
  

ereştii 
(Vaslui) 

Studiu şi documente 

Publicate de : . 

po XV; 
GH. GHIBĂNESCU 

profesor, mernbru corespondent al Academiei Române, senator 

  

  

Publicaţiune făcută supt auspiciile 

Prefecturii de Vaslui 

  

A IASI 

INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE „VIAȚA ROMĂNEASCĂ“ 
1296 

%.- pp 

m 

2 
2 

i 

P
I



  

  

> 

da ș Tg niar st: pe 

    

    

SURETE ȘI IZVOADE Vol. XVI 

B.C.U. Bucuresti 

NI 
G8628 

   



  

Tubite D-le Râşcanu, 

Dându-mi fericitul prilej de a publica în corp toate 
actele Fereştilor, ce le aveam copiate de acum 20 de ani 
în urmă din arhiva prea bogată în acte vechi a răposa- 
Yului dr. C. Istrati, ai ridicat cel mai frumos monument 
satului, în care ai avut parte să lucrezi peste 20 de ani 
da învățător. . - 

După cum, ca dascal, ai onorat satul Ferești, azi 
când ai fost chemat şi stai în fruntea județului Vaslui ca 
prefect, ai crezut că cel mai bun şi mai frumos dar, ce 
poți face satului d-tale, este să=i dai istoria moşiei sa- 
tului, mai ales că azi toți sătenii sînt legați de moşia . 
Fereştilor, ceia ce n'a fost dintru începutul ei. 

Aşezare de boeri Maramureşeni în pragul secl. al 
A V-a, puțin după descălecătoarea țării Moldovei, urmaşii 
primului Feaer şi-au legat numele de două așezări la 
Vaslui: una pe Racova, vechii Ferești, azi Laza; alta 
pe Vaslueţ supt dealul Cârjenilor, apoi Prigorcenii, 
unde stau şi azi Fereştii pe afluentele apei Sărăţii. 

Scoala din Fereşti va avea un bun prilej să răspân- 
dească la elevii săi povestea satului Ferești, fericită 
poveste, căci aici s'au așezat primii Cehăneşti, strămoşii 
Racovițeştilor, cari au domni! în repetate rânduri şi în 
Moldova şi în Muntenia şi şi-au legat numele lor atât 
prin fapte de arme — Cerdacul lui Ferenz, cât şi prin 
acle de cariate publică, — ospitalele Sfântului Spiridon 
din lași. E | 

De la vlaga stăpânilor vechi ai moşiei Feresti, s'a 
înfruptat şi biserica satului de o brumă de cultură, așa . 
că preuții bisericii din Fereşti, bucurându-se de vechi 
Privilegii în viața lor, au putut lega puțină carte şi să-



* 

Zenii au găsit în preuţii bisericii lor nu Humat vrednici Slajifori ai altarului, ci și izvoditori de zapise scrise pe romăneşte în pragul secl. X VII, ceia ce aruncă o lumină nouă asupra culturii Slavone a impului în pătara rurală. Cum pe atunci biserica era Singură Păstrătoarea culturii, preuţii din Fereşti au învățat carte romănească Şi slavonă pe ucenicii tor alât în ale bisericei, cât Şi în aie cărţii, o. , Incheind această Scurtă a mea Scrisoare, nu pot uița 

satului Fereşti  cuin ŞI a sfărui în publicarea actelor. moşiei târgului Vasluiului, ce în curând vor vedea lumina fiparului, formând vol. xy din colecția Suretelor, pe: când Fereştii formează cel de al XVI volan. Ai D-îale cu nefărmurită dragoste colegială. 

4 fue, 
Iaşi 26 Iauuarie 1926.



  
GHEORGHE RÂȘCANU 

Prefectul judeţului Vaslui



„SCHIŢA ISTORICA 

Ş 1. Priviri generale, E greu a spune lămurit istoriceşte în-. 
ceputurile aşezărilor pe văile, unde azi stau Fereștii. 

Mergând în sus de Vaslui pe soşeaua naţională, treci întăi 
pela moara Grecilor, apoi dai de moara Domnească şi la stânga 
apuci Valea Sărăjii şi sui dealulla Valea ră, şi pe valea Fereş- 
tilor te sui în susul ei spre satul Ferești, depăriaţi de Vaslui la 
13 chilometri spre Nord, şi la 17 chilometri depărtare de Co- 
dăești, aşezaţi mai la nord, . 

Comuna Fereşti este aşezată pe valea dintre dealurile Zăpo- 
podeni, Dănești şi Valea Ră. Pe latura de sud se megieşeşte cu 
satele Valea Ră, şi Sărata, aşezarea gospodâriei d-lui Miclescu 
Eugen; pe latura de răsărit moşia satului Fereşti îşi dă coaste 
pe latul său cu moşia Soleştii, având ca hotar apa Vaslueţului ; pe 
latura de nord se megieşeşte cu Dâneşti, Bereasa, Răşcanii şi 
cu satul Butucăria, iar pe latura de apus stă dealul acoperit cu 
păduri despre Telejna. Sa 

Terenul este deluros şi anume plecând din apa Vaslueţului 
spre apus sui dealul Buzdugan—recte Burdugan— ; apoi sco- 
bori în Valea Glodului, ce duce în sus spre Ciorâja ; trecând 
peste valea Glodului sui dealul Dumbrava, care se ramitică la 
sud în dealul Sârbii şi dealul Glodului, Pe dealul Dumbrava ai 
podişul Crucișoara, iar spre nord, spre Dănești, ai dealul Z/ătă- 
reștilor. Trecând podişul Crucișoara, scobori în vale la apa Să- 
rata, care primeşte pe dreapta un alt „părăuaş, despărţit de dealul 
Bouşorii. Suind la deal dai de dealul Fereștilor, iar în vale ai 
apa Fereştilor, pe îmbele maluri ale apti fiind aşezat satul Fe- 
rești, mai ales pe coasta dealului Corbul şi Sărata. In fundul 
văii vine în amfiteatru satul Tăfărăni, supt podişul Bouşorilori 

Surete şi Izvoade (Fereşti) ”
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acoperit cu păduri. Toată lătura apusană a moşiei e păduroasă şi 
în zarea dealului spre apa Telejnei îşi dă coaste cu satul Telejna. 

Aici moşia Fereştii se îngustează şi cu o hliză numită Chil- 
deștii — cate cuprinde circa 60 Ha, pământ —tae apa Telejnei şi 
afluentele său Bufucăria şi din zarea dealului de spre apus ză- 
reşti apa Bârladului, Hliza Childeştilor se megieşeşte la nord cu 
Bereasa, cu Râșcani; şi cu Butucăria. 

Tot acest teren cuprinde 2907 Fa. din care 2679 Ha. loc 
de cultură, fânaţ şi imaş, azi al săfenilor ; 228 Ha. pădure, 4 
Ha. vii, 

Starea economică, culturală şi fiscală a Fereştilor, era acum 
20 ani în urmă aceasta: erau 159 contribuabili; 332 familii cu 
966 suilete, din cari 60 familii de ţigani, şi 5 familii de jidovi, 

| Şcoala din Fereşti a fost înfiioţată în 1865, şi stă frequen- 
tată în 1900 de 35 copii; biserica e de vălătuci şi are peste 90 
ani vechime ; e servită de un preut şi 2 cântăreţi. Erau în sat -o 
moară de aburi, 2 mori de vânt, 2 iazuri, 2 crâşme şi 10 comer- 
cianţi : ; 

Locuitorii aveau 1752 capete de vite, din care 1060 de oi, 
410 vite mari, 150 râmâtori, 72 cai; apoi mai aveau 33 pluguri, 
70 cară cu boi, 16 căruţe cu cai, 140 stupi, 

Bugetul comunei avea 2310 lei la venituri. | 
In 1803 trăiau în Fereşti 56 liude, din cari 40 liude birnici 

şi 16 breslaşi. Toţi aceştia plătiau pe an 952 lei, din cari bres- 
laşii plătiau 300 lei (pg. 128). | Se 

In 1820 în Fereşti erau 167 liude, din cari 84 biraici, ii be- 
jenari daţi în bir, 15 slugi boereşti, 20 bejenari fără bir tocmiţi 
ca. plugari şi pădurari, 16 copii din easă şi 11 diferite trepte 
(pg. 139). 

„In 1831 în Fereşti erau 197 liude, din cari 64 birnici, 20 
birnici hrisovoliţi, 16 slugi, 10 copii de casă, 26 oameni străini, 

„26 văduve, 13 nevolnici, 5 privilegiați, 5 feţe bisericeşti, 2 mazili, 
6 ficiori de privilegiați, 3 jidovi orândari, 2 liude tăra dare pg. 141) 

$ 2. Supt numele de Fereşti se găsesc foarte pune localităţi 
pe tot întinsul României Mari: Este un /erești zis şi Ruși în ţi- 
riutul Fălticenilor, în Comuna Cristeşti, locuit de Lipoveni, cărora . 
în 1846 Mihai Vodă Sturza le ridică o biserică îuchinată „bla- 
gotesfivului domn și împărat Mihail Voevod god. 1846 Mai 9'<«
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Alt Hereşt: este în jud. Ilfov legat de numele vechilor boeri 
Năsturel Herescul (seci, XVII). 

In Ardeal avem iarăşi 2 Fereşti: un Ferești (Feresd) în 
comit. Huniedoara, cu 257 loc. din cari 254 români, cu biserică 
filială bisericii Greco-Orientale din Poenile Tomei. (Silvestru Mot- 
dovan. Dictionar. Sibiu 1909) şi alt Fereşti (Fejtr falva) cotună 
în Maramureş, cercul Şugatag cu 380 locuitori, din cari 340 ro- 
mâni Greco-Catolici, aparţinând Episcopatuiui din Gheria=(A ma- 
gyar Szent Korona Orsză Gainak. Helystgnâvtăra Budapest 1913; 

In „Schematismus diocesis Szamosujvâriensis“, Gherla 1914 
găsim aceste date de Fereștii din Comitatul Maramureşului : -«Co- 
mună mică, depărtare de reşedinţă 16 Kilometre. Parohie veche ; 
biserică de lemn zidită cătră 1700, cu hramul Sf. Nicolae. Casa 
parohială de lemn. Scoala stă în local de lemn, şi e înfiinţată în 
1815, Copii în vrâstă de şcoală 50, frequentează 21“. (pg. 269%. 

$ 3. Etimologie. Numele de Fereşti şi Hereşti n'au aceiaşi 
etimologie, Hereștii ne duc cu mintea la Her, (lat. ferrum), trecut 
prin schimbări fonetice : fer, fier, fher. her (ferrum). Pe când Fe- 
reşili din Moldova, Ardeal şi Maramureş, tocmai unde este vorbirea 
cu iabialele schimbate (î = h; b =gh, p=ch: v= gi e) m =—mu, 
îi), păstrează pe / nemuiat în h, pentru că nu cuprinde radicalut 
din -ferrum. ci radicalul maghiar feher, fejer == alb, 

In terminologia geografiei maghiare avem comitatul Fejer== 
Alba; Gyulăfehervâr = Alba lulia ; Sjkes, feh&rvâr, ete ; iar 
după lexiconul din Buda (1825) avem aceste corespondențe : albuşut 
(fejer). a/bu(adv = fejăren), albușu ochiului (Szem fehcre); a/buşut 
oului (ojăs, fejere), a/bitu (fejerilett), albire (fejerites), albeha (fejers€g), albesca . (fejredni), albenetin (tejcres), albele (fej& 
ritd), albastru (fejeres). - | 

In seci. XV-a numele Fereşti apare supt aceste forme : Fee- 
reşii ceia ce ne duce la propriul Feaer, Feair, Feer. Feir. Sect. XVI-a a contractat pe cei doi e din Feereşti în unul Ferești s. a. 1586 pg. 5), fără a mai fi supus muerii lui P în h, de şi în plină Moldova fenomenul era aproape general, cum reiese din cro- nici şi documente: hire, a hi, hireș, etc, 

Moda de a da pe Ungureşte numele vechi romăneşti începe. din suta XII şi merge crescând pănă în vremile noastre, 
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Terenul pe care s'a petrecut ienomenul denumirilor maghiare 

„Ta elementele romăneşti este Maramureşul şi Ardealul, 
„.1a adevăr încă din suta XIV-a avem satul Fereştii (Feyrtalva) 

în slăpânirea urmaşilor Voevozilor Balk, Drag şi loan Românul, 
fii lui Sas Moldovanul, nepoţii Voevodului Dragoş (pg. 1). 

Feyrfala, Fejerjala, Feherfalva,= Belafalva, căcl şi Baii. şi 
Bela!) însamnă tot Albu (Fejtr). 

-S'a putut dar întâmpla ca un curtean român din ceata voe- 
voduiui Balk (Albul = Fej6r), dacă nu chiar o rudă de aproape— 

frate sau văr — să îi trecut munţii spre şesurile şi dealurile Mol- 
dovei şi să se îi aşezat în văile Racovei şi Vaslueţului, — aceasta 
spre începutul seci, XV-a, când în hotărnicia din 1400 a Dăneş- 
flor — sa la nord de Fereşti—se pomeneşte de hotarul din Feair. 

(pe. 1). 
Acest. Feaer a avut trei tete: Marena, Titiana şi Mușa, 

care au rămas stăpâne în satul Tăfăreştii, mai în sus de Fereşti 
(pg. 3) şi în 148/ îl vând cu 40 zloți tătărăşti la 4 fraţi: Jon, 
Petre, Andrieş şi Gavril. Tătăreştii din 1487 veniau pe locul 
satului Tătăranii de azi supt podişul Bouşorilor, şi pe clina nordică 
a dealului Corbul şi la obârşia apei Fereştilor. 

Ca între 1400 şi 1487 să se intemeeze 2 sate: Tătăreștii 
şi Feereștii însamnă că Feair a avut mai mulţi copii şi nu numai 
cele 3 fete, şi că unul din gineri— Tatarul, a pus temeiu satului 
7ălăranii, cu aşezările sale şi ale fiilor săi, cum şi după băeţi să 
se denumească în plural — Feereştii — hotarul cel vechiu din 1400 
a lui Feair. 

Tot pe atunci era şi aşezarea Titeștilor, adică a lui Țițea, 
un alt ginere — cred — a lui Feair, 

$ 4. Fereştii de pe Racova (Laza). ln marele uric a lui Stefan 
ce! Mare din 1490 Oct, 15 (Vol. XV doc, Vasluiului pg. 25), se 
vorbeşte de Feer de pe Racova, şi de urmaşii lui, cari vând cu 
100 zloți tătărăşti satul lor pe Racova anume Feereştii însuşi 
marelui Voevod, 

1) skanm adj, alb ; nkao adv. alb; wbatri v.a albi: ctaoka 
albul ochiului de aici Belăfaloa = satul Atbului, Albeşti, de unde 
Balk. dim. Albița. In Ungureşte Bela ca nume propriu este A- 
dalbert.
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Acest Feer de pe Racova a avut uric de stăpânire de ia llieş şi Ştefan Vodă, când au fost în pace; deci acest Feair a fost — cred — fecior lui Feair din 1400, sau rudă de aproape, Feaer a avut de fraţi sau cumnaţi pe unul Petre şi Cozme Sfreaşină, căci pe numele acestor trei se împart Fereştii. de pe Racova în 1437, supt lliaş şi Ştefan. In acest sat de pe Racova stăpâniau urmaşii lui Cozma Streşină şi anume fetele lui: Dr& gălina şi: Marușca cum şi nepoţii săi lon”şi Marina, copii Mihului, lată dar o încrângătură a primilor Feert din seci, al XV-a: 

  

  

x 

fată 
| = fată 

, Oanăş Ungurul, = Feaer 1). Rohat mag. ro- 
hat, rofhad, faulea, 
Putredu; Rohat nu 
corespunde slavului Croza, Todor g pora din porarea, Robat Rohat 1) aş , s.a ca corne, sgardă z0% e asE cu ghimpi de fer, = 07 3 zE£ lanţul cu care se în- BL chideau barierele, N Sa Se mă =s I de unde rom. rg- =23 98 Z hatcă. 

SE 58 e ESS a 35 

sa E 

lon Mărica 

$ 5). Fereștii şi aşezările din jur. Rari plicuri. cu documente vechi cuprind mai multe trupuri de moşii ca cel al Fereştilor, De ce? Pentru că şi aici-ca şi în multe alte regiuni a fost o luptă incontinuă de format moșie mare din bhlize răzeşeşti ; aceasta în curs de două, trei generaţiuni în neamul Cehan. 
lată toate numele vechilor aşezări de selo (ceac) selişte şi sale: Fereştii, Popeşiii, Răii, Nerăii, Făstâci, Văvărăeşti, Cur- săci, Lieştii, Sărata, Romăneşti, Mărtineştii, Burdugani, Cojocari, Dobroslăveşti, Băbuşeni, Măneşti?, Mileştii Faurii, Grumăzeşti, Un- gureni, Lăţcani, Prigorceni, Cârjeni, Tătărăni, Strâmtura, Matie- şeşti Bouşorii, Childeşti, Șendreşti, Căpotești, Vilneşti, Grauri,
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Frasini, Țigănești, Fetioneşii, Titeşti, Dumbrăveni, Chiujdeni, Ziă- 

tăreşti, Portari; în totul 41 nume, 
„Uaele din aceste aşezări vin pe Racova,. cele mai. multe viu 

pe Vaslui şi afluenţii săi; la unele din aşezări s'au schimbat câte 

2—3 nume ; dovadă că aşezările erau cu totul simple, şi uşor de 

mutat cuibul lor. de pe o vale pe alta, sau de pe un deal pe al- 

tul, sau ceva mai în sus sau mai în jos de vechile aşezări ale pri- 

milor descălecători de ocini, 

Pentru a prinde firul istoric al tuturor acestor aşezări vori 
Ina ca punct de plecare momentul, când Cehăneştii întră ca :re- 

zeşi prin zestre şi cumpărături în toate trupurile de moşii, age- 
zațe pe Sărata şi Vaslui. | 

$ 6. Cehăneștii. Toată istoria proprietăţii din loc se” leagă 
de creşterea în avere şi vază politică a Cehăneștilor, deveniți a- 
poi Racovifești, din cari au eşit şi Voevozi în seci, XVIII-a : Mihai, 

Șiefan şi Costandin Racoviţă, 
Ne întrebăm ce să însemne numele de Cehan; Costantina 

Vodă: Racoviţă în uricele sale îşi zicea Qihan ? (uantan), nu Ce- 
han ? De ce să-şi fi schimbat Domnul numele de Cehan ? (aan) 
în Gihan (utnyan) ? 

De sigur că el ştia seuzul apelativ al tulpinei lui Cehan, şi 
că prin simţ de inobilare al neamului său şi-a schimbat apelativul 
Cehan în Gihan. 

Şi unul şi altui sunt cuvinte turceşti, dar Gihan însamnă: 
2) lume, le monde; b) creator : gihan aferim, Dumnezeul creator, 
gihan penah, împăratul: Gihan ban = monarhul ; gihan bane== 
imperial ; gihan der, deri = stăpânul lumii, regal, gihan dide = 
experimentat ; gihangir=mare cuceritor ; (loussouf). 

lată dar că acel care a ajuns Vodă în Moldova şi Muntenia, 
mândru de înalta sa situaţie politică, de a îi gospodar la laşi şi 
Bucureşti a căutat să-şi găsească origina familiei sale de Cehan, 
în apelativul Gihan = stăpânul lumii, împărat, domn, Rege, pănă 
chiar la înţelesul de creator, de Dumnezeu. 

In ce înţeles lua el atunci pe Cehan, a cărui formă literară 
o schimbă, crezând că prin forma Cehan nu-şi arată nobleţa, ci 

o origină nodestă, Cost. Racoviţă Vodă ştia că Cehan, este un 
derivativ de la tulpina Ceh, care în persană însamnă /âniână, 

deci Cehan era Fâniânariu (loussont). 
- În înrudire cu Cehan avem apelativele Erhan, Crihan, Ker-
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han, Blehan, în care am deosebi la.prima vedere pe han şi pre- fixele cri, er Ker Ble; în toate aceste cuviute sufixul este an şi tulpinele sunt Ceh, Erh, Crih, Kerh.— Erhan, tecte Erham, este 
comparativul de la rahm, rahim, ventres, piti€ = Foltea, Păntece, „ Milosul ! _ 

Crihan, pâne (slav KpSX2) rus ipeya, les restes, un dărăb de pâne, un crihan de pâne, iar Blehan este ruteanul Bataia, pol. blah, ceh bleh, magh pleh, gotic bleh, fer-blanc, deci tinichigiu. Cu- vântul a fost dat de lumea germană lumei slavone ; și la noi a. trebuit să vină prin Saşii din Ardea! încă din secol. a Xill-a, mai mult de cât prin Ruteni, căci supi raportul meseriilor terminologia a venit o dată cu practica lor din Ardeal de la Saşii de acolo, ca uuii ce au întemeiat târguri în Moldova şi au avut chiar adminis- 
traţia lor cu şoltuzii şi părgarii lor, 

$7. Petre Cehan vătagul, şi fiii săi. Cel întăi dintre Cehani, care întră cumpărător în văile Fereştilor şi Sărăţii este vătagul Petre Cehan. Vătagul în seci. XVI-a era administratorul polițienesc al unui judeţ; mai apoi s'a numit parcalab, (seci. XVII), apoi is- pravnic (seci. XVIII) şi în fine prefect (sec. XIX), 
Petru Cehan era om destul de bogat, căci primul act în care e! e pomenit, e o afacere de negustorie cu Mihai Dămăcuş din Fătarani, cari cumpărase cu 540 ughi aur, 50 boi de la Petre Cehan, Neplătind la zi, Petre Cehaa capătă carte de la C. Mo- ghilă Vodă în 1608 Iulie 23 Să-şi îa garanţi buni ca să i se plă- tească boii; Pentru executare se scrie carte la starostele de Trotuş şi la ureadnicul de Bârlad (pg. 16). 
In 1617 Ghenar 21 (pg. 22), Radu Vodă scrie carte lui Petru Cehan să aleagă părţile lui Sacotă peaic în Prigorceani, câte i " Sau fost dat de Ştefan Vodă Tomşa, despre alţi răzeşi ai săi : Coste aprod de Buhăeşti, Ionaşco aprod de Tărăceni şi Gligore „aprod de Criceşti, 
In 1617 Dec. 9. Petre Cehan cumpără cu 20 taleri mari în Prigorceani părţile lui Vasile Frăţian, nepotul lui Brănduş (pg. 25). Nu ştim cu ce titlu cumpără Petre Cehan ; era rudă ? era . răzeş cu vâuzătorii? în orice caz el mar fi putut cumpăra fără dritul vechiu al răzeşiei, 

| 
$ 8. Cine erau stăpânii vechi în Prigorceni ? Numele vechiu al: Prigorceanilor a fost Crăjani, aşezat pe Sărata. Stăpân în seci,
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XV-a era Oană Murgu, rudă cu vechii proprietari ai Murgeştilor, 

azi Bereasa, vecisă despre nord cu Fereşitii. 

In 1486 Oct. 7. Oană Murgu vinde cu 30 zloți tătăreşti în- 
tregi Cârjenii lui Toma Prigorcea (|. Bogdan Doc. 1, 304). 

În 1608 Mai 12 (pg. 14), lonaşco Bolea vornicul cumpără 
cu 12 ughi, 25 taleri şi un poloboc de miere părţile lui lonaşco 

Boziian şi ale Dumitrei, copiii Gligăi, nepoți lui Fărămă; iar 
pentru alți 60 taleri ia în zălog altă parte din Prigorceani de la 
Vasile diaconul din Vaslui. Tot pe atunci lonaşco Bolea mai cum- 
pără cu 30 taleri partea lui Alexa Maniacul, iar cu 25 taleri cum- 
pără pările lui Alexa Giurge din Buhăeşti (pg. 19). 

