să nui învăluiască. îară cinei va învălui. sau îi va trage să 

strice 'ocina şi dâruiria mia de la s(făn)ta besearecă, să fie trecleatu 

şi procleatu şafurisit de Dumnedzeu şi de. 4. Ev(anghe)lest, şi de 

318 oteţ, din Nichei şi să aibă partea cu luda şi cu ceia ce aut 

răstignit pre Hs, ceriul şi pământul să treacă trupul lui să nu pu- 

tredească herul şi piiatra să piiae trupul Ini să nu să zdrobascâ. 

iară sufletul săi fie în muncacea mai de desuptu în vea& de veat. 

pentru credinț(a) neam pus pecețili.; E 

+ Lişco, Grozav, Gheorghie isca!, Safta (pecete (CaTa). 

Acta 'Topali, Vaslui. Surete ms. XL. 213 b. 
ot pate 

XCIII, 1170 Ghenar 11 (1662) laşi, Istrate Dabija dă -ramas pe că- 

lugării de la Barnovschi în pâra lor cu călugării de la Zugrat pentru un 

vad de moară in Bârlad, 

lo Evstratie Dabija Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn ţării 

Moldaviei, iată s'a părit de faţă înaintea noastră şi inaintea tu- 

turor a lor noştri moldoveneşti boiari a mari şi a mici părinții şi 

rugătorii noştri călugări de la sfânta mănăstire ce se numeşte Za- 

graf, care este lângă târgul Vasluiului, Şi rugătorii noştri călu- 

gări de la sfânta mănăstire, care au făcut'o pre ia Barnovskie 

Vodă, din mijlocul târgului laşii, unde este hram Adormirea prea 

Sfintei Născătoare de D-zeu şi purure fecioarii Mariei, pentru un . 

vad de moară cu mori gata în apa Bârladului, mai în jos de târ- 

gul Vasluiului. în hotarul târgului Vaslui, şi astfel au arătat îna- 

intea noastră rugătorii noştri călugări, de la sfânta mănăstire Zu- 

graf, cu mare umilinţă cum le a făcut lor mare silă acei călu- 

gări cu uric de la Bărnovskie Vodă, care a fost scris în acel uric 

acele mori fără ştirea lor; şi acea moară a fost mai înainte a Băi-
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sanului uricar dreaptă danie de la Eremia Vodă şi întărire de la 
Simion şi de la Costanţin Vodă şi de la Radul şi de la Gaşpar 
şi de la Alexandru Vodă, sar fiu Băisanulu uricar au vândut a- 
cele mori răposatului Vasile Voevod pentru 100 zloți ungureşti şi 
au arătat şi zapis de cumpărătură de la ei. lar Vasile Voevod au 
dat şi au miluit sfânta sa din nou.zidită mănăstire Zugraful cu a- 
cele mori, să fie de pomenirea sa şi de mântuirea duhului. Pen- 
tru aceia domnia mea. şi tot al nostru 'sfat de boeri ai Moldovei a 
mari şi a mici am judecat pe dânşii cu dreptate şi după legea ţă- 
rii, şi văzând cum iaste scris cu mare silă acele mori în acel utic 
de la Barnovskie Vodă, căci că Barnovskie Vodă ma cumpărat de 
la fiii Băisanului acele mori, şi nici călugării de la mânăstirea lui 

- Barnovskie Vodă n'au putut să zică înalt chip, şi am poroncit dom- 
ia mea la al nostru credincios şi strălucit marelui logotăt ca să 
scoată din acel uric acele mori Şi din alte direse ce le-au fost a- 
vut călugării de la sfânta mănăstire Barnovskie, căci că în mai 
demultă vreme în alt rând în zilele lui Moisei Vodă iarăşi s'au ju- 
decat călugării de la Barnovskie cu fii Băisanului de faţă pentru 
acele mori şi iarăşi călugării au fost rămaşi cu acel uric. Drept 
aceia Şi domnia me văzând asemenea direse de la cei de maiina- 
inte domni, procatohil noştri fiind, Domnia noastră iarăşi la acea 
urmare le-am dat şi acele mori, iar călugării au rămas dinaintea 
noastră şi din toată legea ţării. lar călugării de la sfânta mânăs- 
tire Zugraful s'au îndireptat dinaintea noastră Şi şi-au pus loruşi 
herăe 12 zloți în visterul domnesc. Pentru aceia să fie şi de la 
domnia mea acele mori ce scriem mai sus dreaptă ocină şi moşie 
şi uric şi întăritură cu toate veniturile nerușăit nici o dănăoară în veci. lar călugării cei de la Barnovskie să nu aibă a se mai pâri 
pentru această pâră cum nici a dobândi nici o dănăoară în: veci 
vecilor ; şi altul nime să nu se amestece. . 

| In laşi la anul 7170 luna Ghenar 11 zile, 
Insuşi di. a poroncit. ' 

FR co IStratie Dabija Vodă. + Apostol, 
acta Hina, laşi. Surete VII, 741; tipărit cu originalni- slavon în 

Surete IV, 308. : | 

  

XCIV. 7179 Mai 28 (1668) Iaşi. liieş Alexandru Vodă milueşte pe slu- ga sa Postolache mare paharnic cu o parte din moşia târgului Vasluiului, după hotarnica, răd cată de, liie "Sturza vel stolnic. 

I& lliiaş Alexandru Voevod, 'cu mila lui Dumnezeu Domn
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țării Moldaviei. adecă acest adevărat credincios şi cinstit boiari- 

nul nostru Postolachie vel ceaşnic Slujit-a domniei meale cu drep- 

tate şi cu credinţi şi ţării noastre: pentr'aceaia Domniia mea cum 

am văzui a lui dreaptă şi cu crediaţă slujbă miluitu-ne-am noi spre 

el din osăbita noastră milă datu-iam şi am miluit pe el cuo bu- 

cată de pământ din hotarul târgului nostru al Vasluiziui, din ho- 

tarul ce Pau hotărât Ilie Sturza vel stolnic şi Gavriliţă biv săr- 

dar şi Nacul biv stolnic şi Caracaş biv postelnic. ce mai iaste 

pănă in apa Vasluiului şi din apa Vasluiulvi în sus pănă în ho- 

tarul Grecilor, căci că boiarinul nostru, ce scriem mai sus a dat 

doi cai buni biciuluiţi drept 100 lei bătuţi, şi dat-a acei cai în 
rebuința noastră, şi în treaba ţării în mânule lui Baici-başă. Drept 

aceia cea bucată de pământ ce scriem mai sus din hotarul târgu- 

lui nostru al Vasluiului, carea iaste pănă în apa Vasluiului, şi din 

apa Vasluiului în sus până în hotarul Grecilor, ca să-i fie direaptă 

daanie şi miluire boiarinuiui nostru, ce scriem mai sus lui Posto- 

lachie vel ceaşnic, lui şi' copiilor lui, şi nime să nu încerce a rade 

a noastră daanie şi miluire, ci mai vrâtos Să-i dea şi să-i întă- 

fească ; iară cine se va ispiti să rază a noastră daanie, acela să 
fie neertat de Domnul D-zeu făcătorul ceriului şi al pământului, 

şi de preacurata lui maică şi să fie trecleat şi procleat de 318 
părinţi, care sint în. Necheia, şi să aibă parte cu luda şi cu tre- 

Cleatul Ariie, în nesfârşit amin. 

Ic lliiaş Voevod In laşi la vleatul 7176 Mai 28 
“+ Mihul 

Obs. Original slavon hârtie. acta Topali, Munteni, Vastui, 

Surete ms. XL 214 b. Pecete mare cu exerga + io lliiaş voevod 

bojiiu milostiiu gospodaru zemli Moldavscoi, Cap de bou, coroana , 

stea, soare şi tună. 

Este o traducere din-1810: , 

„de pe Sârbie pe limba Moldovenească am tălmăcit la 

anul 1810 iulie 5. , | clucer Pavel Debrici: 

  

XCV. 7770 Februari 7 (1652) Iaşi. Evstratie Dablia Vodă milueşte 

mân, Sf. Gheorghe de lângă Vaslui, şi care e meLoh Măn, Zogratului din 

Atos, cu vad de moară în apa Vasluiului, iostă dreaptă domuească,. 

Ho Gacrparie AABuKA EOEROAA E. Mr. 3. A GO% FCOA- 

BAM | SMAOCTHBULOM, ÎI NOHOBHXOM.: A STEPZANNOA cr MHCTHpU 
« 

“To fCT BAUH3 | Tpar BRACASIOCROAM. HACĂE ECT XpaM CTrO H cA4&, 

MATO BEANKO MuHkaA în NOEBAO | HOcia XCBA BON recoprie. KOTOPA 

tr meroy. AO crad ropa flYonciaa | AS MOHacTup TAEMĂA 3VPQ4R
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CA EAHN EpSA 84 AAN ÎN CZ MAHR RA norowk | găcavr. n ku 
TOT MAHH HpAB rnpekhi. TOTO pâAHi. H GOT FENAEAMH AA BYALT 
NpăBA | GOTHHA, îl noTapa Acne, ÎN MHAOBANIE, "TONA Bic niicantu 
CTEU MHCTHp | cz BcAM AOXOAOM- Nouo 6ORH HMaaA Hapkacnie în 
CO un renAgin npbiAe Hac EHBIWIU | RENOpSUIEHROM. HIIKOAHA 
Ha B'bki B'kunia. it HN Aa ck HE SMuLuacT. 

Caăm PrenAnz REAEA. $ tăc BAT. 3p0. dea. S A 

l6? istratie Dabija Voevod b. m. g. Z. M. iată domnia mea 
ne-am milostivit şi am înoit şi am întărit sfintei mănăstiri ce-i lângă 
târgul Vasluiului, unde este hramu! sfântului şi slăvitului marelui 
mucenic şi de biruinţă purtător a lui Hr. ostaş Gheorghie, care 
este metoh la sfântul munte al Atosului, la mănăstirea numită Zu-. 
graf, cu un vad de moară şi cu mori în apa Vasluiului care au 
fost aceia moară dreaptă domnească. Drep: aceia şi de la Dom- 
nia mea să fie dreaptă ocină şi întărire Şi miluire acelei de mai 
sus scrise sfintei mănăstiri cu toate veniturile pentru că ei au a- 
vut direase şi de la alţi domni înaintea noastra fiind neruşeit nici 
odănăoară în vecii vecilor ; şi altul să nu se amestece, 

Insuşi D-l a poroncit. - In laşi la anul 7170 Febr.7 
lo Istratie Dabija Voevod 

|. p. mici ceară aplicată 

Ț Apostol 
De mulţi s'au crezut că această biserică cu hramul Si. 

Gheorghe a fost chiar în Vaslui, pe tocul spitalului de astăzi, zis 
a lui D. Drăghici banul, cum spune şi inscripția acestui spital din 
1852, cu acest cuprins: - 

„Pi locul acesta găsănduse ţintirim vechiu şi din hrisoavele 
domneşti a târgului Vasluiului dovedindu-se că la anii 7139 au 
fost besărica cu hramul marelui mucenic Gheorhie fot în numele 
acestui sfânt sau zidit din nou paraclisul de faț(a) prin osteniala. 
şi cheltuiala banului Dimitrie Drăghici făcătorul şi fondatorul a- 
cestii case ospitaliceşti în anul de la Hristos 1852«, 

Vezi în urmă doc, de supt N. LXXVI pg. 72. Cf. Surete ns. 
VIII, 959. 

XCVI. 7170 (662) fără lună şi zi (regeste) Evstratie Dabija Vodă milueşte pe Pavăl fratele lui Hilobi dascal gospod cu un vad de moară în apa Bârladului pe loc domnesc în sus de Vaslul (Surete ms. XI 214). 

Obs. Actul e adus în regeste în cattea de judecată din 1816. 
Iunie 15 a log. C. Ghica cu Nec. Stratulat biv vel. vornic. Boeru.
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rânduit la cercetare, vornicul T. Balş aşa judecă în încheere ; „cu-- 

prinderea scrisorilor “pe acele 100 de pământuri, ce-se numesc 

acum Brodoc din hotarul târgului şi pe vadul acel de moară de- 

pe apa Bârladului ce au fost danie lui Paval, îrate lui Hilohi das- 

cal domnesc şi cunoştinţa mea aşa dă “că vadul de moară a lui 

Pavăl a fost acolo unde Gheorghe şi Pascal, feciorii lui Pavăl îl 

arată în zapisul lor in 'capul luncii“. 

XCVII. 7173 Iun.e 13 (665 laşi. In zapisul lui Apostoi Golăe, prinr 

care pentru o năpaste ce i-au căzut buznie a pus zălog moşia sa din Pa- 

peşti şi din Moineşti cu casă cu tot şi cu 2 locuri de prisăci şi cu iânaţ 

în şesul Vasluiului, Ma 

Adec eu Apostol Golăe scriu şi mărturisescu. cu cestu zapis 

al meu. cum mam rugatu dumisali păharnicului celui | mare. de 

miau făcut bine. cu no zăci de lei bătuţi. de mam platit de 

o năpaste ce miau | căzutu buznie. iar eu miam pus zălog la dumn- 

lui, toata moşa mt. din satu din. Popeşti. şi din Moiceşti | din 

bătrănul meu cât să va alge cu casă cu tot. şi cu doco„L locuri 

de prisac şi cu fânaţ | la şesul Vasluiului. şi din bătrânu: “Au Ilaz- 

"pawicoae. din hotarul Moiceştilor din na | tr-a parte giumătate. 

şi din bătrânul lvi Drăghici din natrea parte Ziumătate | din ho- 

tarul Popeşiilor. şi a Moiceştilor. ce am cumpărat de la mătuşemi:. 

Antonia | cu unchiu meu Nacu!. şi din bătrânul „n nzrpawmtoae. 

din hotarul Popeştilor kiumătate ce am cumpărat de la Gligorek 

GOrbul şi dela fămaa lui mătuşema din | Olăneşti. ackstk părţi de 

moşie. liam pus toate zălog. la dumului păharnicul cel mari | pen-- 

tru aceştk bani, ce miau făcut dumniu: bine. şi miam pus zi păna 

la vinerk mare | deci căndu va hi atunt& cându va hi la zi, dei 

voiu putia cama dumisali banii | bine va hi iar de nu vor hi. 

banii. să aibu ami aleage moşia despreaalţi | răzaşi. şi săi fac za--- 

pis-de vânzare. şi de va mai treace moşie. peste câţi | bani miau 

dat. săm mai da bani, iar de nu voru azunge banii dumisali cu 

căta | moşie voiu av. săi mai întorcu bani înnapoi. şi pentru. 

credinţa am iscălit. | să s(4) ştie. 

u las vit. 7173 lunie 13. 

az Apostol Golăe, iscaat. 

Obs. Originalul se păstrează în arhiva d-iui Vas. Miclescu, 

proprietar în Popeşti, distanță 22 kim. la nord de Vaslui. Cf. Surete»- 

ms, VIlL 422, publicat în Surete 1V 30. 
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XCVIII. 7175 Feb. 2 +Î667) Iaşi: Zapis de vânzare prin care Contăş logofăt tumpără părţi în Giurgeşti, Răucani şi Mărtineşti pe Crasna între ţi- nuturile Vaslui şi Fălciu cu preț de 62 taleri. 

+ Adecx eu Vasilie de Crăsnăşani sam fost căpitan” fe&orul 
lui Toader şi fecorii lui Apostolaki şi Gavril. scriem şi măr | tu- 
risim cu cest zapis al nostru de nime nevoiţi nici asupriţi. ce de 
a noastx bună voe. am văndut a noastra driaptă cocnă. | şi mo- 
şie. din sat din Giurgeşti. pe Crasna în finutul  Fălciului şi a 
Vasluiului) între ținaturi. care do&nă tot Satul | să împarte în trei 
bătrăni. desi parta noastră aste Zumătate de bătrân. acasta am 
vândut dumisale lui Contăş logofătul | al treile dirept doxszauu şi 
cinci de lei bătuţi. din tot locul cu tot vinitul, Aşijderea şi altă 
parte de cocnă | din sat din Răucani. în gura văii. Borcii. în ţinu- 
tul Vasluiului. cât să va alage parta noastră. cari am cumpărat 
de la Bpraaa | atasta iarăş am vândut dumsale lui Contăş logo- 
fătul. dirept doisprăzeace lei bătuţi. din tot locul cu tot vinitul, | 
Aşijdere şi altă parte de cână şi de. moşie. din sat din Mărti- 
neşii. iarăşi pre vala Borcei în ţinutul Vasluiului | care parte de 
Genă aste alias şi stâlpită. din părăul văei Borcei spre răsărit, 
păn în muchea dialului. unde să | înpreună cu cela I6c de la Giur- 
geşti. din tot locul cu toi vinitul. şi agasta am văndnt dumisaal 
ui Contăş logofătul | al treile, direptu doăsăci şi cinci de' lei bă- 

înți, şi nau plătit deplin acrşta bani câţi mai sus am scris | pe 
ataste părți de cână. ca săi fie dumisaal I»gotătvlui adasta părţ de Gână. diraptă Gâne şi cumpărături | din iot locul cu tot vi- 

„nitul. şi acesta zapis lam făcut dinainta dumilorsaale. boarilor ce= 
lor mari | Nicolai Buhuş ve! Icogit. Solomon Bărlădeanul vel dvor- 
nic n:j. i Miron Costin vel dvornic er, i Nicolaiu | Răcoviţ hat- man. i parcaiab Sucavskii. i Stamatie vel postelnic. i Toderaşco 
Iordachi vel spatar. i Apostolaki | vel daşnic i Ursachi vel vistar- 
nic i Giigoraş Hăbăşescul vel stolnic. i Lupaşco Buhuş vel şă- 
trar. i Enak: | vtori spatar. i Ion Racoviţ vtori Co mis. şi pentru cre- 
dinţa pusunam peceţile şi dagitele. şi dumnealor boarii ceşti mari au iscălit. şi eu Stratulat am scris ca să s ştie. 

OV tăcok BATE 3pot mciaa dea. e. AHH, 
T Apostolachi, “+ Gavril, gacnaie (pecete o cruce). az Nicola Buhuş vel logofat iscal, az Solomon Bărlădeanul vel vornic iscal, Miron Costin vel vornic iscal, az Nicolae Răcoviţ hatman iscaj az Toderaşco vel Spatar iscal. az Ursul vel visternic iscal, az Lupul vei şătrar iscal, az Gligoraşco Hăbăşescul vel stolnic, az
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Enaki ftori spatar iscal, az-lon Răcoviţ vel comis iscal, Stamate = 

vel postelnic. : 

0bs. Din vechiu ţinutul Vasluiului se despărţia de cel al Făiciulu 

prin apa Crasnei; ceia ce azi a rămas numai pentru fundul Cras-: 

nei, în moşia zisă Crăsnița. Cum Giurgeştii ca sat veniau pe par- 

tea răsăriteană a Crasnei, atârnau de Jud. Fălciu ca administraţie». 

iar trupul moşiei megieşindu-se cu Meărtineştii şi Răucani pe valea 

Borcei, intră şi în ţinutul Vasluiului; de aceia în zapis se zice 

cinire ținuturi o. 

XCIYK. 7176 Mai 29:(1668) laşi. Cartea lui liaş Alexandru Vodă că- 
iră Ilie Sturza stolnic, Nacul biv stoinic şi Gavriliţă Costachi sârdar să a- 
leagă hotarele Tătăraşilor despre Vaslui, date milă lui Postolache pah. din 
hotarul târgului Vasluiului, ÎN 

Hoo Hanarau flarăanA pr ROERCAA, EXRiIO MAcTIIO renAp BE MALI 
Moaaaeekcore, scriem domniia mea la boiarii noştri, | credin&oşi 

llie Sturza, stolnicul cel maari şi la Nacul ce au fostu stolnic, şi 

la Gavriliţă ce au fostu | sărdar, dămuv. ştire, câ domniia mea 
mam milostivit, dintra noastrâ. usebnicâ milâ, cum șalţi domni, ce 

au fostu, | inainte de noi, au dat şi au miluit din loc domnescu, 
Cui au vrut, aşea şi domniia mea, astăzi văzănd, pe al nostru, | 

credintos şi cinstit, boiarin, pre Postolachie, maarele. păharnic, 

slujind noa şi ţării noastre, | cu maari dreptaati, şi cu credinţă, 

- daatuiam dumisaali, şi lam miluit, cu o parte de loc, din hotarul, 

| tărgului nostru, Vasluiului, să fie hotar, saatului dumisaali, Tă- 

tăraaşilor, ca săi fie de „hraan, | saatului din destul, şi iam ales: 

acea parte de loc de spre tărgu despre Vaslui, şi despre saat des- 

pre | Munteani, şi despre locul, călugărilor, de la svntaa mănăs- 

tire, ce să Chiamâ la Zugravi, | despre Lipova, precum mearge îio- 

tarul lor, cu vad de moară în apa Bărladului, pentraceaia daca 

| veţi vedea cartea domniei meale, iar voi să meargeţi, la tărgu, 
la Vaslui, şi să strângeţi oameni buni, | de pen pregiur, megeiaşi, 

şi să socotiți pre unde îi va spune, şii va scrie dresul cel de da- 

anie, ce iam | făcut domniia mea în sămne, pre acolo să meargeți: 

săi aleageţi, den sămnu în sămnu, şi pre acolo, să puneţi stălpi 

de piiatrâ, şi pre unde veţi aleage, atasta parte de loc, şi veţi: 

faace hotar, | Tătăraşilor, şi veţi pune stălpi de piiatră, despre: 

tărgu despre Vaslui, şi despre. alie hotar(ă) | ce mai sus scriu, 

şi altor saate, de pen pregiur, să faceţi, o mărturie cu credinţă; 

maare iscălitâ | de mănule voastre, şi să ni daţi ştire. ver Anita: 

u RAR Hi6 ŞuiHUTE.
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CAAM TENAHE BEARA. OV racO0Y RATYA 3p95 Man KO 
IG) HANtaul ROEROAA. 

Pecetea micâ cu exerga: 
Ț 6 nana aaeâaAp$ BE. 6. Mr. 3. a. cap de bou. 
In dos notă: „carte ot Ilieş Vvd. de danie din locul târgului 

"Vasluiului să lipască câtră Tătăraş la boeri şi hotariu 7176, Mai 29, 
a ROEA - 

C. 7176 Mai 29 (668) Iaşi, Iliaş A'exandru Vodă după ce a mi- iuit pe Postolache marele paharnic cu o part: din "moşia târgului Vaslui, ii hotăreşte hotarele despre Vaslui, : - 

Heo Lana SacăanA g5 BOEBOAA Ekito Mac'riie TCRADZ 3EMAN 
„Moaaancker. adecă acesta adevăraat. credin&os. şi cinstit. boiarin 
„al nostru. Postolachie maareie păharnic. 'stujitau domnii meale, şi 
trăi noastre, cu maare dreptaate. şi cu încredințaatâ slujbâ. deci 
"domniia mea. văzăndu slujbâ cu mare dreptaate, şi cu maare cre- 
dinţâ. ce ne-au slujit noao şi țrăi noastre. şi precum Sau miloști= 
vit alţi răpoosaţi. domni ce au fostu înainte de N0i şi au dat şi 
„au miluit din loc domnescu. cum au vrut. aşea şi domniia mea, 
mam milostivit. dintru toată -a noastrâ usebnică miâ. daatuiam du- 
misaali. și lam miluit. de la noi intra noastrâ ţaarâ intra Moldo- 
vei. cu o parte de loc, din hotarul. târgului nostru. Vasluiului. să 

- fie hotar saatului. dumisaali. Tataraşilor, ca săi fie de hraanâ saa- 
tului. din destul. şi cât loc iam daat dumisaale. “iam ales din lo- 

„tarul târgului, despre tărgu despre, Vaslui şi despre saat despre 
Muntean. şi despre locul călugărilor, de la suntaa mănăstire, ce 
să chiiamă la Zugravi. despre Lipova. precum mearge hotarul lor. 
'Cu vad de moar întrapa Băriadului. în seliştea  saatului. Tătăra- 

„şilor, şi cu vad de moar, unde dâ apa Vasluiului întrapa Bărla- 
„ului, începătura, hotarului, Se inceape din 'Cetăţue - la vale pria 
pădure, pănă în marginea pădurii, făntina Corciii. şi de acolo prin 

- poian. până în grindul Călugăriţelor, şi 'de acolo pre la podul hat- manului, şi preste Bârlad pre şeş, până in drumul maare. unde au 
descâlecaat svntaa şi de acolo pre şes, preste apă. Vasluiului în 
“Sus, până in capul topilelor întrun grind, şi de acolo pre şes în 
sus. pănă in fântâna RRealelor în drum, şi de acolo preste deal, “pănă în valea Bustei. şi preste matcă, în ceaia „Parte. deasupra odâei diaconului, în zarea piscului "viilor, şi de acolo Ja vaale prin „Vaalea viilor în ceaia parte, despre răsărit, deasupra pomilor Ne- Chitei, in capul piscului, şi de acolo pre marginta. poniătului în sus, şi prin  prihodişte, până în pravilă, şi de acolo la vaale. prin  riadiu, şi prin fundătura văei. Băhnariului, şi preste matcâ. la dial
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pre din sus de tutele ceale roşii, în dialul de mijloc. în poianâ. 

şi de acolo la vaale pănă în valea Dodeştilor şi preste matca văei 

Dodeştilor la dial spre răsărit pănă în drumul Huşilor întro mo- 

viliță şi de acolo la vaale pre din sus de prisaaca lui Trohin pănă 

în vaalea Orzeştilor şi preste matca Orzeştilor prin îfântânâ la 

dial unde. se înprewn hotarul cu a Grecilor şi de acolo pre cos- 

tişe în &os şi pente pomănturi păâră iarăşi in matca Orzeştilor în 

izvoarâ şi de acolc la dial spre apus pănă în zarea dialului în o- 

bârşiia văei Ulmului, inprotiva casei lui Trohiu, în zaria dialului, 

şi de acolo pre culmea dialului în &os până în movila lui Ciuteş, 

şi de acolo pre pitor la vaale,. până în valea Dodeştilor, şi preste 

matcă la dial spre amiazăzi în dialul de mijloc în zare. şi de a- 

colo spre valea Murgeştilor în ulmi, şi de acolo preste vaale, pre 

din &os de Şintea. :până în dialul Mânjeştilor, deasura Șintei; şi 

de acolo în sus pe drum pen dumbravă. până în obârşiia Negrii, 

deasupra Dobărcenilor. în drum, şi de acolo iar pe drum: pen 

dumbrâv la vale, până iu matca văei Muntenilor, şi de acolo la 

dial un rând, de pomânturi, şi de acolo în &os pentre pomânturi, 

până în gura văei Munteanilor în matcă, şi de acolo în &os pe 

drumul cel maare, până la morile călugărilor, până în hotarul (loc 

"gol), şi de acolo preste apa Bârladului, în ceaia parte şi prin 

luncă în &os până în vlamnic pe din Eos de (loc gol) şi prin vlam- 

nic spre apus, până în drumul cel maari, şi de acolea iar spre 

apus în culmea diaiului, in zarea, unde să înpreun Hotarăle cu a 

călugărilor, şi de acolo, pre culmea dealului în sus până în mo- 

vila lui Vodă, şi de acolo în sus tot drumul pen dumbrav, pre 

hotarul călugărilor, până în prihodişte şi de acolo pen codru spre 

apus, şi pen.pregurul "Tomofteiului, în fundătură, şi de acolo pre 

dialul Raacovei, sp(r)e răsărit pen codru, pân în cetâțue, de -unde 

sau început. hotarul, şi acesta. hotar tot cât mai sus scriem în: 

seamne, cu vaduri de mori şi cu tot venitul, daat să fie de la 

domniia mea, driaptă daanie şi miluire boiariului nostru, credincos 

şi cinstit, ce mai sus scriem. Postolachie paharnicul cel maaâri, şi 

cuconilor dumisali, neclătită nici odănăoar în veaci de veaci şi dup 

a noasirâ vijiață şi domnie, pre cine va aleage milostivul 'Dumue- 

zău, de cuconii noştri, sau dintra noastră semenţie, sau pre cine 

va aleage milostivul Dumnezău, să fie domuu întru a noasiră ţaar 

a Moldovei să nu strice a noastră daanie şi miluire, ce să aibă 

a da şi a întări, iar cine să va-ispiti să strice, a noastră daanie, 

şi miluire, acela să fie neeriat de domnul Dumnezău, ce au făcut
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ceriul, şi pământul şi de preacinstita maica domnului Dumnezău, 
şi mântuitoriului nostru Isus Hristos şi de patru svinți Evanghe- 

lişti şi de 12 Esvinţi âpostoli şi să fie blăstămat, şi afurisiţi de 

318 otţi, sântu jÎn na mekeu, şi să aibă parte cu luda şi cu tre- 
cleațul Aria Bz BE3KOnEUNIH AMN. 

CA4M PCNAHZ BREARA. GOV tacok BATA =43p9S Mcuaa 
| , Mai K9 Ani. 

Ic lliiaş Voevod | Andrei Mihul 

Cl. 7776 Iunie 17 (1668) laşi. Mărturie hotarnică a satului Tataraşii 
despre Vaslui, rădicat de Ilie Sturza stolnic şi Gavril Costachi sărdar, 

„Mistva şi luminat Doamne să fie măriia Dumitale sănătos. 
Facem ştire mării tale pentru porunca mării tale ce neai trimis. 
Măriia ta să alegem locul satului Zatarașilor de cătră locul târ- 
gului Vasluiului. şi despre alte părţi. despre sat despre Muntiani 
şi despre locul călugărilor. de la mănăstire de la Zugrav, det noi 
după porunca mării tale. am mărsu acolo şi am strânsu. târgoveț 
oameni buni şi bătrâni. şi alţi oameni de pen prezur şi am soco- 
tit depreună cu dânşii cum au fost mai cu dreptul. deam ales ho- 
tar în siamne. satului Tatarașilor. den Cetățue la vale prin pădure 
Până în fântâna Cornii. şi acolo am pus stâlp. şi deacolo peste 
şes, până în grindul călugăriţilor. şi deacolea peste şes. până la 
podul hatmanului peste Bârlad. până în drumul cel mare în mo- 
vilița unde au descălecat svânta şi de acolo spre răsărit peste apa 
Vasluiului. pe Vasluiui cel bătrân. până în obârşiia Topilelor. şi 
acolo sau pus stâlpu. şi de acolo la dial. în capul piscului Bustii 
şi acolo jar sau pus stâlp. şi deacolo pe drumaşor. peste valea 
Bustei. pe din &os de odaia. lui Pătraşco diaconul. în dealul viilor 
în zare. şi acolo iar sau pus stâlpu. şi deacolea la vale. in gura 
văil viilor spre soare răsare pe deasupra pomilor Nechitei. întro 
moviliţă, şi acolo iară sau pus stâlp. şi deacolea pre marg nea pă- 
durii, spre soare răsare. pe culmea dialului. până în zare în pra- 
vilă, acolea stâlp. şi deacolea în sus pen read pe culmea dialu- 
Jui. până in drumul nebunului şi: deacolo pen read. pe drum pen 
obârşiia văii Bâhnariului. spre răsărit în dialul den mijloc. în capul 
poenii den sus stâlpu şi deacolea la vale unde sau făcut seamne 
în doi stejari. şi deacolea iară la vale. până în matca văii Dode- 
ştilor. întrun;stejar, şi acolea iară sămnu şi deacolea la dea! în zarea 
dialului în drumu Huşior întro moviliţă şi acolea iară stâlp. şi dea- 
colea pe drumul Huşilor la vale pe din sus despre casa lui Trohin,
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până în matca văii Orzăştilor, şi deacolea la dial spre răsărit pen 
fântână ur rând de pământuri. şi acolea stâlp. şi diacolo pe :cos- 
tişe în &os, pe hotarul zărăs, „până în matca Orzăştilor. în izvoară 

şi acolea stâlp. şi deacolea pe costişe, până în obârşia văii Ul- 
mului. şi acolea am pus stâlp. şi deacolea în &os pe muchia dea- 

lului, până în movila lui Cuteş. şi deacolea la vale. pe pitorul 

dealului, până în matea' Dodeştilor. şi deacolea pe hotarul ţărăi 
până în dealul den mijloc. şi deacolea până în valea Mănjeştilor. 

şi deacolea spre apus in zarea dealului Dobârcenilor, şi deacolea 

peste valea Dobârceniior. în costişea despre apus stâlp. şi dea- 

colea la dial până în capul dumbrăvii, până în drumul! Mânjeştilor, 
şi acolea stâlp, şi deacolea pe drum la vale pen obârşiia văii Ne- 

grei. pe drumul ce mearge la mori la cut. acoiea „stâlp. deacolea 
pe drum la vale prin dumbrav. până în matca văii Munteanilor. 

acolea stâlp. şi deacolea pe drum la deal un rând de pămănturi. 

acole stâlp. deacolea in tos. pentre rândurile pământurilor până 

la răpa “cea mare. acolea stâlp. deacolea în &os pe muchea dea- 

lului până în matca văii Munţeanilor până la grădini. acolea stâlpi 

şi deacolea pe pârăul grădinilor până în apa Bârladului. şi dea- 

colea pe țărmurile Bârladului, despre apus, până în morile Băisa- 

nului. deacolea peste luncă în &os până în Vlamnic. în capul po- 

enii lui Răntunic cea din &os. acolea stâlp. deacolea pen Vlamnic 

„spre apus peste drumul cel mare,  acolea stâlp. deacolea la deal. 
până în hotarul călugărilor. acolo stâlp. deacolea pe deal in sus 

pe la movila lui Vodă. şi deacolea iară în sus până în drumul lui 

Toader şi acolea stâlpu şi deacolea pe drum prin dnmbravă, până 

în prihodişte şi acolo stâlp. și deacolea pe prihodişte peste vâlea 

Lipovăţului. la deal „prin codru. până in zarea dealului. în drumul 

Bogdanii. acolea. sau făcut buor întrun stejar. şi deacolea pe mu- 

chea dealului în sus până în movila lui Săcară. acolea buor in- 

iun fag, deacolea tot pe drum în sus până în fântâna prunilor. 

acolea iară buor întrun fag. deacolea până în runcu. pe dealul 

Timotteiului. acolea iară buor întrun fag. deacolea pe dealul Ra- 
covei până deasupra grădinilor. acole iară buor întrun stejar, 
deaeolea tot pe dealul Racovei până în cetățuie, unde sânt doi 
stâlpi. unul ce vine despre dealul Racovei, şi unul ce caută la 

fântâna Cornei. det noi aşea am socotit şi am ales inpreună cu 

toț orăşeanii de trăg de Vasluiu. şi cu alți oameni mb:giiaşi de 

prin preăur. anume ;popa Gheorghe cel domnescu de târg de Vas- 

lui, şi Ursul Prepeliţ, şi Gorie, şi Pătraşco diaconul şi Vasilia 
_ >



Glăvaşco, şi Gheorghie a Drăghinei, şi Florea Șoltuzul, şi Mihaiu 

Ungurul şi Paraschiva şi Sâmbotin, şi alt Gorie sin Makidon. şi 

egumenul  Pătraşco, şi Macsin. călugării de la Zugravi şi Trohiin 

de Orzăşti. şi alți mulţi oameni buni şi megiiaşi de prinprezur. 

şi noi precum am socotit şi am atlat mai cu dreptul aşea am ho- 

tărât şi am tăcut adastă mărturie înpreună cu toț cu aceşti oa- 

meni. caria sint scriş mai sus. ca să hie de credinţa. la măriia ta. 

să fie 'măriia (dumitale sănătos. GOT Xa Ba amun (de la Hristos 

Dumnezeu amin) şi eu robul mării tali. 

Costantin Caracaş am scris. 

mai mic robul mării tale; vit 7176. luni 17 | 

Ilie Sturza vel stolnic mai mic robul mării dumitali 

az Ilie Sturza vel stolnic Gavril Costachi biv sărdar 

az Gavril Costachi iscal. 
  

CI. 7179 Iulie 78 (1671) Iaşi. Duca Vodă hotărăşte că sătenii de pe 
moşia Tătăraşii a lui Apostolachi Div vel paharnic au vog de a se hrâni pe 

m oşia târgului Vaslui, cum a fost obiceiul, N 

Ho Ava EcegOAA EXILO macrrito TENApE 3EM(£) MOAAARCKOH 

Adecă boiariul nostru Apostolache €au fostu păharnie mare. 

făcutau jalubă innaintea noastră pentru satul dumisali Tătăraşii 

ce iaste cumpărătură de la fi&orii lui Gavril hatmanul iar satu 

saste lângă trăg lângă Vaslui care avea obină oameni de cându 

au fostu țiindu satul Gavril hatmanul de sau fost hrănindu pe 

hotarul târgului * Vasluiului or hie cu ce fial de hrană au fost 
slobozi. zicându că are şi uric de la răpăosatul Vasilie Vodă. deci 

domniia mea încă am datu ca să ţie şi deacmu precum au ţinutu 

în zilele. lui Gavril hatmanul după obiceaiul cel bătrân ca să să 

hrănească pe hotarul Târgului ori hie cu ce feal de hrană să vor 

hrăni să naibă oprealişti. agasta scriem şintraltu chip să nu bhie. 

Saam gspdna velial u las vit 7179 luli 18 dni 
|. p. mici 

—F HG Ăvka ROEBOAA. B..M. [. 3. MOA. cap de bou 
notă pe dos :. Tătăraşii ot Vasluiu list Duca Vodă să fie vol- 

nici sătenii cum au avut obicei de la Vasile Vodă să s hrăniască 
sătenii pe locul gspd. ot Vaslui 7179 luli 18. 

  

CIll. 7799 Mai 15 (591) Iaşi. Parcalabii de Vaslui 

C. Duca Vodă scrie părcalabilor de Vaslui în pricina pârei 
ce a pornit Mărica Samsoneasa cu Stratulat pentru moşie Suri-



  

— 99 — 

meşti, să le ia seamă ce venit i-a lut Măricăi de pe moşie, cum 
şi ce cheltuială a făcut Mărica să le împlinească de la Stratulat 
«pentru căci a îmblat rău». 

Obs. În procedura veche'a afacerilor de procese după ce vor= 
nicia primia jaloba cancelaria o indrepta prin carte domnească la 
autoritatea parealabilor de județe, ca să cerceteze pricina dintre 
părți şi să împlinească chiar executând pedeapsa. 

  

CIV. 7199 Mai 17 (1691) Iași. Costantin Vodă Cantemir întăreşte 
postelnicului S. Milescu stăpânire peste satul Tataraşi, în hotarele alese de 
ile Sturza stolnic şi Gavril Costachi sărdar. 

IG HocraHAHH BOEBOAA EXIIO MACTIIO FENAApI 3EMAH MOA- 
MECKOH. Adecă au vinit 'înainte noastră şi înnainte a lor noştri 
moldoveneşti boeri a mari şi a mici boeriul nostru Stefan Miles- 
«ul cau fest postelmic şi neu aratat îucredințată mărturie de la 
llie Sturzea &au fostu stolnic mare şi de la Gavril Costache au 
fostu sărdar şi de la Petronie Deghiul şi de la Macsin călugărul 
şi de la Hanavschi călugărul de la Zugrav şi de la popa Gheorghie 
de târgu de Vaeluiu. şi de la toţi orăşeanii de târgu de Vasluiu. 
şi cu peciate târgului şi de la alţi megiiaşi şi oameni buni. scriind 
şi mărturisindu cum au mărsu dumnealor la sat la Tataraşi la fi= 
nutul Vasluiului. ce iaste la ocolul târgului Vaslui şi au hotărât 
şi au ales tot hotarul satului Tătăraşilor despre târgu despre Vas- 
luiu. şi despre alte hotară cei împrejurul Tătăraşilor. şi au pus 
stâlpu din cetăţue la vali pen pădure pân în fântâna Cornii, şi 
acolo au pus stâlpu. şi de acole peste şes pân îu grindul călu= 
gărițâlor. şi de acole peste şias pân la podul/ hatmanului peste 
Bârlad pân în drumul cel mari în moviliţa unde au descălecat 
svânta. și de acoli spre răsărit peste apa Vasluiului pe Vasluiul 
cel bătrân pân în obârşie Topilelor, şi acole sau pus stâlpu şi de 
acole la dial în capul piscului Bustei. şi de acolo iar sau pus 
stâlpu şi de acole pe drumuşor peste vale Bustei pe din £os de 
odaia lui Pătraşco diiaconul în dialul viilor în zare. şi acolo iar 
sau pus stâlpu. şi de acole la vale în gura văii viilor spre soare 
tăsare pe deasupra pomilor Nechitei intro moviliţă. şi acolo sau 
pus stâlpu şi de acole pre marginea păduri, spre soare răsare pe 
culme dealului pân în zare în pravilă, şi acole stâlpu, şi de acole 
în sus pen readiu pe culme dialului pân în drumul nebunului, şi 
de acole pen readiu pe drum pen obârşia văii Băhnariului spre 
răsărit în diialul de mijloc în capul poenii din sus stâlpu. şi de
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sdichiul şi de la Macsin călugărul şi de la Hanovschie călugărut 
de la Zugravi. şi de la popa Ghiorghe. de târgu de Vaslui Şi de 
la toți orăşeanii de acolo. cu .peceatia oraşului, şi de alţi megiiaşi 
Şi oameni buni aşia mărturisind cum au mersu dumnialor la sat 
la Tătăraşi şau ales şau hotărât tot hotarul satului "Tătăraşilor. 
despre târgul despre Vasluiu şi despre alte hotară ces inprejur, 
Şau pus întăiu un stâlpu din cetăţue la vale pen pădure pân in 
fântâna Cornei. şi acolo au pus alt stâlpu. şi de acolo peste şes 

- pân în grindul călugăriţilor. şi de acolia peste şes pân în podul 
hatmanului peste Bârlad. pân în drumul cel mari. în moviliţă unde 
au descălecat svnta. şi de acolia spre răsărit. peste apa Vasluiului 
pe Vasluiul cel bătrân pân în obârsiia Topilelor. şi acolo sau 
pus stâlpu. şi de acolia la dial în capul piscului Bustei, şi acolo 
iar sau pus stâlpu. şi de acolia pe drumşor. peste valia Bustei. 
pe din &os de odaia lui Patraşco diiaconul în dialul viilor în zare 
Şi acole sau pus stâlpu şi de acolia la vali. în gura văii viilor. 
spre soare răsare pe deasupra pomilor Nechitei. întro moviliţă, 
şi acolo sau pus stâlpu. şi de acolo pre marginea păduri spre 
soare răsare pe culmia dialuiui, pân în drumul nebunului. şi de 

_acolia pe riadiu pen drum pen obârşia văii Bahnariului spre ră- 
sărit în dialul din mijloc. în capul pvenii din sus stâlpu. şi de a- 
colo la vale unde sau făcutu siamne în doi- stăjiari. şi de acolo: 
iar la vale pâii în matca văii Dodeştilor. intrun stajăr. şi a(c)olea 
iar sămnu. şi de acolia la*dial. în zarea dealului îu drumul Hu- 
şilor întro moviliţă şi acole iat Stâlpu. şi de acolia pe drumul 
Huşilor la vale pe din sus de prisaca lui Trohin. pân in matca. 
văii Orzăştilor. şi de acolia la dial spre răsărit pen fântână. un 
rând de pământuri. Şi acolo stâipu. şi de acolea pe costişe în gos 
pe hotarul ţărăi pân în matca Orzăştilor în izvoarâ şi acolia stâlpu.. 
şi de acolia pe costişe pân în obârşia văii Ulmului şi acole stâlpu, 
şi de acolia în gos pe muchia dialului până în movila lui Ciuteş. 
Şi de acolia la vale pe picorul dealului pân în matca Dodeştilor. 
si de acolia pe hotarul Țărăi pân în dialul din mijloc. Şi de a- 
colia pân în valia Mânjăştilor. şi de acolia spre apus "in zaria 
dialului Dobârcenilor. şi de acolia peste valia Dobârcinilor: în cos- tişe despre apus stâlpu. şi de acolia la dial pân în capăl dum- brăvii păn în drumul Mânjăştilor. şi acolo stâlpu. şi de acolia pe Grum la vali pân în 'obârşiia văii Neagrei. pe drumul ce miarge la moară la cut, acole stâlpu. de acole pe drum.la vale pen dum-. bravă, pân în matca văii Munteanilor şi acolo stâlpu. şi de acolia  
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pe drum la dial un rând de pământuri acolo stâlpu de acolia in 

gos pentre rândurile pământurilor pân la râpa cia mare. acoio 

stâlpu. de acolia în. os pe muchea dialului până în matca văii 

Munteanilor pân la grădină acolo stâlpu. şi de acolia pe pârăul 

grădinilor până în apa Bârladului. şi de acoiia pe țărmurile Bâr- 

Iadului despre apus pân în movila Băisanului. de acolia peste luncă 

în &os pân în vlamnic în capul poenii lui Răntunici cia de os» 

şi acolo stâlpu. de acolo peste vlamnic spre apus-peste drumul 

cel mare, acolia stâlpu. de acole la dial pân în hotarul 'călugări- 

lor acolia stâlpu. de acolia pe dial în sus pe la movila lui Vodă. 

şi de acolia iar în sus pân în drumul lui Toader. şi acolo stâlpu. 

şi de acolia pen dumbravă. pân în prihodişte şi acolo stâlpu. şi 

de acolia pe prihodişte. peste valia Ligovăţului. la dial pen codru. 

pân în zaria dialului în drumul Bogdanii. acolo sau făcut -buor 

întrun stăjar. şi de acole în sus pe muchia dialului până în mo- 

vila lui Săcară, 'acolo buor întrun fag. de acolo în sus tot pe 

drum pân în fântâna prunilor acolo iar buor întrun fag, de acolo 

pân în runcu pe dialul Timotteiului acole iar buor întrun fag. de 

acolia pe dialul Racovei pân deasupia grajdurilor, acolo iar buor 

intrun stăjar. de acolia tot pe dialul Racovei pân în cetățue unde 

sint doi stâlpi. unul ce vine despre dialul Racovei şi unul ce iasti 

spre fântâna Cornei, unde sau început hotarul dintăiu. Pentru ceaia 

şi domnia mea dăm şi întărim boiariului nostru lui Ştefan Miles- 

cul Şătrariul cel mare cu acel mai sus pomenit satu anume Tă- 

tăraşii cu toț locul din hotar în notar precum au ales şau ;stâlpit 

acei boiari şi orăşiani şi alţi oameni buni ca săi hie şi de la dom: 

nia mia driaptă ocină şi moşie în veadi şi giupâneasăi dumisale 

şi cuconilor şi nepoților şa toată săminţia dumilorsale neclătită 

şi neruşiită nici dănăoar. şaltu nime să naibă a să amesteca. 

uwlas It 7202 Noem, 15 

Dumitraşcu Ceaur vel log. iscal - Vasile Neagul 

CVII, 7292 Febr. 8 (69% regeste. 

Gheorghe şi Pavăl feciarii, lai -Pavăl vând lui  Panaiotachi 

posielnicul cel mare vadul cel mare de pe Bârlad în hotarul târ- 

gului Vasluiului, care a fost danie tatălui lor, şi arată că vadul 

a fost în capul. luncii. 

(după jalba din. 1816 a log. C. Ghica ; “Surete ms, XII 214). 
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CIX. 7202 Mart 31 (1694) regeste. 

Costandin Duca. Voevod dă danie lui Panaiotachi vel pos- 
teinic. o sută de pământuri din /ocul târgului Vasluiului din sus 
de Vaslui pe de amândoao pârţile Bârladului şi pe din sus şi pe 
din gios de moara: ce era cumpărătură de la feciorii lui Pavăl 
Gheorghe şi Pasca!, şi porunceşte lui Mardare şi lui Talpeş vor: 
nici de poartă i alţii să meargă şi să hotărască şi să stâlpească 
acea sută d> pământuri. - 

„ (după jalba log. C. Ghica contra lui N. Stratulat vornic din 
1816. Surete ms. XII, 214). 

  

CX. 7202 April 1 (1694) Iaşi. Mărturie hotariică pentru alegerea celor 100 de pământuri şi cu vad de moară la Brodoc, lângă Vaslui. 

Milostive şi luminate Doamne să fii Măria ta sănătos. Facem 
Ştire Măriei. tale cu această mărturie a noastră că viind cinstită 
carte a Măriei tale, scriind la noi ca să mergem la târg la Vas- 
luiu şi să alegem o parte de loc ocină o sută de pământuri care 
ai miluit şi. ai dăruit Măria ta pe cinstit şi credincios boeriul Mă- 
riei tale Dumnaealui Panaiotache Marile Postelnic, pentru şi dum- 
nealui slujind țării şi Măriei tale cu dreptate. Pentru aceia Măria 
ta te ai milostivit şi lai miluit şi lai dăruit Cu ace sută de pă- 
mânturi şi cu loc de fânaţ şi cu loc de pădure pe lângă un vad 
de moară ce-au avut dumnealui cumpărătură de la Gheorghie şi 
de la Pascal feciorii lui Pavăl Grecul nepoți Popii lui Gheorghie 
celui domnesc de Vasluiu care acel vad de moară din locul târ- 
ului ce au tost şi lui danie de la aiţi răposaţi domni. Deci noi iată 
că dacă am văzut cinstită carte Măriei tale scriind întracesta chip 
am mers la târgu Vasluiului şi am strâus oameni buni şi bătrâni 
megieşi de prin pregiur şi târgoveţi de târg anume: Panaite Pâr- 
calab şi Stanciul Bulucbaş şi Tudor din Bălteţii şi Andronic sluga 
lui Abaza Cluceriul şi Andrei feciorul popii lui Gligoraşco şi Toa- 
der Şoltuzui din Vasluiu şi lon Banariu şi Hanco Arman şi Ivan 
Arman şi Gligori Arman şi Bogdan şi Vartic Arman şi am mers 
de am măsurat locul cu funie şi am ales .în dial dispre apus ia marginea hotarului dișpre Bălteni. Şapte zăci de pământuri, şi în dialul Bârladului despre răsărit şi din sus unde să împreună ho- farul cu a călugărilor de la Sf. Sava, trei zăci de pământuri. Şi 
sau ales aceste trei zeci de pământuri din valea lui "Bejan în gios 
pân în movila cea mare şi sau stâlpit aceste trei zăci de pămân- 
turi cu patru stâlpi de piatră, Doi stâlpi din movila cea mare la  
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dial spre răsărit, iar doi stălpi pe valea lui Bejan unde să im- 

preună hotarul. târgului cu hotarul călugărilor de la St. Sava şi 

hotarul acestor părți de loc să începe dintro gârlă ce să chiamă 

Bârladul vechiu, gârla în gios alăture cu vadul morii pe despre 

răsărit până unde dă în Bârladul cel mare şi despre apus intrun 

stâlp din gios de vadul morii şi din stâlp drept spre apus întralt 

stâlp lângă drumul Dumbrăvenilor şi de acole drept la dial dru- 

mul întralt stâlp în vârtul dialului iângă drum şi dintracel stâlpu 

tot spre apus piste văleeaua rusilor într'un stâlp în piscul vâlcelei. 

şi de acole tot spre apus întro vâlcea ce să chiamă Păşcoe larăşi 

stâlpu în matca vâlcelei în sus pân întrun stâlpu unde să inpreună 

cu hotarul Băltenilor şi se întoarce spre răsărit pe dispre Bălteni 

până în dialul Bârladului întro movilă ce să chiamă movila lui 

Găoază şi este stâlpu în pădure şi de acole la vale şi în sus piste 

Rădiu şi piste luncă păn intră apa Bârladului şi aceste părți sau. 

stâlpit cu loc de țarină şi cu loc de pădure despre apus şi cu loc 

de fânaţ poenile din luncă 'dispre apus şi dispre răsărit, două po- 

eni intre Bârladul vechiu. şi între Bârladul mare ce să chiamă po- 

iana Comisului şi cu vad de moară în apa Bârladului şi noi a- 

ceşti oameni buni care mai sus ne scriem pentru mai mare cre- 

dința, ne am pus peceţile şi iscăliturile pentru ca săşi facă dum- 

nealui dresă domneşti di pre mărturia noastră. 
let 7202 Aprilie 1 

Robii Măriei tale Apostul Talpeş vornic de poartă, Stanciu 

Bulucbş, Panaite parcalab, Stan aprod. 

  

CAL. 7202 April 10 (1694) regeste. 

Mărturia hotatnică -a lui Mardare şi Talpeş vornici de poartă 

prin care arată că au hotărât acele 100 de pământuri ; însă 30 de 

pământuri au ales în dealul Bârladului despre răsărit din sus, 

unde se împreună hotarul cu al călugărilor de la Si. Sava din 
laşi adică cu moşia Mărăşenii arătând şi semnele incungiurătoare, 

adică din -vale lui Bejan, ce despărțeşte Mărăşenii de locul dom- 

hesc în gios până în movila cea mare, iar 70 de pământuri le au 

ales în deal despre „apus alăture cu Bâltenii, moşia mănăstirii 

Fâstâcii arătând iar gârla în gios alăture cu vadul morii pe des- 

pre răsărit până uude di în Bârladul cel mare şi apoi încunjurând 

arată toate semnele impregiur:. + 
(după jalba log. C. Ghica din 1816 contra vornicului N. 

Stratulat Surete ms. XI 215) | 
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CXII, 7202 April 15 (1694) regeste, 
Constantin Duca Vodă întăreşte nhotarnica lui Mardare şi 

Talpeş vornici de poartă pe acele 100 de pământuri pe lângă 
moara ce au avut postelnicul Panaiotachi, cumpărătură de la fe- 
ciorii lui Pavăl-Gheorghe şi Pascal, cu loc de țarină, în pădure 
despre apus, şi cu loc de fânaț în poenile din luncă despre apus 

- Si despre răsărit doao poene. între Bârladul vechiu şi între Bâr- 
ladul cel mare, ce să chiamă poiana Comisului şi cu vad de moară 
între apele Bârladului (după jalba log. C. Ghica din 1816, contra 
lui N. Stratulat vornic, proprietarul Brodocului ; Surete ms. XII 215, 

CĂII. 7203 fulie 11 (1695) Jași. Costantin Duca Vodă întăreşte mă" năstirii Floreştii, satul Seleşte pe Racova în hotarele alese de S. Pisat şi Y: Huşanul vornici de poartă, ” 

Adică au venit înainte Domniei mele şi înainte a noştri mol- 
doveneşti boeri. a mari şi mici rugătorii noştri Egumenul şi cu tot 
soborul de la Sfânta mănăstire Floreştii şi neau aratat incredin- 
țată mărturie de la boerinul nostru Ştefan Pilat vornic de poartă 
şi de la Vasile Huşanul şi de la alţi mulţi oameni buni megieşi 
şi orăşeni dintârgul Vasluiului scriind întru acea mărturie pre 
cum le au venit cartea domniei mele la Ştefan Pilat vornic .şi la 
Vasile Huşanul ca să se scoale Şi să strângă oameni buni megieşi 
de prin pregiur şi orăşeni din târgul Vasluiului şi să meargă la 
satul Sâlişte la Floreşti ce este pe Racova care sălişte este dreaptă 
ocină sf. mănăstiri Floreştilor ce să înpreună cu locul târgul Vas- 
luiului. Să alegim toată partea sfintei mănăstiri ce are danie de la 
răposatul Domn Irimia Voevod pe drese de întăritură ce are sfânta 
mănăstire şi de alți răposaţi domni Vasile Voevod şi Tomşa Şte- fan Voevod casele scriu din semne în semne toată partea sfintei 
mănăstiri. Deci prin poronca Domniei mele strânsau oameni buni 

„ megieşi şi orăşăni de Vaslui anume Bahnariu şi Bogdan şi Han- 
co Arman şi loan Armanul Şi Lohan Armanul şi Donosăi şi Gavril şi 
Sârghie şi Ştefan şi. lon şi Gavril feciorul lui Donosăe şi lane 
Grecul şi alţi oameni buni Şi au socotit cu bună dreptate de au hotârât locul Sfintei mănăstiri, Floreştii şi au început hotarul din fundul Belcanilor pre pârău șau pus stâipu de piatră în țărmurile 
apei Belcanilor şi de acolo în gios pe pârău. Belvanilor. până în 
apa Racovei mai gios de podul lui - Bogdan şi au pus stâlpu de 
piatră în țărmurile Racovei, si de acolo în gios pe apa Racovei până la un vad de moară ce este întracea apa Racovei carele  
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este însemnat şi în ispisoacele de la răposaţii Domni bătrâni şi 

de acolo tot in gios pe apa Racovei până în pârăul Ispăscioaei 

şi de acolo stâlpu de piatră. De acolo pe pârău în sus până la 

ulmi şi de la ulmi până în hotarul Băltenilor şi sau pus stâlp de 

piatră şi în curmeziş spre apusul 'soarelui tot alăture "cu hotarul: 

Răltenilor până în drumul cel mare până unde să împreună cu 

hotarul Băileştilor, care să înpreună tu hotarul sfintei mănăstiri 

Floreştilor. Aşa sau socotit cu megieşii cu orăşănii de Vasluiu pe 

dreptate şi cu voe tuturor orăşănilor de Vasluiu şi sau stâlpit. 

Pentru acea şi Domnia me văzând adevărată mărturie pre cun 

au hotărât cu bună dreptate şi au stâlpit. Şi dăm şi întărim sfin- 

tei mănăstiri că să aibă a ține acel loc a săliştei Floreştilor din. 

semne în semne precum sau stâlpit ca să fie dreaptă ocină şi 

moşie şi uric şi întăritură neclătită şi neruşuită nici o dinioară 
în veci. Se In Eşi 

E | velet 7203 lulie 11 

Todosie Dubău au iscălit vel logofăt 
Vasile Neagul uricar au scris 

  

, CĂIV. 7204 Avgust 17 (1696) Iași. Antioh Costantin Vodă Canternir- 
întăreşte şatrarului Ştetan Milescul satui Tatarăşi in vechile hofare despre 

Vaslui alese de Ilie Sturza stolnicul. - 

Heo fInruox, Bocranruri BOEEOAA BRIO MACTIIO TCNAPZ 3BEMAH 

Moaackon. Adecă au venit înnainte domnii miali. şi Înnainte a. 

lor noaştri moldoveneaşti boeri boeri a mari şi a mici. boerinut 

nostru Ștefan Milescul biv vel şatrar. şi neau aratat adivărate is- 

pisoace de. întărituri, de la cinstit răpăusat părintele domnii miale 

Costantin Voevod. şi de la Constantin Duca Voevod pe asa driaptă 

ocină şi moşie anume satul Tătăraşii. ce iaste lu ţinutul Vasluiului 

ce iaste la ocolul Târgului Vasluiu. scriindu cum au adus incre= 

dințată mărturie de la llie Sturza au fostu stolnic mare şi de la 

Gavrit'Costachi &au fost sărdar. şi de la Petronic diiaconul. de- 

chiul şi de la -Macsin călugărul. şi de la Hanovschii călugărul de 

Zugravi. şi de la popa Gheorghie de târgu de Vaslui. şi de la toţi 

orăşanii de acolo cu pucetea oraşului. şi de alți megiiaşi şi oa- 

meni buni aşe mărturisindu cum au mărsu dumnelor la sat la 

Tătăraş, şau ales şi au hotărât tot hotarul satului Tătăraşilor. despre 

târgu despre Vaslui. şi despre alte hotară, ce sânt înpreăur. şau 

pus iutăiu stâlpu, din cetăţue la vali.. prin păduri pân în fântâna 

Cornei, şi acolo au pus stâlpu şi de acolo peste şas (ac) pân
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în grindul călugăriților. şi de acole peste urac pân în podul hat- 
manului peste Bârladu. pân în drumul cel mari in moviliț unde 
au descălecat svnta. şi de azolo spre răsărit peste apa Vasluiului 
pe Vasluiul cel bătrân. pân în obârşia Topilelor. Şi acolo sau pus 
stâlpu. şi de acole la dial în capul piscului Bustei. şi acolo iarăşi 
sau pus stâlpu şi de acole pe drumuşor peste vale Bustei. pe din 
os de dial lui Pătraşco diiaconul în diialul viilor în zare. şi a- 
colo sau pus stâlpu. şi de acolo la vale în gura viilor spre soare 
răsare pe deasupra pomilor Nechitei, intro moviliț şi acolo sau“ 
pus stâlpu. şi de acolo pe margine pădurii. spre soare răsare pe 
culmea. dialului pân în drumul nebunului. şi de acolo pin riadiu 
pe drum pen obârşia văii Bahnariului. spre răsărit. în dialul de 
mijloc. în capul poenii din sus stâlpu. şi de acolo la vale. unde 
sau tăcut seamna în doi stăjări. şi de acole iarăşi la vali pân în 
matca văii Dodeaştilor. întrun stâjar. si acole iarăşi sămnu. şi de 
acole la dial în zaria diialului în drumul Huşilor, întro moviliț şi 
acolo iar stâlpu. şi de acole pe drumul Huşilor la vale pe din sus 
de prisaca lui Trohin pân in matca văii Orzăştilor, şi de acole la 
dial spre răsărit pen fântâna un rându de pământuri. şi acole 
stâlpu. şi de acolia pe costişe în &os pe hotarul Țărăi. pân în 
matca Orzăştilor în izvoară. şi de acole stâlpu. şi de acolia pe 
costişă, pân în obârşiia văii Ulmului. şi acolo stâlpu. şi de acole 
in %os pe muchia dialului pân în moviliţ lui Ciuteş şi de acole la 
vale pe picorul diialului. pân în matca Dodeştilor, şi de acole pe 
hotarul ţărăi, pân în diialul de mijloc. şi de acole pân in vale Mân- 
jăştilor. şi de acole spre apus în zare diialului Dobârcenilor. şi de 
ăcolia peste vale Dobârceniior în costişe despre apus stâlpu. şi de 
acole la dial pân în capul dumbrăvii pân în drumul Mânjeştilor. 
şi acolo stâlpu. şi de acole la vale pe drum pân în obârşia văii 

„„Negrei, pe drumul ce miarge la moară la cut acolo stâlpu. de a- 
colo pe drum la-vale, pen dumbrav pân în matca văit- Muntea- 
nilor, şi acolo stâlpu, şi de 'acole 'pe drum la dial un râudu de 
pămâuturi acolo stâlpu, de acolia în gos pentre rândurile pămân- 
turilor - pân la răpa aa mare, acolo stâlpu, de acole în &os pe 
muchia dealului pân în matca văii Muuteanilor, pân la grădini. a- 
colo stâlpu, şi de acolia pe părăul grădinilor pân n apa Bârla- 
dului şi de acole pe țărmurile Bârladului despre apus pân în mo- 
vila Bâisanului. de acolea peste luncă în tos pân în Vlamnic în 
capul poenii lui Rântuniă a din &os şi acolo stâlpu. de acolia 
peste vlamnic spre apus peste drumul cel mare acolo stâipu, de  
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acole la dial pân în hotarul călugărilor. acolo stâlpu. de. acole pe 

dial în sus pe la movila lui - Vodă, şi de acole. iar în sus pân în 

drumul lui Toadar, şi acolo stâlpu, şi de acolia pen dumbrav, 

pân în prihodişte şi acolo stâlpu. şi de acole pe prihodişte peste. 

vale Lipovăţului, la dial pen codru pân. în zaria diialului, în dru=- 

mul Bogdanei. acole sau făcut buor întrun stăjar. şi de acolo în 

sus pe muchia dialului pân în movila lui Săcară acolo buor intrun 

fag, de acelo tot în sus pe drum pân în fântâna Prunilor acoio 

buor întrun fag: de, acolo în runcu pe dialul Timofteiului. acole 

iar buor întrun fag. de acole pe dialul Racovei. pân de asupra 

grajdiurilor. acolo iar buor întrun stăjar. de acole tot pe dialul 

Racovei pân în cetățue unde sântu doi stâlpi, unul ce vine despre 

diialul Racovei, şi unul ce iaste spre fântâna Cornei unde sau în- 

ceput hotarul intăiu, pentru aceia şi domniia me de' am xăzut adi- 

varat ispisoc de întăritură de la cinstit răpousatul părintele dom- 

niei meale Constantin Voevod şi ispisoc de la Constantin Duca 

„Vodă domniia me încă dăm şi întărim boiarinului nostru lui Ştefan 

Milescu biv ve! şâtrar cu acela mai sus pomenit. satu Tătăraşii 

cu tot locul din tot hotarul cum sau ales şi sau stâlpit de acei 

boeri şi orăşiani. şi alți oameni buni ca săi hie şi de la domniia 

mia driaptă ocin şi moşie în veaci. şi giupâaeasăi şi cuconilor şi 

nepoților. şi âtoată săminţie dumilorsale neclătită- şi neruşăită nici 

dănăoar şi altu nime să nu s amiastece peste această carte a 

domnii mele ee nuiuiem Mat He SVALT. , 

| ” oy me AT CA, Av. 3 
' “+ 

Pecetea adevărată este căzută, cu mult mai târziu s'a lipit 

din eroare o pecete ,care sa fost pus pe un ispisoc de la lliaş 

Vodă, cum scrie exergă de pe pecete : H60 iantatui RCEBSAA ROAIIE 

MACTILO, PONp. BEMAN, MAKO. 2.p.0%Ă, 1666 capul de bou. 

Iscătese Necolai Donici vel logofăt; şi Vasile Rugină pis. 
aa MEAN 

__ CXV. 7205 Sept. 15 (1696) Iaşi. Antioh Costantin Vodă milueşte, pe 

Mih, Racoviţă spatar cu o bucată de loc din hotarul târgului Vasluiului, 

Datam. cartea Domniei mele boiarinului nostru lui Pilat vor- 

nicul de noartă ca să hie volnic cu cartea Domniei mele a merge 

la târgu la Vasluiu şi să strângă oameni buni megieşi de pin pre- 

giur şi să socotiască de preună cu acei oameni să aleagă o bucată 

de loc din locul târgului Vasluiuiui care loc mam milostivit Dom- 

nia mea şi lam dat cinstit şi credincios boiariului nostru dumisali 

lui Mihalachi Racoviţă vel Spatar. Şi după ce va socoti fi va a-
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lege acelfloc săi puie şi sămni şi să facă şi mărturie să arate” 
Ştire ca să i să facă şi drease de la domnia me. Și nime să nu 
stea la împotriva cărții Domniei meale. - 

Di leat 7205 Septembrie 15 
L 

Lp.g. 

  

„? CĂXVI, 7205 Sept 22 (1696) Iaşi Mărturie hotarnică a locului dăruit de Antohie Vodă din trupul moşiei Vasluiului cătră Mih. Racoviţă spatar 

Facem ştire Măriei tale ca Domnului milostiv că după lu- 
minata poruncă a Măriei tale şi cu cinstită carte venitam aice la 
târgu la Vasluiu şi am strânsu oameni buni megiaşi de prin pre- 
giur şi pre toţi orăşenii şi am mersu de am socotit şi am ales o 
bucată de loc din hotarul târgului, care te ai milostivit Măria ta 
de iai dat dumisale spatariului Mihalachi şi am socotit. în frunte o 
sută şi cinci spre zece pământuri din hotarul Mărişeanilor în gios 
pre muchia dialului pe deaaupra Bârladului la uâ drumuşor drept 
a un nuc deasupra Rădiului lui Vodă sau pus stâlp de piatră şi 
de acolo la vale pe râpă prin Rădiu peste valea Delei la dial pe 
0 vălcea pe din gios de ulm şi can in gios spre răsărit drept 
deasupra în Deleni lângă drumul ce merge pe dial pe la movile 
s-au pus stâlpu de piatră, de la movili în sus „un rându de pă- 
mânturi şi de la stâlpu la vale can în gios în țărmurile Vaslu- . 
iului nişti spini întro râpă Şi de acolo piste şes tot can în gios 
şipiste Vaslui pe din gios de un colac şi la dial can în gios în 
muchia dialului stâlpu de piatră deasupra vezuniilor şi de acole 
la vale piste valea Bustei drept pin capul viei cei mari via dom- 
nească din gios. Și de acolo drept la groapa 'Nebuvului în răs- 
pântiile drumurilor deasnpra viişoarelor lângă groapă sau făcut 
bour într'un stejar, şi de acole drept pe muichea dialului în gios 
pe drum pân în drumul Odăilor şi de acole drept la vale spre 
răsărit prin pădure piste fundul văii lui Bahnariu la. poiana Un- 
gurului lui Mihai în capul poenii din gios sau pus stâlpu de piatră 
Şi bour întrun stejar şi de acole drept la vale spre răsărit în cos- 
tişa dispre apus întrun piscu stâlpu de piatră şi drept la vale 
piste valea Dodeştilor şi drept la dial pe la nişte ulmi în muchia dialulul, stâlpu de piatră lângă drum ,deasupra prisăcii Burghe- leşiilor unde să impreună hotarul târgului Vasluiului cu hotarul Burgheleştilor. Și la această socotială au fost preotul Gligoraşco de Vasluiu şi lon Bahnar de Vasluiu şi Toader „€au fost şoltuzu şi Racoviț şi Gavril şi Bogdan şoltuzul şi Porumbu şi Zamfir ar-  
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meni şi Stroescul câpitan şi Flore stolnic şi Vasilie şi Manta Bur- 

ghelia şi Tiron de Olăneşti şi mulți oameni buni care sau prilejit 
şi care au ştiut carte au iscălit iar care nau ştiut, şau pus de- 

getele şi pecetea târgului sau pus pentru mai mare credința noi 

Măria ta am iscălit să fie Măria ta sănătos. 
u Vasluiu 7205 Septembrie 22 

Robul Măriei Tale pecetea oraşului Vasluiului 
Ştetan Pilat vornic stema : trei albine, 

Robul Măriei Tale 
X lon Bahnar Panaite Părcalab 

X Porumbu Armanu, XX Toader biv şoltuz  X Răcovit 
X Shfaz Armanu X Vasilie XX Tiron de Olăneşti 

Stroescu căpitan iscal X Flore Stefan X Bogdan X Gavrilarmanu 
az Vasile Rugină Diiacul am scris mărturia. - 
az Șaton iscal Burghele 

CĂVII, 7205 Sept. 28 (1696) Jași. Antioh Vodă Cantemir milueşte pe 
Mihai Racoviţă spătar cu o bucată de ioc din hotarul târgului Vaslui, 

10 Antioh Costandin Voevod, bojiiu milostiu gospodar zemli - 

Moldavscoi. Adică do:nnie me socotind cu bună socotială urmând 

altor răposaţi domni cari au fost mai înainte de noi, au dat şi au 
miluit cu a lor osebite mili carile au vrut să facă deau miluit şi 

au dat a boeri mari și a slugi credincioasă pentru dreaptă a lor 

slujbă. 
Datam domnie me şi am miluit pre al nostru cinstit şi cre- 

dincios boiariu. dumnelui Mihalachi Racoviţă vel spătar cu o bu- 

cată de loc din hotarul târgului Vasluiului la cari loc am trimes 

pe boiariul nostru Ştefan Pilat vornicul de poartă diau ales şi au 

stâlpit puind semne. Şi hotarul să începe din hotarul Mărişenilor 
in fos pre muchia dialului pe. deasupra Bârladului până la un dru- 
muşor, drept în muche diasupra rădiului lui Vodă sau pus stâlp 

de piatră ; şi de arole la vale.pe răpă prin rădiu piste valea Delii 

şi la dial pe o vâlcea pe din gos de ulmi şi can os spre răsă- 
rit, drept deasupra în dial lângă drumul ce merge pe la 

movilă, sau pus stâlp di piiatră de la -movilă în sus un rând de 
pământuri, şi de acole la vale spre răsărit şi can os în malul 

Vasluiului la nişte spini întro râpă ; şi de acole piste şes şi cam 

dos piste Vaslui pe din &os de un copac, şi de acole can os în 
muche dialului, stâlp de piatră diasupra viezuinilor, şi deacole 

spre răsărit la vale piste vale Bustei drept la dial prin capul po- 

enii, cei zic viia domnească din os. şi de acoie d;ept la groapa 

Nebunului, în răspântia drumului, diasupra viişoarelor lângă groapă
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sau făcut şi Dbuor întrun. Stejar. şi diacole pe muche  dialului în 

os până în drumul Odăilor, şi de acole drept la vale spre ră&- 
sărit pin pădure peste fundul văei lui Băhnar, la poiana lui Mi- 
haiu Ungusul în capul poenii din &os, stâlp de piiatră şi buor în- 

trun ştejăr: şi de-acole drept la vale spre răsărit în costișă des- 

pre apus întrun piscu stâlpu de piatră şi drept ia vale. piste vale 

Dodeştilor şi de acolo drept la dial pe la nişte ulmi în inuche dia- 
lului stâlp de piatră lângă drum diasupra prisăcii Burgheleştilor, 

unde să inpreună hotarul Târgului Vasluiului şi cu a Burgheleştilor. 
Pentru aceia am dat şi am miluit ca să hie dumisale danie 

şi miluire şi a toati săminţija ce să va alege dintru dumnialor ae- 

ruşeit nici dinioară în veci ; şi după a noastră viiaţă şi domnie 

pre cine milostivul Dumnezău va alege a fi dumn intracastă ară 

a. Moldovei, ori din îii noştri ori dintralt niam străin inveţăl Dom- 

nul Dumnezău ca să naibă a strica a noastră danie şi miluire, 

precum nici noi nam stricat daniile altor răposaţi domni ciau fost 

mai înaințe de 1 uoi, ci mai vârtos sâ aibă a da si a iutări. atasta 

scriem. u las vleat 145 Sept, 28 

„Antioh Costantin Voevod | Lp. domneşti 

„Postănduindusă copia aceasta din cuvânt in cuvânt şi fiind 

întocmai după acel adevarat hrisav domnescu sau incrediuţat. 

iscălit Costandin Leondari sulger şi logotăt de taină. 
1814 Sept 9 

|. p. procit vel logofăt 
poslăduit Duca 

Giudecătoria ţinut Vasluiului - 
„Copia aceasta fiind intocmai cu orighinalnicul ispisoc a 

domnului Antioh Costandin din 7205 Sept 28 ci este trecut in: 

condica pastrată de dneei proprietărița Târgului şi a moşii Vas” 

luiului sau încredințat . cu pecete domnească şi protocolite de vel 

logofăt la anul 1814 Sept 9. 

: Potrivit cererii ci prin jaloba inrăghistruită supt No. 3692 

au făcut giudecătoriei dmlui sărdar Toma Buzdugan se încredințează 

pe formă. , | 

Cerkez sărdar. D. Duca sardar. 

şef. Albineţ 

No. 201 , prin lucrare 
1846 Noem 28 zile ; pecetea judecătoriia Vaslui 1841 

SE N. Gheorghiu 
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CXVIII. Fără dată de an, lună ziși loc (cătri 7138-1620). Zapisul 

şoltuzului Dumitru, prin care se arată rolul lor administrativ în săvârşirea 

actelor c'vile, 
| 

Noi şoltuzul Dumitru şi 12 pârgari şi cu toți bătrânii târ- 

gului şi preuţii Sămion pop, Dumitru pop, Apostol pop, adecă au 

venit înainte noastră în sfânta biserică Stanca &upăniasa lui Mur- 

got vornicul, de au iubit şi au priimit pe giupânul părcălabul Du- 

mitru cu mare giurăminte din svânta biserică şi pe sfnta Ivan- 

ghelie, ca săi fie fitor de suflet că€  fiiu dintrupul său nau avut 

ce lau luat pre dânsul fior să fie și la moarte şi după moarte 

să aibă el a o griji şi vie şi moartă alt nime să nu s amestece 

niă în ocinile iai ni€ în bucateie iai, ni intraltele în nemică, ce 

să va afla de a ei fără numai &upânui Dumitru şi sau sculat &iu- 

pâneasa Stânca Murgutoae -denainte noastră care mai sus sânt 

scrişi de iau dat zapisă de ocină giupânuitii Dumitru. ca săi fie 

lui iară ocină de la Spineşti ce să chiamă Boroseştii că€ cum au 

ştiut că este cutnpărătur măneme şi iam vândut. dumisale pentru 

nevoile mele, că& miau fost greu şi nevoia şi arh ştiut - căi cum- 

părată pe bani măneme şi am vânduto cu tot vinitul şi cu vad 

de moară şi cu vatra satului şi din câmpu şi din pădure drept 

doi sute şi cincizăci de galbeni, iar Tălăbeştii au ştiut că nui mo= 

şie dreaptă di pre imăme det iam dato dumisale cu tot venitu 

şi cu zapisăle pentru câci să mă grijască şi vie şi moartă că eu 

am dat de bună voie me iar cine va strica acasta bună tocmală 

ce am făcut de bună voe me să fie treclei şi proclet şi blăstămat 

de 300 şi 18 oteț dintru g4 (în) Nichie şi de mare credința am pus 

pecete Târgului. 

Obs. De şi mare dată de an şi de loc, şoltuzul Dumitru cu 

cei 12 pârgari sânt ai Tecuciului. lar Safta Murguceoae, de care 

se vorbeşta aici, e pomenită în alte 2 acte, unul din 7139 Sept. 

(1630), prin care vinde jumătate de Tălăbeşti pe Bârlad la Te- 

cuciu; cu 100 ughi parcalabului Dumitru. 

Unind arătările celor 10 documente, ce se găsesc în copie 
în condica moşiei Domneşti (Acad. Rom. ms, 3061, fila 33 seq.) 

reiese această încrângătură:
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Volicina 
= x 

Salomia _ 

„== Nadabaico vornic 

Stanca | 
— Murgoci Toflea vornic   
  

Saita Necoară căpitan 
= —X 

| 
| 

feciori SN feciori 
  

CXIX. Ghenar 4 (1676) laşi Antonie Ruset Vodă dărueşte popei 
Gheorghe de la biserica domnească din Vaslui en vad de moară în apa 
Racovei, pe hotarul târgului, 

IG Antonie Ruset Voevod bojiiu milostiiu gospodaru zenmli 

Moldavscoi. adec domniia mea mam milostivit şam dat şi am mi- 
luit pre rugătoriul nostru popa Gheorghie de la beseareca dom- 
nească din trăg din Vaslui unde iaste hraam Scaknogenia lui svti 
joan (Hooan) cu up loc de moară în apa Racovei pre hotarul târ- 
gului nostru Vasluiul în loc dommnescu, unde -va afla şi un vad 
să facă moarâ. săi hie de hrana sfinţiei sale şi de la domniia mia. 

ca săi hie lui dreaptă daanie şi miluire. şi uric şintăritură lui şi 

cuconilor lui şi a tot rodul său cine, va aleage neruşăit şi neclătit 
în veat şi după a noastră viiaţ şi domnie pre cine va aleage 
dumndzău domnu ţrâi noastre Moldovei. ori din cuconii noştri sau 
dintraltă roadă. tot ca să aibă a da şi a intări daania şi miluiria 
noastră. iară carele să va. ispiti a strica şi-a răsipi atastă daanie 
şi miluire acela ca s hie neertat de domnul nostru Is. Hs. tau fă- 
cut ceriul şi pământul şi de prea cinstită maica svnţiei saale. şi 
de tot svnţii apostimi şi proroci. şi de 318 rusi ce au fostu în 
Necheia cetaate. şi să aibă parte cu luda şi cu tricliatul Aria în- 
tru nesvrăşit viat amin. | 

| pis u lasoh. vito 7184 Ghen. 4 dn 
Caan renAHnz Beata.  
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l& Antonie Voevoda | | + Lecaa 
pecete mică în tuş roş 

Obs. Originalul se află între actele moşiei Hărsova, ce se 
“păstrează la-d-l Dragomir Hurmuzescu, profesor universitar, Bu- 
“cureşti. Mai multe acte vorbesc de preutul Gheorghe, de la biseric- 
„domnească din Vaslui, ce le vom publica mai jos supt No. CXXIVa 
CXĂVII). 

CXX, 7198 Sept 1 (1689). Crâstina faţa Gramei stolnicul dărueşte lui 
ion Pălade 2 post, un loc de prisacă pe Racova, 

Adec eu Kărstăna. fata Gramii Stolnicul nepoata lui coruş | 
hatmanul Zupăniasa răpăusatului Statie. cau tfostu clugar mar(e) | 
scriu şi mărturisăsc. cu a€astu zapis al miu. precum am dat şi am 

dăruit | neşti locur de prisăci. pre apa Racovii în ţinutul Vaslu- 
iului | cu pomeţi. şi cu locur de făn. pricum spun şi zapisili carili 
ne |] săntu de cumpărătură de la Caraiane şi cu femeia lui Tu- 
dora | fata lui Teoader Bârladianul &au fostu şoltuzu în târgu în 
Vas | lui. şi de la Mihăilak Comornicul fiorul lui Vanghilie de 
tărgu | de Vasiui. aşijdera şi 60 sălişti. pre Vilna în ținutul Vas | 

luiului. cu loc de prisacă şi cu loc de fănaţ. şi de arat. şi loz | de 

casă cu pomeţi acasta jiam dat. dumisal. lui lon sn Toader | 

Păladie. postelnicul. al doila. ca săi fie dumsali şi cuconilor! 

deriaptă ctinâ. şi moşie. niclătita în vaci. şi cându | am dăruit 
sau tămplat. demnâtui Preda Păladie biv vel | cămnar. şi Tooder 

Bujoranul din Hulpăşani. şi Icon Bujora | nul 60t tam. şi alți Ga- 

men bun carii mai &os sănt iscăliţ. pentru | credinţa. miam pus 
peceta să s şiie. i 

vit 7198 Sep. i 
| 1689 

X Cârstina . az Toader Bujoranul iscal 
Preda Păladie căm. iscal. az lou Bujoranul iscal. 

în dos: moşia di pre Vilna aaste cumpărătură de la Lungul . armaşul strămoşul Cârpeştilor 
CXX1.7205 Sept'28 (169, laşi. An'ioh C. Vodă întăreşte spatarului 

M, Racoviţă dania & i-a (LED), o bucată de loc din hotarul târgului Vas- 
luiului, | 

I& Antioh Costandin Voevoda bojiu milostiu gospodar zem- 
lie Moldavscoi, Adică Domnuiia mea socotind cu bună socotială 

urmând altor răposați Domni care au fost mai înainte de noi, au 

dat şi au miluit cu a lor deosebite mile, carele au vrut să facă 
de au miluit Şau dat a boiari mari şa slugi credinciose, pentru
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dreaptă a lui slujbă datam Domnia me şam miluit pe al nostru 

cinstit şi credincios boiarul dumnealui Mihalachi Racoviţă vel 

spalar cu o bucată de loc din hotarul târgului Vasluiului lu care 
loc. am. trimis pe boiarul nostru Ștefan - Pilat vornicul de poartă 

di lau ales şau stâlpit puind sămni. Și hotarul să începe din ho-- 

tarul Merişeanilor în gios pe muchia dealului pe deasupra Bâr- 

ladului pân la un drumuşor drept în muchia dialului Rădiului lui 

Vodă sau pus stâlpu de piatră şi de acole la vale pe râpă pen 

Rădiu piste valea Delei şi la dial! pe o vâlcea pe din gios de 

ulmi şi cam în gios spre răsărit drept deasupra în dial lângă dru- 

mul ce merge pe la movilă sau pus stâlp de piatră, de la movilă 

în sus un rându de pământuri şi de acole la vale spre răsărit şi 

cam în gios in malul Vasluiului la nişte spini întro râpă. Și de 

acolo piste şes şi cam în gios piste Vasluiu pe din gios de un 

colac. Și de acole cam în gios.în muchia dialului stâlpu de piatră 

deasupra vizuniilor. Și de acole spre răsărit la vale piste valea 

Bustei drept la dial pân în capul poenei cei zice via [Domnească 

din gios şi de acole drept la groapa Nebunului în răspântia dru- 

mului deasupra Viişoarelor lângă groapă sau făcut bour întrun 

stejar, şi de acolea pe muchia dealului în gios pân în drumul 0- 

dăilor şi de acolia drept la vale spre răsărit prin pădure piste: 

fundul văii lui Bahnar la poiana lui Mihai Ungurul în capul po- 

enei din gios, stâlpu de piatră şi bour intrun stejar, şi de acolo 

drept la vale spre răsărit în costişa dispre apus intrun piscu stâlpu 

de piatră, şi drept la vale peste valea Dodeştilor şi de acolo drept 

la dial pe la nişte ulmi în muche dialului, stâlpu de piatră, lângă 

drumu de asupra prisăcii Burgheleştilor unde să înpreună hotarul 

târgului Vasluiului şi cu a Burgheleştilor. Pentru acea am dat şi 
am miluit ca să hie dumisale danie şi miluire şatoată săminția 

ce să va alege dintru dumnealui neruşuit nici odinioară îu veci | 

şi după a noastră viaţă şi domnii pre cine va alege milostivul 
Dumnezeu va alege a fi domnu initranoastră țară a Moldovei, ori 

din fiii noştri ori dintralt neam străin, învețăi Domnul Dumnezeu 
ca să naibă a strica a noastră danie şi miluire, precum nici noi 
nam stricat dania altor răposaţi domni ce au fost mai înaiate de 
noi, ci nai vârtos să aibă a da şi întări. Aceasta scriem. 

„În pe T0Ş u las It 7205 Septembrie 28 
Mihai 3 log. iscal. 