Actul din 16i1 Mai 12 (pg, 30) e şi mai lămurit, căci ace- 
4aş lonaşco Bolea vornicul cumpără cu 30 taleri părţile Anei Dru- 
joae, fata lui Fărămă, nepoata Tomei. 

Uniud aceste acte reese aceşti stăpâni în Prigorceni: 

Toma (Prigorcea); 

    

: . fată 
. = Fărămă 

Gliga, Tudora, Ana x 
| Aj , =Drujă 
Dumitra, fată 4 

= lonaşco -Andrian, Mărica 
Boziian 

| Ana Drujoae stăpânia a patra parte din Prigorceani, în spre 
zăsăril, ceia ce arată că Fărămă a avut 4 copii, din care actul 
Hu pomeneşte de cât de trei din ei. Jumătatea a doua a Prigor- 
cenilor ce vine spre răsărit se împărţia în 5 părți, din care una 
era a lui:Sacotă parcalab, dată danie de Ştefan Vodă Tomşa; iar 
alte trel cincimi le stăpâneau 3 aprozi şi anume Coste aprod de 
Buhăeşti, lonaşco aprod de Tărăceni, şi Gligore aprod de Criceşti, 

In o cincime din această jumătate de sat de Prigorceni în- 
tră stăpân prin cumpărare cu 20 taleri mari, care Petre Cehan cum- 
pără de la Vasile, feciorul lui Frăţiian, nepotul lui Brănduş din Brăn- 
:duşeni, 

„lată schiţa proprietăţii în Prigorceni :
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Dateie asupra Prigorcenilor vor fi lămurite şi mai bine prin. 
actele ulterioare, 

$ 9. Fereşti. In 1618 Aug. 12 (pg. 30), Radu Vodă Mihnea 
întăreşte lui Petre Cehan 2 zapise de cumpărătură în Fereşti şi 
anume: cu 120 taleri cumpără de la Irina, fata Turşei, o treime din 
Fereşti, iar cu 53 taieri cumpără de la lonaşco Benea şi de la fraţii şi surorile sale : Hoţul, Gheorghe, Dumitru, Mariica, Todo- 
sica, Pinţa şi Pahilca (pg, 35) 

Atât zapisele de cumpărătură cât şi uricul lui Vodă ne. dau 
bogate lămuriri, asupra stării economice a satului Fereşti: era 

„aici vatră de sat—deci sat intemeiat—, era câmp, era farină, 
deci loc de cultura grâului şi a păpuşoiului, împărţit în jirebii ; 
era fânaj, erau poeni în pădurea din apropierea satului şi a ţa- 
rinei, era iaz în apa satului, erau grădini de legume, erau pri- 
seci, erau livezi,—livada lui Popic-—, erau pomeate—pomii lui 
Topor, „Acestea toate sânt în hotarul satului Fereşti“, în fine mai 
spune uricul : „şi cu loc de hreable“. Nu e uşor a spune ce erau. 
hreblele ? În ruteană hreb xp însamnă wirbel, roată de apă ;: 
iar greblea rpsata însamnă Damm, Heerstrasse— uliţă, drum, sleah. 
Cred mai aproape de adevăr senzul întăi, întru cât fiind livezi, 
grădini, iaz, era nevoe şi de roată de apă, hreble pentru udat.” 

$ 10. Cine erau proprietarii vechi în Fereşti ? După primele 
zapise de cumpărătură se vede că aşezările gospodăreşti îu Fe-. 
reşti erau vechi şi întemeiate, dovadă că viaţa economică începută;
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cătră 1400 se însădise în cursul a 7 generaţii, urmaşi din bătrâ- 
nul Feaer, şi se începuse şi grădinărie ; erau priseci, erau Ilvezi, 
sădite de unui 7opor. , 

In 1587 Ghenar 31 (pg. 5). Antânas cumpără cu 150 zioţi 
de la Ion Turşea jumătate din partea sa din Fereşti, luată în 
schimb pentru părţile sale din Popeşti, de la sora sa Ana. Turşea : 
îşi avea uric de întăritură de la Petru Vodă Rareş. 

la 1588 April 17 (pg. 6; acelaş Antănas cumpără cu 300 
zloți a treia parte din a treia parte din jumătate de sat de la 
Pavăl şi soră-sa Frăsina, fii Nastei, nepoți Sofiei. Sofia şi ea avea 
uric de întăritură de la Petru Vodă Rareş. 

In 1590 Noembre 9'(pg. 6) fraţii lachim, Lupul şi Floarea 
cu bărbatul ei Lupul cumpără cu 170 zloți de la sora lor Anne- 
sica, preuteasa lui Gherman. Ei îşi împart răzeşia în două: jumă- 
tate iau. lachim şi Lupul şi jumătate Floarea cu soțul ei Lupul. 

___ In 1607 Mai 31 (pg. 14) Erina fata Turşei întoarce 320 zloți 
şi ia a treia parte din partea tătânisău, pe care fratele său lon 
Turşea o vânduse rău lui Toader, fiul lui Sotir. 

lată dar o primă schiță a vechilor proprietari în Fereşti, 
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Antânaş €e o formă ruteană a lui Anton. In Maghiară Anton. 
se zice Antal; iar în ruteană se zice Anfin, Antinona, Antosu, 
Antoh, Antoşco ; Antonii, Antonina, Anfosca. 

Prio apropiere de forină, Anfânas este foarte de aproape 
înrudit cu Antonaș, dim. de la Anton. 

O dată Petre Cehan intrat stăpân în Fereşti, cumpărăturile 
se ţin lanţ şi din cuprinsul lor vom avea şi alte ştiri despre ve- 
chii proprietari în Fereşti. 

Ş 11. Răii. la 1620 August 10 (pg. 31) Petre Cehan cum- 
pără cu 70 lei cu 2 vaci şi cu un cal bun —cam 150 lei peste 
tot — satul Nerăii pe apa Vasluiului de la Busca Loghina şi 
Vasile Bogza, feciorii Bogzăi logofătului, 

Incă din 1618 lanuar 30 Petre Cehan cumpărase cu 70 ta- 
leri, 2 boi şi un cal, o bucată de los din satul Răâii de la Busca 
şi Loghiua, fetele lui Drăghici Bogza log. din direase ce şi ele le-au 
avut de ia Eremia Vodă (Surete VIII. 257), 

Bogza logofătul era stăpân în satul Răii, la malul Vasluiului 
încă supt C. ;Vodă Movilă, care în 1607 Noemb. 4 (pg. 17) dă 

carte de stăpânire lui Bogza log. să ţină locul de moară în Noem,. 
5 (pg. 16) acelaş domn C. Movilă încuviinţază lui Bogza log. să-şi 
facă moară în satul Răii la malul Vasluiului, după tocmala ce-a 
avut-o cu Veveriţă în zilele lui Eremia Vodă Movilă, 

Zapisul de vânzare din 1620 Aug. e întărit de Vodă Stefan 
Tomşa în 1622 Mai 9 (pg. 39). 

Satul Răii, zis şi Nerăii, pe Vaslui, e satul de azi Valea Ră. 
Nu e fără interes a şti ceva despre Bogzeşti, cari erau boeri 

Vasiueni, căci logofătul Drăghici Bogza îşi avea case în Vaslui. 
Supt Petre Rareş Vodă găsim ca uricar şi diac în divan pe 

Grigore Bogza, care iscăleşte şi Grigore Bogzovici şi scrie urice 
în 7036 şi 7037 în Huşi, laşi şi Vaslui. 

Fiu sau nepot acestuia e Drăghici Bogza logofăt supt Eremia 
Vodă Moghilă între 1526—1601; Acesta a avut 3 copii cu jupâ+ 
neasa lui Neacşa, nepoata Măreşoaei,. Vasile Bogza comis, care 
în călugărie ia numele de Visarion, Busca şi Loghina. 

Ei îşi împart averile lor, după moartea Buscăi în 1638, si 
Visarion Bogza îşi ia mojiile din ţara de sus, iar Loghina işi ia 
moşiile din ţara de jos (Surete V. 299). 

Visarion Bogza călugărul are de fiu pe Orăş Bogza (Surete 
XVI.132). lar de alți Bogza avem ştiri, ca de Lnpul Bogza că-
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măraş, care are Unguraşii pe Valea Neagră în 1654 (Surete 1V. 290) ; 

Dumitraşco Bogza în 1617 (IV. 1.17 Ispisoace), lonaşco Bogza 

vătăman de Scântee în. 1648 (Il 2.167) etc; 
Ş 12. Strâmtura. In 1623 Mart 1 Petre Cehan îşi scoate uric 

de la Ștelan Tomşa Vodă pentru cumpărăturile ce a făcut în Strâm- 

tura cu loc. de moară în apa Vasluiului (pg. 42) de la ihnat du- 

valmul şi Ştefan, feciorii Anei, nepoți popei Plătică, căci i-au fost 

perdut lui 5 străjiiaci şi 2 cai buni. Zapisul era scris de popa 

Vasilie, cărturarul popă al Fereşiilor, nedatat (pg. 38) şi prezintă 

curioase fenomene fonetice : Schiem (scriem) dovalmol, den, bonă, 

peniro. no, potut, on, bon, pagobă, făcot, sos (sus). Ioi (lui) 

vazido (văzindu), am pos; popo, etc., apoi slavonisme presărate 

în text: zde zapis ot ucino ot silo, i brat ego, sin, ot viost, pread, 

otiam, pisal, iscal. 

$ 13. Cine erau proprietarii vechi în Strămtură ? Cea mat . 
veche ştire de Strâmtură — scris pe alocurea şi 8trămbătură— o 

avem într'un act nedatat (pg. 4), prin care marele vatag de Vaslui 

— Purcel — urmaş al celui cu legenda movilei — primeşte însăr- 
cinare de la marii boeri Gavril logofăt, Vasile Hatman şi Zbiare 
vornic să ia samă “că un Crisfe spatarul ă răscumpărat cu 180 
zloți părţile sale din Strămtura de la nepoatele lui. Toader comis = 
Varvera, Ana şi Sofronia. Acest Toader comis a trebuit să tră- 
jască supt Stefan cel Mare. 

In uricul lui Eremia Vodă din 1605 Febr. 7 (pg. 7), avem 

mai bogate şiri de vechile aşezări în Strămtura pe Vaslui. Diacut 
Dragan Tăutul scrie* Strâmbătura în loc de Strâmtura. lonaşco 
Hohule fost parcalab şi Goga fost clucer cumpărase următoarele 

îlize: 1) a patra parte din jumătate sat din Strămtura şi a patra 

parte din a opta parte din Mateeşeşti de la Lupa, Urăta şi Feda,. 
fatele Moisăi, nepoatele Mărinei, care a trăit pe vremea lui Petre 

Rareş Vodă cătră 1530, curgătoare din Mic Şărbau —gde bif 
Mic (Neculai) Șărban — acestea cu 40 taleri, 2) a patra parte: 

din jumățate sat cu 25 taleri de la Dochia, Palaghia, Sofia, Di- 

mitrie şi Stroe, feciorii Cărstului, care a trăit supt Alexandru Vodă 

Lăpuşneanu şi Bogdan Vodă, cătră 1560. 3) partea lui Ion Ceor- 
“mei cu 120 zloți; 4) jumătate din a patra parte cu 50 zloți de ia: 
Cristul, din părţile Micâi şi Marinei. 5) a treia parte din Matie- 

eşti cu 100 zloți de ia Cristea şi Maria, şi vărul lor Gheorghe, 
fiul Nicoarăi, nepoți Cozmei. 6) a opta parte din Matieşeşti cu 45
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ialeri de la Costin ureadnic şi vărul său Cristul, fecior lui Ne-. coară, nepot lui Ion -Strâmtură, 7) părţile nepoților Nastei şi a- nume Burdun, fiul lui Turlui: Maria şi Mărica fetele Solomiei, nepoate Bibei; Părasca, Dragan şi Drăghici, ficiori lui Fădor, cu 20 taleri. | Ia 
lată schiţa proprietăţii în Strâmţură, - 
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„lonaşzo Huhulea e cunoscut în diplomatica seci. XVI-a. lo- 
nâşco Huhulea avea 2 surori: pe Magdalina şi Varvara, măritată cu lrimia Băseanul uricar, apoi vornic. Ei sunt copii lui Petre Ho- hulea parcalab şi stolnic prin 1550—1552, Petre Huhulea era fiuj 
lui Dumitru Huhulea supt lliaş Vodă şi al Odochisi fata marelui lon Tăutul logofătul. 1onaşco Huhulea îşi împarte în 1591 moşiile 
cu surorile sale şi între altele i se vine jumătate din Scânteia la 
Vaslui (Ispisoace 1. 1.196). Avea de soţie pe Dragna, fata Măn- doaei, care avea alte 2 surori: Bosuicioasa şi Busca. „ 

In acelaşi sat Strâmtura intră proprietar şi Bogza logofătul prin cumpărături. Incă din 1604 lulie 6 (pg. 9). Hohulea şi Goga 
capătă carte de la Eremia Vodă Moghilă să oprească pe Bogza 
logotătul pentru vaduri de moară, ce îneacă, şi să tae iazul de-l va fi făcut. Ia 19 Iulie Voda Erimia scrie carte lui Roşca vornic 

„să meargă la Strâmtură să cerceteze chestia iazului, ce este făcut
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din bătrâne zile, şi de va afla că Bogza logofătul a făcut iazul 

pe tocul Strâmturii să-l tae (pg. 6). In 7 August 1604 (pg. 10), 

marele Spatar Veaveriţă vine şi cerceteză pricina iazurilor Bogzei 

fogofătul, Izbuteşte a | împaca pe Bogza cu vornicul Mogăldea pen- 

4u apa Călmățuiului, şi cu Goga şi Hohulea pentru iazul pe lo- 

cul Strâmturii Scheilor. Ca să fixeze hotărârea dispune că cine nu 

se va împăca cu judecata lui va plăti gloabă 15 boi. . 

__ Văzând Bogza logofătul că nu o scoate ia capăt ca vecin, 

intră ca stăpân în Strâmtură prin cumpărătari şi anume cumpără 

cu 15 taleri de la Blihan, fiul Mariei, nepot Măreşoae, ca unul ce 

este văr primar cu Neacşa jupâneasa Bogzei logofăt, 

in 26 lunie 1605 se scrie o nouă carte domnească a lui E- 

vemia Vodă cătră Bogza logofătul, că nu s'au ţinut părţile de ho- 

tărârea lui Veaveriţă spatar, nici Mogâdea vornicul pentru iazul 

pe apa Călmățuiului, nici Goga clucerul pentru iazul de la Strâm- 

tură, se porunceşte ca Bogza să-şi ia 12 boi înapoi de la Goga, 

care n'a venit la zi, nici n-a stricat : iazurile în răgaz de 2 săp- 

tămâni (p. 11). | 

— In 1606 Mai 11 (pg. 12) lonaşco MHohulea parcalab şi 

“Goga sulger capătă un nou uric de la Eremia Vodă Movilă pentru un 

şir de cumpărături în Strămtura şi Matieşeşti şi anume: 1) părţile 
lui Costin, fiul Nechitei şi nepot Bibei cu 30 taleri -2) părţile Mă- 
rioarei şi fiului ei Lupul cu 20 taleri, 3) părţile lui Cristea, fiul 

Solomiei, nepot Bibei cu 30 taleri, în Strămtura, iar în Mateşeşti 

părţile Micăi şi Mâăricăi. Pentru toate aceste părţi Biba avea 

uric de la Pătru Vodă Rareş şi de Ia Ilieş și Ştefan Vodă. 
Hohulea e numit vel vatag, ceia ce arată că era una şi a- 

ceiaşi. slujbă a îi parcalab cu acea de a fi vel vatag — un fel 
„de ispravnic de judeţ; iar Goga e diac şi clucer. 

Cei 2 tovarăşi în actele de cumpărătură în Strămtură şi Ma- 
tieşeştise despart din următoarea împrejurare penală ; Bogza. logo- 

“fătul avea un vezeteu la cai—duvalm—pe un Nechifor., Acesta îi 
fură lui Goga un cal şi alt tovar. Se cerceteză cazul şi Bogza 

pierde cauza, rămăind ca Goga post. să stăpânească toate păr-. 

ţile Bogzei din Strâmtură. şi Matieşeşti, iar el să-şi caute cu Ne- 

chifor (1607 Ghenar 10, pg. 13). 

— In Strâvutură mai găsim şi alţi proprietari pe o şesime 

din sat şi anume Nicoară, fiul Micăi, dărueşte vărului său Andro- 
mic Buciumaş şi mamei sale Tudora, fata lui Ion Buciumaş să fie



AVI 

pomenit, pentru că Pa plătit de o datorie a lui, cătră lon din: 
Punzeşti cu 45 taleri şi 2 boi (pg. 19; 1611, April 28), 

— Un alt proces se iscă între Măriica, jupâneasea postel- 
nicului Goga şi între Crăciunaș, nepot Cristei cu mătuşa sa Cris- 
toae, care tăgăduia că n'ar fi cumpărat părți în Strâmtură, Se: 
pun jurători 24 oameni, dar la zi ei nu jură, şi Mariica pune fe-- 
răe 12 zloți şi închide procesul (1612 Dec. 21; pg. 21). * 

Un zapis fără dată, dar ulterior lui 1612 (pg. 52) şi anterior 
lui 1623 arată că Vasile Huhulea, feciur lui lonaşco Huhulea, se 
împrumută cu 68 taleri de ia Apostol feciorul lui Deli Gheorghe : 
se pun amanet scrisorile Strâmturei, cum şi ispisocul de la le- 
remia Vodă Movilă din 1606. 

Aceste sunt ştirile ce le avem de la vechii proprietari în 
Slrâmtura Scheilor înainte de a intra stăpân Petre Cehan în 1623. 

-$ 14. Romăneștii. Un elt trup de moşie, în care întră cum- 
părător Petre Cehan, şi apoi se încorpurează în moşia Fereştii 
prin istovirea răzeşilor şi desfiinţarea așezărilor, e satul Romăneșşti, 

„pe Vaslui. In 1622 Oct. 4 (pg. 41) Vodă Ştefan Tomşa întăreşte: 
lui Petre Cehan următoarele cumpărături din Romăneşti ; i) părţile 
Magdalinei şi Brehnoae, surori cu 14 taleri. 2) partea Golancei 
din Vaslui cu 47 taleri, 3) părţile Anei şi Arvasiei, fetele Crăstei, 
cu 25 taleri, 4) partea Mariei Urâta, nepoata Ciorcei cu 30 taleri, 
5) părţile Dumitrei şi a Măricăi, fetele lui Gavril Câcâcea cu 15 
taleri : în totul 5 hlize răzeşeşti cu 131 taleri. 

$ 15. Cine erau stăpânii vechi în Româneşti ? Supt Petru. 
Vodă Rareş trăiau pe locul Romăneştilor 7 stăpâni : Trifan, Gher- 
man, Anuşca, Dragolea, Tecla, Anuşca şi lon Bălan, probabil toţi 
curgători din unul Roman, care a dat nume aşezării. In adevăr în. 
1490 lan. 17. Ștefan Vodă cel Mare întăreşte popei Sima şi lui: 
Gavril şi Martei, fraţi, satul de la gura Rebricioarii, unde au fost: 
Roman şi Hodco — gde bil Roman i Hodco — de la Urăta, fata: 
Malii, nepoata lui Jori Piatră, cu 50 zloți. (lon Bogdan Doc. Şte- 
fan |. 390). Cei 7 strămoşi ai vânzătorilor din 1613, trebue să fie- 
urmaşi ai popei Sima din 1490, şi aşa dar s'a răsădit proprieta- 
tea în Romăneşii în suta XIV şi XV-a. 

In 1570 lune 27 Bogdan Vodă, dă uric pentru Romăneştii: 
de pe Vaslui (Acd, Rom. LXXXVII. 65). Cum însă doc. se află ta 
Moscova, opisul nu spune nimic de cuprinsul uricului fiind slavon,. 
<a multe alte urice slavone. Nepoţi şi strănepoţi celor 7 bătrâni
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din Romăneşti erau aceştia : Făful cu fata ei Mărica; Gheorghe 
cu fii săi lonaşco şi Cristeoae; Matei cu fiul său lonel; loan 

- Oancă cu fiul său Toader; Leurdea cu femeia lui Golanca şi 
isachie frate cu nepoata lor Erina (pg. 22). Toţi aceştia vând cu 

100 lei “părţile lor din Româneşti lui Bogza logofătul cu uric de 
la Eremia. Vodă Moghilă. Fiind însă tulburări mari între boeri în 
iptele dintre Movileşti şi apoi cu Tomşa Vodă, se pierde uricul 
lui Eremia Vodă, Îi 

Asupra Romăneştilor veni o pacoste. Supt Aron Vodă s'a 
găsit cadavrul unui grec 'gealip împărătesc ; se puse la gloaba 
degugubinei tot satul. Neputând plăti au scos, de au plătit moar- 
tea de om Gheorghe fiul Anei Comişel, care a dat 3 cai buni, 
iar Toma şi Onca au dat 1 cal, iar drept ciobo'e deşugubinarilor 
au mai plătit 25 ughi, Gaspar Vodă văzând zapisele vechi de ia 
Aron Vodă hotăreşte că răzăşii ce nu vor plăti la zi gloaba, vor 
pierde mogia', aceasta în 1620 (pg. 29), Mai târziu urmaşii a- 
cestor răzeşi îşi vând părţile lor lui Petre Cehan, dar după 1622 
(pe. 36). | | 

Ş 16. Dumbrâvenii. Asupra acestui sat avem 2 zapis&-vechi 
foarte curioase : unul din 1614 lunie 12 (pg. 23), prin care Nas- 
tasia fata Neanului, nepoata Lupei vinde lui Costantin sin Petre 
Cehan părţile sale din Dumbrăveni cu 5 taleri, dar tot în acel 
zapis însamnă că a luat 6 taleri de la Gr. Rogojannl tot pentru 
acea ocină. După 7 ani aceiaşi Nastasia cu ficiorii săi Simion! şi 
Grigore revând tot lui Costantin Cehan părţile tor din Dumbră- 
veni cu 15 taleri; aceasta în 1621 Mart 4 (pg. 63). 

După 4 ani Constantiu Petru Cehan cumpără cu 30 zloți şi 
alte răzeşii în Dumbrăveni, şi anume a treia parte din partea lui 
Nechifor, de la Toader nepot Gustoaei; aceasta în 1625 Mart 24 
(pg. 45); vezi Surete VIII, 267). 

lată câteva nume de vechi stăpâni în Dumbrăveni: Coșifa 
tace o fântână, Nechifor face prisacă ; Guste, etc. 

$ 17, Chiujdenii. Tot satul Chiuidenii a fost încorporat în 
trupul moşilor Cehăneşiti, prin o singură cumpărătură făcută de 
taţii Apostol şi Constantin Cehan, prin zapis fără dată, dar an- 
terior lui 1630 (pg, 27). Cu 120 zloți cei 2 fraţi Cehăneşti cum- 
pără toată moşia Chiujdeştilor de la 13 răzeşi proprietari: Mări- 
cuta, Vasile, Anesia, Gavril, Ghevrghe, Anghelina, Cerna, Matei, 
Gavril, Toader, lonaşco, Gligore şi Toader (pg. 27). 