IG Antioh Costantin Voevod. og. iscal 
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CXXII. 7203 Avgust 17 (1837). Antioh Costantin Cantemir Vodă dă 

“arte spatarului Mihalachi Racoviţă să ia de a zecea de pe par'ea din locul 

târgului Vaslui, dat lui danie şi miluire de la Domnia sa; 

I6 Antioh Costantin Voevoda bi. mist. gspdra zemli Mol- 
davscoi. datam cartea domniei miali cinstit şi tredintos boiariului 

nostru dumisali lui Mihăilachi Răcoviţ vel spatar, şi pe cine va 

rimeti dumnealui ca să hie volnic cu carte domnii miale. a merge 

şi să aibă a lua de a zece dintro parte den locul târgului Vas- 
Îuinului carii iaste danie şi miluire de la domniagmea. deci să hie 

volnic a lua de a zece din ţarini din pâini şi din fânaţ şi din 
grădini şi din prisăci şi din tot locul şi venitul cât va hi pe acea | 

parte de loc din toate să aibă a lua de-a zecea şi nime. să ru 

ste împotriva cărții domnii miale. . 

u las leat 7205 Av. 17 
vel logoțăt , 

|. p. domneşti cu tuş galben cu exerga: 

+ 10 (ÎNTiGOR EGONCTAHTHN BOEROAA B%K. MAST. FCNApz 3. 

loaaagekon. cap. de bou 
SCI tc ate 

__ CXXIIL 7206 Sept 20 (1698) Iași. (Suret) Antioh Costantin Vodă în- 
tăreşte lui Mihail Racoviţă spătar dania ce i-a dat din locul târgului Vaslu- 
iului, pe semnele hotare alese de Ştefan Pilat vornicul de poartă, 

I6 Antioh Costandin Voevoda bojiu milostiu gospodar zem- 
die Moldavscoi. Adică Domnia mea socotind cu bună socotială ur- 

mând altor răposaţi Domni care au fost mai înainte de noi ce au dat 
si au miluit cu a lor osăbite mile pe boiarii mari şi slugi credin- 

Cioase pentru “a lor dreapte şi cu credinţe slujbe. lată dar şi Dom- 

nia mea mam milostivit şi am miluit pe al nostru cinstit, şi cre- 

dincios boiarul dumnealui Mihalachi Racoviţă vel spatar cu o bu- 
cată de loc din hotarul târgului Vasluiului la care loc am trimis 
pe boiarul nostru Ștefan Pilat vornicul de poartă de au ales şi 

au stâlpit puind sămne, şi hotarul să începe din hotarul Mărişe- 

nilor în gios. pre muchea dealului pe deasupra Bârladului până la 

un drumuşor drept în muche deasupra Rădiului lui Vodă sau pus: 

Stâlpu de piatră şi de acole la vale pre râpă prin Rădiu piste va- 
lea Delei și la dial pe o vâicea pe din gios de ulmi şi cam în 

gios spre răsărit drept deasupra în dial lângă drumul ce merge 
pe la movilă sau pus stâlpu de piatră; de la movilă în sus un 
rând de pământuri şi de acolo :la vale spre răsărit şi cam în gios 

in malul Vasluiului: la nişte spini întro râpă ; şi de acolo piste şes 

Şi cam în gios piste Vaslui pe din gicș de ta colac, şi de acolo
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“cam în gios în muchia dealului stâipu de piatră deasupra viza 
„inilor şi de acolea spre răsărit la vale peste valea Bustei drept 
la dial piste capul poenei cei zice via domnească din gios şi de 
acolo drept la groapa Nebunului în răspântia drumului deasupra. 
Viişoarelor lângă groapă sau făcut Şi bour întrun stejar şi de a- 
colea pe muchea dealului în gios până în drumul Odăilor şi de 
acolia drept la vale spre răsărit prin pădure piste fundul văii hi 
Bahnar la poiana lui Mihai în capul poenii din gios stâlpu de 
piatră şi bour întrun stejar, Şi de acolo drept la vale spre răsă- 
rit în costişa despre apus întrun pisc stâlp de piatră şi dirept la. 
vale piste valea Dodeştilor şi de acolo drept la "dial pe la nişte 
ulmi în muchia dealului stâlpu de piatră lângă drum deasupra 
prisăcii Burgheleştilor unde -să împreună hotarul târgului Vaslu- 
iului şi cu a Burgheleştilor. Cu, această bucată de loc am miluit 
şi am dat boiarului nostru crediacios Şi cinstit ce scriem mai sus 
dumnealui Mihalache Racoviţă vel spatar ca să fie dumisale da= 
nie şi miluire şi a toată săminția ce să va aleage dintru dum nealui neruşuit nici o dinioară în veaci. Şi după a noastră viaţă 
şi domnie, pre cine milostivul Dumnezeu va aleage a fi Domn în- tranoastră ţară a Moldaviei, ori din: fiii noştri ori dintralt neam străiu, învețel Domnul Dumnezeu ca să nu aibă a strica a noas- 
tră danie şi miluire, precum nici noi nu stricăm daniile altor ră- 
posați Domni ce au fost mai inainte de NOI, ci mai vârtos ca să 

"aibă a da şi a întări" lar cine ar strica a noastră danie şi milu- 
ire să fie neertat ce Domnul Dumnezeu ce au făcut ceriul și pă- 
mântul şi să îie triclit şi prociit şi afurisit de 3 
ce au fost la sobor în -Nicea şi să aibă 
clitul Arie. 

iscăleşte Vodă Antioh las leat 7206 Septembrie 20 
— maree 

18 sfinţi părinţi 
parte cu luda şi cu tri- 

CXXIV. 7169 Iunie 19 (1661) laşi. Ştefan Voaă întăreşte preutului Gheorghe cel domnesc şi preutesei Tudoscăi cumpărăturile ce au făcut în Baboşini, Scurţi şi Cocoşeri cu 115 taleri, : - 

. Facem înştiinţare precum au venit înainte noastră şi înainte 
tuturor boiarilor noştri mari şi mici rugătoriul nostru preutul Gheorghie de la bisearica domnii meale din târgul Vasluiului şi âu arătat înnainte noastră un zapis de mărturie de la Corlat uri- Cariul şi de la Pătraşco din Bărheşti, şi de la Ursul Prepeliţă di Vasluiu şi de la Gavril ottam şi de la Nicoar ottam Şi popa Gheorghie ot Hultureşti şi de la Sârbu! ottam şi de la Gavril din 

L  
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Petreşti şi de la Dorăş ottam şi de la mulți oameni buni. scriind 

întracel zapis precum au venit înainte lor Dumitraşco şi Mariia 

şi Teodora şi Ghiniia şi Alexandra fezorii Anghelinii nepoți lui 

Ignat Scurtul, strănepoți Micului din Baboşeni şi din Scurţi,- de 

a lor bună voe de nime siliți nici asupriţi şi au vândut a lor . 

driaptă ocină şi moşie parte lor din satul Baboşeni, şi din satul 

Scurţi ce iaste in ținutul Tutovii pe apa Racovii, ce să va alege: 

parte lor din a trei bătrâni a patra patra pe valea Vârsovei din 

vatra satului şi din țarină şi din fânaţă şi din pădure şi din vad 

de moară cu tot venitul; acei au vândut rugătoriului nostru pre- 

otului Gheorghie şi preutesii lui Dudoscăi (sic) drept 20 taleri de 

argintu. Și iarăşi au adus rugătoriul nostru preotul Gheorghie un 

zapis de mărturie de la boeri şi de la alți oameni buni. bătrâni. 

- şi tineri anume ot Dumitraşcu brat popii Gheorghie din Vaslui 

şi de la popa Flore din Deleşti şi de la Apostol fesorul lui Mo- 

taș din Pietreşti şi Toader săracu de acole şi Grigoreia Dorăş 

din Szurţi, şi de la Chiriţă ottam şi dela aiţi oameni buni, scri- 

înd întru acel zapis; precum au venit înainte lor Dumitrașco 

Racul, şi Constandin Panul şi Simion Pană şi Antimiea sora 

lor, feciorii lui Grigorie din Baboşini, nepoţii- lui Trifan de a 

lor bună voe de nimeni siliți, nici asupriţi au vândut a lor drea- 

ptă ocină şi moşia din satul Baboşini, din trei bătrâni, cu 

hotar cu tot, parte lui Trifan, iarăş în ţinutul Tutovii pe valea 

Vârsova din vatra satului şi din țarină şi din câmpu, şi din fâ- 

neţe, şi din loc de prisacă, şi din pădure şi din pomăt şi din tot 

venitul, aceaia au vânduto rugătorului nostru preutului Gheorghie 

şi preutesii lui drept cincizeci taleri de argintu şi iarăşi au adus 

înainte noastră rugătorul nostru preutul Gheorghie şi preotiasa 
lui Tudosca un zapis de mărturie de la Toader Ciurlan şi Micul 

de Rădueşti, şi Ion Scuptrei [eSnmpeu] ottam, şi Pătraşcu ij şi Ște- 

fan tij şi Zahariia şi Dumitru, şi lamandi ziat. Porcea din Oneşti 

şi Mihalachi pârcalab şi Samson din Albeşti şi Sacotă ottam, şi 
Arsenie tij, şi alţi mulți oameni buni, scriind întrânsul precum 

au venit înainte lor Tudora fămeaia lui Mihatov, şi Onofrei 

feciorul ei, şi Pătraşco şi Andreiu fetorii ei, de a IOr bună voe 

de nimea siliţi nici asupriţi, şi au vândut a lor driaptă ocină şi 
moşie din satul Cocoşari în ţinutul Vasiuiului, pe valea Stem- 

nicului din &umătatea satului din parte din £os, Fumătate parte 

lui Petriman, iar din ceelaltă giumătate a satului iarăşi &umătate 

parie lui. Toader iarăşi giumătate satului din parte de sus a treia
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parte partea lui Dumbravă, din vatra satului şi din țarină, şi din 
câmpie, şi din fănaţe, şi cu vad de moară, şi din pădure, şi din 
tot venitu: aceaia- au vânduto rugătorului nostru popa Gheorghie 
şi preutesii lui Tudoscăi, drept 45 taleri. Deci Domniia mea vă- 
zând acea'e zapise cu atâta mărturie de a lor bună voe şi toc- 
mată şi plată deplin, domnia niia am crezut, şi de la noi încă 
am dat şi am întărit pe aceale părţi toate cât scriu mai sus, din- 
tru acele sate Baboşini şi din satul Scurţi şi din satul Coco- 
şeri, ca să fie rugătorulvi nostru. preotului Gheorghie de la bise= 
rica domnii meale din târgul Vasluiului şi preotesăi lui Tudoscăi 
lor şi feciorilcr lor, driaptă ocină şi moşie şi cumpărătură cu 
tot venitul și uric de întăritură neruşuint “nici O dănăoară în 
veci, şi altul ca s nu s mai amestece preste aciastă carte a dom- 
nii meat!e, | 

! „Sau tăimăcit de Evloghie dascal slovenesc 
ot laşi vit. 7268 Noem, 13 zile. 

  

CXXV. 7/78 Mai 9 (1670) Iaşi. Duca Vodă dă rămas pe Gligorie în pâra ce a purces contra preutului Gheorghe cel domnesc, pentru o prisacă bătrână la Baboşini, 
| 

Ho Duca Voevoda bojiiu milostiiu gospodaru zemli 'Mol- 
davscoiu, adecă au avut pără înaintea domniei | meale rugăto- 
riul” nostru Ghiorghie preutul domnescu de trăg de Vaslus cu se= 
mențiia lui | Gligorcea de Baboşini, dzisând, preutul Ghiorghie 
că sintu ei amândoi dintrun moş şi au moşie depreun | la Ba- 

„boşini deci să fie avut preutul Ghiorghie un loc de prisacâ des- 
călecătur(ă) bătrână iar acesta Giigorcea 'să să fie Szulat cu 
pizmă şi sau pus prisaca în calea prisăcii lui, şi aşea | au dat 
samă Giigorcea, că unde şau pus el Stupii iaste mai batrână 
aceaia prisacă a lui, de cât a preu | tului, deci domniia mea în= 
rait chip pe gurile lor, nu iam putut gudeca ce leam făcut car- 
tea | domniei meale la boiarinul nostru. Caracaş ce au fostu pos- tealnic întraceșta chip ca să | strângă oameni buni de pen pre- 
&urul lor şi să socotească cu dre ptate mare. care loc |de prisacâ vor afla cau fostu mai bătrân acela să fie stătător deci. boiarinul | nostru Caracaş aşa ne scrie pre- Cum au strânsu mulţi oameni buni şi bătrâni de pen pre | &urul lor şi aşea au mărturisit cu suiletele lor cum iaste loc mai bă- rân unde iaste prisaca preutului Ghiorghie, iar unde au pus  
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Gligorcea stupii nau fostu prisacă | nici o dată ce au pus Gli- 

gorcea stupii în calea preutului fără de ispravă. asijderea şi de | 

neşte fân ce sau jeluit Gligorcea la domniia mea de au dzis 

că iau luat preutul de pe locul iui iarăşi ne scrie boiarinul noş- 

tru Caracaş cum acel fân nau fostu pre locul lui ce salt aflat 

pre locul preu | tului pre hotarul Petreştitor şi pentraceaia lau 

uat preutul. deci domniia mea dacă am văzut | mărturie încre- 

dințată de la boiarinul nostru ce mai sus scriem socotitam în- 

preună cu | tot svatui şi am aflat cau fostu acolisindus(â) Gli- 

gorcea de preutul fără ispravă Şi au fostu |.puind prisaca lui 

cu pizmă, asupra prisăcii preutului de care lucru sau aflat şi alt 

vicle |] şug mai mare la dânsul, că un zapis bătrân ce au avut 

„ei de cnmpărătură de la Pătru Vodă, despre stră | moşul tor 

Micu! care le era strămoș şi preutului Ghiorghie şi Giigorsii 

şi fiind zapisul '!a Gligorcea | vrând el să scoată pe preuiul 

din moşie iar Gligorcea au ras numele Micului din zapis, şi au 

pus numeii | moşusău Voinicului deci am aflat cu divanul de sau 

dat şi 'certare Gligoricii ' după vina lui | şi lam dat rămas ca 

că râdice stupii, şi casa, de unde iau fostu pus cu piz-.. 

mă şi să mearză săş puz | stupii întrait locu să poată înbiaia 

prisacă de prisacă cum să uaibă nevoe una de aialță | şi întra- 

cela lo să nuş mai puz Giigorcea nici să mai ţie casăiar 

rugătorisl nostru | Gheorghie preutul ca să aibă aş ţinea prisaca 

cu tot ce va fi acolo în veaci de veaci | căci Sau atlat  descă- 

lecătus(ă) bătrână prisaca tui şi de aăasta pâră | să nu s mai 

pârască în veaci de veaci. mpa, citi AHCTOA TCNARAMU Ii HAk HE 

sSacr (înaintea aceştii cărții a domaiei meale, şi altiel să nu fie). 

"Saam gospodinu velea! (lasuşi Domaul a poruncit) 

_u las leat 7178 mai 9. 

Bâriădeanul vel logofăt ișcal. 

+ Andrei Mihul 

_CXXVL. 7178 Mai 9 (1670) iaşi. Duca Vodă dă câştig lui Toader Ciur- 

lan în pâra ce a avut cu Gligorcea pentru părţi din Baboşini, unde preutul :- 

Gheorghe cel domnesc avea o pătrime din o ireime. 

Suret de pe ispisoc de la Duca Vodă din velet 7178 Mai 9. 

lo Duca Voevod bojiiu milostiiu gospodaru zemli Moi- 

Cavscoiu, adică au avut pâră la domniia mea Toader Ciurltan 

cu Gligori de Baboşeni, pentru o parte de ocină din sat din
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Baboşăni, 'cari parte să chiamă bătrânul lui Handrabuj, ce iaste 
cin tot satul din Baboşeni a treia parte, însă din aceia a treia 
parte a patra parte, iaste cumpărătură strămoşului Giigorcii, 
şi preutului Gheorghi din tărgu din Vaslui, iar trei părţi sânt 
a lui Toader Ciurian. şi dintracela trei părţi să fi cumpărat săn- 
gur preutul Gheorghie o parte şi giumătate, iar o parte și gu- 
mâtate să fi rămas lui Toader Ciurian şi acmu să acolisăşte, 
acestu Giigorie de ace parte de ocină de toată zicând Gligorce 
că iaste cumpărătură de moşul lui şi scoasă şi un zapis de scriia 
cum au Cumpărat un Mihăilă Coriat diiacul parte Drăgăneşti 
strănepot lui Pătru Corod,-din ocinile lui Murgu ce au fost vor- 
nic mare, ce am cercetat zâpisul să aflăm credinţa, şi nici o 
iscălitură cu credinţă nam afliat, ci cu adevărat sau atlat zapisul 
minciunos, precum mai apoi sângur Gligorce, sau lepădat d 
zapis şi au zis că iaste fâcut cu meşterşuguri, de care lucru. din 
toate Sau aflat că au fostu umbiându cu meșterşug şi întrace 
parte nici-o trabă nau avut Giigorce, ce sau fostu acolisând fâr 
ispravă, deci au rămas Gligorce denainte domnii mele şi din 
toată lege ţării, iar Toader Ciurlan sau îndreptat şi iam dat săşi 
jie ace parte de acea ocină din Baboşini ce iaste din a treia 
parte ce umblă în patru părţi, o parte şi giumătate şi o parte 
Şi giumăiate să ţie prevtul Gheorghe sângur, iar a patra parte 
cs iaste cumpărătură M cuiui dintracel bătrân să ție + preutui 
Gheorghe cu Gligorcea şi cu alte Săminţii ai lor, cine sânt din 
Micul, iar la celi trei părţi ce sânt făr cumpărătura Micului Gli- 
gorce nici o treabă să nu mai aibă, în veci de veci şi agasta 
pără să nu să mai părăsească preste acestu adevarat zapis. 

CXXVII. 7178 Mai 10 (1670) Jan. Duca Vodă întăreşte preotului 
Gheorghe cel domnesc stăpânire în Baboşini şi Lucuşoare pe dese bătrâne 
de la Pătru Vodă, 

I& Duca Voevoi bojiiu milostiiu gospodaru zemli Molda- 
vscoi-. adecă au venit înaintea domnieai meale şi înaintea a lor 
noştri | Moldoveneşti : boiari a mari şi a mici, rugătorul nostru 
preutul cel domnescu. de târgu de Vaslui, pe nume Gheorghie | 
şi sau jeluit la domnia mea. cu mare jalobă pentru un dres. ice 
au avui de la bătrânul Pătru Vodă. Cumpărătură pre o parte | de ocină din sat. din Baboşini. ce au fostu driaptă cumpărătur(4) 
strămoşului lui Micului, ce Micul au fostu cumpărat, une părti 
din | Baboşini, şi unele din Luc(u)șoare ce sântu la Tutova,
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drept 20 de taleri de ia Toader şi de la Nicoară şi de la sora 

lor Nastia şi Mărica feciorii | Annii nepoții Magdei, strânepoţii 

Dolcăi şi iacăşi şi alte părţi de ocină din Babuşini ce au fostu 

cumpărat Micul de la Anna şi de la Teatiul | şi de la Mal:a şi 

de la Gavril, şi de la Trifan, şi de la Simion, și de ia Anghelina 

şi dela Fetion cari sântu toţi nepoţii lui Pătru Corod | drept 120: 

de taleri, ce sau ales a lor parte. din partea din sus a patra 

parte şi iarăşi o parie de ocină. din Baboşini. ce au cumpărat. 

Micul | drept 20 de taleri de la Anton câtă să va alege partea 

Jui şi aceaste pârţi ce mai sus Scriu leau ţinutipăriniele Gheorghe 

şi cu alte seminţii a lui | carii sântu nepoți Micului, ce uricul 

acel de la Pătru Voiă ce au fost de cumpărătură, a moşului 

lor Micului au fostu pre mâna unei seminţii a lui anum(e) Gli- 

gorcea vrând să scoaiă pre preulul Gheorghie din moşie şi alte 

seminţii a iui pre toate au ras din zapis | numeie sirămoşului 

ior Micul. şi au pus numele numai a moşului său a Voinicului 

de care lucru, au adus dresul la divan. dz iam | vădzut domniia 

mea stricat şi au adus şi pe Gligoreca. carele au stricat dresul 

și Singur cu gura lui, au spus că au vrut să facă meşter | Şug. 

şi iaste greșaia lui, deci domniia me am giudecat drept. cu pra- 

vila şi dup(ă) vina lui. datuisau acestuia Gligorcii | certari şi 

lam dat şi de gloabă la al nostru credintos şi cinstit Solomon 

Bârlădeanul. logofătul cel -mare iară aceaste părţi de | ocine ce 

mai sus scriu, toata si din Baboşini. şi din Lucuşoare datam să 

ție preutui Gheorghie şi cu alte seminţii a lui cu toate cine 

sântu nepoți | şi strănepoţi, Micului. şi ca să fie de la domniia 

mea driaptă daanie şi miluire, şi uric şi întăritur(4) neclătit(ă) 

nici odânăoar(4) în veaci de veaci. HHH AA ce He Smart. şi 

altul să nu se amestice). 
CAAM FCNANZ BEARA 
ay tacok Bar, apon Mai i | 

be a 

Bârlădeanu! vai iogotăt X Andrei Mihul 

Pecetea în «ară aplicată pe hârtie romboidală, cu. exerga: 

IG ÂSka ROEROAA BSE MANIE ron. 3. AN cAAaBckont 2P04- 

Cap de bou 

  

D. Stiri despre Vaslui în secol. XVIII Ş AR 
___ CXXVIIL, 7243 Decembre 20 1704 laşi. Mihai Racoviţă Vodă milueşte 

pe Panaiote pârcălabui cu un vad de moară din hotarul moşiei târgului 

„Vasiuiu.ul, " 

Ic Mihai Racoviţă“ Voevoda bojiu milostiu gospodar zemnlei
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"Moldavscoi. Facem ştire cu această carte a Domniei meale lui Pa- 
“naiote pârcalabul precum mam milostivit Domnia mea şi lam mi- 
iuit cu un vad de moară în apa Vasluiului în protiva târgului ca 
să i fie de la Domuia mea danie şi miluire pentru a lui dreaptă 
slujbă ce ne ne au slujit. Pentru aceaia pre cine va milui Dumne- 
zeu, din a noastră viţă sau pe care altul va milui Dumnezeu cu 
domnie țărăi Moldovii ca să naibă a strica a noastră danie Şi mi 
luire, ci mai vârtos să o întăriască cum şi noi am întărit daniile 
Şi miluirile altor Domni ce au fost mai înainte de n0i. Aceasta 
scriem, | 

IG Mihai Racoviţ Voevod 
u las vit 7213 Dechembrie 20 

I. p. roş + 160 Alugana Pakonuu, ge. a. m. r. 3. Mo 

  

CXXĂIX. 7216 Ghenar 24 (708) regeste. 

Panaiotachi b. v. postelnic Şi cu soțul. său Satta şi cu fiul 
lor Enachi, ce a fostagă, vând lui lon Paladi visternicul cel mare 
a lor dreaptă ocină şi moşie o bucată de loc din hotarul târgu- 
lui Vasluiului, adică una sută de pământuri ce le-au avut danie 
de la Costandin Duca Voevod ; şi arată doao vaduri de moară în 
Bârlad, însă un vad de moară arată că iaste lângă târgul Vas- duimlui (după jaloba log. C. Ghica din 1816; Surete ms. XII, 215). 

  

CXXX. 72:6 Mart 7 (1708) regeste. 
Mihail Vodă Racoviţă întăreşte lui lon Paladi marelui vister- 

nic, Cumpărătura ce â făcut de la Panaiotachi biv vel post. a una 
“sută de pământuri, de o parte şi de alta a vadului de moară, da- nie de la C. Duca Vodă (după jalba 'log. C. Ghica din 1816; Su- rete ms. XII, 215). 

N 

  

„„_CĂXXI. 7217 Ghenar 20 1703 Iaşi. Mihail Racoviţă Vodă întăreşte iui lordachi Ruset biv vel vornic cumpărătura ce a făcut în moşia Buloae, de la gura Teleajnei, de la Pătraşco Buzne, in hotarăle însemnate de Bejan Hudici şi Axinte uricariul, 
! 

I Mihail Racoviţă Voevoda bojiu miiostiu gospodar zemlie 
Moldavscoi. Adică Domnia mea am dat Şi am întărit cinstit şi cre- | dincios boeriului uostru dumnealui Iordache Roset biv vel vornic pre a duimisale dreaptă ocină şi moşie şi cumpărătură .o bucată de loc din gura Teleajnei de la ținutul Vasiuiului anume locul Bu- Oaei ce şau cumpărat dumnealui de la Pătraşco Buzne dreptul (loc gol) lei bani de argintu. Deci fiind nealeasă această bucată de 
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loc sau rugat Domniei mele de iam dat hatarnici pe boeriul nos- 

tru Bejan Hudici vornic glotni şi pe sluga noastră Axintie Uri- 

cariu şi cu Apostol Coşăscu de au mers acolo şi au strâns me=- 

gieşii de priu pregiur anume care sau scris mai gios şi împreună, 

cu toţii au mersu de au măsurat locul şi sau şi stâlpit de cătră. 

alţi răzăşi pe unde leau arătat hotarul Crăciun Kihaia de Bălă-. 

țeni şi Toader sin Chiriţoae om bătrânu de Zăpodeni înzepândusă 

hotarul dintăi din drum din valea Telejnei sau pus un stâipu de: 

piatră din sus de sâlişte Buloaei să prindi din dialu de drum. De. 

acolo de la 'stâlpu drept la dialu spre răsărit pen nişte dumbrăvi 

pe din sus de sâlişte Buloaei şi în dial ia capetile pământurilor 

sau pus un stâlpu de piatră din sus de ruptură de 12 funii de 

departe funia de 20 paşi, de acolo de la stâlpu piste valea Me-. 

nediei şi în margine pădurii sau făcut un bour întrun ulm tânăr.. 

De acolo din păâure tot la dialu spre răsărit pe din vale de un 

loc de prisacă până în zarea dialului, deacii dialul în gios prin pă-. 

dure până la hotarul Mărăcinilor, de acolo se coboară drept la 

vale prin pădure spre apus în margine dumbrăvei sau făcut un 

bour întrun stejar pe vale lui Bour, De acolo de la buor tot la 

vale pe uri nemeş și trece piste valea Mehediei şi în muche dia- 

lului Teleajenei este un nemeş hotaru din gioside ruptură care 

sau zis mai sus, de acolo tot muchea dealului în gios dânduşi 

coaste cu hotarele Mărăşenilor care este a sfintei mănăstiri Sfântu 

Sava din laşi până unde să obirşăşte dialul T elejnei, până intru 

apa Bârladului şi pân la valea ce să chiamă Brodoc de acolo la 

apa Bârladului în sus şi trece gura văii Telejnei pân la hotarul 

Băltenilor pân drept un izvoru ce este în costişă în buza dialului 

Bârladului şi din sus de izvor sau pus un stâlpu de piatră în cos=- 

tişă din vale de drum ce să suie pe buza dialului. De acolo tot 

în sus pe dial dânduşi coaste cu hotarul Băltenilor printre obra- 

ele pământurilor pân în hotarul Mehediei pe un hat printre obra- 

jele pământurilor şi trece piste matca Telejnei şi piste drum la 

stâlpu cel dintăi, care sau pomenit mai sus şi întru această bu- 

cată de loc sau aflat 280 de pământuri; pământul de câte 20 

de paşi de lat de mijloc. Şi la acest hotărât sau întâmplat şi alţi 

oameni buni anume Andrei sin Ambrosie de Zăpodeni şi lon sin 

Gligoraşco ot tam şi Gheorghiţă feciorul Cazacului ot Şărboteşti 

şi Gligoraş Căldare ot Tărăcenii şi alţii pe curs: văzum şi mărturia 

dela hotarnicii care scriem mai sus ci peceţile a tuturor acestor 

megieşi care sau numit mai sus. Deci şi Domnia mea dacă am.
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“văzut acea mărturie adevărată am crezut, întru acea şi de la Dom- 
nia mea am dat şi am întărit credincios şi cinstit boeriului nos- 
tru care scriem mai sus dumnealui lordache Roset biv vel vornic 
pe această bucată de loc din gura Teleajnti ce sau zis mai sus 
„anume locul Buloaei ce şau cumpărat dumnealui de la Pătraşco 
Buznea cu tot hotarul din sămne în sămne pre cum arată mai 

“sus, ca săi fie şi de ia Domnia mea dreaptă ocină şi moşie şi 
“cumpărătură şi uric de întăritură cu tot venitul stătător în veci 

de veci, | 
"U las. vleat 7217: Ghenar 20, vtorago gospodstva (a doua domnie) 

Il Mihail Racoviţă Vv, 
Axintie Uricariul 

PI PP RLIAR 

CĂXXII. 7278 Ghenar 31 (1709) laşi. Mihai Vodă Racoviţă întăreşte 
lui Iordachi Roset biv vel vornic cumpărăturile ce a făcut în 2 hlize din 

=sat din Tărăceni, de pe Bârlad. 

Ie Mihail Racoviţă “Vaevoda bojiu milostiu gospodar zemlie 
Moldavscoi. Adică Domnia mea mam milostivit şi dintranoastră 
osăbită milă am dat şi am întărit boeriului nostru credincios Şi 
cinstit dumneaiui lui lordache Roset biv vel vornic pre a dumisale 
ocină şi moşie pre 2 bliză di loc de pe valea 'Tărăcenilor la ţi- 
nutul Vasluiului precum iau hotărât şi iau ales boeriul nostru Be- 

„jan Hudici vornic glotuii şi cu sluga noastră Axintie Uricariu şi 
împreună cu oamenii buni şi megieşi de acolo care scriu mai gios 
tot anume care aceste 2 hlize de loc şau cumpărat dumnealui de 
la nişte răzăşi de acolo o hliză din Mărmureni ce iaste cumpără- 
tură de la feciorul lui Aluș strănepoţii Moisăi, iar altă nliză ce 
este cumpărătură de la feciorii popii lui Nistor de Tilince cu să- 
„minţia lor toți nepoţii lui lanache de Debrosloveşti şi de la 
Grigoraş feciorul lui Vasile Roman fiiastrul Răciului care aceste 
2 hlize au fost şi mai dinainte vreame alese diaspre alţi răzăşi. Deci 
acmu de iznoavă le au stâlpit aceste 2 nlize şi le au împreunat 
la un loc: hotarnicii care sau numit mai sus pe unde liau „arătat 
hotarul oamenii bătrâni şi răzăşi de acolo anume Ștefan Roinila 
Şi Gavrilă Călugărul cu fratesău Gligoraş Caldari feciorii lui loau 
nepoţii lui Costandin Tărăceanul şi alţi din megieşi încă sau tâm- 
plat la acel hotărât anume Apostol Coșăscul vatavul şi Istratie 
Hulpi de Hultureşti, Andrei zăt Porcişăniţăi, Gheorghiţă sin Ca- 
zacul ot Şărboteşti. Deci s se ştie că acestor doao hlize de loc 
este dispre răsărit hotaru zare, prin pădure pe dialul Tărăcenii
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iar dispre apus este hotar apa Bârladuiui pre cum umblă şi alte 

hotară a altor răzăşi de acolo iar dispre răzăşi de Dobrosioveşti 

sau pus un stâlpu de piatră în dialu pe un hat între obraţele pă- 

mânturilor pe dialu dispre apa Bârladului de acolo sau mai pus 

şi altu stâlpu în vale în sâlişte Dobrosloveştilor în țărmurile gâr- 

lei, de acolo drept la dialu spre răsărit pe valea Găvanului pe la 

o buză de piscu de o pohărnitură şi de la dialu supt margine pă- 

durii sau făcut un bour întrun stejar unde sau ;aflat şi o cruce - 

veche făcută, acesta este hotarul din gios, îar din gios să hotă- 

răşte cu hotarul Făinoaiei şi iar sau pus un stâipu de piatră în 

dialu dispre apa Bârladului între obraţele pământurilor deasupra 

Vârtopilor de acolo pe hat cam şuvăit în sus spre răsărit şi tot 

hatul până în vale Tărăcenilor şi tot drept piste vale dânduşi 

coaste cu hotarul Făinoaei şi la dial în costişă Făinoaei sau aflat 

un hotar de piatră vechiu, de acolo de piste dialul Făinoaei şi 
piste vale Făinoaei drept la dialu la pădure spre răsărit şi iar 

sau făcut un bour în marginea pădurei, de acolo pin pădure şi 

Cu Vadu de moară întru apa Bârladului că aşa scriu şi la zapi- 

sele vânzătorilor care sau numit mai sus văzând şi mărturiia de 

la hotaraici cu peceţile al tuturor oamenilor bătrâni megieşi şi 

răzăşi care scriem mai sus. Intru acea şi Domnia mea dacă am 

văzut mărturia lor am crezut pentru aceia şi de la Domnia mea 

am dat şi am întărit credincios cinstit boeriului nostru lui lor- 
dache Roset biv vel vornic, pre această bucată ds ioc 2 hlize ce 
sau scris mai sus Mărmurenii şi din Dobrosloveşti care săi fie' 

şi de la Domnia mea dreaptă ocină şi moşie şi cumpărătură lui 

şi feciorilor lui şi uric de întăritură stătător în veci. 

U las let 7216 Ghenar 3l 

I6 M.hail Racoviţă Vv.  ftorago gspdstva (a doua domnie) 

Axinte Uricariu 

  

CXXĂIII 7224 April 20 (761) Iaşi. Spatarul lon cumpără satul Tă- 
târaşii de la Maria lui Ştetan Milescul sărdar. 

Adecă eu Mariia &upâneasa a 'răposatului Ştefan  Milescul 
dau fostu sărdar şi cu fiiumeu Frangole szriem şi mărturisâm cu 

acestu adevărat zapis al nostru de nime siliţi nici asupriţi ce de 

anoastră bună voia am vândut a noastră driaptă ocină şi moşie, 

un sat întreg anuma Tătăraşii la ținutul Vasluiului pe apa Bâr- 

ladului cu vecini şi din vatra satului şi din câmpu şi dintrapă şi 

Cu vad de moară întrapa Bârladului şi din păduria cu locuri de
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prisăci şi cu tot venitul şi cu fot hotarul şi de danie şi de cum: 

părătură precum răspund dreasăle ciali vechi acestui sat. Dei 

acesta sat cu tot venitul lam vândut noi de a noastră bună voia 

dumisal lui lon Paladi vel spătar şi &upâhesăi dumisali Nastasia 

dreptu (loc gol) lei bătuţi, findunia dumnelui şi rudă de pre &u- 

pâneasa dumisali şi neau dat dumnealui banii deplin care scriem 

mai Sus şi iam dat dumisali şi zapisăli, şi ispisoacali ce am avut 

pe acest sat. deci de acun: înainte ca să fie dumisali direaptă 

Guta şi moşia şi &upânesăi dumisali cunonilor dumnilorsati în 

veaci stătătoare şi să aibă dumnealui aş face şi isp:soz domnescu 

dentăritură de pe acest adevărat zapis al nostru, ca să le fie mo- 
şie in viaci. aşijderili şi pentru pietrili morilor de acolo îiindu 

luate de alţii, unde liăr afla să aibă dumnealui a le lua cu toată 

volniciia şi acest zapis şi vânzare am făcut denaintea dumitor- 

sal boiarilor celor mari şi a mici şi a fecori de boiari, cari au 

iscălit mai &os, şi noi pentru adevărată credința niam pus peciate 

şi niam iscălit, şi eu Axiutie Uricarul am scris acest zapis ca sâs 

ştie. u las vite) 7224 Apr. 20. 

Maria Mileasca sărdoae (|. p. Magia) 
+ Frangole sin Milescul iszcal. '  Constandin Bucium post. 

Ghedeon Mitropolit Moldovlahii  Dumitraşco Racoviţ hatman 

Calistru Episcop  Radovschi Gavril Miciescul vel vornic. 

Ilie Catargiul vel logofăt „__ Darie Donici vel vornic 

Lupul Constachi vel vornic Ştefan Catargiul b. v. clucer 
Coastandin Zbire biv şetrar 

Lupul logofăt 

CXăXXIV. 1716. Ştiri despre Vaslui din Scrisoarea lui Demitrie Cantemir 

In Descriptio Moldaviae găsim mai multe ştiri despre Vaslui 

şi anume: Da 

a) Apele: Bârladul se adaoge cu Bărlăzelul, Sacovăţul, 
Țelna, (Vilna), Rebricea, Vasluiul, Vasluețul, Racova, (Urasaa, 

Lohanul, Docolina, Holbana, Horiat, Smila, Corova, Berheciul, 
Zeletinul şi Corodul. 

b) Zinutul Vashuiului. Intru dinsul este Vasluiul, 12 ceasur 

din laşi, pre drumul Galaţului, lângă gura pârăului Vasluiul, unde 
se varsă în Bârlad, și era câte o dată scaun domnesc, unde şi 
acum sânt casele de faţă. Oblăduirea lui s'au dat asupra ispravnicu- 
lui de Vaslui, după -ce s'a aşezat domnia în laşi, (idem pg. 24) 

Cc) Venitul şi dusul domnilor de la Galaţi la laşi. „Şi într  
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acest chip agiungând el (domnul) la Galaţi, oraşul Moldaviei cel 

dintăi despre Țarigrad, îl întimpină acolea toţi boerii de ţara de 

gios, şi unii încă şi din țara de sus, care sunt mai pe aproape, 

şi-l petrec până la laşi; și pe drum încă fiind el cercetează 

pentru supuşii săi, le ascultă jalobele şi le hotărăşte, (idem pg. 124) 

lar pe Schimni-agassi îl tremete înapoi, dându-i un boer .să- 

petreacă până la Galaţi, (idem pg. 129). 

'0bs. Cum Vasluiul era în drumul spre . Galaţi, era loc de 

popas (vezi la pg. 137, pentru Kapegi-başa). 
d) Vornicu de Vaslui... lară pentru că boeiii cei mari îre- 

bue să fie la curte mai necontenit... pentru aceea în fiecare oraş 

sau târg s'au orânduit osebiţi judecători ca să judece pe locuitori 

aceştia în câteva lozuri se chiami parealab;, iar i n altele v0rRiC 

Şi camarași. 

Câte doi parcalabi sint la Hotin, la Cern ăuţi, Suceava, Neamţ 

Soroca, Roman, Botoşani, (Tirgul Doamnei), Orhei, Kişinău, Lăpuşna 

Fălciu, Galaţi, Tecuci, Tutova, Putua ; câte nn parcalab la Bacău 

Târgu-Frumos, Hârlău Covurlui ; câte doi vornici la Bârlad, Doro 

hoi şi Câmpulung, un vornic e la Vaslui; la Ocna sunt 2 ca- 

maraşi, (idem 214). | 
e) Vorbind de locuitorii ţării zice : „Se mai zăbovesc pentru 

neguțitorie şi Turci mulţi în laşi şi prin alte târguri, însă nu le 

este slobod să-şi cumpere moşii, (idem 243). i 

î) Bulucbaşe de târguri sunt în fiecare târg câte 4 sau 5» 

iar în laşi sunt zece;—19 căpitani de polcuri câte 1000 oameni 

în cele 19 județe ale Moldovei, (idem 178). 

8) Ospeţia Vasluenilor : Vorbind de obiceiurile Moldoveni- 

lor din țara de gios, arată că ţăranii sunt foarte bucuroşi de 

oaspeţi şi că-i aşteaptă cu masa până la 7 ceasuri din zi (adică 

unu la amiazăzi) şi ca să nu mânânce singuri trimet pe slugi pe 

la căi că; să cheme la masă, pe „câți drumeți ii vor întâmpina, 

Numai singuri Vaslueni, nu au lauda aceasta, că ei nu numai căş 

inchid casele şi cămările de cătră oaspeţi, ci când zăresc pe vre 

unul că vine, atunce se tăinuesc, îmbracă haine proaste şi vin 

inapoi în chip de calici şi cer milostenie însăşi dela străini, (idem 

pg. 261). | 

Obs. Această cârâială ce o face D, Cantemir Vasluenilor 

se explică prin aceia că din vechi marii musafiri, cari veniau în 

trecere spre laşi, erau găzduiţi de Docolineni, cari aveau anumite 
9
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privlegii. In schimb  Bârlădenii şi Vasluenii erau năpăstuiți cu tot 
felul de rechiziţii, pentru marii musafiri ; se vede că Bârlădenii 
e-au suportat cu resignare, pe când Vasluenii au găsit mijlocul 
de a scăpa. de ori-ce fel de rechiziții, făcând pe calicii, curat vorba veche: Bârlădenii făceau pe răioşii, iar Vasluenii pe calicoşii | 

  

CĂXAV 7230. Decembre 20 (1721) aşi (regeste), 

Intr'un zapis din 1799 Dec. 13 se aduce în regeste şi o da- nie gospod de la Mihai Vodă Racoviţă din 7230 Dec. 20 pe un vad de moară din apa Vasluiului, în dreptul târgului, au vândut dumisale cuconului Costachi Ghica hatman drept 80 lei, Şi de a- cum înainte să aibă a-l stăpâni în bună pace, şi câte scrisori au fost asupra acestei pricini am dat împreună cu dania. 
(ss) Neculai Codrescu (cf. Surete ms. XII 182). 

  

CXXĂVI 7234, Decembre 15 (1725). Iaşi. Cercetarea şi alegerea ho- tareior satului Tătăraşilor despre Vaslui, moşia lui lon Paladi spatar, 
T Milostive şi luminate Doamne să fii măriia ta sănătos, facem ştire mării tale că mai în trecute zile au fost jăluit mării tali, dumnealui lon Paladi biv vel Spătar, pentru un sata dumi- sali Tătăraşii ce cun aica la V aslui zicându cum mai in trecută vreame întru a&asta domnie a mării tale, până era viu. Grebenta egumenul de de Dbbrovăţ au cerut la măriia ta de ai dat danie o bucat de loc mănăstirii Dobrovăţului din locul târgu- lui Vasluiului, iară nu din locuri boereşti şi cu ata danie să hie împresurat o bucată de loc despre pădure, din locul Tătăraşilor a dumisale spătarul Paladi, deci pe jaloba dumisali Spătariului meai poroncit măriia ta, cu luminat Cartea mării tale să vinim aica la Tătăraşi să luăm sama Cum a hi mai cu dreptate pe diriase Şi pe zapis ce va arăta dumnialui spătarul să hotărâm satului Tătăraşii despre locul. târgului Vaslisiului Şi a satului Munteanilor cari iaste a mănăștirii lui Barnoschii Vodă şi a mănăstirii Zu- 

goveţi din Vaslui şi de la fară şi am purces a hotărâ satul Tată- raşii prin pregiur despre alte hotare pe cum au arătat siamnele 

despre o parte am strânsu oameni buni şi bătrânii megiiaşi tâ
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din direse denainte de la răpoosatul lliiaş Vodă şi de mărturie de 

la dumnealor, lie Sturza biv vel stolnic şi Gavril Costachi biv 

sardar şi Constandin Cărăcaş jătnicer şi pe priceperea megie- 

şilor aflutam ca să începe hotarul Tătăraşilor din Cetăţue la vale 

până în fântâna Cornii prin pădure sau pus stâlpii de la vale de 

fântână în marginia pădurii în poiana lui Simbotin şi de acolo ia 
vale peste şes în grindul călugăriţii şi de acolo iară peste şes 

până la polul hatmanului şi peste Bârlad şi peste şes până în 

«drumul cel mare intr'o moviliţă unde au descălecat svânta şi de 

acolea peste şes spre răsărit psste apa Vasluiului, pe Vasluiul cel 
bătrân până in obârşiea Topilelor şi acolea sau pus un stâlpu şi 

de acolea la dial în capul piscului Bustei sau pus stâip şi de a- 

acolea pe drumuşor peste valea Bustei pe din gios de odae cesă 
pomeneşte că au fost a lui Pătraşco diiaconul în dreptul viilor în - 

zare sau pus stâlp şi de acolea la vale pin gura viilor spre ră- 

sărit pe deasupra pomilor Nechitei întrun piscu sau pus stâlpu 

şi de acolea pe marginea pădurii spre răsărit pe culmea dialului 
până în zare in pravilă sau pus stâipu şi de acolo în sus pen 

rădiu până în obârşiia” văii Butnariul spre răsărit în dialul de 

mijloc în capul poenii din sus sau pns stâlpu şi de acole la vali 
unde Sau făcut siamne în doi stejari de acole iară la vali până în 
matca văii Dodeştilor şi de acoli la dial zarea dealului în drumul 

Huşilor sau pus stâlp şi de acolea pe drumul Huşilor la vale pe 
din sus de prisaca lui Trohin până în matca văii Orzeştilor şi 

de acolea la dial spre răsărit, pe la o fântână un rându de pă- 

mânturi sau pus stâlpu în costiş şi de acolea pe costiş în &os pe 

hotarul Ţirăi până în matca Orzeştilor în izvoară sau pus stâlpu 
în malul părăului despre apus şi de acole pe costiş până în obăr- 
şiia văii Ulmului şi sau pus stâlpu şi de acolea în &os pe culmea : 
dialului până în morile lui Ciutaş şi de acolea la vale pe pitorul 

dealului pân în matca văii Dodeştilor şi de acolea la dial spre a- 

pus pe hotarul Țirăi până în dialul de mijloc şi de acolo la vale 

Pân în vale Mânjăştilor, şi de acolo la dialul Dobărcenilor aicea 
la acest loc deade sam. lon Stegariul de Vaslui că au împresurat 
călugării de la Barnovschi o bucată de lac din hotarul Tătăraşilor 

şi au luat şi dejmă călugării, iar noi căutându pe siamnele dria- 
selor dumisali spătariului care să pomenescu mai “sus adevărat 

să află impresurat despre călugării că am aflat peste vale Dobăr- 
Seniior în costişea despre apus şi un stâlp vechiu, pus de acei
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boiari ce scriu mai sus că au hotărât la “Niiaş Vodă şi am aşe- 
zat şi noi stâlpu la loc şi încă şi tot mai mărturisi lon Stegarul 
de zis ca tot pe acola iaste hotarul că i sau tâmplat de au cunm- 
părat nw'odată ce în câteva rânduri şi de la Miclescul şi de la 
călugării şi acolea aa bucată de loc tot în partea Tătăraşilor 
sau dejmuit şi de aici la dial în capul dumbrăvii din &os în dru- 
mul Mânjăştilor şi acolea sau pus stâlpu şi de acolea pe drum la vali pin obărşiia văii Negrii pe drumul ce miarge la moara lui 
Cuza în răspântili drumurilor sau pus un stâlpu şi de acolea la 
vali, .pin dumbravă pân in matca văii Munteanilor sau pus stâ!p 
şi de acolea la dial pen dumbrav (dres; pe drum) pi undis un 
rând de pământuri sau. pus stâlp şi de acolea în &os pintre rân- 
durile pământurilor până în râpa €a mare şi de acolo un stâlpu 

“în nialul râpii din sus şi de acolea în &os pe muchia dialului până în matca văii Munteanilor până unde să pomenescu grădinile ace- 
lea sau pus stâlpu in malul părăului din sus şi de acolea pe pâ- 
răul grădinilor pân în apa Bârladului, şi de acole pe țârmurile 
Bârladului despre apus până unde, să pome(ne)scu la morile Băi- 
sanului şi de acole peste luncă în &os, până în vladnic în capul poenii lui Rântunici din &os acolia sau pus stâlpu şi di acule pin 
vlabnic spre apus şi peste drumul cel mare sau aflat un stâlpu 
vechiu in costiş despre apus de acolo la dial până în muche dia- 
lului în totarul călugărilor de Zugravi şi acolea sau pus stâlpu în muchea dialului în Capul pământurilor şi de acolea pe muchia 
dialului în sus pe la morile lui Vodă şi de acolea tot în sus pân 
în drumul lui Toader Şi acelea sau pus stâlpu şi de acolea pe 
drum spre dumbravă pân în prihodişte şi acolea sau pus stâlpu: 
şi de acolea pe prihodişte şi peste vale Lipovăţului şi la dial prin 

* codru până în zare dealului, în drumul Bogdanei şi acolea sau aflat buor întrun stejar şi de acole pe muchia dialului în sus până: în movila lui Săcară şi acolea sau aflat buor într'un fag şi de a: 
colo tot pe drum pân în fântâna prunilor şi acolea sau aflat buor 
intrun fag vechiu şi de acolea până în runcu pe dialul Timofte- 
iului am făcut semne întrun Copaci şi de acole pe dialul Racovei 
pân diasupra Grajdurilor acole sau făcut semne intrun stejar:şi 
de acolo tot pe dialul Racovei pân în cetăţue unde sau pus amânr 
doi stâlpi unul ce vine despre dialul Racovei şi unul ce eaută spre fântâna Cornii. Deci noi aşa am aflat şi am socotit cu mare drep- tate impreună cu toţi megiiaşii şi târgoveţii cari sau tâmplat şi pe:
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adevărate direse şi mărturii a dumisali. Paladi spătar, iară afară 
de cum scriu direasele nu niam atinsu nici de un locu iară pențru 
o bucat de loc ce tei milostivit măria ta de ai fost dat din locul 

târgului mănăstirii Dobrăvăţului am aflat că au împresurat călu- 
gării o bucat de loc din Tătăraşii dumsali despre pădure de unde 

“se zice dialul Timofteiului i a Racovei dară noi acole nimini nu 
niam atinsu ce am lăsat semnele călugărilor pe loc şi aşa am aflat 

«cu bună dreptate toată socoteala aceştii moşii Tătăraşi se înşti- 
ințăm mării tale ce a hi mila mării tale să fie măriia ta sănătos. 

| It 7234 Decemb. 15 

Robul mării tale Gheorghe Hermeziul biv clucer iscal. 
Robul mării tali Frătiţă Balea căpitan. 
Robul mării tale hotarnic lon Corni biv parcalab 

Robii mării tale ot târgul Vasluiului. 

“+ Sandul sin Buzdugan | “+ Ion Stegariul . 
+ Andronic sin Croitoriţii + Frătiţă Dochiţă 
+ lon sin Matei Burghelia ot Orzăşti “+ Constantin 
 Draci sin Gorie . Si + Tofan Băhnar 

__ Rugătorul mării tale Erei “Ştefan 'ot beserica Gospod ot Vas- 
“ui iscal, | a - 

Robi mării tali ot Robi mării ialeot  Robul mării tale ot 
Băhnari ;  - Racova;  Lipovăţ 

“i Ştefan Cotae + Andrei Găluşcă + Ghiorghiţă Burghelea 

* Glizoraş Golbere + Qav. sin Găluşcă | Anton zet Iftenie 

+ ltenie Hiopce + Vasile Jijie + Simion zet Bârsan 
1 Mihal. sin Ifteni + Toader Jijie + Andrei. Cărăzaş 

| + Neculai sin Kelsie | 

Notă : mărturie hotarnică pe Bahnari de la Hermeziu i alţii 

7234 Dec. 15, o ” 

Lă 

  

CĂXAVI, 7254 Martie 20 (1746) regeste. . 

Neculai Tiron vornic de poartă. hotărniceşte moşia Mărăşenii 

ce este pe apa Telejnii, proprietatea mănăstirii Sf. Sava din laşi 

Se arată hotarăle şi megieşii: despre răsărit: cu Portarii (Mitrea 

clucerul) şi Delea moşia lui Mihai Vodă dată din trupul moşiei . 

Vasluiului; despre apa Bârladului şi târgul Vasluiului (vornicul
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Paladi), din sus cu moşie pah. Ștefan Roset, iar din jos despre Teleajin cu aceiași moşie. (Hotarnica e cuprinsă în ispisocul dom- nesc din Îi August 7254.) 

  

CXXXVIIL. 7254 August 11 (1646) Iaşi. lon Nec. Vodă Mavrocordat in. tăreşte lui Damian egumenul de Sf. Sava moşia Mărăşenii la Vaslui, în ho- tarăle alese despre vecini de Nec. Tiron vornic de poartă, 
I6 loan Neculai Voevod bojiu Milostiu gospodar Zemlie Mol- 

davscoi. 
Facem ştire cu această carte a domniei mele precum au ve= nit inaintea Domniei meale Şi dinainte boerilor noştri Moldovii a. mari şi a mici rugătoriul nostru sfinţia sa Dămian egumenul şi: cu tot soborul de la sfânta mânăstire a sfântului Savii şi niau a- rătat o mărturie hotarnică din velet 7254 Mart 20 de la boeriul' nostru Neculaiu Tiron vornic de poartă scriind că din poronca noastră au mersu la silişte Mărăşenii moşia Sfântului Sava ce este pe 'Telejna in ținutu Vasluiului cara moşie să hotărăşte cu Delea moşia Domniei sale Mihai Vvd şi cu Portarii moşia Mitrei. clucer din spre răsărit, iar despre apa Bârladui de cătră târgul: Vasluiului să hotărăşte cu moşia vornicului Palade, iar din 'sus: se hotărăşte cu moşia paharnicului Ștefan Rusăt şi dispre apa. Telejnei se hotărăşte tij cu moşia pahar. Ştefan Rusăt. Şi mer-- gând acolo la Mărăşeni a făcuț Ştire tuturor răzăşilor ce au moşii pin pregiur şi dispre partea Domniei sale 16 Mihaiu Vodă au tri:- mis Mitre clucerul pe Apostol Potorache om bătrân ca de 80 ani. carele au arătat sămnile vechi a locului şi alți oameni ri:egieşi din: pregiur anume Postolachi a Necolei ot Zăpodeni om bătrân şi: îrate său Stratulat de acolo şi lon Dănăilă ot tan şi Zaharia braţ ego şi Simion Perdiul ot tam şi lon Băle ot tam şi Cozma Carpu: şi Roca sin Potorachi tot din parte Mitrii cluceru şi Andrei Tiac4: ot Ciofeni şi Trohin ot Uaceni din parte paharnicului Ștefan Ru-- săt carele au arătat hotară vechi prin carte de 'blăstăm a preos=- finţitului Patriarh, Deci cu toţi acei oameni au mersu la capul ho- tarului Mărăşenilor din sus în poiana lui Carpăn şi tot dialul în: gios prin poiana Muncelului printr'o movilă de asupra Portarilor parte pe dispre răsărit şi dispre Mitre Clucer Şi de acole în gios deasupra Turcaşului lângă drum sau găsit un bour vechiu şi sau incit şi cu alt bour nou. Şi dintracel bour la vale epre apus și câ in gios supt costişă sau găsit un hotar vechiu şi sau inoit
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cu alt kotar nou şi de acole la vale prin puţul Tudosiei în Dele 

şi între piatră şi între puț sau găsit bour întrun ulmu Şi iar 

sau incit cu alt bour nou şi de acole în gios pe Dele în mar- 

gine dumbrăvii sau făcut bour întrun stejar şi pe acole în 

gios pin dumbravă sau pus o piatră hotar intro poeniţă şi 

de acole tot în gios pin dumbravă sau mai făcut şi alt bour 

intralt stejar şi de acolo tot în gios în margine dumbrăvii 

dispre Bârlad sau făcut şi alt. bour într'âlt “stejar. Și de a- 

“cole apucă podişul în gios pân în drumul. morii ce vine cur- 

meziş dispre apa Bârladului şi acolo sau pus piatră hotar din sus 

de drum şi de acolo la vale tot drumul până întro piatră hotar | 

a vornicului Palade şi de acolo la vale pe un pârău pân în apa 

Bârladului şi de acolo tot malul Bârladului în sus pân din sus 

de vadul Brodocului lângă nişte spini din gios de un puț în şesul 

Bârladului sau găsit o piatră hotar vechiu a dumisali Ștefan Ru- 

săt paharnic şi de acole supt costişă dispre Telejna în zare dia- 

lului lângă drumul vechiu a Podanilor care merge la Mărăşeni şi 

sau pus piatră hotar în margine drumului vechiu şi de acole în 

sus în zare dialului pe drept balta Boloaei în zarea dialului Te- 

lejnei sau pus şi altă piatră hotar, şi de acole în sus în zarea 

dialului deasupra fântânei Boloaei sau pus şi alt stâlpu hotar şi 

de acole în spre .răsărit din sus de fântâna lui Pester sau pus 

stâlpu hotar lângă drum în matca văii şi de acole tot in spre ră- 

sărit pe valea lui Boor sau găsit un buor vechiu în marginea dum- 

brăvii şi sau incit cu un buor nou şi de acolo la dial au mai fă- 

cut un buor la mijlocul râpilor în margine unei poeni, şi de acole 

înainte sau încheet toate sămnile hotară a moşii sfintei Savii în 

poiana lui Carpăn unde sau pus stâlpu atâta este tot hotarul 

Mărăşenii. 

Pentru acea dar şi Domnia mea dacă am văzut acea măr= 

turie hotarnică la mâna rugătorului nostru lui Dâmian  egumenu 

din Sfântu Sava de la acel vornic de poartă hotarnic am crezut 

ăi de la Domnia mea încă am dat sfintei mânăstiri Sfântului Sava 

pe acea de mai sus care să numeşte moşia Mărăşenii pe Telejna . 

în ținutul Vasluiului ca să fie sfintei mânăstiri dreaptă ocină şi 

moşie cu tot hotarul şi venitul şi să fie ispisoc de miluire şi de 

intăritură stăpânitor în veci în toate sămnele cum sau aratat mai 

sus şi altul nimene să nu s'amestece piste cartea Domniei mele. 

Şi sau scris ispisocul acesta în scaunul Domniei mele în oraş le-
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şelor intru al patrule an a Domniei mele de Tanasă Petrcvici 
Uricariul Logofăt de taină. : 

- | Veleat 7254 August 1l 
A. Razu vel logofăt 

i Poslăduindusă de mire este întocma după suret  hotarnicii mănăstirei Sfântului Sava ce au trimis egumenu cu Petrache omul 
mănăstirei. 

Neculai . Sărdar a 1810 Mai 30 
SEC zener et ace 

CXXXIX. 7265 Ghenar 73 (1757) Iaşi, Cartea lui Cost. M. Cehan Ra- coviţă Voevod cătră Nec, Racoviţă med. să meargă şi să aleagă locul dom- nesc al moşiei târgului Vasluiului alierosit mân. Precista din Roman. 

| l& Costandin Cenan Racoviţă Voevod bojiu  milostiu gOs- podar ze:mlie Moldavscoi. 
Scriem Domnia mea la credincios boeriul Domniei mele Dum: neaiui Neculai Racoviţă biv vel medelniceri, Neculai Banul vornicul de poartă. Vă facem ştire că Domnia mea am afierosit locul cât iaste drept domnescu la târgul Vasluiului afară de vatra târgului, sfintei şi dumnezeeştei noastre mânăstiri din târgu de Roman unde să prăznueşte Adormirea Precistei pentru care trebuind ca să să aleagă locul acesta cât iaste şi să să şi hotărască, iată că vă rânduim veninduvă carte Lomniei mele îndată să mergeţi la târgu ia Vasiui şi. să iuaţi pe târgoveţii de Vasluiu ca să vă arăte tot locul cât iaste gospod de giur împregiur şi arătânduvă săl mă- Ssuraţi. pe trei locuri cu funie pe la capete şi pe la mijloc în curme- ziş şi săl şi hotărâți cu stâlpi şi să faceţi mărturie hotarnică în sămne arătând în scris câţi stânjeni au eşit în Curmeziş la fieşte care măsurare cum şi lungul hotarului câte funii sunt şi iscălind hotarnica să puneţi şi pecetea târgului de va fi- şi numele târgo- veţilor ce vor fi ia hotărât Şi să o daţi la mâna omului mânăs- tișei ce va rândui acolo. Și cum poroncim aşa să faceţi, aceasta scriem. 

| | 7265 Ghenar 13 
Pecete domnească aplicată;pe hârtie : | ico | KO | m | ia | PK ! BB | 1753, cap de bou, pasere.



CXL, 7265 Ghenar 28 (1757) Mărturia hotarnică a lui Nec. Ra- 

coviță biv vel med. de alegerea hotarălor moşiei târgului Vasluilui, afiero- 

sită Precistei din Roman. | 

Diu luminata poroncă Domnului nostru loan Costandin Mi- 

hail Cehan Racoviţă Vvd: 
| Intru care ne poroncești Măria ta ca să mergem în târgul 

Vastuiului şi săl hotărâm cu stâlpi de giur împregiur cât este 

drept loc domnesc aiară din vatra târgului şi săl măsurăm în 

lung şi în curmeziş: deci dar după luminată poroncă Măriei tale 

mersam în târgul care să numeşte mai sus' Vasluiul şi am strânsu 

târgoveţii cei mai bătrâni care au ştiut hotarul cum au umblat şi 

sau pus şi sămne după cum arată foaea ce sau făcut din hotar 

în hotar, care semne. din gios să hotărăscw cu Bahnarii dumisali 

Joniță Palade biv vel spatar iar pe din sus să hotărăscu cu Grecii 

moşie dumisale Radul Racoviţă biv vel logofăt şau eşit, şam mă- 

surat în fruntea locului din spre apus pe Racova 194 funii şi 
îunia de 20 stânjeni care fac 3880 stânjeni şi sau măsurat şi la 

mijlocu locul “alăture cu târgul pe din spre apus pe apa Bârla- 

dulvi şi pe Delea' în sus şi sau aflat 139 funii care fac 2600 

stânjeni şi sau mai măsurat şi pe apa Vasluiului pe dinspre ră- 

sărit din hotarul Bahnariului pân în hotarul Grecilor din sus şi 

sau aflat 57 funii care fac 1140 de stânjeni şi sau măsurat şi 

lungul locului şi sau aflat din codrul Racovei pân deasupra Bah- 

narilor în drumul Nebunului ce merge pin pădure pe deasupra! 

Bahnarilor 498 funii şi funia de 20 stânjeni care fac 9960 stân- 

jeni şatâtai tot hotarul târgului Vasluiului şi cu plecata noastră. 

scrisoare de mărturie facem ştire Mâăriei tale şi să îii Măria ta 

sănătos. 
leat 7265 Ghenar 28 

plecaţi robii Măriei tale 
Neculai. Banul vornic de poartă. 

Neculai Racoviţ biv vel medelnicer 

  

„__ CXLI. 7263 Ghezar 28 (1757). Fonsa hotarnică da alegerea moşiei 

târgului Vasluiului, sâdicată de N. Racoviţă medeinicerul. 

Foae anume după cum sau hotărât târgul Vasluiului afară din 

vatra târgulul care este dreptu loc gospod, veleat 7265 Ghenar 28. 

Incepândusă hotarul din tăi dengios de târgu în şăsul Vas- 

luiului dintro moviliţă ce să numeşte movila Sfintii unde este şi 

hotarul Bâhmarilor a dmsale spătar loniţă Palade. 

Şi deacole spre apus peste lunca Bârladului dânduşi coaste
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tot cu acel hotar a Băhnarilot pănă unde dă Racova în Bârlad, 
unde să numeşte podul hatmanului Miclescului. 

Și de acole tot spre apus piste lunca Racovii pân în grindu 
Călugăriţei şi în capul grindului din sus sau făcut bour. 

„Şi de acolo tot spre apus Ia dial prin codru pân în fântâna 
Cornii în costiş. 

Şi de acole dreptu la dial prin codru tot sprea apus pân 
în zare dialului unde să numeşte cetățue unde sau făcut şi buor 
şi stâlp de piatră. 

Şi de acole tot zarea dialului în us până în drumul poşei- 
lor (noupiunaop). | 

Şi de acole tot zarea dialului în sus prin codru până în pă- 
răul Ghilcarilor, unde se hotărăşte cu moşie mănăstirei  Floreştii, 

Şi de acole purcede părăul Ghilcarilor la vale spre răsărit 
până unde dă părăul în apa Racovii, unde sau făcut şi bocar. 

Şi de acole apa Racovii în gios pân în gura văii Popii ce 
să numeşte Hopul piste apa Racovii dispre răsărit unde sau făcut 
şi bor. 

Și de acole la dial spre răsărit lovind cam Cheziş până în 
ruptura drumului. 

Şi din ruptură tot spre răsărit alăture cu drumul pe din 
sus de drum pân în coada văii Hoşcoleţului unde este stâlpu de 
piatră hotar a dumsale Dumitraşco Paladi vist. unde sau pus şi 
bocor. 

Și de acole la vale tot spre răsărit printro poiană ce să 
chiamă Dumbrăveni, unde sau făcut bor. 

Și de acole la vale tot spre răsărit piste şăsul Bârladului 
păn în malul apii Bârladului, unde este iarăşi hotar stâlpu de pia- 
tră a dmsale Dumitraşco Paladi vel vist, | 

Şi de acole tot spre răsărit piste apa Bârladului şi dreptu; 
la dial pintro ruptură unde sau pus stâlpu în zare dialului. 

Și de acole zare dealului în sus pe dispre apa Bârladului până din sus de rediul lui Vodă unde este iarăşi o ruptură şi stâlpu de piatră a răposatului intru fericire Mării sale Mihai Vodă. Şi de acolo la vale iarăşi spre răsărit piste vale Delii, unde au fost ezărcan în matca Delii Şi dreptu la dial tot spre răsărit pănă în muche dialului dinspre apa Vasluiului unde este un stâlpu: de piatră de asupra unor vezuini care hotar este a dum. Raco=- viţă Radul biv vel logofăt.
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Şi de acole la vale tot spre răsărit pân în şesul Vasluiutuiă. 

peste apa Vasluiului unde au fost bor intrun păr. 

Și de acole pişte şesul Vasluiului şi dreptu la dial dânduşi 

coaste cu moşie dum. Radul Racoviţă biv vel logofăt şi tot spre 

răsărit până în zare dialului Busti; unde este stâlpu hotar iarăşi 

a dumisale Radul Racoviţă biv vel logofăt. 
Şi de acole la vale tot spre răsărit peste vale Busti;, unde 

sau pus stâipu de piatră. 

Și de acole la dial spre răsărit de dumbravă şi prin poiana. 
lui Foico şi tot la dial spre răsărit pănă în zare dialului în dru= 

mul Nebunului, unde să hotărăşte cu Băhnarii şi sau pus bodor. 

Şi de acole zare dialului în gios pe drumul Nebunului pin 
pădure pân in fundul Viişoarelor unde sau făcut şi bocor. 

Și de acole la vale pe zare dialului Viişoarelor spre apus. 

pân la Corniu unde este hotar a dumsale loniţă Paladi biv ve: 
spatar. 

Şi de acole tot la vale spre apus piste gura văii Bustii din. 
gios de fântâna Rămilor lângă drumul cel mare dia vale de drum,. 
unde iarăşi este hotar stâlpu de piatră iarăşi a dum. loniţă Paladi.. 

Și de acole piste şăsul Vasluiului tot spre apus can chizeş 
păa iarăşi în movila Sfintii de unde sau început hotarul, dentăi şi. 

atâtai tot hotarul târgului Vasluiul d.n giur înpregiur. 

Vatra târgului după cum sau lăsat să să ştie, Incepândusă: 
numele diutăi din vadul ce este după ezătura ce vine din gios- 
din sus de casa Culii căpitan şi apa Vasluiului în gios pănă în 

podul ce trece drumul cel mare peste apa Vasluiului din gios de 
târgu şi de acolo apa Bârladului în sus pănă unde dă părăul Delei: 
în apa Bârladului și părăul la deal spre răsărit pănă în gura văii 
Delii şi de acole pe o buză de piscu la dial tot spre răsărit pin- 
tro moviliţă ce este deasupra în piscu, din sus de rupturile dru-- 
mului celui mare şi de acole tot spre răsărit alăture cu drumul ce- 

merge pin Vaslui pe din sus de drum şi la vale peste podiş pân: 
in ţintirimul Zugravi pe din sus de țintirim pânân carare în va- 
dul Vasluiului de unde sau început dintăi şi atâtai tot hotarul ceau. 
rămas adecă vatra târgului. 

Neculai Racoviţă biv ve! medelnicer. 
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CXLII, 7265 Noembre 30 (1757) Iaşi. C. Mihai Cehan Racoviţ Vodă afieroseşte. măn, Precista din Roman, moşa târgului Vasluiului pe semnele “alese de boerii hotarnici. ! 

160 Costandin Mihail Cehan Racoviță Voevoda bojiu milos- 
tiu gospodar zemlie Moldavscci. 

Multe căi şi multe mijioace neau aratat marele şi prea înal- 
ţatul Dumnezeu cătră sufleteasca mântuire Şi cătră viaţa cea de 
Sus şi vecinică prin care lesne călătorind lucrătorii faptelor celor 
Dune, să fac moşteni împărăției ceriurilor şi măcar că să pot a- 
rata şi-a să cunoaşte la toate obştele şi printralte mijloace de 
fapte bune, iară mai ales pliroforie şi. mai întărită încredințare 
să vede la toţi a fi evlavie şi cuceria lor cătră sfintele şi dum- 
nezăeștile lătaşuri unde pururea şi întodeauna să laudă şi să pros- 
lăveşte numele marelui şi prea înaltului Dumnezeu şi de cât toate 
bunătăţile alegând neştine din tot sufletul şi dintru toată inima 
dragoste şi iubire de Dumnezeu să vede şi să cunoaşte .că că- lătoreşte pe calea cea cu adevărat împărătească şii duce de so- sescu cătră sinurile lui Avraam, care şi mulțimea de păcate aco- 
pere şi necurăţiile cele sutieteşti Şterge pentru că urmează po- roncii lui Dumnnzău cei dintăiu Şi mai mare între toate poroncile este să iubeşti pre Domnul Dumnezăul tău din tot sufletul tău şi din toată inima ta şi din tot cugetul tău, pentru acea cei ce să nevoescu să dobândiască moştenirea cea ds sus, datori sunt a alerga câtră iubirea de Dumnezeu cu' întărirea şi întemeiarea a- fierosârilor şi daniile ce să aduc Şi să închină ia dumnezăeştile casă pentru că acestea foarte cu credință şi cu dragoste sânt priimite inainte a tot ţiitoriului Dumnezău fiind ca o roadă a dra- gostei cei cătră Dumnezeu prin care mulță răsplătire spre cei ce o lucrează la Dumnezeu arvoneşte ca unii ce iubesc podoaba ca- sei lui şi locul lăcaşului Mărirei, Drept aceia dar şi eu robul Ma- relui Și pre înalțatului Dumnezeu I6o Costandin Mihail Cehan Ra- coviţă Voevod. De vreme ce din: pronia cea de sus ni Sau încre- -dințat părintescul şi domnescul scauu a pravoslavniciei ţării a- ceştia din Dumnezeiască râvnă îndemnândune şi tot gândul Şi cu getul nostru fiind pornit şi înfipt cu multă evlavie Şi cucerie a „proslăvi pre cel ce mau proslăvit pre mine Dumnezeu de mau inalţat la stepena cea înaltă şi proslăvită a Domniei. am luat pre Dumnezeu intragiutor şi din toată virtutea cu toată inima şi cu tot sufletul cât niau fost putinţa, nevoindune am dat şam înocit “Şam întărit Sfintelor şi Dumnezăeştelor mănăstiri atierosirile şi
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“obiceiurile ce leau avut bine aşezate şi întemeiate cu hrisoave: 

domneşti de la cei mai de înainte fericiţi şi luminaţi Domni vechi- 
după cum. aeve arată domneştile noastre hrisoave. lară după toate 

altele ajutândune milostivul Dumnezău de am început şam săvâr- 

şit şi Domnia mea din temei o sfântă mănăstire în târgu Roma- 

nului unde să cinsteşte şi să prăznueşte hramul Adormirea prea 

sfintei şi prea curatei şi blagoslovitei slăvitei de Dumnezău năs- 

cătoare şi pururea fecioară Maria căzutuniau a o întări cu din 

domneştile noastre afierosiri pentru bună podoaba sa şi pentru 

chiverniseala şi starea părinţilor călugărilor ce vor fi rugători că- 

tră Dumnezeu la această sfântă mănăstire. Și drept aceasta dară 

iată că din bună voinţa Domniei mele şi din dragoste ce am şi 

avut cătră această sfântă mănăstire, o am întărit cutot locul cât 
sau găsit drept domnesc la târgul Vasluiului afierosindul ca de 

acum înainte să fie dreaptă ocină şi moşie sfintei noastre mă-- 

năstiri Adormirea Precistei la care trimisam. Domnia mea şi bo- 

iari hotarnici de au măsurat locul cât sa găsit, care au dat măr- 

înrie scriind pre largu sămnele. Drept aceasta dară tot locul a- 

cesta în foate semnele ce scriu hotarnicii ca să fie sfintei noas-- 

tre mănăstiri moşiia stătătoare şi uric de miluire şi de întăritură 

nestrămutat în veci. Şi spre aceasta este credința Domniei mele 

de mai sus zis lo Costandin Mihail Cehan Racoviţă Voevoda şi 

credința a cinstiţi şi credincioşi boerii Domniei mele cei mari a 

Divanului dumnealor : Radu Racoviţă b'v vel logofăt, lon Bog- 

dan vel logofăt, Manolache Costăche vei vornic de țara de gios,. 

lordache Bals vel vornic de ţara de sus, Dumitraşco Palade vel 

visternic, Vasile Razul hatman, i parcalab Sucevei, Antohie Genet 

vel posteln'c, Vasile Roset vel spatar, Ioniţă Cantacuzino vel ban, 

Costaniin Sturza vel paharnic, lordache Costache ve! stolnic, lor-: 

dache Balasache vel căminar, lordache Hrisosculeo vel comis şi 

credința tuturor boerilor mari şi mici. Serisu sau de Tănasie Pe-- 

trache logofăt za taină, In laşi vleat 7265 Noembre 30 
le Costandin Voevoda Lp. g. 

- loan Bogdan vel logofăt procit. 

Ştefan Buhăescu 3 logof. procitelnomu. 

Pecete domnească cu exerga: 16. Keo. at. ii. Pr. BE. 1753. 

ie Rt
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CXLIII. 7263 Mai 23 (1755) dasi. Scarlat Gr. Ghica Vodă întăreşte “dania ce a făcut C.M. Racoviţă Vodă în moşia târguluiVasluiului cătră min, “Precista din Roman 

Cu mila lui Dumnezău i Scarlat Grigorie Ghica Vodă “Domn Ţări Moldovei. 
Facem ştire cu acest hrisov a Domntei mele pentru Sfânta 

"mănăstire din târgu Romanului unde să c'nsteşte şi să prăzau- -eşte hramul Adormirei prea  stfiutei şi prea curatei și blagoslo- vitei Slăvitei de Dumnezău Nescătoarei şi pururta fecioarei Ma- riei de unde v. nind păriaţii călugări neau arătat hrisov de la "Domnia sa Costandin Racoviţă Vodă întru carele scrie că după „ce au zidit această sfântă mănăstire şi au săvârşito din temelie datu iau şi iau afierosit şi tot locul ce sau aflat drept dom- nesc la târgu Vasluiuiui pentru buna Stare şi podoaba sfintei "mănăstiri şi pent:u chivernisala şi Starea părinților călugări ce vor îi acolo rugători cătră Dumnezeu, ia care loc au irimis :Domnia sa Costandin Vodă şi boer hotarnic de au măsurat “locul cât sau găsit care au dat mărtutia scriind pre iargu toate “Sămnele. Drept aceia dar după hrisovul Domniei saie Costan- din Racoviţă Voevod, Domnia mea încă dem şi întărim pa tot locul acesta în toate semnsle ce scriu hotaraicii ca să fie sfin- “tei mănăstiri şi de la Domnia mea. moşie stătătoare şi hrisov 'de milu're şi de întăritură cu tot venitul ei neclătit neruşuit “statornic în veci, Și spre aceasta este credința Domniei mele 16 „Scarlat Grigorie Ghica Vodă şi credinţa a prea iubiţi fiilor Dom- niei mele Alexandru Vodă şi Mihai Vodă şi Neculai Vodă şi Grigoriu Vodă şi Gheorghie Vodă ŞI credinţa a cinstiţi şi cre- dincioşi boiarii Domniei mele cei mari a Divanului dumnealor loan Bogdan vel logofăt, Lupul Balşu vel Vornic de ţara de gios “Vasile Ruset vel vornic de ţara de sus, Vasile Razul hatmaui -Pârcalab Sucevschii, Aristarhu Hrisosculeo vel vist, Alexandru vel postelnic, Filip Catargiul vel spatar, Costandin Sturza vel „ban, Enache vel căminar, Neculai Ruset vel paharnic, Vasile “Costache vel stolnic, Costache Muruz vel comis şi credinţa a :tuturor boerilor mari şi mici. 

viet 7266 Mai 23 
16 Scarlat Ghica Yoevoda 

eee
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CĂLIV. 7266 Iunie 12 (1458) laşi. Scarlat Gr. Ghica Vodă întă- 
reşte mân. Precista dreptul de a-şi lua venit de a zecea de pe moşia târ- 
gului Vasluiului. | ” 

Io Scarlat Grigorie Ghica Voevoda bojiu milostiu gos- 
podar zemlie Muldayscoi. 

Datam curtea Domniei mele ruzătoriului nostru. Neculai 
egumenul de la mănăstirea Precista din târgul Romanului să 
fie volnic cu cartea Do>mniei mele şi ori pe cine ar trimite cu 
această carte a Domniei mele la târgul Vasluiului, să aibă a lua 
tot venitui de pe hotarul“ târgului domnesc după obiceiu însă 
din pâine şi din fânaţe şi din prisăci cu stupi, însă din 53 stupi, 
un stup, iar fiini mai mulţi sau mai putini de 50 să ia de stup 
câte o para şi din grădini cu legume și din livezi cu pomi şi 
din în şi din cânipi şi din tot hotarul cu tot venitul după o- 
biceiu, De vreme ce acel hotar al târgului Vasluiului, este mi- 
luirea de la Domniasa Costandin Vodă Racoviţă mănăstirei sale 
Precista din târgu dn Roman. Pentru aceia dar şi Domnia mea 
incă asemenea m'am milostivit ş'am întărit stăpânirea sfintei mă- 
năstiri Precista cu osăbit hrisovul Domniei mele pe acel hotar 
a] fârgului Vasluiului şi macar că în anul trecut după jaloba 
lârgoveţilor de Vasluiu, sau dat cartea Domniei mele la mâna 
lor ca să se apere de cătră călugări, numai acum arătândune 
călugării hrisov şi de la domnia sa Costandin Vodă Racoviţă 
am întărit și Domnia mea stăpânirea mănăstirei ca să aibă a 
Stăpâni hotarul tărguluii Vasluiului ca dreaptă moşia sa şi ni- 
mene să nu să pue în protiva cărţii Domniei mele. Aceasta po- 
roncim, leat 7266 lunie 12 

  

R CĂLV. 7267 Ghenar 2 (2759) Iaşi. loan Teodor Calimah Vodă în- 
îreşte măn, Precista dia Roman dania moşiei târgului Vasluiu.ui, în hota- răle alese supt C, M Cehan Vodă, 

Cu mila lui Dumnezău 16 loan Teodor Voiă Domnu Ţa- 
ti Moldovei, . 

Facem ştire cu acastu hrisova a Domniei mele pentru sfâuta 
mănăstire din târgul Romanului unde să cinsteşte şi să prăz- 
Aueşte hramul Adormirei prea sfintei şi prea curatei şi blagos- lovitei Slăvitei de Dumnezeu Născătoare şi pururea fecioară Ma- 
'ia de unde venind Părinţii călugări ne au aratat hrisoave şi de 
la alți luminaţi Domni ce au fost mai înainte de noi întru care Scriu că după Ce au zidit această sfântă mănăstire şi an săvâr-
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şito din temalie, datuiau şi iau afierosit şi fot locul ce Saua: 
flat drept domnesc !a târgul Vastuiului pentru. buna starea și 
podoaba sfintei manăstiri şi pentru chivernisala şi starea pk- 
rinţilor călugări ce ver fi aco'o rugători cătră Dumnezeu la 
care loc au trimis Domnia sa Constandin Vodă Racovită şi boeri 
hotarnici de au m&surat tocul cât sau găsit domnesc, care au 
dat şi mărturie s.riind pre largu tnate sămnele. Drepi aceia dar 
după hrisoave domneşti ce ne au arătat, Domnia mea încă dân 
şi întărim pe tot locul acesta în toate* semnele ce scriu hotar: 
nicile ca să fie sfintei mănăstiri şi d= la Domnia mea moşie 
stătătoare şi hrisov de miluire şi de întăritură cu tot venitul ci 
neclătit neruşuit stătător în veci. Şi spre aceasta este creiința Dom- 
niei mele IG loan Teodor Voevoda şi credinţa a prea iubiţi f- 
ilor Domniei mele Grigorie Voevoda şi Alaxaniru Voevoda şi 
credința a cinstiţi credincioşi boerii Domniei mele cei mari a 
divanului “dumnealor Manolache Costache vel logofăt, Ioniţă 
Sturza vel vornic de ţara de gios, Vasile Ruset vel vornic de 
țara de sus, Ştefan Ruset hatmani parcalab Sucevei, Mihalache 
vel postelnic, loniţă Cantacuzino vel spatar, Andronache vel 
ban, loniţă vel paharnic, Costandin Cogăiniceanu vel stolnic şi 
credința a tuturor boerilor Domniei mele mari şi mici. 

vleat 7267 Ghenarie 2 
I& loan Voevoda 

  

CĂLVI. 7267 Decembre 4 (2759) lași. lon Teodor Vodă întăreşte 
măn. Precişta din Roman moşia târgului Vasluiului în scmnele hotar alest 
de hotarnicii rânduiți de C. Vodă Racuviţă, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi loan Teodor Vvd. Domnu Țiri 
Moldovei. | | 

Facem ştire cu acest ispisoc a Domniei mele tuturor cil 

să cade a şti. Că venind înaintea Domniei mele cinstit părintele 
Şi rugătoriul nostru Stinţia sa chir loanichie Episcop Romanului 
şi ne au arătat îatai un hrisov de danie şi de miluire dela 
Domnia sa Costantin Vodă Racoviţă scriind că au dat danie și 
afierosire locul cât este drept domuesc la târgul Vasluiului a- 
fară de vatra iârgului care loc sa şi hotărât şi după acea d 
nie şi miluire. Ni au arătat şi alt hrisov dz" întăritură şi dela 
Domnia sa Scarlat Ghica Voevoda. Şi din poronca Domnească 
fiind rânduiţi hotarnici dumnealui Neculai Racoviţă vei Medi:  
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Nicolai banul vornicul de poartă ca să hotărască şi să aleagă 

tot locul cât va fi gspd. prin pregiurul târgului şi săl dea la 

stăpânire mănăstirei Do mniei sale Constaadin Racoviţă Voevod 

în tărgu Roman unde să cinsteşte şi să prăznueşte hramul A- 

dormirea Precistei, care numiţi hoiarnici mergând ia acest numit 

loc întracesta chip au aflat şi au hotărât. Incepândusâ hotarul 

dintăi din pios de târgu în şesul Vasluiului dintro moviliţă ce 

să numeşe movila Sfintei unde este şi hotarul Bahnarilor a du- 

misale spatarului Ioniţă Patade, şi de acolo spre apus peste iunca 

Bârladului ânduşi coaste tot cu acel ho:ar a Bahnarilor până 

unde .dă Racova în Bâriad, unde să numeşte podul hatmanului 

Miclescului, şi de acolo tot spre apus peste lunca Racovei până 

în grindul Călugăriţei şi în capul grindului din sus sau făcut 

bour, şi de acolo tot spre apus la deal pin codru până în fân- 

tâna Cornii în costişă, şi de acolo dept la deal pin codru tot 

spre apus până în zarea dialului unde să numeşte cetăţuia unde 

sau făcut şi bour şi stâlpu ce piatră, şi de acolo zarea dialului 

în sus până în drumul Puştilor, şi de acolo marginea drumului 

în sus pin codru până în pârăul Bilcarilor +nde să hotărăşte cu 

moşia mănăstirei Floreştilor, şi de acolo purcede pârăul Bilca- 

rilor la vale spre răsărit până unde dă pârăul în apa Racovei 

unde sau aflat şi bour. şi de acolo apa Racovei în gios până 

in guta văii popii ce să numeşie Hopul piste apa Racovei dis- 

pre răsărit unde sau făcut şi bour, şi de acolo la deal spre ră- 

sărit lovind cam cheziş pân în ruptura drumului, şi din ruptură 

tot spre răsărit alăture cu codrul pe din sus ce drum păn în 

coada văii Huşculeţul unde este stâlp de piatră hotar a dmsale 

Dumitraşco Palade biv vel visiernic unde sau pus şi bour, şi 

de acole la vale tot spre răsărit pintro poiană ce să chiamă 

Dumbrăvenii unde sau făcut şi bour, şi de acolo la vale tot 

spre răsărit pin şesul Bârladului păn în malul apei Bârladului 

unde este iarăşi hotar stâlpu de piatră a dmsale Palade Dumi- 

traşco vist, şi de acolo tot spre răsărit piste apa Bârladului şi 

drept la deal pintro ruptură unde sau pus şi stâlpu în zarea 

dealului, şi de acolo zarea dealului în sus pe dispre apâ Bâr- 

ladului pe din sus de Rădiul lui Vodă unde este iarăşi o ruptură 

cu stâlpu de piatră a răposatului Mihai Racoviţă Vvod, şi de 
acolo la vale iarăşi spre răsărit piste valea Delei unde au fost 

Surete XV, (Vaslui) 
-
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un ezurcan în matca Delei, şi drept la deai spre răsărit până în 
muchea dealului despre apa Vasluiului, unde este cn Stâlpu de 
piatră deasupra unor vizuini care hotar'este a dmsale Radul Ra- 
coviţă biv vel logofăt şi de acolo ia vale „tot spre răsărit pân 
în şesul Vasluiului unde au fost bour întrun “păr, şi de acolo 
piste şesul Vasluiului şi drept la dea! dânduşi coaste cu moşia 
dmsale Radului Racoviţă biv vel logofăt, şi tot spre răsărit pân 
în zarea dialului Bustii unde este stâlpu hotar iarăşi a dumisale 
Radul Racoviţă biv vel logofăt. Şi de acolo la vale tot spre ră- 
sărit piste valea Bustii unde sau pus şi stâlpu de piatră, şi de 
acolo la deal spre răsărit pin dumbravă şi pin poiana lui Faico 
şi tot la deal spre răsărit pân în zarea dealului în drumul Ne- 
bunului. unde să hotărăşte cu Bahnarii şi Sau pus bour, şi de 
acolo zarea dealului în gios pe drumul Nebunului pin pădure 
până în fundul văii Şoaricilor unde sau făcut şi bour, şi de a- 
colo la vale pe zarea dealului Viişoareior spre apus pân la cornu 
unde este hotarul iar a dumisale Ion Palade biv vel visternic, 
şi de acolo tot la vale spre apus piste gura văii Bustei din gios 
de fântâna Râpilor lângă drumul cel mare din vaie de drum unde 
iarăşi este hotar stâlpu de piatră iarăşi a dumisale Ioniţă Palade 
biv vel visternic, şi de acolo piste şesu! Vasluiului tot Spre a=- 
pus cam cheziş pân iarăşi in movila Stiintei unde sau începui 
hoțarul dintăi şi atâta este tot hotarul târgului Vastuiului din 
giur înpregiur. Și după toate aceste semne de mai sus arătate 
boerii de mai sus arătați hotarnici strângând şi pe alţi târgoveți 
bătrâni răzăşi au căutat şi au aflat toate sămnile vechi şi sau hotărât după cum arată mai sus în sămne şi au făcut şi funie de 20 stânjeni şi măsurând în frunte locului despre apus pe Ra- <ova au cuprins 194 de funii iar Stânjeni 3880 şi sau măsurat şi mijlocul locului alăture cu târgul pe despre apus pe apa Bâr- iadului şi pe Dele în sus şi sau aflat 130 de funii Care fac 2600 stânjeni şi măsurândusă și pe apa Vasluiului pe dispre răsărit din hotarul Bahnarilor până în hotarul Grecilor din sus sau aflat 57 funii care fac 1340 de Stânjeni, şi sau măsurat şi lungul locului şi sau aflat din codrul Racovei până deasupra Bahnarilor în drumul Nebunului ce merge pin pădure pe dea- Supra Bahnarilor 498 funii care fac la un loc stânjeni 9960 şi atâta cuprinde tot hotarul pin pregiurul târgulut Vasluiului loc gospod ce este dat şi afierosit de domnia sa Costandin Vodă  
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"Racoviţă mănăstirei sa'e Precistei din Roman, pentru care dacă 
am văzut Domniia me această danie şi miluire întărită şi cu alte 
hrisoave de la Domnia sa Scarlat Ghica Voevod, asemenea dar 
şi Domnia mea dăm si întărim stăpânire sfintei mănăstiri Pre- 
cistei din Roman pe toate semnele şi hotarele cum arată mai 

sus, săi fie şi de la Domniia mea dreaptă danie şi afisrosire să 
slăpâniască în veci de nimeni neclătit şi neruşuit. Şi poltim 

Domniia me şi pe alţi iuminaţi Domni ce vor fi în urma noastră 
cu Gomnia acestei țzri, au din îii şi niamul nostru sau dintralt 

iam să nu Strice această danie şi miluire ci mai vârtos să aibă 

a da şi a întări pentru a lor cirste şi vecinică pomenire. Şi spre 

aceasta este” cre dința însumi Domniei mele l& loan Teodoru 
Voevod şi credința a prea iubiţilor fiilor Domnizi mele, (Ii gol) 
"Voevod şi (i, gui) Voevod şi credinţa a tuturor boerilor Dom- 

niei rele a mari şi mici. Şi Sau scris hrisovul acesta în scaunul 
Domniei mele în oraşul așilor la anii 

Vleat 7268 Dechembrie 4 

I& loan Voevoda | 
1. p. tuz roş î60 [60 4. 8.8. 1759 cap de bou 

CĂLVII. 7267 Oct. 3 (1760) Iași. lon Teodor Calimah Vodă întăreşte 
şi sporeşte privilegiile acordate târgoveţilor din Vaslui, faţă cu cele date de 
C. Vodă Mavrocordat şi C. Vodă Racoviţă, 

10 “Toan Teodor Voevoda boiiu „milostiu gospodar zemli 

Moldavscoi, 

Facem ştire tuturor cui să cade a şti pentru târgul Vaslu- 
iului că după cărţile domneşti ce ni au arătat de la Domnia sa 

Costandin Vodă Neculai şi de la Domnia sa Costandin Vodă Ra- 
coviță dintru amăndoao domniile de mila ce au avut fiindu acestu 

târgu cu multe călcări asămine şi Domnia mea le am înoit şi le 
am întărit ca să aibă târgul acesta pace de camănă. de bezmăn. 

de mortasăpei şi de bour nici un ban să nu dea pe cărcimile târ- 

goveţilor şi din boeri nimeni să nu fie volnic a pune cârciumna ia 

acel târgu fără numai târgoveții. Şi poruncim şi dumilor voastră 

boeri care veţi umbla cu slujbe la acel ţinut şi cămănari şi bez- 

mănari şi alţii între nimică să nui supăraţi aşiiderea să aibă a- 

Părarea şi de alte cheitueli nici la musafirii turci nici la boeri. nici 
la alte slugi domneşti la nimene nimică să nu dea nici găini nici 
Carne nici pâine nici orzu nici un fel de zaharea nici să ciară la 

"dânşii nimică, ci cui va trebui cu bani săşi cumpere, iar târgo-
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veţii să aibă pace şi să se apere de cătră toți şi BOroncim şi 
dumilorsale ispravnici ai ținutului să nui îngăduiţi săi supere ci-. 
neva şi că ce vor păgubi, ei dela dumnvoastră,să vor împlini şi ia- 
răşi sau dat volnitia pe toate săptămânele să se facă târgu la Vas-- 
luiu şi de vite şi de altă martă pe obiceiu ce au fost şi mai inainte: 
Şi dumnealor Ispravricii să facă ştire în tot ținutul şi la toți im- 
pregiuraşi ca să năzuiască cei ce vor avea a vinde Şi Cumoăra să 
deşchiză, Aceasta scriem. 

leat 7269 Octombrie 3 
Pecete domnească în tuş roş 10 | 16 [89|A, aa | 1759 cap 

de bou, 

  

CĂLVIII. 1766 Junie 5 (Iaşi), Gr. Alex. Ghica Vodă dă şi întăreşte 
lui loniţă sin loan mazil un loc de dughene din moşia târgului Vasluiului, 

” Cu mila lui Dumnezeu 169 Grigorie Alexandru Ghica Voe- 
voda Domnul ţărăi Moldovii. 