Surete şi Izvoade (Pereşti) 
” 

24
”
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Chiujdeni trebue să fie slavul uevăae străin, fremde ttranger. ” 
$ 18. Vâvărdeştii. Nu avem actele prin care: P. Cehan cumpără acest sat, dar avem un ispisoc din 1609 Mai 12 de la Costantin Vodă Moviiă, prin care Toader şătrărel cumpără părţile Tudorii şi ale lui 'Sava: dărăbanul, perit în lupta de la Ştefăneşti între verii Movileşti, cu 53 taleri, din care 15 taleri s'au dat verii lor Alexandrei, căci Pa plătit pe Sava la dajde ipg. 17). Şi acest sat venia pe Vaslui şi avea vechi aşezări, : vatră de sat, câmp, heleşteu, moară, livezi, arătură, pădure, pomete . curăfitură etc. , | 

-$ 19. Măneşiii, Faurii şi Grumăzeştii. ln 1620 Gaspar Vodă dă 2 urice ce privesc aceste sate, şi anume Drăghici Bogza logofătul întrase , rău cumpărător în Măneşii, în jumătatea de gios. Atunci lonaşco Capotă biv comis şi Maftei gumnatul lui întorc 80 taleri şi iau moşia (pag. 28), de Ia feciorii lui Drăghici Bogza logofătul : Vasile Bogza parcalab, Busca şi Loghiua, lar în 27 Iunie 1620 Gaspar Vodă întăreşte lui Petre Cehan Cumpărătura ce a făcut cu 100 taleri şi un cal bun în a patra parte din satele Faurii şi Grumăzeştii, ce-s pe Vaslui. Nu ştiu din ce interes Apostol Cehan, fiul lui Petre Cehan, schimbă pe alocuri numele tatălui său, scriind pe deasupra Apostol (pg. 28). Incă din 1619 lulie 27 Gaspar Vodă întărise lui Apostol Cehan cumpărăturile sale în satele Faurii şi Grumăzeştii cu 100 taleri şi un cal bun, de la Vasile Bogza. (Surete VIII, 260), In acest ispisoc se arată înrudirile lui V, Bogza comis şi înaintaşii proprietari în Fauri. Cel mai vechiu proprietar a fost Crasneş, postelnicul şi apoi vornic supt Ştefan cel Mare în secl, XV-a; apoi a fost Simeon Crasneş, De ia acesta cumpără Voico logofătul, din suta XVII ; iar Ghedeon Voico, vinde cumnatului său Vasile Bogza comis părţile sale din Grumăzești şi Fauri--o pătrime. 
În 1613 Mart 4 şoltuzul de Vaslui Andrieş şi cu cei 12 pâr- 

—din jumătate, jumătate, de la Simeon Crasneş fiul Măricăi, ne- pot lui Giurgiu Crasneş (Surete VIII, 251). lar în 1621 Mart 13 Alexandru Vodă Iliiaş întăreşte lui Petre Cehan şi fiului său A- postol alte cumpărături făcute în Fauri—o pătrime, şi din Gra.
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măzeşti—o pătrime, cu vad de moară în apa Vastulului. Cum u- 
zicul e foarte lămuritor asupra înaintaşilor stăpâni în Fauri, dăm 
în schiță succesiunea proprietăţii: 

A. Giurgea Crasneş, visternic 1470. 

  

  

  
  

Crasneş, Călugărița 

Simion Trifan diac Nicula  Crasneş 
- aceştia vănd lui lonaşco. aceştia vind lui lonaşco Bolea 
Bolea vornic 1558 Faurii, vornic . 1558, Grumăzeştii 

B, Grigore Bogza diac 

Drăghici Bogza logofăt 
i e 
  

Busca, Loghina Vasile Bogza (Visarion) 
= lonaşco Bolea | 
vornic 

| (vinde lui Voico logofăt) 

| 
Vasile, Orăş, Tofana  __ | 

Ohedeon Alexandra 
Voico (vinde lui Petre Cehan) 

Apostol Cehan 
-.. (vezi Surete VIII, 264) o 

Nu ştim nimic de vechii Manea, Faur şi Grumezoae, stă- 
pâui de moşii pe aceste locuri, Fiind mici aşezări ele s'au spărcuii 
cu vânzările făcute în seci. XVil-a cătră Cehăneşti, 

$ 20. Alle cumpărături ale lui Petre Cehan. 
In Frasini Petre Cehan cumpără cu zapis nedatat cu 29 

taleri a treia parte de la Lohan, iar acesta o avea cumpărată de 

la Petrea Bole (pg. 32). 
- În Făstăci Petre Cehan cumpără cu Îi taleri partea lui Ni- 

coară (pg, 40). | 
În ești Petre Cehan cumpără cu 25 taleri partea lui Be-
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jan care şi -acesta o avea cumpărată de la Nastasia fata lui Buză, 
vară-sa (pg. 20). Ma 

În Prigorceni, din vechiu Cârjeni, Petre Cehan cumpără cu 
53 taleri părţile feciorilor Auesiel Popiţoae: Pavăl, lon, Moisă şi 
Andronic (pg. 32), 

Tot în Prigorceni, Petre Cehan cumpără—nu se arată pre- 
țul— părţile fraţilor Gavril, Gheorghe feciorii lui Ştefan din Cri- 
cesti, şi a Balaei fata popei Sohuleţ din Burdugani (33). 

Burduganii veniau pe clina dealului spre Vaslueţ, căci dea- 
lului i se zice azi Buzdugan, în loc de Burdugan. 

In Prigorceni, Petre Cehan cumpără cătră 1622 cu 28 ughi 
aur părţile Dumitroaei fata Gliganei, nepoata lui Fărămă. Cumpă- 
rător e şi Costachi Cehan, fiul lui Petre Cehan. In 15 April 1622 
Stefan Vodă Tomşa întăreşte această vânzare (pg. 39). 

Celelalte hlize în Prigorceni erau _îu stăpânirea lui Sacotă 
postelnic. ale căruia părţi le alesese Pere Cehan despre alţi ră- 
zeşi din 1617 supt Radu Vodă Mihnea (pg. 22). Acum Sacotă 
rămănând dator cu 66 galbeni lui Enachi postelnic i se ia maşia 
în 1623 Noem. 22 (pg, 43). Partea Cehănească din Prigorceni se 
contopeşte în masa mare a moşiilor Cehăneşti, 

In Ferești Petre Cehan cnmpără cu nn cal părţile iui Condrea 
din Fereşti, căci a fost chizeş el peutru Nicoară D. Erhan şi i-a 
plătit calul Petre Cehan. Zapisul e nedatat, dar după 1618 (pg. 34). In 1623 Mart Ştefan Vodă Tomşa întăreşte zapisul Condrei, 
pe care îl arată că era fiul Marinei nepot Savei, iar calui a fost 
biciuluit 44 taleri (pg. 43). 

In Ferești, Petre Cehan cumpără cu 12 taleri mari cu 5 taleri şi cu 4 vaci părţile lui Dodul şi Berbeace, din . bătrânui 
lachim (pg. 36). | 

in Fereşti Petre Cehan mai cumpără cu 20 ughi părţile Da- 
mitroaei, fetei “Todoricăi nepoata lui Anton Vreameş,. Zapisul e 
întărit de Vodă Stetan Tomşa în 1622 April 15 şi zice că aceste părţi ale lui Vreameg vin despre Antănăsești (pg. 38). 

Feciorii lui Petre Cehan: vor continua a cumpăra părți în Feregti. | ai a | 
In Romaneşti Petre Cehan cumpără cu 69 taleri părţile lui Matei şi Măricăi, feciorii Anei, nepoți lui Gheorghe, Zapisul e după 1623 (pg. 36, . | N | In Romănești, Petre Cehan cumpără cu 10 taleri părțile aj.
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Gaviii, a Tudosiei şi Mariei, feciorii Chiiiei, nepoți Hreanciului, 

Zapisul lor nedatat (pg. 36) zice 9 taleri, iar uricul domnului 

Stetan Tomşa din 1623 Mart zice 10 taleri (pg. 43), 

In: Româneşti, Petre Cehan cumpără cu 50 taleri „părţile lui 

Toma Tudorcea, fiul Maricăi (pg. 40). 

la Romănești, Petre Cehan cumpără cu 25 taleri părțiie lui 

Ion Teleajenul (pg. 40). 
In Cojocari Petre Cehan cumpără cu 20 taleri părţile lui 

Brăiiă de Foleşti, In 1622 Oct. 4 Stefan Vodă Tomşa întăreşte 

această vânzare (pg. 41). 

În 1656 Mai 26 (Surete VIill 303). Gh. Stefan Vodă întă- 

reşte lui Racoviţă Cehan. biv log. între altele şi 2 zepise (din 1651 

Noem. 10) prin care compără câte o jumătate de 2 bătrâni — Voi- 

nica şi Dragan, — cu 40 de iei de la Maria fata popei lui Cojoc 

şi de la Antemia preuteasa Crâstei. | j 

- In 1693 Mart 1 (Sureie VIII. 324) lon Racoviţă vornic cumpărase 

de la Chirilă părţile lui din Cojocari pentru un poloboc de miere, 

încă supt Antonie Vodă Ruset, . ă 

In izvodul de bătrâni diu 1705 lunie 10 (Surete VIli, 327) 

se arată toate cumpărăturile logofătului Racoviţă Cehan din Cojocari. 

In sfărșit în 1355 Aug. 17 (Surete VIII, 761) pr. Neculai 

vinde logotătului Radul Pacoviţă hliza sa din Cojocari cu 25 lei, 

fiind singură rămasă în mijloeul mogiilor sale,. | 
In Strămtura Petre Cehan cumpără cu 10 zloți, părţile Anei 

fata Varvarei, şi cu copiii ei Grigore şi Marzea ; zapisul e nedatat 

(pg. 37), 
In Strâmtura Petre Cehan capătă carte de stăpânire în 1625, 

de la Radul Vodă asupra părţilor loanei din cauză că o iapă i-ar fi 
căzut în o groapă de pâne a Tomei; dacă cineva din răzeşi are a 
pretinde protimisis, să-i plătească iapa şi să-şi ia ocina (pg. 46) 

$ 20. Inaintașii şi urmaşii lui Peire Cehan. Petre Cehan 
din 1600, este a patra generaţie de Cehani, care se găsiau în 
părțile de jos ale Moldovei, scoboritori după străbuna lor Ma- 

„ruşea Cehăneasa din Coman Mărgilat, din gura Lăpuşnii; îar 
după Lazea, soţia lui Cehan bătrânul, scoborâtori din Tintiul, din 
ciatul Grecenilor, 

__ Cehan bătrânul a avut 4 copii: Măgdălina. Muşa, Toma 
Cehan din Tomceşti şi Cehan marele vatag de Vaslui. 

Cehan vatagul are şi el 4 copii: Petre Cehan, Ionașco
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Cehan mare vornic, Balan Cehan şi T, Cehan sulger. Petre Ca. han are de soţie pe /leana. 
Cel mai în vază este lonaşco Cehan, marele vornic al țării 

de jos în divanul lui Alexandru Radu Vodă (Surete VIII 265; 
Acad. Rom. peceţi 64). 

Se vede că era cumnat cu Duca biv comis, de oare ce în 
1637 Mart 10 Vodă Vasile Lupu le întăreşte prin marele său uric 
toate proprietăţile ce le aveau ei în țară: Novacii la Fălciu, Sid- 
niieştii pe Prut, Volosenii la Fălciu, Mălcanii şi Cerbicanii cu 7 bălți la Prut, Dolheștii p: Crasna, Codăeștii partea din jos, 
(Surete VIII, 272). | | 

De acest Ioniţă Cehan vorbesc cronicile, Aşa în politica 
dusă contra lui Alexandru Radul Vodă Coconul, au plecat cu pâră la împărăție Lupul Vasile vornicul, lonaşco Cehan vornicul, Savin 
hatmanul, Costin postelnic, Ureche spatarul, Buhuş visternicul. 
Fnrtună comisul (Let 1* 292). | 

Alexandru Vodă plănuise să omoare o sumă de boeri, între 
care pe Lupul Vasile vornicul, pe lonaşco Cehan vornicul (Let 1* 
293), 

lonaşco Cehan vornicul fiind partizan domniei lui Moise Vodâ 
Movilă, se puse în slujba Domnului său să prinză pe Vasile 
Lupul vornicul (Let 12, 298). 

Petre Cehan are 7 copii: Toader Cehan, Zosin Cehan, Andrei 
Racoviţă postelnic, Constantin Cehan, Ziata Murguleţoae, Apostoli 
Cehan, căsătorit cu fata Bolei vornic, Racovifa Cehau, — călu- gărit Meftodle — căsătorit cu Tofana, fata lui Petre Șoldan vel logofăt, - 

In actele Feregtilor se găsesc cumpărători trei din copiii lui Petre Cehan: Constantin. Apostol şi Racoviţă. 
$ 21. Cumpărături Cehâneşti. 
In Soleşti Racoviţă Cehan şi Tofana capătă întărire de la Vasile Vodă Lupul pe pârţile lor în marele uric din 1641 April 21 (Surete VIII 285). 
In Moiceşti „Racoviţă Cehan 2-a log. şi Tofana capătă în- ăritură de la Vasile Vodă pe părțile cumpărate de la V. Nădă- 

baico din Soleşti, în marele uric din 1641 April 21 (Surete VUI 285). 
In Sfrâmtură Constantin Cehan avea moştenire părțile taţă- lui său Petre, pentru care căpătase carte domnească de stăpânire
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de ta Radul Vodă în 1625 Dec. 16 (pg, 45) Petre Cehan murise 
_ se vede—în 1628, căci în 1629 Ghenar un Costantin Cehan 

capătă carte domnească de la Miron Vodă Barnovschie să-şi stă- 

pânească ocinele sale din Strămtura, unde îşi făcuse o moară 

(Pg. 46). SE | 
In Zlătareşti m'avem actul de cumpărătură Cehănesc, dar se 

vede din zapisul din 1630, scris în Ziătăreşti de popa Andreica, 

că un Gavril din Zlătăreşti, ce veniau pe apa Sărăţii, pe coasta 

dealului, ce şi azi se cheamă dealul Zlatărești, ce îace unghiu cu 

dealul Bouşorilor — alt sat în seci. XVIl-a — cumpără ca câte un 

teu bătut 95 pământuri de la Pavăl Potan „ales de răze;i în partea 
de î0s despre Milești pănă în capul zgheaburilor, cu loc de he- 
leşteu în matca Sărăţii, păr în matca Titeştilor, în sus dealul pâră 
în hotarul Bouşorilor“ (pg. 47). 

| In Sendrești-Căpoteşti înainte de 1620 Mai (pg. 30) Du- 
mitru Bautăş vânduse lui Andreiu al Șetrarului Ilie, pe lângă păr- 
țile sale drepte şi părțile surorii sale Palaghia Bantăş, amăndoi 
copiii vornicului Bantaş, Gaşpar. Vodă țudecă pricina în Mart 1620 
A polărăşte ca Palaghia 'să ţină părțile fratelui său din Vilaeşti 
$ "uri pentru părţile sale vândute din Șendreşti Căpoteşti, 

at zapis fără av, diu 8 Sept. (pg. 136) Palaghina Bantăş 
cu gi săi Coastantin şi lonaşco vând lui Racoviță Cehan 

ŞI uu poloboc de miere giumatate di i taş, cu prisaca Chiuiui. Za y Varul ni i 
pisul e scris de popa Vasile din Fereşti su fonetica lui populară. In 24 April 1631 (pg, 53) Moise vota ) o la întăreşte şi această Vânzare, se zice că prețul a fost 12 ghi şi giumătate ; ceia ce arată că polobecul de miere a cost în bani 9 ughi în capăl. 

iii te a pești Răcoviţă Cehan mai cumpără şi cealaltă jumă- Costachi e n de la Palaghia, fata lui Bant3ş, de la feciorii ei Dec, 1632 Aa aceasta în 1632, căci în 15 

vechea vânzare, făcută cu 
lu Vilnești Racoviţă C ehan 2-a cal bun părțile feciorilor lui e Nazaria şi Solonica ; iar în vânzarea (pa. 59). 
În Vilneşit un zapis fără dată — 

| gofăt -mai cumpără cu un 
Dumitrașco Purcel: Ardarie, Anesia 
6 Mart 1636 Vasile Vodă întăreşte 

dar după 1639-— Sejooe
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Racoviţă Cehan 2 logofat cumpără cu 10 ughi partea Băşcăi, fe- meia lui Vasile Purcel (pg. 132). 
la “Vilneşti tot Racoviţă Cehan 2-a log. cumpără cătră 1639 - cu 20 ughi părţile Loghinei Bogza şi a fratelui său Vasile Bogza călugărul ; iar în 11 Sept. 1639 Vasile Vodă îi întăreşte această cumpărătură (pg. 67); Surete VIII, 285). 
Vilneştiii veniau pe apa Teleinii latura de apus a moşiei Fereştilor. 
lată dar o încrăngătură de Purcelteşti în secol. XVII-a: 

Purcel 

j 

Dumitraşco Purcel Vasile Purcel Purcel = - = Băşca | 
| | | | PEPI PP PEPIN 

Ardarie, Anesia, Nazaria, Solonica Iordachi, Melodie 

In Făsfăci Racoviţă Cehan 2 log. primeşte danie de la Stefan 
cizmarul, feciorul Antemiei, partea lui din Făstăci în jumătatea din 
jos, pentru că i-a plătit capul de la moarte cu 10 ughi pentru furtuşagul unor stupi şi l'a scos de ia Paraschiv parcalabul de Vaslui. Vodă Vasile Lupul întăreşte în 1637 lulie 11 această danie (pg. 61) tij ta marele uric din 1641 April 21 (Surete VIII 286) 

ln Făstăci Racovija Cehan şi Tofana capătă întărire în ma- rele uric din 1641 April 21 (Surete VIII 285) pe vatra iazului 
cumpărat cu 25 taleri de la Gavrilaş Miron. 

In Făstâci acelaşi Racoviţă Cehan, ajuns mare logofat supt 
Gh. Ghica Vodă, supt Ștefan Vodă Lupul şi supt Evstratie Da- 
bija Vodă capătă întărire de la Dabija Vodă în 1662 Dec. 24 (pg. 
87) pentru alte 3 cumpărături făcute în Făstâci, din care una de 
Ja feciorii Guţăi Măgură: Ion, Chiriac şi Măricuța cu 28 lei, şi 
alle 2 danii de la Juraşco şi Mierăuţă Obreajie. 

In Cursăci Costantin Cehan cumpără în 1538 cu 20 ughi — preţul unui cal — şi 2 ughi postav părţile Cazacului, fecior Gro- 
zei lui Mihăiţă, 

Și aici viaţa economică era destul de înfloritoare : prisacă 
bătrână, pomi în prisacă, zemnic îa prisacă, selişte de vii şi cu 

„pomi, zemnic de udat grădina (pg. 62),
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Azi satul se zice Curseşti şi vine pe Racova şi a stat mulţi 

ani de judeţul Tutova, i 

In Prigorceni Apostol Cehan cumpără cu 10 taleri părţile 

“ui Zaharia feciorul lui Toader Ignat. În 1635 Ghenar 24 Vasile 

Vodă întăreşte această vânzare (pg. 55). RR 

Apostol Cehan cumpără cu 90 taleri părţile a 5 răzeşi: Dră- 

guţa şi Anghelina, fetele Trotanei, Ambrozie Savul, Popa Lipovan 

“şi Anisia Nastei, toţi strănepoţi lui Toma Prigorcea, care avea 

uric de la Şteian Vodă cel Mare (pg. 48). Zapisul zice, din sa- 

“4ul Cârjeni, ce acum se cheamă Prigorceni, 

Cum satul Cârjenii veniau lângă deal, locuitorii după căr- 

+urarii vechi slavi i-au zis Pri-gor ceni=lângă deal; aceasta e şi e- 

+imologia lui Prigorcea. la 1642 lulie 6 pg. 73) Vasile Vodă în- 

tăreşte această vânzare. 

In Prigorceni Apostol Cehan cumpără cu 16 taleri părţile 

„Anisiei Nastea (pg. 49), pe care i-o întăreşte Vasile Vodă în 1640 

April 22 (pg. 68). a 
In Prigorceni, Apostol Cehan cumpără cu 20 taleri părţile 

lui Simion şi a femei sale Alexandra Gavril Tihul (pg. 49), 

In Prigorceni, Apostol Cehan cumpără cu 20 lei părţile lui 

Ambrozie Savui, în partea despre răsărit (pg. 50). 

In Prigorceni, Apostol Cehan cumpără în 1641 Sept. 1 cu 

25 lei părţile popei Lipovanul, fecior Anghelinei de Vaslui (pg. 71). 

In Prigorceni, Apostol Cehan cumpără cu 25 lei părţile Dră- 

guţei şi Anghelinei, fetele Trofanei, partea despre răsărit, (pg. 70). 

Toate aceste vânzări sunt adeverite de şoltuzul de Vaslui cu 
cei 12 pârgari în 1641 Sept 1 (pg. 72). 

In Prigorceani Apostol Cehan cumpără cu un poloboc de 

“miere — socotit în 10 galbeni—şi 2 gabeni bani, părţile Loghinei 

şi a fiului ei Orăş (pg. 50). 
| În Prigorceni Apostol Cehan cumpără cu 8 lei părţile lui 
lonașco şi a femeei sale Anghelina, în partea despre răsărit 

(pg. 50), 
În Prigorceni Apostol Cehan cumpără cu 25 lei părţile lui 

Hanţul Trifan, a treia parte din jumătate de sat, partea despre 

apus (pg. 51). 

„ln Prigorceni Apostol Cehan cumpără cu 15 lei părţile Var- 

-varei fata lui Gavril Bustea (pg, 51).
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Toate aceste trei din urmă vânzări sunt întărite de Vodă Vasile Lupul prin ispisocut său din 1639 April 29 (pg. 64). 
În Prigorceni Apostol Cesar cumpără cu 10 ughi şi 10 

potronici părţile lui Stefan, din jumătate de sat, pârtea despre 
apus, jumătate (pg. 51). . 

În 1635 vara se iscă un mare proces pentru Prigorceni. 
Apostol Cehan și fratele său Racoviţă Cehan logofătul al doile 
pornesc pâră contra lui Moise din Olăneşii, care tăgăduia dreptul 
fraţilor Cehăneşti asupra Prigorcenilor, de oare ce socrul lui A-. 
postol Cehan lonaşco Bolea vornicul cii primise banii după legea protimisului de le Moise din Olăneşti, Afacerea se deferă vorni- 
cului de poartă Neaniul, şi se supun părţile prestărei de jurământ, Moise îşi aduce 24 jurători şi în adevăr jură că Bolea vornicul şi-a primit banii de la Moise, Văzând jurământul falş, cei:2 frați 
Racoviţezti aduc mărturie lui Alexe şi Banul şi afirmă. că ei au 
jost acei ce şi-au vândut ocinile, dar bani înapoi nu şi-au primit. : 
Se află jurământul falş, dar a fost ertat de cei doi fraţi şi se îm- 
pacă în faţa boerului judecător. Hotărârea boerului Alex. Neaniul 
dată în 18 lulie 1635 e întărită de Vasile Vodă [a 21-lulie (pg. 55 — 59), | | 

Apostol şi Racoviţă Cehan îşi vor stăpâni părţile dinspre apus, iar Moise îşi va stăpâni partea lai Berdila. Moise fiind însă 
acolisitor şi pe părţile fraţilor Crheneşti. se provoacă o nouă cer- 
cetare la faţa locului în 1641 Sept. 6, când prin carte domnească vine să cerceteze Ghervasie de Olăneşti (pg.. 73). | “In Prigorceni Apostol Cehan cumpără cu 25 taleri partea 
lui Simion şi a femeei sale Alexandra, fata Ti ihului, nepoți Cogei, aceasta în 1635 Iulie 3 (pg. 60). | 

In Prigorceni Apostol Cehan cumpără la 1638 părţile lui 
Orăş Bolea cu 15 ughi (pg. 63). 

In Prigorceui lonaşco Bole vornicul, socrul lui Apostol Cehan 
cumpără cu 46 taleri părţile a 4 răzeşi: Gaftone Onu, Isac Mica, 
Andronic Neaniul şi Zaharia Ignat Şoltuzul de Vaslui, Nicoară, 
adevereşte actul, pe care îl întăreşta Vasile Vodă în 1640 April 22 
(pg. 58), iar Vodă Vasile Lupui întăreşte văuzarea în lulie 6. 
1642 (pg. 74). | 

In Prigorceni Apostol Cehan capătă întărire de la Vasile Vodă în 1642 Iulie 6 (pg, 73) pentru cumpărăturile făcute, 
In Prigorceni Racoviţă Cehan 2-a logofăt cumpără în 1644.
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lunie 9 cu 10 galbeni părţile nepoților Ghidului: Dumitraşco, Pas- 

cal şi Vasile (pg. 75). la. 1636 April 12 Vasile Vodă întăreşte 

vânzarea, (Surete VIII 293). 