Facem ştire cu acestu hrisovu a domnii meale tuiuror cui să 
cade a şti că iată domnia mea mam milostivit şi dintru a noastră 
deosăbită milă, am miluit pe sluga noastră Zoniță mazil ficiorut 
lui loan biv iciciohodar cu o bucată de loc din dreptu locul dom- 
nescu din hotarul târgului Vasluiului unde Şau făcut ei şi du- 
ghene la care după jaloba lui de cererea acestui loc nam putut 
domnia mea da credință cum că este drept loc domnescu fără de 
vreo pricină pân nam scris cartea domnii meale la al nostru cre- 
dintos boiar dumn. Joniță Cuza biv vel stolnic cel avem demniia 
mea la atastă vreame ispravnie Şi dregător ținutului aceluia a 
Vasluiului, ca să cerceteze Şi să ne înştiințeze pe domniia mea 
pentru acest loc. de la care numit boiar acmu. văzum domniia me 
şi carte scriind că după poronca domnii meale au cercetat şi cu. 
adevărat sau aflat loc domnescu fără de nici o pricină şi măsu- 
răndus(â) au cuprinsu lungul locului unsprăzece stănjeni și giumă- 
tate şi curmezişul cinsprezece stânjeni domneşti. Deci acestu loc 
aşa după cum sau măsuraț Şi sau cercetat de numitul mai sus: 
boiar lam dat domniia mea danie şi miluire slugii noastre zisului. 
mai sus Joniță azil ficiorul lui Zoan  Iciciohodar întărindui stă- 
pânirea ca săi fie “driaptă ocină şi moşie şi uric. şi întăritură cu tot hotar şi cu tot vinit atât lui Şi fi&orilor Ini cât şi nepoților şi strănepoţilor lui neclătit Şi nerăşuit nici odănăoară în veci, Seri=  
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“susau hrisovul acestu - în scaunul domnii meale în oraşul Eşilor” 

întru îităia domnie a noastră în anul al triilea. 
| E 1766 luni 5 

1 Grigorie Ghica Vodă 
locul peceţii domneşti în tuş roş cu exerga: r|r|alr| 

:2 | 8 | 1764 cap de bou, | 
  

CXLIX. 1766 Iulie 1 (Iaşi). Grigore A. Ghica Vodă milueşte pe lo- 
-uiță Cuza biv vel stolnic cu un loc de dughene din vatra târgului Vasluiului, 

Cu mila lui Dumnezeu 16 Grigorie Alexandru Ghica Voevod . 

Domnul țării Moldovii. 
Facem ştire cu acest hrisov al domnii imeale tuturor cui să 

<ade a şti că iată domniia mea mam milostivlt şi din deosebită 

“mila noastră am miluit pre al nostru credincios boeriu dum. Zo- 

niță Cuza biv vel stolnic cu un loc de casă din vatra târgului Vas- 
duiului loc stărpu ce au arătat dum. stoln. căi drept loc gpd. Care 

loc măsurânduse sau aflat lungul doaozăci şi trii stânjăni şi curme- 

zişui locului sau ailat iarăş doawzăci şi trii stânjăni cu care mă- 

surâtură au arătat dum. stolnic înaintea domnii imeale, că nu şă 
pricinueşte nimărui din lăcuitori nici o supărare.. Deci acest loc 

aşa după cum sau cercetat şi sau măsurat lam dat domniia mea 

danie şi miluire numitului mai de sus boer dumisale loniți Cuze 

biv vel stolnic, după măsura stânjănilor ce arată mai sus ca şăi 

fie dum. driaptă ocină, moşie şi miluire de la Domniia: mea cu 
“tot vintul, dumisale şi fiilor dumisale nepoților şi strănepoţilor 

dumsaie neclintit şi nestrămutat nici odănăoară în veci şi poftim 

domniia mea şi pe alţi luminaţi dorini ce vor fi în urma noastră 
ca să dea şi să intărească stăpânirea dumisale stolnic pe această 

bucațâ de loc pentru a domniilor sale pomenire. Adasta înştiinţăm. 

It Grigore Ghica Vodă „1766 luli 1 

Lp, g. 

Lascar Roset 3: Ig. procitelnomu 

Sau trecut la condică 

Simion Burghelea a scris 

  

, , 

CL, 1768 Iunie 5 (Iaşi). 'Alegerea hotarelor moşiei „măn, Fâstăct 
-danie de la Mihai Vodă Racoviţă, din hotarul moşiei târgului Vasluiului. 

Din luminată poronca pre înalţatu domnulni nostru Mărie sa 

16 Origorie loan Calimah Vvoda fiind noi rânduiţi ca să hotărăm 

-2 bucată de locu din hotarul târgului Vasluiului ce este danie
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mării sale lui Mihai Vodă de la mărie sa Antiohie Vodă dia veleat 
7208 Sept. 28 care loc şi mărie sa Mihai Vodă lau datu danie 
mănăstirii Făstăcilor, şi carşindu părinții egumeni ca să să aliagă 
acestu locu de danie de cătră alte părţi, venitam la stare locului: 
Şi arătândune părinţii egumeni hotarnica de la ace vreme care- 
este asemene arătată şi în ispisocul măriei sale Antiohie Vodă, şi 
fiindu că ace hotârnică alegi şi hotărăşti ace bucată de locu nu- 
mai despre parte târgului pe din gios, iar pe din sus despre sa- 
tul Grecii moșii dumisale Radului Rocoviţă logofătu nimică au 
pomeneşte, şi de pe hotarnică am purces a cerceta semneie în-- 
cepândusă capul hotarului despre apusu din muche dialului despre: 
Bârlad, dintrun stâlpu de piatră diasupra rediului ce să numeşte: 
rediul lui Vodă, şi de acolo spre răsărit am mersu din semne în: 
semne după cum scrie hotarnica pâră în capul hotarului aflândusă: 
toate semiele după cum săntu scrise la hotasnică pără întrun stâlpu: 
de piatră hotaru ce este în muche dialului peste vale Dodeștilor 
despre răsărit, unde răspunde hotarnica că să fărşăşti locul târ- 
gului şi să impreună cu alte hotară şi de acole în sus să incepi 
hotarul Grecilor, la care nefiindu hotarnică despre parte Grecilor, 
sau aflat doi oameni marturi, anume Gheorglii  Iftodi din târgul 
Vasluiului omul părinţilor egumeni, şi Radul Budul din satul Mă- 
rățăi care după carte de blăstăm au rădicatu cu sufletele loru, 
că ştiu pe unde sau stâpânit locul Grecilor pe din giosu despre: 
parte aciastă de danie, a Făstăcilor pe a căror mărturie sau pri- mit şi părinţii egumeni cum Şi vichilii chronomilor dumisale ră- 
poosatului logofătului Răducanului văzândui că priimescu carte: 
de blăstămu, şi am purcesu după arătare loru, adică din hotarul 
ce sau pomenit mai sus de peste valea Dodeştilor, drumul în sus 
ce să numeşte drumul Hușilor. şi muche în sus pe deasupra văii Dodeştilor pe despre răsărit prin pădure spre apus tot drumul 
pâră la un drumu părăsit ce să desparte în a stânga unde sau: 
pus piatră hotaru în margine drumului denastânga şi sau făcut şi: 

| doi buore în doi stejari şi de acolotot drumul săpalu la vale 
spre apus pe din deal de fundul văi; Bustii şi tot la vale inainte: 
precum merge drumul acel vechiu ce să cunoaşte şi trece pintro- limbuşoară de pădure dreptu înainte totu acestu drumu vechiu să- 
patu pără în Răioare, unde să pogoară un drum săpatu în ră- ioara (pzn6oapa) din sus: de săpătura “acestui drumu în piscu saw pus piatră hotar deasupra văii Răioarii şi de acole dreptu la vale:  
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peste Răioare şi peste o dălmă de delişor ce să trage în gios şi 
tot drept piste şăsu şi peste apa Vasluiului despre apus în 

şăsu unde sau pus piatră hotaru din sus de un păru sălbatec cu 
19 paşi mai în sus de păru în care sau făcut şi buoru sămnu şi 
la acestu loc în şăsu au mărturisit oamenii că au mai fost un 

păr cu buoru care sau pomenit că au fost ştiut hotarul Grecilor | 

despre locu acestu de danie din hotarul tărgului şi de acole drept 
peste şăs şi peste podiş spre apus la dial pe costişa văi diaco- 

nului unde sau pus piiatră hotar, şi de acole tot la dial dreptu 

la fundul văii diiaconului peste drumul ce merge pe culme dia- 

lului despre apus, unde sau pus do pietri hotar peste fundu 

văii diiaconului. Aceste doi pietre sau pus ina caută la vale spre 

răsărit care despică moşie Grecilor de moşie mănăstirii şi altă 

piatră caută dreptu in susu pe zare diialului, care piatră despică 

capul moşii Grecilor de moşie Dele(n:i) iarăşi moşie a mănăstirii 

Făstăcilor şi mergi ace piiatră tot pe za;e dialului în sus pâră 
în hotarul Mărășenilor moşie sfintei Savii şi cu acesti semni să 

incheie toată moşia Făstăcilor. Aciasta înştiinţăm. 
veleat 1768 luni 3 

Balş vel stolnic 

loniță Cuze stolnic 
  

CLU, 1776 Mart 22 (Iaşi), Gr. A. Ghica Vodă dă drepturi târgo- 

veţilor a-şi cosi fân de pe moşia târgului şi le scuteşte crâşmele de orice dăr; 

16 Grigorie Alexandru Ghica Voevoda bojiiu milostiu gospo- 

dar zemli Moldavscoi. De yreame ce domnii meale au dat jalobă 

oamenii, târgoveţi din târgul Vasluiului precum că ei fiind trăitori 

la acel loc din strămoşii lor san hrănit pâră acum tot la aceat 

loc de pin preajurul târgului fiind loc gospod şi nimine nui oprea 
a cosi fân şi a ara țarina nici era supăraţi cu dejma, şi aşa cu 

fânul cea făce pute dovedi pentru musaţirii ce trecu pe acolo, iar 

fiind că de cătăva vreame sau dat acel loc- de pin pregiurul târ- 

gului danie mănăstirii Precistii din Roman de domnie sa răpoosa- 

tul Constantin Podă Racoviţă, acum călugării de la Pr'cista vându 

venitul moşiei cu anul unora şi altora. Și acei ce cumpără venitul 

nui îngăduesc pe dânşii a cosi fân de pe moşie ce să le fie fân 

pentru vitele sale şi pentru musafiri, de care li se pricinueşte 

multe supărări. Aşiidere lear fi luând călugării şi bezmăn pe casă 

care şi aciastă dare liau căzut cu supărart fiind că ei sânt târ-



— 152 — 

goveţi, iar nu şăzători printraltea sate şi asupra lor vazimă toah 
supărările drumului, de care vrând domnie mea ca precum alți 
târgoveţi nu sintu supăraţi mai mult piste vechiul obicei, şi pen: 
tru ca să nu se strămute ei de la locul acela pentru nişte supă- 
rări ca acestea, unde de apururea sint de mare trebuință pentru 
odihna acelor ce trec. Şi arătăndune cartea domniei mele ce din 
ceialaită a noastră domnie întru care pe largu scrie pentru toate 
jalubile lor şi mila ce au avut, iată mam milostivit domnia mea 
asupra lor şi asemenea carte li sau dat la mâna lor prin carile 
hotărăsc în ce chip să se urmeze. Târgoveţii ce vor fi şezători 
în târgu să aibă voie a cosi fânul pe moşia mănăstirei Precista 
şi dejmă să nu dea, însă numai atăta fân să fie voinici a cosi cât 
va fi de trebuința vitelor lor, iar nu şi pentru vreo neguțătorie, 
cum şi pentru case iarăşi să nu să supere cu bezntănul, iar pen- 
tru țarini câtă pâine vor face pe moşia mănăstirei vor da dejmă 
după obiceiu, osăbită voie să mai aibă târgoveţii adică de vor vrea 
ei ca să cumpere venitul aceia moşii de la mănăstirea Precista 
să dea ei prețul cât vor da alţii şi să ţie ei moşia ca să nu se 
nai supere cu âceia ce cumpără  vinitul moşii ; iar de nu vor 
Cumpăra ei atunci ' acei ce vor cumpăta venitul moșii vor urma 
după cum am arătat mai sus. Aşijderea mam milostivit domnia 
mea asupra lor şi pentru crăşmele ce vor avea drept de a lua 
în târgul Vasluiului să nu fie supăraţi de camănă, de bezmăn, de 
mortasăpie, şi de buor nici cu un ban ce numai cei de pe afară 
ce vor avea crâşmne în târgu vor da aceste ce se arată pentru crâşme, iar târgoveţii de Vaslui nici de cum să nu fie supăraţi. Şi li să dă volnicie ca pe toată săptămâna să se facă târg la Vaslui atât de vite cât şi de altele pe obiceiu ce a fost mai îna- 
inte şi poruncim domnia me şi D-voastră ispravnici de Vaslui ca 
să daţi în ştire în tot ţânutul şi ia toţi împregiuraşii să năzu- 
ească şi să vie ceia ce vor avea a vinde şi a cumpăra la zilele 
târgului săşi ia fişte care alişverişni lor. Aşijderea să poruncește 
Dvoastră ispravnici cum şi altor boeri slujbaşi ce veţi fi rân- duiţi la târgul Vasluiului toți să aveţi a urma la toate precum să poronceşte, prin carte aciasta a domniei mele, şi mai multă su- Părark să nu le faceţi târgoveţilor de Vaslui căci care le vor face 
cât de puțână supărare piste carte aciasta să vor pedepsi de cătră domniia mea. Aciasta poroncim. 1776 Mart 22 

procit vel visternic  
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Pecetea domusască în tuş roş cu exerga:r |p|a|alr] 
«| |n | 1774 coroană, cap de bou, 

  

CUI. 1776 Sepi, 12 regeste. Hotarnică Pohribenilor, schimbaţi cu mo= 
şa Vasluiului de !og. C. Ghica în 1795. 

Logofătul C. Ghica luând pe sama sa moșia târgului Vas- 
luiului de la Slântui Spiridon din iaşi îi dă în Schimb trei bă- 

vrâni şi 17 stânjeni din moşia Pohribenii la Orheiu, din 4 bătrâni 
pe cât umbla această moșie, după hotarnica din 1776 Sept 12, 
în care se arată că le avea şi el schimb de !a fiul său Alex. 

Ghica biv vel spatar şi acesta le avea zes're de ia socrul său 
Gr. Sturza vistervic (după hrisovu! lui A C. Muruz Vodă din 

„1805 Dec. 21 
  

CLU, 1776 Sept 27 Iaşi (regeste). „Un hrisov din 17176 

Sept. 27 a dumisale spătar Mihalachi Cerchez, de ia răposatul 
domn Grigorie Alexandru Ghica Vodă prin care arată că iau 

dai danie şi miiuire doao locuri de casă în târgul Vasluiului ho- 
tărâte şi în măsuri de stânjeni, însă un loc îi arată: mărimea îi 

cuprindere a câte patru părţile 105 s:âniăni, iar un loz 526 stân= 

jăni, iarăşi în cuprindere împregivr a câte patru părţile, cari lo- 

curi sânt sl:bode dezgrăfite şi nu au nici o prcină fiind hriso- 

vul mai vechiu de cât a lozotătuiui Ghicăi cu 38 de ani (din 

ispisocul din 1814 iuni e 12. 

  

CUIV. 1777 Mai 6 Iaşi. Cartea lui Gr. Alex. Ghica Vodă prin care 
imputerniceşte pe Soironie epitropul măn. Precista din Roman să ia venitul 
de pe moşia târgului Vasluiului. 

lo Grigorie Alexandru Ghica Voevod bi. milost. gspdra 
zemli Moldavscoi datam carte „domnii mele, preasvinţii sale Kit 

Sofronie lrinopolcos epitropul mănăstire, Precista ot Roman şi 

Omului mănăstirii aceşiie, să fe volnic cu carte domn'i meale, 

: ține şi a stăpâni driaptă moşie mănăstirii Precistii, ce are din 

oul târgului Vasluiului, după drepte hotarăle lui, şi venitul di 

pi la toţi cei ce să vor hrăni pe loc sau vor avea case:săl ie 

după obiceiu, şi după hotărârea ponturilor gospod. iar pentru 

Cei care nu se vor supune a da venitul moşiei la omul mănăs- 

iri, poruncim domnie mea dumnv. is; ai ținutului pe unii ca 
aceia cercetând săi îndreptaţi şi săi faceţi să înțeleagă, şi venitul 

mănăstirii ce va fi cu drept să! pliaiţi, şi săl daţi la omul mă-
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năstirii, dar de va avea cineva a răspunde asupra moşiei ceva, săşi ia scrisori şi sa vie la divanul domniei mele, 
1777 Mai 6 

Procit vel log. a 
Pecetea domnească în tuş roş cu exerga : r. p. a. A.r,ă, E, E. 1774 cap de bou. Sa | 

eee 

- CLV. 1778 Mai 28 (Iasi). C, D. Moruz Vodă dă carte lui Sofronie epitropui mân, Precista din Roman să strângă venituriie de pe moşia târ- gulul Vasluivwlui, 

Ic Costandin Dimitrie Muruz Vvoda boj. mil. gospodar zenli Moldavscoi. datam cartea domnii meale, preosfinţii sale Kir So- fronie Jrinopoleos Epitropul mănăstirii Precistei ot Roman şi 0- mului mănăstiriii aceştia, să fie volnic cu cart:a domnii meale a ține şi a stăpâni driaptă moşii mănăstirii Precistii ce are din locul târgului Vasluiului după drepte hotarăle lui şi vinitul dk pi la toţi cei ce să vor hrăni pe lo:, sau vor. avea casă săl ia după obiceaiu. şi după hotărârea ponturitor gspd. iar pentru cei care nu se vor supune a da vinitul moşii la omul mănăstirii, poroncim domniia mea dumv, ispravnici ai ținutului pe unii ca aceia cercetând săi îndreptaţi şi săi faceţi să înţeleagă şi vinitul mănăstirii ce. va îi cu dreptul săl pliniţi şi săi daţi la omul mă- năstirii, dar de va avea cineva a răspunde asupra moşii ceva săşi ia scrisori şi să vie la divanul domnii meale. 
Aciasta poroncim, 

1778 Maiu 28 
L p. g. 
1777 procit vel logofăt 

, In dos; Sau trecut la condică. pecetea domnească în tuş roş 10 Ier [a [m [aa | 1777 cap de bou. 

——— 
Ă CLVI, 1779 Sept 11 (Zași). C, D. Muruz Vodă întăreşte măn, Pre- cista stăpânire pe moşia târgului Vasluiului şi dreptul de a-şi strânge ve- niturile, 

Ie Costandin Dimitrie Muruz Voevod bojiu milostiu gos- Podar zemlie Moldavscoi, 
| Datam carte Domniei mele mănăstirei Precistei de !a târ- gul Romanului ca pria ştire ispravnicilor de ținutul Vasluiului să fie voinic a stăpâni tot locul de pe lângă târgu! Vastuiului  
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care au fost drept loc gospod şi sau dat danie mănăstirei Pre-- 
cistei după cum arată hrisoavele luminaţilor domni. Deci să aibă 
al stăpâni în toa'e semnele precum. sau ales şi sau hotărât, Şi 

omul cel va rândui mănăstirea să aibă volniciia prin ştire isprav- 

nicilor de ţinut să strângă şi să ei tot venitul din toate sămă- 
năturile ce vor îi: din ţarini, din îfânaţe din prisăci cu stupi 

însă dn 50 di Stupi să ei un stup şi fiind mai puţini să ei câte 
v para şi din legume ce vor fi pentru neguţitorie şi din tot lo- 

cul cu tot venitul după obiceiu şi după hotărârea ponturilor 
aşijdere şi oameni ce vor fi şăzători cu casa pa această bucată 

de loc ce sau dat danie să a'bă a lucra zilele: boerescului la: 

mănăstire după hotărârea pouturilor sau să aibă a plăti cu bani 

iarăşi după hotărârea ponturilof şi poroncim Domnia me dum- 

nealor ispravnici al ținutului pentru cei ce nu vor vrea ca să 

dea venitul moşiei ia omul mănăst rei, de la unii ca acei săi în- 

plineşti ca să nu să păgubească mănăstirea de v.nitul său. lar 
de vor avea cineva a răspunde, aceia să vie la Divan cu scrisori 

ce vor avea. Aceasta am porontit. 
1779 Septembrie !i 

procit vei logofăt 
Pecetea domnească în tuş roş 160 | cr |A. m. |. 8. 1777 

Cap de bou, | 
  

_ CLVIIL, 1783 April 20. Adresa ispravnicilor de Vaslui în pricina dintre mănăstirea Dobrovăţul şi Climent diac de visterie peniru un vad de 
moară în apa Vasluiului. 

Prea înălțate Doamne. 

Luminata carte înălțimei tale scrisă din 9 zile a lunii aceş- 
lia astăzi la 20 zile cu multă p'ecăciune am luat. întru care ni 

să poruncește precum că Climent ot Vist după jaloba ce au 
dat înălțimei tate au arătat că având pricină de giudecată cu: 
Sfinția sa Arhimandrit Egumen mânăstirei Dobrovăţului chir: 
Agapi pentru un joc de moară de aici de la Vaslui zicând că 
acel loc ştiindul că este drept al seu după hrisov cel are de: 
danie de la răposat Mihai Racovită V. V. din let 7213 Decem- 
brie 20. intru care scrie că are un vad de moară pe apa Vas- 

luiului drept târgul Vasluiului sau apucat de şau făcut rmoară- 

Egumenu de Dobrovăț sculându-se au arătat prin jalobă precum: 
că acel loc unde șau făcut Clement moară este a mânăstirei:
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“Lipovăţ ce este metoc. Dobrovăţului, iar loc lui Clement este mai jos. Și după judecata ce au avut înaintea Dumitorsale yd “ţilor boeri în zilele Măriei Sale Constandin Vodă Moruz, ară tând Egumenu de Dobrovăț că după dresurile ce are de la ali domni să cuprinde acel lac ce au făcut Clement moară în locu mână stirei Lipovăţului. Au răspuns Clement precum că mâns. “lirea ii trage apa. vad de moară nau avut, ce au avut în Vas: iueţul cei vechi, şi precum că este vadul al lui drept după iispisoc ce are şi ni sa porunceşte de cătră înălţimea Sa ca si mergem la faţa locului şi strângând şi pe târgoveţii Vasluiului “să cercetăm şi cetindule şi carte de blăstăm după cum ro ridica cu suilete'e lor şi după cum vor arăta să înştlințăm p: “înălțimea ta; dură luminată poronca Înălţimei ta!e strângând pe toţi târgovaţii Vasluiului Şi mergâni Ja stare locului şi cetiud Cartea de blăstăm întru auzul inturor, au mărturisit întracest chip, „Precum că moara mânăstirei Lipovăţuiui în apa aceasta a Vas: Iviului nou unde şau făcut Ciement moară, nici în apa Vaslue- țului celui vechiu, o ezetură' mică şi nişte pari, dar de au fos! mozră sau piuă nu S'au aflat nimeni a şti nici pentru apa Vas: -luiului decând sau stricat şi Sau tăcut Vasluiu nou, alții nu știu fără numai un lon Iftodi au mărturisit precum că ar fi auzi [ “de la naşul său cum că din zilele lui Ștefan Voevod sau mutu Vasluin cel vechiu şi sau facut cel Hot, Gin cercetat şi scrisorile Arhimandritului de dania ce are biserica Precistei din ţânterimul „bisericei pân la fântâna Râului şi cu loc de prisăci:la obrășia Bustei. Și după 'sama ce am luat de ia ţintirimu bisericei se “cunoaşte că acel loc unde €S!e acea ezetură în Vasluiu, loveşte ftocma în fânțâna Râului şi fiindcă despre vatra târgului după -Copia hotaraicei ce am văzut, a mânăstirei Precistei ot Roman arată că de la ţiutirimu bisăricei în sus esie danie dată d răposat Constaniin Vodă Racoviţă iar de Ja ţintirim în jos este "vatra târgului pe care loc au făcut Clement'moasă. La care fiini „„că de amândoaă părţile este închisă acea danie se cunoaşte ci moara lui Clement mai mult să vinia fi pe moşia târgului, “dar nu Sau putut dovedi de este acel loc după cum serie îi ispisoc d: danie ce are Clement. fiindcă ispisocul 'scrie un val de moară pe apa Vasluiului drept târgu. dar de este acest ul Ori mai sus ori mai gios, nu sau aflat, nimene a ş i şi fiindcă "danie ce are mânăstirea arată că de la ținţirim în sus, trece 
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peste apa Vasluiului şi merge spre răsărit pân la fântâna Răului. 

lar nu arată că are danie din gios spre moara lui Clement, Şi 

fiind că hrisovul nu arată Starea moşiei pe unde este, nu sau: 

putut dovedi nici întrun chip atât numai sau găsit un Radu 

Budiu şi au mărturisit, prezum că mergând o dată cu un Toa- 

der Morar ce au fost trăitor la moara Grecilor, om ca de 80 
ani şi acel Toader Morar iar îi arătat precum că moşia Lipo= 

văţului merge prin vad pe din giosul morii tui Climent şi merge 

drept la fântâna Râului şi iarăşi ni să porunceşte de cătră înăl- 

țimea ia ca să cercetăm că de la vadui lui Climent sau mai 

gios ori mai sus, de mai este vre un loc de moară în care să 

fi mai fost moară, Deci după cercetare ceam făcut şi la acea- 

Sia, nu Sau aflat nici un loc şi nici altă mozră a se mai face 
pe pârău ce este moara lui Clement nu încape macar că unde 

şau făcut şi Clemeni azeastă moară. senn: nau fost că să îi 

mai îi fost'moasă altă dată, iar în apa Vaslueţului ceiui vechiu 

unde să vede că este ezetura cea veche, de sa face moară să 

poate, dar pujin folos va avea. De aceasta înştințăm pe înăl- 
țimea ta şi anii înălțimei taie să fie de la Dumnezeu mulţi şi: 

pre fericiţi. Let 1783 Aprilie 20. 
Ai înălțimei tale prea plecate slugi 

Nec. Canta pah. lon Postelnicul 

CLIX, 1783 lulie 23. Mărturia dată lui Climent diac de visterie pen-- 
tru moara făcută în apa Vasluiului. 

Facem ştire cu această mărturie a noastră că dîn porcnca.: 

Măriei sale pre ină'ţatului Domnului nostru Alexandru Cons-- 

tandin Voevod ce ne au adus Căpit. Constandin Grecul vechii 
lui Climentie diacul ot Vist. intru care ne scriia Măria sa Vodă. 

Că ab avut giudecată sfinţenia sa Arhimandritul şi Egumenul 
mănăstirei Dobrovăţul cu Climentie diacul ot Vist. pentru o 
moară cn au făcuto Climentie la târgul Vasluiului, zicând Arhi- 

mangritul car fi făcut moara pe locul mănăstirei Lipovăţul ce 

Sau numit mai naințe Zugravul şi necurmândusă la Divan giu-. 

decata între: dânşii, ne poruncește Măria sa Vodă ca să mer- 

gem la starea locului târgul Vasluiului unde este moara 

lui Climentie făcută pe locul târgului domnesc, au de este pe 
locul mănăstirei Lipovăţul. Deci după poroncă mergând noi 
acolo la stare locului fiind de faţă şi Arhimandritul şi vecbilul.
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“Aui Climentie, îatăiaş dată am mess ia ţintirimul bisericei ce Sau 
"numit mai de înainte Zugrăvia, ŞI am strâns câţiva oameni târ. “goveţi care sint mai bătrâni şintăiaş dată liam citit carte de blăstăm şi apoi jam întrebat ca Să mărturisască în frica lui “Dumnezeu unde au fost târgul vechiu mai denainte şi ei niau 
arătat cau fost târgul! vechiu mai denainte de la casele dom- neşti în sus podişul pân la iazul domnesc fiind tot locuri de 
casă şi ţintirimuri de biserica după cum arată şi un suret de pe 0 hoiarnică a lui Neculai Racoviţă Medelnicer, care Şi dania 
Arhimandritului cuprinda tot în dreptui loculsi târgului domnesc, Şi după arătarea ispisocului de la Miron Barnoschi V. V. din „anii 7136 lulie 30 ce este !a mâna Arhimandritului ce zice cau dat sau, miluit pe mănâstirea Zugrav cu 0 moară gata în apa Vasluiului şi cu grădini la fântâna Răului drepi moară Şi cu iocuri de prisăci la obârşia Bustii, Dec! întrebând noi pe Oameni apucatau ca să cunoască ezătură sau strat de moară pe unde este moara îui Climentie ori pe din Siis de moară ori pe din „S'0s şi ei niau mărturisit în frica lui Dumnezeu că de când trăesc ei în târgul Vasluiului nau apucat să se cunoască ezătură Sau pari semne de moară pe drept locul târgului făr de cât Zicând oamenii că este o ezătură întro gârlă veche cei zic Vas- lueţul vechiu ce sabate din ruptura iazului domnesc şi din apa ce se numeşte acum Vastuiu care gârlă merge pa şes ală- ture cu moara lui Climentie ziână oamsni car fi fost moară „acolo, Când au înblat Vasluiul mai dinainte pe aco!o care noi mergând acolo ia ezăturică, nam putut socoti car fi fost moară acolo vre o dată fiind o bucăţică de ezetură foarte mică, care nici un sămnu de moară nu este, dar locul vine drept înpro- tiva fântânii Răului şi a țintirimului cum şi moara ce este făcută de Climentie vine tot înprotiva fântânii Râului şi întrebând noi pe oameni da când sau abătut apa Vasluiului din matca ei de merge pe supt fârgu şi oamenii niau mărturisit cau auzit din Sura părinţilor şi a moşilor lor, că din zilele lui Ştefan Voevod cel bătrân au abătuţ apa săpând hendichi care se cunoaşte şi acum şi au îndreptato pe sub tfrgu pe unde merge acum Vas: iuiul, Niau mai arătat oamenii târgoveţi că în coada iazului morii lui Climentie unde esta Tuptura iazului domnesc de unde sau “abătut apa, cau fost nişte sarampoi, dar nu ştiu bine, moară au fost, au pod, că noi nam Putut ca să căutăm acum fiind 
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cau înecat apa din iazul morii lui Climentie locul aco!o şi stând 
noi şi socotind în frica lui Dumnezeu ca de va fi loc ca să 
încapă doaă mori fiindcă din moară din gios a Dumisale Pabh. 

Neculai Canta şi pân în moara din sus a Dumisale păhărnicei Ilin- 
căi Racoviţă mai mult de cât o moară nu încape, însă de va vre să 
facă moară în gârla ca să numeşte Vasluaţul vechiu poate să 
facă dar a umbla numai când a varsa Vasluiul şi apoia şide 
uscată după cum esta şi acum gârla sacă, Care şi ispisocul lui 
Miron Barnovschi V. V. ca au dat danie mânăstirei Zugravu, 
arată cau dat: moară gata pe apa Vasluiului care Vaslui este 
acmu, Fiindcă Vasluiul acest de acum este abătut din zilele lui 
Șiefan Voevod cel bătrân cu sumă de ani înninlea lui Barnvvschi 
PV. V, care să cunoaşte că Barnovschi V. V. au dat moara gata 
pe apa Vasluiului acestui ce este acmu, iat nu pe Vasluetul vechiu, 
Și noi după cum am cunoscut în frica lui Dumnezeu şi după 
mărturisire a câţiva oameni bătrâni am dat această mărturie a 
noastră la mâna vechilului lui Climentie Diiac ot Vist. lar ce 
desăvârşit hotărâre rămâne ia mia Mării sale lui Vodă. 

Leat 1783 lulie 23. 
Saniu Miclescu biv vel ban, Manole Furculiţă. 

Obs. Aceşti doi boeri ridică cel întăi plan al târgului Vas- 
lui, din 24 lulie 1783. Pe hartă se vede că Vasluiul vechiu venia 
mai spre răsărit spre dealul Bustii ; iar Vasluiul nou curge supt 
dealul târgului. Se însamaă o singură biserică, Sf. loan. Moara 
lui Clement vine pe Vasluiul nou, în apropiere podului, peste 
care umbla drumul cel mare ce tae târgul în două. Pe latura din 
J0S avem însemnate 53 case, cu biserica Sf, loan iîn cap; iar 
pe laturi din sus pe drum, spre nord, sânt însemnate pe plan 50 
- Case, cu casa mare a isprăvniciei şi cu ţintirimul (Surete 

Il, 195), 
  

„„ CLX. 1784 Februati 10 Ian. Cartea de judecată a divanului în 
pricina dintre Climente şi mănăstirea Lipovăţul pentru moara din apa Vas» 
utului, Câştigă mânăstirea Lipovăţului. 

De faţă înaintea noastră la Divan au avut giudecată sfinţia 
sa Eitimie egumenul de la mânăstirea Lipovăţului cu Clementie 
diacul de Visterie pentru un vad de moară din apa Vasluiului, 
Care îl trage la al mănăstirei stăpânire, pricina fiind întru acest



— 16) — 

chip. Climentie diacu! după un ispisoz a Domnului Mihai Vodă 
Racoviţă din anii 7213 Dechembrie 20 ce au arătat acum pe 
un vad de moară în apa Vasluiului înpotriva târgului, daniia 
unui Panaite Parcalabul au făcut şi mori întrânsa. Numitul Egu- 
men pricinuind acum cum că vadul asesta ar fia mânăstirei, 
au arătat aceste scrisori: întăi un ispisoca lui Miron Barnovschi 
Voevod din anii 7136 lulie 20 scriind că au dat şi au miluit 
Măria Sa şau închinat pe mânăstir-a din Vaslui cu mori pe pârăul 
Vasluiulni şi cu grădini la fântâna Răulii cu locuri de prisaci și 
„cu altele la mânăstirei Zugratui la Muntele Attonuiui, apoi at 
ispisoc a lui Moise Moviiă Voevo 1 din 7139 August 5 case întă- 
reşte ia:ăşi mânăstirea din târgul Vasiuiului ca este închinată la 
mânăstirea Zugrat o moară pe păriul Vasluiuiui şi cu grădini la fân- 
tâna Râului şi cu locuri de prisăci la obârşia Bustii şi cu aliele 
aşijderea cu o vie şi cu livezi jn potriva târgului Vasluluiui şi 
un vad de moară şi cu moară pe pârăul Vasluiului, Deci fiindcă 
atât dania atelui Panaite Parcalabul de ia Domnul Mihai Voe- 
vod cât şi dania mânăstirei de ia Miron Barnovschi Voevod, 
cuprinde pe un vad da moară din apa Vasiuiuini din potriva 
târgului au fost trebuinţa a se şti de iaste numai un vad aco!o 
în dreptul târgului Vasluiului, au ce mai asta şi alt vad osebit 
şi dintr'o mărturie a dumisale banului Sandul Miclescul, ia lui 
Manole Furculiţă care „din poronca domnsascâ au mersu aco!o la 

„Starea locului de au cercetat, aşa niam adeverit că după toată 
Cercetarea câtă au făcut, întăi că moara ce au făcut Clim=niie 
vine în protiva fâniânii Raului (care fântână să arată în dania mânăstirei) al doile, că ait vad deosebit ca să mai încapă şi altă moară acolo în dreptul tărgului (unde dania şi a unszi părți 
şi a alteia îl arată) nu aste. Drept aceia dar cu giudecata nnas- tră de.acum sau hotărât că de vreme ce dania mânăstirei de 
la Barnovschi V. V. cum Şi întăritura mai pe urmă a lui Moise 
Vodă Movilă pe acest vad de moară sunt mai vechi cu şapte 
zeci şi mai bine de ani de cât dania acelui Panaite da la Mihai 
Vodă. Şi vadul fiind dat mai înainte mânăstirei de lau şi dat 
mai pe urmă Mihai Vodă acelui Panaite cu acel: ispisoc, se 
Cunoaşte că cu greşală prin neştiință lau dat şi nu poate să 
aibă nici o tărie o danie ca aceasta, Pentru acea, mânăstirea Lipo- 
văţul săşi aibă a stăpâni vadul de moară din apa Vasluiului 
după dania şi întăriiura ce sau văzut de la numiții domni cu 
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pace despre Clemeniie, iar pentru morile ce au tăcut el întracest 

vad, cât să va socoti cu dreptate că au cheltuit, toată acea 

cheltuială, săi plătiască egumenul mânăstirei insă să se soco- 

tească şi venitul morilor ce a fi luat Clementie în câtă vreme au 

lucrat cu care să se scadă egumenu din cheliuiala ce va avea 

săi dea. Şi dândui cheituiala să rămâe mânăstirea deplin stăpâ- 

nitoare atât pe vadu cât şi pe mori. 
1784 Februar 10. 

Lascaraki Roset vel vornic, Stefan Sturza vel vornic. 

Vasile Costahi ve! spatar Atan. Ramadan vel vornic. . 

D. Sturza vel logofăt. n... . ... ...... 

Sau trecut la condica de giudecăţi a divanului de 
Vasile Codrianu Condicar. 

  

, CLXI. 1792 Iunie 410 Iași. Cartea lui M, C, Sutu Vodă cătră isprav= 

nici de Vaslui'să aleagă hotarele moşiei târgului, proprietatea Si. Spiridon, 
despre vecini. , 

Noi Mihail Constandin Suţu Voevod. 
bojiu milostiu gospodar zemlie Moldavscoi. 

Credincioşi boerii Domniei meale Dumnealui Constandin 

Rosăt biv vel Clucer, i Dumnealui Toader Carp biv vel Medel- 

nicer ispravnici de ţinutul Vasluiului sănătate. Fiindcă Dum- 

nealor boerii Epitropi ai mânăstirei Sfântului Spiridon, niau ară- 

tat că iocul de prin pregurul târgului Vasluiului a mânăstirei 

Precistei din Roman ce iaste mitoc a sfântului Spiridon sar îi 

împresurând de cătră cei cu moşiite de prin pregiur, şi au cerşut 

ca după scrisori şi hotarnice ce are mânăstirea, să se scoată 

locul de supt înpresurare. Drept aceia iată scriem Dumnevoastră 

să mergeţi ia faţa locului şi strârgând pe toţi megieşii cei cu 

moşiile faţă, unde fiind şi vechilul mânăstirei să faceţi cu amă- 

runtul cercetare scrisorilor şi dovedind că să face locului mânăs- 

lirei vre o înpresurare despre o parte, săl scoateţi de supt 

toată împresutarea şi să daţi la mâna vechilului mânăstirei şi 

mărturie hotarnică iscălită atât de Dumneavoastră, i de toţi megie- 

şii împregiutâşi cât şi de alţii cari să vor tâmpla faţă la hotărât 

în care să se arăte sumele stânjenilor în lung şi în curmeziş şi 

ție'r.Î hotară despărţitoare pe la ce locuri anume sau pus şi 

cum sau scos locul mânăstirei de supt împresurare, iar de va 

naşte pricină la hotărât şi nu se vor odihni vreo parte, atunce 

Suete XV. (Vaslui) | | Mu
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pietre hotară să nu să pue, ci să daţi Dumneavoastră mărturie cu arătare pricinii prelarg la partea ce sa căde şi osăbiț si faceţi şi hartă curată atât de stare locului de . prin pregiurul târgului cât şi a moşiilor ce se vor fi me=gieşind alăture în Cap arătând şi locul îm presurării de unde şi pâră unde este şi câţi Stânjeni cuprinde lungu! şi curmezişul şi despre cine să face 
acea Împresurare şi puindule zi de soroc să vie la Divanul Domniei mele însă după trecerea solului. 

1793 iunie 10 Pecetea domnească : 16 IMXIKCT | C»|BB | 1793. pasere— - Cap de bou, Procit vel Logofăi. 
Sau trecut în condică. 

  

CLXII. 1793 Iunie 12 Iaşi, M. C. Suţu Vodă intăreşte măn. Sf, Spi- tidon dreptul de a-şi lua venitul de pe moşia târgului Vasluiului, 
Noi Mihail Costandin Suţu Voevoda bojiiu milostiu gospo- dar zemlie Moldavscoi, 
De vreame ce dumnealor boerii epitropi ai mănăstirei Sfân- tului Spiridon, niau arătat cum că mănăstirea Precista de '4 Roman ce iaste mitec a mănăstirei Sf. Spiridon, are o moşie adică tot locul ce iaste în Pregiurul târgului Vaslui afară de vatra târgului asupra cărei moşii sau văzut hrisov de întăritură de ia răposatul demn loan Theodor Vodă din let 7268 De- chembrie 4 cuprinzător pe toate semnele hotară a moşiei a- ceştia pe dispre fieşte care parte. Şi cerşind dumnealor boeri <pitropi ca săşi stăpâniască moşia aceasta şi să ia obicinuitul venit. lată dar printraceastă a noastră domnească carte, să dă volnicie vechilului mănăstirei ce se va rândui de cătră dum nealor boerii epitropi ca să aibăa Stăpâni numita moşie în toate semnele şi hotarele ei în tocmai după cuprinderea hrisovului gospod ce sau văzut şi deosebit să ia şi dijma obicinuită de pe la toţi din: toate de a zăcea din farini cu pâini. din fânață, din prisăci cu Stupi însă din cinci zăci unul, iar fiind mai pu- ţini să ia câte una para de stup, din grădini cu legume ce vor îi de neguţitorie, iar din cele ce vor fi pentru hrană lăcuitorilor ză nu i supere, gin livezi cu Pomi şi din tot locul cuvenit să 

an Cupă ponturi, sau să plătiască cu bani iarăşi după ponturil însă cât pentru bani de să vor învoi cu vechiluj mănăstire,  
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pentru care scriem şi dumneavoastră ispravnici ca de pe la acei ce. 

“vor fi pricinuitori, ce va îi cu drept să împliniţi şi săi supuneţi 
pe toți a urma la toate intocma pe obiceiu şi după hotărârea 
ponturilor gospod ca să nu să păgubiască mănăstirea de venitul . 
anoşiei sale, iar de vor avea cineva mai mult a răspunde să 
vie la Divan. 

Pecetea domnească : io | MX|KCT| cu [BB | 1793, 
pasere—cap de bou. 

1793 Iunie 12 - 
Procit vel logofăt 

Sau trecut în condică 

  

CLXIU, 1793 Iunie 13, Mărturia hotarnică a locului de casă a lui Gh. 
Adam Grecul din Vaslui, 

Din poronca Dumilorsale boerilor ispravnici de ţinutui Vas- 

lu:ului, Dumnealui Clucer Constantin Rosăt, i Dumnealui Medelni- 

cerul Toader Carpu am mers de am măsurat un loc de casăa 

Cristinei soţul lui. Ghcorghie Adam Grecul, ia lui Eni brat lui. 

Gheorghie Adam Grecul care a rămas clironom şi purtător de 
griji copiilor fratelui său, care loc de casă să ailă în târgu în 

Vaslui pe locul gospod ce: iaste şi! au de câţiva ani îngrădit 

şi supt stăpânire. Și după greutăţile ce să află cu o casă de 

copii şi cu feti mari, voind a fi nesupărată de cătră înpregiuraşi, 

depă cerire şi arătare ce au făcut cătră Dumnealor boerii isprav- 

nici ca să se măsoare locul cel îngrădit. am fost sânduili şi 

după poroncă mergând la starea locului aducând şi pe megieşii 

din preăur față am măsurat locul atât lungul cât şi ciirmezişul 

după cum să află îngrădit la vremea aceasta. Şi sau găsit faţa 
locului dispre răsărit la drumul cel mare doaă zeci şi noaă 

stângeni gospod. şi dosul casei despre apus unde se megie- 

şeşte cu Grigorie Armanu,i cu Mafteiu Leuştean, sau găsit doaă 

zeci şi cinci stânjeni, şase palme, iar curmezişul locului dia gios 

unde să megieşeşte cu Grigore Robu teslar Sau găsit trei zeci 

stânjeni, în partza din sus, iar curmezişul uade să megieşăşte 
cu Cerbul jidov, îi preutul Vasile sau găsit trei zeci ŞI patru stân- 

jeni. Şi după măsura locului ce Sau găsit din giur impregiur 

îngrădit unde au avut şi casă răposatul Gheorghe Grecul şi cu 

alte trebuincioasă ale casei care sau ars toate acmu în vremea
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oştirei din întâmplare ce au fost rămânând numai locul cât a fost îngrădit imprezur şi după măsura locului ce sau tăcut din giur în pregiur în Stânjeni. sau dat această mărturie îscălită de noi la mâna Cristinei soţu lui Gheorghe Grecul, i lui Eni brat, lui Gheorghie ce să afiă purtător de grljă copiilor răposatuluit 
* 1793 Iunie 13, 

Ioniţă zăt Trohin, Matteiu Leuştean, lon Ifiodi Căpitan, 
Ioniţă Iftod:, Neculai Dedilescut, Grigore Robul, Gheorghios Adam (greceşte) 2 iscălituri armenești, una: jidoviască şi Gheorghis Gâestrokino (greceşte). 

De la isprăvnicia de Vaslui 
Această hotarnică fiind din poronca noastră, măsurățoarea acestui locu sau cercetat şi de cătră noi. Și Sau aflat dreaptă. măsură şi spre încredințare sau întărit şi de noi. 

1793 Iunie 14. Toader Carp med. 
Constantin Rosăt clucer. 

  

CLXIV. 1793 Aug. ş. Ispravnicul de Vaslui scrie lui Vodă despre- măsoriştea locului lui Gh, Adam Grecul din Vasiuj, 

Pre înălțate Doamne. - 
Luminată carte înălțimei tale din Iunie 23 cu multă plecă- ciune am luat şi cele ce ni se poruncescu după ialoba ce au dat înălţimei tale, Cristina femeia mortului Gheorghie Grecul din Vaslui pentru un loc de casă din târgul Vasluiului ce iau rămas de la barbatu Său, ca să cercetăm de nu să afiă acel loc daț de miluire de la luminaţii domni altora, au de nu să. asu- presc vre unii din megieşi de cătră acel loc, am înţăles, Și după a înălţimei tale poroncă am făcut cercetare atât din târ- goveţii din Vaslui cât şi dintralţi şi nu sau găsit asupra acestui loc nici o pricină nici dat miluire nimăruia nici săl tragă alţi megieşi, căci acest loc sau stăpânit dia vremea ceialalte rezme- riți tot de bărbatu jeluitoarei după cum şi de dânsa să stăpâ- neşti acum şi la lunie 13 venind jeluitoarea la noi, au cerşut ca să i măsurăm în stânjeni şi săi dăm mărturie, ca să riu isă împresoare după vreme locul de cătră alţii fiind că ea să află: trăitoare Ia laşi. "După a căreia cerire sau şi măsurat locul a=  



TE 
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“tunce şi i sau dat mărturie la mână arătândusă că locul este 
„domnesc. Acum iarăşi după cercetare ce sau mai făcut din po=-- 

ronca înălțimei tale, sau şi măsurat de al doile şi sau aflat tot 

după mărturia ce i sau dat la mână în care sânt iscăliți atât 
meg'eşii locului cât şi alţi târgoveţi şi nam lipsit a înştiinţa pe- 

înălţimea ta, 
1793 August 5 

A înă'ţimei tale prea plecate slugi 
Costandin Rosăt clucer, Toader 

Carp medelniceru 

CLĂXV. Fară an (după 1784). Jalba lui Climente de visterie contra 
“egumenului de Dobrovăț pentru moara de pe apa Vasluiului, 

Prea înălțate Doamne 

larăşi mai jăluesc Măriei tale pentru marea supărare ce 
trag de cătră egumenul de Dobrovăț că în anii trecuţi făcândumi 

cu mcară la târgul Vasluiului în apa Vasluiului pe loc de da- 
mie ce am de la răposatul Măriia sa Mihai Vodă Racoviţă. După 
ce am gătit moara sau sculat egumenul de Dobrovăț şi zicând 
că locul unde am făcut eu moara, ar fi locu a mănăstirei am 

eşit la giudecată înaintea dumilorsale veliţilor boeri şi nepu- 
dândusă hotără giudecata, sau făcut carte gospod câtră isprav- 
nicli de Vaslui să *facă cercetarea la starea locului şi precum 

“vor afla să dea mărturie ca să ni să hotărască giudecata la Di- 

Van şi am mers amânioaă părţile acolo şi după cercetarea ce 
-au făcut dumnealor ispravnicii am adus şi mărturie şi iarăşi am 
şi în giudecată şi nici atunci sfârşit pricina nau luat ci sau 

Scris de iznoavă carte Măriei tale la dumnealui Banul Sandul 

Miclescul și la Manole Furculiţă polcovnic să facă cercetare şi 

Să dea altă mărturie, care mărturie de când am aduso iaste mai 

un anu şi nici întrun chip nul pociu face să stea la giudecată 
'Ci mau tot lungit din vreme în vreme pâră acum ce sau înplinit doi 
ani, căruia la trecuta lună a lui Dekembrie sau făcut şi so- 

„_Toace Ca la 6 a lui Ghenar să se afle aice cu scrisorile. Şi la 
Soroc nau venit, ci au venit acum. Şi zicândui ca să eşim ia 

:giudecată. îmi dă răspuns că nu şau adus scrisorile şi cere să 

ŞI pue vadea la sfintele Paşti. 
Prea înălțate Doamne, meşteşugirile ce le face egumenul
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sânt cunoscute, că va să mă supere cu prelungirea căti cu- 
moaşte căt iaste de mari sărăcia mea fiind că eu acea moară întralt chip nu pot să mă folosăscu cu dânsa fără numai să e 
dau cu anul cuiva ca să m! iasă hrana casai cea din toate zi: 
lele şi acei ce ar vrea să o ia văzâni pricină între noi, să fe- escu şi aşa şad= pustie şi stricată şi Sânt Ssăraz de chelțuial+ ce am făcut cu dânsa şi de hrana ce nădăjduiam să aibu, M 
Tog să fie mila măriei tale şi asupra mea ca să se dea 
poroncă Egumenului să stea la giudecată, ori dz nu are giude-. cată cu mine: să dea răspunsu şi să mi se dea luminată cartea; 
înălțimei tale de întărire stăpânirai şi după cum-a fi mila. Măriei tale, 

Robul măriei tale, _. 

Clementie ot Visterie. 
Dumnealui vel Vornic cercetând uceastă pricină împreună cu Dumnealor veliţii boiari, să faci dreptate. 

(indiscifrabil) ctucer __ Gherar 31. 

  

CLXVI. 1793 August 22, M, C. Suţu Vodă întăreşte Cristinei lui Gh Adam Grecul un loc de casă în Vaslui, _ | 
Cu mila lui Dumnezeu Noi Mihail Constantin Alexandru Suţu 

Domn ţării Moldovei. 
Facem ştire cu această carte a Domniei meale că [a trecuta: lună lunie în 23 dândune jalobă Cârstâna femeia mortului Gheor- ghie Adam Grecul din Vasluiu au arătat precum barbatul ei încă din cealaltă vreme a Oştirei aşezândusă :u locuinţa în. târ- gul Vasluiului unde pe loc Gospod fără pricină făcânduşi Casă ŞI dughiană măcar că câsa au arsu acum în vremea -oştirek aceştia şi au râmas numai dugheana, dar locul cât lau avut -în stăpânire atât barbatul ej cât şi ea, lau ţinut îngrădit cu gard ferindul despre înpresurare megieşilor şi pentru ca să să ştie 

milă Cu dânsa săi să dea danie Și miluire acea bucăţică de loc.- „„pmnia mea de o dată nu neam grăbit ai da după cerirez jăluitoarei, ci sau scris Dum'lorsale Ispravnici de Vasluiu 'ca să. |  
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facă cercetare de nu să ailă acel lozdatm'luire de alţi luminaţ 

Domni altora şi de nu să asupresc vreunii din megieşi şi cu 

mărturie să ne instiințeze. Deci acum August 5 ne au adus 

aumita făluitoare mârturia iscălită de Dumnealor Ispravnici 

de ţinutu Vasluiului Costandin Roset biv vei Clucer. i Toaderi 

Carpu biv vel Medelnicer pria care arată că după poronca 

domniei mele făcând cercetare atât din târgoveţi de Vasluiu 

cum şi dintralţi pentru Jocul Câsstănei jăluitoa:ei, ni sau păsit 

asupra acestui locu nici o pricină nici dat miluire nimărui nici 

săl tragă alţi megieşi căci facest locu sau stăpânit din vremea 

- cealaltei rezmeriţi tot de barbatul jăluitoarei cum şi de dânsa 

să stăpâneşte acum şi câ la lunie 13 mergând ţăluitoarea şi 

cerşind ca să i să măsoare locul în stânjeni şi să i să dea măr- 

turie ca să nu i să îmoresuare după vremi de cătră alţii fiindcă 

se află acum îrăitoare în laşi. După a ei cerire sau măsurat 

Jocul atunce şi i sau dat mărlurie la mână arătânduisă că locu 

este domnesc şi că după cercetarea ce sau mai fzcut sau și 

măsurat de al doile şi sau aflat tot după mărturia ce i san dat, 

cum pre larg arată mărturie Damilor sal Ispravnici. Apoi sau 

văzut la mâna jăluitoarei şi mărturie hotarnică a locului acestuia 

iscălită de Neculai Dedilescul, lon Ittode Căpitan, lon'ţă Iftodi, 
loniţă zăt Trohin, Maftsi Leuştean şi de alţi mulţi târgoveţi de 

acolo şi încredințată şi de Dumnealor. Ispravnici prin care arată 

că după poroncă mergând la stare locului şi adunând pe megie= 

şii de pe împregiur faţă au măsurat Jocul: atât lungul cât şi 

Curmezișul după cum să află Ingrădit la vremea aceasta şi 

sau găsit fata locului despre răsărit ia drumul cel mare — doaă 

zăci şi noaă stânjeni: gospod şi dosul casei despre apus unde 

să megieşeşte cu Grigore Robu teslar sau găsit trei zeci stân- 

jeni şi parie din sus iar curmezişul unde se megieşeşte cu 

Cerbul Jidovicu preutul Vasile sau găsit trei zeci şi patru stân- 

jeni şi cu aceste măsuri sau încheiat tot locul Cârstănei din giur 

în pregiur cum arată mărturia hotarnică. | 

Drept aceia dar după mărturia aceasta hotarnică și după 

osăbilă mărturie Dumilorsale Ispravnici. ce sau pomentt mat 

sus dovedindusă că locul acesta este drept domnesc şi ne dat 

nimărui mai înainte. lată Domnia mea milostivindune asupra. 

acestei Cârstina femeia mortului Gheorghe Adam Grecul din
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Vaslui, iam dat danie şi miluire tot iocul acasta cât să cuprinde ia mărturia hotarnică, pe care de acum înainte să aibă ca cozi şi niam din neamul ei a şil stăpâni cu bună pace ca pe as dreaptă ocină şi moşie fără nici o supărare de cătră nime. Şi cartea. aceasta al Domniei mele să i fie staiornică şi nestrămu- fată nici o dinioară în veci întru Care sau pus şi al noastră iscălitură şi pecete. 1793 August 22, 
N. Roset vel logofăt procitoh, 

Iordache al 3-lea Logof. procit 
Sau trecut în condica de hrisoave de 

| Matei Costin condicar, 
Ic Mihail Suţu Voevod, Pecetea + ÎI MXIKCT ea] BB | 1793. pasere—cap de bou, 

  

CLĂVII. 1793 Aug. 10. Jaloba Cristinei lui Adam Grecul pentru in loc de casă în Vaslui, 

Prea înălțate Doamne 
In trecute zile prin jaloba ce am dat Maăriei tale, man rugat ca să faci milă cu mine ca să mi să întărească stăpânirea pe 0 bucată de loc din târgul Vasluiului pe care lau avut soţul meu şi eu în stăpânire de mulţi âni cu îngrăditură şi cercetân: dusă şi măsurândusă cu stânjenul gospod de cătră rânduiţii ho- farnici mi sau dat şi mărturie hotarnică după care jalobă a mea făcândusă luminată carte Măriei tale cătră Duwinealor Ispravnici ca de iznoavă să mai cerceteze de unie nu este dat locul acesta de lumminaţii Domni maj înainte, altora, sau de nu Să face vre o inpresutare cuiva din megieşi să înştiințeze pe Măria ta cu care carte de poroncă mergând sau făcuț cercetare şi nu sau aflat locul dat nimărui, nici de megteşi sau de alt nime nici o împresurare cum arată mărturia. MA rog Măriei tale fă milă să mi să dea miluire această bucăţică de loc cu luminată carte Măriei tale, că am casă gre -cu fete mari şi soțul meu acolo sau săvârşit şi pomană a fi Măriei tale, 

„roaba Măriei Tale Cârstina soţ mortului Gheorghe Ă „ Adam Grecul ot Vasluiu. în dos : Să aduci mărturie Ispravnicilor ca să se vagă de cătră Domnia mea. 
| 

D. Med. 93 August 10. 
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CLĂVII. 1794. Febr, 10. M. C. Suţu Vodă rândueşte Ispravnicii de 
Vaslul să aleagă locul de dat danie serdarulul lordache Roset. 

Noi Costandin Mihail Suţu Voevoda cu mila lui Dumuazeu 
Domiiu Țării Moldovei. 

Credincioşi boerii Domniei male dumnaalui Costandin 

Rosăt biv vel Clucer i Dumneaiui Toader Carpu biv. vel, Medel- 

nicer Ispravnici de ţinutul Vasluiului sănătate. Dumnealui Sărdarul 

lordachi Rosăt prin jaloba ce au dat cătră Domnia mea au 

arătat cum că fiindui şederea la moşia ce are la acel ținut, îi 
este petrecere cu mare neodihnă şi supărare şi de a pururea să 

află ca un bajenar pentru grija făcătorilor de rele tâlhari şi au 

făcut rugămintea că din locul domnesc ce este la târgul Vaslu- 

iului, săi daţi miluire o bucată de loc unde au fost curţi dom- 

neşti din vechi ca săşi facă casă pe dânsul şi să se aşeze cu 
ederea acolo în târgu să poâtă a petreca fără grijă după cum 

mai pre larg veţi înțelege Dumniavoastră pricina din răvaşul de 

jalobă ce vi sau trimes. Deci scriem Dumneavoastră să faceţi 

cercetare locului ce cere şi săl şi măsuraţi cu stânjenu gospod 
cât este în lung şi cât este în lat şi după măsurătoare cei veti 

iace pentru câţi stânjeni veţi afla că cuprinde acel locu atât 

în lung cât şi în lat, să trimiteţi înştiinţare pre largu cătră 
Domnia mea. vleat 1794 Febr 10. 

Adresa : Credincioşi boeri domnii mele Dumnealui Cos- 
iandia Roset biv vel clucer i D-lui Toader Carpu biv vel medela. 

ispravnici de ţinut. Vasluiului să să dea cu sănătate, 
Notă în dos: Pentru dnului Sardar lordachi Roset ceau 

jăluit rugândusă ca să i să dea o bucată de loc domnesc din 

Vaslui să să cerceteze. 

Procitoh vel vist. 

CLX(X. 4794 Febr. 16. Adresa isprăvniciei de Vaslul câtră domn pei- 
îru alegere locului de dat danie serdarului lordachi Roset. 

După luminată poroncă prea. înălțat Domnului nostru Măria 
sa M'hail Constandia Suţu V. V.. ce sau adus de Dumnealui 
Sardar lordachi Rosăt cătră Dumnealor Ispravnicii de ţinutul 

Vasluiului după cerire ce ar fi făcut ca să i să dea un loc de 
casă în târgul Vasluiului unde au fost locul caselor domneşti la
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care fiind rânduiţi din poronca Dumniilorsale boerilor ISprav. nici să vedem Starea locului şi să se măsoare în stânjeni din 
Siur în pregiur şi mergând după poroncă la locul unde să ştie 
că ar îi fost casele domneşti, sau găsit locul împresurat dia 
unii din târgoveţi de Vaslui ce să află cu lăcuinţa aproape încât 
au rămas numai temelia casalor neîmpresurată, iar loc slobod 
de a să 'âce îngcăiltură de ogradă împrejur nu este şi văzând 
că este locul strâmtorat, sau cătat alt loc slobod unde nu este 
împresurat de târgoveţii de Vaslui şi din sus de târgu la mar- 
gine şi mai dispre soare apune unde nici o împresurare nu să 
tace vro unue din târgoveţi. şi tot din drept locul gospod ce nu 
este dat miluire nimărui pâră acum. Sau făcut măsurarea locu 
lui, întăi partea dinspre apus patru zăci stânjeni gospod, iar 
parie din gios despre mează zi patru zăci şi doi stânjeni şi 
pariea despre răsărit trei zăci şi opt stânjeni, iar partea din 
sus dinspre miază noapte trei zeci şi cinci stânjeni care sau 
făcut de toţi stânjeni una sută cinci zeci şi cinci din giur in- 
Pregiurul iocului şi după măsurare locului ce am făcui, an 
dat şi această mărturie în care ne am iscă!.t mai gios, 

1794 Februrie 16. 
Neculai Dedilescu, Ioniţă zăt Trohin târgovăț, 

mazil. Chirica Solomon târgovăţ. 
lon Rusul târgovăţ. 

Ne având noi vreme ca să „putem merge la măsurarea acestui locu de casă a dumnealui Sardarului lordache Rosăt. sau rânduit pe aceşti de sus iscăliți de au făcut cercetare și măsurătoare acelui locu, Și după cercetare ce sau facut şi de cătră noi sau adeverit că locul acesta nu este împresurat de nimeni şi spre încredințare am iscălit. 
D. Miclescu S:olnic. „1294 Febar, 22 Sagem eee 

CLXĂX. Febr. 23 (Vastui), ispravnicul de Vaslui D. Mislescu rapor tează Domnului despre locul cerut danie de sărdarul lordachi Rosăt, 
Dumnealui Sardarul lordazhi Rosăt prin jaloba ce au dat înâițimei ta'e au făcut cerere şi rugăminte ca din locul domnesc ce iaste aice la tărgul Vasluiului să i se dea miluire o buca'ă de loc unde au fost curțile domneşti din v chi ca Săşi facă casă pentru odihna Dumnea'ui. Şi ni se-porunceşte de cătră inălțimea  
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a ca să facem cercetare locului ce cere Dumnealui Sardarul şi: 

săl măsurăm cu stânjenul gospod câtiaste lungul şi cât iaste în: 
lat şi după măsurătoarea ce vom face,pentru câţi stănjâni vom 

afia că cuprinde acel loc aiât în lung cât şi în lat şi deosăbit 

să facem cercetare locului. acesta nu cumva este dat danie cuiva 
şi să înştiințăm pe înălțimea ta; după luminată porunca înalţi-- 

mei ta'e, am rândut oameai târgovaţi de aice cu ştiinţă de mă- 
surat şi mergând la locul unde au fost curţil> domneşti din vechi, 

sau găsit locul ocupat de unii din târgoveţii din Vaslui şi de 
îngrăditurile preuţilor ce slujesc la biserica gospodu tot din Va-. 

Slui; fără de cât atâta sau găsit locul sioboi ne împresurat nu-- 
mai cât ține temelia curților domneşti, Şi văzinduss că locul 

iaste strâmtorat sau căutat alt los gospod siobod tot pe locul 
domnesc unde iaste neimpresurai de târgoveţii din Vaslui şi dia. 

sus de târgu la margine şi ne dat danie nimănui pănă acum, de 
acărui măsurătoare a locului în siânjini şi câtă sumă de stân- 
jini cuprinde să arată pre largu in mărturia ce au dat oamenii. 
târgoveţi carele au fost rânduiţi de cătră noi să măsoare locul. 

şi nam lipsit a înştiinţa. 

1794 F.bruar 23 
A Măriei tale prea plecate slugi 

D. Miclescu stoln'c, 

CLXXI. 1794 Mart 5, (aşi). M. C. Suțu Vodă milueşte pe sardarut: 
Iordache Rosăt cu un loc slobod din Vaslui, 

Noi Mihail Costandin Saţu Vocvod 
„Cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldovei 

Printraceastă carte a Domniei mele să faca ştire tuturor 

celor ce să cuvine a şti, că după jaloba ce neau dat al nostru 
credincios boer Dumnsalui lordache Rosăt biv vel sărdar făcând: 

rugăminte că din locul domaesc ce este latârgul Vasluiului ne- 

cuprins şi ne dat nimăruia -să facem milă săi dăm.o bucată de 
loc unde săşi facă aşezare de casă. Sau scris cartea Domniei. 
mele cătră Dumnealor Ispravaicii de ţinut Vasluiului ca să cer- 

ceteza de este acolo loc domnesc na dat până acum nimărui. 
Acum dar sau văzut de căiră Domnia mea scrisoarea de înşti-- 
ințare a Stolnicului Dimitrie Miclescu ispravnic de Vasluiu cum: 
şi altă scrisoare marturie a câţiva târgoveţi din Vasiui din anuh
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“acesta 1794 Februarie 16 cuprinzătoare că după cercetarta 
au făcut au aflat o bucată de loc domnesc la târgul Va Suiulu 
“necuprins de nimene şi ne dat nimărui până acum. Care lore 
din sus de târgu la marginea despre apus a cărui măsurit. 
cânduse cu stânjen domnesc Sau aflat patru zăci stânjeni got: 
“pod partea locului despre apus şi patru zeci şi doi stânjeni pat 
tea din gios dinspre amiază, de trei zeci și opt sânjeni partea 
despre răsărit, iar partea din sus despre miază noapte trei zei 
şi cinci stânjeni. Deci dar Domnia mea adeverindune din măr 
turiile arătate că acest loc este domnesc şi slobod ne dat nini: 
nui, iată miluind pe credincios boerul nostru Dumnealui Sat 
Iordache Rosăt, iam dat această bucată de loc ca săşi facă caşi 
Şi hotărâm ca de acum îna:te să aibăal stăpâni în toate misu: 
rile lui cu bună pace atât Dumneaiui cât şi urmaşi săi cu buni 
pace şi nesupăraţi d: către nimeni. Asupra căruia loc săi le 
cartea aceasta a Domniei meie întăritură statornică nestrâmutală 

Şi neruşuilă în veci, care sau întărit şi cua noastră Domaeastă 
iscălitură şi pecete. 

  
1794 Martie 5, 

Io Mihail Suţu Voda, 
Pecetea : lo | MX | KS | Cu | BB | 1793, pasere—cap d: bu 

N. Rosăt vel log. procitoh 

  

| CLXXII. 1794 Mai. Scrisoare de aşezare între D, Miclescu stolnic şi Mordache Roset serdare pentru locul din Yaslui, dăruit de Vodă Suţul. 

Printraceastă scrisoare a me adiverez la mâna Dunist 
vărului Dumitrachi Miclescu biv vel Stolnic precum să se fit 
că cerând la Măria Sa Vodă si mi m'luească cu'o bucată (În 
Moe domnesc din vatra târgului Vasluiului şi atiâdusă Dumati 
lui dregător ținutului şi locul unde ceream ca săl ieu eufindei 
avea Dumnealui să Propeasză o bucată d; loc dintracel bt 
mam învoit cu Dumnealui de miau dat în mărturii 120 stânieo 
în patru părţi în lung şi în curmeziş însă să aibă Dnmnealui % 
stânjeni a lua cum Curge stare locului în lat şi în lunz pini 
“apa Bârladului cum şi eu. si aibu a opri 10; s'ânjeni iariş îi menea cum merge locul în lungu şi în curmi:zişu pentru cas -dău şi ginere meu Niculai loc de casă şi întracestași chip Mi învoit cu văru Dumitrache să tacă hrisov pe numele meu fini
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că mărturia ce iaste dată de Dumnealui din porunca Mărie! Sale: 

lui Vodă şi nu să putea face hrisov pe numele Dumnealui iar 

după învoiala ce am avut cu Dumnealui să aibă a da şi Dum- 

mealui pe giumatate de. cheltuiala ce va face cu hrisovul şi spre: 

cea mai adevărată încredințare am iscălit cu slova me unde au 

iscălit şi alţi boeri ce sau întâmplat la învoiala noastră. 
1794 Mai 

Miclescu Stolnic, 
Şi la această învoială ce sau făcut cu priimirea la amân-- 

doaă părţile flind poftit de Dumnealor am scris eu această în= 
voială şi sunt martur. 

Arghir Cuza caminar, 

CLXXII, 4794 7ulie 1 (laşi). M. C. Suţu Voevod miluește pe Arghirie- 
Cuza caminar cu un loc slobod în Vaslui, 

Noi Mihail Constantin Suţu Voevod | 
Cu mila lui Dumnezeu domn ţărei Moidovei 

Facem ştire prin această carte a Domniei mele că Domnia: 

mea bine voind cu a noastră milostivire, datam şi am miluit pe 

credincios boerul nostru pe Dumnealui Arghirie Cuza biv vel 

Căminar cu un loc de case din târgul Vasluiului care pănă a-- 
cum a fost drept domnesc ne dat nimărui. Care loc după po- 
zunca Domniei mele ce sau dat cătră Ispravnicii de Vaslui Dum- 

nealui Dimitrie Miclescu biv vel Stolnic,i Dumnealui Ștefan Ruset 
biv vel Clucer sau şi hotărât în stânjini; adică măsura întăia 

sau început dinspre apa Vasluiului partea din sus despre miază: 
noapte şi la deal alăturea cu zaplazul bisăricei spre apus pănă 

în potriva ogrăzei lângă drum şi sau găsit şapie zeci şi opt 

stânjiui domneşti, măsurând şi !a vale spre apa Bârladului unde: 

să megieşăşte cu un Grigoraş Petrea mazili cu un preot Gheor- 

ghie pân sub piscu unde a umblat drumul cel mare din vechi 

şi sau găsit şapte zeci stânjini. Şi de acolo măsurând spre ră- 

sărit şi pân la vale pân la locul unde sau cunoscut cărămidărie 

veche sau găsit opt zeci şi trei stânjeni. Măsurând şi de acolo 
în sus pe sub piscu şi atăturea cu drumul despre apa Vasluiu- 
lui pân la locul unde sau încept măsura întăi sau găsit una: 

sută stânjeni. lar împregiur Sa g“s: tot locul trei sute trei zeci 

şi unul stânjeni domneşti cum sau văzut mărturia ai celor ce de: 

Ispravnici au fost rânduiţi de au măsurat locul acesta dintracest:
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“anu lunie 25 anume Costandin Adam, Gheorghie Arapul, Chiriac 
Solomon, Ioniţă ginerile iui Trohin, Lon Iftodi ţârgovăţ, Ion Ru- 
sul, Neculai Dedilescul încredinţată şi de numiții boeri mai sus 
“Ispravnici. Deci dar după măsurile şi semnele arătate să stăpâ- 
nească Dumnealui Căminarul Arghirie Cuza locul acesta ca pe 
a sa dreaptă ocină şi moșie. Asupra cărue loc carlea aceasta a 
"Domniei mele să fie Dumisale şi urmaşilor săi moştenitori întă- 
ritură milii ce am făcut Statornică neclintită şi neruşuită nici 
odinioară care sau întărit şi cu a noastră domnească iscălitură 

“Şi pecete. Şi poftim Domnia mea şi pe alţi fraţi luminaţi Domni 
“Care în urma noastră vor fi la domnie acestei țări ca asemenea 
să întărească pentru a Domniei Sale. pomenire, 

1794 Iulie 1, 
o în Eşi 

]6 Mihai! Costandin Suţu Voevod, 
Pecetea domnească cu exerga : 

Io | MX | KCT | Cu | BB | 1793, pasere—cap de bou. 
Nec. Ruset vel logofăt 

protitoh 

  

CLXAIV. 1795. tunie 44. AI, Calimach Vodă scrie carte să cerceteze 
pricina dintre S. Sturza Şi târgoveţii Vaslueni pentru imaş, 

Noi Alexandru loan Calimah Voevoda 
Cu miia lui Dumnezeu Domn Ţării Moldovei 

Dumnevoastră vechili Ispravniciei de ţinutul Vasluiuluisănă- 
tate. lată vi să trimite jaluba ce au dat Dumnealui boeriu Ştefan “Sturza arătând că moşia din prejuru!: târgului Vasluiului fiind a Dumisali lăcuitorii târgoveţi în tăria lor ar îi Păşunând moşia "Dumisale cu vitele lor nevrând să plătească imaşul şi deosebit 
Câțiva din locuitorii târgoveţi ar fi şăzând pe insuşi moşia dit- 
misali şi nici aceia nar fi vrând săi d=a adet nimica. Drept a- ceea iată să scrie Dumilorvoastre faţă fiind dumnealui boerul jăluitoriu să chemați câțiva din târgoveţi şi să le arătați că po- tunca Domniei mele este : spre a să îndestula fiecare din su- pusii noştri cu dreptate să se urmeze a se învoi cu jăluitoriul boeriu atât pentru imaş cât şi pentru adet caselor fără a ne măi veni mai multă jalobă, iar când târgoveţii să vor cere ca să vie a divan Domaiei mele atunce D voastră să faceţi mărturie pre- 
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Jarg şi să o daţi la partea căreia să va căde şi să trimetiţi pe 
unul sau doi din târgoveţi ca să vie să dea jalobă.- 

1795 lunie 14 

Pecete domnească. 

Adresa : credincioşi boeri Domniei mele dumv. Ispravnici de 
ținutul Vasluiului să să de cu sănătate, ” 

” D-lui ban Stefan Sturza: | 
procit medelnicer 

„_ CLXXV, 4795 Aug.7 ( laşi), A. 1. Calimah Vodă scrie carte la Isprav- 
nicii de Vaslui să cerceteze hotarele moşiei Vasluiului date danie prin schimb 
lui C, Ghica hatmanul, . 

Noi Alexaniru loan Calimah Voevod 
Cu mila lui Dumnezeu Domn ţărei Moldovei. 

Credincioşi boerii Domniei mele Dumnealui Arghirie Cuza 
biv vel Căminar, i Dumnevoastră Ispravnici de ţinutul Vasluiului 
sănătate. Fiind că vatra târgului Vasluiului este a cinstitului şi 

credincios boerul Domniei meie Dumnealui Costache Ghica hat- 
man avândo danie şi miluire de la fratele nostru Domnia sa 
Mihail Constantin Suţu Voevod care 'sau întărit şi de cătră noi 
şi cerând Dumnealui Hatmanul ca să se hotărască de cătră locu- 

rile de prin pregiur. lată vă rânduim pe Dumnevoastră ca fiind 

de faţă vechilul Dumisale hatmanuiui cum şi Dumnealui banul 

Ştefan Sturza ce are locul de pe împregiur sau vechilul Dumi- 

Sale cum şi toţi megieşii şi alti înpregiuraşi cu scrisorile ce vor 
fi având să faceţi întăi cercetare ca să aflaţi şi să dovediţi cât 

loc iaste dreaptă vatra târgului afară de locul de pe împregiur 
care iaste dat mai dinainte. Şi dovedindusă cât iaste săl încun- 

giuraţi cu pietre hotară din giur înpregiur măsurândul în Hungul 

Şi în lat. Apoi după ce veţi încungiura să faceţi cercetare câli 
ma! au locuri în vatra târgului date de Domni mai înainte şi la 

ce ulițe sau mahala şi ce măsură au aceli locuri şi de la ce 

Domni le au danie şi din ce vreme. După care cercetare ce veţi 

face să daţi Dumisale hatmanului şi mărturie hotarnică în Care 

Să arătaţi atât lungul cât şi latul locului şi cu ce petre laţi în- 

cunjurat, şi cu cine anume să megieşeşte înpregiur, cât şi ce 

locuri şi acui anume se mai cuprind în vatra anumitului E 
dat de Domni mai dinainte, în care mărturie după ce vor isC
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toţi megieşii şi alţi împregiuraşi să vă iscăliţi şi Dumnevoastră, 
lar născând pricină despre vre o parte atunce pietre hotară să 
nu puneţi ci făcând mărturie cu arătare pe larg de curgerea pri- 

-cinii, şi hartă închipuitoare de starea locului să daţi la mâna 
vechilului Dumisali Hatmanului ca prin cercetarea Divanului să 
hotărască precum va fi drept. 

1795 August 7. 
IO aa 
tAB B. procit vel logofăt 

1795, sau trecut . 
cap de bou Matei Condicar 

CLXXVI, Noembri 1. Scrisoare de aşezare între târgoveţii de Vaslui 
şi hatman C. Ghica pentru ponturile ce au a urma. 

Vasluiu. 

Adică noi toţi târgoveţii din târgul Vasluiului care mai gios 
ue vom pune numele şi degetele în lo: de paceţi chizăş unu 
pentru altul datam adevărat şi încredinţat zapisul nostru la cia- 
stita mâna Dumisali cuconului Costache Ghica Hatman precum 
să se ştie că noi afiândune cu şidere pe locul Dum sale cel are 
cu hrisov ne-am învoit cu Dumnealui-adică cei ce suntem cu 
şederile la mahala să avem ai da câte doi lei de cară întrun 
anu, iar Cei ce suni ta uliţă să avem a plăti bezmănu pe stân- 
jenu ca şi alţi negustori cum şi trei clăci să avem ai face Du- 
mmisali cu toţi întrun an aice la Vaslui, rândul întăi la vremea 
aratului primăvara, al doile la secere şi al treile rând în vremea 
toamnei ori la ce ne va porunci Dumnia lui; deosebit ne am 
îndatorit ca şi peatru vinu cât va avea Dumnealui trebainţă săl 
aducem aice la Vasluiu din gios de la viile Dumisali, noi să. 
mergem cu carele noastre şi săl aducem şi cu preţul chiriei 
după cum vor da alţii până aice, noi cu doaă parale mai gios 
să ne luăm p'ata cum şi băutură rachiu, med, bari sau vin. Și 
mesărnița, fiind dată prin hrisov Dumisale, noi să nu fim volnii 
a vinde ce numai aceia ce prin tocmală să vor învoi nici să fa- 
Cem casă sau dugheni să nu fim voinici fără a ne învoi cu 
Dumnealui şi pentru mai adevărata credința am iscălit şi neam 
pus degtile mai gios. 

1795 Noembrie ]. 

 



— 177 — 

-- eu Andrei Filoti, + eu lon Barbu, -- eu Ştefan Lw= 

paşcu, ++ eu Maftei Leustean, 4- eu Costandin Solomon, + e 

Andrei Cristian, +- eu Alexandru Stavăr, + eu Gheorghe Cris 
tian + eu Gheorghe Frăţină, +- eu Neculai Pricopie, + eu lo- 

niță Cucoş, + eu lon Budut, 4+- eu Mihăilă Leonti, -+- eu loa 
Proaspătu, -+- eu lacob Gori, + eu Sandu Gori, + eu Costan= 
din Proaspătu, + eu Gavril Proaspătu, -+- eu Vasile Gârneţ 
-+ eu Tudor Cucoş, + eu Ioniţă Gârneţ. 

Acest zapis lau dat înaintea noastră şi pentru încredin= 

țare, am adeverit şi noi cu iscăliturile noastre. . 

Diunnog ogăTiăp. Stefan Sulger. 

  

CLXXVII. 1795 April 9 Iași. M. C. Suţu Vodă întăreşte lui C. Ghica 
hatman veniturile ce are să ia de pe moşia târgului Vasluiului, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Mihail Constandin Suţu Voevod 

Domnul "Țării Moldaviei. 

Fiind că temeiul bunătăţilor şi podoaba cea aliasă a 0- 

blăduitorilor de noroade, iaste mila, drepțatea, şi buna ocărmuire, 

ca unii ce să aleg de Dumnezeiasca voe a fi slăpânitori opştii, 

privind asupra a toată stare, sau pământeni sau streini şi ori 

de ce stare vor fi, au datoria dar să pue la cale cele bune 0- 

rândueli, şi să indrepteze cele câte să cuvin a fi întracea stare, 

căci la un stăpănitoriu nu iaste chip a câştiga alt nume de feri- 

cire cu altă mijlocire de cât cu urmările ce să cuvin Şi sânt 

pentru odihna şi întemeerea opştii, de vreme că toate altele cu 

Schimbare vremii să prifac dar numile purtătorilor de bunătăţă 

de apururea iaste nemuritoriu. Pentraceea dar şi noi prin pronie 

dumnezeiască înălțindune la scaunul domnesc acesta â Moldaviei, 

cutot cugetul şi dorinţa noastră dintracel ceas au fost şii aste să 

ne arătăm cu întemeere şi adăogire spre cele bune asupra opştii. 

Deci pe lângă alte cuviincioase miluiri ce am făcut domnie mea 

cu alte obraze boereşti, luatam sama şi pentru al nostru clnst t 

şi credincios boeriu dumnialui Costache Ghica haman, că 

toată cuviința şi dreptatea să cade a să agiutora spre N De 

a multor adese slujbe, care după vremi cu toată răvn: Pi i 

dia sau arătat nu numai la vremile linlştite, ce Şi la i uta 

cumplite cu sădăcat şi credinţă slujind țării şi doma 2 

Surete XV, (Vaslui)
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fiind această adevărată osârdie şi râvnă ce deplin şi de căteă 
celi mai înalte locuri. Pentru care nam trecut domnie ma cu ves dere ci iată înpotriva căzutei mulţămiri şi răsplătiri îi dăm dom- mie me danii şi miluire Târgul Vasluiuiui cu tot locul de pin pregiur, ce să va dovedi câ iaste nedat danie de vreun domn, pe care să aibă al stăpâni cu pace de acum înainte ca pe un 
Aucru drepta d-sale, Deosăbit şi mortasopie acelui târg iarăşi „0 dâm dumsa!e să o ei, pentru care poruncim do mnie me dum. vel vameş de Carvasara de acum înainte să nu vă amestecați mai mult la mortăsipia Târgului Vasluiului, Aşăjdere şi băutura vinului, a rachiului, a medului, a berii numai a dumsale să să vânză, iar alţii nimine să nu îndrăzniască a vinda fără ştire şi îzră a nu să învoi prin tocmală cu d-lui hatmanul pr cum ho- tărăscu ponturile visteriei ; cum şi mesernița de tăiat carne a= colo, iar nimine să nu fie volnic a ţăne trunchiu dia tăia carne, fără numai cei cari din tocmală să vor Învoi cu dumnea!ui, Deo- săbit să fie volnic dumnalui şi vechilul dumsale, ca să nu în- găduiască pe nimene aci din cei da loc de acolo, ori din cei. streini fără ştire si voe dumsale aş face casă sa dugheni pe moşie aceasta, întăi să să învoiască cu -dumiui hatmanul prin Scrisoare pentru bezmănul locului pe câţi stânjeni de loc va ave trebuință să cuprindă şi âşa să înceapă a face zidire iar întralt chip să nu aibă voe, cum şi cei care pănă acum au făcut acolo Casă şi dugheni i magazale, acie toţi să aibă a să tocmi şi a se aşeza prin tocmală cu dumlui hatmanul, şi pe stânjăni plătind bezmănul locului, pr'b cum Să urmează şi aiure la alte locuri a târgurilor, cu adet de casă să nu fie Supăraţi de cătră stăpânul. Asămene să mai ia şi câte patru zeci bani de la toţi aceia ce vin la iarmaroace i zăli de târgu, şi întindu marfă spre iptere- sul lor. Drept aceia poroncim Domnie mea ispravnicilor de ţinut Vasluiu'ui i altor Zapcii de cătră toţi să sa pazască intocma prk- Cum mai sus să cuprinde prin hrisovul acesta dând agiutorul trebuincios spre a să păzi întocma rânduiala ce Sau arățat, Pol- tim dar Domnia mea pe alţi fraţi luminaţi domni, pe care svân- tul Dumnezău îi va orândui cu domniia aceştii țări, să nu strâce această danie ce cu dreptate sau făcut, ce mai vârtos- să întă- Tească peniru a domniilor Sale vezinică pomenire. Scrisusau hrisovul acesta la scaunul domniei mele în oraşul Eşi întru cea dintai domnie a noâstră la Moldavia în anul 
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al tiiile de” credincios boeriul domnii mele Costandin Burki biv 

“mel clucer. 
la anul 1795. April 9. 

Pecetea domnească cu exerga: 

+ lo MUNANA KO TANANA CSu0 BOEROA, KS MHâă aSu ASM- 

mie3tS ACDAMNS a TOATA MOAAARIE. 1793, cap de bou-—pasere. 

lordachi Roset vel vist. procitoh. . 

  

CLXXVUI. 1795 Talie 10. Alex. |. Calimah întăreşte hatm. C. Ghica ve= 

“miturile moşiei târgului Vasluiu, 

Cu mila lui Dumnezău loan Alexandru loan Calimah Voevod 

sDomn ţării Moldaviei. | 

Să face ştere cu acest hrisov al domniei meli că arătân- 

dune al nostru cinstit şi credincios boeriu Dum. Costachi Ghica 

hatm. hrisov de la domnia sa Mihai Costandin Suciu voevod, 

din leat 1795 April 9, cuprinzător, că după cele multe şi adesă 

“Slujbe ce au făcut ţării şi domnilor i sau dat danie şi miluire târ- 

“gul Vasluiului cu tot locul de pin pregiur ce să va dovedi că 

„este nedat danie di vreun domn Că cu cale şi cu dreptate este 

făcută această danie, fiind că cu adevărat Sau purtat cu Osâr- 

die şi râvna cea deplin nu numai la vremurile Jiniştite ci şi la 

întâmplări cumplite cu sădăcat şi credinţă. lată şi de cătră dom- 

_nie me întărim dania şi miluire, adică târgul Vasluiului cu tot 

Aocut de pin pregiur ce să va dovedi că este medat danie de 

vreun domn, pe care să aibă al stăpâni cu pace de acmu înainte 

“ca pe un lucru drept al dumisali. Deosăbit şi mortasăpia ace- 

lui târg iarăşi o Găm dumisali, să 0 & pentru cari poroncim 

dumnia me dumisaie vei vameş. de carvasara de acum înainte Să 

nu vă amestecați mai mult la mortăsăpia târgului Vasluiului. 

„Aşijderea şi băutura vinului şi a rachiului şi a medului i a berii 

numai a dumisale să să vânză, iar alţii nimene să nu îndrăz- 

mească a vinde fără ştire şi fără a nu se învoi prin tocmală e 

d-nul hatman. precum hotărăsc ponturile visteriei cum şi mesărn la 

de tăiet carne acolo, iar nime să nu fie volnic â ține trunchiu 

.ca să tae carme fără numai cei cari din tocmală să vor învoi cu 

“Dmnealui : Deosebit să fie volnic dmaealui şi vechilul Dumisale
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să nu îngăduească pe nimene, ori din cei de loc ce acolo,.. 
ori din cei străini fără ştire; şi  voe dumisate aşi face 
case sau dugheni pe moşia aceasta; întăi să să învoiască 
cu dumneatui hatmanul prin scriscare pentiu beirtânul lo-- 
cului pe câţi stânjeni de loc va ave trebuință să cuprindă 
şi aşa să înceapă a face zădire, iar întralt chip să nu 
aibă voe, cum şi cei cari până acum au făcut acolo casă şi 
dugheni i magazale, acie toţi a să scoate şi a să aşăza prin toc— 
mală cu dumnealui hatmanul, şi pe stânjeni plătind bezmănul 
locului precum să urmează şi aiure la alte locuri a târgului cu. 
adetul de casă, să; nu fie supăraţi de căâtră stăpânui moşiei. 
Asămine să mai e şi căte 40 bani de ia toţi acei ce vin fa iar- 
inaroace şi dzile de târg şi întindu marfă spre enteresul lor... 
Drept aceia poruncim domnia me ispravnicilor de ţinutul Vaslu- 
iului i altor zapcii de cătră toţi să să păzască întocmai precum 
mai sus să cuprinde prin hrisovul acesta, dând agiutorul tre- 
buincios spre a să păzi întocma rânduiala ce sau arătat. Puftim 
dar domnie me pe alţi fraţi luminaţi domni pe cari svântul Dum- 
nezău îi va rândui cu domnie acestei țări să nu strice această» 
danie, ce cu dreptate sasi făcut, ce mai vârtos să întărească 
pentru al domniilor sale vecinică pomenire, Scrisusau hr'sovul a= 
cesta la scaunul domniei mele în oraşul Eşii întru cea dintăk: 
domnie a noastră la Moldavia în anul dintăi, 

let 1795 luli 10 
Pecetea domnească cu exerga ; 

+ He aacăanapă Icoann KAAMAA BCOCEGOAA RS Aaa aSiz 
ASmneac8 AGOMnI a MOOaTa MEDAAGDENHE, 1795, cap de bou. 

Î 

CLĂXIX. 1796 April 25 Iaşi. A. |. Calimah acordă privilegii târgo- veţilor de Vaslui pentru cositul fânului de pe moşie. 

Noi Alexandru loan Calimah Voevod, Cu mila lui Dum=- nezeu Domn Țării Moldaviei, 

Să face ştire cu această cartea Domniei mele pentru oa- 
menii târgoveţi ce să aîlă cu locuinţa în târgu Vasluiului carele 
prin jaloba ce au dat Domniei mele au arătat că-ei Să află şă=-  
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-zători în drumul cel mare unde nu puţine supărări şi greutăți 

“sufăr despre drumeţii trecători, făcând rugăminte că după cartea 
-gospod ce au şi după obiceiul ce au avut şi mai înainta pentru 

fânul ce cosesc ei de pe moşie de pe înpregiurul târgului pen- 
“tru trebainţa vitelor, nu dă dejmă, asemenea să nu fie supăraţi 

nici de acum înainte de cătră stăpânul moşiei ; a cărora jalobă 
„cercetândusă de că!ră Domnia mea sau aflat adivărate arătările 

"lor, căci să află cu locuinţa la loc ca acela în drumul cel mare 

unde nu puţine supărări şi greutăţi li să pricinuesc despre dru- 
„meţii trecători, Şi socotind Domnia mea că li să cuvine a avea 
acest a2juior de milă, iată prin această a Domniei mele carte ho- 
“tărâm : Că după vechiul obiceiu ce au avut şi mai înainte oa- 
menii târgoveţi ce să află cu locuinţa în târgul Vasluiului de 

"Cosesc fân pe moşie de pe împregiurul târgului şi dejmă nu dă 
„asămine să nu să supere nici de acmu înainte de cătră stăpânul. 
moşiei însă numai pe fânul ce vor face numai pentru trebuința 
vitelor, îar nu şi peniru neguţitorie, iar pentru ţarinela cu pâine 

“Ca vor face pe moşia aceasia cum şi pe altele să aibă a da 
deimă obicinuită după hotărâre ponturilor gospod. Cum şi de 
Să va întâmpla ca să să vândă venitul acestei moşii de 'cătră 

“Stăpănul ce o are vre unora din negustori şi alţii priimind a da 

ei preţul. acela ce vor da alţii să se prolimisască ei a o ţine cu 
acei bani. Pentru care porunsim Domaia me atât stăpănului. a- - 

„Cestei moşii de pe înpregiurul târgului şi vechililor ce vor fi 

Spre strângerea veniturilor. moşiei, cum şi Dumnevoastră Isprav- 
“nici de ţinutu Vasluiului cu toţii să aveţi â urma întocma. după 
Cum prin cartea aceasta a “Domniei mele să hotărăşti. 

  

      

IG sa „1798 Aprilie 25 
KA gk ÎL.P]. cap de bou.  .  prozit vel visternic 
apere E 

  

CLXXA, 1796 Iunie 7. C. „Ghita hat.nan cumpar “cu 40 lei un loc în: 

“Vaslui de la C. Ciohodariu, ; 

Constandin Ciohodariu: biv vatav za copii iioredinţez prin- 

tracest „zapis ce dau la cinstita mâna Dumisali  vsonului Cos- 

tache Ohica Hatman să să ştie că de a me bună voință am vân- 

s<lut Dumisali un'lo: din târg Vasluialui cel am şi eu de la răposatu
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fratele meu Ioniţă iar fratele meu lau avut danie cu hrisov de la fericitul întru pomenire Domn Grigori Alexandru Ghica Voe-- vod din let 1767 lunie 5 care loc în lungu este unsprezece stân= jeni iar curmeziş cincisprezece Stânjeni gospod dură cum pre: larg să cuprinde prin hrisov, Și după tocmala ce am avut ce. Dumnealui miau dat 40 !ei adică pâtruzăci lai care bani iam luaţ: toţi deplin şi eu încă am dat Dumnealui acest zapis înpreură şi, Cu hrisovul locului ca să aibă a stăpâni numitul loc atât Dum- nealui cât şi cuconii Dumisale în vezi ca pe un drept loc a Dum- nealui ce cu bună voe me lam vândut Dumisale şi spre încre-- dințare am iscălit cu mâna me. 

Constandin Ciohodar Vatav 

1796 lunie 7 
Dinaintea isprăvniciei venind numitul mai sus îscălit Cous-- tandin Ciohodar biv vatav şi arătând că cu a sa bună primire aw dat şi au vândut drept locul său. Sau adever't şi de cătră noi,. 
(indiscifrabil) Medelnicer 1796 Iunie 8 

——— 

CLĂXXI, 1796 funie 8. C. Ghica hatman cumpără cu 250 lei un loc: în Vaslui de la T, Stavăr, 

Tudur Stavăr încredințez cu acest zapis ce dau la mâna. Dumisali cuconului Costahe Ghica „Hatman să să ştie că dea. me bună voință am vândut Dumisali un loc din locurile ce am- cu hrisov de la Măria Sa Mihail Costandin Suţu V, V 

istov. Deci de astazi înainte atât Dumnealui Cât şi cuconii Du-- miSali să aibă a stăpâni numitul loc în bună pace ca pe un drept loc a Dumisali în veci şi spre încredințare am iscălit, 

1796 Iunie 8. Toader Stavăr am vândut de a me bună voe.  
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Făcândusă şi de cătră noi întrebare numitului vânzătoriue, 

de este cu bună voe şi primire a sa vânzare de sus aratată ne: 

au aratat că cu a sa primire fiind vânzarea au dat acest zapis 

pe care sau adeverit şi de cătră noi. 

„„mMedelnicer, 1796, lunie 8, 

  

CLXXXII. 1796 funie 13. C. Ghica hatman cumpără cu 50 lel o cas& 

în Vaslui de la Mehmet aga Hagiacopoglu, | 

Adecă eu Megmetagă Hagiecopoglu datam adevărat şi în- 

credințat zapisul de la mâna Dumisale Hatmanului Costache 

Ghica precum să se ştie că având eu o casă în târgut 

Vasluiului cumpărată de la unu Miron 'Tabacariu pe care 

casă am vânduto Dumisale Hatmanului Costache Ghica în 50 

iei adecă cinci zăci lei tocma adică casa cu cămăruța mică și 

cu căsuţa iar mică şi cu o căsuță iar mică şi cu o pivniţăşi 

cu grajdiu şi cu ograda lui în preţul acesta arătat mai sus a- 

dică cinci zăci lei tocma care casă să află în malul Vasluiului 

spre răsărit şi banii iam luat deplin tocma şi pentru mai ade-. 

vărată credința am pus pecete şi iscălitura mea mai în gios. 

| 1796 lunie 13. 
iscăleşte în turceşte. (pecete) 

Mehmet aga. 

  

Ea CLXXXIII, 1796 Iunie 26. C. Ghica hatman cumpără cu 250 lei veni-. 

tul târgului Vasluiului. 

Fiind că venitul moşiei Vasluiului atât a părții noastre cât 

şi a părţii pitarului Vasile Potlog lam vândut întracest an Dumi- 

sali Hatmanului Costache Ghica în doao sute cinci zăci de lei 

spre încredințare am dat această scrisoare lă mâna Dumisali cu. 

care să aibă Damnealui a trage şi a lua venitul numitei moşii 

pe acest anu după obiceiu şi după hotărâre ponturilor. 

s.. Caminar, . 

Am luat aceste două sute cinci zăci de lei în mânule mele.: 

„ie Caminar,
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__CLXXXIV. 1796 Aug. 9. C. Ghica hatman schimbă cu măn, Dobrovăţul, 
Auând moara de pe Vaslui şi dând o dughiană la laşi şi viile de la Huşi, 

Serafim Egumenul Sfintei mânăstiri Dobrovăţul datam ade- 
vatată scrisoare me la cinstita mâna Dumnealui Costache Ghica 
Hat. să se ştie că având mânăstirea un vad de moară pe apa 
Vasluiului la târgu Vasluiului şi cu alte locuri acolo pin pregiur 
care are ispisoacele luminaţilor Domni să arată aică grădinile 
dela fântâna Răului şi locurile de prisăci ce sînt la obârşia Bus- - 
tei care acestea nefiind cu vre un folos mânăstirei de la o vreme 
în coace de când nici moara nu să află şi voind Dumnealui 
Hatmanul Costache Ghica să facă schimbu care schimbu cunoscân- 
dusă a îi cu fo!os mânăstirei am primit şi am făcut schimbu de 
îstov. Adică daiam Dumnealui Hatmanului vadul morii de pe apa 
Vasiuiului cu grădini la fântâna Răulii Şi cu locuri de prisăci 
la obârşia Bustei după cum să arată prin doao ispisoace ce are 
mânăstirea însă unu! de la Miron Barnovschi Moghilă V. V. dia 
let 7136 lulie 30 şi altul de la Efstratie Dabija Voevod din let 
7170 Februarie 7 şi în locul acestor de sus pomenite ce au dat 
mânăstirea au dat şi Dumnealui Hat, schimbu la Sfânta mânăs- 
tire una dugheană în târgu de gios ia laşi cu locul ei şi patru 
pogoane, de vie la Huşi ce sunt întro ogradă cu viile mânăstirei 
care vii după cerire me leau cumpărat Duamnealui Hatmanul şi 
au dat Sf. mânăstiri înpreună şi cu dughiana de sus pome- 
mită. Drept aceata vâzând că acest schimb este cu folosul mâ- 
năstirei am făcut schimbul cu bună primire şi mulţumirea mea 
dând Dumneaiui Hatmanului şi două ispisoace de sus pomenite 
iar un ispisoc de la Alexandru Voâvod nu sau. dat fiind că în 
acelaşi ispisoc să cuprinde şi altă moşie care să numeşte Ti- 
moitei ce nau intrat ia schimbu şi măcar că acea moşie să 
pomeneşte şi în celalante doao ispisoace ce sau dat Dumisali 
Hatmanului, dar tot a mănăstirei rămâne acea moşie de la Ti- moftei şi pentru acea sau oprit un ispisoc. şi eu încă am luat scrisorile dughenei de sus aratată luând şi dugheana la stăpâ- nire cum şi scrisorile viilor şi viei, Deci de astăzi înainte atât 
Dumnealui Hatmanul cum şi neam de neamul  Dumisali să aibă a stăpâni în veci cu bună pace vadul morii ot Vasluiu cu- gră- dini la fântâna Răulii şi cu locuri de prisăci la obârşia Bustei după cuprinderea ispisoacelor ca pe nişte drepte lucruri ale dumisați ce cu schimbu. leau luat de la mănăstire şi sfânta mânăs-    
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țire încă să aibă a stăpâni dughiana ds sus aratată şi patru 

pogoane de vie de la Huşi în bună parce în veci care schimbu 

find cu mulțămire me şi cu ştire a epitropilor sfintei mănăs- 

tii a Preosfinţiei Sale Kir Veniamin episco> Romanulii şi a 

dumisale Neculai Roset biv ve! Logofăt am iscălit însumi luând” 

şi eu asemene scrisoare de la Dumnealui Hatmanul. 

1795 August 9. 

Serafim egumenu Mânăstirei Dobrovăț. 

Veniamin Episcop Romanului. 

  

CLXXXV, 1797 Noemb. 7. C. Ghica hatman cumpără cu 800 lei 

<asele Cristinei lui Gh, Adam Grecul, 

De faţă venind înaintea noastră numita Crâstâna şi ară- 

fând precum cu adevărat de bună voeeiaii făcut această vâa- 

zare drept aceia am întărit zapisul acesta cu a noasiră iscăli- * 

tură, 1797 Noemvrie 7. - i 

Iacob Mitropolit Moldovei 

Adică eu Crâstâna din Eşi femeia mortului Ghzorghe Adam 

Grecu din Vasluiu datam adevărat zapis al meu la cinstita mâna. 

dumnealui giupânuiui Costache Ghica Hatman precum să se 

ştie că având eu un loc în târgul Vasiuiuiui ia uiiţă urept al 

meu dat drept danie şi miluire pria luminată carte- gospod de 

Măria sa Mihaii Constandin Siţu V: V. din anui 1793. August. 

22 care loc fiindumi peste mân4 al stăpâni şi neavând nici. un 

folos -de- dârisăl ca să se agiută casă me având şi copii fără 

vârstă şi neavând chip de-ai: hrăni atlâădumă cu şederea în Eşi 

nevoia mau silit al vinde ca sămi poci hrâni: copii şi pre “mine 

şi negăsind alți muşierii lam rugat..pe” dumntalui hat: de lau - 

cumpărat drept 300 lei adecă trei “sute lei, care “bani'jam' luat 

toţi deplin în mânule-mele şi am dat Dumisale şi: toate: scrisorile 

ce am avut pe acest:loc. Deci .de acum Înainte. azest loc 'să “fie 

dumisale. dreaptă. ocină: şi moşie stăpânindul cu bună: pace. în - 

veci Dumnealui,. Cuconii, . nepo.ii. şi strănepoţii -dumisale: fâcân- 

duş dumnealui și dresi:domneşti pg acest iocu. după zapisul meu 

de vânzare şi nimene.. din - niamurile mete 'sau. a bărbatului meu 

să viu fie volnic a strica această vânzare â:-mea ca 'uuiii ce nict 

un amestec nu au. la aceșt Joc şi spre mai advarată:; credinţa:
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miam pus numele şi degetul iscălinduse şi cumnatul meu Ivan Adam ce «ste epitrop casei mele şi alte obraze cinsti 
intimplat faţă la această vânzare ce am făcut, 

1797 Noembrie 6. 
X Eu Crâstâna femeia mortului Gheorghe Adam am vân= dut. Făcândusă accastă vânzare prin ştire me şi văzând că este spre folosul casei cumnatăme Cârstănei fiind şi epitrop am încredinţat şi cu a me iscălitură. 

te ce sau 

onis Adamis martiro (gre- De mine Sau scris zapisul cu zisa ceştt). Ștefanos  martiros Cârstănei şi sunt martur, 
(greceşte). Costandin Leondari. 

CLXXĂVI. 1799. Dec. 13. G. Ghica hatman cumpără cu 80 lei moara lui N. Codrescu din apa Vasluiului, 

O danie gospod de la Mihai Vodă din velet 7230 Dechem- . brie 20 pe un vad de moară din apa Vasluiului în dreptul târ- “Qului, am vândut dumisale cuconului Costache Ghica hatman drept 80 lei. Şi de acum înainte să o ție în bună pace şi am iscălit 
99 Dechembrie 13. 

Şi alti scrisori câte au mai fost asupra acestei pricini am dat împreună cu dania, 
Neculai Codrescu, 

LCXXXVII. 1799 Mart 8 laşi. A. 1. Calimach Vodă acordă hatmanului: C. Ghica dilerite venituri de pe moşia Vasluiului, 
Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru loan Calimah voevod 

Domn Țării Moldaviei. 
Să face ştire cu acest hrisov a Domniei mele că arătândune al nostru cinstit şi. credincios boerul dumnealui Costache Ghica Haiman că târgul Vasluiului cu tot locul de prin prejur cât sau aflat nedat danie mai denainte nimărui îi are afierosire si miluire prin hrisoave gospod în care hrisoave să hotărăşte anume şi ce Venituri are să ia. Dar peste venitul ce are hotărât Să ia au făcut cerire şi rugăminti ca săl mai cuprindem şi cu această. milă. Adică mesărniţa din târgu Vasluiului să fie lăsată în apă- sare de banii agiutorinţii şi opt dughene, o crâşmă şi o pitărie ce are în târgu Vasluiului să nu fie supărat cu plata banilor agiulorinţii tau cu alte cări CU şi doaă zăci liuzi postăvară 
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ce va aduce Dumnealui de peste hotar şil va aşeza in târgul 

Vasluiului cu care să deschidă fabrică de postăvărie să fie ertaţi: 

de bir şi de havaleii. După care arătare şi cerire ce niau făcut - 

încredințândune Domnia me de hrisoaveie gospod ce niau ară- 

tat că târgul Vasluiului cu tot locui de prin prejur cât au fust 

pedat danie altora este drept afierosire şi mituire Dumisale fiind: 

întărită acea miluire şi prin hrisovul Domniei mele şi socotind 

că pentru slujbele cele cu osârdie şi cu credință ce au arătat. 

atât cătră alţi luminaţi domni de mai înainte cum şi cătră noi şi 

patriei aceştia, i să cuvine a avea şi acest ajutor de milă. Nu: 

iam trecut Domnnia me cu vederea cerirea, ce iată prin acest 

prisov al Domniei meie hotărâm ca mesărnița din târgul Vas- 

luiului să nu fie supărată a da nimica la banii agiutorinţi cum: 

şi opt dughene, o crâşmă şi o pitărie ce are în târgul Vastu- 

iului lară;i să fie scutite şi în-apărare de plata ban lor agiuto- 

rinţi şi de alte ori ce dări ar fi asupra altor dughene crâşme şt 

pitării. Aşijderea şi pentru doaozăci liudi postăvari ce va aduce 

dintraltă ţară de peste hotar străini făr de bir în visterie şi fări> 

de nici un amestec de dare cu alţi locuitori ai țării ca săi 

aşeză în târgu în Vasluiu fiind adeveriţi şi prin mărturie” 

dregătorilor de margine câ sânt străini. scoşi şi adus acum: 

de peste hotar făr de bir, iarăşi să fie ertaţi şi scutiţi“ 

de tot birul Visteriei şi da alte dări şi havaleli ce vor fi. 

pe alţi locuitori, ei întru pimică să nu fie supăraţi. Insă făcând 

dumnealui Hatmanul fabrică postăvărie după făgăduinţa ce au 

dat, Deci poruncim “Domnia me dumilor voastre Ispravnici de 

ținutul Vasluiului şi altor zapcii ce veţi fi orânduiţi cu ori ce 

slujbe a Domniei mele la acel ţinut. Să aveţi a urma cu toţii» 

întocmai după cum mai sus se hotărăşte prin hrisovul acesta. 

Poftim dar Domnia me cu dragoste şi pe alţi fraţi lurinaţi» 

Domni pe care sfântul Dumnezeu îl va orândui în urma noastră 

la domnia acestei ţări, să nu strămute nici să. strice această. 

miluire, ci mai vârtos să adaoge cu sporire pentru â Domsiilor= 

Sale vecinică pomenire. Scrisusau hrisovul acesta la scaunul Dom- 

miei mele în oraşul Eşii între cea dintăi Domnie a noastră la 

Moldavia în anul al patrule. 

o sava 
P 

La anul 1799 Mart 8. 

lordachi Roset vel visternic procitol: 

Sau trecut la condica Visteriei 

Costandin Veisa otvisterie. . 
10 Alexandru Calimah 

Voevoda
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Pecetea domnească cu exerga —- Hoo lacSantApS Hoan 
Haanmay  oegoa, RS mnaa AS ASMHEzES ACAINS 4 oara 
Moaaagia. 

Știri diverse despre Vaslui în Secolul al XVIII-lea 
  

CLXXXVIII. Din Condica lui Cost, Nec-Vodă Mavrocordat intre 7250 
şi 7252 Decembrie (N. lorga Doc VI. 210 —451), 

„1. Ponturile cămănăritului de pe crâşme mari şi mici, 
privesc şi Vasluiul: 2 bani de vadra de vin şi de mied —6 po- 

tronici cepăritul de bute — 3 poironici cepăritul de polaboc —2 

ughi de căldare ce se face horilcă, şi 6 potronici răsura; 3 po= 
tronici să ia. mesercii de vacă; 5 bani de capră şi o ocă 

carne de oae, 2 bani de mie!, 2 ughi de teascul de ceară şi 
6 potronici răsura; 2 zloți de horitca ce vine din sus şi din 
jos, şi 2 ocă horilcă de cotă; 3 ocă ce vin de fie care bule; 
2 ughi de coiocar şi blanar şi 6 potronici răsura pe an; toţi. 
să dea camână să nu fie nime scutelnic, nici crâşmă vlădicească 
nici boerească, nici mânăstirescă nici slujitorească. (No. 60 pg. 219). 

2). Goştinarii vor scoate de goştină 5509 oi împărăteşti ce 
“sânt la Tecuci, la Bârlad şi la Vaslui, şi au să erneze în ţară, 
4No. 99 pg. 221). _ _ 

3). Judecători pe la ținuturi, 7250 lanuar 15 (1742), deci 
si la Vaslui: „Judecătorii pentru tot obrazul, ori boiar, orice, 
breasiă ar îi, vor -da cărţi de giudecată trecute la protocol; 
vor implini datoriile luânduşi zeciuială pe obize'au, | 

Pentru tălhari în tot chipul să cesce săi prindă. săi certe 
şi. găsindui. săi trimeată .la domnie. trimeţind şi vina lui în 
Scris cu carte deschisă cu amăruntul şi cu dovadă, şi cartea să 
o treacă la protocol. Proiopopii, la giudecăţi mireneşti să nu se 
amestece, să se facă apei. la divan, iar alte angarale şi clăci preţ. 

„de nici un ban să nu să ia. de la locuitori; gloabe de la nimeni 
să nu ia, fără numai de la tăihari. Cine nu va veni la giudecată, 
săl aducă fără voia -lui,, cu treapăd orice obraz fără „de ia 
omul de frunte să ia 6 potronici, al doilea 3 potronici, al treilea' 
mână 5 parale. (No. 132, pg. 226), - 

4). Socoteala. şoimilar : 3 şoimi Câmpu Lungu, 3 şoimi Ocna, 
4 şoimi Vrancea, 2 corvi sau uliu Bacăul, 2 corui şi 1 uliu 
“Cărligătura, 2 corui. şi [uliu Vasluiul, 8 corui şi 4 ulii sărda=  
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jiul de la acele ţinuturi: 10 şoimi, 16 corui, 8 ulii fac peste 

zot (No. 248 pg. 239). 

5). Șugubina (adică darea pe moarte de om sau răpire de 

ată mare) ținutului Vasluiului a fost dată în 7242 (1734) lui 

Anastasă vornicul despre Doamna (gospoidei). [No..485 faţa 271./ 

'6). Sol leșesc în Vaslui. „Cătră căpitanii de Vaslui, de Bâr- 

lad şi de Puteni, — trecând dumnealui solul leşesc la Țarigrad 

cu Antohie Caragea visterul i sau dat bani dumisale din vis- 

terie ca să le plătească toate, şi toate je va plăti cu bari numai 

sminteală nici de cum la nici unile să nu fie, căci cu bani pla- 

tindu-le să le luaţi, că iată şi solul de poimâne Joi Noembrie It 

purcede de la laşi (No. 551 faţa 284). 

7). Suma goştinilor de oi la Vaslui cuprinde 1000 iei; iar 

judeţe limitrofe precum urmează: Fălciul 610 lei, laşii 1505; 

Tutova 1000, Roman 800 (No. 701 fila 311), din un total de 

33160 ei. 

8). Cară de lemne aduse de județ. Vasluiul 100 cară (No. 

702, fila 311). dintrun total de 3200 cară; 

9). Camăna ţărei de jos a fost pe anul 1742, Oct. 22 în sumă- 

de 750 lei, pentru Vasluiu dintr'un total de 2545 lei. 

10). Menzilurile în fară, Sau pus la menziluri oameni de: 

Curte, orânduindu-să ca să se cumpere cai; în acest inţeles s'a- 

scris zlotaşilor să li se dea bani capitanilor ca să se aşeze mMen- 

ziluri şi să nu se supere tocuitorii ţării, nici cu cai a le lua 'de 

Olac, nici cu cheltuiala oaspeţilor, precum pără acum, ce şi: 

cheltuiala cu oaspţii tot capitanii să o poarte. cu bani de la 

gospod şi nici menzilvri să se dea aşa la fieştecare, precum 

se ga pără acum, nu voim Domnia me. ci numai celor ce vor“ 

merge cu carte gospod de aici şi celor ce vor veni de acolo cu 

răvaşele dumialor. Insă când se va tâmpla a veni şi vreun agă 

cu calabalâc mai mult din gios de la Galaţi sau de la Focşani,. 

la unii ca aceia prinzând dumialor cai cu chirie, aşa cu cai cu 

chirie să vie până la laşi. şi menzilurile fa unii, ca aceia să nu 

se supere (No. 751 faţa 317 ; idem No. 804 faţa 324). | | 

11). Dajdia mazililor. Dintrun total de 610 ughi, Vasluiul 

plătea 74 ughi, ceia ce arată că în judeţ erau foarte mulţi mazili, 

adică sazeşi proveniţi din boeri cu boerii. lată celelaite judeţe - 

91 ugti, Harlaul-Dorohoiul, 82 laşii târgul şi județul, 74 Vas- 

Iuiul“, 12 Putna, 65 Tutova, 56 Suceava, 54 Lăpuşna, Soroca şi:
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Orhei, 42 Nzamtul, 41 Carnăuţul, 19 Cărlizătura, 17 Fălciul, 
“Tecuciul, 15 Romanul, 11 Covurlui, 13 Bacăul, (N». 832 faţa 2%), | 

12). Rămâşiță din gorştină. Neputându-se încasa cei 109) 
«le! din goştina oilor, se sere în Fevruaria la căpitanul de Vaslui 
să se ia şi restul din gorştina de acoto (No. 901 faţa 336), 

13). Pecețile holteilor la Vaslui. Visteria de la laşi scrit 
„Zlotaşilor de Vaslui, în aceasta la 25 Febr. 1742 (No, 931 
“faţa 339, 

14. Cai de olac. Supt Grigore Ghica Vodă bulucbaşa de 
- Galaţi şi Chihae de surugii, urmâni a face o cursă repede de 
«la Galaţi la laşi, a luat o iapă şi un cal, dar mapucase a ajunge 
ja laşi, căci mergând prin toate menzilurile da la Galaţi lo Par 
„lui i-au perit şi calui şi iapa (No. 942 faţa 341). . 

15. Julve contra Turcilor din Vaslui. Carte gospoi cătri 
Ștefan Roset vel paharnic pentru că au dat jalobă târgoveţii de. 

”Vasluiu pentru slugile şi argaţii Turcilor de la Vaslui, zicând dă. 
"nu vor să dea ajutor la menzil şi la'alte poronci dinpreună CI, 
târgoveţii. Se scrie să trimeată dânsul să le pliniască banii anga-! 

-ţilor deplin de la dânşii, dar în cislă: cu târgoveţii să nui pună. 
ci Săşi plătească părţile deosebit. (No 1031 fața 350). 4 

„_16). Lefile lenicerilor, Din. ordinul împărăției venind. po. 
“runcă să se plătească lefile lenicerilor de Bender se azvârle.. 
asupra ţării un spor la dări, şi fiind grabă să distribue pe 
judeţe, cu cât să se imprumute ispravnicii fiecărui judeţ, urmând | 
a plăti câte 10 „iei la pungă. Vasluiul are ă da 1000 lei, da! 
totalul de 13000 ce trebue să se ridice neapărat din țară (No: 
"1042 faţa 351), | o 

17). Scutiri de mortasipie la Vaslui. Domnia dă poruncă că 
pentru nevoile ce ar avea Capitanul de Vaslui să cumpere că 
«pentru menzil să nu se plătească mortasipie. (No. 1089 faţa 358) 

18. O judecată. Supt No. 1165 se înregistrează pâra cea 
fost între Sandul Bosievătav şi Ibraim Zicomgiul, turc din Vas 
lui (faţa 367). | . 

'19). Musafirlâcul la Vaslui. Carte cătră Ştefan Roset vă 
paharnic, ispravnic de Vaslui, că s'au jăluit o samă de târgo- ; 
veţi:de Vaslui: pe alți târgoveţi precuin când se întâmplă de 
trec Turcii mari pe acolo şi nu ajung surugii nu vor să sae cl | 
toții ca să dea ajutor; se dă poroncă cum să sară cu toţii Și 

„Să pue şi câte un om să fie de rând la odae, câte o săptămână . 
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şi să aducă câte un car de lemne şi 2 cară da iarbă pe săp- 

tămână (No. 1219, faţa 373). | 

20). Cărţi gospod pe la ispravnicii de ținul. La 20 Iulie 

1742 s'au scos 14 cărţi domneşti, trimese la ispravnicii de ţinu- 

turi să ia de a zecea de pe moşiile domneşti. din pâne, din 

fânaț, din grădini, din prisăci din tot locul să ia dejma după 

obiceiu. Și la Vashui s'a trimes o asemenea carte (N. 1278 faţa 319). 

21). Răsurile șfertului I pe 1742 August ]. Din totalul de 

6693 lei, ce cuprinde suma răsurilor. pe şfertul întăi, Vasluiul e 

râncuit cu 260 lei (No. 1304 faţa 382). 
22). Fugarii de la Vaslui. Supt. No. 1353 se dă ordin să 

urmărească cu birul pe fugarii de la Vaslui, de unde vorba 

veche. au dat bir cu fugiţii (faţa 389). 
23). Conac unui Paşă la Vaslui. Supt. No. 1409 avem o 

cate domnească scrisă la mazilii de Vaslui să facă conacul Mării 

Sale Paşăi de la Scânteia (faţa 393). 
24). Mortasipia Vasluiului. Supt No, 1458 se dă carte de 

mortasipie, ce are a se lua pe la târguri cu începere de la 

Noembrie 1742: 

8 parale de vită, din care 4 parale vânzătorul şi 4 parale 

cumpărătorul. 

6 potronici de cal şi iapă, cin care 3 vânzătorul şi 3 

cumpărătorul, 

2 bani de oae. 

2 parale de sacul de fâină, o para cumpărătorul, o para. 

vânzătorul. 
4 bani sacul de grăunţe. 

1 pară sacul de mălaiu. 

2 potronici de carul ce intră în târg. 

2 ocă de orice ar fi în car. 

Camăna şi bezinănul pe obiceiu de la crâşme. 

3 potronici de vită ce se tae. | 

5 bani de oae ce se tae. 

2 bani de miel ce se tae. 

(runchiul fiecărui mesărciu plata va îi după obiceiu 

pe ştert. | 

2 ughi la potronic pe an de la cojocari, blănari: Nimene 
Scutelnic să nu fie; şi nu se vor țiaza în samă de cât scutirile 

de la această domnte (faţa 399).
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25). Peceţi pe holtei și casari. Supt No. 1469 avem şiire că 
Sau scris 18 cărţi pe ia ţEnuturi pentru darea căsaşilor şi a holteilor : 105 parale de pecete căsaşul, 55 parale de pecete: holieiul. Peceţile pe fiecare față sunt obligatorii. Cisla se va face după putinţa fie căruia (fila 399). 

26). Banii mierii la Vaslui, O carte de beşliu, care să meargă la neguţitorii Turci de la Bârlad şi Vaslui, şi lă alţi 
neguţitori străini, cari ar fi făcut miere ori altă negustorie, pe izvodul ce au făcut oemenii să plinească toţi banii deplin de 
vama ce n'au plătit (No. 1483, faţa 400). 

27). Sfertul podurilor. In sama strângerii şfertului al doilea 
e vornic Costache pentru poduri, în sumă de 20000 lei, - Vasluiul e trecut cu 5000 lei, Orheiul cu 1000 şi laşii cu 500 lei (No. 1549 faţa 407). 

28). Bamii de milostenie pentru Patriarhie. S'au scris de la 
domnie 18 cărţi pentru banii milelor, rânduindu-se de fiecare judeţ, câte un boer. La Vaslui se scrie carte lui Ştefan Miclescul vel şatrar (No. 1588 faţa 412), 

29). Mortasipia Iaşilor față cu Vasluiul. Cea mai urcată 
mortasipie era la laşi; cum Vasluiul era dat măn. Precista. 
cin Roman, regustorii de Vaslui capătă privilegiu a nu plăti 
nici o gare de mortasipie, vom înțelege din alăturarea acestor. 
dări, câtă păsulală s'a fost făcut târgoveţilor de Vaslui. 

2 Zloţi de car sau polobocul de horilcă şi 2 ocă horilcă. 
2 zloți şi 2 potronici de rachiul venit din altă țară, şi 2 

ocă rachiu. 
2 potronici de carul de peşte sarat, şi 2 ocă peşte. 
1 » de putină de miere, 
1 ban de precupeaţă, şi de tarabă şi de băcal, 
2 potronic polobocul cu perjă şi 2 ocă periă, 
2 » polobocul de oloiu şi 2 ocă ololu. 
2» butea cu vin ce irece prin târg, şi nu se vinde: 

cu derâdicata. 
. polobocul de curechiu şi 2 despicături curechiue 

bani de carul cu cofe şi 2 cote, 
bani de carul cu vase. 

»  Carul cn harbuzi şi 2 harbuzi. 
carul cu orice fel de poame şi una ocă poame. 
putină de brânză cu derădicata, 

b
a
 

b
b
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2 potronici de carul cu tutun şi 2 ocă tutun. 

2 „ Polobocul .cu coase, car mocănesc ori unguresc. 

2 „ 'Căruţa cu raci şi 100-raci. 

O bucată carne de tot trunchiul. 

Câteva legume de tot sacul 
4 bani de carul cu făină. 
O vadră pol. de tot polobocul cu dohot. 

De țoate acestea Vasluenii sânt scutiţi, de fisc, urmând a 

le da bisericii Sh Precista din Roman. (VI. 449). 

  

CLXXXILX. 1751 Mierea de Vaslui. 

_* In scrisorile scrise de lon Calimah dragomanul în 1753 

cătră Dumitraşco, pe la 10 Octombrie,pentru nişte afaceri par- 

ticulare ce i S'au fost satisfăcut prin puntele Tesalonic, de oare 

ce a rupt zapisul de danie, se vede că e sfătuit ca dar să i cum- 

pere o putină de miere de Vaslui. (Iorga, Calimah 1, LăXXAVII). 

CX. 1763 Din Sămile Visteriei Moldaviei (Surete ms, III 568—657) . 
scoatem aceste ştiri despre Vaslui, i : 

a). lon Cuza stolnic. fiind ispravnic de, Vaslui, e rădicat 

(scăzut) la bir cu 49 lei 63 bani, din rămăşiţă. din cari 6 lei 

ştertul pe Mai pentru 3 luni, şi 43 lei 63 bani ajutorinţa de 

iarnă ot Vaslui (pg. 576). 

b). Şfertul pe Iunie, după tabelile zlotaşilor cuprinde Vas- 

'uiui cu 374 galbeni, cari a 2 lei 90 bani galbănul fac lei noi 1028. 

Vasluiul venia cel mai slab judeţ în privinţa cuotei biru- 

lui în cislă, cel din urmă fiind Cârligătura. De ce? | 

c) La Scântee era la menzil un odagiu ; i -se scad 2 lei din 

birvl lui la sfertul lui lunie (pg. 380). | 

d) Ştertul îndoit scos pentru baeramlâc ne aratâ. Vasluiaut 

cu 300 galbeni (825 lei noi) pg. 581.. 

€) La şfertul ruptelor visteriei, scoase pe lunile lunie şi 

Intie, Vasluiul nu figurează, intru cât nu era nici un contribua- 

bii supus la acaste dări. | 

£) La slujba mucarerului Vasluiul figurează cu 4079 lei, 

din cari, birnici. săteni cu darea în cislă 3451 lei 90 bani, morile 

şi crâşmele 119 lei; pentru preuţii şi diaconii 194 lei, țiganii 

Surete şi Jzvoade (Vaslui) Vol, XV 
13
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145 lei, 60 bani, mazilii 183 lei 90 bani şi mănăstirile 15 lei, £) Surugii Vasluiului. Intre scăderile Cari Se fac lao samă de rufeturi de pe afară la Slujha  mucarelului figurează şi Vasluiul cu 28 liudi Surugii, de la menzilul Vasluiului cari se scad cu 147 lei 56 bani câte 5 lej şi 32 bani de liude (om). h) Scăderi la Mucarer. “Vot în lista Scăderilor făcute la Vas- lui, găsim: Schitul Boţăşti ot Vaslui scăzut cu 2 lei 90 bani (un galbăn); Schitul Cojona ot Vaslui cu 3 lei 12 bani, iar Iordachi Spuză mazil ot Vasiui cu 5 iei 30 bani (2 ga- beni) pg. 591, 
- i) Răsurile boerilor zlotaşi. Din răsuri se plătiau lefile boe- milor slujbaşi însărcinaţi cu Slujbele domniei. La Vaslui ispravnic era Ioniţă Cuza stolnic ; i se plăteşte leafă din răsuri 150 lei, pentru slujba mucarelului, el fiind cel însărcinat cu strângerea . acestei dări (pg. 592). 

| Î) Alie scăderi din Mucarer. La Vaslui: Costandin 'Grecu ot Vaslui e scăzut cui 4 lei 114 bani cu pecete din 1763 August 15 ; cheltuiala înucarerului pentru ţinutul Vaslui a fost de lei 75 bani, care s'au scăzut. | | | „ Elisaftei monahia, fiica Spătăresei Paşcâniţa ot Vaslui, se scad 10 lei 62 bani. | 
k) Slujba deselinei dă Vasluiul cu 2050 ughi (galben!) iar lei fac 9638. Din aceştia stol. Ioniţă Cuza, ispravnicul de Vas- iui e scăzut cu 300 stupi; ceia ce sâcotit a 13 bani şi o leţcae de stup vin 4000 bani sau 34 lei. ln tot judeţul erau 52000 stupi impuşi la darea desetinei afară de cei scutiţi. Î) La darea ruptaş'lor şi mazililor, scoasă pe lunile August şi Septembrie, Vasluiul figurează la scăderi cu 2 lei 90 bani (un galbăn) pentru căpitanul de menzii, | m)*La şfertul birului pe Septembrie, Vasluiul figurează cu 297 Galbeni şi 10 potronici, Sau în lei 817, 

Şi la acest şfert stolnicul Ioniţă Cuza ispravnicul de Vas- lui este scăzut cu 6 lei pentru 3 liudi scutelnici (ca şi pe şter- tul lui Iunie). 
| | n) La Sfertul îndoit scos tot pe Septembre, Vasluiul figu- rează numai cu 292 galbeni 10 potronici, sau cu 803 lei, 0) Slujba vădrăritului fiind vândută la Cochii vechi (mezat) la anumiţi boeri vădrari, se arată numai Suma totală eşilă din Vânzare, 106250 lei, nu se specifică pe judeţe, Produzţia vinului - 
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supus la vădrărit era 1275000 vedre sau 1912500 decatitri. A- 

ceasta în 1763, | ” | 

"p) La șfertul birului pe Ostombre. Vasluiului figurează cu 

280 ughi sau 770 lei. | ” | 

7) Slujba gorştinei tiind vândută ia Cochii vechi s'au în- 

casat în samă 96085 lei, de ia comisul Mihălachi, boerul zlotaş 

Cum de oae se lua nu acelaşi preţ, ci varia de la 8 bani vechi 

(2 parale şi 2 bani) până la 6 paralz noi; de vom lua mijlocia 

5 parale de oae, ar reieşi că erau în ţară în 1763 nu mai puţin 

de 766000 oi. 

s) La şfertul și jumătate al menzilului, Vasluiul figurează 

cu 280 galbeni, sau -770 lei. 

ş) La cele 2 şferturi ale lui Decembre, Vasluiul figurează 

<u 280 galbeni sau 770 lei. i | 
t) Cum pentru plata la zia diferitelor sume cătră poartă, 

visteria se împrumuta şi plătia dobânzi pentru avansurile date 

de diferiţi boeri, acesta avansuri se numiau prodosii. Aşa Vas- 

Juiul figurează cu 99 lei 60 bani, din cari: 57 lsi p:ntru 2840 
lei prodosie dată de spătarul Moruz, 7 lei 60 bani pe 370 lei 

din poclon, 35 lei pe 1750 prodosie tot de la spatar Moruz. 

— Pentru mucarer, ispravnicul de Vaslui Ioniţă Cuza ştol- 

mic primeşte dobândă 5 lei pentru 233 lei prodosie din mucarer 

— La şfertul lui Septembre ispravnicui de Vaslui primeşte 

10 lei dobândă pentru 794 lei prodosie. 

4) Conacele Când a trecut un sol moschicesc de la Ştefă- 

neşti la Galaţi s'au cheltuit 114 lei 72 bani la conacul de Scân- 

tee prin ispravnicul de Vaslui Iordachi 2 visternic şi 49 lei 109 

: bani la conacul Vasluiului (pg. 633). 

— Când a trecut solul turcesc Râsmi Efendi de la .a 

la Brandibur s'au cheltuit câte 33 lei şi 9 bani la conacele de 

Scântea şi Vaslui. 

— la agii cari au trecut în sus şi în jos de la Mart la 30 

Sept. în 7272 (1764) după izvod gospod (domnesc), s'au chel- 

tuit de menzilgii de Vaslui 100 lei. 
u) intre lefile Turcilor, beşleaga de Vaslui figurează cu 30 

lei pe 3 luni (Oct.—Decembre), ceia ce arată că avea 10 iei pe 

lună leafă (pag. 655). | | E 

— 5 lei Sau plătit menzilgiilor de la Vaslui pentru un ca
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al. jidovului, ce s'a prăpădit la conacul Solului, Sept. 4. (a | 
pg. 653). 

_— 5 lei s'a plătit luiApostol din Țibăneşti ot Vaslui pen- 
iru calul ce s'a prăpădit la trecerea Solului turcesc. Noemb,. 10; 
(UL. pg. 653). | | 

— 5 lei un bou a lui Mihalachi din Bâra ot Vaslui, ce s'a, 
dus la locul Măriei sale Hamza Paşa. Oct. 11. | | 

— 5 lei pentru iapa popii Costandin din Șurăneşti ot Vaslui 
ce a murit la conacul Mării Sale Hamza Paşa 7271 April 9. 

  

Cxci. 1776_ Sept. 2. Din condica de venituri şi lefuri, ce otân-. dueşte Gr. Alex, Ghica Vodă găsim aceste date despre Vaslui. 

» Vasluiul — pocloanele de fişte care an, îsă pe jumătate 
la sfete Gheorghi şi pe jumătate Ja steti Dimitrie, 

— 6 lei de la 3 zapcii de la un Steag de caltaraşi, 
adică chehae, stegar, şi ceauş, câte 2 lei unul. 

— 75 lei de la 50 calaraşi, câte un pol lei la unu!. 
20 lei de la vatavul de cărăuşi şi de chiragii, urmând 

vatavul după rânduiala vătăjiei de cărăuşi şi qe chiragii după 
cum se arată cu deosebit rost. 

bzz râfiduita leafă - (Uricar XIX, 366). 
_Leafa ispravnicului de Vaslui.se fixează la 200 lei şi cunt: 

erau 2 ispravnici de fiecare judeţ se prevăd 4800 lei pe an 
pentru cei 2 ispravnici câte 400 lzi pe lună (Uricar XIX 394), 

Obs, P. Râşcanu, Lefile boerilor Moldovei laşi 1885. 

  

Xa 1771. Noembre, Din Etemeridele banuiui C. Caragea (1777 

«în 23 Vineri a venit cu ştire îmbucurătoare că Măria Sa 
(C. D. Muruz Voevod) a sosit cu bine la Focşani... în 21 ale: 
lunii Martie ; şi Mercuri era la Bârlad, Joi la Vaslui Şi Vineri 
sara la Frumoasa, iar pe la 3 ceasuri din noapte (adică la 9 sara) 
a intrat cu bine în laşi, ducându-se de-a dreptul la Curte şi a 
sezut în casa beizadelei Dumitrache. | 

| Hurmuzachi XIII 85, 
„Ti 7 îimăga Taur îAevime Eş 70 petdyi 74 Bă peza Tis, dat si TETpd?), is zo scoiphda, zi nsnati, s(s ră Bashont ua ră RapI54, neg! teznări el; 7iiy ecupunoay“, (idem 97. textul grecesc).   

 



— 157 — 

GKCUL. Ciuma la Vaslui (1796). 

In poron:a domnească pentru apărarea de ciumă cetim: 

„Fiind că la Galaţi şi la ținutul Putnei boala ciumii, cu cât merge, 

sa întăreşte, şi trebuința cerşind ca spre apărare ținutului Tutovii 

şi al Vasluiului Să se mute lazaretul de la Scântee la Furceni 

se vor face 2 şure şi 4 pogţi acoperite bine, ca. să ie. pentrit 

șederea celor. ce să oprescu în „lazaret*. (lorga, Calimah |, 474). 

E. Ştiri despre Vaslui în seci. XIX 

CăCIV. 1800 Mart 15. (Vaslui), Scrisoare de aşezare între C. Ghica 

hatman şi câţiva târgoveţi dd Vaslui pentru negustoria lor, 

Costandin Adam, Costandin Neculai Arapul, Gheorhe Necu- 

la Arapul încredinţăm prin această scrisoare a noastră la cin- 

stită mâna dumisale celebi Costache hat. precum că fiind noi 

aşezaţi în târgul dumisale Vasluiu cu casă şi dugheni pe locui 

nostru cel avem miluire de la luminaţii Domni prin hrisoave Ca 

nişte străini ce sintem veniţi în pământul acesta. Am căzut cu 

rugăminte la Dumnealui ca să ne uşureze din plata bezmătului 

vinului cel are Dumnealui prin luminate hrisoave danie. Deci 

D amnealui văzând rugăminţile noastre nu neau irecut cu vede- 

rea şi sau milcestivit şi niau lăsat ca pentru tot vinul ce să va 

vinde în crâcimile noastre pre locul nostru să plătim Dumisale 

bezmâăn numai câte una para de vadră, Şi pentru rachiu ce vom 

vinde în dughenile noastre să plătim orânde!e precum plătesc şi 

alţii şi pentru căldările noastre ce scoatem rachiu la casele noastre 

dia drojdiile vinului ce să vinde în crâcimile noastre şi din bu- 

zumul Ce va eşi din ceara ce vom bate în teascurila noastre să 

na fim supăraţi întru nimica de cătră vechilii Dumisale, Aşijde- 

rea de bezmănu locului şi de ori ce nezuţitorie vom face în du- 

ghenile noastre lucruri care nu să. atingu din hrisoavele Dumisali. 

să tim neopriți şi nesupăraţi ca unii ce avem locurile drepte ale 

noastre, iar casă fie pe locurile noastre să nu îndrăznim a îace 

iară a ne învoi cu Dumnealui sau Cu vechilii Dumisali, sau marfă 

Străină care să cuvine a 0 avea Dumnealui venit după hrisoavele 

ce are să nu îndrăznim a pune supt numele nostru spre a păgubi 

pe Dumnealui de drept venitul Dumisali. Şi ori când se va do- 

vedi cât de puţin vicleşug urmat de noi la cele ce să atingu de 

hrisoavele Dumisali, atunce să fim lipsiți de mila ce au făcut 

Dumnealui cu noi şi să nu mai fie ascultate jalobele noastre nici



a 
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a stăpânire, ca a unor vicleni. Și spre încredințare însăşi neam 
iscălit, 

1800 Mart 15, 
woaTavT%v Adau : iti | 

iscăl i VWOTIVTH VIRAL), rstzrie vendAw, 

  

CĂCV. 1801 Mart 15, (Vaslui). Srrisoare de schimb intre C, Ghica hatman şi Arghire Cuza ban pentru nişte locuri din Vaslui, 

Precum să să ştie că având euin târgul Vasluiului nişte case 
şi dughene cu locul lor cu hrisov date de fericitul întru pome- 
nire Domnu Grigori Ghica Voevod răposatului părintelui meu 
loan Cuza biv vel Spatar, care case şi dughene nefiindumi de 
trebuinţă şi fiind vatra târgului Vasluiului dată iarăşi cu hriso- 
vul Domnului Mihail Suţul Voevod Dumisali Hatmanului Costa- 
chi Ghica, cât loc au fost nedat, mam iavoit şi am făcut schimbi 
cu Dumnealui Hatmanul Costachi Ghica cu cucoana Dumisali 
Maria Cantacuzino (fiind şi rudenie) întracest chip: Dumnealor -| 
Sămi dea una mie inci sute lei însă cuprinzindusă în banii a- 
ceştia şi nişte piatră am dat eu Dumisali la Vasluiu pentru care 
nam Să cer plată şi sămi dea şi trii salaşe de ţigani care bani 
şi țigani mi ia şi dat şi eu iam dat Dumisali Şapte dughene ce 
sînt pe locul ce cuprinde hrisovui de sus pomenitului domn din 
anii 1776 lulie 1 insă cinci şindilite şi doao cu rogoz acoperite 
cum şi o casă ce o am luată cu mezat din poronca gospod din 
anul 1782 de la un Iordache Țurcanul şindilită cu patru odăi și cu ogradă, cu pivniţă, cu bucătărie şi cu alt bordeiu, cum şi o casă iarăşi cu odăi şi cu pivniţă, grajdu ce o am cumpăratu de 
la un loan Iftodi din anul 1786 lunie 16 cum şi o altă casă ce o am cumpărat iarăşi de la un Ioniţă Bădărău din anul 1786 
Noembrie 25 cu locul cât ține ograda şi cu pivniţă, care pre largu 
arată zapisele cum şi o bucată de loc cel am dat danie de la 
Domnul Mihai Suţu Voevod lângă biserică înainte hrisovuiui 
dumisali Hatmanului unde am şi doao căsuţă iarăşi leam dat 
dumisali care toate aceste scrisori leam dat Dumisali Hatmanu- lui cât şi hrisovul şi altă carte gospod de la Domnul Grigori 
Calimah Voevod. Şi de astăzi înainte să aibă a stăpâni Dun- r.ealui i cuconii, nepoţii şi strănepoţii Dumisali şi pentru adevărată credinţa, am iscălit atât eu cât şi alţi boeri ce sau tâmplât. 

1801 Mart 15 Arghire Cuza ban -    
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Arătândusă schimbul acesta în Divan şi fiind făcut după 

cuviință sau adeverit şi de câtră noi. IE 
1804 Mart 17. 

C. Sturza vel logofăt 

lon Jora vel logofăt 
Iscăliți: Vasile... vel vornic 

Dum. Sturza vel vornic 

Sandu Sturza vornic 

  

CXCVI. 1801 Mai 18 lași. C. A. Ipsilant Vodă carte la ispravnici de 

Vaslui pentru hotărnicia moşiei Sturzeştilor, megieşă cu Vasluiul. | 

Noi Constantin Alex. Ipsilant V. V. cu mila lui D-zeu Domnu 

Tării Moldaviei. 

Fiind că Dumnealui Spatarul Ştefan Sturza şi Comisu. Cos- 

fandin Sturza au luat carte Domniei mele cătră Dumnealor Is- 

pravnicii de ţinutu Vasluiului şi cătră Gheorghe Talpeş Vornic de 

poartă ca săşi hotărască moşie ci au acolo Ja. Vasluiu în pregiu- 

rul târgului. şi trebuința cerând a se afla de faţă şi toti megieşii - 

inpregiuraşi ca să se poată face cercetare şi îndreptare fără în- 

presurare nimărui. lată dar prin cartea aceasta a Domniei mele 

să dă ştire şi poroncă tuturor acelor ce să megieşescu cu moşia 

boerilor jeluitori ca în vreme ce vor lua ştiinţă că au mersu ho- 

tarnicii spre cercetare fieşte care să meargă să fie de faţă la ho- 

iărât ori vechil deplin răspunzători săşi trimată înpreună cu ori 

ce scrisori şi dovezi vor fi având ca să stea de faţă la toată cer- 

cețarea ce să va face căci care nu va merge sau vechil nuşi 

va trimite, apoi rânduiţii hotarnici vor da sfârşit hotărâturii după 

scrisorile ce vor vedea la boerii iăluitori şi pe urmă ori ce a- 

rătare vor face, ascultare nu li să vor da. 

1801 Mai 18. 

procit vel logofăt 

Pecetea domnească cu exerga: ji |herlaa | yir—ae | 

1799 cap de bou. 

et 

CXCVII. 1801 Mai 22 Iuşi. C. A. Ipsilant Vodă scrie carte la ispravnicii 

ce Vaslui pentru înpresurarea moşiei Sturzeştilor de cătră târgoveţii de 

Vaslui, ! 

Noi Const. Alex. Ipsilant V. V. cu mila lui D-zeu Domnu 

Țării Moldaviei.
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„Credincioşi boerii Domniei mele Dumnevoastră Ispravnici de ţinutu Vasluiului sănătate. Dumnealui Spatarul Ștefan Sturza din preună cu fratele Dumisali Comisu Costandin Sturza prin jaloba ce au dat Domniei mele au făcut arătare că înpregiurul târgului Vasluiului ar fi având o moşie din care o parte să să fi călcând de vitele târgului cu păşune. Altă parte ar fi pentru fâ- naţul şi alta pentru sămănături şi lăcuitorii nu ar fi având nici o purtare de griiă a pune gardu la ţarini cum Şi fânaţul lar fi călcând cu vitele pricinuind mari păgubiri atât în sămănături cât şi în fânaţ. Deosebit au mai jăluit Dumnealor că un Tudor Sta- vru tot din Vasluiu fără ştire Duimisali ar fi băgat o cireadă tot pe moşie arătată călcând locu de fânaţu. Şi că trimiţindu Dum- nealor un om ca să scoată cireada aceia din fânaţ, numitul Tu- 
dor sar fi arătat cu totul înpotrivitor voind a ține” moşia Du- 
miSali întăiu. La care cerşind de la Domnia mea dreptate şi pu- nere la cale iată scriem Dumilor voastre faţă fiind atât ve- chilul Dumilorsali boerilor jăluitori cum şi pârâţii să cercetaţi foarte 
cu amănuntul pricina aceasta şi după cum veţi afla adevărul -şi urmare dreptăţii să puneţi la cale. Iar când acolo cu cercetarea Dumnevoastră va rămâne vre o parte nemulțămită cu mărturia Dumnevoastră, dată la partea ce Să va căde şi cu soroc vor veni la Divan. 

. 1801 Maiu 22. 
Adresa: Cinstiţi credincioşi boerii domniei mele Dumlor Spravnici de ţinutul Vasluiului să să de cu sănătate, 

Procitoh vtori comis 
Spat. Ştefan Sturza, Comis Costachi Sturza, 

pecete în ceară roşie. 

  

CĂCVIIL. 1801 Decembre 10. Iaşi. A. Nec. Suţu Vodă reinoeşte privi- legiile lui C. Ghica hatman, asupra moşiei tărgului Vaslui: mesărniţa, fabrică de postav. 
. 

Noi Alexandru Neculai Suţu Voevod, cu mila lui Dumezeu Domnu Țării Moldaviei. 

Să face ştire cu acest hrisov a Domniei mele că arătândure al nostru cinstit Şi credincios boeriu Dumnealui Costachi Ghica Hatman un hrisoy gospod ce are de la Domnia Sa A'exandri loan Calimach Voevod din let 1799 Mart 8 pentru mesărniţa din 
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târgul Vasluiului şi 8 dughene şi o crâşmă şi o pitărie ce oare 

în târgul Vasluiului cei este dat milfire Dumisali prin hrisoave 

gospod de cătră luminaţi Domni de mai înainte. Ca să fie scu- 

tiţi de banii agiutorinţi şi de aite întâmplătoare dări cum şi doao 

zeci liudi postavari ce va aduce Dumnealui de piste hotar şii 

va aşeza în târgul Vasluiului cu care să deschidă tabrică postă- 

vărie; să fie scutiți de bir şi havale'i. Au făcut rugămintea ca 

să i să întăriască această miluire şi prin hrisovul Domniei 

mele. După care arătare a Dumisali făcândusă cercetare şi încre- 

dințindune Domnia mea din hrisovul pomenitului mai sus Domn 

ce neau arătât că târgul Vasluiului cu tot locul de prin pregiur 

cât au fost nedat danie altora, este drept afierosire şi miluire 

Dumisali cum şi că au avut cuprindere de milă ce mai sus să 

ara'ă. Şi socotind că pentru Slujbele cele cu osârdie şi cu cre- 

dință ce au arătat cătră luminaţii Domni cât şi cătră ţară i S4 

cuvine a avea acest agiutar de milă. Nu iam trecut cu vederea 

mgămintea cl iată prin acest hrisov a Domniei mele întărim şi 

hotărâm ca mesărnița din târgul Vasluiului să nu fie supărată a 

da nimică la banii agiutorinţi cum şi opt dughene i una Crâşmă 

şi una pitărie ce are în târgul Vasluiului iarăşi să fie scutite şin 

apărare de plata banilor agiutorinţi şi de alte ori ce dări ar fi 

asupra altor dughene crâşme şi pitării. Aşijderea şi pentru doao- 

zăci liuci postăvari ce va aduze de aice înainte dintraltă ţară de 
piste hotar iar nu oamenii ce iau avut din Vaslui în scutială care 

„_âcmu au şi intrat la darea birului ci alţi oameni străini tăr d2 

bir în Visterie şi făr de nici un amestec de dare cu alţi lăcui- 

tori ai ţării să aducă fiind adiveriţi şi prin mărturia dregătorilor 

de margine din vremea cei va trece de piste hotar în fara a- 

ceasta că nau fest nici o dată șăzătoriîn pământul acesta fi 
adunândui săi aşezi cu locuinţa în târg în Vasluiu. Şi deschi- 

2induşi fabrică postăvărie precum au dat dumnealui făgăduinţa, 

apoi să fie ertaţi şi scutiți de tot birul Visteriei şi de alte dă 
şi havaleli ce vor fi pe alţi locuitori, ci întru nimică să nu fie 

supăraţi, Deci poruncim Domnia mea Dumilorvoastră Ispravnici 

de ţicutul Vasluiului şi altor zapcii ce veţi fi orânduiţi cu ori ce 

Slujbă şi poronci a Doimmniei m.le la acel ținut, să aveţi â ii 

cu toţii întocma după cum mai Sus Să hotărăste prin hrisovu 
acesta. Poftim dar Domnia mea CU dragoste şi pe aţi traii lu 
'minaţi Domni pe care sfântul Dumnezeu îi va orândui în urma 

EI
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noastră la Domnia acestei ţări ; să nu strămute nici să strice a- 
ceastă miluire, ci mai vârtos să adaoge cu sporirea. pentru a 
Domniilor Sale vecinică pomenire, 

Scrisusau hrisovul aceasta la divanul Domniei mele în ora- 
şul Eşii întru cea dintăi Domnie a noastră la Moldavia în anul 
dintăi, | 

La anul 1801 Dechembrie 10, 

Sturza vel visternic 
Heo SlardanApS Gsu5 noenoa, 

” Sau trecut la Condica Visteriei 

_ Constandin Veisa oț Vist, 

Pecetea domnească cea mare cu exerga: Noi Alexandru 
Neculai Suţul Voevoda, cu mila lui Dumnezeu Domnu a toată 
Moldovei, 1801 cap de bou. - 

CXCIĂ. 1802 Martie 2 laşi. A. N. Suţu Vodă rândueşte pe Gavril Co- 
nachi să măsoare moşia lul S. Sturza spatar, luat schimb de la Sf, Sp!ridon 

Noi Alexandru Neculai Suţu Voevod cu mila lui Dumne- 
zeu Domnu Țării Moldaviei. 

Fiind că prin osăbită carte Domniei mele sau rânduit bo- 

eriu hotarnic pe Dumnealui biv vel Vornic Gavril Conache ca să 
hotărască moşia ce iaste împregiurul târgului Vasluiului ce au fost 
a mănăstirei Sfântului Spiridon şi acum sau dat cu schimbu la 
stăpânirea Dumnealui Spatariui Ştefan Sturza î fraţii Dumisali la 
care hotărături fiind trebuință a să afla toți megieşii, iată prin 
cartea aceasta a Domniei mele să dă ştre şi poroncă tuturor stă- 
pânilor moşiilor megieşite ca în vreme ce va merge rânduitul boe- 
riu acolo, şi va face ştire să meargă ori însuşi Sau vechili de- 
plin răspunzători săşi trimită cu dovezile ce vor avea ca să ie 
faţă la hotărât să nu să facă nimărui nici o înpresurare. 

pecetea domnească în tuş roş. 1802 Mart 2, 

procit vel logofat | 
Sau trecut la condică Matei Condicar 
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| CC. 1802 Maârt 12 Iaşi. Cartea lui A. N. Suţu Vodă cătr& 

egumenul de Fâstâci pentru împresurare în moşia Vasluiului. - 

Noi Alexandru Neculai Suţu Voevood cu mila iui Dum- 

nezeu Domnu ţării Moidavie!. 

Scriem Domnia mea la Cuvioşia sa egumenu de la mânăs- 

tirea Fâstâcii sănătate : Fiind că moşia de prin înpregiurul târ- 

gului Vasluiului ce au fost a mânăstirei Sfântului Spiridon din 

Eşi prin schimbu au trecut în stăpânire Dumisale Spatarului Ște- 

fan Sturza cu fraţii Dumisali. Care moşie fiind că ar fi înpresu- 

rată de cătră moşiile megieşite, au făcut cerire dumnealui spa- 

tarul Ștefan Sturza din preună cu fraţii dumisali să să scoată 

de supt acea înpresurare. Pentru care din poronca Domniei mele 

sau şi rânduit boeriu hotarnic pe Dumnealui biv vel Vornic Ga- 

vril Conachi ca să margă să fâcă cercetare şi îndreptări. Şi tre- 

buinţa cerşind ca în vremea ce va merge boeriul rânduit la fața 

locului, să te afli şi cuvioşia ta cu scrisorile şi dovezile ce va 

avea sfânta mânăstire Fâstâcii asupra moşiei ce să megieşeş!e 

cu aceasta a dumisali spatarului ori vechil săţi trimiţi ca să să 

poată face cuviincioasa cercetare. Deci în vreme când numitul 

boeriu te va înştiinţa, îndată fără mai multă prelungire să ie 

scoli şi să mergi ori vechil săţi rândueşti cu toate dovezile ce 

vei avea, Căci nemergând nici vichil netrimeţinduţi, apoi să ştii 

că rânduitul boeriu după poronca ce are, va da sfârşit pricinii şi 

pe urmă de te vei arăta cu jalobă cătră Domnia me că sau făcut 

vre o strâmbătate nici o ascultare nu vei avea. 

L, P. 
1802 Mart 12. 

Adresa : Sfinţii sale cuvioşii sale egumen de la Mă- 

năstirea Fâstâcii cu sănătate să se de pentru hotărât moşia di pin 

pregiur târg. Vasluiului. g procit vel logofăt 

trecut la condică 

Matei condicar 

Pecetca domnească aplicată în ceară roşie pe adresa cărţii 

domneşti ; Leo | aa | mu | că | na | 1801. Cap de bou» 
—..————



— 204 — 

CCI. 1802 Sept. 15 (Iaşi). Scrisoare de schimb între lordache Roset ban, care dă un loc din Vaslui lui C. Ghica hatmanu pen- tru un loc din laşi (Copou) şi 900 lei. 
Iordachi Roset biv vel ban încredinţez prin această scri- 

soare precum să să ştie că prin bună primire mam invoit şi am făcut schimbu cu Dumnealui hatmanul Costache Ghica cu un toc cel am în târgul Vasluiului danie cu hrisov din leat 1794 
Mart 5 de la luminatul domn M'hai Costandin Suţu Voevod cu 
0 ogrsdă de zaplaz cu poartă şi cu toată cheresteaoa şi casele ce sint întraceastă ogradă şi le am dat Dumisale din preună cu toate scrisorile ce am avut pe ac=st loc din Vaslu'u şi dum- 
nealui încă miau daț înpotrivă noao sute de lei şi un loc de aice din Eşi la marginea târgului dinspre Copou cel are Şi Dumnea- tui cu hrisov dat de Domnul Costandin Dimitrie Moruz Voevod. Şi măsura acestui loc este cinci zăci şi patru stânjeni fața das- 
pre. Raşcan şapte zăci şi noao stânjeni fundu dispre răsărit din „are au să se scoată cinci sprezece stânjeni danie ce au dat Dum- nealui răposatul Stolnic Andrei Holban patru zăci şi şapte stân- jeni dinspre Copou din care au să se scoată iarăşi zece stân- jeni dania răposatului Stolnic Andrei Holban şi cinci zăci şi şase stânjeni de la vale despre locul lui vtori camaraş Țintilă. Și fiind 
că hrisovul ce cuprinde acest loc mai cuprinde şi alt loc, lau propit Dumnealui Hatmanul dândumi mie copie asemenea da pe hrisovul acela. Deci de astăzi înainte să stăpânească Dumnea- „tul cu pace, cutonii, nepoţii şi strănepoţii Dumisali şi nesupăra! 
nici o dată decătră nimene locul ce am dat dumisali în Vas- lui ca pe dreaptă ocină şi moşie a dumisali din preună cu toate binalela ce am dat Dumisale şi eu iarăşi Ssămi stăpânesc locul din Eşi ce miau dat Dumnealui, Și spre încredințare însuşi am iscălit poftind şi pe alţi boeri ce Sau întâmplat faţă de sau is- 
călit marturi. 

1802 Septembrie 15 
iscălit lordachi Roset ban 

_ CCI. 2803 Mast 1 ( Vaslui). Egumenul de Fâstâci schimbă cu C. Ghica hatman, luând Curseşti şi dând locul din Vaslui. 
Precum să se ştie că în moşia Cursăşiilor de la ţinutul Tutovii care să hotărăşti cu moşia Făstâcil a sfintei mânăstiri 
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Fâstâcilor, având Dumuealui giumatete luată cu schimbu şi cu 

cumpărături din părăul ce vine din fundul Văii mari spre răsă- 

şit fiindui mărimea ei de una mie opt sute doao zăci şi şase 

stânjeni, doao palme şi sapte parmace, în care jiumatate în ca- 

pătul de gios dispre Grosăşti au mai ramas răzăşilor Miţăşti o: 

bucăţică, Aşijderea şi cin cealaltă giumătate spre apus mai având 

una sută noao zeci şi cinci stânjeni cu scrisori şi dovezi şi ho-: 

tarnice de la Dumnealui Sardarul Neculai Linţu din let 1199 Sep- 

tembrie 6 încredințate şi de Kir Dionisie ce au fost la ace vre- 

me Egum=n numitei mânăstiri şi de alţi răzăşi şi înpregiuraşi-. 

Asemenea şi Sfânta mânăstire Făstâcilor având din locul 

târgului Vasluiului o bucată de loc cu scrisori arătătoare în semne: 

ce se numeşte Delia. Pentru aceasta volnic fiind de la sfânta mâ-- 

năstire Sina a face pentrn folosul! Sfintei mânăstiri socotituniam 

şi învoindune am schimbat adică fiind acea bucată de loc dit: 

locul târgului Vasluiului aproape de vatra târgului dumisali, am: 

dat dumisali şi dumnealui m'au dat toate părţile din Cursâşti 

ce să hotârăsc cu însuşi mânăstirea fiind. mai cu apropiere şi 

mai de folos sfintei mânăstiri, aşijdera să îndatoreşte  dumnea- 

lui şi pentru un hrisov ce are sfânta mânăstire de râdicătură ca: 

ori şi când va cere trebuința de a se înoi, săl înoiască cu a: 

dumisali cheltuială precum şi acum sau înoit, care aceasta în-- 

tocma să se urmeze şi de cătră urmaşii dumisali clironomi târ-- 

gului Vasluiului, şi osăbit mai agiutorează . pe sfânta mânăstirei. 

şi cu doao sute cinzi zăci lei fiind stricată de cutremurul trecut 

pe care bani iau şi dat. Drept aceasta ce astăzi înainte să aibă 

dumnealui şi cucoana dumisali, fii, nepoţii şi strănepoţii dumisa! 

a stăpâni acea bucată de loc din 'ocul târgului Vastuiului întoc-- 

ma ca o a dumisale moşie după tăria a patru scrisori ce am 

dat Dumisale şi ori când va naşte vreo pricină, .datoare să fie- 

stânta mânăstire a răspunde, asemenea şi sfânta mânăstire să. 

aibă a stăpâni toate părţile din Cursăşti întocma după hotar-: 

mica arătată ca o dreaptă moşie a Sfintei mânăstiri, dândumi 

dumnealui şi una sută şapte scrisori, care fiind că au fost al-: 

dumnealui banul Matei Costache sunt toate iscălite de Dumnea- 

lui şi ori şi ce pricini vor naşte dumnealui să aibă a răspunde.. 

Şi asămene să se urmeze şi pentru înoire. Şi după Cum 

neam învoit. şi Beam aşezat am Gat cu această scrisoare:
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dumisale întărită şi cu pecete şi asemene ne au dat şi? dum- 
nealui, în care sau -iscălit şi alte obrază ce sau întâmplat. 

| 1803 Mart 1 
E găsTinoi uwyoTăvitog Î, p. în fum 

„_COIIL. 1803 Mai (Iaşi). A. C. Moruz Vodă întăreşte 
anatoraua veliţilor boeri în pricina dintre Sf, Spiridon şi fraţii 
Siurzeşti pentru împresurare. 

Noi Alexandru Costandin Muruz V., V. cu mila lui Dum- 
mezeu Domnu "Țării Moldaviei. 

Sau citit anatoraua aceasta înainteă Domnici mele şi vă- 
:zândusă că hotărârea aceasta a pricinei ce sau făcut de cătră 
Dumnealor valiţii boeri sau urmat cu toată cuviința şi dreptatea, 
pentru acea dar întărim şi Domnia me ca la toate întocma aşa 
Să se urmeze cum mai gios să arată prin anaforaua aceasta, care 
Sau întărit şi cu a noastră domnească pecete. 

pecetea domnească. 1803 lunie 13 

Pre înălțate Doamne 

__ După jaloba ce au dat înălţimei tale dumnealui Spatarul 
Ştefan Sturza, dumnealui comisul Costandin Sturza fraţi cerşind 
giudecată cu mânăstirea Sfântului Spiridon pentru schimbul u- 
nor moşii ce au făcut mai înainte. Adică că moşia ce ar fi luat 
de la mânăstire Sfântului Spiridon, care iaste din locul târgului - 
"Vasluiului împotriva a patru moşii a dumisali anume Dângenii, 
Popeşti, Bulboacele şi Trifeştii, sar fi înpresurând de cătră Dum- 
nealui Hatmanul Costache Ghica şi alţii. Fiind rânduiţi la dum- 
nealor boerii epitropi a mânăstirei ca să cerceteze şi să pue la 
cale, dumnealor prin osăbită jalubă fac cerire ca toţi acei des- 
pre care arată boerii jăluitori că să înpresoară această moşie, 
să scoată scrisorile şi să cerceteze pricina întăi de Divan şi a- 
poi după hotărârea ce va face Divanul, vor pute pune la cale 
şi Dumnealor spre odihna şi mulțămirea jăluitorilor. Deci înfă- 
țoşindusă acum înaintea noastră vechilul mănăstirei Sfântalui Spi- ridon şi vechilul dumisali Hatmanului Costache Ghica fiind şi 
„Dumnealui Comisu Costandin Sturza şi cercetândusă pricina Dum- 
mealui Hatmanul osăbit de vatra târgului Vasluiului mai are şi    
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alte părţi de loc ceau fost tot din hotarul acestui târgu luată cu 

sehimbu. Precum pentru partea acea ce să hotărăşie cu moşia 

aceasta a mânăstirei Sîntului Spiridon ce iaste dată boerilor Stur- 

zăşti, sau văzut un ispisoc din anii 1696 (7205) Septembrie 28 

de la Domnul Antioh Costandin Voevoi cuprinzător în semne 

şi după aceasta cere să şi stăpânească asupra moşiei ce mânăs- 

stirea Sfântului Spiridon a. dato boeritor Sturzăşti. lată a!t hrisov 

din 7268 Dechembrie 4 de la răposatul Domn loan Fteodor Voe- 

vod cuprinzătoriu iarăşi în sămne şi în măsuri cu care semne 

ziată vechilul Dumisali Hatmanului Ghica şi nici Dumnealui Co- 

misul Costandin Sturza nu tăgădueşte că ar fi trecând la unele 

ocuri piste hotarăle acelui dintăi ispisoc a domnului Antioch 

Voevod cum aşa sau văzut şi dintro în-hipuire de stare locu- 

lui, ci dar find că amândoă moşiile acestea sunt danii domneşti 

din tocul târgului Vasluiului după dreptate să protemisăşte ca 

mai dintăi danie a avea deplină cuprinderea ei, şi la aceasta de 

cătră noi aşa sau găsit cu cale ca să se facă cercetare la starea 

locului prin boeri rânduiţi şi ingineri pe care săi ducă mânăs- 

tirea Sfântului Spirldon şi să se dovedească mai întăi sămnele 

ispisocului Domnului Antiohi V. V. cel are Dumnealui Hatmanul 

şi apoi să afle şi sămnele ispisocului Domnului loan Fteodor 

Voevod acel dat de mânăstire Dumilorsale boerilor Sturzăşti atât 

de cătră moşia Dumisali Hat, cât și dispre toate alte părţi cu 

care să va fi mai hotărât moşia aceasta şi de să va dovedi că 

înpresoară din moşie dumisali Hatmanului, să se vadă şi loc şi 

iăcând hartă cum şi mărturie să se aducă la Divan, după Care 

apoi cercetândnsă să va pune ia cale. Insă pentru ca să nu să 

preiungiască mai mult această pricină, cu pri mire a toate părţile 

sau pus vade de doo luni ca să se dea sârşit pricinii şi cer- 

cetării aceştia, lar hotărârea ce desăvârşit rămâne ia înalta înţă- 

le pciune înălțimei tale. 1803 Maiu | 

A înălțimei tate plecaţi slugi 

T. Jora vel log. | 

Vasile Roset vel vornic * 

Paladi vel vornic 

A. Balş vel vornic 

„. Sulgeri | 

| pecetea mică domnească : a Le | AS | 85 | 1793, pasere 

—cap de bou. 
, 

n
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CCIV. 1803 lunie 16. Cartea lui A. C. Muruz Vodă în pricină dintre hatman C. Ghica şi St. Spiridon pentru moşia Vasluiului, 
Noi Alexandru Costandin Muruz Voevod cu mila lui. Dum: 

nezeu Domnu Țării Moldaviei. 

Cinstit credincios boeriul Domniei mele dumnealui Matei 
Costache biv vel ban sănătate. La giudecata ce Sau căutat intre 
vechilul mânăstirei Sfântului Spiridon şi între dumnzalui Hatma-" 
nul Costache Ghica iarăşi prin vechil, pricina fiind hotarul unei 
părţi din locul târgului Vasluiului ce mâbăstirea Sfântului Spiri- 
don lau avut după un hrisov din anii 7268 Dechembrie 4 de la 
răposatul domn loan Teodor Voevod şi cu schimbu lau dat Dum- 
nealui Spatarul Ștefan Sturza fratelui său Comisul Costandin care 
s'ar fi înpresurând de Dumnealui Hatmanul. Şi la Dumnealui Hat- 
manul văzândusă alt hrisov mai vechiu din 7205 Septembrie 28 
de la Domnu Antioh Costandin Voevod, asupra locului dispre cae 
sar fi înpresurând locul acel dat de mânăstire numiţilor boeri 
Sturzăşti. şi amândoă iocurile acestea atât a mânăstirei cât şi a 
dumisali hatmanului fiind şi danii domneşti din locul târgului Vas- 
luiului dat in săine şi mai vârtos a mânăstirei în măsuri „după 
dreptate giudecata an găsit cu cale să se protimisască acea mai 
dintăi danie a ave deplină cuprindere ei pentru care rămânâud 
ca prin cercetare la stare locului să facă indreptare pricinii a- 
ceştia. Domnia me te orânduim pe Dumneta si mergi acolo unde 
de faţă fiiad vechilul mânăstirei şi vechilul dumisale Hatmanului 
cum şi toţi alţii câți să vor fi megieşind cu moşia aceasta fiește 
care cu scrisori şi dovezi ce vor fi având, să cercetezi foarte cu 
amăruntul ca să se dovedească mai întăi semnele ispisocului 
Domnului loan Fteodor Voevod azel ce lau avut mânăstirea dis- 
pre moşia dumisali Hatmanului şi despre toate alte părţi cu care 
să va fi mai hotărând moşia aceasta şi de să va dovedi că se 
înpresoară din moşia dumisale Hatmanului, să se vază cât loc 
pe care săl şi măsori în stânjeni. Şi făcând hartă de stare locului 
cum şi mărturie pre largu, să le aduci la Divan ca să se dea 
cea de săvârşit hotărâre, 

- 1803 lunie 16 
Pecetea domnească : aa | ne | aa |&g | 1793, cap de bo pasere. 

Î aa oii 
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CCV. 1303 Iunie 19, Iași. Cartea lui A, C. Moruz în chestia ho- 
jărniciei moşiei Vasluiului lui C. Ghica halman despre vecini. 

Noi Alexaud:u Costandin Muruz V. V. cu mila lui Dumne- 

“zau Domzu Țaril Moldaviei. 
Fiind că cu cartea Domniei mele sau orândult pe cinstit şi 

credinzios bosrul nostru Dumnealii Matei Costachi blv vel bin 
ca să cereet:ze şi să alle sămnil: hota ă a moșiilor ce sunt date 

din locu târzulai Vasluiului care să stăpân:se d: al nostru cinsii 

şi credincios bos.iu Dumsealui Costach: Ghi:a hit. atât de cătră 

o parte de lo: iarăşi din locul ac.lui târga ca: au fost a mânăs- 

trei Sfântului Spir;don cât şi deso:e toat: alle moşii cu care să 

va fi bo'Zrând. Poruncim tuturor acestor c> si vor fi megi:şind 

cu moşiile ae:ste, sau vor f. având osăbit: pării cin iozul târ- 

gu'ui Vasluiului ca în vreme ce va me:ge rânduitul bo:riu hotar: 

nic la starea locului, si se afle filete ca'e cu szrisori şi dovezi 

ce vor fi avâ d său vichili, pentru ca să nu să facă vre o asu- 

pre:iă |: vre o parte. Căci de nu vor urma precum să poruncește 

vo:rul râniuit, va d: sfârşit cercetării şi pe urmă o:i c: arătare 

vor tace în potrivă, nu li să va da ascultare. | 
1803 lunie 19 

Pccat:a domnească: aa | ter | ms | x& | 1293, dap de bou— 

pasere. 

CCVI. 1893. Iulie 1. Iași. A. C. Maruz,Vodă reinoeşte lui C. Ghica 

haiman privilegiile asupra moşiei Vasluiului mesărnija, fabrica de pos-: 

lav elc. 

Noi Alexandru Costandin Muruz cu mila lui Dumnezeu 

Domnu “Ţării Moldaviti. | - 

Să face ştire cu acest hrisov ă Domn'el mee c: arătândune 

al nostru cinstit şi credincios bo:r Dumnzatui Costache Ghica Hat- 

man că tărgul Vasluiului cu tot locul de prin pregiur cât sau 

a'lat nedat vanie mai deaainte nimărui, Îl are atierosre şi mi- 

Jaire prin hrisoave gospod, în care hrisoave să hotărăşt: numai 

şi ce vealturi are să ii. Dar pest: acele veni'ur. ce are hotărâte 

să ia, nl au mai arătatui hrisov c2 are d:la Domnia sa Alexaa- 

tărâaă ca mesăr- 

a cum și opt dughene i una creşmă şi 

lul în târgu Vaslulului să nu fie su- 

14 

nița din târgul Vasluiul 

una pitărie ce a:e dumnea 

Surete şi Izvoade (Vaslui) Vol. XV



— 210 — 

parat cu p'ata banilor agiutor nț:i sau cu alte dări asămine şi 
doao zăci li.di postava'i ce ia aduce Dumnealui d: piste hotar 
şii va aşaz: în târgii Vas'uiilui cu c:re să desch'dă fabrică pos-= 
tăvărie să fie ertaţi de b'r şi hiw let. Şi fiind că acun în anul 
acesta din întâmplarea focului ce au fost la acest târgu iau arsu 
toate ac le dugheni şi trebuinţ silind c: si facă alte dughene la 
loc, va să intre la mare cheltuia'ă, sau rugat ca săi mai adău- 
gim milă pe cât să va socoti spre oareşi care agiutor la chzitue- 
iile ce are a face cu lucrul dughenilor, după ca e arătare c: niau 
făcut fiind încredința i Domnia se de păgubire ce i sau făcuteu 
arderea dughen! | r şi că acum vrând a face dughenile la lo:, 
vrea si iatre in mare ch lItitală. P ntru acea socotind Donnla 
mea că după slujbele cele cu osârdie şi cu credinţă ce au aratat 
atât citră all luminaţi Domni de mai însint: cum şi acum cătră 
noi şi patriei aceştia şi mal ales și în potriva păgubirei ce au a- 
vut şi a cheltueli ce are a face să cade spre oara core aglutor 
ai să mai adăogi mila nu iam trecut cu vederea rugămintea. Ce 
prin acest hrisov al Domniei mele îatărim şi ho ărâm ca meser- 
nița din târgul Vasluiu'ui să n: fi supărată a da nimica la banii 
ajutorinţei cum şi optsprezece dugh:ni şi doao crâşme ce va fase 
în târgul Vasluiului iarăşi să fi: scutite de banii aglutorinţei Îşi 
de alte ori ce dări ar fi asupra altor dugheni şi crâşmne şi osăbt 
lam m luit Domnia me ca piste doao zăci liudi p>stavari ce să 
cuprinde prin h-isovul pomenitului mai sus domu ce niau arătat 
ca să aducă de piste hotar să mai aducă şi alți doao zăci ltudl 
postavari cu care să s2 facă piste tot patru zăci liudi însă 0a- 
meni străini de piste hotar să fie aduşi de acum înainte făă de 
bir în Visterle şi fără de nici un amestec de dare cu aţţi lăcul“ 
t ri ai țării ca săi aşezi îi târg+ Vasluiului fiind adeveriţi ş! pria 
mărturie dregătorilor de margine că sunt străini scoşi şi aduşi â* cum de piste hotar fără de br, larăşi să fie ertaţi şi scutiţi detot 
birul Visteriei şi de a't: dări şi havaleli ce vor fi pe alţi lăcultori: 
ci întru nimica si nu fie supăraţi. lasă f4când dumnealui Hate 

manul fab ica postăvăriei după făgăduiiţa ce au dat, Dic po ron:im Domni: me D.mnea'o: Ispravnici de ținutu Vasluiului ţi eltor zapel ce veţi fi orânduiţi cu ori ce stujb= a Domniel mele" 
la ac | ținut să aveţi a urma cu toţii întoc.na dupt cun mai su? 
să hotărăşte prin h isovul acesta. Poftim dar Domnia me cu drâ- 
goste şi pe alţi fraţi luminaţi Domni pe care Sf Dumnezeu Îlvs 
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orândui în urma noastră la Domnia acest:i ţări să nu s'rămute 

pici să strice această miluire, ce mal vârtos să adaoge cu sporire. 

pentr a Domniilorsale vecinică pomenire. | 

Scrisusau hrisovul acesta la Scaunul Domniei mele În ora- 

şul Eşi: întru a doa domnie a noastră la Moldavia în anul di: tăi. 

La anul 1803 lulie 1 

Alexandru Muruz Voevod 

Vasile Sturza vel visteraic procitoh. 

Sau trecut la condica Visteriel 

Condicar Veisa Medelnicer 

Pecetea m re domnească : Noi Alexandru Costand n Muruz 

Voevod, cu mila lui Dumnezău domnu a toată Moldavie 1802, 

pasere—cap de bov. 

, CCVII. 7804 Ghenar 11 Iaşi. Cartea lui A. C. Moruz Vodă călră 

ispravnicii de Vaslui să aleagă ua loc a lul C. Ghica, ce-l are de la 

D. Miclescu slolnic, despre vecini. ” 

Noi Alexandru Cestandi: Muruz V. V. cu mila lu! Dumne- 

zeu Domnu "Ţări Moldovei. 