_In Prigorceni Apostol Cehan capătă carte de la Vasile Vodă, 

în 1645 Aug. 22, să-şi stăpânească părțile cumpărate de socrul 

său lonaşco Bolea vornicul, de fa lonaşco Bozian şi de la socru-său 

Dumitru (pg. 75). - 

În Prigorceni Apostol Cehan cumpără cu 18 ughi părţile 

a 7 răzeși: Ştefan, Crăciun, Agapi, Drăgălina, Necula şi Ştefania 

şi Maria Berdiloae, toţi nepoți lui Gavril Troncheş; în Îl lulie 

1642 Vasile Vodă întăreşte această vânzare (pg. 80). 
în 1643 April 28 (Surete VIII, 290; Vasile Vodă întăreşte lui 

Apostol Cehan cumpărăturile făcute cu 3 cai, 2 vaci cu viței 20 

ughi şi 14 stupi părțile ce le avea Vasile Bolişor în satele Md- 

râfei, Poeneşti, Tăcmăneşi, Fauri, Prigorceni, Grumăzeşti, 

Petreşti şi Bărleşti. | i 
lar ca încheere, tocmai în 1678 lon Racoviţă marele spatar, 

tatăl lui Mihai Vodă Racoviţă, capătă danie de Ja Neculai Cehaan, 

feciorul lui Apostol Cehan, heleşteul din Prigorceni, urmând să 

dea fraţilor săi Cehăneşti părți în alte trupuri de moşie (pg. 101). 
Povestea Prigorcenilor este lungă şi interesantă. Existau cu 

aşezări străvechi pe valea Sărăţii, unde un Cârje a descălicat în- 
tăi seliştea, apoi au intrat neamul Murgu, iar în 1486 Toma Pri- 

gorcea îatră ca cumpărător. Două sule de ani s'a luptat în gura 

sătenilor din loc denumirea de Cârjeni cu cea de Prigorceni, cum 
însă Toma Prigorcea şi urmaşii săi au stabilit aşezări temeinice 

au isbutit să dea numele lor satului Cârjeni. Prin cumpărăturile 
sistematice a trei generaţii de Cehăneşti, s'a istovit tot satul, a- 

şezările vechi ale Prigorcenilor sau surpat şi azi un mai e nici o 

amintire că pe valea Sărăţei a fost cândva satul Cârieni, schimbat 

apci după noii stăpâni în Prigorceni,. 
Despre Tătărăni n'avem multe acte, prin care să ştim;de chipul 

cum au intrat în trupul Cehăneştilor. În 1657 lulie 10 marele lo- 
gofăt Racoviţă Cehan capătă carte domnească de la Gh. Şteian 

Vodă să cerceteze păra dintre Neculcea şi Toma pentru Tătă- 

răni şi dispune cum or îi stăpânit bătrânii să le ţie şi ei (pg. 81). 

a Tătaranii vin . în sus de Fereştii de azi, unde e satul Tă- 

rani, 

În Tătărani lon Racoviţă vel comis capătă danie o vie de ia
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feciorii Beanchei ; Toma, Gheorghe, lon, Maria, Sofronia, Marica 
ini Ostahie. In zapisul fără dată se mai zice: că pe lângă vie mai 
are dreptul să-şi mai lărgească pe din jos până la Buciumii lui 
Adriian şi la deal pănă în drum (pg. 134), 

“lon Racoviţă e postelnic al doile în 1666 supt Duca Vodă, 
iar întra 1669— 1671 îl găsim vel comis în divanurile lui Duca Vodă 
în a 2-a a lui domnie, Deci zapisul de danie e din această vreme. 

In 1680 :Mai 5 (pag. 101). Ion Racoviţă, acum paharnic mare, 
capăt o altă danie în Tătărăni de la . Vasile şi Tănasă o a treia 
parte din partea din mijloc pentru mult bine ce le-au făcut, . 

In 1690 lunie 9 (pg. 106) C. Vodă Cantemir judecând pri- 
cina dintre Ştefan Milescul post, cu M. Racoviţă comis pentru a- 
verile Nastasiei Panbhilloae, fata Zlatei comisoae, măritată în 1652 
April 15 (pg. 80; hotăreşte ca Ştef. Milescul să fină satul Tătărăni, 

In uricul lui Matei Ghica Vodă din 1754 Mart3 (Surete VIII, 
356) se arată toate zapisele de cum -au intrat Tătărăni în mâna 
Racoviţeştilor şi se aleg hotarăle Tătăranilor de C. Flondor, hotarnic 
după palma lui N, Tiron vornic de poartă: 51 funa (1220 stân- 
jeni), fruntea locului în curmeziş din jos de dealul Telejoii până 
în dumbrava ce se mărgineşte cu Mileştii şi Fereşti, iar lungul 69 
palme până la iocul lui Bumbătă ; acestea s'au cuvenit log. Radu 
Racoviţă, iar rezeşilor de Tătărăni s'au venit 30 palme lungul şi 
23 palme curmezişul. | | 

In Romănești Racoviţă Cehan vel logofăt cumpără în 1661 
lunie 14 cu 30 taleri părţile lui Vasile Duca şi lonaşcu feciori 
Lucăi Clapă, nepoți lui Herman (pg. 84), 

— In Româneşti Racoviţă Cehan vel logotăt şi Neculai Ra- 
coviţă hatmanul capătă danie de la Ursul, fecior Gugiului, nepot 
lui Hărman (pg. 86). 

_— In Româneşti Racoviţă Cehan vel logofăt cumpără cu 18 
iei părțile lui Gorie şi a femeii sale Chilichie, 

Toate aceste trei cumpărături sânt întărite de Vodă Evstrate 
Dabija în 1662 Dec. 24 (pa. 86). 

— In Românesti Racoviţă Cehan vel logofăt cumpără păr- 
ţile-lui Solomon Farcaş armaş şi a lui Nacul ; aceesta în 1664 Ghe- 
nar 14 (pg. 89). 

In Burdugani, din vechiu Ungureni, Grigori Miclescul postei- 
nicul cumpără cu 20 lei părţile a 5 făzeşi: Antemia, Ştefan şi A-
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gapie, feciorii lui Scridon ; Chirilă şi Țiganca, ficiorii lui Trifan, 

toți nepoți lui Cociubă (pg. 69). 

Cociubă 

  
  

  

- 

, Chirilă, Țiganca 

Aatemia, Ştetan, Agapie 

ta actul de împărțala averilor Racoviţăşti, din 1753, se â-- 

rată că satul Burduganii la Vaslui lângă hotarul Fereştilor, este 

cumpărat de părintele lui Mihai Vodă Racoviţă, Ion Comisul (pg. 

124), În 1691 satul Burdugani, era a lui Mihai Racoviţă spatarul 

(pg, 124). Mai apoi Mihai Vodă a dat satul Burdugani lui Dumi- 

traş:o Racoviţă în schimbul Olăneştilor (pg. 125). Şi aşa satul 

Burdugani a rămas în partea lui Radu Racoviţă logofăt, feciorul 

lui Dumitraşco Racoviţă hatmanul. 

În Dolheşti şi Botneni pe Crasna în 1648 Racoviţă Cehan 

2-a logofăt cumpără cu 30 galbeni părțile lui Pavăl căpitanul de 

Vaslui, căci i-a plătit capul de la moarte, căci apucase â vinde 10 

bol cu 30 galbeni, dar boii îi luase în silă de pe la curteni, Va- 

sile Vodă întăreşte în 27 April 1648 această cumpărătură (Surete 

Vili, 297, 299), dar preţul îi fixază 36 ughi, nu 30 galbeni, 

Pavăl căpitanul de Vaslui are de fraţi şi surori pe lonaşco> 

Antonia, Protasia, Gligorcea; femeia lui o chema Sofronia. 

— În Dobroslăveşti Racoviţă Cehan marele logofăt are a 

patra parte de sat, pentru care face jaloba la Vodă în 1657 lulie 

28 (Surete IV, 293; Surete VIII, 307). - 
În Băbuşeni Nec. Racoviţă hatmanul capătă danle în 4664 

Oct. 6 (pg. 85) de la Dămian şi alţii ai lui: 

  

x 

l 
Î 

Dămian Nastea 

= 
"== Marco 

| | 

| | 
Tanas5, Costaatio, Gavril Alexandru, Arsenie
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— În Moiceşti “Racoviţă Cehan 2-a logofat cumpără cu 9 ughi a treia parte din Moiceşti, de la Toderaşco din Soleşti. În 1639 Sept. 11. Vasile Vodă întăreşte vânzarea ; zapisul de vân- zare s'a pierdut (pg. 66). 
În Ziteşti Dumitraşco Racoviţă hatmanul capătă danie 25 pământuri de la popa Arteni Bantăş. Titeştii se hotărau cu Mi- lestii şi Sărata, (Surete VIII, 336), 
— În Strămtură Racoviţă Cehan vel logofăt capătă danie în 1658 Mai 15 părţile Buzneştilor : Lazor M, Buzne, Gheorghe V. Buzne : Andrei Bejan Buznea (pg, 82). În 1662 Dec. 24Fv- Stratie Dabija Vodă întăreşte vânzarea (pe. 88). | În Strămtură Ion Racoviţă biv comis cumpără în 1676 Mai 25 toate părțile Buzueştilor de pe Bogza logofătul (pg, 100). Pentru înţelesul lucrutilor dăm spița Buzneştilor : 

Grigore Bogza uricar 1530 

Bogza Drăghici logofăt 
(supt lon Vodă) a == b. ==(supt lancu Vodă Sasul 

Lupul, fată, lonaşco Bogza Vasile, Busca, Loghina, Varvara Bogza — M. Buzuea parcalab 
comis Dumitraşeo Bogza 
călugăr (Visarion) 

(Surate 1. 33) 

  

Bejan, Vasile “ Lazor*) 
Irina “[ Orăş Lazor | . Lupul camaraş | | | (IV, 280) (UI, 184) Andrei Pavăl 

Batin Pană Apostol 1) Aceşti 3 fraţi îşi împăr- Patragso ciutar Dochiţa Anisia fesc în trei satul Curteni pe Axana |! Tofana Irina Lohan (Surete X, 138), fata=x i _ 
fata, Ilie Buzne 

“Creţul m 
Vasile lon 

Costanţin 
Ştefan, Anton, Vasile (XI, 68;. 

— În Childeşti lon Racoviţă postelnic capătă danie a treia
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parte din jumătate, partea Childei de la popa Dănăiiă, ginerele 

Childei, zapisul nu e datat, dar e din 1666, când Ion Racoviţă era 

2=a postelnic (pg. 135). | 

": în Childeşti. Stahe din Tătărăni “cumpără 10 pământuri de 

ta Vasile Zgarbură câte 4 potronici pământul, iar 2 orţi a dat de 

băutură; aceasta în 1687 Febr, 20 (pg. 102). . 

“În 1154 Mart 3 se ridică de C, Fiondor şi N. Tiron vornic 

de poartă hotarnica Childeştilor odată cu “Tătăranii. Lungul alăture 

cu Bălițenii şi Plochii şi Frangole 130 fune (= 2600 m), iar curme- 

zişul 17 fune la răsărit şi 25 fune la apus, Din acestea s'au cu- 

venit log, Radul Racoviţă 3 funi curmezişi, iar răzeşilor 14 fune 

(Surete VII, 358), | 
Astăzi Childeştii este o hliză, ce merge din trupul Fereş- 

ilor spre apus, în mărime de circa 60 Ha, şi trece apa Teleajnei 

spre Bârlad. | 

In Porfari mwavem acte cum au intrat Cehăneştii stăpâni, 

Este însă un act din 1690 lulie 20 (pg. 106), prin care se arată 

că satul umblă -pe 5 bătrâni, din care Portărescul cumpărase patru: 

Tftode, Solomia, Trohin si Păsat. Cum Portărescul a avut 3 copii : 
Toader, Alexandru şi preutul Gheorghe, şi-au împărţit nepoţii cei 
4 bătrân! din Portari, toţi curgători din Olarul. 

In Țigănești ce-i pe Sarata, la Vaslui, Racoviţă Cehan 2 og: 

cumpără în 1646 April 12 cu 25 ughi de la feciorii lui p. Batco, 

Ignat, lonaşco, Grigorie şi Sofronie, cu loc de iaz şi de nhorodişte 

(Surete VIII, 293), 

lu-. Țigănești Racoviţa Cehan 2-a logofăt, cumpără în 1646 

205). ugbi părţile Tudorii fata lui Toader din Portari (Surete VIU 

„In Țigăneşti Racoviţa Cehan vel log. cumpără în 1661 Febr. 

26 (Surete- Vii 310) cu 25 galbeni părţile lui Procopie şi Tomina 

teciorii lui Avraam, nepoți Tunsului jumătate de bătrân, din cei 

4 bătrâni cât umblă satul. Stefan Vodă Lupul întăreşte vânzarea 

în aceiaşi zi (VIU, 311). 

___ în Țigănești Racoviţă Cehan vel logofăt cumpără cu 40 lei părțile 
tui Pătraşco de Olăneşti, Evstratie Dab ja Vodăîntăreşte în 1662 Dec. 
24 această cumpărătură (pg. 87). | 

— la Fetioneşti, pe Sărata, lon Racoviţă vel comis cumpără 

ta 167! Ghenar 14, 15 pământuri de la Chirilă şi ai lui cu 7 

galbeni şi jumătate, prețul pământului fiind 10 costande (pg. 97)-
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Cum 10 costande făceau 15 jumătăţi de galbeni, 0. coslandă va-- 
lora 3 sferturi de galbân. 

— In Felioncști Safta Racoviţoae, soţia lui Ion Racoviţă 
vornicul cumpără în 1691 Ghenar o jumatate de bătrân, şi 16 
pământuri de la Gavril Făstăceanul şi ai lui cu 10 lei — câte un 
zlot pământul (pg. 108). Cum în 10 lei sunt 400 parale, cei 16 
zloți daţi pe 16 pământuri arată că zlotul valora 23 parale în 
169]. | 

Fetioneştii ne duc cu mintea la Fotion. boerul fără titlu în 
divanurile lui Slefan Vodă cel Mare între 1458—1461 şi care şi-a. 
legat numele de mai multe sate Fetioneşti, azi dispărute la laşi, 
la Vaslui, nu însă şi la Putna. 

— In Valea Ră şi Sărata. Safla Vorniceasa, soţia lui lon Raco= 
vița vornic, capătă danie de la bătrânul Gheorghe Cehan, teciorut 
lui Apostol Cehan. în 1707 iulie 20, părţile lui din Sărata şi Valea 
Ră, întru cât a căzut la sărăcie, şi cei 2 băeţi ai lui, Vasile gi 
lon s'au dus în lume, Gheorghe Cehan: venia văr primar cu lou 

Racoviţă, iar Safta îi venia cumnată de văr (pg. 115); 
— In Obărşia Crăsnifef Racoviţă Cehan capătă danie toată 

partea lui Petrea şi a Grozavei, fata lui Buzdugan, nepoata iui D. 

Covrig vatag. lu 20 Dec. 1649 Vasile Vodă întăreşte această da- 
nie (pg. 79). 

— În Buhdeșt/ Racoviţă Cehan 2-a logofăt cumpără în 1647 
o prisacă cu livezi cu 6 ughi de la trei răzeşi: Vasile :Pascal, 

şi cu nepotul lor Dumitraşco, fecior Costel, toţi nepoți Trofanef, 

In Noembre 25 acelaş an Vasile Vodă întăreşte zapisul (pg. 79). 
In Lipova Racoviţa Cehan 2 a log. capătă danie un loc de 

prisacă de la Stefan Lipov, fiul Avrămiei, nepot lui Gavril Lipov ; 

cu menţiuue căprisaca şi-o poate aşeza în poiana din sus ori dia 

jos. In 25 Noembre 1647 Vasile Vodă întăreşte această danie 

(pg. 78. i i. 

In Greci lon Racoviţa spatar, tatăl lui Mihai vodă. cumpără 

cu 150 lei de de la Alexandru Ruset beizadea, fiul lui Autonte: 
Ruset Vodă, şi ginere lui Gheorghe Hatmanul, fratele lui Vasile 

Vodă Lupul; Alexandru ţinea pe Aniţa. Vasile Vodă a avut danie 
satul Greci de la Gaspar Vodă, când l'a cununat pe Lupul vornic. 

cu Tudosica, fata lui Coste Bucioc vornic. Ajungând Vodă Vasile 

Lupul dărueşte satul Grecii surorii sale Marga, măritată cu Du- 

mitraşco 'Erali clucer. Murlud D. Erail şi Marga, Vasile Vodă a
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dăruit satul Grecii nepoatei sale de frate Aniţa, domniţa lui Cehan 
Răcoviţă beizade (Surete VIII. 319). De Dumitru Erali tatăl, şi Marcu 
Era fiul, vorbesc cele 2 zapise din 1646 Mai 17 şi 1639 Mart3 

- (pg, 76), din care unul—o diată, şi altul—act de danie din partea 
lui Vasile Voda a moşiei Meicanii pe Prut de ocolul Stănileştilor, 

-lon Racoviţă spatarul intrând stăpân în Greci, ne explicăm 

prezenţa acestor 2 doc. în plicul Fereşti. Vezi Iorga: „Studii şi 
Documente 11131, V 87, asupra înrudirilor cu casa lui Vasile Lupul. 

In Fereşti Petre Cehan cumpără după 1618, cu 18 zloți păr- 

ţile Solomiei, fata lui Vreameş, din cari una cumpărată de la loa 

"Turşea şi alta cumpărată de la Mareş (pg. 25). Actul e întărit de 
Moise Vodă în 1631 April 24 (pg. 53). 

In Ferești Petre Cehan cumpără cu un cal bun—preţeluit 49 

taleri—partea Condrei, fiul Maicăi, nepot Savei. (pg. 25). 

In Fereşti, Petru Cehan cumpără cu 12 zloți părţile lui Ba- 

nul, fiul Gligorcei nepot lui Anton Vreameş, (pg. 26). : 

In Fereşti, Petre Cehan cumpără cu un cal bun părţile Con- 

drei ce i-a fost chizeş lui Necoară D. Erhan peniru un cal furat. 

(pg, 34).. 

la Fereşti, Petre Cehan cumpără părţile lui Dodul şi Ber- 

bece, care se înprumutase cu 12 taleri mari, 5 taleri buni de s'au 

plătit de popa Onacă pentru un bou şi de Gligori şatrarul pentru 
2 galbeni, Petre Cehan le ia hlizele rămânând să mai dea 4 vaci 
(pg. 36). Cum Petru Cehan murise cătră 1628, fiul său Racoviţă 

Cehan capătă de ia Vodă Moise Moghilă ispisoc de întăritură în 
1631 April 24 pe acestă cumpărătură (pg. 52). 

| in Ferești, Racoviţă Cehan capătă carte domnească de stă- 

pânii părțile lui Ghervasă, în 1631 Mart 22 (pg. 54). 
| In Ferești, Racoviţă Cehan 2-lea logofăt cumpără în 1637 
cu 10 ughi părţile Tudorii şi Căzacăi, fetele Dochiei, nepoate lui 
Anton, strănepoate lui Vreameş. Zapisul e întărit de Vasile : Vodă 
Lupul în 11 lulie 1637 (pg. 61)»şi e trecut şi în marele uric af 

moşiilor lui Racoviţă Cehan din 1641 April 21 (pg. 79; Surete 
VIII. 2$5). 

În Fereşti Racoviţă Cehan 2-a logofăt capătă danie locurile 
a 6 răzeşi, între cari şi popa Vasile. Atât zapisul, ce-i fără dată, 

(pg, 133) cât şi ispisocul lui Vasile Vodă dia 1639 Sept, 1 (pg, 

61) precizează că locul este dat „din matca iazului lui Răcoviţă 

Surete şi lzvoade (Pereştă ...
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Cehan la deal pe iazu spre răsărti până în drum, apoi pe drum 

în sus până la zănuagă, deacii la vale“. 

“În Ferești Racoviţă Cehan primeşte danie de la 5 răzeşi, 4 

fete ale Bălei şi Patraşco sin Măricăi, partea lor din viile lui lo- 
naşco Cehan ; aceasta în 1639 Sept. 11 (pg. 67). 

__ În Fereşti Racoviţă Cehan cumpără cu 5 ughi şi un cal bun 
părțile Găriei cu fămeia sa Parasca şi copii lor Vasilca şi Gaflia: 
În -20 Decembrie 1649 Vasile Vodă întăreşte această vânzare 

(pg 79). Zapisul lor de vânzare nedatat scrie 4 galbeni, jar nu 

5 (pg. 131). 
În Ferești Neculai Racoviţă postelnic, cumpără cu 20 lei 

de ia Protasia Ciocârlie şi cu cei 5 copii aiei o jumătate dintrun 
bătrân şi a patra parte din alt bătrân, cu cari bani ei şi-au plătit 
capul la un negustor şi Pa aşteptat.7 ani şi neamurile n'au vrut 
să cumpere. Cum Nec. Racoviţă e postelnic pe la 1659 şi zapisul 
e din acel an (pg. 82). 

" În Fereşti lon Racoviţă pah. cumpără î în 1665 părţile celor 
5 ficiori ai Nec, Tărăceanul cu 7. lei şi 7 potronici (pg. 90). A- 
ceiaşi vând lui Ioniţă Racoviţă pah. în 1669 Noembrie 20 a patra 

parte din partea Dochiei cu 8 lei (pg. 96) 

În Ferești Ion Racoviţă pah. cumpără în 1665 April 15 de 
fa popa lon.şi Ruxanda, feciorii lui Dănăilă, nepoți popei lui 
Vasile, 53 pământuri din cei trei bătrâni pe cari umbla satul Fe- 

reşti: Feaer, Gugiul şi Timoltin si anume S pământuri în Feaer 
a cincea parte din jumătate, 26 pământuri în Gugiul, din a treia 

parte, şi 19 pământuri în Timotin din a patra parte (pg. 91). 
—— În Fereşti Ion Racoviţă paharnic cumpără în 1668 Oct. 

20 o vie de la Ana Măldăroae şi cu 6 feciori ai săi cu 1 40 taleri 

(pa, 92). 
În Fereş/i lon Racoviţă păh. cumpătă cu 9 ughi 19 pămâ- 

turi de la 8 răzeşi: Aniţa, Dorofteia şi Frăsina fiul Dachiei şi 
copii lor, (pg. 92). În alt zapis din 1663 Noembrie 20 aceiaşi vân= 
zători fac alt zapis, prin cari arată că au vândut 19 pământuri lui 
Ion Racoviţă pah. cu 19 lei (pg. 95). 
--— În Fereşti lon Racoviţă pah: capătă danie în 1668 lulie- 

20 părţile lui Apostol din bătrânul Gugiul şi Timolin, Petre Fleaşcă 
are fiu pe' Toader; acesta are fiu pe Apostol căsătorit cu- A- 
nița, şi aceştia au 2 copii: IGniţă şi Paraschiva (pg. 94). 

— În Fereşti lon- Racoviţă comisul cel mare cumpără cu 6
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lei părţile lui Chirilă şi a Mariei ; aceasta în 1671 lulie 11 (pg. 98)- 

Cu acest lung pomelnic se încheie cumpărăturile Cehăneştilor 

şi Răcoviţăştilor îa trupurile moşiilor din jurul Fereştilor şi în 

Fereşti. În mai mult de 100 de zapise Cehăneştii în trei generaţii 

au expropiat mai mult de 300 răzeşi de răzăşiile lor, mărind 

patrimoniul Cehănesc în măsura în care creşteau în vază politică 

membrii acestei familii, până ce au dat şi Voevozi din sinul lor 

ce umplu seci. XVIII, zis de epocă fanariotă. 