Ci stit credincioşi boerli Domnlei me'e Dumnevoastră Is- 

pr:vnlci de ţinutui Vasluiului sănătate Fiind că al no:tru cinstt 

şi credincios boerlul dumnealui Costache Gh'ca Hatman, nau făcat 

aratare cum că de la răposatul Sto nic Dumitrache Micle-cui are 

luaţi cinci zici stenjeni gospo i atât în lungu cât şi in curmezi; de 

acolo din vatra târgu! ! Vasluiului, care şi ripo:atul stolnic lau 

avut lvaţi de la dumneaei Stolniceasa Maria Costandache precum 

a-ată scrisoarea ln 1794 pentru care cerșind dumnealul [Hatma- 

nul ca să se deosăblas:ă dispre locul dumisale Stoinicesei, Seriem 

Dumaevoa:tră fiind de fzţă vechli:l dumnealui, Hatmanulul cum 

şi dumi:ali Stoinicecei urmând latoca după scrisoarea dumisali 

Stoin'cesei si deosăbiţi stânjenll arataţi și săi stâlplj şi cu pletre 

hotară după care să daţi şi mărturie pe obiceiu ca dup! a:elaş 

mărturie să se facă dum salt Ilatmanului şi Intăritură dela Dom- 

riia me. lar născând v e o priclaă din spre vre o parte, prin măr- 

turie şi harta ce veţi ca să arătafi pre laru- 

1804 Ohexr 1. 

prcclt vel log sau trecut 

Pecetea domnească, +a | er | ms ax 1702, cap Ce bu— 

pasere, —— cnc
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CCVIN. 1705 Mai 22. Cartea lui A. C. Muruz Voză cătră C, Ghica 
logofă! de stăpânire a:upra întregului târg al Vasluiului, 

lo Alexandru Coctandin Muruz Voevoi cu mila lui Dum= 
nezeu Domia ţării Moldaviei, | | 

Datam carte domniei mele cinstit şi credincios boerului nos- 

iru dumisale Cosfachi Ghica biv vel logofăt de țira de gicii 
şi omului cel va avea rânduit vechi! la moşie dumisale Târgu 

Vasluiului ş! locul dinpregiuru! târgului cel are schimbu de la mf- 

năstirea sfântului Spiridon şi cu scrisoare din anul acesta curgă- 
tor 1895 Mart 28, să stăpânească şi să ia venitul de ia toți aceia 

ce vor îi cu lăcuința pe aciastă moşie târgul Vasluiului şi locui 
dinpregiurul târgului şi alţii ce să vor fi hrănind acolo, din toate: 

după obiceiu şi după hotarnica ponturilor domneşti, iar pentru a- 

cei ce să vor arăta împotrivitori poroncim dumn, iseravaicii ţinu- 
tului ca săi supuneţi a urma întocma după hotărârea ponturiler 

de mreşti, 
| | (1805) Mai 22 

Procit vel logofăt 

Pecetea mică domnească în tuş rog,aa | er | ma | as—1797 
cap de bou—pasere. 

CC:X.. 1805 Decembrie 21 lași. A. C. Muruz Vodă întăreşte lui. 
C. Ghica vel logofăi stăpânire pe loată moşia târgului Vasluiului, şt 
a iocur lor luate cu schimb. | 

Noi Alexandru Costandin Muruz cu mila | i Dumneziu Domnu: 
“Ţării Moldaviei. 

Facem ştire prin acest hrisov al D mniei mele că viind înain-: 

tea noastră si a tot sfatul al nostru cinstit şi credincios b eritt 

dumnealui Costache Ghica biv vel logotăt al ţării de gios neait 
arătat întăi un hrisov din anii 1795 Aprilie 9 de la Domnul M- 
hai! Costandin Șuţul Voevod de danie dumisale târgul Vasluiului” 

cu tot locul de prin pregiur ce să va dovedi câ iaste r.edat altora: 

mal de înainte pentru a Gumisali credincioase slujbe ce au făcut 

țării şi domnilor cum pre largu arată hrisovu! ace:ta; al dile: 
o scrisoare din 1796 August 9 de la egumenul mărăstirei Dobră- 
vățul Serafim, încredințată şi de preostinţia sa Chiriochir Veniami: 
Mitropolitul ţării fiind atuncea Episcop la Roman cum şi dedum- 
nealui biv vel logofătul Neculai Roset, prin care s.risoare aş& 
să cuprinde că având mănăstirea un vad de moară pe apa Vas“ 
viului la târgu Vasluiului şi cu alte locuri acsl> pri: pregiur cal:    
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prin îspisoacele lumisaţilor Domai să arată. Adică grădinile de 

da fântâna Răulii şi locurile de prisăci ce sunt la obârşia Bustei. 

Și acestea nefiied de vreun folos mânăstirei, de la o vreme de 

„când rici moara nu să află, au făcut schimbu cu dumnealui lo- 

gofătul spre folosul Sfintei mânăstiri. Adică datau dumisale lo- 

gofătului acest vad de moară pe apa Vasluiului: cu grăjini Ia 

fântâna Răulii şi cu jocuri de prisăci la obârşia Bustei dură cum 

„să arată prin doao ispis)ace a mănăstirei unul dia anii 7136 iuliz 

0 de la Domnul Miron Barnovschi Moghilă Voevod şi altul dia 

7170 Februarie 7 de la Domnul Efstrate Dabija Voevod, lar dum 

:ealui logofătul au dat la sfâata mânăstire îa locul acestora una 

„dughană în târgul de şios în Eşi cu loc.l ei şi patru p'goane 

ce vie la Haşi ce sunt tot întro ogradă cu alte vii a mâcăstirei, 

Şi aşa săvârşiadusă schimbul acesta spre folosu! mânăs irci cu 

buză priimire şi mulţumirea sa zu dat cumisali logolătului şi a- 

cele dosă ispisoace mal sus pomenite. lar un alt isgisoc de la 

Domnul Alexandru Voevod sau oprit la mânăstire fiid că să cu- 

“prinde îrtrâssul şi eltă moşie numită Timotizi ce rau intr-t ia 

schimb şi au rămas tot a mâaăstirei, precum şi mânăst rea în că 

2u lu:t serisor 'e dughenei şi a viilor înpreusă cu dughiana şi 

viile la stăâniîre. După care au rămas ci să să urmeze şi siă-. 

pânirea întocma de că ră amând>ao şărţile fiiud schimba fă cut 

şi cu ştirea epitropitor acestei mănăstiri care sunt şi iscăliţi Preos- 

țin-ia sa păriatele Mitropolitul şi dumnealui Neculae Roset biv 

vel logof. cum sau mai a ătat, al treil:a“altă scrisoare dintracest 

curgătoriu anu 1805 Martie 21 din partea epitropilor mâtăstirei 

Sfântului Spiridon de aice din oraşul Fşii cu pecetea mârăstirel 
şi iscălită de epitropi Sfiaţia Sa Chiri> Chir Nectarie Sardeon şi 

Dumneaior l:rdache Cantac:zino biv vel logotăt, Saridul Sturza 

hatmanul şi Grigorie Sturza vel visteraic, încredinţată iarăşi de 

preosfiația sa parintele Mitropolitul ţării şi de cumaealor veliţii 

boeri ai Givanului cuprinzătoare că prin învolala p'imită de buză 

voe cu dumnealui logofătul sau făcut „schimbu adică această mâ. 

că tire a sfâituui Spiridon a dat dumisale logofătului tot iocuj 

“fapregiurul târgului dumisale Vasluiul cât lau avut danie Cu hri- 

soave domneşti mănăstirea Precisia din Roman ce iaste mitoc şi 

închinată mânăstrei aceștia afară de locurile ce sunt ale altora 

cu osăbite hrisoave. Şi dumnealui logofătul au dat Sfintei mă- 

năstiri pentru moşia arătată, o moşie şi glumătate la ţinutul Or-
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“heiului anume 'trei bătrâni şi şaptesprezece şi giumatate stârjezi 
din moşia Pohribenii din patru bătrâni ce sau împărţit moşia a- 
ceasia după hotarnica din anul 1716 Septembrie 12 care părţi şi 
“dumnealui le au avut luate iarăşi cu schimbu de la fiul Gumi- 
sale Alexandru Ghica biv vel spatar, iar dumnealui spatariul leau 
avut zăstre de la socrul său dumnealui Grigore Sturza vel Vis- 
ternic, Și aceste moşii atât care este dată din partea mânăstirei 
dumisale logofătului cât şi acea dată din partea dumisali la a â- 
nă tire după venitul de acum iaste mai cu adaos şi mai cu folos 
în partea mânăstirei. După care de acum înainte schimbul acesta 
între mânăstirea sfântului Spiridon şi î tre dumnealui logofătul 
şi urmaşii dumisali să se păzască îctocma şi nestrămutat nici o 
dinicară stăpâninduşi dumnealui tot locul înpregiurul târgului 
dumisali Vasluiul cât Pau avut danie cu hrisoave domneşti, mâ- 
năstirea Precista din Roman mitocul a:estei mânăstiri cu tot ho- 
tarul şi venitul cu vaduri de mori -şi de iazuri din câmpu de fâ- 
naţ şi din țarină şi din pădure şi din tot locul ca pe a Dumisale: 
dreaptă ocină şi moşie pe arătarea şi cuprinderea scrisorilor hri- 
soave domneşti ce i sau dat cât să va alege, osăbit de locurile 
ce sint date altora cu alte hrisoave. Deci asupra acestora cerşi: d: 
dumnealui logofătul şi de la Domnia mea întăritură. Și încredia- 
țândune din arătatele scrisori şi diresă că târgul Vasluiului cu l0- 
cul înpregiur cât cu schimbul ce au făcut cu mânăstirile Dobro- 
văţul şi Sfântul Spiridon, sau cuprinsu îa deplină stăpânirea cu- 
misale cu bună credință. Intărim dar cinstitului şi credinciosului 
boeriu Costache Ghica biv vel logofăt al ţării de gios ca după hr sosut 
danie din anii 1795 Aprilie $, Și sciisoarea de schimbu cu mâ- 
nestirea Dobrovăţul din 1796 August 9. Şi cu mânăstirea Sfân- 
tului Spiidon din anul acesta 1805 Martie 28 s?şi stăpânească 
târgul Vasluiului şi cu tot locul înpregiur ce să cuprinde prin is- 
pisoacele Domneşti atât acelor mai vechi asupra locurilor ce ai 
luat de la mânăstirile Dobrovăţul şi Sfântul Spiridon, cât şi acelui 

„din urmă de dania dumisali cu vadul de moară pe apa Vasluiulut 
grădinile de la fântâna Răulli locurile de prisăci la obârşia Bustei- 
cum şi cu alte vaduri de mori şi locuri de iazuri din câmpu de 
fânaţu şi din țarină şi din pădure cu tot hotarul şi venitul din: tot locul ca pe a dumisale dreaptă ocină şi moşie. Asupra cătle- hrisovul acesta al Domniei mele întărit cu domneasca noastră is- călitură şi pecete, săi fie dumisale de întăritură statoraică şi ne-  
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ruşuit nici o dinioară asemenea şi la urmaşii dumisale moştenitori. 

Scrisusau hrisovul acesta la scaunul Domniei mele în ora- 

şul Eşii înal patruea an a Domnlei noastre ce de al doile ia 

Moldova şi sau dat. 
La anii 1805 Dechembrle 21. 

Costandin Balş vel log. procitoh 

Matei Carp vtcri log. procitelnomu 

Sau tiecut în condică 
Matei Ccstin Ciucer 

Pergament ; Pecetea mare cu înscripţia cunoscută 1 02. 

  

CCX. 1806 Iunie 27, Mărturia lui |. Safer pentru hotarul Delei a log. 

C, Ghica, 

Adică eu lon Sater om ca de 80 şi mai bine de ani, adi- 

verzzu prin această mărturie a mea ce dau la cinstită mâna  du- 

misale cuccnu'ui Costache Ghica biv vel logofăt precum să se 

ştie ca văzând cetindusă cariea de b'ăsiăm spre descoperirea a- 

devărului asurra celor adevărate vechi hotară a moşiei Delea şi 

eu revrârd a ţine mistuit adevărul ce ştiu pentru hotarele Delii 

în capătul dispre răsăiit pe unde si stăpânirea sau urirat din 

vechiu, am a'ătat întru acst chip. Fiind un stejar însămnat în 

vale Bihnarilor din sis, când eram eu copii mic, am mersu cu 

alți băeţi şi iam dat foc ce au arsu, iar tatul meu auzind mau 

luat pe mire și ducândumă drept la rădăcina stejarului, meu bă- 

tut pentru că lam arsu zicând că acel stejar au fost cu tour â 

moşiei Delci şi când va fi intrebare vre odinioară să ştiu cum 

sarăt. ŞI aşa eu după aceia mam apucat şi am sădit dci nuci, 

care şi acum să află în locul acelui stejar. Şi am aflat apoi și 

celelalte hotară şi semne a Deii. Că de la nucii mei apucă spre 

răsărit în capul poenii Ungurului din gios unde «ste viia unui 

Toader Ciobotar şi acolo au fost piatră hotar vechiu pe care au 

stricato Cioboteriu cu via [vi şi de acole apucă la vale tot spie 

răsărit prin valea Dodeştilor şi pe la ulmi. Și de la ulmi să sue 

în dial diasupra prisăcii Burghelii unde şi acum este piatră hotar 

vechiu. Şi asa fiind adevărul în frica lui Dumnezeu după cartea 

de blăstăm am mărturisit dând pentru încredințare şi această măr- 

: le si degetul neşiiind carte. 
t.rie care am pos numele şi degt ş arte, je 21 

Eu loan Safer ot Tănacul mărlurisăsc şi am pus degetul.
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Eu am scris după mărturia lui loan Safer şi am iscâlit. 
Costaki... Mardari Diiac oi is, Vasluiu, 

De la Isprăvnicia Vasluiului 

Faţă înaintea noastră a venit numitul loan Safer şi între- 
bândusă au mărturisit cele mai sus cuprinse în scrisoarea aceasta, 

Pentru aceia sau încredinţat şi de cătră noi. 

Iordachi Roset spatar 

CCX!. 1807 Sept. 29 Iași. Scriscarea ce schimb între C. Ghica logotăt şi 
Sf, Spiridon €ându-i moşie Visternicerii, pentru moşia târgului Vasluiului. 

Veniamin Mitropolit Moldaviei 

De câtră nci Epitropii sfir.tei mânăstiri a sfântului Spiridon . 
de zice din oraşul Eşii, înştiinţare să face șr'n acastă scrisoare 
şi adeverim ca prin învoială şi aşăzare primită de bunăvoe cu 
ciotit dumnalui boeriul Costache Ghica biv vel logofăt, sau făcut 
schimb, adecă sfânta mânăstire a sfântului Spiridon, au dat dumi- 
sale tot locul înpregiurul târgul:i dumsale Vaslui cât lu avut 
danie cu hrisoave domneşti mânăstirea Precista din Romar, ce 
este metoh şi închinată la a'astă mânăstira afară de locurile ce 
ânt ale altora cu csebite hrisoave. În potriva cârula revenit loc 
din pregiurul târgului Vaslui dumealui logofăt au dat sfintei mâ- 
năstiri. din drepte moşiil dumsale doauw moşii întregi pe apa 
Răutu'ul la ţinutul Sorocăi, anume Borodnicrnii şi Rovicei, după 
scrisotile vechi şi noaw (şi după hotarnica dintru acest curgător 
an 1807 Sept. 5), care numite moşii le avea şi dmnalui baştină, 
de la răposatul boeriu lordache Cantacuzino biv vel vornic soc- 

"rul dumisale, şi venitul mortasipiei din târgul Hârlăului cel ate 
dmlui danie prin carte gospod din anii 1804 luli 3, de la domnul 
Alexandru Costandin Muruz Vodă care loc ce este dat dumisale 
din parie mânăstirei cât şi acele numite moşii şi mortasăpie date 
ce dmlui la mănăstire, după venitul de acum este mai:cu adaos, 
şi folos în partea mânăstirii. Drept aceia de acum înainte, schin- 
Dul acesta între mânâstire sfântului Spiridon să să păzască întocma 
şi nestrămutat nici odănăoară, după Care săş stăpânească dmlui 
Icgofăt acel pomenit lee împregiurul târgului Vasluiul cu tot ho: 
tarul şi vinitul lui din tot locul ce cuprindea htisoavelor domneşti: 
şiia scrisorilor ce i sau dat dumisale de la sfânta mânăstire, 2- 
supra cărula săş facă dmlui şi diresă de întăritură. Ce dar spre 
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adiverire Ş încredințare acestora, sau dat doao asăminea seris>ri, 

un din parte dumsale cătră sfânta mânăstire şi acasta din partea 

sfintei mânăstiri, cătră dml-5, adiverită şi de preasfinţie sa Mitro - 

politul ţării, Kiriu Kiv Veniamin, cum şi de dmlor veliţi, boerl al 

divanului. În Eşii anul 1107 Sept. 29. 

D. Sturza vist— ioniță Sturza hatma». loniţă Canta log, 

indiscifrabil (greceşte) 

„Arătânduse în Gi:an scrisoarea acasta şi văzâadusi schim- 

bul făcut cu bună primire şi aşezare despre amândoaă păr- 

ţile sau încredinţat de divan şi cu' ale noastre iscălituri. 

1807 Octombre 29 

Costandin Bals logofăt 

Balş logofât 

Gr. Sturza vel vornic 

lon Neculce spatar 

T. Balş vornic 
L. Balş vel vornic 

Cost. Canta spatar 

(neciteţ) postelnic 
C, Balş vornic 

(neciteţ) vornic) Roset v2l vornic 

de mine sau alcătuit cu primire de îmbe părțile, 

Constandin Leondari sulger 

  

CCXII. 1803: Din condica liuzilore 
. | 

În statistica Moldovei din 1803 (Condica liuzilor, Uricar VII, 

zi VIII), găsim acesta date despre judeţul şi târgul Vaslui : 

a) Ocolul Crasna cu satele: Bahnarii (spatar Nec. Strati- 

iat). Muntenii de jos (Mă». Barnovschi), Muntenii de sus (cami- 

nat V. Miclescul) Moara Grecilor (tii), Soleștii (ban. Iordachi 

Roset), Şerbeștii (pah. Măa. Miclescul), Pribeștii (comis |. Roset), 

Tăoştii (med, C, Veisa), Baljaţii (sulger M. Racoviţă), Dobro- 

vățul (a mânăstirei), Micleştii (pah. Măriuţă Micleasca). Chirceș - 

tii (stol. A» Hrisoscole), /anacu (rezeşi) Gugeștii (stol, Elena 

Sturza), Boușorii (răzeși), Ştioborănii (răzeşi), Ciorteștii (comis 

|, Roset), Boneştii (răzeşi', Bodestii (căzeşi), Mânjăştii (răzeși), 

Popeştii (st. El?na Miclescu), Trestiana (răzeşi), Pocreaca (răzeşi). 

In total 23 sate cu 168 liuzi, cu 10804 lei bir pe an, şi 47 

uzi fără bir.
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b) Ocolul Mijlocului cu satele: Portarii (răzeşi), Fereșuf 
(ban Iordachi Roset); Valea-Ră ((ij), Zâpcdenii (răzeşi), Onceșe 
tii (răzeşi), Rădiul (C. Racoviţă), Tufeștii (răzeşi), Codăeştii 
(clucer Ştef, Roset), Dumascu (măn. Dobrovăţul), Șurineştii (Clue 
cer Nec. Racoviţă), Canţireștii, (pah. P. Cazimir), Cioriţa şi Dâ- 
neştii (răzeşeşti), Bofoae (Sf. Neculai din Păpăuţi), Boroseştiţ 
(spat Gr. Costachi), Dracșenii (|. Andronache), Focșasca şi Tă- 
cuta (post. |. Canta), Potrcpeștii (răzeşi), Bodeştii (pah. Paras- 
chiva Tufescu), Mirceștii (răzeşi), Ghergheleul (Ciutea), Bereasa 
(răzeşi), Șărboteştii (stol, Maria Constandachi), Todireștii (clu- 
cer Şt. Roset). 

Ia total 24 sate cu 586 liuzi, cu 8312 Iti bir anual şi cu 36 
liuzi fără br. 

c) Ocolul Fundului de jos cu satele: Țibâneşii (sluger 
lon C2rp), Drăgești (pah. .T. Carp), Grieşti (serd. C. Carp), 
„Cărceşti (răzeşi), Todirești (răzeşi), Borăștii (răze şi), Clodenii 
Gândului (răzeşi), Jigoreni (răzeşi), Parpanifa (a schitului), Ne- 
grești (spatar 1. Hrisoverghi), Glodeni (ban Aighire Cuza), Fren- 
ciugi (stol. Maria Holban), Căzănești (răzeşi), Șcleia (ban Sta- 
vru), Fagul și Faurii (comis LI rdachi Leon), Tatomireşti (ban, 
Arghire Cuza), Vutureștii (vornic T. Balş), Ipatele (răzeşb, . 

__Râşcoae (răzeşi), Drăguşeni (căminar lord. Răşcanul). 
In total 21 sate cu 6:5 liuzi birnici, cu 7868 lei bir anuat | 

şi 25 liuzi fără bn). 
d) Ocolul Fundului de sus cu satele: Bozieniiipost T.. 

Burghele), Cucii (cămin. N, Cuza), Vovrieştii (răzeși), Băbuşta: (răzeşi), Dag fa (răzeşi), Boloseşii şi Suhulețul (răzeseşti), Du” 
mești (Sf, Spiridon), Găureni (răzeşi), Păncești (spatar D. Bogdan) 
Fundul Poenarilor (ti), Tansa (răzeși), Răngoae şi Țibănejtii Bahiii (răzeşeşti), Armăşeni (vist. lord. Roset). 

In totul 15 sate cu 218 liuzi, cu 2108 lei bir anual, şi % 
liuzi fă:ă bir), 

€) Ocolul Stemnicului cu satele: Zizinca (răzeşi), Lipo- 
vățul (a schitului), Băitenii (a măn. Făstăci), Chetreşti (răzeşi-: 
Albești (răzeși), Baleștii (răzeşi), Deleştii de jos (comis C, Sta- 
mati), Deleştii de sus (sulger Gr. Hrisoverghi), Oșăsti (răzeși) 
Rafaila (a schitului), Buhăeşti (pit, S. Caracaş), Bărzăști (med: 
C. Cuza), Călugăreni (măn. Barnovschi), Cozmeşti (răzeși), Vas” «iul (log. C. Ghica).  
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In total 15 sate, şi târg. Vasluiul cu”, 437 liuzi, cu 6468 lei. 

bir anual, şi 38 liuzi fără bir. 

| In total judeţul Vaslui cu târgul avea 

2654 lluzi birnici, ce plătiau pe an 36200 lei bir. . 

mai adaugau ca bicnici personal, nu în cislă; 

188 mazili cu 2164 Ii bir anual 

192 ruptaşi cu 2172 Izi bir anual 

38 ruptele visterizi cu 727 I:t bir anual, 

7 negustori hrisovcliţi cu 157 lei bir anual, , 

Sau peste tot 3079 liuzi birnici cu 41422 lei bir anuai şi 

182 liuzi fără bir. 

Din acestea târgul Vasluiului num 
nici ; 200 liuzi, Vasluenii birnici a dumisa ! 

lei bir anual şi care se ocupă cu cherestea şi cu chirii, 4 streini 

în Vaslui cu 92 lei bir anual, şi 76 jidovi ot Vaslul cu 316 iei 

bir anual, 7 negustori hrisovoliţi 151 lei bit anual. 

In total dar târgul Vasluiului număra în 

nici, cu un bir anual de 3541 lei. 
Pentru a ne faca o idee însă întrea 

Vasluiului trebue să pomenim şi breslele ce nu plătiau 

Se râdicau la 1001 liuzi, şi anume: 

117 slujitori isprăvniceşti, 96 seimeni hătmă eşti, 2 lefecii ai 

hatmanului, 88 seimeni ai Curţii, 22 seimeni ai agiei, 18 bărăbani 

ai agizi, 8 roşlori ai agiei, 13 lipcani, 4 Calarași de Țarigrad, 17 

armâşei ai armăşiei, 29 darabaui ai armăşiei, 106 aprozi, 0 por-" 

tărei, 172 copii din casă, 2 fustaşi de divan, 19 podari, 24 lem- 

nari ai Curţii gospod, 2 căpitani de baltag, 21 cărbunari gospod, 

35 posteinicei, 717 preuţi, 19 diaconi. 

Toţi aceştia nu plătiau bir, fiind bresle. 

Din totalul de 97 sate—afară de târgul Vasuiului, se gă- - 

seseau la 1803 un număr de 39 sate rezeşeşti, 9 mănăstirești, iar 

restul de 49 sate boereşti, a familiilor, Stratulat, Miclescul, Roset: 

Racoviţ, Hrisoscoleu, Cazimir, Costachi, Adamachi, Canta, Tufescu, 

Costandachi, Carp, Gându, Hrisoverghie, Cuza, Holban, Stavru, 

Leon, Balş, Răşcanul, Burghele, Bogdan, Stamati şi Ghica. 

In tot judeţul Vaslui se gâsiau la 1803 numai 13 jidovi: Iancu 

jidov la Moara Grecilor, Slomon ildovul ia băneşti, Avram 

zet Șmi! jidovul din Grieşti, Bercul jidov din Drăgesti, Mar cul 

jidov din Drăgeşti, /srael jidovul din Şchee, Marcul jldov din Ne- 

în 1803 un total de 

La acestea se 

ira în 1603 următorii bir- 

le 1»g. C. Ghicacn 2976- 

1803, 227 bir- 

gă de toată . populația 

bir şi cale 

*
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„greşti, Ilie iidovul din Negreşti, Ilie jidovul din Frenciuci, Smi 
jidov diu Tansa, David jizov de Tansa, Leiba jidor din Suhuleţ, 
Aron. jidov de BaFuși. 

Sau peste tot 29 jidovi capi de familie se găseau în 1803 
în tot cuprinsui județului şi al Târgului Vaslui! 

Erau dar în judelul Vaslui şi în târgul Vasluiului o popula- 
ţie de circa 20000 sufiete, dintre cari jidovi, numărau maximu 200 
«suflete, ceia ce arată că lao sută de români s: găsia un jidov !! 

CCXIII, 1609 Aug. 6 ași. Cartea aivanului Cuejiei Moldaviei cătră is, 
d: Vastui pentru moara de la Brodoc. 

De la Divanul cnejlei Moidaviei 
„Cătră cinstiţi dumnealor Ispravzici de ţint. Vas'ui. 

Cinstitul boeriu dumnealui Alexandru Ghica biv vel spatar 
:au făcut arătare Divanului că dumnealui hatmanul Neculai Stra=! 
dulat ar îi făcut de curând o moară în Brodoc unde nici odatăla - 
acela loc moară nau mai fost, ȘI că nu puțină păgubire sutzre | 
moşia târgului dumisale Vasluiului din pricina acei mori înecând 

„apa de la acea moară t t şesul Bârladului încât lăcuitorii târgo- 
veii din Vaslui au rămas fără loc d: hrană şi fără imaş pentru 
viteie lor, pentru care cerând dreptate şi punere la cale. Drept : 
aceia să scrie dumnevoastră să cercata i cu amănuntul de au mal 

iiost vra o dată moară în Brodcc la acela lo: şi câtă păgubire . 
sau pricinuit dumnealui spatarului din pricina înecării apei de la . 
acea moară şi în ce chip veţi adeveri fără nici o părtinire în 
frica lui Dumnezeu să tiimetiţi Divanului înştiinţare işi veţi avea . 
-al doile poroncă îu ce chip să s2 urmeze, 

insi la cercetările ce veţi face să fie da faţă şi vechilii dis« 
pre amândoao părţile, 

, 18 9 August 6 
Balş logofăt 
Sturza vist, 

Roset vornic 

CCXIV. 1810 Februarie 25 lași, Cartea divan: lsi Cacjei Moldaviei „cătră serdar Neculai pentru; impresurare cu moara din Erodoc. i 

"De la Divanul cnejisi Moldovei | Cătră cinstit dumnealui sardaru Neculai. 
Cinstitul boeriu dumnealui Costache Ghica biv vel logofăt    
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au făcut Divanului -arătare că moşia târgului dumi'sale Vasluiului 

sar fi înpresurâod dispre moşiile megieşite şi mai ales disprem - 

şia Bahnarii un loc ce să numeşte Brodocul a dumealui hat. Ne-: 

culai Stratulat, carele şiar fi făcut şi mori în apa Bârladului şi: 

în apa Vasluiului vechiu de pricinueşte stricăciuni morilor şi îne- 

care moşiei dumisaie logofătului la c*a mai mică venire de apă 

Pentru care cerând dumrealui logofătu', ca prin fcercetare la 

stare locului după scrisori şi carte de blăstăm atât moşia târgului“ 

"dumisale să se scoată da sub toată împresurarea cât şi stricăciu- 

mea morilor şi î:ecare ce să face moşiei dumnealui, să se pue la 

cale. Drept aceia Divanul te orândueşte pe dumneta ca să mergi 

la starea locului numitei moşii a târgului Vasluiului unde faţă fi- 

ind ve hilul dumisale logofătului cu toate scrisorile după osăbita 

carte Divanulu' de înştiinţare şi de poroncă cătră toţi megieşii” 

inpregluraşi. Vei aduna pe toţi megieşii şi înpregiuraşii iarăşi cu 

toate scrisorile. Vei cerceta intăi toate scrisorile şi mărturii de: 

imbele părţi pe carte de blăstăm, apoi vei cerceta şi starea "ocu- 

lui. Și de să va dovedi că moşia târgului pă imeşta vreo înpre- 

surare, să îndreptezi. Și ne mai rămâind pricină să stâlpeşti şt 

cu pietre hotară pe unde va cere trebuința, şi va da dreptate, 

dând şi mărturie hotarnică în stânjeni şi în semne iscălită pe obi- 

ceiu de dumneta şi de toţi megieşii inpregiuraşi şi alţi ce să vor 

intâmpla de faţă la hotărât. “lar iscând pricină la vre o parte a- 

tunce la locul de pricină pietre hotară nu vei pune ci numai se- 

mnz vel face. Şi îachipuind harta întocma după stara locului, vei 

arăta la hartă locul de pricină în măsuri cu bună înţălegere şi: 

toate megieş tzle moşi: cu sămnile şi siliştele lor apoi vei da şi 

mărturie în scris pre largu aratătoare d: toate pricinile cu care 

prin zi de soroc vor veni amândoao părțile la Divanu de unde 

vor lua hotărârea precum va fi drept. După aceea ve cercela şi 

d:ntru morile ce au făcut dumnealui hatmanul Stratulat, cu ce 

putere de scrisori leau tăcut şi ce stricăciuni şi păgubire fac morilor 

şi moşiei dumisale logofătului. Și de nu să vor pulea aşeza a- 

colo pricini'e aceste între Dumnealor, în c2 chip vei dovedi din 

scrisori şi prin carte de blăstăm, să dai mărturi? în scris, pre 

largu arătătoare şi cu gromi a dumitali. In ce chip urmează 

dreptatea spre a nu să asupri nici o parte cu care venind la 

divan, prin cercetarea giudecăţii, să se dea hotărârea adecă:
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4ârgul Vasluiului cu toate celelalie silişti a dumisale ce sunt (a. Pregiur, 
Ă 

1810 Februarie 26 Sturza, | 
D. Stur:a voraie 
Th. Balș, 
iordachie Ghica 

În 

CCĂV. 1810 Febr. 25 lași. Cartea divanului Cnejiei Moldovei câtră megieşii târgului Vaslui să Vină cu scrisori ia hotărâtul moşiei log. C, Ghies, 
D: la D'vauu! cnejiei Moldaviei 

Fiind că prin carţe Divanului sau orânduit Fe Dumnsalui sardarul Neculai ca să hotărască mcşia târgului Vasluiului a cla- | stitului boeriu dumnealui Costache Ghica biv vel logofăt. Drept aceia pria acestă carte a Divanului să face ştire,şi să poruncegte tuturor megieşilor înpregiuraşi ce au mo;ii de să hotărăsc înpre- giur cu moşia târgului Vasluiului ca în vreme ce va merge rân- duitul hotarnic la starea locului, fiește care ori însăşi să meargă S1u vechil deplia răspunzătoru săşi trimită cu toate scrisorile Ca ă fie de faţă la toată Cercetarea şi hotărătura ce va face mo- şiel târgului. Ca să nu vi să pricimuiasă vre o înpresurare mo» şiilor ca aveli, căci carele nu va urma a merge saua trimite vichil cu scrisorile în cercetare la stare locului, rândultul hotaroic are Poroncă să dea sfârşit cercetării şi hotărăturii numitei moşiei nu- 

Supra moşiei târgului, şi 
sau pricinuit vreo înpresurare cu acea hotărâtură, unli ca acelă vor fi neascultaţi, adică tărgu Vasluiu cu toate cele lalte siligti a Dumisall ce Sunt înpregiur. 

1810 Februarie 26 D. Sturza vornic 
| Gh. Balş 

Iordachi Ghica 
Sturza 

- ———— 
CGXVI. 1810 Mai 3 (Vastu:). Marturi ă in Bahnari pentră 

h -*arut Vasluiului despre a: Vă Corniţa.- A 19 săteul din Bahnarip Noi oamenii bătrâni făcuit vai din Poronca cinstiţ 

ori din satu Bahnari find strânți şi ad ei Ispravnicii a boerilor  hotaraid 

  ÎN
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şi întrebândune de hotarul moşiei târgului Vaslui ptin carte de 

blăstăm am dat această mărturie a noastră la mâna rânduiţilor 

Antracestaş chip cum că la valea lui Corniţă este o platră veche 

pnter care hotar tăia pe la un loc şi la casa lui Casian şi prla 

mijlocu satului şi după ştiinţa ce avem după auzire cărţii de blăs- 

tim am dat această mărturle în frica lui Dumnezeu şi nu numal 

Inaintea rândulţitor ci şi înaintea cinstiţilor boeri vom mărturisi. 

Şi spre încredințare am pus numele şi degetele. 
1810 Mai 8 

-- eu Tanasi Mirăuţă adiverez 

-+ eu Timofti Artenie 

-- eu loniță Miron 

-- eu Ştefan a Chirulul 

-- eu loniţă Spatariul, aceşti oameni fruntaş! şi bătrân! au 

adeverit. 

+ eu Toader a Chirului 

-- eu loan Zăntialru , 

-+ eu Grigoraş Creţu şi noi tot satu. adeverim 

;- eu Vasile Castian 

—- eu Kirilă Boşoroagă 

-- eu Vasile Branişte 

ŞI eu fiind rândut din peronca Protopopulul am mersu la 

stare loculul şi am cercetat şi adeverindusă de cătră lăcultori 

după cum mal sus arătăm, am isciiit. 
Dimitrie Diaconu 

  

CCXVIL. 1810 Mai 17 Iași. Cartea divanului Cnejiei Mo!davlel prin care 

rânvueşte pe sardar l. Carp hotarnic a moşiei Vasluiului, 

De la Divanul Crejie! Moldaviei 

Câtră dumnealui Sardarul loan Carp. 

Fiind că dumnealui Sardaru Neculai este rânduit ca st ho: 

tărască locul târgului Vasluiului cu alte părţi de prin pregiur a 

dumisale logofătului Costache Ghisa, spre fotesnirea cercetării 

pricinilor ce să vor arala dispre fieşte care parle. lată Divanul 

te rândueşti şi pe dumneta hotarnic inpreună cu dumnealul sar- 

dara! Necula! să staţi dar la toate cercetările urmând la tocma 

după povăţuire cărții ce este scrisă cătră dumnealui sardarul 

Necula!. 
1810 Mai 17 

Th. Balş vorolc: Sturza vocale; Roset vorale. 

 



  

| 

CCXVIII. 1810 iunie 11 (lași). jalba lui C, Ghica vel log. cere întă(e- | 
şare, cu megieşii boeri cu moşia sa Vasliiul. | 

. Prea ciustit Divanul Cnejiei Moldaviei 

După ara'area ce am fost făcut cătră cinstitul Divan pentre 
ispresurarea ce păiimeşie târgal meu Vaslviul cu cele!'a'te sâlişti 

a mele de pin pregiur de cătră moşiile megieşite. Şi sau orân= 

duit boeri hotarnici de au făcut căzuta cercetare ia faţa locului 

de la care am primit şi mărturie -hotarrică arătătoare de înpre= 

surare ce mi să face atât de cătră moşiile dumiszle hat. Neculai 
Stratulat, inecândumisă şi 440 fălci loc cu moa:a ce acum au 

făcuto dumneaiui pe moşia dumisale Brodocu cât şi de cătră 
moşia Grecii a dumisala Căm. Vasile Miclescu cum și o parle 

de loc ce cu acolisire, vcia dumnealui vornicu Gavriil Conache 

a o lua întru a dumisali stăpânire cu nume de Fâstâci cu o da- 
nie ce două locuri de prisăci dela un Toader ijiz, ze treabă 
nau avut cu locul ace!a. Fac poftitoarea cerire cinstitulvi Divan 

ca să fiţi înfăţoiat cu numiții boeri ca după dreptate să se deie 
_ căzula hotărâre, 

Costsche Ghica vel log. | 

Cinstita vornicie de aprozi să înfățoşeze cercetarea prici” 
nilor îa Divan. 

1819 lunie 11 
Carp vtori logofăt 

  

CC XIX, 1812 lunie 30 (aşi). aiba log. C. Ghica catră divaru! Cnejiei 
Moldaviei prin care cere hotarnic pe Ni:, Liciui Sardar pentru hotarnică - 
despre Behnari. | 

Că!ră cinstit Divanul cnejiei Molcavie! 

Născând pricina de hotar între moşia târgului Vaslziului ce 
alte sâiişti ce sînt a me!e şi Între moşia Bahvarii a dumisale 
hatmanului Neculai Stratulat întrecutul anu 1810 cu castea cins- 
titulai Divan din partea me sau iândut hotarnici pe Dumnealcr 
sardarul Neculai Liciul sard, loan Carpu Ispravnic de ţinut 
Vasluiului şi din partea dumisale hatmanului, dumnealui vornic 
Lupul Balş şi după cercetarea ce sau făcut atunce la starea lo 
Celui cu mărturie şi cu hartă de starea moșiilor, nzam înfăţoța! 
Şi în cercetarea cinstitului Divan, Dar fiindcă tot au mai ramas 
pricină şi disp:e moşie dumrealui cămicar Vasile Miclescul sE 
disp:e alte megietite moşii şi în urmă acum sau aflat şi alte  



  

— 225 — 

semne hotară cuprinsă la scrisori care |+ harta ce sau tăcut a- 

tunce nu sănt arătate. Fac din parte me poftitoare cerire cinsti- 

tului Divan, ca să bine voiască a se orândui botarnici cercetători 

la starea locului, iar pe Dumnealui Sardariul Neculai Linciul ca 

în preună cu Dumnezlor Ispravaici de țin:tul Vasluiului ca să 

cerceteze pricinile de hotar ce au moşiile mele dispre megieşitele 

moşii şi să arăte la hartă şi sămnile hotară ce sau aflat acum în 

arma hotărâtului de mai înainte, ca prin de i:noavă cercetare cl-- 

stitului Divan să fie slobozite moşiile mele de supt t-ată înpresu- 

rarea, N 

1812 anie 30 

Costache Ghica logofăt 

în dos: Să s: scrie carte, iscălit vtori logotăt 
1812 lulie 

„_ CCXX. 1812 Iulie, 3 (Iaşi). Carte divanului Cnejiei cătră is. de Vas- 
îui pentru cercetare de hotar între Vaslui şi Bahnari, 

De la Divanul Cnejiei Moldaviei 

Cătră cinstiții dumnealor Ispravnici de ţinutul Vasluiului 

dumnealui Sardariul Neculai Linciul d n arătarea aceasta ce face 

Divanului cistitul boeriu dumnealui Costache Ghica biv vel lo- 

gofăt pe largu veţi înţălege dumnevoastră cerire dumisale. Drept 

acela Divanul vă o ândueşte ca să mergeţi la stare locului mo- 

şiei târgului Vasluiului cu aite sâ'işti a dumisali ce sunt unite 

întrun hotar unde faţă fiind vechilui dumisali Logofătului cu toate 

scrisorile veţi aduna şi pre toţi megieşii înpregluraşi iarăşi cu toate 

scrisorile câ vor fi având asupra moşiei ior ce să megieşesc în- 

preglur cu moşiile dumisale, şi de pătimesc vre o inpresurare să în- 

areptaţi şi ne mai rămânând pricină să le stâlpiţi şi cu pietre ho- 

tară pe unde va cere trebuinţa şi va da dreptate dând şi măr- 

turie hotarnică în misuri şi î. semne iscălită pe obiceiu. lar năs- 

când priciaă la vre o parte şi acolo la starea locului, nui veţi 

putea aşeza ca să rămâe odh iţi, atunce Ia locuri de pricină pie- 

tre să nu puneţi, ce numai sămne veţi face. Și dacă harta de stare 

moşiilor ce sau închipuit de ingineri, în vreme hotărâturei acelor 

moşii cu cărţile Divanului la anli 1310 nu va ți închipuită întocma 

după starea locului şi nici toate sâmnele hotară nu vor fi arătate 

la acea hartă precum Dumnea ui logofătul arată atunce Dumne- 

Surete şi Izvoade (Vaslui) Vol, XV 15
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voastră cu ingineri veţi închipui altă hartă de starea moşiilor în- 
tocma după starea locului la care veţi arăta atât toate semnele 
şi săliştile a fieşte căreia moşii şi locul de pricină În măsuri cu 

bună îuţălegere. lar fiind harta acea Întocma după starea locului 
şi numai sămnile hotară cuprinsă la scrisori ce st fi aflat acum, 
nu vor fi aratat atunce Dumnevoastră :a locul ior ande să află 
fiinţă, să le arătaţi la hartă şi pre aceie cu mumzie lor arătând 

şi locul de pricină dispre care parte va fi şi iscălind harta veţi 
da şi mărturie în scris pre largu arătătoare a'ât de toate pricinile . 

cât şi de acele semne hotară ce sar fi aflat în urmă. Cu care 
prin zi de soroc ce le veţi pune vor veni la Divan de unde vor 
lua hotărâre după urmarea dreptății. 

| 1812 Iulie 3 
Iscăliji: A. Balş vornic 

loan Sturza spatar 
loan Neculce 
Alex. Roset spatar 

Leondari Sulger procitoh 
Manolachi Dimachi vornic 

CCXAXI 1814 April 5 lași. Sc, A, Calimah Vodă rândueşte cercetă- 
tori pentru bezmănul unor târgoveţi din Vastui. 

Noi Scarlat A'exandru Calimah Voevod cu mila lui Dumnezeu 

Domnu "Ţării Moldovei. 

Crediactoşi boerii Domniel mele dumnealui Iordache Răgcanu 
biv vel Căminar Ispravnic de ţinutul Vasluiului, i dumnealui Va- 
sile Bucur Vornic de poartă sănătate, 

Fiind că al nostru cinstit şi credincios boer u dumnealui Cos- 
tache Ghica biv vel logofât de ţara de gios, ne au făcut ară- 
tare că locul târgului Vasluiului de la cei ma! din înainte lumi- 
aţi Domni, lar fi având prin brisoave dat danie şi că unii din 

boerinaşi şi alţi lăcuitori târgoveţi de acolo ar fi pricinuind de 
a nuşi da obişaultul bezmăn cu cuvânt că şi ei ar fi având (o- 
săbite danii pe locurile lor. Și cerşind spre a se face cercetare 
1a faţa locului, vă orânduim Domnia ms pe dumnevoastră şi Vă 
poruncim ca mergând la faţa locului să faceţi pătrunzătoare cer- 
cetare scrisorilor acelor tuturor ce să vor arata pricinuitori ca Să . 
se vază ce hrisoave şi cărți de danie au şi de la ce Domni şice 
cuprindere au. Și de sunt vre o unele mai vechi decât hrisovul 
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dumisale Logofătelui. Di pi 'cara să luaţi şi prilipsis în cata- 

grafia ce veţi face, care catagrafle c> veți face cu lămurire de nu- 

mele acelor priclnuitori cum şi acelor ce vor fi supuşi supt dare 

de bezmăn, să o aduceţi la dumnealui vel logofăt de țara de 

gios, ca să se facă pu:ere la cale după dreptate. 

1814 Aprilie 5 

procitoh vel logofăt 

Pecetea gospod cu exerga: Iw je aa] ka|Bt.| 106, cap 

de bou. 
n — 

CCXXII. 1814 lune 12 (lași). Cercetarea bobrilor rânduiţi asupra bez- 

mănului unor târgoveţi dia Vaslui. 

După arstărea ce au făcut cătră Pre înălțat Domnul nostru 

Scarlat Alexandru Calimah Voevod dumnealul Costache Ghica 

biv vel lozofăt de ţara de gios că locul târgului Vasluiului de la ce 

ma itnainte luminaţi Domni lar fl având prin hrisoave dat danie şi 

acum unii din boerănaş şi alţi jăcuitori târgoveţi de acolo ar fi 

pricinuind a nu da bezmănul obişauit cu cuvânt că şi ei ar îl a- 

vând osăbite danii pe locurile lor. ŞI cergind spre a se face cer- 

cetare la faţa locului prin luminată carte gospod neau orânduit 

pe noi şi neâu poruncit ca mergând la faţa locului, să facem 

pătrunzătoare cercetare scrisorilor tuturor acelor ce să vor arăta 

pricinuitori ca să s> vază ce hrisoave au şi cărţi de danie şi de 

la ce Domni şi ce cuprindere au. Şi de sint vre unele mai vechi 

decât hrisovul dumisale' logofătului şi de pe care să luăm şi perilp- 

şis în catagrafia ce vom face cu lămurire de numele celor ce vor 

îi pricinutori, care catagraile ce vom faceo să o ducemla Dum- 

nealui vel logofât de țara de jos ca să se pue la ca'e. Dupăcare 

juminată poroncă urinitori fiind, am mers la. starea locului şi În- 

441 am făcut ştire celor ce ori ce hrisoave pe locurile lor vor a- 

vea să le aducă faţă ca să se vază. Apoi fiind că unii dintracei 

cu hrisoavele nu se află aice în târgu; unii se află la Bârlad alţi 

la ţinutul N=amţului, alţii pe aturea pe afară, cărora făcândule 

de ştirea, şau adus hrisoavele, care toate cercetândule cu amă- 

runtul, am făcut catagraf e aceasta cu perilipsis după a fieşte- 

cărula hrisoave după cum mai gios arătăm Unde fiind faţă şi 

căpitanul Grigorle vechilul dumisale logofătului Cost. Ghica în- 

preună cu noi. 1. Un Costandin Nicolau Arapul au scos gineau a- 

ratat un hrisov din 1793 Octombrie 22 de la răposatul Domnul Mi-
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hail Suţul Voevod piin care arată că iau dat danie Ş: miluire 57 stânjeni în cuprinderea a câte patru păriile, pe "care loc îşi are făcute dughene, care Ice şi noi acum măsurândul cu stânjenul gos- pod lam găsit întocma fiindui hrisovul mai vechiu de cât a du= misale logofătului Ghicăi cu doi ani mai bine, unde nu rămâne nici o pricină. 2-le Un Costandin Adam Grecul ne au arătat un hrisov tot dintracelaş an 1793 Oct. 22 tot dela acelaş Domn Mi- bal Suţu Voevod, prin care arată că iau dat danie şi miluire 149 stănjeni gospod iarăş piste tot în cuprinderea a câte patru păr- țile, pe care loc îşi are făcute casă dughene i livadă pe care hri- sov pretindirisea mai sus rumitul încă patru stâni'eai la un colţ ce vine cam spre miază noapte, cam spre răsărit. Dar măsurând 
noi locul cu stânjenul gospoi am găsit cu adevărat la acej colţ căl lipsă patru stânjeni fiind cuprinşi cu dughenilece sunt su- puse sub bezmănu. Numai în locul acestor patru stânjeni noi măsurând am găsit cinci stânjeni despre amiază zi cupricşi cu binalele mai sus numitului şi au rămas una drept alta, unde ia- răşi nu rămâne pricină fiind hrisovul mai vechiu cu mai bine de doi ani de cât a dumisale logofătului Ghicăi—tot “de la acelaşi Domnu. 3-le. Un hrisov a unui Gheorghe Arapul din 1793 Oct, 22 prin care arată că iau dat miluire 130 pol stânjeni în cupriu- derea a câte patru părţile pe care ioc şau făcut casă, livadă şi dughene. Și murind Gheorghe Arapul de când sînt trecuţi cinci ani, clironomii mortului Arapului, aces'e binale cu hrisovul lor, le au vândut de istov dumisale medelniceriţel Anicăi fetei Stol- nicesei Costăndăchioaei care acum fiind faţă cu hrisovul am mă- surat locul cu stânjenul gospod şi sau aflat întocma după hrisov nemai rămâind nici o Pricioă fiind hrisovul mai vech'u de cât a dumisale logofătului Chicăi cu dol ani şi mai bine. 4-le Neculai clironomul lui Hagi Kirliac neau arătat un hrisov 'din 1794 Oe- 

pricină fiind hrisovul mal vechiu de cât a dumisale logofătului CU un anu şi mai bine de trei luni. 5-le Un hrisov din 1776 Sept. 27 a dumisale spatarului Mihalache Cerchez de la răposatul Domnu Grigorie Alexandru Ghica V. y, prin care arată că iau dat danie Şi miluice două locuri de ca:ă în târgu Vasluiului hotărâte şi în 
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măsură de stânjeni, însă un loc ît arată mărimea ia cuprinderea 

a câte patru părțile 1C6 stânjeni, iară un loc de 526 stânjeni iarăşi 

în cuprinderea în pregiur a câte 4 părţile care locuri s?nt slobode 

dezgrădite şi nu au ni!ci o pricînă fiind hrisovul mai vechiu de 

cât a Logf. Ghicăi cu 33 de ani. G-lea Un loc a stolnicesel Ma- 

sia Costandăchioae care vine de o parte pe coştişa despre apus 

despre apa Bârladului şi neaflândusi dumnsae! Stolniceasa fa'ă 

ca săisă vază hrisovul neau arătat dumnealui sardar Tudori Sta- 

vra că hrisovul dumisal> stolnicesei iar fi scriind câte 120 stân- 

jeni din câte patru părţile care loc noi lam măsurat şi sau găsit 

mai puţin îugrădit şi aceasta va rămâne până săi vadă hrisovul. 

T-le. Un loc a dumisale căminarului 'oan Carp pe care işi are 

casă făcute şi fiin : şi dumnealui căminarul aice ne au arătat că 

acest loc îl are danie de la însuşi dumnealui logofătul Costache 

Ghica zicândun: că m rgâud la laşi acasă ne va arăta scrisoare 

de danie: 40 stânjeni lungul, 40 latul care loc acum măsurând 

am găsit mai puţin: 

stânjeni palme 
36 1 apusul 

33 2 amiază zi 

35 6  Răsăiitul 

32 9 amiază noapt? 

S-lea Ua bc a lui loan Lupaşcu proin sameşul pe care îşi 

are casă făcute aşăzaria, care nețiind acasă, fiind dus la laşi cu 

trebuiaţa unor judecăţi ale sale ne au spus soția sa, că au scri- 

soare de dante de la înşuşi dumnealui logofătul Costache Ghica 

trei aăci stânjeni lungul şi trei ză î latul, care loc no: acum mă- 

surândul, mai puţin lam găsit acum îngrădit. 

stânjeni palma 

20 — apusul 

21 2 amiază Zi 

2 4 răsăritul 

30 — despre mlază noapte 

9-le Dumnealui Sardariul “Tudori Stavru ne au arătat că are 

patru locuri: unul la uliţă pe care îşi are case făcute şi dughene 

iacă alte trei locui, âu zis că le are' mai în lături, căruia iam 

cerut săşi arăte scrisorile şi nrisoavele locur lor. ŞI dumnealui au 

zis pe trei locuri are br:soave, lar pe aj patrăle loc. iau prăpădit.
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Şi că trăind căpitanul Grigorie care arată că ar fi ziscă scriso- rile le ar fi având la Bucureşti, iar cătră noi ar fi zis că le are la laşi la Adamache, dar iau scris să le aducă şi aşa am stătut aşteptând 24 de zile şi nu leau mai adus. Apoi au zis că iau ve= nit râspuns de la Ad:mache că Hu poate să vie având temere de tălhari la drum. Cu toate acestea locul cel are la dricul târ- gului pe carei stit casele şi dughenile undei este aşezarea se hotărăşte pe câte pa'ru părţile cu ulițele şi rumai acest loc lam măsurat cu stânjenul gospod şi Sau găsit fața despre amiază au 29 stânjeni, 6 palme, în curmeziş şi fundul în curmeziş despre miază noapte 8 po! stânjeni, iară ungul despre răsărit 63 stân= ieni 4 palme tij lungul despre apus 53 stân'eni. lar cele lante trei locuri fiind mai în lături nu bam mai măsurat, ne arătând scrisori - pe dâ-sele, care la aceasta va Tămâne dacă işi va aduce seri- soare pe locuri şi le va stăpâni, iar când scrisori nu va arta, atunci va rămâne dumnealui sardariul de va plăti bezmănul ca şi alţi lăcuitori pe locurile sale. Această catagratie o am făcuto din poroncă şi nu lipsim a înştiinţa. 

1814 Iunie 12. Iordache Răşcanu Cămina:, ” 

Vasilie Bucur Vornic de Poariă! 

  

CCXĂXIII. 1815 Maiu (regeste). 
In condica de socotele a lui Scarlat Alexandra Calimah Vodă pe anii 1814 lun'e 1 vâră la 1815 Mai 31, găsim per u -Vastui că huzmetul gorştinei se râdică la 4 00 ki (N. lorga Calimah 1], 1:6). 
— Pentru cumpărarea m'erei, tr. buincioasă Țarigradului sau plătit 2307 lei la Vzsiut și Fălciu (idem 1, 147). 

— n. 

„ CCXXIV, 1816. Mii 4 lași. Scrisoare de schimb între log. C, Ghica şi Epitropia Sf. Spiridoia care dă locul ei din jurul Vasluia- lui şi ia Borodniceni şi Visternicenii şi mortesipia Hârlăului, 
Veniamin Mitropolit Moldovei 

“us De cătră noi Epltropii Sfintei mănăstiri a Sfântului Spiridon de aice din oraşul Eşti. Inştiinţare .să face prin această scrisoare Şi adeverim că prin învoială şi aşezare priimită de bună voia cu 

e 
za 
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cinstit boeriul dumnealui Ghica biv vel logofăt sau făcut schimbu. 

Adică sfânta mân;stire a Sfântului Spiridon au dat dumisale tot 

locul înpregiurul târgului dumisale Vasluiu cât lau avut danie cu 

hrisoave domneşti mânăstirea Precista din Roman laste mitoc şi 

închinată la această mânăstire, afară de locurile ce sunt al: altora 

cu osăbite hrisoave. la potriva căruia numit loc înpregiurul târ- 

gului Vasluiui dumnealui logofătui au dat Sfiatei mânăstiri“ din 

drepte moşiile dumisale doao moşii întregi pe apa Răutului la fi- 

sutul Sor.c'i anume B rodnicenii şi Visternicenii după scrisorile 

vechi şi nouă. Care numit moşii le avea şi dumnealui ba tină de 

_ la răposatul boeriu Iordachi Cantacuzino biv vel Vornic, socrul 

Dumisale, Și ve „itul mo tăs piei din târgul Hârlăului cel avea dum- 

nzalui danie prin carte gospod din anii 1804 Iulie 3 de la Dom- 

tul Alexandru Costandin Muruz Voevod. Drept aceia de acum 

înainte schimbul acesta între dumnealui şi u:maşii dumisale şi |. 

intre mân'stirea Sfântului Spiridon, si se păzască întocma şi ne- 

strămutat nici odinioară. După care săzi stăpânească dumnealui 

logofătul acel pomenit loc împ ejurul târgului Vasluiu cu tot ho- 

tirul şi venitul lui dn tot locul pe cuprinderea hrisoavelor dom 

neşti şi a scrisorilir ce | sau dat. dumisale de la Siânta mânăs- 

tire. Asupra căruia sişi facă dumnealui şi d esă de îatărituri. Ci 

dar spre adiverira şi încredinț re acestora său dat doao aseme- 

nea scrisori, una din partea dumisale cătră sfânta mânăstire, şi 

acesta din partea s'intei mânăstiri cătră dumnealui adeverte şi 

de P.eosfinţia Sa Mitropolitul Ţ ării Kirio Kir Veniamin cum şi 

de dumnealor veliţii b>eri ai Divanului. 

în Eşi anul 1816 Mai 4. 

- Canta log. 

Roset log. 

soa e în Divan şi fiind schimbătura 

spre amândooa părțile, sau 

ică şi nestrămutată păzire. 

1 vornic. D. Sturza 

V. Roset vel spatar, 

Arătândusă această seri 

fac ită e: bună primire şi învoire di 

încredințat şi de la Divan spre vecin 

Balş log.. K. Balşul log. D. Raet ve 

vel iog., Roset hatman, V. Roset 'vel vornic, 

C. Leondari sulger.
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CCXXV. 1816 Noemb. 6, Iași. Sc. Aiex. Calimah Vodă rândueşte pe T. Balş vornic să cerceteze hotarăie şi încălcarea din partea spat. V. Miclescu, după jalba log. C.. Ghica. 

Noi Scarlat Alex. Catimah Voevoda, cu mila !ui Dumnezeu Domnu Țării Moldovei. 

Cinstit credincios boeriul Domniei mele dumnealui Teodor Baiş vei Vornic al țării ce sus sănătate. Din jaloba ce să alătu- rează a dumisale tiv vel logotătului Costache Ghica, pe largu vei înţelege arătările şi cererile dumisale atât pentru nedreaptă stăpânire ce ar fi pus pe o parte din moşia dumisale Vasluiu pârâtul spatar Vasile Miclescu, pentru furtuşagul din peştele din iazul dumisale logofătului făcut de cătră tiganii pârâtului cu care - şi de faţă sar fi dovedit cât şi pentru calcarea casei, bataca ce 
a fi suferit omul vechilul dumisale cei are la Vasluiu cât şi alţi oameni ai săi atât acum cât şi mai înainte vreme. Prin lucrare şi poronca sardarului Anghel Ispravnic de ținut di cara jăluitorii 
boerii cerând cercetare şi satisfacția p ntru cele toate în jalbă cuprinse, Domnia mea rânduim pe dumneta şi ţi se scrie ca mergând la stare locului în fiinţa spatarului Miclescu şi a Sar- 
darulul A” ghel şi în ființa vecbilului Dumisale logofătului adu- când pe toţi acei ce trebuinţa va cere şi dispre o parte şi dispre 
alta. să faceţi pătrunzătoare Cerce are atât pentru nedreapta stă- 
pânire ce sar fi silit pârâtul în tă ie apuce pe drlaptă moşia du- 
misa'e logofătu'ui pentru furtuşagul peştelui cu care sar fi do- vedit pe ţiga-il spatarului căt şi pentru calcarea casei vechilului 
a dumisale logofătului şi baterea ce ar fi suferit oamenii dumi- sale acum şi mai toainte vreme, Și precum întru adevăr vei afla 
şi vel dovedi, să faci înştiinţare pre largu arâtăt;are către dum- nealui vel logofăt ca să s: facă ştiut şi Domniei mele. 

1816 No embrie 6. 
vel logofăt 

Pecetea domnească cu exerga : Iw | cu | aa | Kâ | as | 1806 cap de bou. 

CCXXVI. 1876 Iunie 15. lași. Cerceiare ce face T. Balși vornic încălcării Vasluiului despre Brodoe. 

Pre îălțate Doamne 
Luminata carte inălțimei tale din trecut: lună Mastie 20 cu multă plecare am primit prin care mi să poruncește că cinstitul  
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tboer dumnealui Costache Ghica biv vel logofăt prin jaluba ce 
au dat înăţimel tale au făcut arătare că din pricina unei mori 
ce au făcut dumnealui Neculai Stratulat biv vel vornic pe mo- 

şia dumisale Brodoc und: nici o dată moară nu au îost,i să 

pricinueşte păgubire de 443 fălci iarbă şi imaş ce să îneacă din 

pricina acei mori pricinuindusă şi înpiedecar: drumului şi inecare 

boilor lăcuitorilor de pe moșia Vaslaiului a dumisale logofătului. 
Să merg la faţa loculai şi să cercetez de să pricinueşte acea pă- 

gubire dumisale logofătul i din pricina morii dumisale vornicu- 
lui. După a Înălţimei taie poroncă am mers la faţa locului unde 
flind vechii din partea dumisale logofătul i un căpit. Grigrie ce 
este vatav ce Vasluiu. Am făcut de ştire şi vatavului dumisale 
vornic de la moşia dumisale Bahnari şi Brodocu şi au venit un 
Nec.lai Aramă ce au fost vatav mai îaaint: şi Înpreună şi cu. 

mulți alţi lăcuitori din târgu Vasluiu ş' lăcuitori din satu Brodoc 
şi lcuitori din satu Bălteni, a mânăstirei Făstâcii cu toţi mergând 
gi la locul, unde să «flă moara dumisale vornicalui înt u adevăr 

am văzut şi eu şi toţi cei înpreună cu mine cum se varsă apa 

dia iazul morii piste malul de cătră apus şi îneacă întăi fânaţ 

ca .40 fălci în luncă şi tot imaş dia luncă de pe moşia Brodoc, 

apoi acea apă să varsă în gios şi piste moşia Vasluiu a dumi- 

sale logofătului şi înzacă şi fânaţu şi imaşu tot cât este pe şesu, 

Am cerut la vatajli dumisale vornicului ca sămi arăte scrisorile 

moşiei Brodocului şi vadului de moară din Bârlad ca să văd de. 

să află moara făcută la locul unde au fost vadul vechiu, sau aiurea, 

Şi au răspuns că scrisorile moşiei nu sînt la dânşii, dar 

veehilal dumisale logofătului căpit. Grigorie au scos de au a- 

ratat suret de pe scrisorile dumisale vornicului atât pe moşia 

Brodoc cât şi pe vadul de moară dia Bârlad care su ret sau făcut 

la 1810 când dumnealui logotăt-l sau giudecat în Divan la Stânta 

M'tropolie cu dumnealui vornicului Stratulat şi cetind suretul, 

scrie aşa ; la 7170 Domnul Efstratie Dabija Voevod dă danie lul 

Pavăl fratele lui Hilohie dascălul gospod un vad de moară în 

apa Bârladului din lo: domnesc din sus de Vasluiu, La 7184 

Domnu Antonie Ruset Voevod întăreşte dania lui Pavăl pe moara 

din Bârlad din sus de Vasuiu. La 7202 Februarie 8 Gheorghe 

i 
i 1 mare 

iorii lui Pavăl vând lui Panaoitache post. ce 

Pa mesată “lad în hotaru 1ârdului Vasluiu care au 
vadal de moară din Bâ 

fost danie tatălui lor, şi arată pe vadul de moară că au fost
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în capul luncei. La 7202 Mart 31 Domnul Costandin Duca Voe-. 
vod dă danie lui Panaiotache Post, cel mare o sută de pămân- 
turi din locul târgului Vasluiu din sus de Vasluiu pe de amân- 
doao părţile Bârladuiui şi pe din sus şi pe cin gics de moara 
ce era cumpărătură de la feciorii lui Pavăl şi rorunceşte lui Mar- 

dara şi lui Talp=ș, vornicii de poartă cum să meargă să hotărască 
şi si stâlpeasză acea sută de pământuri. La 7202 April 10 arată 
numiții hotarn!c! prin mărturia ior că au hctărât acele o sută 
de pământuri, însă 30 de pământuri au ales în dealul Bârladului 
dispre r&sirit din sus unde să înpreună hotarul cu ai călugăni- 

lor de la Sfântu Sava adică cu moşia Mărăşeoii arătând şi semoe 
incungiurătoare adică din valea lui Bejan ce despărţăşte Mâră- 
şenii de locul Domnesc în gios până în movila cea mare, iar 
şaptezăci de pământuri le au alts in deal despre apus alăture ca 
Baltenii moşia mânăstirei Fâstâcii arătând iar gârla în gics 2- 
lăture cu vadul morii pe despre răsărit pâră unde dă în Bârla- 
dul cel mare şi apol încongiurând, arată toate semnele înpregiur. 
La 7202 Aprilie 15 tot Domnul Costandin Duca Voevod întăreşte 
hotărâtura lui Mardare şi Talpeş vornici de Poariă pe acel: o 
sută de pământuii pe lângă moara ce au avut postelnicul Pa- 
nalotache cumpărâtură de la feciorii lii Pavel cu loc de țarină 
cu pădure dispre apus şi cu loc de fânaţ poenile din luncă dis- 
pre apus şi dispre răsărit: doaă poene între Bârladul vechiu şi - 
intre Bărladul mare ce să cheamă poiana Comisului şi cu vad 
de moară întrapa Bârladului, La 7216 Ghenar 24 Panalotache 
biv, vel Post. şt cu soțul săa Safta şi flul lor Enache ce au fost 
Agă, vând lul lon Palade Visternicul cel mare, a lor dreapiă o- 
cină şi moşie o bucată d: loc dia ho'aral târgulul Va:luiu adică 
sata acea de pământuri ce au avuto danie de la Domnul Cos- 
faniin Duca Voevod şi arată doaă vaduri de moară în Bârlad 
insă un vad de moară arată că este lângă târgu Vasluiului. La 
1216 Mart 7 Domnul Mihai Racoviţă Voevod întăreşte lul lon 
Palade vel VI:t. cumpărătura de la Panaiotachi postelnicul. Deci cl- 

„ud cu luare aminte cuprinderea scrisorilcr Dumisale vornicalui 
pe moşia Brodceu şi pe vadil de meară cin Bârlad şi privind 
şi harta inginerească fâculă la anul 1810 pe moşia Vasluiu —Bro- 
docu şi toate a!te mcşii megieșite am giudecat. Cuprinderea scrl- 
sorilor pe acele o sută pământuri ce să numesc acum Brodoc 
din hotaru târgului şi pe vadul acel de mcară de pe apa Bâr- 
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Iadului ce au fost danie lul Pavăl fratele iul H'lohl dascal Dom- 
nesca şi cunoştinţa me așa dă că vadul de moară a lul Pavăl 
fratele iui Hilohi au fost acolo unde Gheorghie și Paccal feciorii 
lui Pavăi il arată în zapisul lor în capul luncii, moara dumisale 
vornlculul unde să află făcută acum, este mal în sus de capul 

tancii cu 780 s'ânjeni domncşii şi în luncă precum este arătat 
la hartă. Dar Panaiotzche Postelnicul ia 7216 Ghenar 24 când 
vinde visterniculul loaa Palade suta acea de pământuri, zice în 
zapisul său cu doaă vaduri de mcară din care pe unul îl erată 
lângă tâ'gu Vaslululvi, Şi stându a socoti cuprinderea celor mai 
vechi s:risori, nam putut cunoaşte că în caprirşul acelor o sută 

de pământuri ar fl două vaduri da moară, întăi că dania Dom- 
nului Cestandin Duca Voevod din 7202 Mart 31 arată că dă o 
sută d: pământuri din hotaru târgului Vasluiului lui Panalota- 
che postelnicul pe lângă un vad d: moară ce lau avut Panaie- 

tache Pos'elnic cumparat ce la Gheorghe şi Paseal feclorii lui 
Pavă), al dolle, ho'arni:a din 7202 April 10 când alege acea 

sută de pământuri, trei zăci de pământuri ce le arată că îean 
ales din apa Bârladului în spre răsărit, nu pomereşte nimic de 

vad de moară, dar la 21:ge:e celor 70 de pământuri din apa Bâr- 
Izdului în spre apus arată că merge alâ'urea cu vadul morii dis- 

pre răsărit, alte scrisori pe al dolle vad de moară cum au Înt'at 

la stăpânirea lul Panaiotache postelnical nam văzut şi acel vad 

de moară cel arată posteini:ul Panalotache lârgă târgul Vas- 

lulului na poat: fi altal de cât acel din capul Luucel, căci suta 

acea de pământuri mai în glos de capul luncei, nu să pogoară. 

Deci după aceste dovezi moara dumisale vornicolui Stratulzt la 

locul unde o are făcată. nu samină a o avea în vadul acel ve- 

chiu pe care scrisorile îl adiverează şi poate că ecesta este pil- 

cina 'dla care să face lnecare fânaţurilor şi Imagurilor şi lasuş 

dumn:alul vornlcu că să Ineacă Imagu qi fânațu din şesu şi de 

pe Brodo:, mi au arătat vechiili dumisele logofătului că din 

poronca dum'sale vornicului au şi făcut o gârlă din iazîn spre 

răsărit întraltă matcă a Bârladulul, car nici cu acea gârlă când 

vise Bârlada mare, nu i să împedeci înecarea, căci la pohoiu 

acest mare ce au fostu pe la Fiorii apa ce sau vărsat din laz 

piste malul dispre apus au scos copaci întregi pria luncă, pla- 

vii, care la cerceta:e sau văzul atât de câtră mine cât şi cecă- 

tră toţi c 1 lalţi ce sau aflat inpreună cu mine. ŞI de cerceta-
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rea ce am făcut, nu lipsăscu a înşiiința prin această înscris măr. 
tarie ce am dat la mâna căpitanului Gligore vechilui dumisale 
logofătului Costache Ghica. 

1816 lunie 15. 

T. Bal; v.1 vornic hotaraic. 

CCXXVII. 1820 Martie 8 Iaşi. M. Gr. Suţu Vodă întăreşte lui Atex, C, 
“Ghica vornic moşia,târgului Va:luiul cu veniturile sale, 

Cu mila lui Dumnezău Noi Mihail Crigoriu Suţu 
Voevod Domn ţăril Moldaviei 

Ura din lucrările cele datcrni.e a domnilor ocărmui ori filad 
fără întoir2 şi Impărțirea darurilor şi întemearea folosân ilor 
acelor în parte ce să cuvin fieş'ecărula din supuşi oblăduitorilor 

| după dreptăjile lor ce'e cunoscute şi mărturisite luatam amirte 
la arăta ea ca ni au făcut prin ja!ob a! nostru cinstit şi crediu- 
cios dumnsa ui Alecu Ghica biv vel vornic de aprozi | pentru , 
târgul Vasluiului ce lau zvut danie răposatul boer părinteie du- 
misale logofăt Costachi Ghica cat prin hrisov de la fericitul 
întru pomenire domnul moșul nostra Mihail Suţul Vodă, și fatt- 
rit | si prin hris»a:ele luminaţilor domn: din urmă, că acest tă gu 
vatra lui, adecă şi cu tot locul dinpregiur cât lau avut mai îna- 
nte târgul, precum şi acela care m.i în urmă răposatul | boerau 
mal luat prn schimbă i cu alţii şi lau alăturat iarăşi cu târgul, 
după împărțirea ce au mijlecit între dumnealor fii răpaosatului 
boer <au veait în partea dumisale, şi flindcă răpăosatul | părintele 
d.misai au avut şi oareşi care privileghii de miluire, iarăşi pla 
domneşt hrisoave date asupra târgului acestula, au făcut rugă- 
minte d mnii mele ca stăpânirea târgului ecestuia | ce «ste cum 

dumisale, îrtărlodusă pe : umele dumisa e, să i să lutărească 
asă : ine şi privieghiile de miluire ce leau avut părint:i2 dunl- 
sale. Dr pt a.eza asupra arătă îi acegş ia | ce niau făcut dumnta” 
lui, cercetând Domala mea şi văzând bhrisoavele gospod, c: alu 
arătat, unui de la ferict.l întru pomenire domn Moşul nostri 
Mihail Suţul Voevod din leat 1795 April 9, prin care sau | dal 
răpousatului boer danie târgul Vasluiului şi cu tot locul siu C€ 
să află domaesc nedat nimărui prin hrisoave d: danle, hotărândusă 
prin acest hrisov şi pentru venitul tâ gului cum să | urmeze |
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lua de la târgoveţi şi alte orânduele ob'cinuite pentru târgurile 

acele cu stăpâni, precum şi pentru mortasipia târgul i ca să fie 

vecinică mm luire numitului boer. 

Alt hrisov de la luminatul domn Alexandru Calimah Vod 

din teat 1795 lulte 10, întăritor asămine danie târgului şi tuturor 

celor alte privelegii şi orânduele, întocmai dup? bri : sovul ce mâi 

sus pomenit. Alt hrisov de la acestaş domn din leat 1799 M=rt 

8, pentru mesărnifa din târgul acela si pentru câ eva dugheni 

ce va ave acoo în târg, ca să file scutite | de banii asziutorinţii, 

precum şi pentru scutr a a doaâzeci liudi postăvari. c: va aduce 

din oamenii străini de peste hotar, ca săi aibă scutiţi de bir şi de 

toate hava'elile. . 

— Alt hrisov de la Iluminatul domn Alexand:u Suţul Voevod 

din leat 1801 D:cembrie 10 întăritor asemenea şi întocmai h'iso- 

„vulul acestui de mai în urmă a domnului Calimah; şi în sfă şit 

alt hrisov | de la î2 Icitul întru pomenire *domn Alexancru Muruz 

Vodă din leat 1803 lulie 1, prin care cu adăogire să întăreşte 

privilegiul acesta cătră numitul boer, adică să albă a scuti | de 

banii agiutorinţii şi de toate alte angării, mesărniţa târgului pre- 

cum şi optsprezeci dugheni şi doâ crăciume ce va ave în târg; 

asămine şi liudi postavari si aibi a scuti patruzăci | pentru slujba 

fabricei de postav ce sau făgăduit numitul boer a deschide. După 

toate aceste hrizoave şi după cuprinderea hotărării lor ceii după 

tot cuvântul legiulte, am so-otit Domnia | mea şi de vreme ce 

târgul ar:tat acum este dre t al dumisale, luat prin împărţire dia 

moştenire părintească, am gâslta fi nu numai cu cale. dar şi ca 

o dreptate întru tt | cuvii-cioasă pentru d mnealui, ce a i se în. 

tări stăpănire pe numele dumisale şi Împreu' ă de a ce Înstator- 

nici şi celelalte privi egii ce iau avut părintele dumisale asupra 

târgului acestuia. 
“dar prin acest al nostru domnesc hrisov hotă- 

Pentru aceia“! 

râm si mai întăiu îi iotărim cu nestrămutata statornicie d nia 

târgului pomenit acestuia 1 Vasluiului şi cu tot locul său cel are 

| înpregiur, ca săl stăoânească dumne lui ca 0 driaptă mcşie a 

dumisa e, atât vetra cât și locul dinpregiur, cât să află a'ăturat 

cu târgul, după hrisoavele gospod ce are, şi întrul deplină cu- 

prindere hotarălor cunoscute, după osăbite scrisori şi documenturi 

ce are dumrealui. Iar pe lângă aceasta şi luarea venitului din 

târgul acesta precum şi celelalte |! privileghii date stăpânului târ-
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gului acestuia, dusă hrisoave'e luminaţi'or domni de mai înainte asămine în:Xrindule şi noi hotărâm: Intâiu, Băutura medului a berii | a vinului şi a rachiului să fie numai a dumisale, iar alții nimene să nu îndrăznizscă a vinde fără ştire şi fără a să învoi cu dumnealui vornicu— Al doile. Meaărniţa de tăet Carne | i:răşi să fie numai a dumisale, nefiind nimene v.Inic a ţinea truachiu şi a tăia carne, fă ă numai aceea care prin tocmală să vor învoi c! dumnealui vornicul.— Al tre:le, Volnic să fie dumnealui | sau vechilul dumisale de a nu îngădui pe nime, ori din cei de loc de acolo, sau din cei streini de a face fără ştire şi vola dumisale casă sau dughească sau ori ce altă bina pe l: cul | târgului, ca să să învoiască mai întăi cu dumnealui prn s:risoare pentru bez- mănul locului şi pe câţi stânjeni de loc va ave trebuinţă să prindă Şi aşa va înceape a face zidire, izr | întralt Chip să nu aibă vo€, 
Cum şi cei care până acum au făcut acolo casă, dughe:e i ma- gazale să aibă şi aceia toţi a să aşăza prin tocmală cu dum- nealui vornicul, şi pe stânjeni | plătind bezmănul locul i precum să urmează şi aiurea la alte târguri, şi acei aşăzaţi prin asămine tocme'e pentru p!ata bezmăaului cu adefiu deosăbit de casă să nu fie supăraţi. 

Al patrăle—să aibă a lua câte patruzeci bani de Ia toţi aceia ce vin la iarmaroace i zile de târg şi întind marfă pentru vânzare, luând acasstă plată de la fieştecare | tarabă. sau întin- „dere—A/ cinzile.— Mortasăpla târgului acestula să fie a dumisale vecinică danie şi miluire, luândul acest venit după hotărâre: con- dici ce este în visterie cu | pecete gospod adică: Dos4- . zeci şi patru bani noi de toată vi a mare bou, vacă, cal şi iapă, ce să va vinde acolo în târg, şi la zile'e târgului, plătindul acest venit | pe giumătate cumpărătoriul şi pe gium'tate vâuzătoriul, fără să să supere cineva cu un ban mai mult, piste hotărârea a- Tătată Deosăbit mesărnița din târgul acesta op'sprezăci | dugheni şi doaâ cră-iume ce va avea Î târg să fie scutite de banii agiu= torinţi şi de tozte alte orice dări şi anzării vor fi asupra altor dugheni ori cârciume. Să | aibă a scuti şi patruzeci luidi oameni străini aduşi din alte părți de locuri de peste hotar, carii adive- rili fiiod prin mărturie dregătorilor marginii că nu au fost din biraicii | pământului şi nici au avut vreun amestec în pămâatul acesta şi cercetândusă ace mărturie şi de cătră visterie spre adi- verire că sânt străini precum să hotărăşte, să rămâe | ; apăra 1 şi  
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4 toată ocrotirea de bi ul visteriei şi de toate alte dări şi bava- 

ieli, spre al ave dumnealui acolo în târg, spre agiutor în treb:- 

inţile târgului. Spre | aceasta dar sau dat acest al nostru dom- 

nescu hris»v în'ărit cu a noastră domnească Iscălitură şi pecet”, 

poftind şi pe luminaţii domni, fraţii noştri, carii din pronia ce- 

riască | să vor orlndui în urma noastră ocî:muitori ; ământului a- 

„cestuia, nu numai să nu strămute aceste drept: şi .u sfinirnie 

maigsus hotărâte ce mai vârtos să ja întărească şi să le instator- 

nicească gi să adaogă cele după cuviinţă pea'ru a domniilor sale 

v.cinică şi pururea laudă pomenire. Sau scris la scaonul domnli 

mele în oraşul ! Eşii întru ce dintăiu _omni m>astră la Moldavie 

în anul dintăiu. 
la let 1-20 Mart 8 

“Lp. g spod 

lo Mihail Suţul Voevod, 
1 rdachi Ros't vel vist. procit. 

sau trecut la Condica visteriei 

Cost Velsa paharnic 

  

CCXXVIII, 1820 Mai, Catagrafia târgu!u! Vaslui şi a ținutulni, 

Ia catsgrafia ținutuli Vas'uiului făcută în 1820 Mai, găsim 

următoarele date despre târgul Vaslutu : 
a 

103. birmici;— ll burlaci şi văduvi; — 27 văduve şi moş- 

negi; —12 h imanale; — 7 neguţitori hrisovoliţi; — 30 jidovi;— 

78 slugi boereşt, [dia cari 48 a vornic. Alecu Ghica, păd rari; 

5 a dsale Marasti; 5 a căminar lon Carp; 4 a sărdar Tuduri 

Stavri, 4 a ban Grig. Hrisoverghi, 4 a spat. V. Miclescul; 2 a 

cămirar N. Costandachii, 3 a Sattei Bugh le 1 a lui T. Buhuş, 

da spat. Gh. Cupa, 1 a camicar 1. Miclestul] — 23 emaci ai 

Beşleagăi 9 sudiţi jidovi, 8 trepte, 7 mazili, 6 rupte, 10 rupte ai 

visteriei, 1 fecior de ruptă, 2 birnici priaşi ot bejenari, 3 copi: 

„din casă, î0 calarași isprâvniceşti, 5 preuți, | diacon, 3 dascall- 

3 eclisiarci, 3 dascali ce se numesc diaconi, 2 slugi a lui Gr, An- 

ghelichi, 1] surugii a potctei Vasluiului, 7 slujitori a căpitanului 

de târg, 3 ertaţi de bir fiind botezați. 

Suma 465 liude. 
| 

Obs. Nu e fără interes pentru desvoitarea populaţie! ţinu- 

tului Vasluiului să dăm cifrele sumare ale catagrafiei din :820 pe 

sate şi ocoale.
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A) Oco'ul Crasna cu satele: | 
1) Bihnării (logofeteasa Sata Stratulat) cu 158 liuzi, din; cari 89 birnici, 47 bresle a logofetesei, 9 slugi fără bir a logote- tesei, 1 scutelnic al isprăvniciei, 1 ruptă a visteriei, 2 preuţi, 1 dascal, 4 diaconi, 1 sudet K, K. 
2) Muntenii de jos (măr. Bărcovsch!) cu 52 liuzi, din cart: 45 birnici, 1 ruptă a visteriel, 1 sudet K. K., 1 birnle prins din Muntenii d: jos, 1 fecior de copil din cesă, 2 preuţi, 1 dascai, 3) Mânzăştii (st. |. Zoiţa Găluşcezsa) cu 56 Iluzi, din cart. 12 bresle cu bir a s Olnicesei, 6 slugi boerești [din cari 3 a stol- nicesei, 2 a plitar V. Miclescul, 1 a vorn. Man, Dimachi], 5 be-. jerari fără bir ca rufetaşi, 2 bejenari a post, V. Ch gă, 6 irepte polcovnicesei şi postelnicesel, 7 cruci rupti, 1 cruce ruptă a vis- teriei, 1 preut, 2 dascali diacori, 3 feciori de mazili, 3 calaraşi isprăvniceşti, 1 fecior a post, Nec, Pricopi, neaşezat la rânduială. 

4) Muntenii de sus (stol. V. Miclescul) cu 141 liuzi din cari: 105 birn'ci cu 12 bresle, 3 pădurari stre ni, 10 ertaţi fiind n pu- tincioşi, 8 slugi fără bir, 2 preuţi, 2 dascali, 10 liudi birnici prinşi. la moara Grecilor. 
5) Tandcu (răzeşi) cu 106 liudi, din cari 9 siugi a boer lor V. Miclescu (1), vornic lord. Roset (1) caminar lenăchiţă Dan (1): ban Gr Hrisoverghi (1), ban 1, Miclescu (1), plt. Istrati (1) sardar Toma Buzdugan (2) post. lamandi Filoti. e ( 1', 11 calaraşi isprăvniceşti, 1 birnie prics la Muntenii de sus, 23 mazili, 21 ruptaşi, | ruptă a visteriei, 12 bresle, 4 bejănari daţi în bir, 12 feciori de ma zii rupte şi trepte, 3 preuţi, 7 diaconi şi cascali,- 2 llude fîră bir. 

| 
6) Bereștii poat. Zmaragda F latoaia) cu 66 liudi, din cani: 11 birnici bezmănari 12 bejănari făr bir supuşi post. Zmaranda, 3 ertaţi din bir, 3 tejenari supuş spat. T. Roman, 10 slugi boe- reşti a vornic, Iordachi Roset (3), ai cămin. Grigoraşco (2), a rost. Zmaragda” Filotoaia (4). a log. Gr. Sturza (1), 1 caiaraş. isprăvnicesc, 3 trepte, 5 mazili, 3 ruptaşi, 4 feciori de ruptaşi,. 2 preuţi, 1 dascal, 2 birnici prinşi în Muotenii de sus. 
7) Soleșt!i (vornic Iordachi Roset) cu 54 liuzi din cari 26 birnici. 7 bezmănari pl “gari a lui lord. Roset, 10 slugi a vornicului, 7 mazili rupta;i, 2 preuţi, 2 dascali. | 8) Bonșorii (răzeş). cu 79 liud! din cari 4 birnici, 3 be- jenari fără bir în Valea Săliştii, 3 bejănari fără bir la stolnic. Gh,. 

 



Banariul, 1 biraic prias ot Vaslui, 10 slugi boereiti, [din cari vcr- 

ple Iordachi Roset (3), stol Maria Costand:checae (2), spatar 

Alea. Hrisoveghi (2), stol. Ileana Miclescu! (2) şi 1 pah. C. Istrati), 

4 burlaci nsvolnici, 12 copii din casă, 7 lipcani, 1 avrcd, 6 trepte: 

2 mazili, 8 ruptaşi, 2 feclori de postelaci, 2 preuți, 3 diaconi: 

1 dascal, 3 feciori de ruptaşi. 

9) Scheia ot Soleşti (vornic lordachi Roset), cu 5) lludi, 

din carl 42 birnici şi 8 slugi a vornicului = 

"10) Ştioborânii, (a schitului Stioborăni) cu 87. liudi din cari 

50 birn ci, 13 bejenari fără bir filnd a ispiăvn'cli, 5 beje ar: fără 
bir fină posluşrici a schitului, 2 copii din casă, 3 slugi boeregti 

[vornic lordachi Roset (1), ban |. Miclescu (1) şi 1 vornic N: 

Dimachi], 1 pestelnicel, :3-mazili, 3 ruptaşi, 1 ruptaş a visteriei» 

preuţi, 2 dascali, 1 ficiorid: mazil sluză med. Radu Buadugan, 

1 sudet kk. d a | 

11) Tăoştii (pab. C. Ve'sa). cu 32 li.di, din cari 25 birnici 

1 triaptă, 3 slugi al sardar Iordachi Veisa, 1 preut, 

12) Bălțați tsulg. M,- Racoviţă) cu (0 iiudi, cin cari 29 

biraici, 8 slugi boereşti (comis A. Roset (3). V, Buzne (3), pab. 

Istrate (1), şi 1 alstol. D, Codreanu), 4 ficiori -de ruptaşi, li ma- 

zii ruptaşi, Î- ruptă, | calaraş al Isprăvniciei, 2 preuţi, 1 dascal, 3 

diaconi, o CC e | 
13) Bodescul (răzeși) cu 30 liudi, din cari 6 slugi boereşti, 

[cam, lancu Miclescu (2), vornic N. Dimachi (1), şi 3 -cămiaarul 

Chi iac], 4 liudi fără bir, 7 mazili,' 7 ruptaşi, 2 preuţi, 1 d„scal, 

9 trepte, 1 fecior de ruptaş. . = a a 

„. 14) Popeştii (camin 1. ':Miclescul) cu 63 liudi, din cari 27 

biraici, 1 Hude strein fără bir, 8. tejenari fără bir a diacului C. 

Agarici, 22 slugi [cam I, Mici scu 16, pah, C. Istrati, 4 stol. Ma- 

sia Costandachicae 2], 1 posteln cel, 1 riptă a visterie, 2 preuţi, 

1 dascal, A ae | | 

'45) Mieleştii (ban 1. Miclescul), cu 135 lludi, din cari 47 

aresle a casei pah. Maria Mies u, 22 slugi (ban 1. Mi-lescu 17 

_ casa păhărnicesel 5), 65 lemnari a'-Curţii gospod.:3 'preuţi, 1 dascal. 
16) Chirceştii (spatar A. :Hrisorveghi) cu 16 Mudi. din cari 

55 birnici,. 17 slugi a spătarului, î lemnar al curţi gespod, -2 

i <cal: pă i. ” 

preuți, 1 da ca âni (răzeşi):cu 55 llud'; din cart 16 sugi boereşti 
17) Purciş 

| 

- (ban | Miclescul î, casa pah.. Matia Miclescu Î, vcrn ceasa Jeana 

16 
surete şi Izvoade (Vaslui) Vol, XV)
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dirisoverghi 1, stol. Elena Micleszu 3stol. D. Codrearu' 10) 7 liude 

-fără br, 10 trepte, 3 maziii, 1 ruptaş, 3 rupte a visteriei, 2 preuţi 

3 „ipodiaco i, 1 dascal, 3 copii din cass, 3 feclori de maziii, 3 

argaţi a stol. lon Codreanul. . 

| 18) Șerbeştii (casa pah. Man. Miclescu), cu 75 liudi, din 

<a:i 60 birnici, 8 bres'aşi a casei pah. 4, slugi a casei pah,l 

preut, 1 dascal, 7 jidov orândar. 
19) Pribeștii (comis Zamfira Rosăt) cu 156 liudi, din cari 22 

birn'ci, 9 slugi a coimisoael, 15 -bejenari daţi în bir cu satul, 17 

bejenari a comis ae. daţi cu hrisov, 2 preuţi, 1 das:al, 7 jâdov 

31 podari a vorniclei politiei, 5 ertaţi di podari. 