Ş 22 Racovifeştii în Fereşti. Din actele Fereştilor întregim 

spița Racoviţască, publicată în Surete vol. VIIl.—arborele genea- 

logic. 
lon Racoviţă spatarul, tatăl lui Mihai Vodă Racoviţă a avut 

2 jupânese: a) pe Nasfasiica, fata vornicului Toma Cantacuzino 

şi a Anei. Toma vornicul muri în 1667, şi urmaşii îşi împart averile, 

din cari lon Racoviţă paharnicul înşiră lista lor (pg. 94). Murind 

Nastasiica în cursul anului 1668, lar Catrina sora-sa, măritându-se 

cu Velicico Costin, se face o nouă înpărţală, făcându-se schim- 

bare şi în moşiile lui lon Racoviţă—17- moşii (pg. 94): b)pe Safla 

Roset, fata lui Iordachi Roset, cu care face pe Dumitrașco Raco- 

viţă hatmanul, şi 4 fete, 

Ziata comisoaea e fata lui Petre Cehan şi soră cu Racoviţă 

Cehan marele logofăt. Ea mărită în 1652 pe fata ei Nastasia cu 

Panbhilie, 
In 1674 Aug. 13 Nastasiica îşi face o drată, prin care lasă 

averea sa soţului său Panhilie, şi în caz de moartea lui, o lasă 
„Țratelui său lon Comisul (pg. 99). Expresia „fratelui“ meu 
e figurată, căci Zlata venia mătuşă după tată lui lon Racoviţă Co- 

misul, ca dovadă zice testatoarea „şi dumnealui să-mi fie fecior“. 

Nastasiica Panhiloae trăia încă la 1690 Mart 13 când face 

o nouă diată şi se lasă danie jupânesei Saftei vorniceasa, soţia 

de a doua lui lon Racoviţă vornic, acum râposat (pg. 104). 
lacă din toamna lui 1688 se iscă proces între Mihai .Raco- 

viţă 2 comis şi maştiha sa Safta Racoviţoae vorniceasa pentru averi : 

stupi, oi, capre, iepe, boi, vaci. In cartea lui C. Cantemir Vodă 

din 21 Noembrie 1688 se dispune împărţirea acestor averi (pg. 103). 

In 1690 primăvara moare Nastasiia Panhiloae, vară primară 

cu lon Racoviţă vornicul şi mătuşă de văr îraţilor Mihalache şi Du- 
mitraşco Racoviţă. Un proces se iscă între urmaşii Nastasiei pen- 

tru moştenire, Ştefan Milescul post,, nepot de nepoată li Panhi-
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lioae (pg; 105). Se discută cele 2 diate (din 1674 şi 1690) cum 
şi foaea de zestre a Zlatei îma. fl Panhilioae din 1652, | 
„+ — In 1693 lulie:7-(pg. 110) Dumitraşco Racoviţă postelnic, 
tânăr de 21 ani ia carte de la C, Duca Vodă să-şi stăpânească 
părțile lui Dodul şi Berbeci, de care se vorbeşte în ispisocul lui 
Moisie Vodă Moghilă din 1631 (pg. 52) că le-ar fi cumpărat Pe- 
tre Celan de la Dodul şi Berbeci (pg. 36). De la Petre Cehan, 

te-a moştenit Racoviţă Cehan logofătul ; de la acesta ion Racoviţă 
vornicul şi apoi D. Racoviţă hatmanul, nu Mihai Vodă. 

intre 1746 şi 1753—deci 7 ani—se iscară un şir de procese 
între verii primari, urmaşii lui Mihai Vodă Racoviţă şi urmaşii lui 

Dumitraşco Racoviţă hatmanul, Dumitraşco hatmanul rămăsese dator 
cu 1122 iei la 2 Turci: Hagi Chiose din Roman şi Ahmet Murtaza 
Buicli din laşi. Amestecându-se în pâra boerilor contra lui Gr. Ghica 

Vodă la 1735, el fugi la Adelgherei Soltan, şi Vodă îi contiscă 
toate averile şi voia să peardă şi pe feciori săi. Se vând toate 

moşiile pentru plata datornicilor şi rămân numai trei sate: Mi- . 
leștii d-sale Radul Racoviţă hatman, Grecii d-sale Dumitraşco 
Racoviţă şi Fereșlii d-sale lon Racoviţă spatar. (pg. 120). Fie 

care frate va plăti câte 374 lei şi 2 potronici, pentru plata dato- 
ziilor de 1122 lei şi jumătate; Judecata divanului este din 1746 lulie 28 
(pg. 116-120;. Indată se mai iscă noi creditori; Ahmed aga Bui- 
cli din laşi, cu sinet de 896 lei; se scot la vânzare cele trei mo- 
şii. Cei doi fraţi Dumitraşco şi lon nu se prezintă la zi Să-şi plă- 

tească datoriile în termen de trei luni ; iar dumnealui. Radul Ra- 

coviţă a plătit toată datoria de 896 lei şi ia toate trei moşiile : Grecii, 
Fereştii şi Micleştii pe sama sa. Acestea în 1748 August 18 
(pg. 121) - 

: În 1753 Const. Mihai Vodă Cehan Racoviţă pleacă proces con= 

tra vărului său Radul Racoviţă pentru împărţirea moşiilor Racoviţăşti, 

dar perde procesul, cu toate că era Vodă, iar vărul său vel vister- 

pic îl câştigă. (pg. 123). 

: Îndată după terminarea procesului Ion Racoviţă biv vel şa- 
trar se înţelege cu fratele său Radul Racoviţă vel visternic Şi-i | 

vinde în 1753 Iunie 1 cu 1842 lei 80 banitoate moşiile sale, îutre 

care Fereştii sat întreg cu casele şi toate nămestile din prejur, 
(pa. 128), Deci de la 1747 Aug. 18 Radul Racoviţă vist, a stă- 
pânt tustrele moşiile Mileştii, Grecii şi Fereștii ; iar de la 1753 

fanle 1 şi-a sporit patrimoniul <u satele Partenoşi, Sărata, Valea
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Ră, Tătărânii, Portdrii, Olari, Prigorcenii Țigăneştii, Bofoae, 

Chioae, Faurii, Bălițăni, Dracşeni, Ocoalele (pg. 128). 

Radu Racoviţă log. a lăsat 4 fete, din cari una aâ fost căsă- 

4orită cu ban Iordachi Roset, în a cărui mână trece prin-căsătorie 

moşia Fereştii. În. 1803 în condica liuzilor se arată ca stăpăn în 

Fereşti pe ban Iordachi Roset, (pg. 128, Uricar VIII 367). 

De la ban lordachi Roset moşiia: Fereştii trece la fiul său 

ton Roset ban, cum se găseşte în catagrafia Moldovii din 1820 

(pg. 139.. 
Ion Roset ban işi mărită pe fiica sa Smaranda cu Scarlat 

“Donici agă, cum se găseşte ia catagrafia Moldovei din 1831 (pe. 

141). 
De la Scarlat Donici moşia Fereşti a trecat la fiul său Du- 

mitru Donici ; iar după moartea lui moşia a trecut la casa Pavli 

apoi la Cristea T, Cristea şi azi e a obştii satului prin împroprie- 

fărire, 

$ 23. Marturi oameni buni și bătrâni. Din actele Fereştilor 

să relevăm mulţimea martorilor, cari iscălesc zapisele şi adiverează 

vânzările. În rari pachete avem aşa de multe nume de răzeşi, 

trepte, ruptaşi, slujitori, ca în actele Fereştilor, cari ne oglindesc 

Vumea rurală în plin seci. XVil-a. În procedura veche'se cerea ca 

zapişele de vânzare să fie adeverite de oameni .de credinţă, bă- 
trâni şi tineri, dar oameni buni, Era o expresie consacrată juri- 
dică: „liudi stari i dobri==oameni bătrâni şi buni“. Unor 
asemivea zapise li se dădea toată credinţa la divan, şi dacă se 
găsiau zapise adiverite numai cu punere de degete se contestă a- 
deseori veracitatea lor ; trebuia să fie unul sau doi din marturi cari să 
iscălească. Acest serviciu public al adiverirei zapiselor îl îndepli- 
neau preuţii rurali, piserii din cancelarie, iar uneori chiar marii 
'boeri, cari se găsesc iscăliţi în zapise răzăşeşti. Era acel cult al 
cărţii, care reprezenta o stare generală, că cel ce -Ştie să: scrie 
eta om mai de samă, căci atunci scrisul era mai rar ca cetitul, 
Şi scriitorii se aduceau de peste „dealuri şi era mult cinstit şi bine 
răsplătit, 

lată un pomelnic de nume după sate: 

Albeștii—lstrati paharnic, 
Băbuşeni—Necoară: 
Băileşti— Popa, Sima. ! | 
Beneşti—Luca diac, Nestor Pah, Gheorghe paharnic.
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Bodești — Dracea hansărel, 
Bălifeni — Coste aprod, Costin preut, Gh. Rogojanul preut. 

Costantin Băliţanul, Vasile, Chirilă, Apostol Neagu, Apostol Moga, 
Pandeli, Toader Negrul. 

Boușori — lon Bouşoru. 
Buhdeşti — Dumitraşco, 
Bulafi — Gheorghe, Varvara, Vârnav. 
Bosânceni — Onosie, Moisă, Nistor, Vasile, Trif, Gheorghe. 

Grecul, Crăciun Roşca, 
Bahriceni — Gavril Şnicău vatav, Stefan Dvedanul, David 

Babrin, 

Baleşti — Patraşco, 
Codăești — Sirian Rogojanul, Maria Guzuc. - 
Cojocari — Balan. 

Crăstinici — Inosie. 
Crăsnâşeni — Petru vătav, Patrinschie. 
Chifivoești — Tiron, Arsăne, 
Ciojeni — Apostol loanăş, Apostol preut, Diacul, Pandele, 

Stratul-Parca, 
Dăneşti — Mihalce, Andreicu preut. 
Dumbrăveni — Mihai preut, popa Lipovanul. . 
Florintești — Vasile daraban, Nicoriţa, Sima Palicot, Istodi. 

Sima, Grigore Dodul, Nica daraban, 
Fereşti — Dodul hănsărel, “Toader Țintă, Crăciun meşter,. 

popa Vasile, Petre hănsărel, Berbeace hănsărel, Marco hănsărel,. 
popa Gligore, Ciocărlie pitar, Bune diacon, Toader, Vas. Leaţia, 
Vrabie, Dănăilă sin popa Vasile, Murgoci, Parcă şatrarul, Marta, . 
Berdean, Toma, popa Isache, Nistor, Necoară, Barco, Toma To- 
derică, Baldovici diac, Pantea, Andreiu Racoviţa, Nechita, Vasile 
Toader Flaşcă, popa Grigore Vrabie, Petre, Gavril, Moisă, popa. 
Stefan, Gavril hănsărel, Gavril Beanchea, Parca şătrar, Dănăilă 
sulgerul, diacon Bosie, Lepădat, Filip, Gr. Prosie, Vasile Râjgar» 
Nechifor, Iftode Simion, Pantelei Flaşca, lon, Grigore dascal: 
Stefan Parca, Stratul Parca, "Necula, Patraşcan Mibai diaconul 
Nicul Cehaa, popa Paladi, popa loan, Mardare zet Tiron, Dănă“- 
ilă şoltuz, lonaşco Grozăveanul, Vasile Purcel, Vas, Călmăţu- 
ianul, -popa Postul, Rogojanul, Chirilă dascal. 

Apostol Purcel, popa Moldovan diac, lorga, Vasile Cogălniceanui, 
Qaărcini — Bogonos pah., Albota, Cozma.
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Giodeni — Vas. Şiadilă, Ion Stratul, Mihai. Nica, Ion Chigeci. 
Grumăzeşti — popa Ion Munteanul, popa Panhili. 

Gănești — Nistor paharnicul. N 
 Gărbeşti — Gheorghe paharnicul. 

Greci — Gligore preut, Gligorcea, 
Gugeşti — popa. Stefan, 
Horgeşti — popa Damaschin, popa Lazăr. 

Lieşti — Andronic Sulgerul, 

Mileşti — Postolachi, 

Mirceşti — Gligorce, 
Murgeşii — Toader. 

Miteşti — popa Spiridon. 
Mânjeşti — lonaşco butnar. 

Negoeşii — lordaehe. 

Oncești — Dumitraşco. | 

Olăneşti — lordachi, Patraşco, lanachi Bogos, Piratco, Toa- 
der Piratco iuzbaş, popa Sandulachi, Nacul aprod, Moisi, Cost., 
Pavăl, Tiron, Ionașco Logoș, Pavăl Marco, Murgoci. 

Olăşeşti — Vasile diacon. 

Podeni — Leahul hănsărel, 
Popeşti — Popa Andronic, Pătraşco. 
Popşori — Popa Nicoară. Ma 
Poldeni — llea hănsărel, , 
Podoleni — Vas. Cogălniceanu vatav, Costantin vataman, popa 

Apostol. | 

Prigorceni — Popa Brânduşă, Vasile, Moise, Toader, Beanche. 
Pungești — Maxim, Sim. Pealeş, Popa Toader. 
Râsboeni — Popa Ciocărlan, 
Săuleşti — Grosul, . 
Sfângaci -- Păcurar, Nechitor, 
Soleşti — loan Neamiş, popa Costin, 

Mih. Colivă, popa Gheorghe, Dumitragco, 'T 
Stefcani —.- Mihăilă. o 

= genele — Nicoară, lon vătăman, Baico. 
„„. Scânfee — Popa Ursul, Gheorghe i 
mitraşco vătăman, Lazăr, Ion. e neguțitor, Vas, Popa, Du- 

_Şerboteşti — Artenie, Bălan, Apostol. 
..... Şurineşti — Toma, | 

Şerbeşti —- Mihalcea, 

popa Gonţea, Ursul, 
oader, Mihai Şoropul, 

lonaşco Costicean, Vas, Burnă. |



AL 

Sioița — lon Mazere, Andreiași, -PAcurar, popa Filip. 
„„ Sioborâni — Popa Toader, „Cocială aprod, Tabuci, Qrozea: 

armaş, Popa Rusul,- Fatu, Toma, Andronic, Mihail. | 
Tătărâni — Îndrea, Lazor, Bearbece hănsărel, Onacă, Neagul, 

Liciul, Bilaşco, Gavril Beanchea, Vas. Benchişor, Ostahie, Toader 
Pandele, Tănasă Cogălniceanu, Chirilă Păsat, lonaşco diaconul, Sta- - 
hie, Vasile zet Beanche, Chiriiac, 

Tescani — Goescul, Zafer, lon Bosanciu, lon Barta. 
Tăoști — preut lonaşco, 
Titeşti — Steiul, Ghedion, Na | 

Vaslui — Cioban, Onilă, Costantin, Andronic, Nechifor şol-. 
tuz, Nădăbaico vel vatag, popa Mihai, Gabăr parcalab, N, Onilă, 
Sim. Farcaş parcalab, Solomon Farcaş, Toader Croitor, Vas, Răj- 
gău, Nicoia Enachi, Nicoară şoltuz, T. . Grasul şoltuz, Grigore 
Vărluganul, Ursul Prepliţă, Gl. Oprişor, Voitul, popa Gheorghe cal 
domnesc, Toader Piăcinţă, Gh. Machidon, Vas. Glavaşco, Dumi- 
traşco a Comisoae, Gavril a Nazariei, Toader Flondor, :Toader 

"Piratco iuzbaşa, Pavăl, Lefter neguţător, Gh. a Donicăi, Florea, 
“Giigore şoltuz, 

Zăpodeni — Moise. _ | 

Zlătăreşti — Gavril sulgerul, Ardarie, Vas. Giurgea, Vasile 
diac, Dumitraşco, Dănăilă a Popei, Toader Fleşcă, Gh, Giurgea, 
Vas. Giurgea, Giurgea Căpitan, Toader Flondor, Mereuţă Todică, 
Teanciul cel bâtrân, Dum. 'Țeanciul, Paraschiv, Vas. Rusciorul, 
Daşco, Paraschiv Giurgea. 

$ 24. Cultura slavonă la safe ; dieci şi preuţi de mir. Cum 
Fereşiii era un sat, care a dat mari boeri şi domni, biserica din 
Fereşti s'a bucurat de anumite privilegii, iar preuţii s'au deosebit 
de restul preuţilor de mir, năzuind la o cultură, cerută de socie- 

tatea seci. XVII-a. Cultura slavonă la noi s'a însădit prin mânăs- 
tiri, prin emigrarea călugărilor de la Pecersca Chievului în sec, 
Xil-a şi prin emigrarea călugărilor bulgari şi Sărbi de la Răla 

cin Bulgaria în seci. XIV-a; aici cu navala Turcilor, acolo cu nă- 
vala Tatarilor Mamai. | 

Domnii au zidit mănăstiri pentru pomenirea lor şia familiilor 
lor: Cozia, Arnota, Argeşul; apoi Bistriţa, Putaa, Probota, Slatina, 
Suceviţa în Moldova, iată atâtea centre de cultură slavonă, Peste 
toate era Neamţul, veche lavră dia secl. XIV-a, | 

Pentru serviciile de ritual erau jeromonașii, adică călugări
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-_preuţi cu slujbă în mânăstiri ; stareţii d& după vremuri au fost 

carturarii aleşi ai noştri. 

Încetul cu încetul în jurul mănăstirilor şi pe moşiile lor s'au 

urzit sate ; şi s'au făcut schituri cu călugări, dar şi cu preuţi de 

mir, adică pentru lume, pentru bisericile din sat, pentru poporani: 

Cu cât vom găsi centre de viaţă străveche românească cu 

ațât vom avea cei mai vechi preufi.de mir. Aceasta e regula 

in Ardeal, Maramureş, pe văile Oltului Jiului, a Mureşului şi a 

Sombşului. Acola găsim urme de vechi mânăstiri şi de biserici de 

mit. Pe acolo mişunau vechile manuscripte slavo-române, 

Dar şi în mănăstiri, în măsura în care elementul 'de fraţi 

şi călugări romăni s'au înmulţit, s'a simţit nevoe de carte romă- 

nească — ad usum monachorum, Acesta e Secul din suta XVI-a, 

şi a XVIl-a, | . 
Dar şi bisericile de mir nu s'au lăsat mai pe jos, Unele bi- 

serici fiind ctitorii domneşti. sau de mari boeri, s'au bucurat de 

anumite privilegii, iar preuţii au trebuit să-şi însuşească o anumită 

cultură a timpului, slavizată pentru a fi pe placul boerului, ori a 

domnului ctitor, 
Acesta e cazul cu biserica şi cu preuţii din Fereşti, 
Biserica din Fereşti fiind veche ctitorie Cehănească, „carea 

besearecă iaste făcută de răposaţii strămoşii dumnealor a Ravo- 

viţeştilor, unde zac şi trupurile lor“ (pg. 111), zice Antioh C. Vodă 

Cantemir în ispisocul său din 1705, care deosebeşte de altă ţără, 

pe cei 2 preuţi şi un diacon şi un ţircovnic de la biserica dia: 

Fereşti. 

Vodă îi iartă şi îi lasă în pace: 
de dajde împărătească, 

de daide vlădicească, 

de pocloane, 
de dări, 
de angherii mari ori mici, 
bucatele lor pentru alţii să nu le tragă, - 

cu statul să nu fie amestecați, 
să scutească stupii de desetină, 
să scutească mascurii şi oile de goșlină 

să-şi scutească toate bucatele lor; 
să nu le ia cai de olac—olăcarii, 
să nu le ia bucatele la Conace—Conăcarii
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să nu se amestece cu ţara, căci 
ei sânt deosebiți de ţară ; ci ei DE 

să păzească slujba la sf. biserică după cum e rânduiala să se 
roage pentru sănătatea lui Vodă, pentru domnie îndelungată şi 
pentru ertarea păcatelor. a, 

_ Cultura slavonă a timpului o reprezentau în scris diacii, u- 
ricarii, gramaticii, şi preujii. lată o listă de nume de diaci de 
divan, ce vin în zapisele din acest volum, | 

Toader diac 1486, Popa 1587, 1591, Buzinco 1586, Drăgan 

Tăutul 1603, Chicer diac 1604, 1606, 1617, Nicoară 1606 1622. 

Dumitru 1608, 1617, Gheorghe 1608, Nistor 1608, Gligore 1607, 
Vasile uricar Talmaciu, Marmure 1611, 1612, 1613, Gligorcea 1611, 
Haraga 1617, 1618, Luca diac. 1617, lon Focea uricar 1620, 1622, 
1623, 1631, 1639, Băseanul 1620, Toma 1621, Gavril 1621, Sava 
1622, 1733, Lupul 1624, Baldovici diac 1624, Gr. Vasilie diac. 
1625, 1636, lon diac 1625, Hilimon 1639, Tecman diac 1631, lo- 
nâşco 1631, 1636, 1639, Cristea Damian 1632, Borleanul 1635, 
Dumitraşco diac. 1635, 1640, lanoş 1635, Șaidir 1637, 1640. Mol- 
dovan, 1641, 1645, Corlat uşier 1642, 1647, 1649, 1650, Patraşco 
diac 1644. Borteanul 1639, Patraşco Buznei 1658. Andrei Mihuleţ 
diac 1661. Pană parcalab de Fălciu 1662, Apostol Tecucian 1662, 
Tiron diac 1664, 1671, Pascal Corlat 1665, Pavăl. uricar 1676, 
Dănilă 1680, Savin uricar 1692, Axinte Uricar 112, Gheorghe u- 
ricar 112, Gheorghe logofăt 174. , | 

Lista diecilor de divan, uricari şi gramatici din secl, XVII, 
reprezintă toată cultura slavonă a acelui secul. Ei încheie o epocă 
culturală, cea Slavonă, şi întăreşte curentul românesc. Marii uricari 
au meritul unei solide pregătiri literare, căci atât în slavoneşte 
cât şi în româneşte au o corectitudine în scris, ba !şi anumite 
particularităţi, cari constitue anumite curenie şi şcoli literare. Cine 
va studia scrisul limbii slavone şi româneşti în diecii seci, XVII-a 
va face cea mai solidă cercetare critică asupra culturii literare a- 
-cejui veac. | 

Pe când diecii de divan reprezentau o cultură literară solidă 
şi temeinică, preuţii de țară—câţi erau mai cărturari nu numai 
din ceasoslov şi psaltire—reprezentau o pregătire mai slabă, atât Pr e demne, ete de Da At, CĂ di un ameae » Cii erau mai Circumspecii. 

ro
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fa actele noastre găsim foarte multe zapise româneşti scrise 

de o serie de 10 preuţi cu începere de pe la 1620—1650 : 

1) Popa Andronic din Popeşti scrie : feciorol, loi, nepotol 

deîn, văindut, ucină, diîn, Petreei, făcot, molţi, “umen, bon ; apoi 

slavisme ; taleri velichi (mari) ot,- (din) da sea Znaeş (ca să ştii) 

văleat, (an) measiţa (luna) dni (zi). : 

2) Popa Vasile din Fereşti, serie 9 zapise: com, l6i, vân - 

dat, den, copărătoră, avot, co.ppărată, păreînti, co.ppărat, bonă 

densa, jpresorată ; apoi slavisme: ottâm (de acolo) da sie .znanie 

(de aceasta înştiințăm), ot selo (din sat), pread (înaintea) Mihail, 

da sea znaet (să se ştie), 

Como, Banol, nepotoi, oi, văndot, fezorol, fezoroloi, Gili 

-gorăoi, asoprit, bonă, locol, Docăi, dascalaloi, Holpe, meaşteroi, 

noi, omene, bone, şă; co, acesti, zde est zapis (acesta este za- 

pis); zde zapis ot oneno ot silo (aici zapis de ocină din satul... |. 