20) Ciorteştii (com. Zamt ra Rosăt) cu 163 liudi, din cai 

145 birnici, 12 slugi a Comisoaei, 2 preuţi, 1 dascal, Î treaptă: 

JI jidov. . i 

21) Coropcenii (măn. Bârnova), cu 70 liudi, din cari 31 

 bejenari dati În bir, 9 bejenari fără bir cu hrisov a mănăstirei, 

3 beje ari fără bir a med. C. Pan, 20 podari, | preut, 1 diacon. 

i 22) Poiana Cărnalui (spat, A. Hrisorverghi) cu 10 liudi din 

cari 8 birnlci, 2 pădorari a spata-ului). 

23) Dumelreşti (a mău. Galata) cu 30 liudi din cari Îi 

birnici, 15 b j:nasi dai în bir, i cărbunar a Curţi gospoi. 
24) Pocreaca şi Trestiana (răz:şeşti), cu 33 liud, din 

cari 9 birni i, 24 sh:gi [ban lan-u Mi:les u 7, spatar lord. Buc- 
şn:scu 14, casa pah. Maria Miclescu 3), 4 cărbunari fără bir 

3 lui Divan E/fend!, 2+ c'rbunari ai Curţii gospod, 19 liudi fâră 

tir 9 beje ari supuşi: vornicului poriii Ch. Fo'e cul, 2 copii du 

casă, 3 aprozi, 1 selman al Curţii, 4 preuţi, 2 da cal: 3 diacon, | 
„24 cruci. mazili 16 cruci ruptaşi, | rupta a via!er ei, 4 feciori de 
- mazi . ruptaşi. 

25) Dobrovățul (ma. Dobrovăț) cu 2 2 liudi, din cari 107 

birnici, din cari eânt câţia cărbunari şi butnari, pe ia unii bozri, 
a căror bir îl plătesc stăpânii lor, însă [cuminar C. Burgh le 3, 

„bitnari), Căminar. C Scorţăscu. 4 butuar:, vornic Man. Dimachi 

2 vutnari, ban T. Carp > cărb nari, Camin-r  osaa 4 cărbunari, 

Camin. r |. Carp.1 cărbunar, căminze. rigoraş 2 :cărbunari, Cami: 

nar Danu 10 cărbunari). 13 bejenari da,i 1» bir cu s tul, 19 

slug: boerezti [hatman V. R set 19 1 g. tordachi Canta 17, stol. 
- Sandu Caţchi 3 Caminar ur, t erme.lu.3 vist, Alecu Balș 2, 

- vist, O, Canta 2) Consaiatul rosienesc 1%, sp tir-V. Miclescu I,
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win Or. Hrisov. rahi 1, soatar A. P'şisoverghi il, comi. V, trso- 

verghi 3, Doftorul Udner 2, Cos'ac:i Veneţi:nu 2, min. Do- 

brovăţ 18, vornice:sa 7oiţa Balş 1, Iluminatul beizade D. Ghi a 

7, caminar |. Murat: 2, pat. lord. Bucşinescu 4], 3 vacari la o- 

sândătorul moşiie , 4 lludi fără bir veniți de ua an 7 căruceri a 

poştei ot laşi, 3 sudiţi, 2 f clori de posteinicei, 2 ruptaşi, 1 preut: 

1 ipodiacon, 2 aprzi, 2 jidovi. , | | 

: 2) Moara Greciler (spat. V. Miclesccl) cu 65 iludi birnizi 

In total 25 sat: cu 2263 liudi. | | 

B. Ocolul Mijlocul cu satele: 
î. Valea Ră (ban |. Ro ăt) cu 150 liid:, dn car” 128 birnicl, 

11 bejanari daţi în bir cu satu', 2 s'ugi a ban. 1, Roset, 1 treaptă, 

'3 preuţi, 2 dascali, 1 fecior de pieut neagizat, 2 jidovi. ă 

2. Fereștii (ban | Ro e) ci 165 luze, d'n cari 84 birnici, 

14 bejenani în bir cu satul, 15 si gi bocreşti. (4 spat. P. Rosă?, 

3 log. L. Balş, 8 ban. Rose:). 20 bejenari fărâ bir a D. Mă- 

cărescu ispravn!c de copil; 10 bejenait fără bir, pădurari şi piii= 

gar: ci bac. 16 copli din easă, 1 portărel, 1 calaraş î:prăvni- 

case, 1 poste'nicel, 1 mazil, 1 preut, 2 dascai, i fecior de preut., 

J jiduv. | 
: 

3. Moara domnească bin |. Ros't) cu 76 liude, din cari 

24 biriiel, 14 slugi boe-e;t! (12 căm. lie Cogălniceanu, 2 ban |. 

Roset), 3 mumgii, 4 seimeni hitmăneşi. | preut » 

4. Șerboteşti. (conis T. B h'ş (cu 45 1 ude, din cari 19 bir< 

mei, 8 bejenari îiră bir a stoli. Maria Costindăchi a€) 2 ar- 

gaţi, 1 suiet K. K 1 preit 1 dasca!. | 

5, Cioriţă (post. Gh. Racoviţă) cu 57 llude, din caii 34 bir- 

-a'ci 5 liude argați şi vieri, 10 slugi bo rest! (3 clucereasa Safta Ra- 

'eoviță, 4 pott. Gh. Racoviţă, 2 consul Roslenesc, 1 vornic Zoiţa 

“Bug, 1 mau, 1 piett, 1 dascal, 1 copi! în casă, 1 calaraş is- 

prăvnicesc, 8 beienari fâră bir a mă. Goli. | | 

“ G. Rădiul (serdar llie Burchi) cu 39 li „de, din cari 12 bir- 

miei, 9 slogi be-eşi (5 lo: C. Balş £ vist. lorj. Roset), 15 be- 

senari firă bir, sard Il: Burchi, 1 prut, 1 dascat, I diacon. 
7. Șurăneşti (Clucereasa Saf:a Racoviţă) cu 50 Ilude, din 

"cart 33 biraici, 10 breslaşi, 4 s'ugi, 2 preaţi, | dascal. . 2 

8. Bodeştii (pab. Paraschiva Leon) cu 28 llude, din c ri Z3 

biratei, 3 slugi, 1 preut | jidov orâ dator.
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9, Borosăștii “spatar |. Costachi) cu 88 liude, din cari 1£ 

treslaşi, 30 a docor Peris, 9 darabani de temn:ţă, 7 portărei, 
i lip an, 3 liuzi a sivger Gavril, 1 preut, 1 dascal, 22 bejenari 
la bordee, 2 bejenari f2ră bile, 7 jidăv. 

10. Codăeştii (D. Alhazi) cu 142 liude, din cari 61 b'rnici, 
23 bresle a post. Marghioliţa Balş, 8 bejenari daj! în bir ca satul, tt 
bejenari fără bir, supuşi bănesei Zmarar da/12 bejerar! fără bir, 
10 slugi boe-eşti (9 post, Maria Balş, 1 spat. T.B IŞ) 7 bejeuari 
firă bir pădurari şi p'ugari, 1 preut, 1 dascal, 2 diaconi, 2 ma- 
zi, 2 rupte, 1 posteliicel, 7 jidov. | 

11. Gherghelău (serdar 1. Stavru) cu 82 liude, din cari 61 
birnici, 12 bejenari fără bir, 5 copil de casă, | preut, 1 dascal, 
1 jâdov orândutor, 1 selmen hătmănes-, | 

12. Dracsânii de sus și de jos (P'ristodor” Adamachi) cu: 
7 liude, din, cari 26 seimeni ageşti, 26 bejenari fără tir supuşi 
cuzhbiisov lui Adamachi, 10 darabani de temniță, 1 calaraş hăt- 
mănesc, | poridrel, 4 fustaşi de vartă, 1 liude ce es'e în numă- 
ral zăzeşilor osăbit condeiu, 1 preut, 1 dascal, 1 liu'e ? eaşezat: 
la rândui:lă. | 

13. Tufeşti (camirar Chiriac, şi serdar Isopescul), cu 87. 
liude, din cari 46 birnici, 26 sivgi boereşti (cămi: ar Chisiae 16,. 
şetrar T, Tufescu 6, Pan. Cananău 6, camina: Saniul Caţichi 2, 
sto, C. Caţichi 5), 8 seimeni ai curţii gospod, 1 copil de casă, 
3 preuţi, 2 dascali, 7 jidov. 

14. Dumu-ușenii (vornic A. Canta) cu 53 liude, din cari 30: 
birnici, 22 bejenari fără bir pădurari şi plugari ai vornicului, I 
jâdov orândator. : 

15, Unceştii, cu cătunele Ciofeni, Butucărie şi Măcreşti 
cu 2:7 liude, din cari 5 birnici, 33 bejenari cu tirlsov ai serdar: 
Coste, 9 bejenari ai cam nar lordachi Giurge, 2 argaţi a lui Pe-: 
tre Grecu, 4 ai pah. C. Teriacog!u, 7 bejenari fără bir la B:ta-- 
cărie, 18 slugi boereşti (lord, Glurge caminar 5, spat. P. Cazimir 6, ban Mihalachi 1, vornic A. Ghica 3, cup-r Sshira 1. stol. C. 
Caţicki 1, spat. V. Miclescul 1), 10 surugii şi căruceri la p"şta. de Unceşti, 3 liude fără bir, 10 biralci prinşi la Cănţălăreşti, 45 copii din cas», 9 portărei, 2 seimeni ai curţii gospod, 2 seimeiii: 
agieşii, 1. dărăban agesc, 1 seiman hătmănesc, 1 fustaş de vatră, 2L Calaraşi isprăvniceşti, 1 suiulgiu, 2 liude ertaţi din călaraşi, 4 preufi, 4 dascali, 1 iodiacon, 5 treptă, 2 maziii, 1 ruptaş, 1 ertat-
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dia portărei, 2 feciori de preuţi, 2 rutet şi osăbit condeiu, 2 jidovi, 
16. Zăpodeni (răzeşi) cu 156 liude, din cari 20 slugi boe- 

ze i (slug:r C..Leondari ,serdar Coste 5, sp tar P.. Cazimir 7, stol. 

Marie Țicău 1, vornic Zoiţa Balş i, pab. C. Terlacoglu 2) 7 liude 

țăsă bir, 1 sud:t K. K. 3 liude oameni străini, 7l seimeni, ai 
gurții gospoi, 7 seimeni ageşti, 11 copil din casă, 2 darabani a- 
geşii, 3 pr.uţi, 1 dascal, 18 surugii ce se află la po.ta Te- 

feajna, 3 diaconi. 2 trepte, 3 ruptaşi, 4 iiude care se cuvin a se 

aşeza la ruptaşi. | | 

17. Mărăşeni (Sf. Sava din laşi) cu 55 liude, din cari 2$ 

'Birnici, 19 be'enari fără bir supuşi cu hrisov la mănăstire, 8 slugi 

ai moşiei. 

18. Portarii (răzeşeşti) cu 8! liude, din cari 9 birnici, 8 

bejenari daţi în bir, 10 calaraşi isprăvniceşti, 9 slugi fără bir 
(spat V. Mic'estui 6, spat. A. Hrisoverghi 1, ban 1. Miclescul i, 

caminar T. Buhuş 1), 4 liude ertiţi de calaraşi, ă liude ertaţi de 

bir, 22 b=jenari supuşi (din cari 4 la protopop Andrei, 11 al ca- 

sei comis C. Stamati, 3 ai căpit. Gr. Ciohodaru, 1 ai căpit. Ior- 
daehi Ciohodar, 2 baş ceauş N. Ciohodar), 2 preuţi, 4 dascaii, 2: 

cruci maalil, 5 rupte a visteriei, 1 copil: din casă, 3 trepte, 1 

sciman al curiii gospoi. 

18, Canţălăreşti (spat. P. Cazimir) cu 62 liude, din cari 32 

bir ici, 28 bejenari supuşi spatarului, 1 preut, i dascal. 

19) Bereasa (căzeşi) cu 79 liude, din cari 3 slugi boereşti, 

(spatar Arghire Cuza 1), serdar C. Vârgolici |, caminar Sandu Ca- 

țichi 1), 4 bejănari cu hrisov ai căpit. Zaharia, 10 bejenari fără 

bir, 3 calăraşi isprâvniceşt, 24 copii din cas, 13 poitărel, 3 da- 

zabani de temniţă, 4 preuţ, 4 dascali, 1 post inice!, 2 cruci ma- 

zili, 5 ruptaşi, 1 seiman agesc, i rufet osăbit condeiu, 1 jâdv 

orândar. 

90, Tătărani (răzeşi) cu 52 Ilude, din cari 8 bejenari în 

Bir, 3 bejenari supuşi la postelnic e, 12 copii dia casă, | seimau 

al curţii gospod, 4 liuzi neputincioşi, 4 preuţi, 4 dascali, 4 maalli» 

1 ruptaș, 6 trepte, 1 ruptă a visteriei, 2 feclori de maziii, 2jâdovi. 

“01, Dumasca (măn. Dobrovăț) cu 100 liuie, din cari 57 bir- 

nici, 14 slugi boeregti (vist. Lord. Roset 3, vornic Alecu Canta 6, 

„vornic Zolţa Balş 2, vornic Vasile Gavriţă 1, pah. Vas. Roset 1, 

- caminar Gh. D.scal 1), 5 liuzi fără bir, 2 rufet prin osăbit coa- 

delu în tablă, 2 bira'ci prinşi ot Dobrovăț, 3 fiuzi neputincioşi er-
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taţi de breastă, 5 s*Imeni ai curţi! gospod, 3 roşii agieşti, 1 da S 
raban agesc, 2 aprozi, 3 liude ce sau dat cu satul fiind cu osăbit 
condeiu, « cruci maziii, 1 ructaş. ai 

22. Mirceştii (răzeşi) cu 97 liude, din c.ri 11 bejănari cu bir 
6 bejănari tără bir ai :o nicului de poartă Lupu Bantăş, 3 rufet 

cu osebit condeiv, 15 liudi găsiţi fără bir, 17 slugi boereşti (Vor. 

nic A. Canta 3, vornic lord. Roset Baston sărd r 1 D. Vasiliu 2, 
Căminar Gh Dascalu 1, spatar lord. Bucşenescu ?, pah. C Pa- 

ladi 3, comis A. Roset 2,- spatar Gh. Cuza 1),5 nevol :icl,2 trepte, 

A maziii, 4 ruptaşi, 1 ruptă, 9 copil din cast, 2 darabani ageşii, 

8 seimeni hătmăneşti, 3 fustași de harem, | ruptaş agesc, 5 das= 

cali, 1 jidov. 

23. Dăneştii (răzeşt), cu 81 llude, din cari 1! bejenari cai | 

în bir, 20 slugi boereşti (stol. C. Caţichi 2, serdar C. Caţichi 3: 

sardar Sava Corne 4, Căminar lord: Cazimir 3, Ca a lon Adr- 

machi neguţitor 2, ban Mihalachi 1, sertar Nec, Dimitriu 4, spate £ 

Bucginescu 2), 3 argaţi ai diacului V. Bălan, Gtrept= cu cări gos 

„pod, 6 cruci mazili. 13 cruci ruptași, 1: rupti, & selmenizi Curţii 4 

go-pod, 3 copii din casă. 1 fustaș de vartă, 1 călăraş isprăvi: * 
cesc, 2 preoți, 4 dascali feciorii popel Grigoraş (Hariton; Vasile - 

(fasuraţi), Andrei şi Costantin (holtei), 2 feclori mazii “1 îut-t, 3 

jidov:. , j a 

21. Boțodea (măn. Pipăuţul) cu 37 liude, din cari 6 be- 

jenari fără bir, argaţi şi văcari al spit. Enachi Stamati, |! slugă | 

a pah. C. Istrati, 1 rufet, 2 dasaali, 2 ruptaşi, 2 calaraşi Isprâv” 

niceşti, 10 copii de ca ă, 9 portărel, 1 preut, 1 stegar de ce pl 
1 student K. K. 1 jidov. a 

25. Bâ'ițeni (Clucer Satt: Racoviţă) cu 4t liude din cari Îl 

bejănari daţi în bir, 7 slugi boereşti (spatar Gh. Cuza 3, CE .| 
C. Carp 1, spaar Arghire Cuza î, pab. C. Teizricaa h LA 

Marghioala Balş 1), 3 bejenari supuş ia ispravnic de copi nt 

Coman, 14 copii din casă, 4 argaţi la Nec. Grecu, | treaplă, + 

dascal. o [Ole 

26. Mumboteşti (po t. 1. Patadi) cu 86 liude, din cari 6 i 

ni:i, 14 slugi al postelnicu'ui, 6 selmani nătirăneşti, | selmiă 

gesc, 1 portărel, 1 preut, 2 jidovi. A if 

"21, Focşasea (căzeşi) cu 53 liude, din cari 7, belea, rii 
în bir, 2 vânători ai curţii gcspod, 10 semani hătmăne 4,2 

ageşti, 3 selnai al curţii gospod, 4 darabani, 2 trept* 
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"28, Cărleștii (răzeși) cu 12 ude, din cari 1 treaptă, 3 ma- 

zili, 1 ruptaş, 1 feclor de mazil, 1 ertat din mazili, î preut, 1 das= 

cal, 3 argaţi al Câpit. V. Ciureanu. - 

29. Scânteia (măn. Bârnova) cu 4! liude, din cari 24 bir-- 

“nici, 16 bejănari, 2 cărbunari ai spat. P. Cazimi, 7 sugi boe- 

reşti (ban Eoachi 4, aga Satta Canta 2, vornic Gr, Ghca 1), 2 

preuți. - 

30. Petrești cu 21 bejenari fără bir supuşi la căminar Gh. 

Dascalu, după hrisov. | 
31. Rişcami (ban Ene Gheorghiu) cu 9 liude, ci cari 2: 

biraici, 7 argaji al stăpânului moşiei, 2 nevolnici. 

In total 31 sate, cu 2418 liude. 

C. Ocolul Fundul de jos cu satele : | 

1. Vultureştii (vor. Zoe Ba'ş) cu 97 Ilodi din cari 63 biroici, 

4 bejenari. daţi în bir, 14 ludi fără bir a vorni. esei Zolţa Bal;, 3 

argaţi a med,, Il slugi a vornicului, 1 preut, 1 cas al. | 

_9) Glodenii Cuzâi cu 62 liudi, dia cari 46 birnici, 6 slugi 

a spat. Gh. Cuza, 7 argaţi ai stăpânului moşiei 1 preut, 1 das- 

cal, 1 jiduv. 
| 

3. Tatomireşti (spat. Arghire Cuza) cu 103 liudi dia cari 

59 birnici, 24 bresle a spatarului, - 15 slugi a dsale, 2 preiţi, 2. 

dascali, 1 jldov. 
4. Crăciuneşti (răzeşi) cu 75 liudi, din cari 38 bejenari daţt 

în bir, 10 slugi boereşti (pah. C. Istrati 3, spat. Arghire Cuza 3, 

sluger C. L-ondari 3, și trar El. Buzdugan 1) 4 aprozi, 4 trepte 

1 slugă a med. Buzdugan, 5 maziii, 3 rupte şi, | ficlor deruptaş, 

1 liude fără bir. | 

5. Căueşti (spatar lordachi Leon) cu 59 liudi, .din cari -5 

cataraşi. hătmăneşti, 10 slugi baere ti (spat. Leon 6, caminar lor- 

dachi Râşcan %, spat. Arghire Cuza 2), 4 seimeni hătmăneşti, 7 

Jarabani de temniţă, | cor! din casă, 1 lemraral Curţii gospod, 

1 liude fără bir. 

6. Grajdiurile cu 56 itude, din cari 22 slugi boereşti (vist: 

lordachi Canta 10, sluger C. Leondari 6, vornic lorga Ghica 2, 

caminer Tănasă Gosan 4), 3 liude fără bir supuşi la vatav călă- 

raşilor de Țarigrad, 12 calaraşi hătmăneşti, 5 seiman! at curții 

ospod, 3 seimant ageşii, 6 da-abani de temniţă, 3 portărei, ! 

preut, 1 calaraş isprăvnicesce
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7. Scheia cu cotuna Găunoasa, cu 142 liude, diu cari 55 biraici, 12 slugi boereşti (căminar lord. Răgcanu 5, Catinca Ciolae, 2, spat. P. Cazimir l, voraic A. Hrisoverghi 4), 12 calaraşi de Țarigrad, | copil din casă, | seiman al Curţii, 21 bejenari cu a- cel din Găunoasa, dati în bir, 5 bejenari supuşi Ecat. Ciolan, 7 liudi ai pliăresei E] Climeate, 4 arg-ţi la neguţitorul Toma, 5, be enari supuşi la spatar Leon, 4 liudi la Neculai Vasluianul cu carte gospod., 2 grădinari a lui baş bsşleagă de Vaslui, 1 călă- 7aş la ispravnicul de Căr igă ur>, 4 cărbunari al beilicului, 2 preuji, 4 dascal, 1 mazil, 2 trepte, 2 jldovi. 

8. Frencingi cu 61 li“di, din carl 50 tiralci, 7 s'ugi boereşii, (stol. Maria Holban 5, comis V, Hrisoverghi 2), 1 preut, 2 das- eall, 1 jidov orândator. 
9. Drăguşeni cu 14 liude, din car. 6! birnici, 9 slugi a că- salnar 'ordachi Răşcan, 2 Preuţi, 1 dascal, 7 jidov | 10. Câzânești, cu 56 liudi, din cari 23 birn'ci, 5 bresle a cisei jitoicer Pan. Buzdugan, 7 bresle a casei med, Oh. Buzdugan 2 copii din casă, 15 slugi boeregti (med,. Rad. Buzdugan 4, casa fin. Buzdug.n 4, sardar Toma Buzdugan 2, casa med. Gh, Buz- dugan 3, Gr, Anbgelichi 2), | preut, 2 dase Ii, 7 jâaov orândar. 11. Parpanița cu 11 lludi, din cari 3 birnici, 6 posluşnici a schit, Parpaniţa, | preut, 7 jâdov.. 
12. Băloșeștii (T. Anastasă), cu 16 liudi, din cari 9 birnici, 7 bejenari ai stăpânul | moşii. 
13. Băloșeștii (man. Păpăuţii) cu 26 liudi, din cari 6 beje- mari, 7 beienari ce se arătă că sânt catane 3 slugi boeregti (spa- tar Gh, Cuza 6, spat. Ancuţa Hrisoverghi 2), 5 liudi nevolnici. 14 Negreştii cu Rădiu cu 222 lludi, din cari 169 birnici, 

EI. Hrisoverghi şi spatar Ancuţa Hrisoverghi, 7 bejenari fără bir, 6 bejenari al pol. Vasile, z treaptă, 2 mazili, 3 preuţi, 2 dascali, 1 diacon, 1 fecior de mazii, 7 jidov. 15. Todireşti cu Hucul cu 124 liude, din cari 33 biraici, 13 birnici prinşi ot Drăgeşti, 1 Slugă a comis Hrisoverghi, 1 slugă a Sard. Sava Cornea, 19 birnici prinşi or Negreşti, 3 preuţi, 4 dascali, 2 Jâdovi orândari, a posluşoici ai schutulal de acolo, 1 sudet KK, 6 seimani hătmăneşti, 2 copii din casă, 1 aprod, 2 ma ili, 3 Tuptaşi, 3 trepte, 2 lludi cari au să se întoarcă în Bu- CoVina, 
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“16, Coticu cu 77 tudi, din cari 5 be enarl daţi în bir, 15 

stugi boereşti (pak. C. [strate :, comis Zoiţa Carp 6 spat, As- 

-cuța Hrisoverghi |, |: minat beizade D. Ghica 2, caminar C. Carp 

1, ezminar C. Burghele 1), 9 liude fără bir, 13 aprozi, 5 copil 

din casă, 2 seimani hătmăneşti, 2 fustaşi ue vartă, 6 trepte, 4 

:mazili, 6 ruptaşi, + bejenari supuşi la spat. V. Soroceanul, 2 preuţi, 

1 dascal, 2 feciori de rupt=şi, | ruptaş cu locuința Ia ţinut. Tutova. 

17. Drăgeștii (ban T. Carp) cu 98 liudi, din cari 65 bir. ici, 

-29 breslaşi ai comi; Zoiţa Carp, 5 slugi ai dumisale, 1 mazil, | 

preut, 2 dascali, 2 jâdovi orândari. 

18. Şofrâneşti (răzeşi) cu 21 liudi, din cari 3 biraici, 1 

“sugă a sardar Toma Buzdugan, 9 bejenari fără bir supuşi la pos- 

“4elnicie, 3 trepte, 2 larmă,ei, 1 calaraş hătmănesc, 1 lemnar al 

curjli gospod, 1 preut. 
19. Urieștii cu 59 liudi, din cari 49 birnici. 7 slugi a cami- 

-nar C. Carp, 1 pre-t, 2 dascali. | 

0. Căscoeştii cu' 112 liudi, din carli52 birnici, cu 7 breslaşi 

a lui D. Carp, 3 S'ugi boereşti (câte unul la caminar Caţicki, 

Gosan şi Răşcan), > Hudi fără bir supuşi la diacul Gr. Carp scu- 

ţii cu carte: visteriei, 9 liudi f ră bir, argaţi, ciobani, și vacari 

la D. Carp, 183 bejenari fără br supuşi la următorii boeri 

(Căpltan Lupu Timircan 5, post. Maria Haclu 2, post. Andrei 

Ciornei 2, spat, Matei Carp 2, lancu Răgoz 2) 1 copil din casă, 

2 ertasi din bresle, 4 trepte, 2 ruptaşi, 6 birnici ot Grieşti, 2 

preuţi, 2 dascali, 1 mazii, 1 treaptă, 3 jidovi, 3 slugi ai camina- 

zalui C. Carp. | 

an. Jigoreni cu ST liude, din cari Îl birnici, 5 bejenari 

aţi în bir, Il slugi boereşti (stoi Maria Holban 2, caminar C, 

Carp 4, peh, C. Isteati 3, ban Mihalachi 1, caminar P. Carp 1. 

--6 copii din casă, 1 lemnar al curţii gospod, | treaptă, 3 cruci 

mnazili, 10 ruptaşi, 1 preut, 1 dascal, 3 feciori de mazili ruptagi, 

1 jidov 2 seimani hătmăneşti. | | 

22. Țibănești (caminar 1, Carp), cu 96 fiudi, din cari 75 

_birnici, 1) slugi ai căminarului |. Cap, 1 pieut, 2 dascali, 3 ne- 

volnici, 5 liudi fără bir, pădu ari. 
” 

3 23, Glodeni Gândului (eomis |. Carp) cu 21 iladi, din cari 

9 bejenari, daţi În bir, 2 slugi boereşti (vist. Iordachi Canta , 

-spat. Ancuja Hrisovergsi 1), 2 bejenari supnşi la post: inicie, 

“temnari ai curţii go5pod, 1 copil din casă, | călărag Isprăvnicesc, 

-2 trepte, 2 ruptaşi, 1 ruptă a visteriei,
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24. Poiana de sus cu 56 liudi, din cari 36 birnici, 6 beje. Bari daţi în bir, 5 argaţi a stăpânului moşie! Ioniţă Mădaăriac, ș 
aprod, 5 vânători ai Curţii gospod, 3 sud-ţi româneşti. 

25. Borâșiii şi Râcea (r:zeşi) cu 190 iiudi, din cari 42. birnici, 14 slugi boereşti (ban T. Garp 3, spatar Arghire Cuza: 6, spătar Ancuţa Hrisoverghi 4, spatar Drăghici 1, hatman l, Balş 1), 11 bresle vieri ai caminar C. Carp, 37 seimeni hătmă- neşti, 15 cal raşi hătmenesti, 5 fustaşi de vatră, 2 copii din casă, 
4 Ss imeni ertaţi de slujba, 1 liude ertat de bir, 1 slugăa 
bar':n Hilner, 6 jâdovi, 1 liude fară amestec la bir, 10 t epte, 6 
mazili, 9 rup ași, 1 ruptă a visrerlei, 2 preuţi, 2 das.ali, 1 diacon, G zrgaţi al iui Şt Handoca şi Radul Borş, 12 bejenari ot Rece: 
dati în bir, 2 feciori de ruptaşi, | 

26. Ipatele cu 81 liudi, din cari 17 sivgi boereşti (caminar lordachi Răşcanu 6, spat.r Arghire Cuza 3, cami ar C. $Burghele 5, hatman lordachi Balş 1, stol. lancu Anghelichi 1, pah. lordacăi Gane 1', 16 seimeni hătmăneşti, 3 trepe, 1 mazii, 3 ruptaşi, | 
preut, 2 diaconi, 2 das-a Î, 14 bresle a caminar Burghele, 3 ne- 
volnici, 5 beje: eri fără bir, 2 rufet, 10 bejenari supuşi la postel- nicie, 2 jidovi. 

27. Șendrenii cu 44 Ludi, din cari 34 birnici, 3 tejenari fără bir pădurari la pah. Iordachi Gane, 7 slugi a dumisale. 
28, Ciocărleștii cu cătune'e Valea Satului. Fugejt i şi Poşta Scânteia cu 104 liudi, din cari: 3 slugi a vornic, Iorgu Ghica 5 argaţi a pr. Gh. Brânză, 24 bejenari fără bir, 8 argaţi la post, J, Ziorzachi, fără bir, 8 bejenani supuşi 'a căpt Luca, 8la agoala Maria Rosăt, 9 la ban Enachi, Gla is. de copii V. Măcăreseul,. 11 surugii fa slujbă (9 la Pojta $ ânteii, 1 la Bordea, 1 la poşta din laşi), 1 blinic prins la Vaslui, 5 slgi la pah. C. Pomir, t - s'ugă a caminar C. Carp, 1 la vor ic Gr (Ghica, 1 la spatar V; Roset, 1 la posteinicie, 1 la zrmăşie, 11 ciobani şi văcari la căp. C stea Arvaz la Pojorăşti. | 
Peste tot 34 sate cu 2200 l udi, 
D, Ceolul Funiul de sus cu satele: 

"1. Dumeştii cu 101 liude. dia cari: 61 birnici, 15 argaţi şi Plugari al sărd, Răducanu, 20 slugi boeregti (8 vist, Sandu Sturza; 5 măn. St. Spiridon, 7 sărd. Răducan), 2 preoţi, 2 dascaii, 1 jidov,. „2. Bâlășeştii a ban. Mihala-hi cu .36 liude, din care 35 bif-: nici, 1 preut, Pe  
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3. Vovrieşti cu 160 liude, din carl 28 bl aici, 17 slugi boe- 

„eşti, (6 ban Mihalachi, 5 log. C. Balş, 3 spat. T. Balş, 1 pah. 

-0. Istrati, 2 vist. Isrdachi Roset), 10 bj=nari fără bl 7 slugi ai 

stol. Man. Haciu, 9 slugi a med. Gavril Haclu, 3 slugi al caset 

polc. Haciu, 1 liude cernălar ai vis erei, | llude rufet osăbit con- 

del în tablă, 5 seimeii hătmăneşii, 4 seimeni ai curţii gospd, 8 

aprozi, 4 copii din casă, 2 darabani ageşti, 2 calaraşi hătmăneşti, 

14 cruci maziii, 15 ruptaşi 1 ruptă a visteri-i, 3 preuţi, 3 dascali, 

2 țiciori ce mazili, 2 jâdovi orândari, 24. b'raici prinşi ot Bălă- 

şeşti, 3 ertaţi din rânduiala mazililor. 

4. Bozienii cu cotuaa Giurgeni, cu 184 liude, din cari: TI 

birnici, 12 bejenari daţi în bir, 4 lludi ertaţi de bir, li slugibce- 

reşti (1 post. Mavrocordat, 1 Băl şa Burgheloae, 2 casa jlenice=: 

riul Chiriiac, 1 spatar Iordachi, 1 vist. C. Canta, 1 st 1. D. Bon- 

dre, 2 s-ol. lancu Anghlichi, 2 c: sa spat. Gr. Razu), 20 bejenari, 

clobani şi văcari fară bir (6 post. M. Cuza, 4 plc. Gr. Gafencu, 

1 Nec, Burghelea 3 C. Burghel:a, 14 Gh. Burghele), 6 armăşel, 

1 coşii din casă, 3 seimeni al Curţii, 1 calaraş țin. Roma”, | rup- 

tag, 5 trep'e, 1. mazil, 5 rupte, 3 preuţi, 5 dascali, 4 mumgii ai 

Curţii, 2 birnici prinși ot Porceşti (Neamţ), 2 birnici pinşi ot 

Romaa, 5 poslușnici ai schitului Giurgeni, 3 liude rufet, ! liude. 

prirs ct Roma, 3 jicoii. 
-. 

5, S.câleni a Mitropoliei cu 24 liude, din cari 11 birnici ai 

imi C. Burghelea, 19 bejenari ai Mitropo'lei, 1 ertat de bir Jiin€ 

botezat. 
- 

6. Onicenii răz şeşti cu 53 f'ude, din cari 8 bejenari dai 

în bir, 7 beje ari fsră br, 1sdetK.K., 6 bejenari fără bir a: 

jui Gh. Burghelea, Ga post. M. C za, 14 seime | ageşi,5 tustaşi, 

2 copil din casă, | ru:taş, 1 tuptă a visteriei 2 diaconi. 

7. Mârmureni cu 33 ude, din cari 17 birnici breslaşi a Ba- 

lagei Burghelea, 10 argaţi şi plug-ri a Sattei Lopaşcu, 5 slugi a 

Palaşei Burghelea, 1 rufet. 

8, Crieştii răzeşi cu 113 liude, cin cari 17 bejesari dati în 

bir, 23 bejenari fără bir, 16 sugi (3 - tol, D. Bondrea, 4 ban MI- 

valachi, 3 vist, Iordachi Rosăt, 3 Episcopla Roman, 1 spatar Balş, 
a 

2 vornic de poartă Nec. Corban' 4 bejenari î ră bir s.puşi la 

Catrina Mateiasa fata jit icer V Chirica, 4 al pole. C. Chiriac, 

3 ertaţi din bir, | s det K.K.4fe! „pi de maziii ruptaşi neultaţs. 

la orândulală, 10 m-zili, -16 ruptași, 1 ruptă a visteriel, 3 sei- 

ani hătmăneşti, 4 preuți, | diacon, 7 dascali 1 jidov.
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+9. Cueii cu 53 liude, din cari 34 birnici, 8 slugi stolnic D; 
Bondre, 8 bejenari fără bir ij, 1 preut, 1 dascal, 1 crustă a vis- 
teșiei | | | 

10. Puenarii cu 106 liude, din carl 54 birni.i, 3 bejenari 
daţi în bir, 15 slugi boereşti (8 vornc D. Bogdan, 5 pah V.Do- 
caa, 2 spat, Arghire Cuza), 14 bejenari Episc. Roman, 4 copti 

din casă, 4 seimeni h tmăneşti, 1 seimen agesc, 4 dărăban a- 

geşti, 1 stegar d= copii, 2 preuţi, 1 dascal, 1 mazil, 2 jidovi. 
11. Pânceştii cu 65 liude, din cari 32 biruici, 5 bejenari 

daţi ia bir, 14 bejenari fără bir, argaţi, ciobani (7 post, |. Pâa- 

escu, 4 post. Stamati Pâncescu, 3 post, C. Pâticescu), 2 slugi (| 

spatar T. Bal:, 1 med. Gavril Haciu), 5 trepte, 1 preut, 2 dascaf, 
2 aprozi, 2 rufet, 

12. Bâbuşa cu 66 liude, din cari 13 birnici, 27 slugi bat- 
" regti (10 vist. Jord. Roset, 8 ban Mihalachi, 5 stol. D. Bondre, 

1 casă spat. Gr. Razu, 3iog. D.: Sturza), 1 feci>r de ruptaş 5 liude 
fără bir, | mazil, 8 ruptaşi 3 preuţi, 4 dascali, 7 seimeri ai curţii 
go3pod, | aprod, 3 seimeni hatm'neşti, 3 jidovi, 

„19. Armășeni cu 33 liude, din cari 13 birnici, 8 slugi vist, 
lord. Roset, 3 pădurari şi morar ij, 3 argaji vist. C. Gorzos, 8 
seimeni hăimăneşti, 1 copil din casă, 1 rufet, 1 slugă ban Miha- 
I,chi. 

14. Țibăneştii Buhlei cu 32 liude din care 4 biraici, 3 si gi 
boeresti, 6 bejena i sup şi (2 la Iordachi Jă-d anu, 4 cap. Măr- 
dică Grecul), 6 oamen străini, săr:cl, 3 seimeni hătmăneşti, | 
aprod, i mazil, 1 ruptaş, 1 preut, 1 dascal, 3 trepte, i ertat de 
bir, 1 jidov. | E 

» 15. Dagâţa cu 65 liude, din cari 30 birnici, 18 bresle agii 

), Luca, 8 s'ugi tiîj, 2 copii gin casă, 1 aprod, 2 preuţi, 2 ruptasi 
2 jidoovi. 

16. Ringoaea cu 51 liude, din cari 9 birnici, 9 sugi bot- 
reşti (2 vist. lord. Roset, 2 log. C. Balş, 1 cămiaar C. Carp, i 
sardar R ducan Milescu, 3 log. D. Sturza), 7 liude fără bir a rob- 
mistru Luca, 11 liude fără bir, 5 seimeni h2tmăneştii, 3 apro.i, 
fuptaşi. 

17. Tansa i Boa!ca. cu 229 liude, din cari 6 biralci, 52 be- 
ienari fără bir supuşi la aga lon Luca, 54 slugi boereşti (13 vist: 
ford. Balş, 25 ban Mibalachi, 4 sf. Mitropolie, 2 vist. A. Bal, | 
log. D. Sturza, 1 aga D. Ghica, 8 pah. C. Istrati), 6 argaţi 4
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vacari a protopop Ștefan fără bir, 14 copii din casă, Î seimeri 

bătmănesc, 13 lipcani. 43 aprozi, 1 p'eut, 1 fustaş de bar*m, 

2 trepte, 9 croci maziii, 11 ruptaşi, 1 ruptă a v sterlei, 3 preuți, 

3 dasca'i, 1 fecior de preut, 3 jidovi, | 

18. Soholeţul cu 90 liude, din cari 4 bejenari- daţi: în bir, 

7 bejenari fără bir, 4 beje-ari supuşi la pole, Lupul Lazăr, 10 

slugi boereşti (1 vist, lord, Rosăt. 1 log. D. Sturza, | vornic D. 

Bogdan, 1 Căminar |. Carp, 2 spat. Razu, 2 pah. Istrați, 2 ban 

M halac'î), 1 sudet K. K., 15 copli din casă, 2 lipcani 2-aprozi, 

1 'seiman hătmănesc, 15 trepte, 2 maziii, 7 ruptaşi, '3 rupte a vis- 

teriei. 1 preut 2 dascali, 3 feciori de ruptaşi, 8 birnici prinşi ot 

:Bălăşeşti, 3 jidovi, - | 

'19. Găureni i Braşovenița cu 65 liude, din cari 6 bejenari 

daţi în b'r, 31 slugi boereşt (2 vist. lord. Roset, 12 ban Miha= 

ac î, 5 pah. C. Istrati 4 căminar C. Carp, i căminar lon Carp, 

3 vist. C. Carta, 1 log C. Balş, 3c sa pah. Toma Cozma). 13 

copti din casă, 3 s'imeni hătmăneşti, 3 lemnari ai Curţii gospod, 

1 birnic prin; la Rafaila, 1 ruptaş, 2 trepte, 2 preuţi, 2 diaconi, 

1 dascal. ; 

20. Băceștii cu 32 llude toţi birnici. 

P. ste tot 22 sate cu 159i liude, 

E) Ocolul Stemnicul cu următoarele sate : 
1. Băleştii cu 52 liude, din cari 4 birnici, A slugi (2 visti 

C, Canta 1, vornic Ziţa Balş 1, ban Gr. Hrisoverghi), 22 aproz. 
1 ertat, 1 copii de casă, 1 treapiă, 3 mazili, 5 ruptaşi, 7 rupte a 

visteri î, 3 feciori de maziii, 1 preut, | 

2. Deleştii de _ sus şi Deleştii de jos cu 35 liude din cari 

15 biraici, 9 si gi a ban, Cr. Hrisoverghi, 9 bejenari fără bir a 

casei vist. C. Stamati, 2 dascali. 

3. Tăcmâneştii cu 35 liude, din cari 3 birnici, 14 seimani 
hătmăreşti, 1 copii din casă, 2 bir ici prinşi ot Berzeşti, 1 preat 

1 dasca! 5 slugi (2 casa camaraşului Beres u, 2 caminar Latit, î. 
spat, Gh Cuza, 1 postel icel, 6 ruptaşi, 1 treaptă. 

4, Călugerenii cu 30 liude, din cari 27 birnici, 2 liuzi pă- 
durari fără bir, i preut Ă 

5. Cozmeşti cu 42 liude, din cari 1 birnic, 6 liuzi fără 
bir, 3 slugi boereşti (1 ban Gr. Hrisoverghi, 1 pab. C. Răşcan, 
1 sp î. Gh Cuza), 4 mazili, 9 ruptaşi, 2 rupte a visteriei, 3 a-
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prozi. 1: armă el, 3 -călăraşi i-prăvniceşti, 2 preuţi, 1 diacon, 1 
„dascal, 6 îiciori de msaili. i 

--6. Mânistirea: Făslăcii cu 12 ludi, dia cari 8 argaţi, 2 
preuţi, 2 dascali. 

„-1 Buhăeştil cu 95 ilude, din cari 23 birnici, 33 bresle a 
pah. Teriachiu, 14 sugi (8 pah. Terlachiv, 3 spat, Catrinei Ca- 
racag, 3 clucer, Safta Racoviţă) 13 bejenari, fără bir, 2 copii din 
casă. | armâgel, 2 trepte, 2 maziii, 2 preuţi, 1 dascal, 1 ficlor 
de atita | jl:ov. 

- 8 Birzăştil cu 78 liude din cari 49 braici, 2 ertaţi de bir, 

14 slugi a spat. Gh. Cuza, 2 maziii, 1 rup aş, ! ruptăa visterlel, 
1 ficior de ruptag, | dascal, 3 Ilude fără bir a măn. Barnovs:hi, 

2 copil de casă, 2 jidovi. . 

| 9 S hitul Munteneşti cu 25 ludi, din cari 10 birnici, 7 pos- 
iuşolci a schitului, 3 coșii din c'si, 1 ruptaş, 2 preuţi, 1 dascal, 

1 liude fără bir. 
10. Oșăștii cu 85 liude, din care 10 biruici, 9 bejena | fără 

bir, 8 slugi boeregti (3 Ioniţă Sion, 1 spat, lancu Anghelichi, | 
spatar lors, Cazimir, 1 comis Vas Hrisoverghi, 1 sluger C. 
Leendari | vor:ic Tarsiţa Boteanca), 19 aprozi, 4 copii din casă 
5 feclori de ruptaşi, 2 preuţi, 3 dascali, 3 diaconi, 8 mazili, 12 - 
vuptaşi. 1 selman gosp-d 1 ji/ov. | 

1. Rafaila cu 78 liuda, din cari 56 birnici. 11 posluşnici 
ai mănăstei 4 pădurari a schitului, 3 slugi a doftor Evstati', | 
seiman hătmănesc 1 llude stol. Aughelachi, 1 preut, 1 dascal. 

12. Lipoviţul cu 111 lude, din cari 56 birnici, 5 bejenari 
fără bir a poruşuic N, Atănasă, 2 preuţi, | diacon, 6 argaţila 

“schit, 10 birnici mutaţi de la Călugăreni, 13. bejenari daţi în bir, 
10 bejenari fără bir, 4 czlAraşi Isprăvniceşii, 17 treapte, 1. ruptaţ 
1 ruptă a visteriei, 1 ficior de ruptaş 

13 Brodocul cu 87 liude, din cari 43 birnici, 4 _ertaţi din 
'bir, 6 slugi a log. S:fta Stratilat, 32 bejenari hrisovoliţi ai logo- 
feţiei, 1 preut, 1 daszal. 

14. Bâlienii cu S9 liude, din cari 82 birnici, 3 liude fără 
bir, tocmiţi cu. hac la mn. Făstăci, 2 cruci ruptaşi, 2 rupte â 
visteriei, 3 pr-uţi, 1 diacon 2 rupte, 1 calarag isprăvnicesc, | 
treaptă, 1 slugă la spat. Miclescu, 7 jidov. 

» 1 15! Chetreşti cu 53 liude din cari 19 bejenari daţi în bir 
3 “ude tară bir, 9 trepte, 5 mazili, 3 ruptaşi 6 copii din casă, 3 

 



  
  

“e3lăraşi isprăvniceşii, 1 ertat din calaraşi 1 preut, i diacon, 1 

dascal, | sugă ban Hrisoverghi. 

"46, Rădueşii cu A! llude, din cari 29 birnici, 9 slugi co- 

mis I.rla:hi Cura, 1 preut, | dascal, 1 diacon 

| 17. Albeștii ci 70 lude din cari 13 birnici. 8 bejenari su- 

„puşi la arhidiaconul Chiril, 10 slugi boereg'! (8 ban Hrisoverghi, 

2 prisăcari la doftor Evstatie), 7 liude fără bir, 1 fecior de rup- 

“4a;, 17 selmeni hătmăneş i, 4 trepte, 1 cruce mazil, 5 ru. tași, | 

ruptă a visteriei, 1 preut, 1 diacon, 1 dascal. 

18 Zuzinca cu 58 liude, dia cari 7 bejenari supuși la beşi 

teagă de Vaslul, 13 biraici 9 s'ugi boereşti (4 log. C. Balş, 2 

e minar lord. Duca, 1 agă Alecu Greceanul, 2 Balan Burgheloae) 

5 teclori de mazili, 3 postelnici, 8 mazili, 3 ruptaşi, 1 p'eut, 1 

diacon, 4 dascali, 4 calara;i ispravniceşti. 

Peste tot 19 sate cu 1086 liude. 

lar întreg judeţ | Vaslui împreună cu târgul Vasluiului cu- 

„prindeau în 182) aceste liude 

Ocolul Crasnei cu 2263 liude în 23 sate 

Ocolul Mijlocul cu 2418 liude în 31 sate 

Ocol Fundul de i scu 2200 liude în 34 sate 

'Ocol. Fund 1 de sus cu 1591 iude în 22 sate, 

Ocolul Stemniul cu 1086 liude în 19 sate 

“Târgul V„sluiului cu 465 liu e; 

zeia ce fac peste tot 10023 liude în 134 sate şi | târg. 

(Surete ms XXIII, A. 404—:66) 

  

CCXXIX. 1820. Catagratia târgalui Vaslululal, 

470 lăcuitori ce se află în târgu: însă 102 birnici, ce plă- 

- se 20.6 lei bir pe au:-—lordachi Robul Sioleru, Lupul Gorie, 

: Săm.-Donoiă, N. Chiochiel, Timoite Litră, Sava zet Robul Sto- 

leriu, 1. Holban, Nitu Ghuilaf, lanachi Lungul, Săm. Proaspătul 

Harpuz, Sam. Lungul, Gh. Ghilasie, Antohi Cristea Mocanul, Lu- 

pul Dimitraşco, lon An:ohi Caragea. C. Bătrânul a Stratinei, 

a. Motăş, Gh. Ganescu, T. Bolea, Man. Olar Cogşer, 

Chirilă a Barbului, |. Hiioti, V. Crâşmă naltă. V. Mihoci, T. Bu- 

dul, Nechita Rusu, lordachi Gârneţ, Chirilă Hârlăoana, Pavăl Ma- 

ziian, N. Ghilasie, P. Marlian, Alistar Laacă, C. Giurcanu Ma-
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dengoi, Ioniţă Marilan (bolnav pătimaş), Ioniţă a Aniţei, Ursul, I. Dumitraşcu, 1 a Hilo'eaei 1. David a Chiriloael, |. Lungul, Qh, zet Doncsă, |. Jijle, Sim. Preda (lonaş Burlacu), D. Botezatu,y, Lepădatu, 1. Cuşmă naltă, M. Harlzoanu, T. Bălan, T, Balbu. 
zanu, lanachi Vătamanvo, T. Iacob Rusu, M, Rusa, loa Nistor, ], Stavăr, Ile Savin, Gh. Coger, St. Achirei Coman, lacob Rusu, 
Iordachi a Savinesei (bejânariu), 1. Tara u, Gherman jitar, Cos. tandach! Botezatu, Gh. Cristian a Tc malesei (holtei cu mamă), 7, 
Hiloti, Chirilă Gâlcă, Toader Bădărău, ), Hu pe, Ilie Olaria ot 
Red'u, lacob Morariu (ce a fost în numărul slugilor d-sale vor- nic A. Ghica), St. Colungu, V. Tudor, C. Batrânu a Stratinei: (burlac), T. Anchi Caragea (Balea). V. Tăgul (şede la Tatomi-- 
reşti), T, Gărnala (şede la Lipovâţ), Iftime Ciobotar (şede Ia. 
Bouşori).' 

lar următorii birnici cu osăbiţ condei au fost Iludi a ser. Carului Tudor Stavrul: Ioniţă Budul, T. Streche, Andrei Găr= neaţă (Cucog), Luca Vieru M nteanu, Gh. Cornilă Rotariu, Y.. Dărângă, Agachi Șoitul, V Botezatu, Ghirvase Streche, T. Gâr- neaţă, Toader Petre R,s, Samion Isaia, Savin Jij'e, C. Beilicctul, Toma Chirilă Gâlcă, V. Budul, T, Gheorghe Cornilă, 1. Cucoş, - Stan loniţă Rusul, Lazar Porcariu (Mocanu); iar: P. Grui, V. Mihalcea, Gh. Mocanu, |, Herţanu blănar, şi Lupui Olariu au fost 
mumgii ai isprăvniciei), 

— 11 burlaci şi vădane, cari II cisluesc lăcuitorii puin- dui în vite: C. Câlămaz, Nastasia Gh. Lungul, Mh. Harza, QC: Mengheţu, N. Grui, Alestar Jărgântul, Simion Lepă iatul, Chir a lui Coman, |. Coman, Gavril Budul, Gh. T, Cojocarul, — 37 văduve şi moșnegi săraci şi fără nici un fel d2 stare, care sânt ettaţi din bir şi nu să supără întru nimică; Autobl: 
Caragea, C. Blăniţă (ertat din raptaşi), |. Cambur (ertat din că-: lăr: ş), Gr. Cotiungu Ologv, Ioana Creţoae, Ilinca Moşnegoala, "Chirilă Bădărău, loana Hirabagiţa, P. Grosu!, Gavril Moşniţă, ]. Munteanu, T. a Hilotoaei (şchlop) Maria losipoae, Varvăra Țapalui, l.iaa văduva, |. Crainleul (schiop). Axinte Ungureanu (schiop). Ilinca Fadie'iţa, T. Solomon, Axinia Mărdăroeia, lonaş - Horga, Ioniţă Gorie, G-. Bostanv, Paraschiva Costandachi chitar, - 

- Maria Câlămăzoala, Ani a Cotoiase, Catrina Roşoae, Iftime Ene, - Safta vădana, Maria Ra.bhieriţa, F. a Urgai, Ge, a Stratulul, loana Meşniţoaea, Aniţa  Leuşteneasă, 1, Gorie, D. a Focşăi, C, Colbut ot Râdip,
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, — 12 haimanale, cari plătesc 120 lei pe an: C. Cotae, T. 

Ciobotar (şchiop), Tudosă Ciobotar, P. Muntean (Botoşănean), 

Grig. zet Panaitoae clobotar, Bucur Mocanu, Gh. Bosănceanu, 

Nec Starostea, Gh. Chitar, Andrei Rus ză! lacob Rus, C. Do- 

nosă burlac, Pantilimon. | | 

5 negujitori hrisovoliți: D. Arapu Gheorghiu, C. Castroianu. 

D, Solomon, T. N ţică burlac şi fără nici o stare, C. Adam (nu- 

mai numele acestuia este în hrisovul lui Muruz Vodă pe când 

ceilalţi patru nau hrisov pe numele lor, ci pe a părinţilor lor). 

— 1, Neculai Hagiul care are carte gospod pe numele său din 

1820 Mart, ca să fie scutit de toate dările, ca unul ce să aÎţă - 

neguţitor în pământul acesta. o 

— 30 jidovi birnici : Marcul sin Avram Haim, Leiba stec- 

lar, H$rşcu, Zelman Moisă zet Argintarv, Leiba sin Ruhle, Ițic 

zet Haham, lancul zet Haham, David cumnat lancului zet Hahar, 

Bercul chitar, Simon stoler, Şaim, Minde!, Sandul, Leiba frate 

lui Zelmar, Şmlil, losup zet Haham, Avram Şmil, Bercul brat Herş- 

cul ot Fereşti, Leiba brat Pascal ot Micleşti, Leiba zet Herşcut 

ot Ştiboreni, Hergcu sin Bercu!, 'Manăs haham. cel bătrân, Ițic 

croitor, Marcul argintar, Nutâ croitor, Isac socrul Bercului, Herg- 

cul ot Rădiu, bez doi hahami ai lor, 2 şcolari şi un sacagiu. 

_— 39 slugi boereşti fără bir a vorn. A. Ghica; Gh. Teslariu, 

7. Harbuz, Sr. Casiian, Lupul Boghiul, I. Păntea, Vasile Pavă= 

loae, Chirilă Păvăloae, St. Misailă, Luca Haram, Gr. Barbălată, 

|. Jijie, M. Severin, D. a Sofiei cu fratesău loan, T. Băhnărean 

Andronachi, L. Iacob, Ștefan sin lon Iacob, Ştef. N. lacob croitor, 

[o-dachi Meicul, N. Ursul zet Andrei Pârcălabul, Alex. Todiraș, 

irimia Chilmoş, ot Rădiu, D. Hutul, Nastasă Bejenariu', |. Furtună, 

Lupul Fartună, Săm Rotariu, Samoilă Rotariu, Daniel Văcar, D. 

Plugar, lon Gulimas ot Racova, P. Colbul, Gr. Plugaru, D. Ji- 

taru!, C. Morar, lamandi Caramanlăul, C. Cafegiul, lon Botezatu 

croitorul, lordachi Botezat chitariul, D. Mumgiul (aceşti 6 din 

urmă sânt dn rânduiala neguţitorilor). 

— 9 pădurari fără bir tota lui Alecu Gtiea vornic, cari 

bejena i : V. A. Pujcaşul, Florea Vârto- 

sul puşcaş, N. Alexa, Qaoirei Colbul, St. Prutiano, 1, Coibul, NI- 

codelu, Tudorachi Rotariu. Toader pădurar ot Reciu, | 

— 5 ludi fără bir, morari ai voralc, A. Gh ca * Dumitru, 

Luchian „Dumitru, Rusu, 1, Merticariu, Grigoraş Rusul zet Coşeriu. 

Surete şi Izvoade (Vaslui) Vol. XV) 
17 

sânt oameni streini şi
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— 26 slugi boereşii tără bir ; Gav il Apostol, Ioniță Iepure 
V. Petre, Gavril Bolboacă V. Iepure (&l caminar 1. Carp); Stan 
c'zmar, N. Toderiţa, Gh. Bârlădeanul, Gr. Bolangiul burlac (i 
serd. Th. Stavru), |. Blârariv, Gh, Cojocariu a Calogărulul (bur- 
lac), C, Cojoca”, Gavril Popa zet Nechita Rusul (ai ban Gr. 
'H'isoverghi); Angheluţă Simeon, Ivanciu cizmar, N. Focea, SI- 
mion a Pavâloaei (al spat. V. Miclescul); Lupu Timofte Rusul 
]. Rusul (cam'aar N. Costandahi); T. Cioborar, Vasile Chipce, 
1. Cipce2, |. Robul (ai Saftei Burghelo:e) ; Gh Ghila 5, Alex. Abag.- 
riu din rândurile neguţitorilor (conis T. B.hug) ; loniţă Grecu (ca: 
minar 1. Miclescul:, M. Bărbirul sărac sudit (spat. Gh. Cuza), 

— 25 liudi fără bir supuşi la beşleaga de aici. C. Olariu, 
1. Lipovanil, lazob Lipovanul. Larion Lipovanul, T. Olartu, ], 
Harbuz, V Robul, Gr. Jacută, Gavril a Meşniţoae, Săm. Ţopa, 
Snva Pascariu, |, Mun'ean: croitor, N. Rusul, Onofrei Rucul, 
T. Ciobotar, |. Cărbunariu, Gh. a Budului, 1. Rusu zet Bâlănoati, 
St. Lipovanvi burlac, V, Cojoca'is, C. Mumgiul, V. Tacu ba- 
nariu, N Caldare ot Radiu, Sr. Scatariu, Gh. Munteanu burlac - 

_— 140 liudi creștini şi jidovi care sânt sudiţi, cu pasport 
din 1820 Ghenar; D. Reiner, Braşovanu, Idel Hel:nan zet Haham 
lancu Gold;tiin ildov argintar, Pascal Gruber jliov, Solomon 

Gruber. (jiduv); Avram jliov cu paşport vechiu. 
— 7. sudiți rusești : Alexa Chet'arlul, T. Rusul chetrar sin 

Dumitru, Ignat cherrar Resanovschi; iar Gheorghe Dot oral ct 

paşaport vechiu, om strein sudet K. K. 
— 8 trepte polcovnici şi alţii cucirţi gospod; Andr i Par- 

calab polcovii”, T. Leajtzan polcovnic, Ștefan Angheluță pol- 
covnic, Gh Botezatu căpitan, Gh. Oltenescul postelnicul, Stavri 
Gheorshiu, Gh. G-osanu căpitan, Ne:. Blinariu căpitan (aceşti 
2 din urmă nu au cărți gospodu ni.i vechi nici nouă, dar să 

„află slujiad de zpururi rânduindusi căpitan de poştă şi căpia! 
de târgu). 
- — 7 cruci maziii, 

— 6 cruci ruptaşi. 
— 10 cruci rupte a visteriel, . 
— Chirilă sin Mih, Darie (fecior da ruptaş care încă Nil 

este e aşezat la dajdie) 

2 liudi bi 
“Enachi 

- Docurlul ș i birnici a satului Băhnarii: V, Căsiian, 

— 3 copii din casă: Gh. Curelar, lon Morar, P. Botezalt:
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— 83 călăraşi isprăvniceşti : V. Leuştean chehae, Iacob 

“Solomon cea1ş, Gr. Hilti, Maftei Hasan, Petre sin Mafiei Hi- 

san (sur«glu la poşta Teleina), Carp a Stratinei, lon sia N, la- 

„cob, |. Lupaşcu, Ştei. Balan, V. Crestilanu, N. Cucoş, St. Cucoş, 

„A. Stavăr, T. M'ngheţo, |. Țopa, Lupul Stincă, Costachi Duna- 

'vul zet ego, lon Mazilo, Tanasă Rădulanul, Turachi .Moglan, 

1. So'omon, V Lupii, Const. Solomon zef Caplat, V. Anastasia, 

V, Gruiu, C. a Rusoaei, T. la'ob, Smion a Lupei, T.sin St Bă- 

dan, |. Cotan, V. Parcălabul, T. Solomon, Enachi Bulboaci, Gh. 

Nistor, V. Pânte, Gr. Mocanu, T. Ceachi, V. Ceachi, St. Giurcan, 

“Man Moglan, V. lacob, Neculai sin ego, V. Hasin, I. Cambur, 

V. Cambur, T. Todera:c', N. Trincă, Ştef. a Lupii, |. P. Jijie, 

ioniţă Iftode, A. Camb r, Pavâl Cicoş, N. Chirilă Leonte, T. 
Mozlon, Chirilă Pâtra;, T. Pâta:, N. Cociu, Gh. Batăn, |. Leuş- 

tean, Gh. Jije, Tanest Bolboancă chihae, Gh. lie, lon. Arsene, 

Miron Popa sân Plugaru cu doi îraţi ai lui: Sava şi Ion, C. 

Prizoai, T. Chiriiac, T. Lcac, |. Isac, C. Gavril Proaspătul, Ion 

Burlacul, Itie Bălan, T. sin lie Bt'an, |. Gorie, A. Sima Chirilă 

Roşoae, David Ticu Lupaşcu. Tanasă Ţicu, Gh. Gârneţu, Gr. Gâr- 

meţu, Gh. a Gatiţei, N. Grădinariu, C. Crace, T. a Gafiţei, V. 

| Manole, Leondari Leancă. 

— 5 preuți: protopopul Andrei, V. Co:odeanul, N. Pătrun- 

sul, N. Cârlan, Ilie. 
— Gavril diacon. 
— 3 dascali şi cântăreți : Neculai, Machidon, Gheorghe. 
— 3 elisiarhi ; Dumitrachi sin pr. Ștefan, V. a Varvarei, 

Radul Pâtraş. | 
— 3 dascali, ce să numesc diiaconi: D. Bodul, Costache, 

“T. Părcălabul. 

— 2 liudi a sameşu'ul Gr. Anghelichi: |. Roşul, |. a Petrei. 

— 11 surugii la pocta dia Vaslui: C. Dochier, Sim. Nistor, 

„Gh, Gioacăbine, V. Codiţă, Arsene Surugiu, Sim. Bule, V. Ca- 

tană, Lupul Barlasul, Costachi Rusu, D. Băsăscu, D. Părle. 

— 7 slugitori la căpitan de târgu: Neculai zet M. Barbă- 

lat, D. Ciobotariu, Gr. Chitar, Zaharia, Gh. Munteanu burlac, 

Lazăr Crişul, Gh. Pistol. 

— 3 liudi erlaţi de bir fiind botezați : Gh. Curalar, P. 

Botezatu, |. Morar. 

Peste tot 470 liud!, caprinde: târgul Vasluiului în 1820, cela 

ce ar face cel.mu't 2008 suflete. 

RAD ENE CURI
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Obs. Nu e fără interes a face sinteza catagrafiei şi a vedea; 

care era situaţia fiscală a populaţiunei unui: judeţ ca Vaslatul. 

lată în ordine alfabetică înşirarea acestei populaţiuni: 

aprozi 127 

argaţi 114 

armă;ei 10 

bejenari cu bir 386 
> cu hrisov 42 

” fără bir 620 

» piugari 17 

» supuşi - 235 

birnici 3678 

„ . mutaţi 10 . 

„prinşi „103 
breslaşi 66 

bresle 99 

„ borreşti 67 

„  cubiri 59 

buriaci îl 

„ Revolnici 4 

butnari 4 

călăraşi hătmăneşti 66 
„  isprăvniceşti 154 

„ de Țarigrad 12 
cărbunari ai Curţii gospod 19 
cărucerii poştei 18 
elobani 11 

copii din casă 270 

eruci de maziii 60 

„ de rupta;i 37 

„ rupte a visterie . 1 

dărăbani ageşti „16 
„de temniţă 35 

dascal! | 153 

„ diaconi 5 
diaconi 46. 
eciisiarhi 3 

emacul begieagăi 23 
ertaţi de bir fiind botezați 7 

ertaţi din breslaşi 2: 

„ din calaraşi 7 

din mazili 4 

„ din podari 5 

» din portărei 1 
feciori de copii din casă i 

„de mazili 53 
„ depcstelici nezşezaţi 5 

„ de preuţi 6 

„ de ruptaşi 38 
îustaşi 5 
„de harem 4 

„de vartă 13 

grădinari 2 

haimanale 12 

ipodiaconi Li 

jidovi 77 

„ orindatori 35 

lemoari ai Curţii gspd 74 
lipcani 14 

liude aşezaţi cu ruptaşii 4 

» cernălar 1 

» asezaţi cu satul 3 

» de visterie 14 

ertaţi din calaraşi O $ 

» „ din bir „16 

» tără bir 184 

„  meaştzaţi la răndulală î 

„ neputincioşi şi nevolnici 34 

„  r.fet 6 

„streini fără bir 4 
, a visteriei 13 

mazili 151 

mumgil a! curţii gospod 4 
negustori hrisovo îţi 
nevolnici ectaţi din bir 6 
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. pădurari 
12 » hătmăneşti -161. 

podari al vorntelei politiei 124 slugi boereşti fără bir 1287 

portărel 
44. slajitori 7 

posluşnici 
33 stegari de copil 2. 

postelnici 
10 streini 

4 

preoţi 
174 sudiji 

9 

roşii agești 
5 „KK 

E k 

rufet 
23 on rosieneşti: 3 

ruptaşi 
186 sutulgii 

1 

„  ageşti 
1 surugii poştei 

45 

ruptele visteriel 97 trepte 
193 

scuteinici isprăvniceşti 1 vacari 5 

seimeni ageşti 
văduve m 

| ai Curţii gospod 116 vănătoni al Cuirţii gspod____7 

„ ertaţi 4 
10494 

na 
| 

CCXXX. Catagrafia Vasluiului
 pe 

(Arh. Stat. Iaşi. Tr. 
a). Ținutul Vasluiului : NI 

anul 1831 (Sept.) 
644 op. 108 No. 267) 

———.— 

Ocolul Fundului de sus. 
80 Hude 

1. Găurenii şi Braşoven'ţa, (sard. Matei Carp) . 

2. Soholeţ, răzeși o o 121 „ 

'3. Tansa i Botca, răşăzască . 
235 5 

4. Dagâţa, (vornic lon Luca) 
BT 

5. Bălogeştii (aga M. Stamati) a
 m 

6, Vovrieştii răzeşi, (aga Mihalache Haciul) 204. 

7. Tâtpălui (polc. Zmaranda Filatova) | 4 

e. Paănceştii, răzeși _ a 048 i 

9, Poenarii, răzeşii, Episc, Romanului 
110 ș 

-40. Crăeşti, răzeși 
48 5 

14. Săcăleni, Mitropolia 
- 38 5: 

42. Bozieni, răzeşi Şi boeri, 
170 „ 

13. Cucii, T. Bondre E 
90.1 

14. Giurgeni schit Giurgeni 
142 , 

15. Oniceni, răzeşi 
1% » 

16. Mărmureni, “Zniţa :Stavăr băneasă
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17, Băceşii, aga Mihalachi 
69 liude. 18. Băbuşa, răzeşi 
7, 19. Armăşeol, vist. Iordachi Rc set 27 20. Rângoaea, răzeși 
43, 21. Țihaneşti Buhlei, spat. lord, Jărdean şi casa pâh. C. Gorgos | | 
38, 22. Dumeşiii, sf. Spiridon 
53 , Peste tot 2249 liude in 24 sate: 2249 | PI 

Ocolul Mijlocul, 

1, Fereștii, aga Scarlat Donlci 197 iiude. 2. Valea ră , * > 166 , 3. Portari, răzeşi şi Ştef. Costandin 103 , 4. Moara Domnească, aga Sci rlat Doniel | 77, 5. Zăpodeni, răzeşi 
200 , 6. Ciofeni, Rux. Corne băneasă ŞI răzeşi 45, 7. Cânfălăreşti, Rux. Cazimir Spatar 53, 8. Dobroslăveştii, Rala Gh. Cuza vornic 27 , 9. Telejna, comis |, Racoviţă, răzeşi 62 ,. 10. Tătărani, răzeşi 
75 „ 11. Giorăștii, Nee. Racoviţă şi Profiriţa Racoviţă 39 , 12, Şerboteşti, Anica Buhuş vornic 50» 13. Codăești, Gr. Ghica vornic 132 „. 14. Gherghelău, spat. Gr. Cuza 14 „ 15. Dăneştii, răzeşi şi măn. Golia | 162 ,„ 16. Șurineştii de jos, aga Gh, Racoviţă 45 „ 17, » de sus, comis Ion Racoviţă 4l a 18. Bereasa, răzeşi 
89 „ 19. Bufucăria, răzeşi 
43 „ 20. Onceştii, răzeşi şi St. Spiridon laşi 124 „ 21. Macreşti, Ştefan Sâmionovici 33 22. Mărăşenii, Şt. Sava laşi 

54 „ 23. Poşta Telejna 
14 „ 24. Boţozea, răzeşi şi sf. Neculai din Botoşani 37». 25. Răşcanii, Eni Gheorghiu, sardar | 17 26. Cărle ştii, răzeşi 
19 „ 27. Dracsinii de sus | 

28, e ice comis Hristodor Adamachi 30. »
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29. Tufeştii de sus, C. Tufescu 
30, ,„ ' de jos, căminar Tuchididi Dormuz 
31, Petreştii (Sasova), măn. Bârnova 
32. Dămăc şerii, Saftica Canta vorniz 
33, Bodeştii, Comis Gr. Tufes:u 
34, Boroseşti, post. 1. Costachi | 
35. Focşasca, răzeşi şi stolnic 1. Andrieş 

36, Mumboteştii, spat. Scarlat Sturza 
37. Dumasca Moldoveni, măn. Dobrovăţul 

38, » Lipoveni » » 

39. Mirceşii, răzeşi 
40. Rădiul, spat. Ilie Burchi 
41. Odaia Olăneşti, mân. Frumozsa 
42. S âatee, măn. Brrnova 

Pesie tot 2894 liude în 42 sate 

Ocol. Crasna 

1. Muntenii de gios — măn. Barnovschi 

2). Mănieşti, Zoiţa Găluşcă stolnic şi răzeşi 
3). Baba ră, aga Post, Lambrino 

4). Bâhnarii— cu Dobărcenii, Safia Sțratulat log. 
răzeși şi pădurarii de :a Chţoc 

5) Poşta Vasluiulvi log. Safta Stratilat 

6). Busgteieşti, Toma Buzdugan sardar 
7). Tanacu. răzeşi 

6! llude 
41 

28 

50 
32 

97 
73 

124 

46 

49 

1083 
52 

11 
24 

» 

» 

» 

» 
» 

2894 

42 liude 
77 
22 

187 
26 
30 

133 
8), Bâneşiii, polc. Zmaranda Filatova, Romaşco şi răzeşi 97 
9). Munt-nime de sus, Zoiţa Miclescu, vornic 

10). Sol gtii, post. lord. Roset 
11) Bougori, răzeşi 
12). Va'ea Sâmigii, răzeşi 
13). Tăuştii, serd. lacovachi Veisa 

14). Balţaţii, Vas, Buzne şi răzeşi 

15). Ştiaborenii, scht şi răzeşi 

16). Porc'şeni, răzeși 

17). Popeşiii, lon Miclescul sp:t. şi C. Agaiici 

18). Micleştii, Ralu Mici scul vornic, 

19), Chirceşti, Alex: Hrisoverghi spa'ar 

20), Şărbeştii, spatar Sandu Miclescu 

178 
75 

101 
55 
50 
67 

132 
65 
53 

129 
77 
97 

9 
us
 

e 
a 

3 
3 

9 
x 

e 
a 

ES
 s 

+
 

? 

”
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24). Pribeşti, V. Roset. a "19 Liude. 22). Ciorceşti „ , 173, 23). Coropceni, măn Barnovschi Ia 104 , 
24). Poiana Cârnului, Al:x. Hrisoverghi Spatar 14, 25). Dumitreştii, mă. Galata 471, 
26). Pocreaca | | 27). Trestiana răzeşi | 216 » 
23). Dobrovăţul măo. | 345 j. 
29). Moara Grecilor, Zoiţa Miclescu vorn, 123 ,. 

| | "2905 Peste tot 2908 liude în 30 sate, . 

PO A 

Ocolul Stemnic 

1). Ruginoasa aga Scarlat Donici 15 liude 2). Zizina | | 3). Bulboasa schit. Lipovăţ 122 „. 
4), Lipovăţul , , | 212 „- 5) Brodocul, log. Safia Stratulat 100 „i 6). Bălteni, măn. Frumoasa 157 „ 7). Chetreşii. răzeşi 114 -, 8). Răduejti, aga lord, Cuza .- „65 a 9). Albeşti, sf, Ion laşi. ban lon Gheuca 92 - 10). Deleştii, vora. V. Hrisoveghi 73 » 11). Băleştii, răzeşi şi mănâstire : 104 „ 12), Cozmeşti : gi 13). Hordileştii  TăZeŞi | So. 

14). Făstăci, măn, _ a 67. , 15). Oşăşti, răzeşi i ta . 175 + 16). Rafail, schit : 7 i 17), Buhăeştii de sus, com. |, Racoviţă . 110 „.: 18) Buhăeştii de jos, serd. C. Caracaş 5 105: cp 19). Munteneşti, măn, Frumoasa . -: 49 p- 20).. Bărzeşti PI IE : - 21). Cotenii de la mori C. Varnav, spat, 80 mp 22). Tâcmăneşti, razeşi - = ă „10
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'23). Călugărenii, spatar Lafit.. 76 llude 

2) Raseasi hatm. Alecu Ghica Ă 53 „ 

:26), Vas ulul 
212 ciastia 

| a | albă 

218 ciastia 
roşie 

CRIN EI ME ACU CAINE 

a 2103 

Pesta tot 2103 liude în 25 sate. E 

Târgul Vasluiul cu 430 liade. 
E CORCOVA 

Ocolul Fundului de gios. 

1. Grajdurile, răzeşi . e 51 liude 

2. Valea Satului (Corcodelz) 
: 

3, Pocta Scântei,  măa. Bârnova 70 „. 

4. Ciocârieştii s Se. - Mei 

= : pah. St. Scântee 

” Polana »  Andr. Hrstodor e 39 

6. Câueştii 

7. Fagul Elenco Leon spătăreasa po 68 „ 

8. Faurii 
| | | 

„9. Odaia Bujorăştilor C. Aivas cap. : | | 12 » 

10, Tatomireş'i, aga lord. Cuza - 172 a 

11. Drăguşeni, Paraschiva Raşcan Ş 101» 

12, Crăciuneştii de sus, Gr. Anghelichi pah. 56 » 

13, Căzăneştii, Rad. Buzdugan med. a: 86 , 

-14. Glodenii, stoln. Smaranda Galino . 60 „ 

15. Vultureştii, Zoiţa Baluş vornic | | 80 5 

16. Baloşeştii Voinescalul 
| 32 

47. Rădiul Mogăldeştilor, răzeşi, | 4, 

-18. Baloşeştii Păpăuţi, sf. Nec. Păpăut 24, 

19. Parpaniţă, P. Roset past, - 26 

20. Negreştii, aga lord. Cost chi 
243 , 

21. Huzul, răzeși | | 45 j 

29. Todireştii 
„182 » 

23. Drăgeştii comis Zoe Carp Mo 

24. Şofrăneşti, răzeşi a: 52 » 

| 9% „ 
225, Cotica, răzăşi  



— 266 

26. Glodenii Găndului, aga]i. Carp 
27. Jigorenii, aga 1. Carp 
28. Țibâneştii, „ , » 
29. Margiae, răzeşi 
50. Căscoeşiii, Gr. Carp serdar 
31. Moara lui Ciorne!, rezeşi 
32. Roşcoaia, aga I, Carp 

3 pana de sus ( satr. ], Mădărjac 
35. Răcea, răzeşi 
30. Grieg'ii 
37, Gârbeştii ( V- Carp 
38. Borâşti 

39. Chiujdeşti 
40. Alexeşti 
41. Petreşti 
42, Slobozia Mogoşeşti, comis C, Burghelea 
43. pate, răzeşi 
44. Şăndtenii, spat. lord, Gane 
45. Găunoasa Gh. Ciura pah, 

El. Leon spatar. 
46. Schela | Gh. Ciurea pan. 

V. Climebnti cam. 
47, Frenciugii, hatm. Smaranda Roset 
48. Crăcluneşti, aga lord. Cuza 

rezeşi 

Peste tut 2988 liude în 48 sate. 

lar în cniga recapitulativă a situaţie! jud. Vasiai găslm: 
aceste cilre: 

birnici-havalagii, 

25 llude 
i 

130 
27 

189 
19 
26 

<Q 

25 

116 

213 

Ș0 
8I 

157 
55 

168 

95 
35 

  

* 
e 

s 
3 

* 

2988 nude 

6360 llade cu 191,400 lei bir pe an bejenari hrisovoliţi 290 „ cu 4,350 >». oameni fără căpitălu 1158 „ CU 34,710 „„.. mazilii 499 „ cu 14,970 >... roptaşii 555 „ cu 16,650 >. » e ruptele visteriei 117 „ cu 3,510 2 o oa jldovil 86 „, cu 5160 „„ PR 
sau! 9085 „, cu 270,780 „,„, 

Sau pe steri 67695 sate.
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trepteie fără dări: 
preuți 193 
diaconi 18 

dascali 217 

biserici „116 

privilegiați 311 
os aşi p. sirajă 45 
bâtrâai 992 

viduvi 1276 
jăsaţi pentru slujba 

moşii or 789 
somă 3963 lude fără dare. 

b). Zârgul Vasluiului : 

A). Catagrafia de tot No. ce să află în castia albă din- 

lârgul Vasluiului. 

1). Preoți în slujbă : St. Căslian, Mihalschi sin diacon ilie 
Burcă ; aceştia slujesc la bis. cu hram Sf. loan Botezătoriul=—2.. 

2). Diaconi în slujbă : Erodiucon, Costachi zât C. GiantZ=l, 
3). Țircovnici, Andrei dascal zet prot. Andrei. Gheorghe sin. 

Toader Solomon dascal; Radu sin !'oniţă Patrăşcan'palamar ; Da- 

mitrachi a Hiliţoaei staroste, Panaite zet T. Părcalab, ipodiacon- 
= 5; la Li: Sf. loan. 

4). Slujitori la bis. Precista: "Toader zet Parcalabu ipo- 

diacon ; Dumitrachi sin pr. Ștefan Cărlan eclisfarh =2. 
5). Privilegiafi: T. Leuştian sin Matei polcovaic (cu ca:te 

lui Calin ah Voaă din 1817, scuteşte 100 oi, 100 stupi, 100 vedre: 

vin şi 2 liuci) ; Ştefan Pavăl vel căpitan (cartea Sturza Vodă 

1823 scuteşte 1:0Q vi, 59 stupi. 400 vedre vin, 2 dugheni de a- 

jutorinţă), Sămion Pavăl polcovnic (carte Sturza Vodă 1823 scu- 

teşte 50 oi, 50 stupi, 100 vedre vin, şi 2 liude); Ioniţă Epure 

polc. (Carte Sturza Vodă 1823, scuteşte 50 oi, 50 stupi, 100: 

vedre vin şi 2 liude). Vasile Epure postelnizel (Carte 1823, scu-- 

teşte 50 oi, 50 stupi, 100 vedre vin şi 2 iiude); Vasile sin V. 

lacob poicovnic (Carte 1826, scuteşte 100 vedre vin. 30 stupi şi 

2 iudi şi 2 dugheai de ajutorinţă). Vasile Petre posteinicel (Carte- 

1823, scuteşte 50 oi, 50 stupi, 100 vedre vin şi 2 liude) = 7,.
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6). Birnici creştini: Chirilă lacob Ilie, T. Pruteanu, Și, a 
Chirei, Vasile sin T. Balbuzan, lon a Safiei Cucoş, Andrei Cu- 
coş, Ganz Insurăţelu, lon Motăş = 8, 

„74, Birniei jidovi: Manasă sin Avram Satil, Leiba-sin A- 
vram Satil — 2. 

8). Muazili: Sim. Să!caanu (neam de mazii aşezat în dare 
de mazil la 1813 şi 1820); Radu sin Gr. Batăr (fecior de ma- 
zil acezat în dajde la 1824)—2. -- 

| 9). Ruptaşi: Gh. sin lanachi Balan (fecior de Slagă şi la 
1823 s'au aşezat în dajdie); V. Anastasie (fecior de câlăraşi şi 
neam de mazii, s'au aşejat în dajdie la 1823) =2, 

10). Rupte a visteriei: Ion Chitic (om strein, s'au aşezat 
în dajde la 1817), Toader zet Andrei Părcălabul (tij); Toader 
sin |. Trohin (fecior de ruptă a visteriet, aşezat în dajde tată- 
său la rânduiala negaţitorilor cn carte din 1793 Oct. 26, şi la 
1820, fiind tatăsău mort i sa dat pecete, aşezândusă între rup- 
tele visteriei) ; loan sin lon Carmare (om strein, carte din 1820), 
Ciumulic sin C. Adam (cu cartea tatăsău, neguţitor, care a ars 
în vremea Volintirilor) = 5, 

11). Călăraşi isprăvnicești. Toader sin Ivan Rusu (tălpă- 
lar), Anton şi Vasile Manole, Cost. a Rusoasi, Cost. Solomon 
“Țofăşcă, Ion sta P. Jiji, St. Cucoş, Gh. A. Stavăr, T, Moglaa, 
Andrei Gh. Agafiţei, Nec. Coce, Antohi Minghiţa, Eaachi N. 
Cucoş, |. 'Țopa, Gavril Gârneaţă, Chirilă Rusoae, T. Boghiţă, 
Ioa a [ijioaei, N. Triacă, V. Camburean, T. lacob, Lupul Stincă, 
Cost, Patrichi (ciobotar) — 22, 

12) slugile rangurilor î a moșiilor :. Toma Nastasă Lepă- datul, N. Ruilă, Simion zet M. Rugul, Sim. Pănzariul,. Ivanciai 
Golovată, D..T. Rusu, Timofte Leahul, Al. Motăş, St. Lipovan, on Chirilă Harlăoanul (boea giu), Ga. Calistru Câlugăru (cojocar), 
Gh.-sin pr. Toader (cojocar), Stoian Petrovici Huşanu (cizmar), 
C. Codreanu (cibotar), Vasile zet Tanasă” Ticul (cibotar), lord. 
Meicul, 1. N. Cucoş, Gr. Barbălată, St. Misăilă, T. | lacob (teslar), 
lon a lftiuoaei, Toader! brat C. Jiiie, D. Focşa, D. a Sofiei, Costachi a Anei Donosoae, M. Severin, T. D.- Trincă, Luca Hăsan, Pan. Trincă, Stef, 1, losef, Gh. Sandu Bărboiu (bărbier, C. Chirilă Hărlăoanu (boianglu), Cost, zef T. a Stratinei, |, “Greca, Nastasă Bâsoc, Petre sin losip morar, Gh. zet V. Casiiaa,
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Luca Ilie cizmar, St. lacob Turtagiu (croitor), Andrei Ch:t ar zet 

Jacob Rusu (chetrar', T. Chetrar (Chetrar), Toader (clobotar)” 

Gavrii zet Mosoliţoae, T. Braharul (grădirar), Dumitru T. Bra- 
harlul, Cost. Măţar, David Tanasă Solomon = 47. 

3). Bătrânii şi nevolnici: V. Căsiian, Gr. Bostan, Alistar 
Leancă din calaraş, Gr. Stavăr tij, Toader En. Balan din bir- . 

nici, Leondări Leancă din calaraşi, T. Hiloni, Ilie Balan, V. Ma- 

aole, |. Jjle, A. Toteraşcu, Grig. lord. Darte (poartă dajdie din 

1803, find nevolnic şi sarac cu tctui), T. Toderaşco, M. Iacob, 

David Țicul, Gh. a Gatiţei, Toader a Stratinei, Tănasă Ţicul = 18,. 

14). Văduve jidoavce : Hana Haia Bălăica, Gurba Bărlă- 

deanca, Haiha lui Sămşa —=3. 

15). Văduve creştine: Dochiţa lui T? Chetrar, Aniţa lui Gr 

Hiioti, Maria Mih. Diaconu, Maria Ilie Darie clisiarb, Iftimia N, 

Focşa (polc), lina V. Pârcălab, (călăraş). Aniţa A. Cambur 

(călăraş), Aniţa A. Cambur (călăraş), Marfa ( hirilă Pavăl (din: 
slugi), linca Isac Fălciianul (tij), Bălaşa Carp a Stratinei (călăraş) 

Marghioala Dascaluiui Vasile, Catrina Manole Moglan, Maria 

loniţa Caldare sau Cofae (băcălie), Aniţa Alexandru abager: 

Marcu Stefan Moşuleţ, Floare Mile Cucoş, Paraschiva Pavăi: 

Misăilă, Maria preut Neculai (chetrar), Maria lon Tatar (din: 

birnici), Dechiţa Chirilă Patraşcu, Tudora T. Hiloti, Angheluşa 

Vasile Neamţu, Safta V. Severin. Trdora loa (mazil), Gafiţa Gh.. 

Gavrilaş pitar sau batir mazil (ptăteşte dajde bârbatusău cu pecete 

din 1801: Maria lon sin T. Petre Sărbui (rupta visteriel. plă- 

teşte dajde barbatului său cu pecete din 1820). loana Mihai sin 

lord. Darie (barbatul ei a fost ruptaş şi plăteşte dajie. care este 

la o cruce cu fratele său Chirilă sin -lordachi Darie. ce iărăş 

mort să află, rămăind nişte copii nevrăsnici cu pecete din 1820 

No. 118), Zolţa Tudosă ciabotariul, Tofana Cost. Dascalu (călăraş). 

Bueura Bucur Mocan, Vasilca T. Rusu (din birnici), Tudora Si- 

mion Popa (din călăraşi) = 33. | 

16), Lăfurași ai poştei: Chirilă Barbu =, . 

17), Feciori de mazili, ruptaşi i rupte neaşezați la rân- 

duială. Andrei T. Leuştian (fecior de mazii), lordachi Ti. Cam= 

burean ((|j), Ioniţă Petre Tarasă, Lrpu Timcfte (aeam de mazil), 

Andrei Timof e (tij), Petre Tanasă Trobin (fecior de mazi), Nas- 

iasă N. Sârbul (fecior de ruptă visteriei); Gh. sin Trincă
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*(ficior de ruptaş), N. lacob (fecior de mazii), î. Gh. Botezatu 
(fecior de căpitun), D. T. Trofin (feclor de mazil, plăteşte dajdie 
tatălui său după pecete din 1793, ilind trecut în vrâsta batrâne. 

"elor) Gh. C. Cotae (plăteşte dejde moşului său Chirilă sin lord, 
„Darie raptaş, la o cruce cu Mihz, sin Iordachi Darie ruptaş). 

— 10 burlaci de muncă, -tără stare, tocmiţi cu hac pe la 
unii şi alţi: N. Raduian (fecior de călăraş), V. Postul Crăstilan “(călâraş), Alistar Perjul, C. Moglan, Sim. Gr. Cajpar,'T, Chirogeă 
“T. Pagul, 1. Coman, Simion Abăgeriul (abăger), Angheluţă a H|- “lotoaei (batnar). | 

— 13 cioeli bisăricilor. Ioniţă Nicodim (Sau spart), P. Grulu 
(teslar), |, Stavăr, C. Jijie 1. L. Ţincul, Zoader Bădărău, T, Paval 
“Grosu, ]. Nantul, T. Mie Băcal, Radul Nec. Izcob, V, Jitaru sin 
preut Vasile, lon a Sofiei Dochieriul, Nec, zăr Pârcalab. 
„_— 9 Ertaţi. Enachi Solomon, V. Crăstian, Tanasă Solomon, “(după adiverinţa is. din 1828), Gh. Beşu (sărac), Mihalachi băr- bier), 1. Botezatu (croitor), Ion Solomon din călăraşi (crtat după -adiveriuţa is. 1828), T. a Gafiţei din căiăr: ş! (fiind neam de ma- zil după adiverinţa is. dia 1828 S:pt. 6), Gavril Solomon din 

cilăr:ş! (uUj). 