's schiem, ot cast (din parte) loi, derepti, făcot, ot (din) pisal (a 

scris).— împresorat, coms, sopto, domisale, logofătoloi. diaconni, 

am pos, popo, vazido, zde zapis ot ucino ot silo (aici zapis de 

ocina din satul... |, brat ego (fratele lui) sin (fiul), al miu ; Savolo, 

Domei, însonii, mărzturesco, schisore, denz, de.pnz, am vădot, am 

dato radi (pentru |... Mifovie, feri (veri), com, ţinutol, năastra, 

au făst, ti, u (în |, iscal, sîhie (să fie), moişie, drom, domisale . 

piiri. , 

c) Popa Spiridon de Miteşii Zde zapis (aici zapis): bonă, 

oitam, ot; scrie corect şi cu îngrijire ; era cărturar, 

d) Popa Andreico: păr în..., u lui, săi hie, la tota semin- 

iei ; scrie corect şi cu îngrijire ; era cărturar. 

e) Popa Gligore... featele, aşidere, acmu, dereptu, taleri 
jiănii (curaţi), sin ego, ottam, ot, pisal, văzidu. 

î) Popa Vrabie scrie literar şi corect; era cărturar. 
9) Popa Ursui de Scântee scrie corect limba iiterară a 

secol, XVII. 

h) Popa Bosie de Fereşti: nepotomiu, Crăcon, Moisoe, 

sorosa, sin (fiu), loi, Berdelăsoa, scri eu, am văndot, bona, aso- 

priţi, apos. gomătate, dinnaetia, molţi, owamen boni, ottam, pisal, 

miu pos peciţili, fecurii, a nostră bânâ voio, muşie, Firişti, gomă- 

tate, Răcuviţa, diriptu, co, vinetul, satoloi, domisali, cocunilor, mam 

iucmit, zeat, ot, Busii,



XLIV 

Se ţine de scoala literară a popei Vasile, care era mai bă- 
trân în Fereşti, 

i) Popa Lazer de Fereşti face paile din scoala literară a 
popii Vasili (pg. 131). 

-i) Popa Apostol boni ot, ottam, pisal; az, da săznaet, scrie: 

corect şi cu îngrijire; era un cărturar, | | 

__K) diaconul. Mihail :. scrise ot; scrie corect şi cu îngrijire, 

era un cărturar, 
i) diaconul Gligoraş : 

era un cărturar, 

Din 12 preuţi scriitori numai 4 din ei stau în legătură cu 

popa Vasile, care a izbutit să facă scoală cu urmaşii şi colabora- 

torii săi popa Andreico, popa Bosie şi popa Lazor. 

natis (să se ştie) ot; scrie corect; 

Iaşi 30 Decembrie 1925. 

| GH. GHIBĂNESCU



- SURETE ȘI IZVOADE (Vol. XVI) 
FEREŞTI (VASLUI) 
  

|. 6908 Febr., 11 (1400). [Suceava] regeste. In uricul ce-l 
dă Alexandru Vodă cel Bun lui Dan vameşul, prin care îi întăreşte 
stăpânire peste 6 sate întrun hotar, şi anume Șurineştii (wSpn- 
usii), Mănjeştii (manneapini), Todireştii (roaipepin), Șerboteştii 
(mepeo'raţin), Lăţcanii (Azukaniu), şi lacobeştii (rakoseqiin), unde 

a trăit lacob Orbul (takosn cabnaro) în descrierea ce face hota- 
rălor acestor 6 sate, zice că «de la ruptură drept la apus prespre 

câmp la movila săpată, unde se întâlneşte hotarul cu hotarul lui 
-Feair /....G0T pSnTSgh NpaRO HA BANAA, WUEPESL NOAIN EA MOBHAA KO- 

nana, rac cz6Eprrea XOTap cz YoTap Arp) 

Obs. Vezi originalul slav publicat în Surete VIII, 81. 
Aceasta este cea mai vech& amintire despre /eaer, pe locul 

unde stă azi satul Ferești. Asta arată că unul din neamul Feher=— 

Feaer, Feair, Feer, de unde Fereşti, “a fost aşezat în seci, XIV 

şi la Vaslui, în sus spre Şurineşti, unde găsim hotarul lui Feair 
cunoscut lui Dan Vameşul (Aa murit) în 1400, 

II. 1402 April 7, (regeste), Vișegra <Datum în W yseprad 
quarto die festi beati Ambrosii confessoris, anno domini millesimo 

quadringentesimo secundo». Palatinul Ungariei Detricu Bubec dă 

carte de stăpânire pe 22 sate şi moşii ale urmaşilor voevozilor 
Balk, Drag, şi loan; între aceste sate este şi Fereşti; „Peyrfalva* 

lată şirul de stăpâni în Fereşti: 
Sas Moldovanul 

Balk „Drag loan Românul 
| „(Johannis Voiahy) 

  

Demetrius, Alexandru Şandrin, Gheorghe Ladislau 
ct. 1. Mihaly de Apşa, «Diplome Maramureşane» 124, 

Surete XVI (Fereştii) 
1
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III, 1403 Noem. 6 Vişegrad „datum în Visegrad terta sexta 

proxima post festum omnium Sanctorum domini millesimo  qua- 

dringentesimo quinto“, Sigismund Regele Ungariei întăreşte stăpâ- 

mire „in personis Vench, Drâgus, Sândor et Bud de Caszon“ peste 

7 sate şi moşii, dintre care este şi Fereştii, Fejerfalva. Toate a- 

ceste 7 sate au format chenezatul de Cosen, numit după numele 

apei Cosen „vocatarum sub Keneziatu Caszov in comitafu Mara- 

morisiensi existentium“. 

lată toate acele 7 sate: Bărbâşiii. (Barthfalva), Fereşti (Fe- 

herfalva), Călineşti (Kalinfalva), Boloteşti (Balathafalva), Budeşti 

(Budfalva), Vinceşti (Vinchfalva) şi Văleni (Patak). 

of. 1. Mihaly Diplome Maramureşene 133 şi 135 din 16 Dec. 1405. 

In 1406 Febr. 10 se pomenesc ca trăind în Fereşti Neculai 

fiul lui loan, şi loan fiul lui Coste «vel Nicolaus filius lohanis 

de Feyerfalva, 'seu lohannes filius Kostpalya> (idem 137). 

In 1407 Mai 28 e pomenit 'Cosze de Fereşti <Kostha dictus 

de Fâyer“ (idem 150). 

IV. 2423 Iunie 18, „datum feria quarto proximo post festum 

beatorum viri et Modesti, anno domini millesimo Quadringentesimo 

vigesimo tertio“. Coste de Fereşti „Kostha Feyer de Kozzo comi- 

tatus Maramarosiensis“ dă împreună cu fiul său loan „pro lva-: 

nus filio* şi cu verii săi popa Draguş Ivan, şi loan, şi Radul 

fiii lui Gostoe „filiis Gozstholya“ moşia lor din Bărbeşti partea 

din jos numită „Belafalva“ possessionem Belafalva“ care e tot 

una cu Fejertalva—Fereşti, căci Bela=Fejer=Alb ; deci şi Bela- 

falva—Fejerfalva=—Fereşti (idem 260). 

V. 14224 luke 15. „Datum Bude feria tertia sexta proxima 

post festum beatae Margarethae virginis ; anno domini millesimo 

guadringentesimo vigesimo quarto“. Petre fiu! lui Nicolae ia în 
stăpânire cele 7 moşii, între care şi Fereştii „Fejerfalva“, fapt con- 

tra căruia protestează loan, fiul lui Koste din Cosen «loan filius 

Kozotha de dicto Kozo prohibuiset“, (idem. 264). 

Oys. Coste de Fereşti «Koztha de Feyrialva», e pomenit şi 

în 1450 lulie 20, (idem 350). Documentele de supt Nr. 2-5, 
le-am pus aci spre a arăta că acest nume aşa de rar fereşti
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-stă în legătură cu Fereşti din Maramureş, întrucât numai pe tere- 

“nul statului Ungar din suta XI-XiV s'au putut maghiariza numele 

«româneşti, ca Albul în Feher, Negrea în Fekete, etc. 

VI. 6395 Ghenar 12 (1487), Suceava. Ştefan Vodă întăreşte lui loan 
şi fraților săi cumpărătura,, ce au „făcut cu 40 zioţi tătărăşti în sus de Fes- 
„reşti de la fetele lui Feir. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Ştefan Voevod, Domn Ţării Mol- 
'daviei ; înştiinţare facem cu această carte a noastră tuturor cui 

pre dânsa vor căta sau o vor auzi-o cetindu-li-se; adică au venit 
“anainte noastră şi înainte a lor noştri Moldoveneşti boiari Mărena şi Ti- 

tiana şi Mlușa, fetele (Aowin) lui Peair (enpoau), de a lor bunăvoe 

„de nimene siiite nici învăluite, şi au vândut a lor direaptă ocină 

din al ior drept şi edevărai uric, un sat anume Tătăreştii, mai sus 

de Feereşti (sAno ceno naavk TaTrzpeiiit noBHIuie 60T deget), pe 

acelaş pârău (Ha vomwe norsk), şi a vândut cel sat slugilo; noas- 
tre lui loan şi traţitor săi Andrieş, şi Gavril şi Petru drept 40 

zloți tătărăşti. Şi s'au sculat slugile noastre loan şi fraţii săi Andrieş 

“şi Gavril şi Petru şi au plătit toţi deplin acei de mai sus scrişi 

bani 40 zloți tătărăşti în mânule Mariuei şi Titianel, şi Muşei, fea- 
tele lui Feir (Aonkn denpeeii), dinaintea noastră şi dinaintea a lor 

moştri boiari. Deci noi văzând a ior de bună voe şi pace între 

-dânşi (n aaroaS mentiuni), şi deplină plată, iar noi aşijderele şi 
„de la noi am dat şi am întărit slugilor noastre lui ioan şi fraților 

săi, lui Andriieş şi lui Gavril şi lui Petru, cel de mai sus zis sat 
anume Tătărăştii mai sus de Fereşti (ns&niue 60 depemu), să le 

fie lor de la noi uric şi cu toate veniturite lor şi copiilor lor în- 

treg (panuo) şi nepoților lor şi strănepoţilor lor şi împrăstiaților lor 
(np'biuSp'reom uy), şi la tot neamul lor, ce li se va aleage mai de 

aproape neruşăit nici odinioară în veci. lar hotarul celui sat (mai 
sus) de Fereşti se începe din gura îmbelor pârae, unde cad în 
drum drept preste pădure la capătul din jos al poenei în hoiarul 

“Titeşrilor (noueniun 60T Scrie ABOMA NO'TOKA, TA snadaer SAcpors 

NpOCTi uepec ANC AO Hill Kone NOARHa 5 XOTAp THTEIN- 

„A0ph), iar despre celelalte laure pe: vechiul hotar, pe unde din 

veac a înblat. lar la aceasta iaste credinţa domnii noastre mai sus 

scrise Noi Ştefan Voevod şi credința prea iubiţilor fii ai domniei 

meale Alexandru şi Bogdan Viad şi credinţa boiarilor noştri, cre- 

«dinţa dumisale Zbiare, credința pan Neagu, credința pan Duma,
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credinţa pan Gangur, credinţa pan Dragoş vornicul, credinţa pan 
Hrăman, credinţa pan laţco Hudici, credinţa pan Dajbog, credinţa: 
pan lon şi credinţa pan Steful parcalabi de Hotin, credința pan 
Nicola şi credinţa pan Reaţeş, parcaiabi de Neamţ, credința pan 

Andrei Ciortorovschi, credinţa pan Grozav parca ab de Orhei, cre-- 

dința pan lon Secară parcalab de Novograd, credinţa pan Clănău 

spatar, credinţa pan Boldur viste:nic, credința pan Petru stolnic, 

credința pan Andreico ceaşnic, credința pan Eremia postelnic, 

credința pan Şandru comis, şi credinţa tuturor boiarilor noştri Mol- 
doveneşii a mari şi mici. lar după a. noastră viaţă cine va fi domn 

țării noastre a Moldovei sau din copii noşiri, sau din al nostru 
neam, sau ori pe care altul îl va aleage Dumnezău să fie domn 

țării noastre a Moldoviei, acela să nu strice a noastră danie şi: 

întărire, ci mai vârtos să întărească şi să împuterească, căci că 

înşine le-am dat şi le-am hotărât pentru a lor dreaptă slujbă, şi 
pentru că au cumpărat cu ai săi curaţi şi drepți bani, lar spre raai mare: 

tărie şi împuterire a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al 

„nostru credincios boiarin Tăutul logofătul să scrie şi a noastră pe- 
ceate s'o lege de această carte a noastră, A scris “Toader în Su: 

ceava, la anul 6995, luna Ghenar 12 zite. 

Apud lon Bogdan, Documentele lui Ştefan Vodă 1, 291. In: 

notă ni se dă această etimologie : Fereşti (de la Feer, Feier, sau 
Feir ung., Fejer=—Albul, sunt Fereştii de astăzi din jud Vaslui, 
plasa Mijloc, în apropierea cărora se află şi satul Tătărăştii ace-— 
laş cu cei de la 1487*. Fereştii de pe Racova se numesc azi Laza.. 

, VII. 6995 Octombre 9 (1496). Suceava. (regeste) Mihul din Fereşti 
vinde cu 35 zloți giumătate din satul Stărceşti, la gura Tutovei, boerului Ursul. 

CASra Haui ANS 607 freperţi.. NpoAdA CEOIO NpaRSR GOTHUNS. 

smEANO NOAGEHRA ceao Hana'b craputui.. Ha Scrie TSre&k.... cASSt, 

HaUieM$ pe 34 AE 3A4'T 'TATApeRUIX... 

apud lon Bogdan o, c. 1, 308. 

VIII. Fără dată de an, lună, zi şi loc (Vaslui) (cătră 1565). Vatavult: 
de Vaslui, Purcel scrie că Cristea spătarul a plătit 180 iei pentru ocină în: 
Strămtura. 

Păriutelui meu celui bun, pan Gavriil marele logofăt şi pan. 
Vasilie Ghetman şi pan Zbiare marele dvornic, închinăciune dum= 
nilor-voastre de la Porcel marele vătag de ţinutul Vasluiului şi:
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<lau ştire dumilorvoastre pe sama (peA4) - cestui om anume Cris- 

tea spătărel, ce-i din Strâmtură, cum a întors înaintea a oameni 

buni 180 zloți tătăreşti, a scumpărat una a sa direapta ocină din 

satul Strâmtura de la Varvara şi de la Ana şi de la Sofronia, 
nepoatele lui Toader, biv comis. Aceasta dăm ştire dumilorvoas- 

tre că a plătit deplin Cristea dămu-vă ştire dumilorvoastre să 

fiți sănătoşi, amin. 
| pecetea în: ceară neagră, mică. 

Obs. Textul slavon în Surete ms. XXXI-40.—Cei trei boeri 

se păsesc pomeniţi în actele timpului supt Alex. Lăpuşneanu în 

a doua lui domnie şi supt Bogdan Vodă Alexandrovici, fiul său, 

ântre 1562-1570. (vezi Uricarul XVIII ad finem). 

IX. 7095 Ghenar SI (1597). Iaşi. Petru Vodă întărește lui Antânas 
partea sa din Fereşti, cumpărată cu 150 zloți de la lon Turşe, care acesta 
o avea schimb cu sora sa Ana. 

Pătru Voevod, din mila lui Dumnezeu Domn ţării Moldaviei ; 
adică au venit înaintea noastră şi înaintea boiarilor noştri Jon fiul 

Turşei, de a sa bună voe de nime silit nici împresurat şi a vân- 

„ dut a sa direaptă ocină şi moşie din direasele de intăritură ce le-a a- 
vut de la bătrânul Pătru Vodă, jumătate din partea surorii sale 
Anna ce îi se va aleage din sat Fereşti (uMaa GOT cTaparo neTrpa 

“ROEBOAA BIAOBIINA GOT MACT CECTpU cROOH AHHA Mo CE H3EEPET GOT 

ceao depemun/ care, acea parte iaste lui schimb cu sora sa Anna 

şi a dat el loc pentru loc, partea sa din satul Popeşti; aceia a 

vândut seminţeniei sale Autânas /anrăHac/ drepi 150 zloți ; şi s'a 

sculat Antânas de i-a plătit lui toţi deplin acei de mai sus scrişi 

bani 150 zloți. Drept aceia văzând noi a lor de bună voe tocmal 
şi deplin plată ; aşijderea i-am dat şi i-am întărit lui cea de mai 

:sus scrisă parte ca să-i fie lui şi de la noi ocină şi cumpărătură 
:cu toate veniturile şi altul să nu se ameastece inaintea acestii cărţi 

„a ncastre. 
Scris in laşi la anul 7095 Ghenar 31. 

Domnul a zis. | 
Stroici vel logofăt a învăţat -+ Popa 

Şi a iscălit, Stroici logofăt. 

Obs. Originalul slavon copiat din arhiva dr. C. Istrati, Bu- 

:cureşti. Surete ms. XXXI-l. 

Pecete în ceară roşie desprinsă,
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X. 7096 April 17 (1588). Iaşi. Petru Vodă întăreşte lui Autânas cum= 
părătura ce a făcut cu 300 zloți în Fereşti, a treia parte din a treia parte: 
din jumătate de sat de la Pavăl şi Frăsina nepoți Soficăi. 

Pătru Vodă cu mila lui Dumnezeu Domn ării Moldaviei; 
adică a venit înainteaenoastră şi înaintea tuturor a ior noştri Mol-- 

doveneşti hoiari Parăl şi sora sa Frăsina fiii Nastei... nepoți So 
fiei, de a lor bună voe de nimeni siliți nici învăluiţi şi au vân- 

dut a lor direaptă ocină şi moşie din jumătate sat Ferești, din a 

treia parte a treia parte, /G0r n9ASBHHA cEAo deget GOT "rperaa 
Mac 'rperaa Mac] din uric ce Pau avut de întăritură de la Pă- 
tru Vodă ; aceia au vândut-o lui Antânasu drept 300 zloți tătărăşti. 

Şi s'a sculat Antânasu şi a plătit toți deplin acei bani trei sute 
zloți tătărăşti în mânule celor zişi mai sus. Deci noi văzând a 
lor de bună voe tocmală şi plată deplin, iar noi iarăşi le-am dat: 

şi am întărit slugii noastre lui Antănasu acea de mai sus zisă o- 
cină şi în poiană (îi cv noa'kmyp), aşijderea ca să-i fie şi de la noi 
ocină şi Cumpărătură cu toate veniturile și altul să nu se a- 

meastece înaintea acestei cărţi a noastre. 
Scris în laşi la anul 7096 April 17. 

Domnul a zis. j 
Stroici vei logofăt a învăţat şi a iscălit 

Stroici logofăt + Buzinco. 

Obs. Originalul hârtie, arhiva Dr. C. Istrati. Surete ms. 
XXXI. 2. Este şi un suret vechiu. Pecetea în ceară roşie desprinsă. 

XI. 7099 Noembre 9 (1390) Jaşi. Petru Vodă întăreşte lui lachim şi 
Lupului cumpărătura ce au făcut cu 170 zloți în Fereşti partea surorii lor: 

Anesica, preuteasa pr. Gherman. | 

Pătru Vodă, cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei ;. 

adică au venit înaintea noastră şi inaintea tuturor a lor noştri 

boeri, Annesica, preuteasa lui Gherman, de a ei bună voe de nimeni 
silită nici învăluită şi a vândut a ei direaptă ocină şi cumpără=: 

tură ce dinsa a cumpărat cu popa Gherman, toată acea cumpă- 

rătură ce i se va alege din satul Ferești, [anko C H3BEpET GOT CEAC 
depeun] din ispisoc de cumpărătură, ce Pau avut de la domnia 
mea ; aceia au vândut fraţilor săi Iachim şi. Lupului Şi cumnatului 
[ămnars/ lor Lupul drept 170 zloți şi s'au sculat lachim şi fra- 
tele său Lupul şi cumnatul lor Lupul şi femeia sa Flore şi au 
plătit deplin toţi acei de mai sus scrişi bani 170 zloți în mânule:
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surorii sale Annesica, dinaintea noastră. Deci noi văzând a lor de 

bună voe tocmală şi deplină plată, aşijderea şi de la noi am dat 

şi am intărit lor acea de mai sus scrisă parte ca să le fie lor şi 

de la noi cu toate veniturile, însă jumătate din acea parte să fie 

lui lachim şi fratelui său, iar cealaltă jumătate să fie a cumnatului - 

lor Lupul şi femeii sale Flore.'Și altul să ru se amestice 

Scris în laşi la ani 7099 Noemb. 9. 

Domuul a zis, 

Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit. Stroici logofăt 
-+ Popa 

Obs. Originalul hârtie, slavon ; pecetea în ceară roşie câ- 

zută. Arhiva dr. C. Istrati. Surete ms. XXXI.3. Este şi un suret 

vechiu. 
rs 

XIL. 7/11 Febr. 7 (593), laşi. Eremia Vodă întăreşte lui lonaşco Hohu- 

lea parcalab şi lui Goga clucer cumpărăturile ce au făcut cu 410 zloți in 

Strâmtura şi Mateeseşti de la obştiiie de răzeşi, 

Io Eremia Moghila Voevd, cu mila lui Dumnezeu Domu ţării 

Moldaviei, cum a venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri 

boiari Lupa şi surorile sale Urăte şi Teda, featele Moisăi, ne- 

poate Mărinii, de a lor bună voe de nimeni silite nici invăluite şi 

au vândut a lor dreaptă ocină şi moşie din privilegiile de danie 

şi de cumpărătură (aa Aaanien 34 BukSnarnic', ce le-a avut baba 

lor (Basa nk), Marena de la bătrânul Pătru Vodă din ju- 

mătate sat Strămbătura, unde a fost Mir Șarban (GOT nsaoentia 

cea GrpzuezrSpa rAEBHA Mn uiepeau), a patra parte şi din altă 

bucată de pămâni (Bviarv 3eMA), numită Matieşeşiii (Ma'rieureaţin) 

din a opta parte a patra parte şi cu loc de moară în Vaslui (v 

Racavu) ; acelea le-a vândut slugilor noastre lui Iânaşco Hohulea 

fost parcalab şi lui Goga biv clucer, drept 40 taleri de argint. Și a- 

şiiderele au venit înaintea noastră şi înaintea alor noştri boiari 

Dochia şi surorile sale Palaghia şi Gafiia şi îraţii lor Dumitru 

şi Stroe, fii Crăstiului de a lor bună voe de nimeni siliţi nici 

învăluiți şi au vândut a lor direaptă ocină şi cumpărătură, ce-a 

avut tatăl lor Crăstiul de la Alexandru Vodă şi de la Bogdan Vodă 

din jumătate sat Strâmbătura, a patra parte, ce i se va aleage 

partea lui lon Strâmtură ; aceia iar au vândut la a noastră mai 

sus zisă slugă drept 25 taleri de argint. Și într'acestea iarăşi a 

venit înaintea noastră şi înaintea boiarilor noştri sluga noastră lon



Ciorneai de a lui bună voe de nimeni silit nici învăluit şi a vân- 
dut a sa direaptă ocină şi cumpărătură din cele de mai sus scrisa 
privilegii, acelea le-a vândut iarăşi mai sus scrisei slugii noastre 
drept 120 zloți tătărăşti : Și într'acestea a mai venit inaintea noas- 
iră şi înaintea a lor noştri boiari sluga noastră Cristul de a lui 
bună voe de nimeni silit nici învăluit şi a vândut a sa direaptă 
ocină şi moşie din aceleaşi de mai sus scrise privilegii, din a patra 
parte jumătate, însă din partea Micăi şi a Marincăi, iarăşi din 
acelaş de mai sus zis sat, aceia a vândut iarăşi la a noastră mai 
sus zisă slugă drept 50 zloți tătăreşti. Și intr'acestea iarăşi a ve- 

nit înaintea noastră Şi înaintea a lor noştri boiari Cristea Şi sora 
lui Maria și seminţenia lor Gheorghe, fii Nicoarei, nepoți Cozmei, 
de a lor bună voe de nimeni siliți nici învăluiţi şi au vândut a 
lor direaptă ucină şi moşie din ceale de mai sus zise privilegii 
tot din acea bucată de pâmânut Matieşeştii, a treia partea aceia au 
vândut iarăşi la a noastră de mai sus zisă slugă drept 100 zloți 
tătăreşti. Și într'acestea iarăşi au venit înaintea noastră şi înaintea 
a lor noştri boiari sluga noastră Costin biv ureaduic şi semințenia 
lui Cristea fiul Nicoarăi, nepot lui Strămtură,-de a lor bună voe 
de nimeni siliți nici învăluiţi şi au vândut a lor direaptă ocină şi 
moşie din ceale de mai sus zise privilegii, din toată cea de mai 
Sus zisă bucată de pământ Matieşeştii a opta parte insă tot din 
partea lui lon Strâmtură drept 45 taleri de argint, Şi într'acestea 
iarăşi a venit inaintea noastră şi inaintea a lor noştri boiari Bur- 
dun îiul lui Turlui nepot Nustes şi seminţeniile lor Măria şi sora 
ei Mărica, teaiele Salomiei, nepoate Babei, şi iarăşi seminţiile lor 
Părasca şi fratele său Drăghici şi Drăgan fii lui Fador, de a lor 
bună voe de nimeni siliți nici învăluiţi şi au vândut a lor dreaptă o-= 
cină şi moşie din acele de mai sus scrise privilegii, toată partea 
lor ce li se va alege partea lor din acelaş sat mai sus Strâmtura 
Şi din aceiaşi de mai sus scrisă bucată de pământ Matieşeştii, a- 
celea le-a vândut iarăşi celor de mai sus zise slugi Hohulei şi 
Gogăi drept 20 taleri de argint. Drept aceia ca să le fie lor 
de la noi ocină şi cumpărătură şi cu toate veniturile, Şi altul să 
nu se amestece. 