— 6 oameni fără bir tocmiţi cu hac pe Ia unil şi alţii : lo- niţă Arnăutul (spat. Sandu Miclescul), T. 3ăhnărean (vatav mo- =Şiei Vasluiului), Iftime vezeteu, (argat la Gr. Carpu sardar), Ta- nasă a Repedoaei, (ch:lar la vechilul moşiei Vaslui), [. Filoti (chs- lar în ogradă la pah. Gr. Anghelichi!. - 
— 2 Sudeți: Ivanciu Andronic (sârb, de relg'e grecească -din Vaslui, cu patentă divi aghent Lipa, din 1827, Ghenar |. No. 340 cuprinzătoare că este de la Bănat), Vasile Ciubotar rasăsc, 
Peste tot 212 liudi. | 

B. Catagrafia de tot No. lăcuitorilor ci să află în cias- „ia roșie din târgu! Vasluiului 185]. - 
— 4 preoţi în slujbă: Toader. loan Ghilasă, Gh, Driancă (la biserica adormirea Pr. cistei); N. Horga (la biserica Sf. loan), 
— 6 fârcovnici şi dascali : Machidon sin pr. Vasile Codrin, J. Meşniţă D. sin pr. Vasile Codriana, (pâlimar), |, |. Merticar (ipodiacon), 

a. e: — 9 privileghiaţi : - Andrei |. Părcălab polcovnic (cartea Calimachi Vodă 1817, scuteşte 50 oi, 100 stupi, sfini, 200 vedre
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vin şi 3 liudi streini), Gh. Oltenescul post, Cojocar (carte Cali- 
mah Vodă 1813 Mart 8, scuteşte 2 liudi şi pe toate bucatele să 
plătească mazileşte). Iamandi şi Sava Cara ve! căpitan (Carte 
Sturza Vodă 1825, scuteşte 50 ol, 59 stupi, 100 vedre vin, o du= gheană de banii ajutorinţii şi 3 liudi). 

— J erlat de strajă psmântească: D. Arace, (ertat pentru 
Îratele său ce se află în slujbă). 

: — 3 erfaţi de sat: | Hloti (din călăraşi), V. Tudor (ti), 
iacob Ţătăşea (ij). 

— 14 bătrâni nevolici: Ştefan Gavril Meşniţă, C. Cra:e, 
Ştefan Cocuz, N. Muntean, C, Arapu, Nastasă Paholce, |. Codria- 
nul, Toader sin lacob Morariul, Iani Ghirgiul (rachier), Solomon (iidov), Şaim ciobotar (jidov), Marcu Haham (jidov) Sloimcă Can- 
taragiul (jidov), Marcu zăt Leiba Brăilean (jid>v). 

— 5 birnici creştini : Ştefan V. Lepădatu, Gherman jitar, 
Ştefan N. Chiuchiul T, N. Luagal, [.a Todiresei, Enachi Gh. 
Lupul, D. Gh. Lupul, 1. Hulpe. | 

— 29 birnici jidovr: Hergeul (chitar), Molsă (ceauş), Ilie 
zet Iosip (harabagio), lancu Leiba ot Vale ră (rachier), Label (crol- 
%or), lancu Rabin copil (precupeţ), Iosip (croitor), lancu Veloicer 
arabagiu), lancu Tiutiungiu (căciular), Iacob Leibu (croitor), A- 
vram Boroh, Meir Rabin (rachier) Amber zet Şaimu, Maria Leiba 
steclar, Iosip zet Iancu argintar, lancu ot Gherghelău (crâşmă), 
Herşcu Boroh (rachier), Zalman brat Şmil (actariâcuri), Avram 
Herşcu Beer (ij), Leiba zet Steclar Păcurar (precupeţ), M. Loznian 
zet Idel haham (actaritcuri), Herşcu Şaim zet Solomon Steclar 
(rachier), Simon Steclar (stoler), Şaîmu a Dobii (rachier), lancul 
Şaim Mindel cel mare (rachler), Zisal cel Negru actârlic), Iosip 
zet Haham (hanglu), Avram Unguriaa (precupeţ). 

— 4 birnici allor sale: S'dor Lipovanul (păscar), Clim Iri- 
niovici (tii), Ivan Lipovanul (precs peţ), Ciim Bujor (păscar), 

— 5 ruptele visferiei: loniţă Botezatul (fector de ruptă a 
visteriei, aşăzat la dajde în 1820 cu cartea Gr. Suţu Vodâ); Va- 
sile Sârbul (tij 1820), Simion P. Sârbul (1lj 1820), lant Buteza- 
tul (ij 1820), Vasile Isachi (fecior de câlaraş isprăvnicesc aşă- 
zat în dajdie la 1826 cu carte- lui Sandu Sturza Voda). 

— 2 ruptaşi: Gavril Mihăilă (feclor de călăraş şi neam de 
tuptaş la 1812 s'au aşezat la:dajde); Gr. M'hăilă ruptaş (feclor 
de călăraş şi neam de mazil aşezat la dajde în 1820).
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„_— 20 slugile rangurilor şi moșiilor: T. Olariul, Simion zeţ 
Gh. "Mihăilă, lon Merticai. Antohi Criste, |. Iacob Mo'arlul, la- 
Cob lacob Morariul, Ilie Cimpoeg Cioată, Pavăl Ctocoiu, „Niţă 
Ghilasă, T. llieş Ghilzsă, Sima Donosă, Gh. a Meşniţoaei, lon 
Gavril [rimla, 1 Nica, Andrei Mendirigiu, Chirilă Gh. Meşniţi, 
“Costachi (blânar), Tanasă Pruteanu (crâşmar), V, Tacul (e: jocar), 
C. Munteanu (vezeteu). 

— 11 căldraşi isprăvniceşti. C. Câlămaz, St. C. Pricop, 
Andrei zet Gh. Dobre, Mafiei Mocanul, loan Arsăni, Gavril a 

Meşaiţoaei, loan plugar, |. Isac,Î. T. Isac, C. Morariul, (băcălie 
a pah. Angheluţă). Ştef. Ţurcan (chitărie). 

_— 45 uăduve: Chira Coman (din birnici) Maria N. Ghloc 
(tii), Catrina N. a Chiriloaei (din călăraş:), Măranda D. Botezatul 

(birnic), Maăricuţa 1. Sânică (ij), Satta D. Botezatu (ţij) 
Ana slicăriţa (jidoavcă) Maria T Sica (ruptaş), Catrina pr. Gheor- 
ghe Botezatu, Susana Trandafir Grecul, loana lui lon, Ioana preu- 
tolui Nec. Cârian, Ilinca Meşniţoae, Safta V. Lepădatu (din bir- 
nici), Ştefan C. Harbuz (slug:), Maria Nechita Rusul, Paraschiva 
Gavrii Popa (din birnici), Maria V, Su pu (birnic ot Brodoc), So- 
fila Castroieneasa (băcălie ; barbatasău a fost neguţitor om strâla), 

Rifca jidoavcă, Reiza Herşcu jidov, Măriiasă a Cârcului jidov, 
Meica jidoavcă, Sura I.i Boroh, Maria V. lacob (din câlâraşi), 

Alexandra Grigoraş a Donosoaei, Maria dasc. Neculai, Ruxanda 
D. Reiner (sudet Austricesc) ; Hama chităriţa (jidoavcă), Paras- 
ch'va lon Biănar, ilinca V. Leoştean (poicovnic), Ileana Simion 
Lepădatul (birnic) Alexandra Sim. Paholcea, Maria D. Murariul 
(din slugâ), loana Sim. Gh. Ilie (tij), Maranda Sava plugar (dia 
slugă), Vawlca Gh. Chiariul crăşmar (din Slugă), Mâriuţă V. Mer- 

ticar (tij), Dobriţa Gh. Dobre (din că'Araşi) Tudosie -C. Pricocbi 
(tij), Tudora Gh. Ghilasă (din siug4), Simina C. Proaspătu (că- 
lăras). , 

— 20 burlaci creştini, |. Gălan, |. Sim. Harbuz (a-gat), 
V. nepot lacob Morar, T. V. Lepădatu, Pintilie lvancu (bicalu), 
Radu Crâşmar ot Nast sa Rugina, loan Rusul o: Marcu lancolo= 
vici lacob crâşmar ot Ile Maxim, Nec. Popa (la dughiana ot 
Ruginâ), Vasiie argat la lamandi, Z haria argat (la V.sile lacob 
morar), Stoica Mocan. 1. Rusul, D. Casilan, Simion Lungul, $mil 
dascal jiiov, Herşcu dascal jidov, lancul doftor jidov, Molsă crot- 
torul jidov, David Paroh jdov.
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— 6 lăturaşi a pottei Vasluiuiui: Gh. Găman, Chirilă D. Ste- 
clic!, D. Gh. Creţu. C. Coman, D. Sava Dulgheriul, Gh. Hăr- 
lăoanul. | 

— 8 cioeli ai bisăricii cu hramu Sf. Adormire : lon a Cris- 
tinei, Zaharia (chitar), |. Arsăni (cojocar), V. Arsăni (tii), |. Bu- 

zaiu, Gr. lord. Botezatu (cojocar), |. St. Ţurcan, C. Portariu 
(tabacar). i 

8 oameni tocmiţi cu hac: lon (pah. St. Angheluţă), Ga- 

vril (ij), Gr. Chitar (la Zaharia chitar), Gh. Grecul cfartarnie 
de târg), 1. Săgachi, T. Budul: Anghelachi Hasan, Gh. 1. Filoti, 

(serdar Carp, ertat). A 
— 6 feciori de ruptaşi neintraţi la nici o treaptă: Sim. 

T. Sachi ruptaş (bacalie plăteşte dajde lui T. Sachi ruptaş, carte 

1825), Gr. Chiriac ifRâşcan (fecior 'de mazii), M. V. Leuştean 

fecior de polcovnic), |. V. Leuştean (tij), D. lamandi Cara (ficior 

de vel căpitan), lon C. Barbălată (fecior de mazil). 

— 5 cari să află în slujba ispravniciei şi în alte slujbe supt 

râuduiala de privilighiat: 1. Botezatu căpitan de târg (carte 1825), 

N. Beldiman (Căpitan la poşta Strâmtura), N. Tufă (tij), Gh. 

Finix (Căpitan de poştă la Vaslui), Ilie Maxim (crăşmă), mai îna- 

inte a fost căpitan de tărg. | 

| — 11 sudeți austrieceşti. Sol>mon sin Pascal Gruber (jldov 

sudet austriecesc, cu patente din 1827 Ghenar 1. No. 327, năs- 

cut la Snetin în Galiţia, rachier). 

— lancul Goldştein argintar, bătrân şi slab (rachier jidov 

în Vaslui, patenta 1827 Ghenar.1. No. 330, născat la Rădăuţi în 

Bucovina). | 

— Berl lancu Goldşteîn argintar (rachier jidov Vaslui, pa- 

tenta 1827 Ghenar 2, No. 329, născut la Cuturi în Galiţia)). 

_— Moisă Helman zet lancul argintar (actarlâc patentă 1827 

Ghenar 2, No. 329 născut la Cuturi în 'Galiţia?. 

— Idel Helman zet Hăham (actarlâc, Vaslui, patente 1827 

Ghenar 2 No. 331, născut la Cuturi în Galiţia). 

— Ițic Gruber zat Pastal (bogaslerie Vaslui, patente 1827 

Ghenar 1. No. 325, născut la Sneatin Galiţia), 

— Leiba Helman brat Idel (patenta 1823, Ghenar 2 No. 20 

născut la Cuturi Galiţia). 

__ Samoil Smiad, stoler (patenta 1816 luli 16 No.9 21080) 
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— Ştefan Cost. Luda (grec, Vastui, patente lui Lipă 1827, 
Ghenar, născut la Kronstad). , | 

— Neculai Chiriac Hagieglu (grec. Vaslui patente 1827, No. 
337, născut în Bucovina. | 

— Iosip Solomon, velnicer. 

— 5 sudeţi prusăşti: Marcul lasobolovici (rachier) ; Leiba 
„Marcovici (lipscănie); Anastasă Rugină (crâşmă). 

— Peste tot 218 liudi. lar în cele 2 ceastii (despărţiri) ale 
Vasluiului avem 430 iiudi, iar cu feciorii de vrâstă .în număr de 
47, fac 477 liudi, sau peste tot 2000 suflete. 

CCĂXXI. 1817-1842. Ştiri despre Vaslui luata din colecția 
Hurmuzachi; privind mişcările armatelor ruseşti. 

1811 lanuar 12, Bucureşti. Le Doulx scrie cătră Champagny 
pentru ernatul armatelor ruseşti în Principate. 

„In Moldova a stat divizia 18-a sub comanda generalului 
Prinţ Șerbatoff, divizia 12-a sub comanda generalalui Woinoff, 
11-a divizie sapt comanda generalului Raywscky, şi a 15 supt 
comanda generalui Markoft, 

„Regiment d'infanterie Navrerosky mousquetarires ă Was- 
loyi“. (Hurm. XVI 890). 

lar în 1811 Febr. 16 Martin scrie către Champagny tot 
despre ernarea armatei ruseşti că divizia 12-a supt comanda lo- 
cetenent general Woruft ia Iaşi, că „fusiliers Narewski ă Vaslui”. 

(idem XVI,899) 
——————. 

In 1811 Sep? 4. Martin scrie cătră Marat despre mişcările 
armatei ruseşti şi anume divizia 9 şi 15 supt comanda genera- 
lilor lermaloff şi Markoff. 

„On ajoute qwune des colonnes arrivea â Vaslui, ă douze 
lieues d”ici, sur la route de Walachie, a recu l'ordre. de Ssy ar- 
reter et d'y atteudre de nouveaux ordresc, 

(idem XVI. 924)
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1ȘI2, Ianuarie 4 lași. 

Fornei!ty scrie către Otto despre încheerea păcei şi despre! 
împărţirea trupelor ruseşti în cartierele de iarnă. 

„Le gEncral Markofi n'est poiut encore arrive. Sa division 
hivernera dans les districts de Boursat, Vaslui, Jassy et Step- 
hanetti“. 

(Hurmuzachi II supl, A 658). 

lar în 18 Ianuarie Fornetty scrie cătr: Oi:o : 

Le general Markoti se dispose ă retourner ă Bucarest, 
Plusieurs milliers de recrues se sont mises en marche pour Vas- 

Jui et Bourtal. 

(dem II. 1.661). 

la 1812 Ghenar 22. armatele ruseşti erau Cantonate în ţară; 
„Compagnie No. 38 artilerie, lleut Debarbich a eu le quar- 

tier dhiver ă Wasloyi.* idem XVI. 935, 

  

1824 Noembre 10 laşi. Tancoigne despre dimisia isprav- 

nicilor de Vaslui. 

Tancoigne scrie lui Damas că cu prilejul plecării princesei 

loi Vodă lon Sturza, la 3 Noembre, condusă de 100 Turci, a 

venit ştirea alarmantă că domnul Munteniei ar fi îugit şi ră a 

fost prins ia Tărgovişte. Drumul îl făcea pentru a îi faţă la în- 

Surațul fiului său cu fata boerului Dimitrie Ghica, întru cât el 

era oprit ca ostatec la Poartă. | 

Când a ajuns Princesa la Băriad, beizadea Gheorghe, care 

mergea cu maică-sa la nuntă lvâ cu forța bani din casa sameşiei 

deşi i se raportase că banii au fost deja trimişi la visterie, | 

„Les ispravniks aprăs avoir fait leur rapport ă la vestiarie 

"ont donne ieur rapport a la vestiarie ont donn€. leur demission, 

Pareille chose est arrivee a Vaslui. | idem XVII, 

  

1825 April. Tancoigne despre escesele arnăuţilor. Turceşt 

în ţară. 
5 a 

Tancoigne scrie despre escesele armatelor turceşti în ţară,



— 2176 — 

„Dans les districts de Dorokoi, de Vaslui et -de Herz, plu- 

sieurs. sujets .Autrichiens. et Russes ont. €t€ maltraltes par les 
Turcs el mis en prisen chez les Bechlis agas“. DR 

XVII. 14 

1829. Iunie 12 Jaşi. Viollier despre holera la Vastul. 

Viollier scrie cătră Portalis despre mersul holerii în Moldova. 

„La peste mest 'point encore ă lassy, mais elie envahit la 

drincipaute. On annonce qu elle s'est declaree ă Berlad, dans un 
village prăs de Bakau et â Vaslouy, fort peu' distant de nous“ 

XVII 174 

1829 Noembre 2 Iași. Viollier despre armateie ruseşti can-- 
tonate ia Vaslui. 

Vioilier scrie lui Polignac despre mişcările armatei ruseşti, 

în numâr de 65000 oameni. 

„Une troisizme division designce pour Poccupation de |ă. 

Moldavie sera repartie dans les districts de Vas!oyi, Galatz et: 
Fockchani. 

XVII 224. 

1634 Febr. 15 Iaşi. Mimact despre cantonamentul arma- 

teior ruseşti la Vaslui, 

Mimaut scrie cătră Broglie despre armata rusească, care 
va rămânea în ţară pentru ocupaţiane, chiar după numirea Prin- 
tului ; şi cu acest pri'ej dă un plan al cantonamentelor, magazii 
şi spitale pe dromurile militare. 

Route de Yassy ă Focschany: âă Yassy, 6tape, hâpital et 
magasin; Vasloui et Dokolina, repos; —Byrlat — stape; Pripo- 
neşti et Tekutz repos ; Foschany, ctape et hâpital. 

Hurmuzachi, XVII 317 
  

1835 Iunie 24, laşi. Itinerariul lui M. Gr. Sturza Vodă spre: 
Vaslui şi Huşi. 

Cătră cinstitul departamentu . a trebilor din I&untru isprâv- 
niciei ținut Vasluiulai.
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| Pre înălţatul nostru domn la trei ceasuri după amiază din 
Borde sau adus aice în Vaslui la casăle dmisal: cucoanii Elencu 

Şubino unde şăzând la masă -şi odihaindusă la şasă ceasuri :sau 
pornit cătră Huşi, pitrecândul pân la pocta Cordenii, în :capul 

ținutului Fălciu şi după datină na lipsestu a înştiiuţa. O 

No. 4084. " Vasile Buzdugan medelnicer 
Primit lani 30, No. 11515. | a 
Arh. Stat. laşi, dosar No. 75 transport 797, opis 907 fila 40. 

Obs. ltinerarul iniţial a fost modificat, că de unde urma 

să[se înceapă drumul în ziua de 15 lunie „din laşi la Vaslui 

prânzul şi masul 16 ciasuri. 
"16 lunie din Vaslui la Huşi prânzul şi masul 7 ceasuri după 

aportul Isprăvniciei de Vaslui, Domnul a sosit în Vaslui la 30 

lunie şi la :Huşi a fost la t lulie 1835. NE i 

1835 Aug. 10 Iaşi. Duclos despre rădicările de planuri ale 
:armatei ruseşti în Moldova. 

Ducios scrie cătră Broglie despre. intrarea trupelor ruseşti , 

în “Moldova şi rădicările de planuri. 

„Un colonel, un major et an capitaine - russes sont venus 

travailler au plan statistique de la Moldavie. Le solonel s'es 

ports suc la route de Botochan, Dorokoy, Hertc et Folticheni ; 

le major sur celle de Bakcou Romano, Piatra, et le capliaine 

sar la route de Vasioui, Housch et Beriat. 
Harmazacki, XVII 515 

  

1842. April 10. laşi. Şoselele naţionale din Moldova. 

Comunicarea făzută de Vodă Mihai Sturza la adunarea ob- 

ştească, între altele arată că din totalul de şcsele făcute din noa, 

şi anume 33181 sfânjeni „iois=s“ pentru judeţul "Vaslui revine: 

„dans la direction de Vaslo.u 29175 toises achevees et 6395 

ioises commencses.* 
Harmuzachi, XVII 860. 
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1838 Ghenar 21 (regeste), Drumul Dumbrăvenilor între 
Vaslui şi Brodoc. Mărturie a 11 oameni adeverită de giudecă- 
torie cuprinzătoriu câ au ştiinţă pentru drumul ci să zice acum. 
Dumbrăveni, că nu este acesta ci astăzi umblă printre hotarăle 
moşiilor Vasluiului şi Brodoc, căci dramul Dumbrăvenilor vechiu 
mai înainte au fost pe din sus de acesta şi treci prin poiana 
Dumbrăvenilor, şi din vremi în vremi sau părăsit mutândusă dru= 
mul acesta mai pe din gios de cel adevărat drum.. 

[Din anaforaoa divanului din 31 Oct. 1839, Condica de a- 
naforale No. 30 pg. 18; Arh. Stat. Iaşi). 

  

CCXXXIL. 7858 Mai 19. Hotarul Vasluiului despre Bahuari. 
Medelniceral Codreanu, clenul judecătoriei de Vaslul rapor- 

tează asupra hotarelor dintre'moşia Vasluialui şi Bahnarii Saftei 
Cantacuzino logofăteasa următoarele : 

„Că mergând la pontul întăi de pretenţie adică unde dă 
apa Racovei în apa Bârladului, şi unde după rostirea hotaraicii 
med. Neculai Racoviţă din 7265 să uneşte că au fost podul hat- 
manului Miclescu am cetit documenturile înfăţişate de imbe păr- 

. ile, care şi prin pomenita încheere de mai sus sânt arătate şi 
având în privire harta moşiei Vasluiul. precum şi de faţă starea 
locului au canoscut că acest sămn firesc care pe hartă este în- 
semnat la No. 2, iaste în linia grindului călugăriţelor, (No. 3) pe 
unde şi stăpânirea să urmează acum fără gălcevire, şi pentru că 
prin ispisoacele încunjurătoare moşii Băhnarii să rosteşte că în- 
cepând hotarul din Cetăţue, (No, 6) au mers la vale- pe ia fân- 
tâna Cornii, (No. 5) şi prin poiana lai Sârbotin (No. 4) şi pe la grindul Călugăriţilor (No. 3) au venit până la podul hatmanului 
peste Bârlad, până în drumul cel mare în movila unde au des- 
călicat sfânta, fără să rostească drept ce loc a fost podul hatma- 
nulni, şi cerând de la vechilul dmsale logofetesei ca săi arate 
dovadă unde anume au fost podul hatmanului şi nu iau înfăţi- 
şat nici o dovadă, iar stăpânirea dumsale logofetesei sau văzut 
întinsă în sus pe apa Bârladului precum pe hartă iaste însămnat, 
De acole apoi întorcândusă spre răsărit au . cerut de la vechl- 
lul dmsale nadvorniciţei săi arăte movila sfintei, (No. 1)şi drumul 
pomenit prin hotarnicile moşiei Bahnarii şi de unde dă apa Ra- covei în Bârlad, mergând în drept pe şăs din gios de o gârlă



  

ce dă în Vasluiul vechiu, iau arătat un loc unde ar îi fost mo- 
vilă, dar el movilă nici de cum nu au cunoscut, însă acole au 
aratat un polcovnic Andreiu părcatab i un Enache Solomon din 
târg Vasluiului, că iei umblând cu inginerii ce au râdicat planul 
moşiei Vasluiului la 1833 luli, atunci sar fi conoscut ceva. mo= 
vilă dar acum nici cum nu să cunoaşte. Au cerut şi de la ve- 

chilul dmsale logotetesei ca sâi arate movila ce ar îi mai în sus 
şi lau dus în sus pintre Bârlad şi pintre gârla ce veche din sus 
şi dă în Vasluiul vechiu, (No. 34) pără în gardul ce este pus pe 
linia ce este însămnată pe hartă, pe unde acum să vede întinsă 
stăpânire dmsale logofetesei, şi iau arătat un loc întinsu unde nici 
de cum nu au putut cunoaşte că au fost movilă ce prin hârtii 

se numeşte a sfintei, iar peniru drumul vechiu alpoşiei au măr- 

turisit atât oameni din Bahnari şi acum vornic Ștefan Buzdugan 
şi alţii acum arataţi,-că mai înainte au fost pe acole pe şăs 

pintre Bârlad şi Vaslui şi întra în târg pe din gios de biserica 
sf. loan pe care şi ei lar fi apucat şi nu de mulţi ani sau părăsit, şi 
umblă acmu pe din sus de tărgu şi acoie unde lau das vechilui 
dmsale logofetesăi stând a lua sama stării locului după hartă 

'şi cuprinderea ispisoacelor înfâțişate de vechilui dmsale logofe- 
tesei, au venit în lămurire că după ce zâc scrisorile că au trecut 

apa Bărladului pe la podul Hatmanului pănă în drumul cel mare 

la moviliţa unde au descălicat sfânta, şi de acolo spre răsărit 

peste apa Vasluiului, i pe Vasluiul cel bătrân păn la obărşia 
Topilelor, pentru că intre apa Vasiuiului bătrân şi între Bârlad 
să mai găseşte şi o gârlă cu apă vie, precum şi pe hartă să 
vede însămnată ar fi trebuit să zică că au trecut mai întăi piste 
gârlă şi apoi peste apa Vasluiulni, fiind In depărtare gârla a- 

ceasta de Vasluiul bătrân, şi cu toate că piste Vasluiul bătrân 

să găsăsc doâ moviliţi ce în hartă sâut însămnate, care leau 

văzut şi sânt bine cunoscute că sânt movile dar nici una nu sau 

putut socoti a fi movila sfintei pomenită prin scrisori, bine în- 

țălegândusă din scrisori că movila şi drumul cel vechiu iaste 

între Băriad şi Vasluiul bătrân în dreptul podului Hatmanului. 

Aşa dar neputândusă întemeia nici pe locol ce au arătat vechilul 

dmsale nadvorniciţei, nici pe acel ce lau aratat vechilui dmsale 

logofetesei, că adică acolo ar fi fost moviliţa numită a sfintei 

sau întorsu iarăşi în dreptul apei. Racovei unde dă în Bărlad şi 

trecând apa Vasluiului bătrân pe din gios de gârla ce veche diu
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sus şi dă întrinsai, care şi în hartă este aratată; au purses pe 
Vasluinl bătrân în sus, şi cerând de ia vechilul dmisale logofe- 
tesel ca săli arăte unde au fost obârşia Topilelor lau dus lao 
piatră ce iaște din vale de drum lângâ poştă (No. 33) şi iau 
arătat că acolo ar fi fost obârşia Topilelor ce să pomeneşte prin 
aratatele ispisoace a moşiei Băhnarii, şi lagă. ca această piatră 
Sau văzut cu îndestulă depărtare de apa Vasluiului bătrân în 
care vor putea înţălege că au fost obârşia Topilelor, dar pentru 
că pomenitele ispisoace a 'moşiei Băhnarii glăsuese că după ce 
au agiunsu la movila sfintei au trecat peste apa Vasluiului pe 
Vasluiul cel bătrân pân în obârşia Topilelor, iar mai ales ispl- 
socul dmnului Ili: Vodă din 7176 zăci că din drumul cel mari 
unde au descălecat sfănta au mers pe şăs peste apa Vasluiului 
în sus până în capol Topilelor, înt”un grind, şi de acolo pa şăs 
în sus pără în fântâna răielor în sus şi de acolo priste deal până 
în valea Busei și peste maica în ceia parte diasupra adăii diia- 
conului în zarea piscului viilor, de şi în țărmurile apei Vasluiului 
bătrân nu sau găsit nici piatră pomenită prin ispisocui dmlui 
Constantin Vodă din 7199 la obărşia Topilelor nici grindul de la 
capul Topileior pomenit prin atatatul mai sus ispisoc a domanlui 
Ilieş, dar fiind că ispisocul domlui Ilieş zice că de la capul to- 
pilelor au mărs pe şăs pănă la fântâna Rălelor în drum şi de 
acolo preste deal până în valea Bustei care este văzută şi acum nepu- 
tândusă schimba şi preste matca în ceia parte deasupra odâii Dia- 
conului în zarea piscolui viilor unde iaste şi acum piatră şi unde 
prin hotarnica medelniceriuiui Racoviţă din 7265 să zi:e la Corn, 
nau putut lua de temeiu propunerea vechilui d-sale logofetesei că a- 
dică acolo ar fi obârşia Topilelor, căci de la piatra dia vale d= drum 
de lângă poştă, după glasurile ispisocului domnului Ilieş nu mai 
este înainte şăs ca să ajungă la fântâna Rălelor în -drum, şi apoi 
să meargă piste deal în valea Bustei şi preste matca în ceia 
parte în zarea piscului viilor, ci de acolo să incepe podiş şi dea- 
lu! văii Bustei; şi măcar că acolo la piatra din vale de drum, 
pe care şi hotarnica med. Racoviţă din 7265 o pomeneşte fân- 
tâna Rălilor, acum nu' sau putut dovedi, dar acole să îaţălege 
că au fost fântâna Rălilor, iar'nu obârşia Topilelor, şi cu aceasta 
încheind numai pontul întăiu a pretenției după - dascoperirile ce 
au putut face, au purces ca să meargă la al doile pont depre- tenţie şi ajungând Ia piatra din zarea văli viilor, unde să nu-
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meşte la Corn; au adaos vechilui dumisalei logofetesei că de 
aicea şi pâră ia fundul viişoarelor în zare mai urmează o pre- 

tenţie, căci o moviliţă ce să pomeneşte prin ispisocul domnului 

Costantin Vodă din 7199 şi piatra în gura văii viilor, care ispl- 
soc zice: „că diu dealul viilor din zare au purces la vale, şi 

mergând spre soare-răsare pe deasupra pomilor Nechitei întru o 

„moviliţă au pus atâlpu ; ar fi moviliţa şi piatra mult sai sus 

de linila pe unde acum să u-mează stăpânirea, şi de acole ar 

irebui să meargă moşiia Vasluiului la zare despre Bahnari, iar 
nu pe acolo pe unde acum merge, şi cuprinde o însămnată bu- 

-cată de loc. Apoi acole stând a lua sama rezoluţia închietă la 

9 Mai de şi să vede că la trataţie în presudstvii vechiul dumi- 

“sale logofetesei nau propus anume acest pont de pretenţie, dar 

fiind că pomenita rezoluţie glăsueşte ca să facă cercetara atoată 
iiniia despărțitoare moşiei Vasluiului de Bahnari, şi apoi zice şi 
mal cu dinadinsul la locurile de pricină să iei în primire faţa pă- 

mântului şi în laturile iiniei, sau marginit a întra cu cercetarea 
şi la acest pont şi aşa purcezând dia dialu! viilor au cercetat pen- 

tru pomii Nechiţei şi pentru movilițe şi lasă că nici pe hartă nu 

sânt însămnate aceste sămne iar nici pe fața pământului nu sau 
putul afla ; apoi vechilul dumisale logofetesei lau dus aproape 

de fundul văii viilor la un însămnat delişor, unde să găseşte o 
piiatră şi au propus că aceia ar fi moviliţa pomenită prin ară- 

tatul ispisoc, arătândui şi nişte pomi mici, care iar propune că 

ar fi pomii Nechitei, însă de şi acolo sau văzat întru adevăr un 

stâlpu de piatră, dar de moviliţă nici cum nu sau putut socoti 

acel deal şi nici nucii aceia din pomii Nechitei; mai ales că tot 

pomenitul ispisoc a domnului Constantin Vodă zice că de la a- 

cea moviliţă au purces pe margine păiurei spre spare-răsare pe 

calmea dialului păr în zarea în pravilă, adică la fundul viişoa- 

relor, pe unde şi acum să păzeşte stăpânirea, şi acea platră unde 

.s% găseşte acum astă:i este în pădure, find îndestulă depăriare 

păn la margine pădurii, şi nici culme de dial pân în zare în 

pravi'a, adică în dealui despre Bahnari nu este, iar pe acolo pe 

unde să păzăşte stipănire, adică din gura văii viilor şi pân la 

-fandul viişoarelor să vede şi margine de pidure şi culme de 

dial, precum şi la hartă iaște însemnată, mai vârtos că dacă a- 

cum ace. piatră să găseşte în pădure, de şi pădure acum nu 

este întemeiată, dar apoi la 7179 pe când pomenitui ispisoc a
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domnului Corstantin Vodă zice, „de la acea moviliţă pe marginea 
pădurii, nu. rămâne îndoială că pe atunci pădurea au fost mai 
întemeiată, fiind in mijloc trecuţi 147 ani, fiind îndestul de do- vadă şi gura viişoarelor pomenită prin arătatul ispisoc, că piatra 
nu poate fi aceia ce o arată vechilul dmsale logoietesei, căci 

” arătatul ispisoc rosteşte că pomii Nechitci şi moviliţa iaste în 
gura văii viilor şi mai ales că şi ispisocul domnului llleş zâce,... 
„Că din zare văii viilor trece îa ceia parte“ şi apoi pa lângă toate 
acestea hotarnica med. Racoviţă din 7265 după ce de la movila 
Sfintei încunjură moşia şi vine la groapa Nebunului în dialul 
despre Bahnari, unde este pont neprihănit. zice „că de acolo la 
vale pe zarea dealului viişoarelor spre apus pănă la Corn“. unde 
jaste iarăşi pont neprihănit şi nerămăindu-i indolală Că stăpâni- 
rea să păzeşte de la Corn şi până în fundul vii Şi acelor, în- 
tocmai după cuprirderea acestor hotarnice, nau putut lua de- 
iemeiu acea piatră nici propanerile dmsaie vechilulul logofetesei, 
după care au pâşit apoi cu cercetare de al doiie pont de pre- 
tenţie din partea dmisale nadvorniciţei Elena Şabina ce şi prin 
pomenita rezoluţie din 9 Maiu să insemnează Şi mergând lalgroapa 
nebunului (No. 29) au luat sama hărţii Şi stării iocului, cât și 
cuprinderii documentelor înfăţoşate de îmbe părţi şi au cunoscut 
că harta înfăţoşată de vechilul dmsale nadvorniciţii lasta înicc- 
mai după starea io:ului, şi că da şi stăpănirea utmează de la 
groapa Nebunulai drept înainte la vale peste fondul văii Bah- 
narilor păn la poiana lui Mihai Ungurul în dialul din mijloc, unde iaste şi piztra (No. 28) dar hotarnica din 72(5 a lui Stefan 
Pilat vornic de poartă, îrcunjurătoara ioculai spatarului Mihai 
Racoviţă, care acum iaste alăturat călră moșiia Vasluiul, ce 
este întărită şi cu ispisocul domnului Antioh Constantin Vcdă 
din 7205 Sept. 28, lămurit dă a înțălege că de la groapa Nebu- 
nulu! mai merge în gios drept pe muchea dialului pe drum, pâră în dramul odăilor, şi apoi apucă drept la vale spre săsărit 
prin pădure peste fundul văii Bahnarilor la polana Ungurului Mihai, care pădare lipseşte fiind tăiată, şi ispisocul dmlai lieş Vodă din 7176 încungiurător moşiii Bahnarii iarăgi arată că dpi ce sau suit până în zare în pravilă, adică în fundul viişoarelor, 
apucă apoi la vale prin rădiu Şi prin fundătura văii Bahnarilor:- 
şi piste matcă la dial pre din sus de tufele cele roşii, cara sămne 
ao să pot şii în dialul din mijloc în poiană, însă fiind că acum
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nu sau putut dovedi care anume drum este a Odăilor, din doă 
drumuri ce vin dinspre Bahnari, ce şi pe hartă sânt însâmnate,. 

şi fiindcă ispisocul dmului Costantin Vodă din 7199 şi a dmului 

Costandin Daca. din 7202 dau a înțălege că din fundul viișoa- 
relor, unde se găseşte acum colțul din gios a moșiei Vaslu-- 

iului despre răsărit în dealul dispre Băhnari mai mergu pe: 

culmea dealului în sus până în drumnl Nebunuini şi apoi merge 
după a lor glăsuire la poiana li Mihai .Ungurul în dialul dia: 

mijloc, care după rostirea ispisocului dmnalui Costandin Vodă 

din 7199 sar pute înţălege că drumul Nebunnlui ar fi dela groapa 

Nebunului la vale spre răsărit spre poiana lui Mihai Ungurui 
din dialul din mijloc, pe unde acum să urmiază stăpânirea despre 

Băhnari, iar din cuprinderea ispisocului dmnului C. Duca Vodă 

din 7202 precum şi din hotărnicia med, A. Racoviţă din 7265 

sar putea Înțălege că drumul Nebunului esie acei ce merge de 
ia groapa Nebunului în gios pe dialul despre satul Băhnarii, care 
şi pe hartă iaste arătat; şi că dapă aceste imprejurări neputâu- 

du-să mai mult lămuri care anume din documenturile infăţoşate 

ar putea sprijini adevarata stăpânire pe unde să să păzască, după 

descoperirele ce au putut face prin cercetare la faţa lacului, in- 

eunoştiințază giudecătoria spre ce înainte lucrare“. 

CCXXXIU. 1858 Mai 29. Hotarul Vasluiului despre Brodoc. 

Assesorul Judecătoriei de Vaslui, rânduit în cercetare ho- 
tarulai moşiei Vasluiulni despre Brodoc (proprietară Safta Can- 
tacuzino iogoteteasa) raportează următoarele : 

„« păşind cu cercetare la stare locului în ființa îmbelor părţi 
prin vechili şi mergând la pontul întăiu de pretenţie iau aratat 

vechilul dumsale nadverniciţii Şubina că de la piatra însămnată 

pe hartă supt No. 13 ce iesti aproape de malul Bârladului nu sar 

păzâ stăpânire întocmai după hotarnice, aşa precum merge rtar- 

gine moşiei spre apus pân în poiana Dumbrăveni, însămnată pre 

hartă sapt No. 12, şi tot înainte pe la moara văii Hăşculeţul, în- 

samnată „pe hartă supt No. 11, pără la ruptura însămnată;, pe 

hartă supt No. 10, pentru că hotărniciile atât a moşiei Vaslaiu- 

lui, cât şi a moşiei Brodocul rostesc pe drumul Dumbrăvenilor, 

şi drumul nu ar îi acest scris care să vede pe hartă însămnat, 

ci alt drum mai vechiu mai pe din sus de acesta, înfăţişând spre
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“dovadă şi o mărturie din 1838 Ghenar 21 de la câţiva oameni 
“încrediaţaţi pe formă, şi aducând de față pe oamenii iscăliţi prin 
arătata mărturii au purces dela pitatra de la Bârlad de supt 
No. 13 pe şăsul Bârladului marginea ntoşiei şi agiungând din vale 
de poiana Dumbrăvenii de supt No. 12, unde să cotește drumul 
“şi apucă în gios spre târgul Vasluiului, au mărturisit - acei oa- 
meni iscăliţi prin pomenită mărturie şi de faţă că dramul ce um- 
blă acum este nou făcut de câţiva ani încoace, şi acole iau arătat 
o săpătură puţin mai din sus de drum.l acest nou, zicâud că 
pe acole umblă drumul vech'u şi pur:ezând înhinte lau dus pe 
acolo pe unde ei au mărturisi: că umblă dramut vechiu prin poiana 
Dumbrăvenii şi tot înainte în drept piste vale 'ârgului pân fa 
Tuptura din zare dialului despre Racova însămnată pe harta supt 
No. 10, şi de acolo până în gura văii Posii, unde să numeşte și 
Hopul, însămnat pe hartă supt numărul 9, şi aşa în 'mergere pe 
margine moşiilor au căutat pietrele ce să arată prin hotarnice, 
şi nu su putut afla, fiind că acum lipsăscu, iar apo! pe unde lau 
dus oamenil zicând că pe acolo au fost drumul cel vechiu a 
Dumbrăvenilor, nu sau putut cunoaşte drumul vechiu de cât pe 
acole se înţălege că de la piatra de la Bârlad merge linia driaptă 
la poiana Dumbrăvenii şi pe la moara văii Hăşculeţal piste vale 
târgului pără la raptura de supt No. 10 şi de acolo la gura viii 
popii de la No. 9 şi de acolo de la gura văil popii sau Hopul, 
unde zici hotarnica med. Nec. Racoviţă că au ajuns viind pe 
părâul Ghilcarilor. şi pe apa Racovei despre as spre răsărit, 
iuând în priivire hotarnica aceasta, planul moşiei şi: starea lo- 
cului sau întorsu înapoi la ruptura de la No. 10 şi viind la moara 
văii Hăscujeţul, au stat şi uitându-să Ja piatra de la malul Bâr- 
ladului, ce iaste în:emnaţă pe hariă supi No. 14, au cunoscut că 
pe acolo pe unde lau dus oamenii iscăliți în pomenita mărturie, 
vine in linia acestor poncturi ce sânt n:prihănite, adică ruptura 
de la No. 14, piatra de la No. 13, moara văji Hăsculeţilor de la 
No. Il şi ruptara din dreptul gurii văii popii sau Hopul de la 
No. 10 şi cu toate că drumal vechiu nu sau pu'ut acum cunoaşte 
pe fața pământului, dar fiindcă drumul ui între aceste puncturi 
cotigeşte precum şi pe hartă să vede însămnat să cunoaşte o 
oareş:are împresurare a moşii Vasluiului despre Broioc, fiind pe une locuri în apropiere de linia acestor pnncturi drumul nou, iar pe ane locuri mai în depârtare, pe care drum acum să şi urmează stă-
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pânire păn în valea târgului, de unde apoi cotigeşte dramul nou și: 

merge spre apus mult mai gios pe la oaltă ruptură până ce sare în 
gura văii Popii, iar stăpânirea din vale tărgului și până la rup-- 
tura de supt No. 10, şi de acolo înainte păr la gura văii Popii 

de la No. 9, să găsăşti în linie puncturile aratate, pe unde au 
mersu oamenii de au aratet că au umblat drumul vechiu, şi. 

tocmai de a'ca şi mai bine se înțălege că drumul acest însămnat: 
pe hartă că este dramul acel ce! pomenesc hotarricile. Sau:în- 

tors apoi a lua sama şi hotarnicii moşiti Brodocul din 7202 şi 
- sau văzut cuprinzătoare că de ia piatra de la Bârlad, însămnată 

pre hartă supt No. 13 merge drept spre apus întra!t stălp lângă 

drumul Dumbrăvenilor care stâlpu acum nu să găsrşte și de a- 

colo drept la dial drumul întralt stălpu în vârtui cialului lângă: 
drum, care iarăşi nu să găseşte şi de acolo spre apus peste văl- 
cioara Furilo”, care acum s2 vede numită. 

Obs. |n planul de delimitera între Brodoc proprietatea 
doamnei Ana |. Racoviţă şi Vaslui, proprietatea princesci Elena 

Șubin, născută Ghica, în 1883 Mai15 de ingineriul Dobieş |. Vic-: 
tor se dau aceste distanţa între cele 26 semne geodesice însem- 

nate pe schiţa de plan ; începând de la brazda exciacaşilor de. 

Brodoc pe hotarul Vasluiului pân la o movilă veche, de unde 
incepe hotarul Mărăşenilor : se găsesc pe latura de hotar între 
Brodoc şi Vaslui 3447 metri. (acta Hina, Teodoru) 

  

CCXXXIV. 1825 'Septembre (regeste). 

In foaea de zestre, ce Alexandru C. Ghica hatman, dă fiicei 

sale Elenco, măritată cu Colonel Alexa Şubin, se spune între al-. 
țele că-i dă „târgul Vasluiului cu toate -seliştele de grin prejur 
după scrisorile acestai târg şi că venitul se vinde anual cu 14000. 

lei; şi-şi va lua venitul în doao vadele“, 
Intre altele i se mai dă: locul despre Copou, 12 pogoane: 

vie la Şorogari, 40 salaşe țigani căsaşi, -O salaşe ţigani lăeşi, câte - 

24 cuțite, furcaliţe şi linguri de masă. 

Obs. Elenco Şubia îşi face testamentul său în 1883 Mart 21.. 
  

CCXXXV. 1842. Primul buget al comunei Vaslui. 

In dosarul No. 1 al Primăriei de Vaslui se găsesc aceste: 

date despre veniturile târgului Vaslui pe anii 1842 şi 1843:
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Jidovii supuşi. austrieceşti se jăiuesc că au fost inpuşi la 3 

„galbeni pe an, plus plata fanaragiilor. Fiscul le fixază 66 lei pe 
an fără fanaragii. Cum galbănul umblă 37 lei, cursul îlscalui, 
-armează că comuna “Vaslui inpusese pe fie-care jidov să plă- 
tească 45 lei pe an mai mult, plas plata fanaragiilor. 

la sama zăciuelilor patentarilor şi alte iraturi pe 1842 gă- 
“sim că cahalii breslei jidoveşti au plătit fiscului următoarele sume: 

” 1287 lei zeciulală şi dările jidovilor pe şfertul L, 
1270 lei 20 parale zeciaiala şi dările jidovilur pe ştertul2, 
2557 lei 20 parale ; din acestea se scad ceia ce au răspuns, 1867 lei 20 parale comisarului. 

690 lei, râmân luaţi de ceauşul strângător, la cari se maj 
adaugă şi alte râmăşiţe din şfertul al 3-a şi 4-a de 
la jidovii răele. 

270 lei rămăşiţe asupra jidovilor sudiţi, 
1206 adică una mie două sute şase lei. 
lu observări se arată că tămăşița de 690 lei se compune 

„astfel: 
130 lei pentrn morţi şi fugiţi. 
90 lei rămăşiţă în târg. 
31 „» 20 parale primiţi de comisar de la Cantacuziao, 

438 „ 20 sfaterisiţi de ceauş. - 
"690 lei 

lar în sama anulai 1842 găsim aceste sume; 
349 lei 60 bani zeciuială pe sfertul |, 
339 , zeciuială pe sfertui [I-a. 
339, zecinială pe sfertul III-a. 
339 , zeciuială pe sfertul IV. 
70 „ ştraful, 
70, alt ştraf. 

112 ,. alt ştraf. 
1618 „ 6) bani 

In alte sămi găsim însemnate zeciuelile birnicilor fanaragii. 
L-a 1072 la 60 bani face zeciulala 107.30 
La 1072 la 60 „ face zeciuiala 107.30 

„La 1087 „ 60 , face zeciutala 108.90 
Total 432 Tei
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La 1102 la 60 bani sfertul | face zeciuiala 110.30 
La 1117 „60 „ sfertul [Il face zeciuiala 111.90 

Total 222 iei 

In sama bugetului târgului Vaslui pe 1842 găsim aceaste 
cifre: 

900 iei patentarii 

463 „ 60 bani jidovii 
432 , birnicil 
192 , mazili i ruptaşii 
1987 la 60 bani; fac sama anului 1842. 
La aceste sume, altă samă mai adaogă: 
1987 iei 60 bani, sama anului 1842 | 
198 „ 90 avalul cursului fisculai şi preoţii. 
70 „ — straful otcupciul casapilor pe sfertul |. 
70 „ — Straful otcupcialui pitarilor pe sfertul |. 

112 „ — straful de la cei ce au vâudut cu măsuri ne- 
- drepte, 

2438 „ 30 încărcături. 
40 —  cheltueli, pentru un lagum ia şoseaua din tărg. 

2398 „ 30 prisos pe anul 1843. 

(ss) C. Sturza. 

CCXXXVI. Sama comunei Vaslui pe 1843 

2398 lei 30 bani capital ramas dia anul 1842, 
1987 „ 60 „  zeciuiala patentarilor jidovi şi birniei. 
198 „ 90 „  avalul cursului acestor zeciuele. 
4584, 60 , 
1524, — scăderile *) 

3060 „ 60 baui prisoase pe anul 1844. 

*) Obs. Nu e fără interes a se şti pe ce se făceau pri- 
smele cheltueli cu caracter municipal : 

Meremetul a 4 căzi pentru foc . , 15 lei. 

Leafa a 2 fanaragii cu lumănările ior 1200 

Un şopron pentru tulumbe . . . . 80, 
4 fânare din nou . . ., . . , . . 9%, 

Cercuitul cu fer-a 4 sacale., . . . .131, 

Totai 1524 îet 

»
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COXXXVII. 1783. Planul Vasliiului, 
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Bogdan Dumitru vornic 252; 
— spatar 218, 

Bogza Vasile log. 63. 
Bogza Drăghici 64; — Busca 

64; — Loghina 74. 
Boilă popă 26; — Neacşa 26. 
Bolbosea post. 14. 
Boleac 65 | 
Bolea lonaşco vornic 65. 
Boldur Benedict 40. 
Boldur vornic de Bârlad 40. 
Boldur Campodux 41. 
Boldur Isac 41. 
Boldur Gh. Costachi agă 38, 

39, 41, 

Boldur Coman 40. 
Boldur dvornic 30, 38, 40. 
Bondrea D. stolnic 251, 252, 
Bondre Teodor 261. 
Bontea; spiţe — 7; etimolo- 

gia — 8. 
Bora 48. 

Borăşti 218, 250, 266, 

Borcea; gura văii — 92, 
Bordea 250, 277. 
Borodniceni 216, 231. 
Boroska 80. 

Borosăşti (Spineşti), 113, 218, 
244, 263, 

Borş Radu 250, 
Borşa 64. 

Bosie Sandul vatav 190. 

Boşoroagă Chirilă 223. 
Botca 261. | 
Boteanca  Tarsiţa vorniceasa 

254, 

Botezatu Gh. căpitan 258. 

Botieni 80, 

Y 

  

  
  

Botna 12. 
Botoşani 7, 80; 129 (târgul 

Doamnei) are 2 parcalabi 
277 ; ocolul—58,—ars 49, 

Boţeşti, schitul— 194. 

Boţoae 218, 246, 262. 
Boul Dragoş vornic 39. 
Booae Safta 39. 
Bour 147; valea —137. 

Bouşori 217, 240, 256, 263, 
Boziu Petre 49. 

Bozieni 49, 218, 251, 261. 
Braevici Duma 10, 14, 
Brăila 18 ; Brailorum oppidum 

45; Brilagum 45. 
Brandibur 195. 

Branişte Vasile 223. 
Brânza Gh. preut 250, 
Braşov 6, 7, 8, 17; pârgari şi 

şoltuzi de — 15, 16, 22. 
Braşoveni 42,43; birăul de — 

54, 
Braşoveniţa 253, 261. 
brat=— frate 119, 
Bratul Ion 14. 

Bresc, castelanul de — 50, 
Brzesky Nicola 54. 

bresle fără bir 219. | 
Brodoc, din hotarul târgului 

Vaslui 91, 125, 220, 221. 

224, 231, 234, 235, 254, 
264, 278, 283, vadul— 

135. 

Broglie 276, 277. 
Brudur Ana 27, 33. 

Brudureşti 27, 30. ăi 
Brusa 14. 

Brut Bartolomeu post. 59, 82.
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Brutto Bernardo 55, 56. 

Buceazczki 11. 

Bucium vornic 59;—preot 128, 

Bucium loan 14. 

Buciumeni 6, 

Bucovina 5, 54, 248, 273, 274. 

Bucşenescu lordachi spatar 242, 
243, 246. 

Buzur Vasile vornic de poartă 

„226, 236. 

Bucureşti 2-0, 275 (Bukarest) 

Bude 41. 

Budul Radu 150, 157. 

Budul loan 177. 

Bugeacul 46, 55. 
Buhuş Teodor comis 235, 243, 

245, 258, 

Buhuş N, vel logofăt 95, 220; 

vel med. 86, 

Buhuş Anica vorniceasa 262. 
Buhuş Lupaşco şatrar 92. 
Buhăescul Stef. 3 log. 141. 

Buhăeşti 65. 218, 254. 

Bujoreanul lon 115, 

Bujoreanul Toader 115. 

Bujoreşti; odaia — 265, 
Bulboasa 266, 564. 
bulucbaşa 124, 190 (de Galaţi) 
Buloae 126, locul — 124; — 

fântâna —135. balta—135 

hotarnica — 125. 

Burada T. 25. 

Burchi C. clucer 179;— diac 
267. 

Burchi lie spatar 261, 243 

(sărdar). 
Burchi Mihai 267. 
Burghele 92; prisaca..—215.   

Burghele Balaşa 25], 255. 
Burghele Costachi caminar 242, 

249, 250, 251, 266 (cormis) 
Burghele Ion 133. 

Burghele Matei 133. 

Burghele Neculai 251. 

Burghele Gheorghe 133, 251. 
Burghele T. post. 218. 
Burghele Safta 239, 258, 
Burghele Manta 111. 
Burghele Simion uricar 149, 

Burgheleştii 110, 118, 263; 
prisaca — 112, 116. 

burgher 7. 

Busca 63, 
Bustea pârău 131; dealul — 

139, 146, obârşia — 71, 
72,73, 74, 158, 160, 184, 
213. 
valea— 94, 110, 116, 118, 

131, 150. 
Butnariul, valea — 131. . 

Butucaria 244, 262. 

Buzdugan jitnicer 243. 
Buzdugan Elena spatar 247. 

Buzdugan Gh. med. 247, 248, 

Buzdugan Pan. stolnic 248, 

Buzdugan Sandul 133, 

Buzdugan Radul med, 241, 248, 
265. 

Buzdugan Toma sărdar 240, 

248, 249, 263. 
Buzdugan Vasile 277. 

Buzea 49 

Buznea Patraşco 124, 126. 
Buzne Vasile 241, 263. 
Buzneştii 63, 

buzuie „a căzut“—91,
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buzum „buzumul ce va eşi din 
ceara ce vom bate în 

teasc* 197. 

Caiata, movila — 44. 

Căldare Grigore 124, 125. 
.calaraşi de Țarigrad 219. 
Calimah lon dragoman 193. 

Calimah T. | Vodă 144, 147, 
149, 162, 207, 208. 

Calimach |. Gr. Vodă 144, 149. 
Calimach Alex. Vodă 144, 174, 

175, 179, 180, 186, 188, 

209, 237, 

Calimah A. Scarlat Vodă 230, 
232, 267, 270, 226, 227. 

Calistru Episcop Huşilor 128. 

Călugări, vadul — 16. 

Călugăreni 218, 253, 254, 265. 

Călugăriţa, grindul - 131. 138, 

278, 345. 

camană 147, 188 

cămănari 74. 

cămăraşi 129, 
Camenița 2. 
Câmpeanu Neag 14. 

Campodux 38, 41. 
Cananău Panaite 244, 

Canavaţos 60, 61. 
Canta A. vornic 244, 245, 246, 

Canta Nec, pah. 157, 159; — 
log. 231. 

Canta lord, vt. 249; 1g. 242, 247. 

Canta lon post. 217, 218, 

Canta Saita ban 247. 

Canta Cost. spatar 217;—vist. 

242, 251, 253, 

Cantacuzino |. ban 141; spa- 

tar 144. 

  
| 

  

Cantacuzino Safta vorniceasa 
263, 278, 283. 

Cantacuzino Maria (soţia lui 
C. Ghica), 198. 

Cantacuzino lordachi b. v. log. 

213 (epitrop si. Spiriden), 

216 (socrul lui C. Ghica 

hatman)—vornic 231. 
cântar 4. 

Cantemir C, Vodă 99, 101, 107, 

281, 282. 
Cantemir C. Antioh Voda 107, 

109, 111, 115, 116, 117, 
150, 207, 208 282. 

Cantemir C. D. Vodă 128. 

Canţireşti 218. 
Canţălăreşti 262, 244, 245. 

Capegibaşa 125. 
capitani'41 — de baltagi 219— 

de polcuri 125. - 
Cara lani căpitan 271, 

Cara Iamandi vel căpitan 273. 

Caracaş 82; biv post. 89. 
Caracaş C. jitnicer 131 — ser- 

dar 264 — uricar 98. 

Caracaş Andrei 133. 
Caracaş Catinca spatar. 254. « 

 Caracaş [, pitar 218, 
Caracasci Lampo 61. 

Caragea casap 61. 

Caragea Antioh vist, 189 — 

post. 61. 

Caragea Cost. ban 196, 
Caraiane 115. | 
Caraiane Tudora 115. 

Carabăţ Petre vornic 41 — 

parcalab de Vaslui 41. 

Caramanlău 60,
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Caravoliotul Stefan 58. 
cărbunari gospod 219. 
Cărceşti 218, 
Cărlan D. preut 267. 

- Cărlan Stefan preut 267. 
Cărlan Nec. preut 259. 
Cărleşti 262, 247, 

Cărligătura ţinut 3], 
ispravnic de) 

Carmare 268. 
Carp C. sardar 218; — caminar 

249, 250, 252, 253, 
Carp Cozma 134 

Carp Dim. 249, 
Carp C. caminar 246. 
Carp Gh. diac 249 — sardar 

266. 

Carp lou sluger 218,— sardar 
223, 224,—2 iogofăt 224, 
caminar 229, 239. 242, 
249, 253, 258, — comis 
249,— aga 266. 

Carp Matei 2 log. 215;—spa- 
tar 249; sardar 261, 

Carp Petre, căminar 249, 
Carp Zoiţa comis 249, 265. 

«Carp Teodor med. 161 (is- 
pravnic de Vaslui) 163, 

54, 248 

164, 165, 167, 169 —pa- . 
harnic 215. — ban 242, 
249, 250 

Carp Vasile 266. 
Carpăn, poiana luj — 134, 135, 
Carvasară 179. 
Căscoeşti 249, 266. 
Caslan Vasile 223, 
Casian Gh, preut 267, 
Castelan 50, 

  

      

catane 248. 
Catargiul Filip spatar 142, 
Catargiul Ilie logofăt 128. 
Catargiul Stefan clucer 198, 
Caţichi Sandu căminar 245, 

249, stoln. 242, 244, 
Caţiki Lampos 60. 
Caţichi C, stolnic 244, 246 

(Sardar). 
Caţitos Ioan 60. 
Căueşti 265, 247, 
Cazaci 17, 
Cazacul Gheorghe 125, 126, 
Cazacul Toader 60, 
Căzăneşti 218, 248, 265, 
Cazimir Ruxanda, spătăreasa 

262. 
Cazimir Iordachi spatar 254, 

246. 
Cazimir rege 9, 10. 
Cazimir Petre pah. 218, 244, 

(Spatar), 245, 247, 248, 
Ceacârogiu 61, 
Ceaur Dim. logofăt 103, 
Cehan Apostol 77, 
Cehan Petre 37, 64. 
Ciornei; moara lui — 266, 
cepăritul la bute 188, 
Ceremuş 34, 
Cerbul zidar 163, 167, 
Cerchez Sardar 152, 
Cerchez Mihai spatar 153, 228. 
Cernacojinţi 49, 
Cernătoae 47. 
Cernăuţi 49 (ari), 54, 80 (Co- 

ernotz). 
certare „au dat-—« 123, 
Cervona 49.
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Cetatea albă 37, 54. 
Cetăţue 94, 96, 131, 132, 270. 
Chetreşti 218, 254, 264, 
Chelsie Neculai 133, 

Chiev 16. 

“Chigheciul 54, 

chihae de surugii 190. 

Chiţocul 76, 82. 
Chilia; vama —5, 10, 16, 37. 

Chintea 43, 

Chirceşti 241, 257, 263 

Chirica 76. 

Chiriac Solomon 170, 174; 

căminar 244. 
Chiriac C. polcovnic 251. 
Chiriac Vas. jicnicer 251; 

-căminar 241. 

Chiriac Hagi Neculai 228, 274. 
Chiriac arhidiacon 255. 
Chirilă M. Darie 258. 

Chiriţa 119. 
Chiriţoae Toader 125. 
Chirul Stefan 223. 
Chirul Toader 223. - 
Chişinău are 2 părcalabi 129. 

Chiujdeşti 266. 

Ciceu, cetate 50. 

cilenul judecătoresc 278. 

Ciocărleşti 250, 265. 
Cioban 65, 67, 7l. 

Ciofeni 134, 244, 262. 

Ciohodar.Gr. capit. 245. 

Ciohodar ion :182. 

Ciohadar Cost, vătav de co- 
pii, 180, 181. 

Ciohodar lordachi căpitan 245, 

Ciohodar Nec. baş ceauş 245. 

  

  

Ciolag Catinca 248. 

Ciorăşti 262. 
Ciorăţa 218, 243. 
Ciorceşti 264. 
Ciornei Andrei post. 249. 

Ciorteşti 217. 242, 
Ciortorovschi 30. 
Cziszov lon 8. 

cisla Vasluiului 57, 58, 210. 

ciuboţesc 66. 

Ciuluc 50. 

Ciure Gh. pah. 266. 
Ciurean V. căpitan 247. 

Ciurlan T. 119. 121, 122. 

Ciutea 218. 
Ciuteş Băloş, movilă— 29, 95 

100, 131. 
Clanău spatar 3), 38, 39, 40,44. 
Clanău Dumitra 40, 
Clement ot visterie 155, 156, 

157, (diac —159, 161, 

166, 
Ciement Vas. camiaar 266 ;— 

moara lui — 156, 157. 

Climent Elena pitar 248. 

Cneajcin Danciul 14. 
cniaz 266. 

coboace de argint 87. 
cochii vechi (mezat, rizapazar) 

194. 
Cocuz pah. 46. 
Codăeşti 218, 244, 262, 
Codreanul Vas. preut 271; — 

condicar :161. 

Codreanul lon med. 278.242 

stolnic 241. 

Codreanu .D. stol. 241 242, 
Codreanul Nec. 120, 186. 
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Cogălniceanu C. stol. 144 
Cogălniceanu Ilie căminar 243 
Cogi aga Nec, spiţă—89. 

Cojona acbit. 194 

Colac 50. 

Colici Mihai 6. 
Coman lon is de copii 246, 
Comarnic Mihai 115. 
Comarnic Vanghelie 168. 
Conachi Gavril vornic 202,209 

224. 
condica Asachi 66. 

condica liuzilor 207. 

condica visteriei 202, 222, 239. 

Conoviţa 6. 
Consu 41 | 
consulat rosienesc 248, 243. 

Contaş 3 log. 20. | 

Conyezpolye Ion 9. 

copii de casă 219, 

Copou, laşi 204, 285. 

Corban Nec. vornic de poartă 
231. 

Corbic 76. 

Corbul, la—75 ; 93 (mănăstire). 
Corce, fântăna—94 96, 
Corcodele 265, 

Cordeni, poşta—337, 

corenie 39. 

Coriolan 48. 

Corlat uricar 118 

Corlat Mihai diac 122. 
Corne Sava sardar 246. 248, 
Corne Ion parcalab 113. 
Corne Ruxanda Dan 262, 

Cornea 44; fântâna—131, 132, 
158, 145, 278.   

Cornii 188, - 
Corniţă, valea iui—223, | 
Corod. Petre 45, 122, 123,128. 
Curodeanul Vas. preut 259. 

Coropceni 264. | 

Coropceni 242. 

Corvin Matei Regele 21, 

Coryat Mihai 2, 
Coryat Jorj 2. 
Coryat“ Teodor 2. 
Coryatovici Jurie 1, 2, 3. 
Corybuteşti 2. 
Corova gura—46, 128 (apa) 
Coruiul, fântâna—45 

Coschina 60. 
Costachi vornic 192,—spiţe 40. 
Costache Gavril sardar 98. 99, 

101, 107 171. 
Costache Gh. aga 38, 40. 
Costache Grigore spatar 218. 
Costache Iordachi stolnic 140 

—agă 265. , 
Costache Vasile stolnic 142,— 

agă 265. | 
Costache loan post 263. 
Costache Veniamin Episcop. 

Romanului 185. 
— Mitropolit Moldovei 

212, 230. 
Costache Ioan preut 40. 
Costache Celebi hatman (Ghi- 

ca) 197. 
Costache Lupul vornic 128. 
Costache Matei ban 205, 208, 

_209. 
Costachi  Manolachi vornic 

141, 144, 
Costanda 65.
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Costandacheoae Anica med, 
228. 

Constandachoae Maria stolnic 
211, 218, 229. 241, 243. 

Costandachi Nec, caminar 239, 
258. 

Costandin 64, 65;—casap 58, 
| 60, 
Costandin Ștefan 133, 262. 
Costantin preut 196. 

Costantinopol. 39. 

Costanţie egumen -Făstăci 206, 
Coste sardar 244, 245. 

Costin Miron log, 62, 63—vor- 
nic 92. 

Costin Neculai log 2, 22, 46, 

49. 
Costin Matei condicar; 215 

(clucer), 

Coşeşti 28, 38, 39, 
Coşescul lon Sion 39, 40. 
Coşescul Apostol 115, 126 (va- 

tav) 

Cotae, cupet 46. 
Cotae C. Gh. 270. 
Cotae Ştefan 133. 
Coteni 264. 

Coficu 249, 261, 

Cotnari 56. - 
Coţofani 48. 
Covurlui 6, 54, 125 (are 1 par- 

calab). 

Cozma 81. 
Cozma Toma pah. 25|. 

Cozmeşti 218, 253, 264. 

Cozmin, codrul—38, 42. 

Crăciunul 37. 

Crăciuna 18,   

Crăciuneşti 247, 265, 266. 
Crăciun Chihae 125. 
Crăcare 42. 
Craiu 39; hanul de —19, 46, 

(Crimeia). 

Craiu Mic vornic 14, 
“ crame 69, 70, 

Crasna 9, 10, 12; gura—43, 
92, 128—ocol sus 363, 
267. 

Crasna, apă 27, 80, 
Crasnepolye 11, 
Crasnipotoc 11, 

Crasnăşeni 92. 
Crasneş Sima 63. 

Crasneş Marica 63. 
Crasneş Giurge 63. 
Crăsniţa 92. 
Crăstea 14, 16, 29, 59. 
Crăstea sard. 25. 
Crăste Petre 25, 
Crăstoae 25. 
credinţă ; in—55. 
Creskowschi 50, 
Crejeni (Prigorceni) 76. 
Creţevici Hotco 14, 
Creţu Gr. 223. 
Crieşti 36, 251, 261. - 

Creţul Potcoavă Vodă 56, 
Cristian Andrei 117, 111, 
Cristian Gheorghe 177. 
Cristina 185, 186. 
Crivetz Teodor 22. 
Croitoriţă, Andronic a—138, 
Cronstadt 274, . . 
cruci rupte 240. 

Cucii 218, 212, 96]. 

Cucoş.lon 177. . -
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Cucoş: Toader 177. 
Cucoşari 119. 
Culea, casa—căpitana 139. 
Cupcici Ivan 19, 
Cupcici Grozea 19. 
Cupcici Mihai 69. 
cupej, 46. 

Cursăşti 204. 
Cursul apei 18. 
Curteni 57, 

curtnicerul 60. 

Curteşti 25, 36. 
Curui lon 27, 31. 

Curui Anuşca 27. 

Curui Nastea 27; — schiţă 34; 
cut-uri 6. 
Cutunari 64. 

Cutnari 273, 87. 
Cuza, movila—112. 

Cuza Arghire căminar 173, 174, 
175.—ban 198 218; — 
spatar 310,212, 246, 247, 

247. 
Cuza Costachi med. 218. 
Cuza Gh. spatar 239, 245, 246, 

247, 248, 254, 256, 258, 
262. 

„Cuza Ion stolnic 148, 149, 151, 
(spatar) 193 (ispravnic 

de Vaslui) 194, 195, 198, 

Cuza Iordachi comis 255, ; — 
agă 264, 265, 266. 

Cuza Mihai post. 251, 
Cuza Nec. comis 218. 
Cuza Gh. Ralu vornic 262, 
Dabija Eustatie Vodă 84, 87, 

88, 89, 90; 184, 213, 233,   

Dacia, provincie. 44, 

Dagâţa 218, 252, 260. 
Dafina 39, 40. 
dâlmă de delişor 151. 
Dajbog 30, 

dajdie 55. 
Dămăcuş, stol. 26; 34 (spiţa) 

—spatar 32, 

Dămăcuşeni 263. 
Damas 275. 
Dâmboviţa cetate 18. 
Damian 45, 

Damian egumen Sf. Sava 134, 
135. 

Dan Enache caminar 240, 242, 
Dânăilă 1. 71, 134. 
Dăneşti 218, 246, 262, 
Dăngeni 206. 

Danilowicza 2. 

Danovici Coste14. 
Danubii flumen 45. 
darabanii agiei 219, 

darabanii ai armăşiei. 219. 
dascal gospod. 233, 

Dascalu Gh. caminar 245, 246, 
247. 

David 48. 
Debrici Paul polcovnit 69, 70, 

71, 74; 89 (clucer). 

Debarbier locotenent 275. 

decan 7. 

Dedilescul Nec. 164, 167, 170, 
174 (mazil) 

Delea ; valea—110, 116. ti?, 
133, 134, 135, 137, 138, 

145, 146 (matca —, 205, 

215 (moşie). 
Deleni 26, 29, 30, 32, 110, 151,
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Deleştii de sus şi de jos 119, 

"218, 253, 264, 

Demir Soltan 39. 46, 
Derechliul, apă 56. 

derjava—ţinut 54, 55 
Despot Eraclide Vodă 44, 53. 

descălecatul, 41, unde a des- 

călecat sfânta 94, 96, 131. 
deşugubinâ 74, 
diac-dieci 16, 24, 122, 

diacon 215. 

Dima logofăi 6, 30, 77. 

Dimache Nec. vornic 241, 

Dimache Manolache vornic 226, 

„240, 242, 

Dimitriu 16, 113, (preut). 

Dimitreşti 242. 
Dimitrie parcalab 113. 

Dumitriu Nec. serdar 246.. 

Dumitrte diacon 223, 
Dumitrache beizade 196. 

Dinga 30. 
Dinul 61, 
Dionisie Episcop Rădăuţului 

67, 71 (Episcop Roma- 

nului)t 72, 

Dionisie egumen Făstăci 205, 

dichiul 89. 
dires-e, a adus diresul la di- 

van 123, a stricat— 123; 

a vrut să facă meşterşug 

cu—135. 

divan 199; am aflat cu diva- 

nul 121, divanul Cneijiei 

- Moldovei 220, 223, 224. 

225, 232, . 

divan Efendi 242 — 

Dlugosz 10, 

  

  

Dobârceni 95, 131, 263, 

Dobiaş 1. Victor 285. 

Dobroslăveşti 116, 262, 
Dobrovăț, mânăștire 72, 116, 

130, 133, 155, 184, 212, 

217, 218, 242, 243, 245, 
261, 264. 

Dobrul 14, 27, . . 
Docan Vas. pah, 212. 

Docica 27, 
Docolina 56, 57, 75, (privile- 

gii) 84 (vatamani, vorni- 
cel) ” 128, (agaj; 129, 
276, 

Dodeşti 95, 100, 116,118, 131, 

150, 215. 
Dolca 123, 
Dolheşti 80. 
Donea 27. 

Donosă Gavril 106. 
Donosă Samoil 255, 

Donici 86. 
Donici Nec. vel log. 109,. 
Donici Darie vornic 128, 
Donici Scarlat agă 262, 264. 
Dorohoi 54, 80; are 2.vor- 

nici 129, 276, 277 (Do- 
TOk0y). 

Doraş Gligore 119; 
Dracşeni 218, 262 (de sus şi 

de jos), 244. 

Dragalina 25, 

Drăgăneşti 122. 

Drăgeşti 218, 219, 248, 149, 

265. 

Drăghici D. ban 90, 9l—spa- 
tar 250, . 

Drăghina Gh, a—98,
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Drăgomăneşii 56, 

Dragoslav 44, 

Dragoş Vodă 2, 38, 49, 41. 

Dragoş pah, 15 ; —vornlc 38, 

39, 40 (soltan). 

Dragoş dela Stevnic, 43, 44, 

(sp.ţa), O 
Dragoş consu 41, 

„ Dragomir popă 23. 

“ Dragua doamna 44. 

Drăguşanul Jorj 43, 

Drăguşeni 13, 218, 248, 265. 

Drujoae Ana 65. 

drumul cel mare 29, 

Dubău Tudosă logofăt 101, 107. 
Duca 112, 

Duca D. sardar 112, 

Duca lordache caminar 255. 

Duca Gh. Vodă 98, 120, 121, 
122, 

Duca C. Vodă 101, 104, 106, 

107, 124, 235, 283. 
Duclos 277. 

Dulcevici T. 14, | 
Dumasca 218, 263 (moldoveni 

şi lipoveni), 245. 
Dumbravă 120. 
Dumbrăveni 105,. 138. 141, 

218, 283, 
Dumeşti 38, 40 (parcalab) 119, 

(brat popa Gheorghe) 
2!8, 250, 262, 

Dumitraşco 193. 
Dumitreşti 264. 
Dumitru uricar 63. 
Dumitru 119, 
după împăratui şi înaiute de 

—66, | 

  

  

Dumucuşeni 244. 
Doux (Le—) 274. 
elciu împărătesc 58. 
Elisafta monahă 194, 

emac-i 239, 

Enachi Neculai 84 ;—spatar 92; 
—caminar 162, 

Enachi ban 247, 250, 

enteresul 180, 

Epatie 63. 

epilog. 38. 

Epure post. 269, 

Epureni 40, 
Eremia 14; vist. 52. 
Essani consu 82, 
Eva 3. 

Evdochic 16. 

evenimentul ziar 3. 

Evloghie călugăr 52. 

Evloghie dascal slavonesc 120, 

Evloghie Episcop Rădăuţi 72. 

Evstatie doctor 254, 255, 
ezurcan 138 

Ezereni comis 14, 
Exareu C. 19, 21. 
Făcuţi 243. 
Fagul 228, 265, 

fălci 86, 87. 

Fălciu 6, 38, 40, 54, 80 (Fat- 

sin), are 2  parcalabi 
129. 

Fărâmă 65, 

Fasco 146, . 
Fâstâci, mânăstire 101, 150, 

203, 204, 218, 224. 25, 

234, 254, 264. 

Fauri 63, 218, 265, 
Fedora 27.



  

— 303 — 

Feher, Feer. Feair 31 (spiţe), 
5 (Feerwar) 26, 26. 

Feereşti 25, 30, 77, 218,. 262, 
Feldru 2, 
Felea Manolaclii pah. 48. 
Fearţei 8, 36. 

Fetion 123. 

Filip sulger 177. 
Filoti lamandi post. 241, 
Filipeştii 27, 29, 31. 
Filotoaia Smaragda post. 240, 

261, 263, 
Fleaşca Toader 71. 
Flocescul 1. uricar 50. 
Flore şoltuz 98 ;—stolnic 111. 
Flere popă 119, 
Floreşti mânăstire 106, 128, 

141, 

florin-i 75, 77. 
Focşani 80, 82, 83, 196, 218, 

(Fogsan). 
Focşasca 246, 263, 
Foico 139. 
Frangule 127, 128, 
Frătiţă Bole căpitan 133;— 

Dochiţa 133. 
Frăţian 81, 82, 83. 

Fraţina Gh, 177. 
Frumoasa mân 196. 

Frunteş stolnic 30. 

Frenciugi 218, 248, 266. 
Jtorago (a doua) gospodstva 

127. 
Flugeşti 250. 
Fulger, uliţă 84. 
Fiundul de sus şi jos, ocoale 

218, 247, 250, 261. 
Fundul Poenarilor 218. 

  
  

  

Furtuna M. com, 

furtuşag 232, 

fustaş 2/6. 

Furceni. 197. 

Furcoliţa Manole 150, 160, 165. 

Gafencu Gr. polcovnie 251. 

Găgeşii 16. 
Găjoae 22, 

Galata măn. 242. 

Galaţii noi (ziar) 3, 
Galaţi 80 (Galacz), 64, 129, 

(are 2 parcalabi), 128, 
195, 197, 273, 276, 128, 

(drumul). 
Galbăn Duma 14. 

Găluşcă Andrei 133, . 
Găluşca Gavril 133. 
Găluşca Zoiţa stolnic 240, 263, 
Gălucşă Smaranda stol. 265, 
Gane  lordachi stolnic 250, 

spatar 266. 
Gănești 50, 

Gangur spatar 14, 30. 

Găoază, movila lui—105, 
Gârbeşti 266. 

Gârneaţă Vas. 177. 
Gaşpar Vodă 88. 
Găureni 218, 253, 261. 
Găunoasa 266, 248. 
Gavril hatman 23, sluger 244. 
Gavril călugăr 124, 
Gavril diacon 269. 
Gavril 53, 56, 92, 106, 108, 

120, 123. 
Gavriliţa sardar 89, 93. 

Gavrilovici Fedcu 42, 

Gavriliţă Vasile vornic 245, 
Gedymine sinovie 2, 3.
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gelepl 54, 

Genet Antiohi post. 145, 

Gheanghe lonaşco vel lg. 74, 
Ghedeon Mitr. Moldovei 128. 

Gheorghe preut 119, 120,173. 

Gheorghe 'Todosica preuteasă 
119, 120. 

Gheorghe logofăt 64. 
Gheorghe Stavru 218. 

Gheorghe popa cel domnesc84, 

97. 99, î02, 104, 107, 
114, 118. 1.0, 121, 122, 
123 

Gheorghe Ene sardar 282, ban 

247, 

Gheorghiu Nec, 112. 

Gherghelău 218, 244, 262. 
Gherei han 4.0 . 
Ghero Caritus 61, 

Ghestrochino Gh 164, 
Gheuca lon ban 264, 

Ghica lord. log. 222; vornic 

247, 250. 
Ghica Gr. vornic 247, 250, 

262. 

Ghica Gh. beizadea 249, 275, 

Ghica D. agă 252, 275. 

Ghica A. hatman 265. 235, 

—spatar 153. 215, 220, 
vornic 238, 244. 

Ghica Gr. Alex, Vodă 142, 148, 

149, 151, 153, 182, 190, 
198, 228. | 

Ghica Matei Vodă 142. 

Ghica Gr. Scarlat Vodă 142, 
143, 144, 147. 

Ghica Const. hatman 130, 175, 
176, 177, 179, 181, 182,   

183, 184, 185, 186, 198, 
200, 204, 206, 208, 209, 
2i 1—vornic. 257,—logo- 
făt 72,74, 90, 103, 104, 
105, 106, 120, 153, 213, 
215, 216, 218 219, 220, 
222, 223, 224, 225, 2%, 
227. 229, 231, 232, 233, 
236. (răposat,) 

Ghica Elena (Șubin) 233, 

Ghica V. post. 240. 

Ghilcari, pârăul—158. 

giuzii 66, 

Giurgeoae Alexa 65. 
Giurgeşti 66, 82, (între ţinu- 

tul Fălciu şi Vaslui) 25]. 

Giurgeni, schit 211. 261. 

Giur,e Vasile 7]. 

Giurge Iordachi 244, 
Glavaşco V. 98, 
Gliga Tudora 65. 
Gligoreasa 85. 
Giigorce”teaşnic 86. : . 
Gligoraşco popă 104, 110, 

Gligoraşco lon 14. 
Gligorce Vărliganul 76. 
Gligorce 81, 83, 120, 121, 122. 

Gligorce diac 61, 7l. 
Gligore. popă 63, 77. 
Gligore arman 104. 
Gligore de Bahnari 121. 
gloabă, l-au dat în - 123. 

globnici 74. 

G!odeni 50, 218, 265, 
Glodenii Cuzei 247. 
Glodenii Gândului 218, 266, 

Goaga P, 63. - “ 

Gociul 81.



  

-- 305 — 

„ Golăe Apostol 91. 
Golberi Grigore 133, 
Golimas lon 257. 
Gorgos C, vist 252; pan. 261. 
Gorie 97. 
Gorie Drace 133, 

Gori Sandu 177. 
Gori lacob 177. 

Gorie Lupul 255. 
gorştina oilor 58, 60, 61. 
Gosan 14, 242: 249, caminar - 
gospod (loc—) 136, 137. 
Goştilă 32. 
Graecia 45. 

Grajdurile 132, 247, 265, 
Grama stolnic 115, 

Grebencea egumenul de Dobro- 
văţ 130. 

Greceanu Alex. agă 255. 

Grecii 77, 137, 150, 224—ho= 

tarul—89, 157 (moara). 
Grecul Gh. Adam 163, 166, 

168. 

Grecul C, Adam 228, căpitan 

16, 157, 194. 
Grecul Eni 46, 169. 
Grecul Nistor 166, 

Grecul Mandrea căpitan 252, 
Grecul Pavel 103, 104. 

Grecul Nec. 246. 
Grecul Petre 244. 

Grecul Pascal 103, 104, 106. 
Grigoraş căminar 242, 

Grigoraş popă 246. 
Grigoraş căpitan vatav de Vas- 

lui 233, 236, 
Grieşti 218, 219. 249, 266. 

Grigoreasa caminar 230.   

Grindul călugăriţelor 84, „9%. 
grivna 4, 

Groseşti 205. 

groşi 4. | 
Grosul T, şoltuz de Vaslui 76. 
Gruber Sol. Pascal 273, 
Grumăzeşti 29, 65. 
Grozav parcalab 47. 

Gugeşti 217. 
Hăbăşescu Gh. stolnic 92. 
Habici 1]. | 
Haciul 238; polcovnic 251, 
Haciul Mih aga 261.- 

Haciul Gavril med. 251, 252, 
Haciul Marin post. 249; stol- 

nic 151. 
Hadarag 34. 
Hadărăuţi 35. - 

hadăm 60. - 
Hagiecopol Mehmet aga 183. 
Hajdeu Bogdan |. 4, 39,47, 66. 
Hamza paşa 196. 
han de Crâm 39. 

Handoca Şt. 260. 
Handrabuiji 132. 
Hanos 7 

Hanco arman 104, 106. 
Hanovschi călugăr 99, 102, 

107. 

hănsari, vatag de—63, 

Hâra, 40, 56. 

Hârlău 42, 53, 54, (ţinut) 56, 
58, (ocol-—) 59 (Chorloi), 
64. (Horloi), 80 ţ(Herle), 

are 1 parcalab 139, 231, 

216 (tărg). 
Hărşova 115. 
hartă închipuitoare 221. 

Surete şi Izvoade (Vaslui) vol. XV. 20
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hartă inginerească 234. 

Hâsculeţul, valea—232. 
Hasneş Dragomir 32 (podul)— 

spatar 31. 

Hasneş T. 26. 
Hăsnăşeni 32. 
hatman leşescu 50; podul— 131. 
herăe .12 zloți herăe în visti- 

_arul domniei mele 88. 
Herman, sat 52. 
Hermeziu Gh. clucer 133, ca- 

minar. 242, | 
Herţa, ţinut 276, 277 (Herrtz) 
Hearţa-Fearţa..36. | 
Hilner, baron —250. 
Hilohi dascal gospod 90, 233, 

235. | 
Hilohe Pavăl 91. 

Hiloti cupeţ 46. 
Hira 69, 71, 88. 
hlamida domnească 3. 
Hliboca 36. 
Hlincea 126, 

hlize.. 126. 

Hiopce Ifteme 133. 

Hociung Gh. căpitan 87. 
Holban Andrei stolnic 204, 
Holban lon 255. 
Holban Maria stol. 208, 248, 

249, 
Holbana, apă 128. 

Homorul 66, 
Hopul 138, 145. 
Horga. Nec, preut 270. 

Horiat, apă 123, 
horilcă 188. 

Horlăteşti 29. 
Hordileşti 264,   

Horodnic 19. 

hotarnica ponturilor 183. 

hotarul locului dat lui Posto- 

lachi post. din moşia Vas- 

luiului 94 ; — hotarele Gre- 
cilor 95;— hotarul ţării 
100. 

Hotceşti 29. 
Hotin 9, 10, 51 (Chotijae), 54, 

80, (Hottin), 119 (are 2 
parcalabi) 54 (cetate), 30 
(parcalab), 

Hotineanul Sim. 14. 
hotnog 41. 

Hrâina 30. 
Hrincovici Ivaşcu 14. 
Hrisoscoleu Iordache comig 145, 
Hrisoscoleu Alex. slol. 217. 
Hrisoverghi comis 248. 
Hrisoverghi! Alex. spatar 241, 

242, 243, 245 vornic 248. 

Hrisorveghi Ancuţa spat, 24$, 
249, 260, 263, 264. 

Hrisoverghi Elena vornic 242, 

248. 
Hrisoverghi Gr. sulger 218; 

ban 239, 240, 243; 233, 
255, 258. 

Hrisoverghi Vasile comis 243, 

244 254, 264, 
Hrisoverghi Ion spatar 255, 
Hristodul Andrei 265. 
Hristos 43. 

Hucul 265. 
Hudici 30, 
Hudici Bejan vornic glotac 125, 

126. 
Hudici. Iaţco 161.
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Hudici Roman 14. 

Hulpe Istrate 126. 
Hulpăşeni 115. 

Hultureşti 1!8, 126. 
Hurmuzachi 52, 196,; 274 

(Colectia ) 
Huniade, Ion Corvîn 1—4, 10. 
Huru Doroftei 40. 
Hurul 40, 41 ;—mare canţelar 

38. | 
Hurmuzescu Dragomir dr. 115, 
Husculeţul 138, 145, 
Huşi 29, 37, 44, 49, 53, 56; 

74, 80, 185, 273, (Housch), 
78, bisercica Catolică) ; vi- 

ile Huşi 86, 213; dramul 

95, 131. 150. 
Huşanul Vasile 106. 

huzmetul gorştinii 260. 
Iacobeni 14, 

lacov, mitropolit Moldovei 185. 
lacob Vas. polcovnic 267. 
lacuş pisar 6. 
larmaroc—oace 178. 
lageilo, Viadislav Rex, Polo- 

niae 4, 9. 
lagelo Marco 9. 

lalan 16, 23, 49. 
ialpuh 48. 

lamandi 83, 84 (spiţa) 119. 
lancul Vodă Sasul 63. - 
lanachi 63, 126. 

Ianachi cupeţ 60. 
lanachi Gh. 60. 
lane grecul 106. 

lanuş Craiul Ungariei 48. - 
laşi 10, 16, 37, 42, 53, 54: 56, 

57, 64 (lasi) '70, 72, 80   

(lasieni), 84, 76, 89, 90, 
91. 92, 96, 103, 107, 114, 

116, 1:7, 12', 123, 124, 
(las) 126, (u Ias,, 128, 
129, 136, 180 (Eşii) 215; 

216, : 30, 27 (lassy) 276, 
(Yassy)—are 10 bulubaşi 
129,  parcalab de—53, 

mortasipia — 192. 

biserici: Barnovschi 213 
217, 264. 265, Frumoasa 
263, 264 ; Galata 264 Go- 
lia 262, St loan 264; 
Mitropolia 251, 252, 261, 
sf. Neculai 27: sf. Vinere 
66, Târgu de jos 213, 
Sf. Sava 104, 106, 135, 
133, 134, 135, 234, 262. 

Sf. Spiridon 153, 202, 

204, 206, 209, 213, 214, 
218, 230, 250, 252, 262, 
epitropia Sf. Spiridon 

161, 162, 216, ţinutul— 64, 

Ibrahim paşa 63, 190 | 
Ibros lon 60 | 
icciohodar 148. 
Idrici, gura-——44, 
lewnut 274. 
letmalof 3, 
lftime Anton 133, 
Iftime Mihai 123. 

Iftode căpitan 164, 167. 
litode Ioniţă 156, 167, 174. 
Iftode Gheorghe 150. 
liea vist. 14, 
llea diac 19 o 
lliaş Alex. Vodă 88, 89, 93, 

94, 96, 131, 132.
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llieş Vodă din 1434 5, 6,7, 
16, 36—şi Ştefan Vodă 

„20, 48, 
llichno 1], 
llincuţa 85, 86. . 
inginer 225. 

însăma, „vor putea—bani 91. 
lon Vodă Cazacul 57.  _ 

Iohanes Wayevod 43. 

Ion 25, 45. 

lon popă 76, 77; cel domnesc 
81. 

Ioan armanul 104, 106. 

Ion postelnic 117. 
Ion biv icciohodar 148, 

Ion stegarul 133. | 

lonaşco Bogdan Vodă 59. 
lonaşco şoltuz de Vaslui 63. 
Jonaşco vatav de hansari 63. 
lonescu Nec. 39, 
loanaş 19. 
Ioanichie Episcop Romanului 

144. 
Ioniţă spatar 223—pah. 144. 
Ioniţă mazil 164. 
lonova 30. 
Iordachi Toderaşco Cantacu- 

zino spatar 92, 
lordachi 3 logofăt 168, 251. 
Iorga Nicolai 3, 23. 43, 47, 

58, 197. 
losaf soponar 63. 
Ipatele 213, 253, 266, 
iproci= vai ră Ama==et caetera 

65. 
Ipsiiantc A. C. Vodă 199.” 
Irinopoleos Sofronie 153, 154. 
Isaia vornic 17. 

  

  

i 

Isac vist. 30. 