Domnul a zis. scris în laşi la anul 7111, Febr. 7 
Stroici vel logotăt a învăţat şi a iscălit 

Stroici logofăt 
-+ Drăgan Tăutul
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Obs. Pecetea în ceară roşie aplicată e căzută, se păstrează 
şi 2 surete vechi. 

Din aceiaşi zi de 7 Febr,, se găseşte şi alt ispisoc. de la E- 

remia Vodă scris de diacul Băseanul exact cu acelaş cuprins; de 

sigur că fiind doi cumpărători : lonaşco Hohulea parcalabul şi 

Goga clucerul, au ținut să aibă fiecare diresul său. In dosul cestui 

de al doile ispisoc stau notele : «Lupa şi Urăta n'au avut ocină în 

Matieşeşti ; iar Măriica şi sora ei Marina, fetele Salomiei ; Pa- 

rasca şi fraţii săi Drăghici şi Dragan, fii lui Fădor n'au avut 

parte în Strâmtură, (ne manaa sac v Grrpzavrvpz). dem Surete ms. 

XXX, 7. 

XI, 7772 Iulie 6 (1604), Băiceni. (regeste) Eremia Movilă 

Vodă scrie carte lui Reşca dvornic în pâra ce a purces Hohulea 

biv părcalab cu Goga biv clucer, contra logofătului Bogza, -pentru 

nişte vaduri de moară din apa Vasluiului, ce se ineacă unul pe altul. 

crie să meargă şi să cerceteze bosru!, şi aceluia a cărui iaz se 

va dovedi că este mai vechiu să şi-l stăpâneassă, iar de se va 

dovedi că Bogza şi-a făcut iaz la Strâratură să i-l tae, Scrie Ci- 
cer. diacul. 

Obs. Textul slavon în Surele ms. XXXV, 30. Este identic cu 

cel dat în 19 zile tot în aceiaşi chestie şi scris țot în Băiceni. 

XIV. 7112, Iulie 19 1674, Biiceni. — Eremia Vodă scrie carte lui 
Roşca vornic să cerceteze pricina pentru două vaduri de moară ia Vaslui 
intre Hohulea şi Bogza logolăt, 

I6o Eremia Moghila Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 

țării Moldaviei, scriem  boiarinului nostru credincios Roşca dvor- 

nic, dămu-ţi ştirea cum s'au părăt de faţă inaintea noastră sluga 

noastră Huhulea biv parcalab şi Woga biv cluciar cu al nostru 
boiarin credincios Bogza logofăt pentru nâşte vaduri de moară 

ce sânt pe apa Vasluiului şi se îneacă unul pe alalt. (pan Hut 

EPVANH 34 MAHH 410 caP Ha noro BacaSu îi V'TONRET AHN HA 

Apr), Drept aceaia te-au poftii pre tine să le fii hotarnic şi să- 
socoteşti şi să-i aşezi. 

Drept aceaia cum vei vedea această carte a domniei meale, 

iară tu să mergi acolo şi să aduni oameni buni şi megiaşi de 

prin pregiur, şi să vezi vadurile de moară, şi privilegiile; aşij-
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derea careie arată că a avut vad de moară din bătrăne zule, 
asemenea să aibă a stăpâni iarăşi moara, iar căruia îi veţi îi 
aflat că n'a avut 'vad de moară, iar el de acum înainte să nu 
aibă şi asemenea dacă va fi fost aşezat Bogza heleşteu pe locul 
Strâmturei, să aibă a-i tăia iazul ca să nu-i mai înece fânaţul, 
şi să le dai lor zi, şi să fie toţi la hotărât de astăzi luna luiie 19 
în doao săptămâni. Aceasta scriem Şi dămurți ştire. 

Domnul a zis. „în Băiceni la anul 7112. lulie 19, 
vel logotăt a invăţat şi a iscălit 

Stroici logofăt. 

Obs, Este şi un suret vechiu, Originalul slavon în Surete 
ms. XXXV, 25. 

XV. 7412 August 7 1604. Veaveriţă marele spătar dă mărturie cum a im păcat pe Bogza log, pe Hohulea parc. şi pe Goga clucer pentru vadiuri de moară. 

Adică eu Veaveriţă marele spătar, cum au venit înaintea 
noastră Bogza logofăt şi Hohulea părcălab şi Goga c'ucer şi s'au 
pârât pentru nescare locuri de moară. Deci s'au tocmit între ei cu 
oameni buni şi bătrâni să stăpânească şi să facă Bogza logofăt 
împreună cu Mogâldea dvornic mori în vadul vechiu al Călmăţu- 
iului. Şi aşijderile s'au tocmit cu acei oameni buai cum Hohulea 
să poată a-şi face moară împreună cu Goga în locul Strâmturei 
Șcheilor (v a'bere erpzavrypen şi uik'BHaop). Aceasta scriem şi 
dăm ştire cum s'au tocmit între ei de bună voe ;. iar cui m'ar 
vrea să stăpânească cum scriem mai sus, ser el să dea 15 boi, 
Şi spre mai mare tărie pus-am a noastră pecete, ca să se ştie. 

Anul 7112 August 7. 
Veaveriţă vel spatar (pecete: o ancoră). 

Obs. Originalul slavon în Surete ms. XXXV, 28, 

  

XV!. 7112 Avgust 7 (1604). Veaveriţă spatar dă carte de mărturie cum. Bogza log. a cumpărat cu 75 taleri parte in Strâintura de la Blehan. 
lată eu Veaveriţă marele Spătar, cum au venit inaintea noa= stră Blihan, fiul Jloisăi, nepot Măreşoe, de a lui bună voe de nimeni silit nici învăluit şi au vândut a sa direaptă ocină şi moşie câtă i se va aleage partea sa din satul Strâmtură, aceia a vândut fratelui nostru Bogzăi logofătul pentru 15 taleri, căci Că iaste sermin-



pp 

țenie cneaghinei sale Neacşăi. (nommo cer naembuenie nwkruniz: 

wma) şi s'a sculat fratele nostru Bogza logofăt, care scriem. 

mai sus şi a dat lor bani toţi în mânule lui gata, denainte noa- 

stră şi dinainte lui Pătraşco Purcel şi denainte Lupului Duşascăi. 

Deci noj văzând de bună voe lor tosmală şi deplină plată, 

şi spre mai mare tărie pus-am a noastră pecete şi iscălitură 

(prnSnucanie), cum să aibă a-şi face privilegii, de pe acest zapis. 

ca să se ştie. 
anul 7112 Avgust 7. 

Veaveriţă spatar, (pecetea : o ancoră) 

„Şi cu loc de moară în apa Vasluiului“. 

Obs. Originalul slavon în Surete ms. XXXV 28. 

XVIi. 7/43 lunie 26 (1605), Suceava, Cartea lui Eremia Vodă cătră 

Bogza logofătul să-şi ia 12 bci de la Goga. 

16 Eremia Moghiia Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 

țării Moldaviei, dat-am această carte a domniei meale credinco- 

sului nostru Bogza logofătui spreaceaia ca să fie tare şi putear- 

nic cu această carte a noastră să-şi ia 12 boi de la Goga fost 
clucer înapoi, căci că i-a fost luat fără nici o vină; de aceasta 

Bogza logofăt are şi carte de mărturie de la al nostru credincios. 

Veaveriţă vel spatar, ţcum S'au tcecmit cu. oameni buni pentru: 

nişte mori ce şi-au îost făcut ei în apa Vasluiului, loc acolo n'au 

avut, ci au săpat lor iaz şi s'au tocmit ca să facă Bogza logotăt 

moară împreună cu Mogâldea dvornic, unde a fost vad vechiu al 

Călmâţuiului, şi să aibă asemenea să-și facă şie moară Goga şi: 
cu Hohulea în vadu! vechiu al Strâmturii şi al Șcheailor (ut tu) 

şi li s'a dat lor zi în 2 săptămâni; şi să-şi tae singur iazurile ;: 
şi Goga n'a stricat heleşteul până acum, şi nici Mogâldea şi zuua 

lor a trecut, şi să nu se mai ţie de tocmeală, cum s'au fost toc- 

mit cu cartea domniei meale. Drept aceia nimeni să nu cuteaze a-i 

opri sau a stăpâni inaintea acestei cărţi a domniei meale. 

Domnul a zis. scris în Suceava la anul 7113 lunie 26, 

IG Eremia Moghilă Voevod. 
vel logofăt a învăţai. Siroici logofăt. 

Obs. Textul slavon in Surete ms. XXXV. 30 ; este şi un 

suret vechiu. 
Că
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| XVIII. 7744 Mai 41 (1606). Iaşi. Eremia Vodă întăreşte Hohuiei şi. Gogăi 
părțile, cumpărate in Strâmtura şi Matieşeşti. 

IG) Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 
“ţării Moldovei, cum au venit înaintea noastră şi înaintea tuturor 
alor noştri moldoveneşti boiari Costin fiul Wichitei, nepot Bibei, 

“de nimeni silit nici învăluit şi a vândut a sa direaptă ocină şi 
moşie a sa parte câtă i se va aleage din satul Strâmtura. şi din 
Matieşeşti pe apa Vasluiului ; acestea le a vândut slugilor noastre 

* Hohulei părcălab şi Gogăi diiac pentru 30 taleri curaţi. Şi intr'a- 
cestea iarăşi au venit înaintea noastră Mărcoae şi a vândut cu 

“fiul ei Lupul direaptă partea lor ce li se va aleage din satul 

“Strâmtura tot Hohulei biv vel vatag şi Gogăi diac drept 20 talzri 

curaţi. Şi iarăşi au venit inaintea noastră .Cristea fiul Solomiei, - 
mepot Bibei şi au vândut a lor direaptă ocină şi moşie. partea 
lor, ce li se va aleage din satul Strâmtura şi moşie Şi cumpărătură 
„ce iaste partea Micăi şi a Mărincăi şi iarăşi ceia ce iaste partea 
lor de moşie din satul Matieşesti; aceia au vândut slugilor noas- 

“tre Hohulei şi Gogăi drept 30 taleri curați. Toate acestea au vân- 
dut din urice ce au avut moşii lor de la lliaş Voevod şi de la 
„Ştefan Vodă şi de la Pătru Vodă de danie şi de întăritură şi de 
-cumpărătură. Deci noi văzând a lor de bună voe tocmal şi de- 
„plin plată, iar noi aşijderele şi de la noi am dat, şi am întărit 
înşine mai sus scrisului Hohulei vel vâtag şi Gogai diiac aceale 
de mai sus zise părţi de ocină ce li-au fost cumpărat impreună, 
ca să le fie lor şi de la noi uric şi ocină cu toate veniturile şi 

“altul să nu se amestece, - 
Domnul a zis. Scris în laşi la anul 7114 Mai 11. 

vel logofăt a invăţat şi a iscălit 
Stroici logofăt 

„pecetea mică aplicată pe hârtie romboidolă, 

+ Drăgan Tăutul 
Obs. Originalul slavon în Surete ms. XXXI, 26-— Fete un a 

doilea ispisoc din 12 Mai scris în aceiaşi chestie ce diacul Raşotă 
cu acelaşi cuprins, cu mici modificări şi anume : 

Hocrun = Rocren; untura — Hunira ; BHBEH==BuBan ; uk 
NPABOIO==CBOA NPARAA; ACT CEOA=M4CT EP; METIELIELIH=NA no'rouk 
EAcAVR ; Xokvak=—..„npăkaaaă ; oru Antak==roru BAPUap ; uacr= MPABAA Mac; GHGEN==BHGIUI; VK DpaROIP==cBaa ; A'tAc=Ataoae. 

—————
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XLX, 7115 Ghenar 10 (1601). laşi. Simion Vodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga post, să stăpânească partea Bogzăi pentru că Nechifor duvalmul i-a. 

furat un cal şi un tovar. 

Il Simion Moghilă Voevod, cu mila lul Dumnezeu Domn 

țărei Moldovei, cum au venit inaintea noastră şi înaintea a lor 

noştri boiari ai noştri credincioşi boiari Bogza logofăt şi Goga: 

postelnic şi s'au tocmit şi s'au impăciuit înaintea noastră pentru o» 

pâră ce au avut pentru un duvalm (paAi Ana AYVBAAAMY) anume 

Nechifor ce i-a fost furat cel duvalm (mor AvEaaaw) un cal Gogăi 

postelnic şi alt tovar (H umor mogapr). Deci avut-a zi Bogza logo-: 

făt cum să aducă cel duvalm şi să-l pue defaţă ; deci când a 

tost la zi, iar el nu l'a pus, dar nici ma avut de unde să-l ia,- 

ci a rămas şi a dat Bogza logofăt Gogăi postelnic parte lui de 

ocină din satul Strâmtura, ce i-a fost lui cumpărătură dela Ble=- 

han fiul Mărişoae şi altă parte din satul Matieşeşti iarăşi i-a. 

dat'o lui, ce i-a fost şi lui cumpărătură. dela Florea din ispi- 

soace de cumpărături ce a avut de la sfânt răposat fratele dom= 

niei meale Eremia Moghilă Voevod, ce-s în ținutul Vasluiului. 

Deci de acum înainte de va afla Bogza logofăt acel duvalm pe: 

nume Nechifor, să şi-l ia de la dânsul, chiar de aravea cu ce: 

să i-l plătească, iar de mar avea, iar dânsul să aibă a suferi. 

(Tepnurui) sau de a-l amâna, (nogkcum) iar cele părți mai sus. 

scrise de la Goga nici o dată să maibă ale lua. Altă pentru nişte: 

mori, ce au avut, iarăşi părâ împreună, incă s'au tocmit ca să: 

şile stăpânească, cum a aflat el aceşti credincioşi Veaveriţa vel 

spatar cu oameni buni. Deci de acmu înainte să nu aibă Bogza 

logofăt a mai pârâ sau a se ames tecain cele pârți din Strâmtură 

şi din Mătieşeşti şi în morile lor nici o dănăoară în veci înainte: 

acestei cărţi a noastre. - 

Domnul a poruncit. In laşi la anul 7115 Ghenar 10. 
şi a iscălit Stroici vel logofăt 4 Nicoar. 

Pecete mică cu- exerga : A 160 cuMIGON AMOTHAA EOEBCAA. 

Obs. Textul slavon în Surete ms. XXXI, 32. Este şi un: 

suret vechiu, 

Duvalm (sl Agaama m) = VipoTureaz Xepesbru = a îm- 

blânzi caii, fr. palefrenier, saegiu, rândaş la cai, dompteur. Cihac: 

aduce cuvântul în anexă: duvalmă, sorte de palefrenier aux. 

salines de Valachie (mot inconnu en Moldavie) = equorum dom-- 

itor ; vox obscura după Miklosich. Textul nostru. desminte: afir=-
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“marea lui Cihac. În 1607 Bogza iogofătul avea în serviciul său 
:pe un Nechifor. care era duralm ia cai (saegiu), Acest Nechifor 
a furat un cal Gogăi postelnicul, şi alt fovar (SI. Tonaga, s. m = 
la marchandise, le cuir), 

XX. 7115 Mai 31 (1607) /aşi. Simion Vodă întăreşte Irinei răscumpă- 
are ce au făcut cu 320 zloți în Fereşii, 

16) Simion Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn ţării 
Moldaviei, cum au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri 
Moldoveneşti boiari siuga noastră Toader îiui lui Sotir cu Erina 

fata Turşei, de a lor bună voe de nimeni siliţi nici învăluiți şi 

s'au tocmit înaintea noastră şi a intors Erina 320 zloți în mâ- 
mule lui Toader peniru a lui parie de ocină din satul Fereşti, ce 

iaste partea ei, din cel sat din partea: tatălui ei Turşei a treia 

parte, care acea ocină tfost-a vândută de fratele ei lon Turşea. 

Deci noi văzând a lor da bună voe tocmal şi deplin plată scum- 
pătare, iar noi aşijdere şi de la NOiaam dat şi am întărit înşine 

„Erinei fata Turşei acea de mai sus zisă a treia parte din partea 

tatălui ei, din satul Fereşti, pe care ea singură a scumpârat'o, ca 

să-i fie şi de la noi uric şi ocină cl toate veniturile, şi altul să 
„Ju se ameastece. ea 

Domnul a poruncit. Scris în laşi la anul 7115 Mai 31. 
vei logutăt a învăţat ăi 

"şi a iscălit, Stroici vel logofăt 

+ Drăgan Tăutul, 
Obs. Textul Slavon în Surete ms. XXXL.35 ; este şi un suret 

-vecuiu, Pecetea în ceară aplicată pe hârtie, căzută. 
  

XXI. 7116 Mai 12 (1608). laşi. C. Vodă Movilă întăreşte lui Bole dvor- 
nic mai multe cumpărături în Prigorceni, 

+ 160 Constantin Moghilă Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
ţării Moldaviei, cum au venit înaintea noastră şi înaintea alor noş= 
tri moldoveneşti boiari a mari şi a mici credinciosul şi cinstitul 
boiarin al domniei mele Bolea dvornic cu un zapis de mărturie 
de la mulţi (maoro sic) oameni buni şi bătrânii, de la Necoară de 
Babuşini, şi de la Popa de Băileşti, şi Păcurăr de Stângaci, şi 
„Nechifor, şi de la Sima den Băileşti cum au vândut lonaşco Bo- 
zian şi sora lui Dumitra, fiii Gligăi toți nepoții Fărămei ') toată 
Partea lor de ocină şi de moşie din sat din Prigorceani, ce li se 

1). Scris cu altă cerneală pe deasupra rândului.
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va aleage credinciosului şi cinstitului boiarin al domniei meale 

lui Bolea dvornic 9. Acestea au vândut mai sus scrisului şi a dat 
Jor un polnboc de med., 12 ughi 25 taleri curați; şi s'a sculat 

credinciosul şi cinstit boiarin al domniei meale Bolea dvornicul şi 
a plătit lor deplin. Deci noi văzând această scrisoare de la mulţi 
(masro sic) oameni buni, am dat (sters AaAH şi scris Aa4n) şi 

am întărit boiarului domniei meale de la noi uric de cumpărătură 

şi de ocină ca să-i fie lui neruşăit nici odănăoară în veci. Drept 

aceia dat-am şi am întărit boiarinului domniei meale Bolei dvorni- 

Cu! de la noi întăritură (noTrRpzAetie), cum au adus un zapis de 

mărturie de la Necoară şoltuz şi 12 părgari (Ilzpra sic) şi oameni 

buni anume Cioban şi Onilă, şi Costandin şi Andronic din târgul 
Vaslui, cum au venit înaintea lor şi înaintea scaunului (np'be'rea) 

lor Vasilie diacon din târgul Vasluiu şi 2 luat 60 taleri curaţi de 
la boiarinul domniei meali și Bolea dvornicul şi a pus lui (n9aoxnr 

£mS), o parte de ocină şi moşie din satul Piigorceani zălog (az-. 

A9r), pentru aceşti bani la-Învierea Domnului, după aceia Vasilie 

diaconul n'a dat aceşti bani la zi (Heaaack nuwtau Ha AH). Dec. 
noi văzând acest zapis de la oameni buni am dat şi am întărit de 
la noi mai sus scrisului ocină şi moşie şi de cumpărătură (un sa 

KSne%H8), neruşăit nici odănăoară în veaci. 

Scris în laşi la anul 7116. Mai 12 
+ Gligorce pisal 

Pătraşzo vel logotăt a învăţat,şi a iscălit. 

+ Dumitru 
Pecetea în ceară aplicată sfărămată ; se păstrează vata. 
Obs. Textul slavon în Surete ms. XXXI, 43 ; Filigrama hârtiei 

:un taur inaripat şi scris pe laturi minoc —+-. i 
Alăturând cele 2 acte ale Șoltuzului de Vaslui (vezi mai jos) cu 

ispisocul lui C. Vodă Movilă se naşte o îndoială în mintea ceti- 

torului, de sânt sau nu adevărate. - 
După cele 2 zapise lonaşco Bole cumpără în Prigorceni ur- 

mătoarele părţi: partea lui Alexa Măreşianul cu 30 taleri, partea lui 
Alexa a! Giurgioae de Buhăeşti cu 25 taleri şi partea Anei (sau Tudora) 
sora Gligăi, fata lui Fărâmă, nepoata Tomei cu 30 taleri, a patra 

parte din partea dinspre răsărit. Deci el cumpărase "cu 85 taleri 
“trei porţiuni de moşie. ” 

Ce întăreşte C. Vodă Movilă ? Fiind răsături şi ştersături şi 

1) Ras numele.
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adaouse nu putem pune temei pe text, căci ela slujit o cauză ne- 

dreaptă in procese ulterioare, fără să le ştim preciza care anume. 

Vodă întărește partea lui lonaşcu Boziian şi a Dumitrei, ficiori 

Gligăi, nepoți lui Fărămă, datorie pentru unu poloboc da mied 

drept 12 ughi şi pentru 25 taleri curaţi; asemenea şi partea lui 

“Vasile diacon zălogită pentru 60 taleri. 

Data ispisocului e de 7116 3p5i ; dar cifra s e dreasă apoi 

Şi tăiată cu o linie verticală, ca cum ar fi vrut să-l prefacă în 8 

şi are 2 scritori pe Gligorce şi pe Dumitru. 

Eu cred că diacul Gligorce care a scris zapisul din 7119 Mai 
12 a ras, a şters şi adaos toate rândurile din ispisocul scris cu 3 

ani mai inainte, 

XII. 7116. lulie 23. (1608) laşi: Constantin Vodă Movilă scrie urea 
dnicului de Bârlad să i se plătească lui Petre Cehan o datorie de 540 Ugh- 
pentru 50 boi. 