Isopăscul sardar 244, 

Istrate popă 83. 

ispravnic 55, 
Ister 45. 

Istrate C. pah. 241, 246, 241, 
249, 251, 252. 253,—pi- 
tar 240. 

luga Vodă 112. 
luga popă 6. 

Ivan 16. 

Iwancea selişte 37. 
Jărdean Iordachi 262 (spa: 

tar), 
jicnicer 41, 

jidovi 46, 
Jigălia 13, 
Jigoreni 218, 249, 266, 
Jijia 52, 64, 
Jijie Toader 137, 224, 
Jijie Vasile 133, 
jirebii de priseci 50, 

Jora lonaşco 27. 
Jora Tud. vellogofăt 199, 207 

jude 26, 41, 54, (giuzi văii), 
judecii „imbe—,„6=—cut, paie 

54, 55, 
judeţ 54, 

Juimiri 41, 

Jumătate Ştefan 27, 34. 
Jumătate Jurj 27, 34, 

lumătate Marina 27, 34 

Jumtaăte Oană 34, 3%. 

Jurj cneaz 2. 
Jurg Vodă 41, 42. 

Jurg Costi 16, 
„Jurg Stan 16. 
Laiot Vodă Basarab 18. 
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Lambrino agă 263; 

Lăpuşna, mare jude 40; 54, 
80;—are 2 parcalabi 129, 

Lăpuşneanu Alex. Vodă 53. 
Latifi căminar 253,— spatar 

265. 
lazaret 197. 

Lazor 14. 

Leaţea Vasile 77. 

Leaţea Jurj 14, 

Leaţea Mihai 177. 
Leca Carecciul 71. 
Lecaa uricar 1[5. 
lefecii ai hatmanului 214, 

lege, le-aţi făcut—15, s'au ju= 
rat pe— şi pe suflet 15. 

lei 71 ;—bătuţi 86. 
lemnari ai Curţii gospod 229. 

Leon lordache comis 218, slu- 

ger 243, spatariu 247, 248, 
Leon Paraschiv, pah. 243, 
Leon Elena spatar 265, 266, 

Leonardo 21. 
Leondari C. sulger 112, 186, 

217, 226, 231, 245, 247, 

254, 
Lepădatu Alex. 76, 
Leşi 38, 48, 49, 56. 

Leuştean Mih. 163, 164, 167, 
177, 257, polcovnic 258, 

263. 

Levici Hrinco 14. 

Levici Vasco 14. 
Lenţa Nec. serdar 205. 

Liciul Nec. serdar 224, 225, 

Liliana 22. 

Liow 34, 2 (Liwowie). 
lipcan 219. 

  

  

Lipovan popă 76, 77, 81, 83. 
Lipova 94. 

Lipovăţ 9, 10, 12, 29, 76, 97, 
109, 151, 254, 256,— 
214, 264 (schit), 73 (pa- 
rău, 132 vale, 159 (— 
mare) ; ce s'a numit şi 
Zograful 157, 

list- (carte) 98 „pread sim 
listom gospodstvami 121, 

Lişcov 54, 87, 
Litwa 2, 42 (cneazul—) 
litvan 1 (prinţul—), 2, 3. 
litovschi (cronica) 2. 
Liuban 6. 

liudi 217, 219—dobri 65; pos- 
tavari 101, 210, 

Loghin 63. 
logofăt de taină 112, 1yl, 
Lohan 106, 128. 
lu „fata lu Farâmă“ 65. 
Luca stolnic 17—căpitan 250, 

—rohmistru 202. 
Luca lon agă 212, 241 (vor- 

nic). 
Lucuşoare 122, 123. 
Luda C. Ştefan 274, 
Lung, Câmpu==are 2 vornici 

129. 

Lungul şatrar 92—armaş !115. 
- Lupul Sava 49. 

Lupaşco lon 229. 
Lupaşco Safta 251, 177. 
Lupe Lazăr polcovnic 251, 

Lupul Vasile Vodă 75, 82, 83, 
88, 98, 106. 

Lupul Gh. hatman 86. 
Lupul Ştefan Vodă 84, 85.
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Lupul Gavril hatman 85, 87 
Lupul logofăt 128. 
luterani vesovi 62, 
Macarescul Vas, ispravnic de 

topii 249,250, 
Macarie patriarh 83, 
Machedon Gorie 98. 
Macrei 48, 

Macreşti 48, 244, 262, 
Madarjac loniţă şatrar 244, 

250, 266. 

magazâăle 180. 

Magda 123, 

Magheraş T. 60. 
maje de peşte 16, 26. 
Mălinescu lordache, 43, 
Malea 123, 
Maluri, gura—48. 
Mândrea 27. 

Mangiuca Dim. 39. 
Mangop 14, 18. 
Maniacul Alexe 65. 
Mânjă lonaşco uricar 72. 
Manjeşti 100, 132, 211, 240, 

263 ; valea 131, dealuj—" 
„95. 

Mănzeţi 6. 
Manoila 14, 
Manoilă parcalab de Hotin 16. 
Manoila abager 60, 
Marase 239, 
Măreşeni 26, 30, 105, 110, 117, 

125, 133, 134, 234, 245, 
262, 285. 

Marat 34 (etimologie) 274, 
Mărăţei 27, 30, 33, 63, 64, 

150. - 

  

  

Marcu 8, 36. 

Marcu Cozma 23, 
Marcoii general 274, 
Mardari vornic de poartă 104, 

105, 106, 234. 
Mardare diac ot Vaslui 216, 
Marenco 48, 

Mareş jude 26, 30 
Mareş lanachi 60, 
Margareta „in festo Marga: 

rethe“ 18. 

Margine, sat 266.. 

Maria 25, 76. 

Maria de Mangop i8. 

Maria  Petreasca 62, 64, 65, 

123, 

Mărincuţa vămeşoae 8I, 8, 
Marmure uricar 63, 

Marmureni 126, 231, 263, 

Martin 374. 
Martineşti 92. 
Maruşca 25, 27. 
matce 87. 

Matei condicar 176, 202, 203, 

Mateiaşi, pisar 42, 

Matiasa Catrina 255, 

Mavrocordat N, C. Vodă 3, 

147. | | 
Mavrocordat C, Alex, Vodă 

157. 
Mavrocordat N. lon Vodă 134, 

Mavrocordat Ion post, 251. 

Maxim călugăr 44, 98, 9, 
102, 103, 

Maxim Ilie căpitan ds târg 273, 
mazili 219, , 

med, 179, 
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Mehadiu 1235. 
Mehmet gelepul 60. 

Mehmet aga Hagiecopol 123. 

Melhisedec Episcop 25, 39, 
Menghelin Gherei 39. 40. 
Merişani. 116. 

Mesehcea 27, 30, 32, 33. 

mesercii 33, 47. 118. 

meserniţă. 178, 179, 186, 201, 

237, 238. 

Meşter Mihai 17. 

metoh. 90, 136.. 
Miclea 6. 

Miceci Duma, 14. 
Micotă pabarnic 30. 
Micul spatar 14, 119, 121, 123. 
Micul Grigore. 122, 143. 

Miclescu hatman, podul—138, 

145, 278. 
Miclescu Gavrii vornic. 128. . 
Mielescu Elena stolnic. 213, 

241, 242, 
Miclescu Maria pah. 217,241, 

242. 
Miclescu Dim stol. 

172, 173, 211. 

Miclescu lon caminar 239, 241, 

258; spatar 263, ban 

240, 241, 245. 

Miclescu Ralu vornic 263. 

Miclescu Manole pah. 242, 

Miclescu Sandu ban 159, 165, 

"spatar 263 

Miclescu Vas. caminar 9I, 213, 
224, 232, spatar 239, 240, 

242, 243, 244, 245, 
stolnic. 254, 256. 

Miclescu  Zoiţa vornic 206. 

170, 171, 

  

  

263, 264. 
Micleştii 26, 30, 32, 132, 217, 

263. 
Mihalachi 196. 
Mihalachi parcalab 119, ban 

246, 249, 251, 252. 253, 

Mihail 7, 67. 7]. 
Mihail logofăt 10, 13, 14, 116. 

Mihail C. pitar 42, 
Mihailov Tudor 119. 

Michelowici Grigorie 2. 

Mihoci uricar 46. 

Mihul stolnic 14, 25. 
Mihul Dimos 61. 

Mihul Audrei uricar. 89, 96, 

121, 127. 
Mijloc, ocol la Vaslui 243, 262, 

Mihnea Radu Vodă 64, 88. 

Milcov 44, 46. 

Milescul Ştefan post. 99, şa- 
trar 101, 107, 109, 127. 

Milescu Răducan sardar 252. 

Milescu Maria sărdar 128, 128. 

Milescu Frangole 127. 
Miletici 48, 
Miloş 23; 
Mimant 276. 

" Minsk 3, 

Mirăuţ Tanase 233. 

Mirceşti 218, 246, 262. 
Miron sulger 86. 

Miron. tabacar 183. 
Miron lon 223. 
Mitrea clucer 133. 134. 

Mitrofan Episcop Huşi 67,71, 

72, 
Miteşti, 205.
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mnoghi (mulţi) inih mnoghi 

liudi 65, 
moară pe Bărlad 101. 
Moara Domnească—243, 262, 
Moara Grecilor 217, 219, 240, 

243, 260. 
Mogăldeşti, rădiul— 265. . 
Moghilă Eremia Vodă 88, 

196, 

Moghilă Simion Vodă 88. 
Moghilă C. Vodă 88. 
Moghilă Muisă Vodă 70, 73, 

74, 85, 160, 
Mogla 80, 
Mogoşeşti, slobozie—266. 
Mobila ceasnic 30, 
Mohamet sultan 20 ; legea lui— 

53, 
Moicâ 14. 
Moiceşti 91, 
Moisa 126, 
Moldova 1, 5, 32 (apa) 41, 

48. 49, 51 (oraşele—)54 
(finuturile—) 55: (0 ţi-: 
nuturi supt Ştefan Vodă) 
58 (are 22 judeţe în 
1593), 54 (are 24 judeţe 
în 1566), 80 (oraşele în 
1566), 62, 88 (are 24 ju- 
deţe supt V. Lupu), 124 
(Descripţia—), 129, (are 
19 judeţe în 1710). 

Moldoveni 1. 20, 21, 49. 
Monwida 3, 
Morar T. 157. 
mortasipia 147, 178, 179, 216, 

237, 238. 
Motăş Apostol 119, 255. 

    

Motăş lon 268. 
Motăş Grigore 52, 
movila sapată 36, 
movila sfintei 137, 139, 145, 
Mumboteşti 246. 263, 
Muncelul, poiana—134, 
Muntenia 4, 17, 44 (fara—) 
Muntean Stoica 63, | 
Muoteneşti, schit 254, 264, 
Munteni 52,82, 93, 95 (gura) 

—) 130, 132 (vaiea), 217, 
(—de jos), 240, 263 —de 
sus şi de jos), 

Muraitu caminar 243, 
Mureş, drumul—49, 
Murgu 52, 122, 
Murgeşti 71, 95 (valăa—) 
Murgoci Stance 113, 
Muruz C. comis 142, spatar 

195, 
Muruz D. Const, Vodă 154, 

156, 196 204, 
Muruz C. Alex. Vodă 153, 206, 

208, 209, 211, 212, 216, 
231, 237, 257. 

Muşa 16, 
Muşat Petre Vodă 4, 
Muşat parc. de Hotin 30. 
Nacul stolnic 99, 91, 92, 
nadvorniciţa (Şubinoaie) 283. 
Naneş 25. 
năpaste 9], 
Narymut 3, 
Nastea 45, 123. - 
Navrerosky 274, * a 
Neagoe 14, | 
Neagul Vasile uricar 103. 
Neamţ parcalab de—30, 5i 
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(Nempez5), 64 (Nempo), 
80 (Nemez) ; 129 (are 2 
parcalabi) ; 54 (ţinutul—). 

Nebunul, groapa— 116, 118; 
drumul— 134, 139, 146, 
203. 

Nechifor parcalab 81, 83, 
Nechita, comis 94, 131, 281, 
Necoar şoltuz 65. ” 
Necula 83. 
Neculai sardar 136, 222, 223. 
Neculce Ion 2, 216, 217, (spa- 

tar). 
Negrea 25, 31 (spiţă). 
Neagra, valea— 132. 

Negreşti 218, 220, 238, -265. 

Negrilă dvornic 14; pah. 17. 

negustori hrisovoliţi 229. 

nemişi 57. 
Nicheia 84, 87, 114. 

Nicolai sulger 50, 118, 123. 

Nicolaescu Stoica 7, 9, 13,15, 

17, 23. 

Nicopolis 45, 
nii(nii)—jos 7, 92, 
Nistru 12, 40, 41, 46, 54. 

Nistor popă 126. 
Novgorod, duce de—3. 

Novograd 30. , 
Oană Coste vornic 48. 
Oană vist. 39. 

Oance 27. 
Oatu 29 

oblici (a) 75, 39. 
Ocna (are 2 camaraşi) 223. 
ocoale, a făcut—1, 44; ocolul 

Vasluiuiui 55, ocol Mij- 

locul 218.   

odaia lui Patraşco diacul 131, 
Odrowasj Petre 9, 11. 

Ohrida, patriarhie 1. 
olac, 85. 

olăcari 24, 75, 85. 

Olăneşti 91, 111, 263 (odaia—) 
Olga 3. 

Oleşna 9, 10 (Oleszno). 

Olgierd 3. 

Oltenescul Gh. post. 218, 271. 
Olteni 6. 

Omnem Bonum Paulus 19, 

Onciul Dim. 3, 
Onceşti 218, 262. 
Oneşti 119. 
Oniceni 521. 

Onilă 65. 67, 
Oniul 71. 
Onofrei 119. 
Oprea, 29 (stâlpul—) 
Oprişor Grigore 76, 

Orăş Coste 14, 
Orăş hatmau 115. 
-Orbul Gligore 97, 
Orgoeşti 25 (dealul—) 

Orhei, 48, 154, 80 Orhey), 

129 “(are 2 parcalabi) 

153, 214. parealab de— 

48, 
Orheeni 59. 
Orzeşti 81, 82, 95 (valea—) 

98, 100, 131, 133. 
Osoi, deal 29. 
Oşăşti 218, 154, 264, 
ot 119==din 125, 134, 167, 

168. | 
ottam-— deacolea 119, 134. 
Othman îl. | 

Surete şi Izvoade (Vaslui) vol, XV. 20+
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Otto 275. . 
Ojel Mihai diac 6, 16 , (Petre 

Cerna). 
Oţeleni 5. 
Oţelescul Petre 16, 

- ozere 6, 16. 

păgâu-i 17, 

Paladi vornic 134, 207. 
Paladi C. pah. 246. 
Paladi Dim. vist, 138, 141, 

145, 

Paladi Preda caminar 115. 

Paladi T. post 115. 
Paladi lon 115, vist, 124, spa- 

tar 128, 130, 133, 137, 

139, 145, 146, 234, 246, 
(post.). 

Paladi Nastasia 128. 

Palanca 266. 

Pan C. med. 242. 
Pană Simion 119. 

Panaite parcalab 160, 

Panaiotachi post. 103, 104, 

124, 232, 234, 235. 

Panaiotachi Ene agă 124, 234. 
Panaiotachi Satta 124, 154. 

Panaite parcalab 124, 114, 

(de Vaslui) 105, 
Păncescu [, post. 25, 232. 

Păncescu Cost. 25. 

Păncescu Stamati post. 213. 
Pănceşti 8, 26, 28 (rediul—), 

30, 36, 218, 232, 261, 
Pangiarakow 41. 
Pancul 119, 
Panonia 44. 
Panu 61. 
Păntece Oană 14, 

  

  

Păntelie 16. 
Pantileeşti 16. 
Paos vornic 59, | 
Păpăuţi Sf. Neculai din—210, 

241, 248, 262, 265, 
Parasca 27, 
Paraschiva 98, 
Părăş Costul 27, 
părăul Sec, 50, 
Darcalabi 41, 54 (purkulabow) 

129, 
Parcalabu Andrei pole: 258, 
Parce 235. 
părgari de Vaslui 15, 51, 651, 

(— de Braşov). 
Paris 21. 
parmace 203. 

Parpaniţa 118. 248, 265. 
Părtenoşi 27, 63. 
Parvan Vas. 9, 12, 13. 
Parvan Dim. 60, 61. 
Pascu 23. 
Păşcăniţa spatar 194. 
Păscoae, 105, 

paşte 71. 

Patraşco 118, 119 

Patraşco uricar 70 (diac) 9%, 
97, 131, 

Patraşco vameş 80, 
Patraşco egumen 98; (fi Pă- 

trăşcoae) 91. 
” Pătrunsul Nec. preut 259, 

patria 187, 

Patriarhul 134, 

Păucă 26. 
Pavăl Sf. apostol 21. 
Pavăl Ştet. căpitan de-—80, 84, 

90, 233, 267. 
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Pavăl Simion polc, 267. 
Peaicul lonaşco 63, 

Penişoară Arhip 38, 
Pericop 46. 

Periş doctor 244. 
Pester, 135 (fântăna iul—). 
Petancius 44, 45 (Felix) 
Petil lorgu 47, 
Petrache 135. 

Petrachi Tănasă log. de taină 
141, 

Petre log. 14. 

Petre parcalab 14, 15; stolnic 42, 

Petre Vasile post. 267, 

Petre Grigore mazil 173. . 
Petre, frate cu Ştefan A. Vodă 

42, 

Petrești 118, 121, 

va), 266, 247, 
Petriman vist. 63. 

Petriman diac 56. 119. 

Petronie dichiu 29, 202 ; dia- 
con 107. - 

Petronie 'Tanasă uricar 136, 

Petru Vodă 8, 9, 13, 36, 121, 
(Aron). 

Petre Vodă Şchiopul 55, 56, 

57, 61. 
Piatra 80, 277. 

Picât Emil 21. 

Piesta 64. 
"Pilat Ştefan vornic de poartă 

106, 111, 116, 117, 282: 

Pinsk 3. 

pisal 65. 

pisar O. 

Pitic Lazea 14. 

plastograt 40, 

126, (Saso- 

  

poarta 50, 62 (—impărătească). 
Pobircu Criste 81. 
Pocreaca 217, 232, 264. 
podari 135, 219 (drumul—). 
Podolia 12, 28, 49. 
podul Hatmanului Miclescu pe 

Bârlad 94, 86. 
Podul Inalt în sus de Vaslui 

30, 22, 

podvezi 84. 
podvodari 74. 

Poenarii 202, 261, 
Pohribeni 153, 214. 
Poiana de sus 250, 265 266, 

Poiana Cârnului 164, 242. 
Pojorâta 250. 
polcovnic165. 
Poleza, lon de—9, 
Polignac 276. 
Polocine 47. 

Poloni 20, 21, 37, 59, 82. 

Polonia 5 (craiul—) 5 (corona-). 
Pomir C. pah. 250. 
Popeşti 91. 206, 217, 241, 

263, 
Popa (valea—) 138, 285. 
Popşori 63, . 

Parawa Nec. Îl. 
Porcea 119. 

Porceşti 251. 
Porcişăniţa 126. 
Porcişăni 241, 263. 

Porcul 14. 

Portalls 276. 
Portari 29, 34, 131, 134, 218, 

219, 245, 262. 

“ Porumbu armaş 119. 
poslăduire 11.2, 136,
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postav-uri 4, 8 (da Buda); 
8 (—de Colonia) 9 (Ce- 
„hia), 8 (—de. Leubia). 

Postea (Coste) paharnic 38. 
postelnicei 219. 

Fostolachi. vel ceaşnic 59, 93, 
94, 25, 

Postolachi Neculai 134. 
poşta—drum—138. 
Potlog Vasile 183. 

Potorache Apostol 134. 
potronic 188, . 

Potropeşti 218. 
_Pravilă, 131; 123 (am jude- 

decat drept cu—', 
predupănse 58. 

Prejmerul 52, 
Prepeliţă Ursul 76, 97, 118. 
preuţi 2.9. 
Pribeşti 218, 242, 264, 
Pricopie Nec. 177, 240 (post). 

„_ Prigorce Dinu 76. . 
Prigorceni 66, 77. 
prihodişte 100, 
Priponeşti 271. 
privilegiu 48, 
Proaspătu lon 177, 
procleat 6, 

procit 181. 

procitoh 164. 
procitelnomu 168, 
Prodan T. plsar 14. 
prodosie 195, 
Pruth 5, 40, 46, 54. 
Pungeşti 41. 
Puşcaşii 265, 
Puşte, drumul— 145. 

pustiu, 2 şate în —44, 

  

      

Putna, ţinutul—14, 54, 129, 
(are 2 parcalabi) 193, 

puț 135. 
Răcea 250, 266, 
Raci 66. 
Racova 22, 23 (Racovăj) 3, 

26, 30, 41, 46, 106, 115, 
119, 120, 134, 137, 13, 
278, 284; 145 (—dă în 
Bârlad), 8 (gura—) 36 
29 (lac—)295 (dealul—) 
132. 28 (malul—). 114 
(moară în apă—) 

Racoviţă Cehan 2 log, 75, 80, 
82, 83, 84, 110. 

Racoviţă lon comis 92, 20), 
264, 

Racoviţă Chirică 159. 
Răcoviţă Safta clucer 243, 246, 

284, | 
Racoviţă Î, Ana 285,. 
Racoviţă Andrei med, 283, 
Raeoviţă Gh. agă 262, post, 

243. 

Racoviţă D. hatman 128, 
Racoviţă Radu log. 137, 141, 

146, 150. 
Racoviţă Nec, hatman 92; med. 

136, 137, 139, 144, 158,262, 
278, 284; clucer 218, 

Racoviţă M. Cehan Cost, Vodă 
136, 137, 140, 141, 142, 143, - 
147, 151, 156, 

Racoviţă Protfira 262, 
Racoviţă Mihai spătar 109, 11], 

116, 117, 118, 282. 
Racoviţă Mihai Vodă 123, 124, 

126, 127, 130,133, 134, 145 
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150, 155, 160, 165, 234. 
Racoviţă Mih. sulger 217, 241, 
Racoviţă C. 211. 
Racul D. 119. 

Rădăuţi 273. 
Rădiul 116 (—lui Vodă) 117, 

145, 150, 243. 
Radu Vodă Negru 18, 40 (Woy- 

woda) 44: 
Radu Vodă cel Frumos 17. 

Radu 248, 263. 
Radu stolnic 85, 88. 
Răducan sărdar 250. 

Rădueşti 119. 255, 264, 
Răgoz lancu 249. 
Rafaila schit 218, 253, 254, 264, 
Răioare 150, 151. 

Ralet D. vornic 231. 

Ramadan Atanasie vornic 161. 

Rămleni— împărăţie—38. 

Rămnic 23, 44. 

Răngoae 218, 252, 262. 
Răntunică, poiana lui — 100, 

132. 
Râpi, fântâna 146. 

Rareş Vodă Petre 42, 47, 48, 
50, 52, 

Rareş Vodă lIlieş 52, 53, 

Rareş Vodă Ştefan 53, 
Răsboeni 17, 

Răspop Giurge 27, 33, 34, 

Răsmi Effendi 195, 

răsura 188. | 
Răşcan 249, 261. 

Răşcan Chiriac Gr. mazil 273, 

Răşcan C., pah. 253. 
Răşcan Iordachi căminar 218, 

221, 230, 247, 248, 250. 

  

Răşcan Paraschiva 265 
Răşcan Petre 196, 

Răşcanii 247, 
Răşcoae 2 8. 
Ratezaţi 44, 
Râucani 92, 

Răul, făntâna— 68, 71, 72, 74 

94 (rrealelor) 139, 156, 158, 

160, 184, 213. 

Răurcni 12. 

Răut, 216, 231. 
Raywscky general 274. 
Razu A, log. 136. 

Razu Gr. spatar 251, 252, 253. 

Razu Vas. hatman 141, 142. 

Reaţeş parcalab 30, 
Rebricea, apă 36, 128. 

Reicherstori Gh. 5i. 
republica Moldovenească 40. 

Robu Gr, teslar 163 164, 167. 

Roca Potorac 134, 

Rohatii 26, 30. 

Robat Groza 26. 

Roma 38, 
Roman Vodă 9, 51. 

Roman târg 80, 162 (Romani- 
wijwar); — episcopie 251, 
252, 262 ; Precista din—136, 

141, 142, 143, 144, 145, 147, 

151, 156, 161, 162, 213,214, 

216, 231, parcalab de — 47, 

(— are 2 parcalabi),— ţinu- 

tul 25, 54; părgari la— 40; 

prefect la— 40; egumenul 

Precistei din — Neculai 143 ; 

mare jude 40. 

Roman Vasile 126.
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Roman T. spatar 240. 
Romaşco 262, 277. 

Roset Iordachi vornic 124, 126; 

— ban 204, 217 ; 218, 240; 
— is, de Vaslui 216 —vist. 
179, 187, 218, 239, 241, 243, 
245, 251, 252, 281 ; postelnic 

—263 ; sardar 169, 170, 171. 

Roset lon comis 217 ; ban 218 
243. 

Roset Ştefan clucer 173; pah. 
134, 135, 144, 190 (hatman), 

Roset Vas. spatar 141, 142, 

144, 231, 250, 264 ;— pan, 

— vornic 207, 217, 220, 223 ; 
hatman 231, 242; log. 231, 

Roset Nec, pah, 142;log. 168, 

172, 174, 185, 212. 
Roset Smaranda hatman 266. 
Roset Antonie Vodă 101, 233, 
Roset Cost. clucer 161, 163, 

164, 165, 167, 169. 
Roset P. post, 265, spatar 243. 
Roset Alex, spatar 226,—comis. 

241, 246. 

Roset Lascar log. 1439, vornic 
161. 

Roset Maria agă 250, - 
Roseti Radu 3, 
Roset Zamfira comis. 242, 
Roset lord. (Baston) vornic 246, 
Răşcoae 266. 
roşiori ai agiei 2:7. 
Roşul Criste 22. 
Rovicea 216. 
rubli de argint 4, 
Rugină V. diac. 101, 109, 411. 
Rugină Anastasă 274. 

  
  
  

Ruginoasa 264, 
Rulea 180. 

Rumano 64. 

Runcu 29, 32. 
ruptaşi 219. 
ruptele visteriei 219. 

Rusca 48, 

Rusul lon 170, 174. 
Săcăleni 251, 261. 
Săcară, movila lui- 97, 100, 

109, 132, 
Sakbaşa 20, 21. 
Sachi Sim. T. ruptaş 271, 
Săciul Stancul 27. 

Sacotă 119, 

Săcui 20; seliştea— 29, 44,48, 
țara — 52; pârăul — 29, 

Săcueni 27, 31, 

sădăcat 179. 

Safer lon- 215, 216, 

Safta med. 81. 

Sagelniţa 49. 
Sahmara, rochie de- 87. 
Salce Ion 23, 49, 
Saice Toma 23, 49. 

Sălcean Ion 268. 

Sămbotin 98, 131. 

Samiga, valea- 263. 

Samoil 64. 

Samson 119. 

Samsoneasă Maria 98, 99, 

săraci 58, 

Sărcu Toader 119. 
sărădate sucman 41. 
Sărata părău 29, 48, 56. 

Sărbotin 278, 

Sardica 80. 

Sardion Nectarfe epitrop 213 
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săreade roşii 41. 
Sasca 27. 

Saşi 56. 
Sasova (Petreşti) 263. 

sat boeresc 61. 
Saulescu Gh. 39. 

Sava sf. laşi 245. 
Savul 76, 

Scănteia 83, 197, 247, 263; 

195 (conac) 250 (poşta-) 265. 
Scăntee lon pah. 265, 

Schimni agasi 129. 

Schina cupeţ 244. 
Scolofendrie 23. 

Scorţăscu C. caminar 242. 
Srispreszen 80. 

sculişte 23. 

Scuptrei lon 119. 
Scurţi 119. 
Szurtu!, familia - 119, 

scuzi, 55. 
Secară parcalab 30. 
seimeni agenţi 217 ; ai curţii 21'7 

hatmaneşti 219. 
Sepenicul, ţara - 5. 
Serafim egumen Dobre 'văţ 184, 

252. 
. Seraseria 60. 

Seredinum 80. 
Serghie 106. 

Siculi 21. 

Sigismundus regele Ungariei 
4, 75. 

Silea 27. 

Simina 81. 
Simeon 56, 113 (popa) 123, 

Simionovici Stef. 262. 

sin = fiu 134 

  

Sina mănăstire 205, 

Sinavschie hatman 49. 
Sion Andrei pah. 39. 
Sion C. pah. 38, 36. 
Sion Ioniţă 254; spiţa- 39; 

deal —39, 
Sîrbul 118. 

Siret 5, 40, 44, 49, 82. 
Sixt IV papă 19. 

Slavcicul O. 14. 

slujitori isprăvniceşti 219. 
slobozia 66. 
Smila 128. 

Sneatin 273. 
Soci 18. 
Soholeţ 253. . 

sol moschicesc 174, 195, (după 

trecerea—) 162 Pi 

Soleşti 217, 240, 263, 
solie 6, 

Soliman 14, 50, 53, 

Solomon C. 179. 

Soltan 23; 38 (-tătărăsc) 39, 
Soroca 24, 54; 216 (ţinutul —) 

231 ; are 2 parcalabi 129, 
Soroceni 59. 

Soroceanul V. spatar 249. 

Spancioc parcalab de laşi 53. 
Speriliotis Gh. 61. 
Spineşti (Boroseşti), 113. 

Spuză lordachi, mazil, 194. 
Stadniki 2, 3, 

Stamati C, comis 218, 245; 

vist. 251 ; vel post. 92 

Stamati M. aga 261. 

Stamati Enachi spatar 246, 
“Stan 48, aprod 105, 

Stanciul 6, 14, 28 (iântâna —)
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Stanciul bulucbaşa 104, 1J5. 

Stângăceni, 48, 

Stanos Tamini 60. 

stari i mladi (liudi) 65. 

starosti 54. 

Starostici M 14. 

Statie clucer 115. 

Stavnic 16, 43, 

- Stavru ÎL. serdar 244. 

Stavăr Alex. 177. 

Stavru Tudor 182, 200; ban 

218, sardar 229, 239, 258, 

Stavăr Zoiţa ban 261. 

steag - guri, aluat- 18. 

Stebnic 7; 26 (gura—) 28, 29, 

218, (Stemnic); 213 (ocolul —) 

Steclă Ivaşcu 14. 
Stefan Vodă brat llieş Vodă 5, 

6, 43. 
Stefan Vodă cel Mare, 2, 16, 

17, 18 (Woyovoda) 19, 20, 
21, 23, 24, 25; 30, 37, 38, 
39, 40, 42, 56, 76. 

Stefan Vodă cel tănăr 45, 46. 52. 

Stefan Vodă Lăcustă 42, 50. 

Stefan Gheorghe Vodă 39, 84 

Stefan 106, 165, 

Stefanos 186. 

Stefan corăbier 60. 

Stefan protopop 253. 
Stefan sulger 177. 

Stefan parcalab de Orhei 48. 
Stefăneşti 46, 80 (Stephanovics) 

195, 275. 
Stegarul Ion de Vaslui 131, 132. 

Stemnic 119. 

Steţco diac 14. 
Strahoeşti 64.   

Strahor Andrei 32. 

Strămba, gura—6. 

Stratul 64, 99. 

Stratulat 98, 92 (uricar) 134, 

Stratulat Nec. vornic de poartă 

90, 104, 105, 106, spatar 217, 

hatman 220, 221, 224, vor- 

nic 233, log 240, 254. 

Strătulat Safta log. 263, 264, 

Streaşină Cozma 25. 
Stroescul căpitan 111. 

Strycowschie Matei 1, 2, 20, 22, 

Strilbiţki Mih. protopop 68, 

Studeneţ (Rece) 6. 
Sturza C. pah. 141, ban 142, 

log. 199, comis 199, 200, 

206, 208, 283. 

Sturza D. log. 161, 222, 231, 

252, 253, vornie 199, 222, 

223, vist. 217. 

Sturza Gr. M, Vodă 276, 

Sturza Grig. vist. 153, 213, 

214, (socrul lui A, C, Ghica 
spatar), vornic 217, 240 (log). 

Sturza Ilie stolnie 89, 93, %. 
99, 101, 107, 131. 

Sturza Ion vornic 144, hatman |, 
217, spatar 226; Vodă 267 

271, 275 (princesa lui—). 
Sturza Sandu vornic 193, hat- 

man 213, vist. 220, 250. 

Sturza Stefan vornic 161, ban 

174, spatar 199, 200, 202, 

203, 206, 208. 

Sturza Elena stolnic 217. 

Sturza Scarlat spatar 263. 
Sturza Vas. vist, 211. 
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Suceava, 1, 4, 6, 16, 25, 30, 

37, 42, 46, 51 (Sovezowa), 
54, 62 (Suchiaua), 64 (Su- 
chiaua) 80 (Sucsavia) 129 
(are 2 parcalabi). 

sudet k. k. 248. 
Suhuleţ 218, 220, 261. 
suret 68, 136. 
sutaşi 41, 

Suţu C. Mihai Vodă 161, 162, 
167, 168, 169, 171, 173, 175, 
177, 179, 182, 185, 198,204, 
212, 228. 

Suţu N. A. Vodă 200, 203, 237, 
Șacuvăţul 128. 

Champagny 274 

Șandrovici Cozma 14, 
Şandru comis 30. 
şatrar 41, 

Șcheia 218, 219, 48, 241, 248, 
266. 

Şăndreni 250, 266. 
Șendreşti 43. 
Septelici 59, 
Serbanca 46, 54. 
Șerbaca Ivanco 50, 
Șerbatov prinţ 274. 
Șerbeşti 217, 242, 263, 
Şerbici Andreica 19, 
Șerboteşti 215, 218, 243, 262, 
Șincai Gh. 21, 
Şintea 91. 
Şoarece, valea 146. 
Șotrăneşti 249, 265, 
şoltuz 15, 41. 

Şorogari 285. 
Ştibor Hotco vornic 12, 
Ştioborăni 217, 241 (schit) 263, 

Surete şi Izvoade (Vaslui) vol, 

Șubin Elena 47, 285, (n. Ghica) 
Şubin Alex. Colonel 285. 
şugubinari. 66. 
Şurineşti 99, 196, 218, 243. 

262, 
Tăcmăneşti 253, 264, 
Tăcuta 218, 

Tălăbăeşti 113. 

taleri 123 —— de argint 63, 64 

bani buni 65 — vechi 65;— 
— bătuţi 77, 

- “Tălpălui 263. . 
Talpeş Apostol vornic de poartă 

104, 105, 106. 
Talpeş Gh. vornic de poartă 

199, 200, 234. 
Tămăşeni 10, 23. 
Tămăşăscul Dragotă 23. 
tămbar 87. 

“Tănacul 215, 217, 240, 263, 
Tănasă vornic 81. 
Tancoigne 275, 
Tanegi casap 61. 
Tanoviceanu Ion 39, 

Tăun 218, 220, 252, 261. 
Tăoşti 217, 241, 261, 
tară 7, 
Tărăceanul C. 176. 
Tărăceni 125, 126, 
tărnosire 24, 37. 

Tarcova 28, 30. 
Tergo Fromoso 80; 129 (are 

1 parcalab), 
Tărgovişte 82, 275, 

Tarnoschie hatman leşesc 50, 
Tartaria 62, " 
Tataraşi 85, 86, 87, 93, 94, 

96, 98, 99, 101, 102, 107. 

XV. 21 
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108, 130, 131, 132, 133, 

- Tătărani 245, 261, 
Tătari, ard ţara 7, 41, 46, 50, 

„74, 82. | 
Tatomireşti 218, 249, 256, 261. 
Tatros 80, 
Taurida 3, 
Tăutul log. 16,34: 
Teacă Andrei 134, 
teasc de ceară 188. 
Teatiul 123. 

Tecuci, 2, 6 (ocoiul-), 54 (ţi- 
nut -), 80 (Tacucs), 82, 113, 
(şoltuz de- 129 (are 2 par- 
calabi), 276 (Tecutz 7). 

Teigrican C, pah. 246. 
Teleajen 245, 28, 259 (poşta) 

„262 (apa=) 133, 134, 131, 
155,  (dealul-) 124 (gura-) 
-225, . 

Teleki 21, 
temniţa 80 (Pa acos din-), 
Teoctist mitropolit 1, 14, 
Teriachiu pan, 254, 
Teriacoglu €.:pah. 244, 245. 
Tesalonic 193. 
Teshrin Alaavol (lună), 82, 83, 
Tighinea 12, 54. 
tij 25, 119. 
Timircan Lupu-căp. 249, 
Timişeşti 6, . | 
“Timotei 68, 71, 78, 132 (dea- 

lul-) 133, 184, 213, 
Tiron 111, 
Tiron Nec, vornic de poartă 

133, 134, 
Toader 77, 9», 123, 132, 
Toader pan. '14, 

  

    

Toader ciobotar 215. 
Toader diac :30. 
Toader şoltuz de Vaslui 104, 

10. 
Tocilescu Grigore 39, 
Todireşti 218, 248 265, 
Toflan Murgui î14. 
Tolocico Șendrică 14, 
Toma gramatic 16. 

Tomsa 27, 65. 
- Toma cupeţ 248, 
Tomoş 15, 
Tomşa Stefan Vodă 106, 
Topali 82, 89, - 

Torianul 52, 
Topilele, obărşia- 96, 131. 
Tracia 44, 

Transilvania 44, 80 

treclet 6, | 
Trestiana 217, 242, 264 
tribut 37. 
Tricolescul lonaş 23 -(spiţa) 24 

(etimologia). 
Trifan 119, 123, 
Trifeşti 206. 
Ttohin 98, 134, 41. 
Trohin Ioniţă 164, 167, 9, 

(prisaca şi casa) 100, 131. 
Trotuş 54, 64 (Tetrusi., 
Trotuşan log. 59, 
Tuchididi Dormuz €aminar 263, 
Tudor 104. 
Tudor Petre 37, 
Tudosia 45, 84, 135 (puţul ) 
Tufescu Paraschiva pah. 248. 
Tufescu T. șatrar 244, 
Tufescu C. comis, 263, 
Tufeştii 218, 244, 263. 
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Tunsul Gavril 45, 53, 
Turcaşul 134, 

Turci 13, 17. 18, 20, 21, 46, 
74, 82, 

Turda 71. 

Tutova 6, 54, 119, 122, 129 
(are 2 parcalabi), 204, 209, 

țara de jos 7, 37, 49 53, 129. 
țara Bărsei 54, — Oltului 54; 

— Fagaraşului 54, Moldo- 
vei 54. 

Țarigrad 129, 231. 

Țicău Mani 245 stlim, 
Țilua (Vilna) 128, 

Țepeluş. Vodă 23 

Ţibăneşti 196, 2:8, 219, 244, 
266. 

Țibăneşti — Buhlei 218, 252, 
262, 

țintirimul bisericii 156, 
Țintilă 2 căminar 204. 
ținut 54 (semantica), 
Țira, hotarul - 102, 131. 

țircovnic 77. 
Tollci Coste 14, 
Turcan Iordachi 192, 

Udner doftor 243. 
ughi de aur 69, 80, 188, 
Ulianiţki 6, 14, 31. 
Uliu 73, 95. (valea — 131) 
umişaet (i in da se ne—) 123, 
Unceşti 244, 
Unceni 134. 

“unde a fost casa 26, 27, 28, 
Ungaria 21, 32. 
Ungureanul Oană 26, 

Unguri 4, 21, 82, 41, 56.215 - 
poiana —) 282,   

Ungurul Mihai 96, 114, 116, 
282. | 

Ungro-Vlahia 22, 

Ureache 10. 

Ureache V. A. 79. 
Ureache Nistor vornic 59. 
Ureache Grigore vornic 53, 20 

41, 44, 

Ursul Vasile 82, 83, 84 (Cos- 
tache) 86 (Gheorghe -) 

urşinic 87. - 
yznytar 5. 

uşier 46. 

vadul cel mare pe Bărlad 103, - 
188. 

Walahi 2, 21, 44. , 

Valahia major, et minor (Mol- 
dova) 45, 274. 

Valea mare 205. 

Valea ră 218, 243, 262. . 

Valea satului 250, 265 (Cor- 

codele), | 
Valea Seliştei. 240, 
vamă 16, 28; — cea mică a 

Bărladului 37... 
Vărgolici C. serdar 245. 
vărhovnici apostoli 6. 

Vărluga Gligorce 83. 

Vărnae 45. 
Vărnav C spatar 264. 

Vârşova, valea- 119. 
Vartic arman 104. 
Varvara 48. 

Vasile 64, 92, 
Vasile popă 77, 163, 167, 

Vasile vornic 198. 

*- Vasiliu. D. 246. 

Vaslueni 59, 85, 130,
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Vasluianul Grigore 64, 

Vasluianul Neculai 248. 

Vaslueţ 228, 158 (vechi) 159. 
Vaslui, apă 27, 29 (malul—), 

64, 116), 128 (gura—unde se 

varsă în Bărlad) 131, (—cel 
bătrân, cel vechiu (150, 151. 

156 (—cel vechiu s'a mutat şi 

s'a făcut cel nou), 158 (matca 
— vechiu) 159 (— cel vechiu 
abătut de la Stefan Vodă), 
61 (moară în apa —) 68, 165, 

184, 212, 124. 
Vaslui, târg, 1 (Wasiulac), 4, 

5, 6, 7 (ars în 1438) 8, 12, 
16, 17, 18 (Wazlowie) 20, 
21, (Volossi), 22, 24, 26, 27, 
28, 30 (-târg a lui Stefan 

Vodă), 37, 38, 39, 41, 47, 
(Wazio) 44, (Vasilum cas- 
trum) 45, 46, 48, 49, 50, 
51, 53 (Wazlo) 54 (Vasluiski) 

56, 57, 62, (Vasiludi) 63, 64, 
(Vasiludi) 65, 77, 80 (Waslo) 

SI, 82 (Baciheta = Vasiludi 
(propriu Prințului) 83, 84, 

87, 93, 101, 121, 133, 134, 
139, 162, 171, 178, 179 (mi- 
lele date ) 185, 196, 197, . 
198, 204, 208, 209, 212, 216, 

218, 222, 223, 224, 225, 
226, 231, 233, 237, 255, 265, 
267, 274 (Wasloyi) 271, 276 
(Vasloyi), 277, 278, 288 (pla- 
nul— din 1783), 
biserici: sf. Ion 2, Pre- 
diteci 24, 37, 59, catotică 58, 

Vasilidi a una chiesa, 59;   

lispenia 67, 68, 69, 70, Ti 
82, (biserica sf. lon descrisă 
de Paul de Alepo: iadul 114 
(hram tăerea capului si, Ion) 
118 (bis. domnească) 267;— 
Precista din Roman are danie 

„moşia tirg. Vaslui 141, 142, 
267 — St. Gheorghe lângă 
Vaslui zidită de Lupul vor- 
nicul 73, 

hotarul moşiei — 28, 30, 
36, 40 76, 89, 98 (Tătărani, 
se hrăniau pe hotarele târg. 
Vaslui, 100, 104, 106, 124, 
(o bucată de loc din hotarul 
târgului —) 137, 145, 146, 
249, 278 hotarul - dispre Bah- 
rari) 283 (hotarul — despre 
Brodoc) 110 (alegerea hotarul 
— a locului dat danie lui M. 
Racoviţă) 117 (tij) ; — Curte 
domnească la Vaslui, 16, 
moşia lui Ştefan Vodă) 19,75, 
78, 82, 128, 169 (unde a fost 
locul caselor domneşti) 170 
(tii); — dregătorii : mare 
căpitan de— 409, 41, 189, 
199, 255 ; parcalab de — 9, 
şi 12 părgari de — 28, 63, 
75, 76, 81, 84, 101 (şi oră- 
şeni) 115 ; vatav de — 233; 
vornic de 129 tare 1 vornic). 
pecetea oraşului două al- 
bine 65; trei albine 81, 111; 
popă domnesc în — 120, 
121 ; siracii de —28— 36; 
târgevejii de 130, 133, 143; 
drepturile târgoveţilor —151: 
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156, 181; — loc domnesc, 
114; 148, — capitala Mol- 
dovei 42, 82, 128 ;—are 2 

ceastii (dispărţiri) în 1831: 
Ceastia albă şi roşie 217, 
210 — e departe 12 ceasuri, 

de laşi 128; Armenii din-— 
78, 83; bașbeşleagă de — 

248, bezmănul — 226 227 : vii 
în faţa —69, 70; bugetul— 
287: 

diferite: — are 4 bulue- 
başi 129; Case 149, 163, 
166, 277; Catolicii din — 
80; ciuma la — 197 codri— 
— 10; Curteni de — 80; 
Conac la—195; Caii de: 
olac la —190; Camâna — 
188, 189 — dajdia mazililor 

„189; —dările—în 1763, 193 ; 
Jabrica de postăvărie 187, 
210; goștinarii— 188; ins- 
cripțiile—24 ; jidovii— 219 
(erau 13—în Vaslui) ; jude- 
cători la —în 1716, 196; o- 
coalele — 6, 71, 85, Stem- 
nicul 250, 264; Fundul de 
jos şi de sus 250, 265, men= 
zilul—189, 194 ; mortasipia 
— 191 ; mucarerul—195 ; is- 
prăvnicia de — 128 ; oas- 
pei — 129 ; poşta — 259; 
privilegii — 147, 181, 187; 
șoimii — 188 ; şoselele — 
191, 277; șugubina —189 ; 
Turcii din 190 ; fintirimul 

139; venitul să se ia de a 

zecea 143. 151, 154; Zlotașii 

  

  

190 ; spital Donici — 90, 
Vaslui, ţinut 84, 115, 124, 126, 

128, 134, 255, 276; Cata- 
grafia ținutului — 239, 255, 
260, 261, 267; ispravnltcii 
de — 161, 163, 164, 166, 
167, 181, 199, 200, 

Vaşco 19, : 

vatag (Watahow) 54. 
vecini 66, 87. 
Veisa C. ot visterie 187, med,, 

condicar 211, 112, 217; pa- 

harnic 241, 239, - 
Veisa Iordachi sardar 241. 
Veisa lacovachi 263, 

- veleal „saam gospodinu veleal“ 
121, .123. 

Veneciarii 29. 

Venelin 31. 
Veneţianu C, 243. 

Veress 45, 

vezuini 138, 

vii vechi 29, 116 (—domnească) 
Wickenhauser 31, 37. 
Wide 3. 
Viişoarele 116, 118, 139, 146, 
Vilna 165. 

Vilanova 64. 

„ Violliei 276. 
Visterniceni 231. 

viş(nii) 92. 

Vişnoveşki 38. | 
Vladislav Rege 4, 5, 44. 
Viaicul pare de Orhei 10. 
vlabnic 100, 132, 
Voico log. 63, 

Voinicul 121, 123. 

volintiri 268,
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voloste 54. 

vornici 129, — despre doamna 
189. 

Wornoff „general 274. 

Voroveşti 32, 
Vovrieşti 218, 251, 261. 

Vrabie popa 77. 

Vulpaş 14. 
Vultureşti 218, 247, 265. 
Zaharia 119, 245 (căpitan). 

zălog 91, 

Zamfir arman 111. 
Zanie Luca 63. 
Zantimir 223, 

zăp die 28, 29. 

Zăpodeni 125, 134, 218, 245, 
262. 

Zaz Matei 52, 

Zbiere C. şatrar 128. 

  

  

Zeaico 14, 

zece, a lua de a— 117, 
Zeletinul 128. 
Zereth, apă 18. | 
zet (ginere) 119, 126, 133, 164, 

167, 170, 174, 
Ziorzachi lon 250, 7 
Zizinca 218, 255, 264. 

„ Zlătăreşti 77. 
zloți 52,— bătuţi 81 „— tătărăşti 

25, 26, 27, 45, 49,—Ungureşii 
88. 

Zugravi, călugări de= 68, 132, 
(hram sf, Gheorgh2) 69, 70, 
71, 73, 87, 88, 90 (la. Atos), 

93, 102, (Lipovăţ) 107, 130, 
158, 160, 

Xenopol A. D. 2,3. 

    

 



TABLA DE MATERII 

  

1375. luga Corlatovici şi Vasluiul ( Wasziulach) . , 
6916 Oct, 8. (1407). In tratatul comercial a lui Alexandru 

cel Bun, nu se prevede nici o vamă pentru măr- 
furile, ce se aduceau de la Unguri şi din Basarabia, 
afară de Bacău şi Suceava, . . . 

1412 Mart 15. Sigismund Regele Ungariei îşi împarte în; 
două ţara Moldovei cu Regele Poloniei Vladislav, 
rămânând (Vasluiul) cu Bârladul în partea regelui 
Ungariei . . , . . . « 

6943 Sept. 1 (1434). llieş Vodă încredinţează pe Vladis- 
lav "Regele Poloniei, că s'a împăcat cu fratele său 
Ştefan Vodă, dându-i în partea sa mai multe do- 
menii, între care şi Vasluiul, cu ocolul, care-i a- 
parţine. . . . , . . . 

6944 Decembrie 7. (1435). Vaslui, regeste , , . 
6945 April 23 (1437). Ştefan Vodă regulează vama, ce 

au a plăti neguţitorii din Braşov pentru mărfurile lor 
6948 Dec. 12 (1439). Arderea Vasluiului . . 
6950 Aug. 1 (1442, Iliaş Vodă şi fratele său Ștefan Vodă 

întăresc lui Marco Bontea, fiul lui Iliaş Bontea satul 
Bonteşti pe Stebnic şi Bonteştii de jos pe Bârlad, 
2 fântâni, cum şi celor ai lor . , . . 

1445 Mai 28. Ştefan Vodă din Vaslui scrie Braşovenilor 
6956 Sept. 15 (1447). Petru Vodă. întăreşte slugii sale 

Marco satul Pânceştii şi prisaca Fearţii la gura Ra- 
covei şi loc de moară în hotarul târgului Vaslui . 

6957 Aug. 3 (1449). Alexandru Voevod (Oleşno) regu- 
lează — fiind în Vaslui—regimul vamal al Moldovei. 

1450. Războiul dintre Bogdan Vodă şi Alexandrei Vodă 
la Lipovăţ (Vaslui). . . . . 
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1451—52. Vasluiul are rol de Capitală . , , 
6960 Febr. 24 (1452). Alexandrel Vodă face danie mo- 

şia Bistriţei . . . 
6960 Aug, 12 (1452) Vaslui. Alexandrel Vodă reînoeşte 

dispoziţiunile vamale în comerţul cu Braşovenii şi 
cu cei din ţara Bârsei , . . . , 

6964 lunie 15, (1456) Vaslui. Petru Vodă Aaron din Vas= 
lui închee pace cu Turcii şi le plăteşte tribut, Pa- 
cea o tratează Mihail logofătul . , 

1460 Mai 27 Braşov. Braşovenii scriu Vasluenilor 
“6968 lulie 3 Suceava (1460). Tratatul comercial a lui 

Ștefan Vodă încheiat cu Liovenii, prevede vamă la 
Vaslui de car de marfă 2 zloți . A AR 

Fără dată (1450—1460). Vaslui. Şoltuzul şi părgarii din 
Vaslui scriu judeţului şi pârgarilor din Braşov în 
pricina dintre Petre din Vaslui cu văduva lui Anton 
din Braşov . . . . , . , 

6972-6973. Ştefan Vodă se găseşte în Vaslui în cursul 
acestor 2 ani, de unde dă mai multe urice şi jue 
decă mai multe pricini . . , « 

6978 April 1 (1470) Suceava Ştefan Vodă dispune ca 
pentru 3 cară cu peşte ce le va trimite mânăstirea 
Neamţul din părţile de la Nistru la Chilie, la Ce- 
tatea Albă să nu plătească la Ozere sau la Nistru 
nici o dare pe unde va trece, fie că vămile vor fi 
în vânzare sau în credinţă . . : . 

“Fără dată [1460—1471 ?]. Vaslui. - Ştefan Vodă scrie 2 
scrisori către birăul de Braşov în afaceri interne 
şi externe cu Turcii . Aa . . 6979 Ghenar 16. (1471) Vaslui. Tăerea a 3 capete de 
boeri în Vaslui , , , Pa . 

Fără dată [1471 Mart 14) Vaslui Basarab Voevod 
(zis şi Țepeluş sau Mlad) scrie Braşovenilor din 
Vaslui în chestia prieteniei şi respectului de dat o- 
mului său Cristea ce venia la Braşov . . 1471 Iulie 13. Vaslui, Ștefan Vodă scrie din Vaslui Re- 
gelui Poloniei că din cauza Tătarilor, Turcilor, Să- 
cuilor şi Ungurilor nu i-a putut îndeplini poruncile 
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6980 lunie 5. Ştefan Vodă întăreşte spătărelului Roman 
parte din Miclăuşeni, dăruit de mătuşă-sa Stana, 
fata vornicului Miclăuş, Scrie uricul diacul Negrilaş 

6982 Aug. 26. Ştefan Vodă dă câştig de cauză Maruşcăi, 
jupâneasa lui Ivan Cupcici, în procesul ce-l are cu 
Mihno Cupcici pentru stabilirea înrudirii . 

1474 Noembrie 29. Ştefan Vodă scrie papei Sixt IV să 
primeâscă pe Omnem Bonum, solul Veneţian la Usun 
Hasan, care va aduce cuvântul politicei creştine 
contra Păgânilor , . . 

1475 Mart 13. Un oaspe domnesc în Vaslui 
6983 Ianuarie 10. Bătălia de la Vaslui (Podu Inalt). 
Fără dată de an, Ghenar, (c. 1481-6989). Tricolescul vor= 

nicul fiind căzut în robie la Basarab Vodă scrie 
din Târgovişte femeii şi fraţilor săi, între care €. 
şi Nicoară din Văslui . PA . , 

6998 (1490,. April 27. Biserica Sf. loan Prediteci din 
Vaslui . . . . . . 

6999 Octombre 15. Uricul Vasluiului cu satele, hotarele 
moşiei târgului Vaslui, şi milele date târgoveţilor 

6999 Mart 9 (1491). Două regeste de documente, . 
7003 (1495). Ștefan cel Mare în iarna lui 1495 la laşi, 

Vaslui şi Bârlad . . 
7003 April 13 (1495). Izvodul lui Clanău spatarul, scris: 

în Vaslui, de pe cronica latinească a lui Huru, ma- 
rele cancelar a lui Dragoş Vodă, izvodită de pe a 
lui Arbore Campodux . , A , 

7005, (1497). Ştefan cel Mare în iarna lui 1497 la Hâr- 
lău, laşi şi Vaslui, . , . . 

7016 Febr, 16. Bogdan Vodă fiind la Vaslui întăreşte ur- 
maşilor lui Dragoş de la Stavnic părţile lor din 
Drăguşani şi anume Trifari Chintea şi rudele sale, 

1515, Petancius şi... Castrum 'Vasilum. . .. . 
7026 Ghenar 22, (1517). Ştefan Vodă fiind în Vaslui în- 

tăreşte cumpărăturile Tuuseştilor la fântâna Coruiului 
7034 Sept. 20, 1525), In falşul document dat de Ştefan 

Vodă cel tânăr târgului Vasluiului, se pune pe sama 

sa chestiile în litigiu pe la 1850. 

Surete. şi izvoade (Vaslui) vol. XV. 
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7036 Mart 19, (1528). Pătru Vodă întăreşte lui Grozav 
seliştea Şendreşti . . 

7036 Mart 22, (1528). Intărituri domneşti în Măcreşti , 

7036 Mart 22, (1528). Iniărituri domneşti în Scheia . 
7041 Mast 8. (1533) Vaslui. Intărituri domneşti la lalpuh 
7043 Mart 2, (1535) Vaslui. Intărituri domneşti la Salcea 

pe lalau . . . 

7045 Mart (1537) Vaslui. “Intarituri de vânzări . 
7048 Mai i (1540) Vaslui Ştefan Vodă Lăcustă dă în- 

tărituri din Vaslui . . . . . 

1541 (1541) Viena. Geograful Reicherstort . 

7054 Mart 23 (1546) Vaslui. Rareş Vodă întăreşte cum- 
părături din Vaslui , . . 

1547 Mart 20. Vaslui. Ilia Vodă scrie : Bistriţenilor 
7057 Mart 11, (1549) Vaslui. lliaş Vodă dă întărituri lui 

Moţoc . 

7059 Mait 21. (1551). Vaslui, lliaş Vodă înainte de tur 

cire e în Vaslui . 
7063 April (1555)—7069 (1561). Vaslui. Peregrinaţiunile 

lui Lăpuşneanu Vodă în ţara de jos . 
1557 Noembre 15 Vaslui. Lăpuşneanu scrie din Vaslui 

Braşovenilor , . . | . 
1566 rocu, 28 die mensis Octobrei W lassiech . . 
1589 Februarie-Mai. Catolicismul în Moldova şi 
7097 April 24 (1589) Vaslui. Pătru Vodă Şchiupul fiind 

în Vastui întăreşte lui Gavril, Simion şi lon, cum- 
părătura ce au făcut ei cu 180 zloți tătărăşti în 
moşia Drăgmăneşti pe apa Sărăţii, de la Frăteiu Hâra 

1591 Februarie 20. Cisle ţerm ai 7099 Catastih de cisle 
de ţirani de la toate ţinuturi şi curtiani şi vataji şi 
neamişi şi popi . 

1591 Mai 12. Gorştina oilor pentru Vaslui , . 
7100 Mart 14 (1592), Vaslui. Nestor Ureche la Vaslui . 
Ante 1600. Catolicii au o biserică în Vaslui 
1599 Ştiri despre Catolicii din Vaslui 
7119 Mai 12 (1611) Vaslui Şoltuzul şi părgarii de "Vaslui 

atestă vânzarea ce se face în Prigorceni 
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Fără an, Mai 20 (cătră '/119 — 1611). Nicoară şoltuz de 
Vaslui şi 12 pârgari atestă că lonaşco Bolea a cum- 
părat cu 30 taleri parte din Prigorceni de la Alexa 

Măniiacul 

17121 Mart 4 (1613). Voico vel logofăt cumpără « cu 150 

taleri de argint de la Simeon Crasneş părţi în Fauri - 

şi Grumăzeşti pe Vaslui, Actul îl atestă şoltuzul şi 
cu cei 12 pârgari din Vaslui 

Fără dată de an, lună şi zi (ante 7126). Bogza logo- 

gofătul trăeşte în Vaslui . . . . 
7126 Ghenar 30 (1518) Petre Cehan , 
Fără an April 20 (cătră 7129 = 1621). Un Grigore Vas. 

luianul din Borşa . . 
1622. Din Raportul unui preot catolic despre starea ca- 

tolicilor din Muntenia şi Moldova 

7136 Ghenar 13, (1678). Barnovschie Vodă dă porunci : 
cătră parcalabi şi şugubinari pentru vecini . , 

1136 lulie 30 (1628). Biserica Uspeniei din Vaslui 

Fără dată de an, lună zi şi loc (cătră 7138-1630). Zapi- 
sul şoltuzului Dumitru, prin care se arată rolul lor 

administrativ în săvârşirea actelor civile , 
7138 Sspt. 30, (1629). Biserica Uspeniei din Vaslui 
7138 April 2. Alexandrul Radul Voevod milueşte mănăs- 

tirea Uspenia din Vaslui mitoh Zogravului din mun= 
tele Atos, cu hram Sf. Gheorghe, cu o vie din faţa 

târgului, cu livezi şi cramă, toate foaste domneşti. 
7138 August 8 (1630). Biserica Uspenia din Vaslui 

7139 August 5. (1631) laşi. Moisă Moghilă Vodă întăreşte 

__şi milueşte mânăstirea St. Gheorghe de lîngă Vaslui 
7141 Aug. 30. (1633) laşi. In hrisovul ce Moise Vodă 

dă Docolinei, se vorbeşte de şoltuzii şi pârgarii de 

Vaslui 
7143 August 6 (1635) laşi. Vasile Vodă scrie lui "Raco- 

viţă Cehan viori logofăt să privigheze la facerea 

unei mănăstioare la locul „Corbul“ . 

7150 Sept. 1 (1641) Vaslui. Toader Grosul şoliuz şi 12 
părgari de Vaslui atestă cum Apostol Cehan a cum- 

părat parte în Prigorceni de la răşezi . . 
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Pag, 
7150 Sept. 1 (1641) Vaslui. Popa Lipovanul din Vaslui 

vinde lui Apostol Cehan cu 25 lei părţile sale. din 
Prigorceni . 77 

Fără an (cătră 7150=1642). Popa Lipovanul de Vaslui 
atestă că Apostol Cehân a cumpărat cu 20 lei în 
Prigorceni , , Ă N , . . 77 

1646 Noembrie 7. Ştiri despre Vaslui din Codex Bandinus: 17 
7156 (ante April) 1648 Iaşi. Darea curtenească dela. Vaslui 80 
Fără an (cătră. 7158) Martie 21. Șoltuzul, părgarii, par- 

calabul şi popa domnesc din Vaslui atestă vânza= 
rea ce o face Cozma, ginerele lui Pobricu lă mo- 
şia Murpeşti cătră Frăţian de: Orzeşti, cu 30 zloți. 8 

1653 Februarie. Ştiri despre Vaslui din călătoria Patriar= 
hului Macarie, după notele: luate de Paul de Aleppo 82 

Fără an, lunie 1, (ante 7165). Marturi din Vaslui , 83 
7165 Sept. 20, (1656). Gh Ştefan Vodă întăreşte lui Ra- 

coviţă Cehan biv vel logofăt cumpărăturile, ce a: 
făcut cu 35; ughi de la lamahdi fiul lui Enaâhi dih 
Vaslui, a: ţiganului Costantin sin Ursul: . , 84 

Fără an, (c: 7165). Neculai ficiorul lui Enachi din Vaslui dă. : 
fiicei sale Tudosicăi un loc de prisacă în sus de 
târg pe apa Bârladului. . . , . . 84 

7168 Mast 3 (1660) laşi. Ștefan Vodă Lupul hotărăşte ciim 
să se treacă podvezile prin Docolina, venind: din 
spre. Vaslui şi din spre Bărlad . . , . 84 

7169 Oct. 1 (1660) Iaşi. Satul Tătăraşi, proprietatea Ra=: 
dului stolnic, făcea parte din ocolul târgu'ui Vaslui 85 

7169 April 30 (1661) Iaşi. Abaza sin Gavril hatmanul şi 
verii săi, feciori lui Gheorghe hatmanul vând lui' 
Apostblachi satul Tătăraşii pentru 1100- lei bătuţi 
din cari 500 Iei datorie lui Radu stolnicul fratele său: 85 

Fără dată de an, lună, zi şi loc (7169). Dania ce face 
Safta medelniceroae, fata lui Gavril hatman, cătră: 
mânăstirea Agapia a satului Tătăraşi şi odoare . 86 

7169 Iunie 19 (1661) laşi. Ştefan Vodă întăreşte preutu- 
lui Gheorghe cel domnesc şi preutesei Tudoscăi:. 
cumpărăturile ce-au făcut în Baboşini, Scurţi: şi Co- 
coşeri cu 115 taleri. , , , „ 118 
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7110 Ghenar 11 (1662) laşi. Istrate Dabija dă ramas pe 
călugării de la Barnovschi în pâra lor cu călugării 
de la Zograf pentru un vad de moară în Bârlad 

7170 Mai 28 (1668) laşi. llieş Alexandru Vodă milueşte 
pe sluga sa Postolache mare paharnic cu o parte 
din-moşia târgului Vasluiului, după hotarnica ră- 
dicată de Ilie Sturdza vel stolnic . 

7170 Februari 7 (1662) Iaşi. Evstratie Dabija Vodă mi- 
lueşte măn, Sf Gheorghe de lângă Vaslui care e 
metoh Măn. Zografului din. Atos, cu vad de moară 
în apa Vasluiului, fostă dreaptă domnească. « 

1170 (1662) fără lună şi zi (regeste). Evstratie Dabija 
Vodă milueşte pe Pavăi, fratele lui Hilohi dascal 
gospod, cu un vad de moară în apa Bârladului pe 

loc domnesc în sus de Vaslui . . . 
7173 lunie 13 (1665) laşi. Zapisul lui Apostol 'Golze, 

prin care pentru o năpaste ce i-au căzut buznie a 
pus zălog moşia sa din Popeşti şi din Moineşii cu. 

casă cu tot şi cu 2 locuri de prisăci şi cu fânaţ în 
șesul Vasluiului , . . . . . 

7115 Febr. 2 (1667) laşi. Zapis de vânzare prin care 
Contăş logofăt cumpără părţi în Giurgeşti, Răucani 
şi Mărtineşti pe Crasna între ţinuturile Vaslui şi 
Fălciu.cu preţ de 62 taleri 

7176 Mai 29 (1668) laşi. Cartea lui Iliaş Alexandru Vodă 

cătră lie Sturza stolnic, Nacul biv stolnic şi Gavri- 
liţă Costachi sărdar să aleagă hotarele Tătăraşilor 

despre Vaslui, date milă lui Postolache pah. din 
hotarul târgului Vasiuiului . 

7176 Mai 29 (1668) laşi. lliaş Alexandru Vodă după ce 
a miluit pe Postolache marele paharnic cu o parte 

din moşia târgului Vaslui, îi hotăreşte hotarele 

despre Vaslui . . . . , . 
7176 lunie 17 (1688; laşi. Mărturie hotarnică a satului 

Tătăraşii despre Vaslui, rădicată de Ilie Sturdza stol- 

nic şi Gavril Costachi sărdar . 
7178 Mai 9 (1670). Duca Vodă dă rămas pe Gligorie 

în pâra ce a purces contra preutului Gheorghe cel 

domnesc, pentru o prisacă bătrână la Baboşini 

+ 
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7178 Mai 9 (:610. Duca Vodă dă câştig Ini Toader Ciur- 

lan în pâra ce a avut cu. Gligorcea pentru părți din 

Baboşini, unde preutul Gheorghe cel domnesc a- 

vea o pătrime din o treime . 

7178 Mai 10 (1670). Duca Vodă întăreşte preotutui Gheor- 

ghe cel domnesc stăpânire în Baboşini şi Lupu- 

şoare pe drese bătrâne de la Pătru Voda 

7179 lulie 18. (1671) Duca Vodă hotărăşte că sătenii 

de pe moşia Tătăraşii a lui Apostolachi biv vel 

paharnic au voe de a se hrăni pe moşia târgului 

Vaslui, cum a fost obiceiul. 

7184. O moară în Bârlad. 

7184 Ghenar 4 (1676). Antonie Ruset Vodă dărueşte popei 

Gheorghe de la biserica domnească din Vaslui un 

vad de moară în apa Racovei, pe hotarul târgului 

"7198 Sept 1 (16893). Crâstina fata Gramei stolnicul dă- 

rueşte lui lon Palade 2 post. un loc de prisacă 

pe Racova . . . 

7199 Mai 15 (1591), Parcalabii de Vaslui . . 

7199 Mai 17 (1691). Costantin Vodă Cantemir întăreşte 

postelnicului S. Milescu stăpânire peste satul Ta- 

taraşi, în hotarele alese de Ilie Sturdza stolnic şi 

Gavril Costachi sărdar 

7202 Noembrie 15 (1693). Coustantin Duca Vodă întă- 

reşte şătrarului Ştefan Milescul stăpânire în satul 
Tătăraşii în hotarele alese despre Vaslui, de Ilie 

Sturza stolnicul . 

7202 Febr. 8. Panaiotachi cumpără un vad "de moară în 
Bârlad . . 

7202 Mart 31. (1694) regeste, Panaiotachi capătă danie 

100 pământuri în Vaslui 
7202 April 1 (1694) laşi. Mărturie hotarnică pentru ale- | 

gerea celor 100 de pământuri şi cu vad de moară 

la Brodoc, lângă Vaslui, ale lui Panaiotachi 
7202 April 10. (1694) regeste. Măsoriştea celor 100 pă- 

mâuturi . 

7202 April 14 (1694) regeste. Hotărnicia a 100 pămân- 

turi date post. Panaiotachi . 
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7203 lulie 11 (1695) laşi.. Constantin Duca Vodă întă- 
reşte mănăstirii Floreştii, satul Selişte pe Racova, 
în hotarele alese de S. Pilat şi V. Huşanul vornici 
de poartă . 

7204 August 17 (1696) laşi. Antioh Constantia Vodă Can- 

temir întăreşte şatrarului Ştefan Milescul satul Tă- 
tăraşi în vechile hotare ale Vasluiului alese de llie 
Sturdza stolnicul 

7205 August 7 (1697). Antioh Costantin Cantemir Vodă 
dă carte spatarului Mihalachi Racoviţă să ia de a 
zecea de pe partea din locul târgului Vaslui, dat lui 

danie şi miluire de la Domnia sa. . . 

7205 Sept. 15 (1696) laşi. Antioh Constantin Vodă mi- 
lueşte pe Mih. Racuviţă spatar cu o bucatâ de loc 

din hotarul târgului Vasluiului 
7205 Sept. 22 (1696) laşi. Mărturie hotarnică a locului 

dăruit de Antohie Vodă din trupul moşiei Vasluiu- 

lui cătră Mih. Racoviţă spatar . 
7205 Sept. 28 (1696) Iaşi. Antioh Vodă Cantemir milu- 

eşte pe Mihai Racoviţă spătar cu o bucată de loc 

din hotarul târgului Vaslui e 
7205 Sept. 28 (1696) laşi. Antioh C. Vodă întăreşte spa- 

tarului M. Racoviţă dania ce i-a făcut cu o bucată 

de loc din hotarul târgului Vasluiului , 
7206 Septembre 20 (1698) Iaşi. (Suret) Antioh Constan- 

tin Vodă întăreşte lui Mihail Racoviţă spătar dania 
ce i-a dat din locul târgului Vasluiului, pe semnele 
hotare alese de Ştefan Pilat vornicul de poartă . 

7213 Decembre 20. (1704) laşi. Mihai Racoviţă Vodă mi- 
lueşte pe Panaiote pârcălabul cu un vad de moară 
din hoiarul moşiei târgului Vasluiului 

7216 Ghenar 24 (1708) regeste. 1. Paladi cumpără de la 
Panaiotachi părţi din moşia Vasluiului 

7216 Mart 7. Mihai Vodâ Racoviţă întăreşie lui |. Pa- 
ladi cumpărătura 

7217 Ghenar 20. Mihail Racoviţă Vodă întăreşte lui lor- 
dachi Ruset biv vel vornic cumpărătura ce a făcut 

în moşia Buloae, de la gura Teleainei, de la Pă- 
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traşco Buzne, în hotarăle însemnate de Bejan Hu- 
dici şi Axinte uricariul . . 

7218 Ghenar 31 (1709). Mihai Vodă Racoviţă întăreşte 
lui Iordachi Roset biv vel vornic cumpărăturile ce 
a făcut în 2 hlize din sat din Tărăceni, de pe Bârlad 

7224 April 20 (4761). Spatarul Ion cumpără satui Tătă- 
raşii de la Maria lui Ştefan Milescul sărdar . 

1716 Ştiri despre Vaslui din Scrisoarea lui D. Cantemir 
7234 Decembrie 15 (1725. Cercetarea şi alegerea hota- 

telor satului 'Tătăraşilor despre Vaslui, - moşia lui 
Ion Paladi spatar . a“ . 

7250-7252 Decembrie. Știri despre Vaslui din condica ' 
lui Cost. Nec. Vodă Mavrocordat . . . 

7254 Mart 20, Hotarnica Mărăşenilor , , . . 
7254 August 11 (1646;. Ion Nec, Vodă Mavrocordat în- 

tăreşte lui Damian egumenul de Sf, Sava moşia Mă- 
răşenii la Vaslui, în hotarăle alese despre vecini 
de Nec. Tiron vornic de poartă. 

1757 Mierea de Vaslui . . A . . 
7265 Noembre 30 (1757). C. Mihai Cehan Racoviţ Vodă 

afieroseşte măn Precista din Roman, moşia târgu- 
lui Vasluiului pe semnele alese de boerii hoțarnici. 7265 Ghenar 13 (1757). Cartea lui Cost. M. Cehan Ra- . 
coviță Voevod cătră Nec. Racoviţă med, să meargă 
şi să aleagă locul domnesc al moşiei târgului Vas- 

- luiului afierosit măn. Precista din Roman „, , 
7265 Ghenar 28 (1 757). Mărturia hotarnică de alegerea 

moşiei târgului Vaslviului, râdicată de N. Racoviţă medelnicerul . , Aa AR 
7265 Ghenar 28 (1757). Mărturia hotarnică a lui Nec, 

Racoviţă blv. vel med. de alegerea hotarălor moşiei 
târgului Vasluiului, afierosită Precistei din Roman. 7266 Mai 23 (1758). Scarlat Gr. Ghica Vodă întăreşte 
dania ce a făcut C. M. Racoviţă Vodă în moşia târ- 
gului Vasluiului cătră măn,. Precista din Roman 

7266 lunie 42 (1458). Scarlat Gr. Ghica Vodă întăreşte 
măn. Precista dreptul de a-şi lua venit de a zecea 
de pe moşia târgului Vasluiului . 
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1267 Oct, 3 (1760) Iaşi. lon Teodor Calimah Vodă întă- 
reşte şi sporeşte privilegiile acordate târgoveţilor 
din Vaslui, faţă cu cele date de C. Vodă Mavrocor- 
dat şi C. Vodă Racoviţă . 

7267 Ghenar 2 (2759) laşi. loan Teodor. Calimah Vodă 
întăreşte mân. Precista din Roman dania moşiei târgu- 
lui Vasluiului în hotarăle alese supt C.M. Cehan Vodă 

"7268 Decembre 4 (2759) Iaşi. Ion Teodor Vodă întăreşte 
mâna. Precista din Roman moşia târgului Vasluiului 
în semnele hotară alese de hotarnicii rânduiţi. de C. 
Vodă Racoviţă 

1763 Din Sămile Visteriei Mol daviei scoatem diterite stiri 
despre Vaslui . 

1766 lunie 5. (laşi). Gr. Alex. “Ghica Vodă dă și întă- 
reşte lui Ioniţă sin loan mazil un loc de dughene 
din moşia târgului Vasluiului 

1766 lulie 1. (laşi) Grigore A. Ghica Vodă milueşte pe 
Ioniţă Cuza biv vel stolnic cu un loc de dughene 
din vatra târgului Vasluiului 

1768 lunie 5 (laşi). Alegerea hotarelor moşiei măn, Făs- 
tâci danie de la Mihai Vodă Racoviţă, din hotarul | 
moşiei târgului Vasluiului . 

1776 Mast 22. (aşi). Gr. A Ghica Vodă dă drepturi 

târgoveţilor a-şi cosi fân de pe moşia târgului şi 
le scuteşte crâşmele de dări 

1776 Sept. 2. Din condica de venituri şi lefuri, ce "orân- | 
dueşte Gr. Alex. Ghica Vodă găsim mai multe date 
despre Vaslui 

1776 Sept. 12 (regeste). Hotarnica Pobribenilor, schim- 

baţi cu moşia Vasluiulul de log. C. Ghica în 1795 
1716 Sept, 27 laşi. Gr. Ghica Vodă dărueşte 2 locuri 

de case lui M. Cerchez , 
1777 Mai 6. (laşi). Cartea lui Gr. Alex. Ghica Vodă prin 

care împuterniceşte pe Sofronie epitropul mănăst, 

Precista din Roman să ia venitul de pe moşia târ- 

gului Vasluiului Pa 

1777 Noembre. Din Efemeridele banului 'c, Caragea 

(1777—1811) . . . . . . , 
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1778 Mai 28 (laşi). C. D. Moruz Vodă dă carte lui So- 
fronie ep tropul măn. Precista din Roman să strângă 
veniturile de pe moşia târgului Vasluiului . , 154 

1779 Sept 11. (laşi). C. M. Muruz Vodă întăreşte măn, 
Precista stăpânire pe moşia târgului Vasluiului şi 
dreptul de a-şi strânge veniturile . . . 154 

1783. Pianul Vasluiului , . . . , « 288 
1783 April 20. Adresa ispravnicilor de Vaslui în pricina 

dintre mănăstirea Dobrovăţul şi Climent diac de 
visterie pentru un vad de moară în apa Vasluiului 155 

Fără an (1783). Jaloba lui Climent de visterie contra e- 
gumenulni de Dobrovăț pentru moara de pe apa 
Vasluiului . . . . . . « 165 

1783 lulie 23. Mărturia dată lui Climent diac de viste- 
rie pentru moara făcută în apa Vasluiului . . 157 

1784 Februarie 10. Cartea de judecată a divanului în pri- 
cina dintre Climent şi mănăstirea Lipovăţul pentru 
moara din apa Vasluiului. Câştigă mănăstirea Li- 
povățului . , , . . . . 159 

1793 Iunie 10 Iaşi. Cartea lui M. C. Suţu Vodă căiră is- 
pravnici de Vaslui să aleagă hotarele moşiei târgu- 
lui, proprietatea Sf. Spiridon, despre vecini . „161 

1793 lunie 12. M. C. Suţu Vodă întăreşte măn. Sf, Spi- 
ridon dreptul de a-şi lua venitul de pe moşia târ- 
gului Vasluiulni . . , A . , 162 

1793 lunie 13. Mărturia hotarnică a locului de casă a 
lui Gh. Adam Grecul din Vaslui , , . 163 

1793 Aug. 5. Ispravnicul de Vaslui scrie lui Vodă despre. 
măsoriştea locului lui Gh, Adam Grecul din Vaslui . 164 

1793 Aug. 10. Jaloba Cristinei lui Adam Grecul pentru 
un loc de casă în Vaslui . , , . , 168 

1793 Aug, 22. M. C. Suţu Vodă întăreşte Cristinei lui Gh, 
Adam Grecul un loc de casă în Vaslui , 166 1794 Febr. 10. M. C. Suţu Vodă rândueşte ispravnicii de 
Vaslui să aleagă țocul dat danie serdarului Iordache 
Roset . , . . . . . . 169 

1794 Febr. 16. Adresa isprăvniciei de Vaslui cătră domn 
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pentru alegere locului de dat danie serdarului lor- 
dachi Roset 

1794 Febr. 20. Ispravnicul de Vaslui D. Miclescu rapor- 

tează Domnului despre locul cerut danie de sărdarul 

Iordachi Rosăt . 
1794 Mast 5. M. C. Suţu Vodă milueşte pe sardarul lor- 

dache Rosăt cu un loc slobod din Vaslui 

1794 Mai. Scrisoare de aşezare între D. Miclescu stolnic 
şi lordache Roset serdar pentru locul din Vaslui, 

dăruit de Vodă Suţul . 
1794 lulie 1. M. C, Suţu Voevod milueşte pe Arghirie 

caminar cu un loc slobod în Vaslui 
1795 April 9. M. C. Suţul Vodă întăreşte lui C. Ghica 

hatman veniturile ce are să ia de pe moşia târeu- 

lui Vasluiului . . 

11795 lunie 14, A. l. Calimah Vodă s scrie carte să cer- 

ceteze pricina dintre S. Sturdza şi târgoveţii Vas- 

lueni pentru imaş 

1795 lulie 10. Alex. Il. Calimah întăreşte hatm. C, "Ghica 

veniturile moşiei târgului Vaslui 

1795 Aug. 7. A. I. Calimah Vodă scrie carte la isprav- 

micii de Vaslui să cerceteze hotarele moşiei Vas- 

luiului date danie prin schimb lui C. Ghica hatmanul 

1795 Noembrie |. Scrisoare de aşezare între târgoveţii 

de Vaslui şi hatman C. Ghica pentru ponturile ce 

au a urma . , Ă | 

1796 Ciuma la Vaslui , , 

1796 April 25. A. ]. Calimah acordă privilegii târgove- 

ților de Vaslui pentru cositul fânului de pe moşie 

4796 Iunie 7. C. Ghica hatman cumpără cn 40 lei un loc 

în Vaslui de la C. Ciohodariu 

1796 lunie 8. C; Ghica hatman cumpără ci cu 250. lei ua 

loc în Vaslui de la T. Stavăr 

1796 lunie 13. C. Ghica hatman cumpără cu 50 lei « o casă 

în Vaslui de la Mehmet aga Hagiacopoglu . . 

1796 lunie 26. C. Ghica hatman cumpără cu 250 lei ve- 

nitul târgului Vasluiului . . . , 
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"1796 Aug. 9. C. Ghica hatman schimbă cu măn. Dobro- 
văţul luând moara de pe Vaslui şi dând o dughiană 
la laşi şi viile de la Huşi . , . . 

1797 Noemb. 7. C. Ghica hatman cumpără cu 300 lei 
casele Cristinei lui Gh. Adam Grecul . . 

1799 Mart 8. A. 1. Calimah Vodă acordă hatmanului C. 
Ghica diferite venituri de pe moşia Vasluiului , 

1199 Dec. 13. G, Ghica hatman cumpără cu 80 lei moara 
lui N, Codrescu din apa Vasluiului . , P 

1800 Mast 15. Scrisoare de aşezare între C. Ghica hat- 
man şi Arghire Cuza pentru nişte locuri din Vaslui 

1801 Mart 15. Scrisoare de schimb între C. Ghica hat- 
man şi cîţiva târgoveţi de Vaslui pentru negusto- 
ria lor. . . . . . . . . 

1801 Mai 18. C. A, Ipsilant Vodă scrie carte-la isprav- 
niciii de Vaslui pentru împresurarea moşiei Stur- 
zeştilor de cătră târgoveţii de Vaslui e 

1801 Mai 22. C. A. Ipsilant Vodă carte la ispravnici de 
Vaslui pentru hotărnicia moşiei Sturzeştilor, meg!- 
eşă cu Vasluiul | . . . , , 

1801 Decembrie 10. A Nec. Suţu Vodă reînoeşte pri- 
vilegiile lui C. Ghica hatman, asupra moşiei târ- 
gului Vaslui ; mesărniţa, fabrică de postav . 

1802 Martie 2. A. N. Suţu Vodă rândueşte pe Gavril Co- 
nachi să măsoare moşia lui S. Sturza spatar, luată 
schimb de la Si. Spiridon . . . . 

1802 Mart 12, Cartea lui A.N, Suţu Vodă cătră- egu- 
menul de Fâstâci pentru împresurare în moşia Vas- 
luiului , . . . - . 

1802 Sept. 15. Scrisoare de schimb între Iordache Ro- 
set ban, care dă un loc din Vaslui lui C. Ghica 

„hatman pentru un loc din laşi (Copou) şi 900 lei 
1803 Din condica liuzilor PI Pa . 
1803 Mart 1. Egumenul de Fâstâci schimbă cu C. Ghica 

hatman, luând Curseştii şi dând locul din Vaslui | 
1803 Mai. A. C. Moruz Vodă întăreşte anaforaua veliţi- 

lor boeri în pricina dintre Sf. Spiridon şi fraţii Stur- 
zeşti pentru împresurare . . 
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„1803 Iunie 16. Cartea lui A. C. Muruz Vodă în pricină 
dintre hatman C. Ghica şi Sf. Spiridon peritru mo- 
Sia Vasluiului . 

1803 lunie 19. Cartea lui A C. " Moruz în chestia hotăr-! 
nicisi moşiei Vasluiului lui. C. Ghica hatman des- 

__pre vecini 
1803 Iulie 1. A.C, Muruz Vodă reînoeşte lui C. "Ghica 

hatman, privilegiile asupra moşiei Vasluiului mesăr- 
niţa, fabrica do postav, etc. 

1804 Ghenar 11. Cartea lui A. C, Moruz Vodă cătră is= - 
pravnicii de Vaslui să aleagă un loc a lui C. Ghica 
ce-l are de la D. Miclescu stolnic, despre vecini.. 

1805 Dec. 21. A. C. Muruz Vodă întăreşte lui C. Ghica 
vel logofăt stăpânire pe toată moşia târgului Vas- 
luiului, şi a locurilor luate cu schimb . 

1805 Mai 22. Cartea lui A. C. Muruz Vodă cătră C, 
Ghica logofăt de stăpânire asupra întregului târg 
al Vasluiului , 

1806 lunie 27.. Mărturia lui 1. Safer pentru hotarul Delei 
a log, C. Ghica . 

1807 Sepi. 20. Scrisoarea de schimb între C. Ghica lo- 
gofăt şi Si. Spiridon dându i moşie Visternicenii, 
pentru moşia târgului Vasluiului 

1809 August 6. Cartea divanului Cnejiei Moldaviei cătră 
is, de Vaslui pentru moara de la Brodoc 

1810 Februarie 26; Cartea divanului Cnejiei Moldaviei: 
cătră is. dih Vaslui pentru moara de la Brodoc 

1810 Febr. 26. Cartea divanului: Cnejiei Moldovei cătră 
megieşii târgului Vaslui să vină cu scrisori la ho= 
tarul moşiei log. C. Ghica: . 

1810 Mai 8. Mărturia a 10 săteni din Bahnari pentru 

hotarul Vasluiului despre valea lui Corniţă . 
1810 Mai 17. Cartea divanului Cnejiei Moldaviei prin 

care rândueşte pe sardar 1. Carp hotarnic a mo- 
şiei Vasluiului , 

1810 lunie 11. Jalba lui C. Ghiea vel log. cere înfaţo- 
şare cu megieşii bveri cu moşia sa Vaslui 
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1811 —1842 Ştiri despre Vaslui luate din colecţia Hur- 
muzachi, privind mişcările armatelor ruseşti 

"1812 Iunie 30. Jalba log. C. Ghica cătră divanul Cnejiei - 
Moldaviei prin care cere hotarnic pe Nic, Liciul . 

sardar pentru hotărni-ia despre Bahnari , 

1812 lulie 3. Carte divanului Cnejiei cătră isp. de Vaslui 
pentru cercetare de hotar între Vaslui şi Bahnari 

1814 April 5. Sc. A. Calimah Vodă rândueşte cercetă-..-: 
tori pentru bezmănul unor târgoveţi din Vaslui . 

1814 lunie 22. Cercetarea boerilor rânduiţi asupra bez- 

mănului unor tărgoveţi din Vaslui , 

1815 Mai 4. Mierea Vasluiului 

1816 Mai 4. Scrisoare de schimb între log. C. Ghica N 
şi Epitropia Sf. Spiridon, care dă locul ei din ju- .. 

rul Vasluiului şi la Borodniceni şi Visternicenii şi 
mortasipia Hârlăului . . a. 

1816 lunie 15. Cercetare ce face T. Balş vornic încăleă- E 
rii Vasluiului despre Brodoc 

1816 Noembre 6. Scarlat Alex, Calimah Vodă rîndueşte 

pe T. Balş vornic să cerceteze hotarăle şi încălca- 
rea din partea spat. V. Miclescu, după jalba log. 

„ C, Ghica , 
1820 Martie 8. M. Gr. Suţu Vodă întăreşte” lui Alex. c, 

Ghica vornic moşia târgului Vaslui cu veniturile sale 
1820 Mai. Catagrafia târgului Vaslui şi a ținutului. 
1820 Catagrafia târgului Vasluiului . , . . 
1825 Septembre, Foae de zestre a lui Elenco Șubin „: 
1831 Septembre. Catagrafia Vasluiului pe anul 1831 . 
1833 Mai 29. Hotarul Vasluiului despre Bahnari . . , 
1838 Mai 29. Hotarul Vasluiului despre Brodoc . 
1842 Primul budget al comunei Vaslui . 
1843 Sama comunei Vaslui . . . . 

   