16 Constantin Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 

țării Moldaviei, scriem slugei noastre ureadnicului de Bârlad şi 

starostele de Totruş, dămuvă voao de ştire că s'a jeluitu-s'a noao: 

sluga noastră Petre Cihan pe Mihai Dămăcuş şi pe doi îii ai 

săi, şi pre /ambre din Totruş şi pre fratele său, şi ne-a arătat 

cum au luatu dela ei 50 boi pentru 540 ughi de la sveate Necu- 
Jai. şi acmu s'a împlinit lui zua şi bani lui nu i-au plătit, cum: 
în zapis li se porunceaşte. Drept aceaia cum veţi vedea adasta 

carte a noastră voi să-i împliniţi lui de la Mihai cu fii săi şi de 
la Imbre şi fratele său plata pentru acei bani, câţi în zapis lor 

le scrie 540 ughi aur; iară de m'or avea cu ce plati, voi să daţi 

în mânule Petrei Cehan legătură, [cae3anie] iar de se va afla pen- 

tru ei nescare chizaşi tari [nopvku] precum că.ei au a plătire: 
«cei bani celui de mai sus zis Petrei Cehan, voi să-i daţi de chezeşi 
[p'bnkuy] şi să le daţi lor zi să-i plătească lui acei de mai sus. 
zişi bani. Aceasta să ştiţi, şi altfel să nu faceţi. 

Domnul a zis In laşi la anul 7116 Iulie 23. 

16 Constantin Voevod. + Gheorghie 
Obs. Textul slavon în Surete ms. XXXI. 39. 

XXIII. 7117 Noembre 5 (1608). Iaşi. Cartea lui C. Vodă Movilă pen- 
tru o moară in Vaslui a Bogzei logoiăt. 

„16 Constantin Moghilă Voevod cu mila lui Dumnezeu domn 
țării Moldaviei; dat-am această carte a domniei mele credincio-
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sului nostru boiarin Bogza logofăt spre aceaia ca să fie tare şi 

putearnic cu această carte a domniei meale să-şi facă şie o moară. 
în satul Răi la malul Vashiului, după cum s'a tocmit la aceasta 

cu Veaveriţă în zilele răposatului părintelui Domniei meale, 10 
Eremia Voevod, iar cui se va părea cu strâmbul să stea de faţă 
înaintea noastră ; drept care nime să nu cuteaze a stăpăni sau 

a opri înaintea acestei cărți a noastre. 

Domnul a zis. Scris în laşi la anul 7117 Noembre 5. 

Ic Costantin Voevod. 
Ureache vel dvornic a învăţat 

| Nistor. 

Obs. Textul slavon în Surete ms. XXXI 34. 
In dosul aceluiaşi document pe fila a doua stă scris un alt 

ispisoc slavon, a căruia cuprindere e aceiaşi ca cel de mai sus: 

XXIV. 7116, Noembre 4. (1607) laşi. 

le Constantin Moghilă Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn 
ţării Moldavie!, dat-am această carte a domniei meale, slugli noa- 
stre credinciosului Bogzea logofăt spre aceia ca să fie tare şi 

putearnic cu această carte a noastră să stăpânească al său drept 
loc de moară împreună cu Băisanul uricar, pe apa Vasluiului în 
satul Răii, să ţină el al său, drept aceea nime să nu cuteaze a 
i-l ţinea sau a-l opri înaintea acestei cărţi a noastre 

Insuşi Domnul a zis. în laşi la anul 7116 Noembr. 4, 

marii boiari au învăţat | 
+ Gligorie, 

  

XXV, 7i17 Mai 12 (1609) laşi. Constantin Vodă Moghilă întăreşte lui 
Toader şătraru cumpărătura ce a făcut in Văvărâeşti pe Vaslui, cu 42 taleri 
dela Tudora şi Sava dărăbanul, 

„Suretul ispisocului de la Constandin Moghilă, din văleat 
7117 Mai 12“. 

Precum au venit inainte noastră şi inainte a lor noştri, 
Moldoveneaşti boiari Zudora fata Sofronii nepoata Văvărăiasă, 
de a ei bună voe de nime silită nici asuprită, şi şau vânduta 
sa direaptă ocină şi moşie câtă i să va veni parte ei din sat din 
Văvărăeşti, din vatra satului şi din cămpu şi cu loc de heleşteu 

Surete XVI (Fereştii) 4 
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Şi cu loc de moară şi cu livezi şi cu arătură ce iaste 74 finutul V'as- 
duiului, acasta au vândut slugii noastre lui Toader șătrarul drept 
27 de taleri, însă să să ştie că o cas(ă) în carea şiade ea, acea 
cas(ă) ia nau vânduto ce şiau lăsato şi iarăşi au vândut acea 
de mai sus scrisă Tudora fata Sofroni şi partea fratelui ei Savii 
cât să va alegi partea lui ditracelaş sat Văvărăeşti, din vatra 
satului şi din cămpu şi din pădure Şi cu pomete şi din curățitură 
Şi din moară şi din hăleşteu, din partea lor; pentru căci fratele 
ei Sova dărăbanul au pierit în oaste la Ştefăneşti, şi au 'mărtu- 
risit precum nu iaste nime dintrâusul, Pentru aceaia au vândut so- 
rusa Tudora şi partea lui cătă să va aleage, Şau mărturisit pen- 
tru acei bani din partea fratelui ei Savei, au luat 15 taleri rudea- 
niia ei Alezandra, pentru căci au plătit pre dânsul la dazde, lară 
alţi bani iau juat sorusa Tudora, care iasie mai sus scrisă, ca- 
rea au văndut celui de mai sus scris lui Toader şătrărelul drept 
26 de taleri, insâ cându au vândut Tudora aceaste doai părţi de 
ocină din sat din Văvărăeşti am întrebat pre alte neamuri mai 
de aproape din neamul ei ca să Cumpere, iară ea au zis precum 
că area şi iau întrebat şi nau vrut să cumpere, pentraceaia au 
vândut cele de mai sus lui Toader şătrărelul. Deci noi deacă am 
văzut “pre dânşii de bună voia lor tocmală şi deplin. plată, noi încă aşijderelea liam dat şi liam întărit lor slugii noastre lui Toa- 
der şătrărelul pre acealea părți de ocină din 'sat din Văvărăeşti, 
ca săi fie lui de la noi ocină şi cumpărătură cu tot venitul, şi 
altul să nu se ameastece preste aăastă carte domnii meale, Aca- 
sta scriem. 

” 
Stroici vel logofăt a învăţat 

„Eu Vasile Uricariul am tălmăcit de pe rusăe pe rumăneaşte 
şi am scris“. 

Obs. Arătările documentului că Sava dărabanul, tratele Tu- dorei, feciorul Sofroniei, nepot Văvărăiasăi, a murit în oaste la Stef:neşti confirmă spusele cronicii lui Miron Costin, care scrie că fosta acest războiu între verii Moghileşti la Ștefănești, şi a în- frânt oastea lui Costandin Vodă Moghilă pe aastea lui Mihălaş Vodă Moghilă. (Let. I: 260). 

EINER e
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XXVI, 7119. April 28 U57/1) Iaşi: Costantin Vodă Moghilă întăreşte 
iui Buciumaş şi mamei sale părțile lui din Strâmtura, 

1 Costantin Moghilă Voevod, cu mita lui Dumnezeu domn ţării: 
Moldaviei; cum au venit inaintea nosstră şi inzintea a lor noştri 

Moldovineşti boiari sluga noastră Andronic Buciumaş şi înma lui 

Tudora. fata lui ion Buciumaş, cu un zapis făcut de oameni buni 

anume Buciumaş dvornic de gloată şi Maxim şi Simeon Piialeş 

din Pungeşti şi pop Toader şi Pravăţ fost pitar şi Gligore fost - 
părcălab şi Nechifor fost mare vătav, mărturisind cum au venit 
înaintea îor Nicoară tial Micăi din satul Strâmtură, de nimeni si- 

tit nici învăluit şia dat a sa direaptă ocină şi moşie a şesa parte 

din tot satul Strâmtura dar prespre Paslui (aae sepe3 Racari) şi 
loc de moară în Vaslui pe îmbele malurile Vasluiului (no cosk 

„cTopenn Bacavi0) acelea le-a dat semințeniilor sale (naemenukoage 

-eRoet0) dmsaie Andoni: Buciumaş şi înmei sale (manere), Tu- 
dora, fata lui ion Buciumaş, ca să aibă a-l grijire şi a-l pomenire (Kako 

Ad HMEP G0HH TpUXATH £PO îi NOMHHATH er), şi sa sculat sluga 

noastră mai sus scrisă cu înma ei şi a dat pentru pomenirea lui 
(40 nam'br ere) 45 taleri şi 2 boi (ABa BOan) să plătească cât 
a tost'dator Nicoară lui loan din Pungeşti, Deci noi când am vă- 
Zut cel zapis de la atâţia oameni buni, iar noi am crezut şi aşii- 
derele de la noi am dat şi am îatărit înşinea cele de mai sus: 

scrise ; drept aceaia să le fie lor şi de la noi danie şi intâritură ; 

şi altul să nu se amestece. Scris în laşi la anul 7119 April 28 zile 
insuşi Domnul “a arătat. 

Patraşco marele iogofăt a învăţat şi a iscălit, 

-- Marmure 

Obs. Textul slavon în Surete ms. XXXI 46.. 

Pecete mică în ceară aplicată pe hârtie romboidală. Sunt 
2 surete, 

XĂVII. Fară dată de au, lună şi zi, Vaslui (cătră 7119 
Mai 22). Act de la şoltuz pentru o vânzare. | 

Nicoar Șoltuzu 1 şi 12 pârgari şi oameni buni, anume Ciobani 
Onilă i Costin i Andronic şi alţi mulţi oameni buni bătrâni şi tineri din 
târgul Vaslui (slavoneşte, apoi româneşte), adec au venit înnaiutia 

„noastră şi înnaintia scaunul nostru. Alexa Măniiacul, de nime nevoit 
nic inbiiat,:ce de a lui bună voe, au văndut 60 parte, de coină den
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sat, den Prigorciani, şi acea parte, Alexeei iaste cumpărătur de- 
la Costanda den Buhăeşti, dez au văndat, gupănului Jonaşeo Bolec, 
dreptu 30 de taler vel şi aşijderelea au venit Alexa fecorul. Giur- 
gioae de Buhăeşti, de nime imbiată ni“ nevoitâ, ce au vândut a sa 
odin dreptă şi moşie, ce să va aleage partia a lui dan sat den: 
Prigorciane au vândut giupânului lonaşco Boleai dreptu 25 taleri, 
deă noi văzindu de bună voe şi tocmală, şi deplin plată, noi: 
incă am făcut întăritur (4), cu acestu zapis, giupănuini lonaşco- 
Boleei, ce mai sus scrie, şi am pus pezatia oraşului ca sei hie lui 
de mărturie, alt nime să nu se ameastec nici dănuor în veaci. 
peste cest zapis al nostru, 

pis (scris) u Vasluiu Maiu 20. 
Pecete în ceară neagră căzută. 

Obs. Textul slavo-român în Surete XXXI, 41. Este şi un: 
suret vechiu. Despre neamul Holea avem ştiri încă din sec. XVI, 
Un Bole stolnic se găseşte în 7066 supt Lăpuşneanu; apoi ră- 
dicat ca postelnic în 707t supt Despot Vodă. (Isp. 1. |. 127). Un: 
Dan Bole e2 log. in 7110 (Surete V. 235). Un Istratie — Stra=- 
tul Bole — paharnic e pomenit între 7119 — 7141 (Surete V. 23- 
189; II. 113). Ni se dau aceste trei generaţii de Boleşti ; Stratul 
Bole — lonaşco Bole şi Orăş Bole inainte de 1633. — Data 
ne-o fixează zapisul următor. De Boleşti mai avem ştiri în L. 
Antonovici „Doc. Bârlădene III, la Hulpăşeni pe apa Similei la Tutova, 
aceasta cătră sfârşitul sec. XVIII-lea. 

  

XĂVIIL 7719 Mai 12 (6/1). Vaslui, Şoituzul de (Vaslui) atestă că: 
lonaşco Bole vornicul a cumpărat cu 30 taleri părți în Prigorceni. 

Adec eu Necoar, de târgu de Vasluiu şi doispreace păr-- 
gari inşine mărturisim şi Cioban şi Onilă, şi Constantin şi Andronic, 
din târgu di Vasluiu înşine mărturisim cu cestu zapis al nostru, 
cum au vinit înnaintea noastră șinaintia Scaunului nostru Ana (dres, Tudora). Drujoae, sora Gligăi ; fata lui Fărâmă, nepoate. Tomei cu ficiorii săi cu Andreian şi Mărica de neme silită nici 
împresurată, ce de bună “voia sa au vândut o parte de ocină şi de moşie, din sat din Prigorciani în parte despre răsărit a patra: 
parte,. aceaia au vândut giupănului lonaşco  Bolei dvoraicului dereptu 30 de taleri, bani buni, deci şi noi deacam vădzut toc- mindusă de bună voia lor şi deplin plătindule am tăcut ŞI scri-
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:soare de la noi ca săş facă şi deres domnescu, ca să fie dum- 
nisale ocină şi cumpărătură neclătit (4) ni€ dănăoară în veaci. 

văleat 7119 Mai 12. 

-+  Gligor&ea pisal. 
“Obs. Marca târgului două albine. 

Marca hărtiei este un soare cu aceste 3 iniţiale S. H. |. 
lată o serie de stăpâni în Prigorceni. 

  

Tomna 

| 
fața 
—Fărămă 

Gliga, Ana, Dumitru, Tudora, lonaşco, Bozian 
= Druiă 

mn
nm
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Andreian, Mărica. 

XXX. 7721 Decembrie 21 (1612) Iaşi, Ştelan Vodă judecă şi dă 
rămas pe Crăcitinaş în pâra cu Măriuca lui Goga, care pune ferăe 12 zloți 

Ștefan Voevod, din mila lui Dumnezeu Domn ţării Moldaviei 
cum au pârât (00: erau) de faţă înaintea noastră şi înaintea 

alor noştri boiari Crăciunaş nepot Crăstei şi mătuşa lui Cristoae 

şi Bordun din satul Strămtură pe Măriica cneaghina Gogăi pos- 

telnic pentru unele părţi de ocină din satul Strămtura, şi astfel 

au arătat inaintea noastră cum ei n'au vândut părţile lor, nici că 

au luat ceva (a mtazstan unwra), iar Măriica cneăghina lui Goga 

postelnic, dânsa a arătat înaintea noastră cum a cumpărat jupânuţ 

ei Goga postelnicul impreună cu dânsa(kvnns ca nia) pe bani gata 
Şi au arătat inaintea noastră ispisoace (nenncoan) d cumpără- 

tură de la Eremia ' Voevod. Deci noi am judecat lor cu tot sfatul 
nostru şi astfel am aflat lor leage (n cra, OEpkTOXOM HM 34konv) cum 

să aducă cei scrişi mai Sus 24 oameni buni (KA AA A9EpH) Şi 
ocinaşi (3a Gornunv) să aibă a jura pre svânta Evanghelie (AA 
smasT npuckrarii na croe Garaic) cum n'au vândut şi nici au luat 

» ceva «de la dânşii 'ca să facăcele ispisoace nedireapte (Aa carao- 
pier Tm Henucoan  nenpaerAhH). Ei deci când au văzut aşa s'au 
âmprăştiat in toate părţile şi n'au vrut să se pună jurători.
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(HO GO ETAA BHA RELE CHU, PASHAOLUECA Ra azehy crpanaţ 
“i HE BZCXOT'BA cske NOAOKUTU npuc'kistinuu). Deci Măriica <neag- 
hina Gogăi postelnic, dinsa s'a îndireptat (cona GOnpaBgnaact) şi 
şi-a pus şie ferei 12 zlaţt (un necrapuaa cese desen niaaaT), iar 
Crăciunaş şi mătuşa ei Crăsteoae şi Bordun ei au rămas denainte 
noastră din toată a noastră leage (Gnu BOCTaân COT B£c Hau 
34K0Ha). Și deacum înainte să nu aibă mai mut pentru aceaia a 
se pâri pentru această pâră niciodată înveaci înaintea acestei cărți 
a noastre. i 

Scris în laşi la anul 7121 Dek. 21 
Domnul a zis. | 

Voico vel logofăt a învăţat şi a iscalit 
+ Marmura 

Obs. Textul slavon în Surete ms. XXXI, 47; Pecete în ceară 
aplicată căzută. Sunt şi 2 surete vechi. 

  

XAX. 712] August 7 (613). lași, Ştetan Vodă Ton:şa întăreşte lui Bogza log. cumpărăturile iăcute cu 109 taleri in Romăneşti, ic Vasiut 
de la răzeşi, 

Stefan Voevod ca mila lui Dumnezeu. Domn ţării Moldaviei, 
cum au venit înaintea nvastră şi inaintea a lor noştri Motdove- 
neşti boiari Aariica fata -Fătului şi Cristoae Şi bonaşes fiul lui 
Gheorghie şi 1onil fiul lui Mateiu, şi Toader fiul lui loan. Qancă, 
Şi Leurdea cu fămeaea lui şi Golanca şi fratele lui lsachie şi 
nepoata lor Erina, toți nepoți şi strânepaţi lui Trifan, şi Ghar- 
man, Și Anuşca, şi Dragolea şi Tecla şi Annuşca şi ion Bâian,. 
de a lor bună voe de nimeni siliți nici invăluiți şi au. vândut a. 
lor direaptă ccină şi moşie din uric de mărturie de la bătrânul 
Petru Voevod; toate părţile lor câte li se vor aleage din satul 
Romăneşti, ce-s pe..... în finuta Vasluiului (VP BOACeT Bacavioe-. 
KoMV) şi cu loc de moară în Vaslui (kBacavio), aceale ei ls-au 
vândut mai sus scrise a noastre slugi Bogza fost logofai pentru 100: 
taleri de argint, şi singuri ei au mărturisit inaintea noastră cum 
au fost vândut lui mai de demult (uzAaati9) şi au avut ei ispisoase 
Şi urice (Henucoave un vpuut) de la Eremiea Voevod, ci le-au pier- 
dut pe ele, când au fost acele turburări şi răscoale intra boiari 
(kBA4_BHAO THX B4AKH H Pa3RaAKku AMEE Eoatbau). Deci noi când am văzut curm ei au avut ispisoace şi urice de demult (tor Apel) 
iar noi aşiiderea şi de la noi am dat şi am. întărit inişina slugii noastre lui Bogza fost logofat. Pentru aceia să-i. fie lui. .şi dala
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noi uric şi cumpărătură cu toate veniturile ; şi altul să nu se 
ameastece. 

Domnul a zis. scris în laşi la anul 7121 August 2. 

Voico vel logctăt a învăţat şi a iscălit 

+ Marmure. 

Obs. Textul slavon în Surete ms. XX, 49. Pecetea în ceară 
desprinsă. Este şi un suret vechiu. 

  

XXXI. 7122 Junie î2 (614) fără loc (românesc) zapisul lui Costan» 
tin Cehan pentru părțile sale cumpărate în Dumbrăveni cu 11 taleri. 

Aici să mărturiseaşti .cum au venit Nastasiia fata Neanului 
nepota lui Lupe cu feciorii săi de sat de Dumbrăveani, de nime 
siliți nici asupriţi, ce de bună voia lor au văndut a lor parte de 
ocină ce se va aleage în tot locul cu loc de prisacă şi de fân 
şi țarină şi vatra satului au văndut lui Costantin cun Celan şi 
am luat bani 5 faleri bătute, denaintea lui Albotă de Grăcini, şi 
a Cozmsi dsacolea şi a lui Filip de Fereşti şi a Suvci ginerele 
Moisei ae Fereşti şi a lui lonaşco Marmure de Grăcin şi a mulți 
oameni buni 

„trei peceţi în fum 
Şi aşiidere mărturisescu eu Nastasiaia fata Neanului nepoata lui 
Lupe cu feciorii săi de sat de Dumbrăveani însă mărturisescu 
cum am lut 6 taleri bătuţi, de la Gligorie Rogojanul,iar.pe ocină 
de la Dumbrăveani, denaintea a mulţi oameni buni tineri şi bătrăni, 

văleat 7122 msţa (luna) lun(i) 12 anu (zile) 
două peceţi în fum 

Obs. Textul cu cirilice în româneşte Surete XXXI 50. 
Costantin sin Cehan, e feciorul lui Petre Cehan “logofăt, şi 

e frate cu Apostol Cehan şi cu Răcoviţa Cehan ftori logofat supt 
Vasile Vodă. Vezi Surete VIil 331, şi Arborele genealogic ad finem: 

XXXII, 7125. Chenar 21 (1617). Iași. (românesc), Radu: Vodă scrie carte 
lui Petre Cehan să aleagă părțile lui Sacotă în Prigorceni. 

Ic Radul Voevoda, cu mita lui Dumnezeu Domn țării Mol- 
daviei, scriem la sluga noastră Petria Cehan (Ilerpa ea) dauţi 
ştire că sau părăt de faj înaintea dumii-meale anume Coste 
aprod de Buhăeşti şi lonaşco ap (rod) den Tărăceani şi Gligorie
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aprod de Criceşti şi cu ruda lor cu toată şi sau părăt cu Sacotă 
"€au fostu peaic (caksTăvarocra wkuk), prentru (sic) co parte desat 
a cincea parte ce sau ales den sat den Prigorceani şi acea a 
cincea parte den giumătate de sat despră soare răsare au fost 
dată şi miluit pre Sacotă de Ștefan Vod. iară alte părți au fostu 
a slugilor noastre carii săntu Soriş mai sus, prentraceaia daca 
veți vedea cartea dumii meale (ASauii Avbas), iară tu ca să străngi 
oameni buni den sus şi den gios megiiaşi, ca să căuta ţi Şi să 
aleageţi acea parte din giumătate de sat a cincea parte jui căt 
să va aleage partea slugii noastre lui Sacotă ce iaste lui dătătur 
de Ștefau Vod. de cătră părţile slugilor noastre carii săntu, scriş 
mai sus, şi să le stălpiți ca să să ştie, partea lui Sacotă de 
cătră părţile altor răzeaşi, ai săi de aciasta dăm ştire şi întralt 
Chip să nu faci. cam renann keata (însuşi Domnul a poruncit) pis 
u (scris în) laş vit. 7125 Gnheuar 21]. 

Ghiaughea vel logofăt ru 

-=. Dumitru 
Obs. Textul cu cirilice în Surete ms. XXXI, 51. 
Pecete în tuş roş aplicată pe hârtie. 

  

XXX, 7425 Februarie 26 (1647) Iaşi, Radul Vodă judecă pricina pen- tru 6 boi, şi se pune terie de partea câştigătoare. 

16 Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Molda- 
viei, scriem şi dăm ştire cum s'au pârât de faţă inaintea noastră 
(epe rbraa 3aanu) lonaşco de Mărtineşti cu Marco şi cu La- 
zor ginerele (sk) Marcului din Burdugiani, pentru 6 boi ce a dat 
lonașco pentru Marco în zilele lui Aron Voevod (npu Ann flpou 
ROECA4), de i-a plătit lui Capul (3anaarua £M5 raa), cum are 
carte şi de la Aron Vodă cum a rămas lonaşzo pe Marco (kako 
B6€TaA HGDHaLuko Ha Alapko) şi a fost lui una ocină zălog (3akaaa)) 
la lonaşco pentru 6 boi. Deci 4 boi a dat lui acum Şi a rămas lui cu 2 boi. Astfel lonaşco-a rămas pe Marco (aoeraa na (apt) 
Şi pE-Lazăr ginerele lui, şi denaintea noastră Şi a pus şieşi feriiu 
(Hi nocragua ces; 4epi$). Drept aceaia să plătească lui Lazăr şi a- cei 2 hoi şi să ţină singur ocina, şi de azmu înainte să nu aibă a se pâri de această pără nici odănăoară inaintea acestai cărți a noastre. 

- Domnul a arătat. Scris in laşi la anul-7125 Fev, 26 
+ Eremia dvornic a învăţat 

- Haraga
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Obs. Textul slavon în Surete ms. XXXI 61. 

Pecele în tuş roş. Documentul cuprinde o pagină din isto- 

sia vechiului drept românesc despre zălog şi ferăe. 

  

XXIV. 7126 Dec. 9 (1617). fără loc. (românesc) Petru Cehan curm- 

pără cu 20 lei părţile lui Vasile din Prigorceni. 

Adecă Vasile feciorol loi Frăţiian nepoto! loi Brăadoş dela 

Brăindoşeani, au venit de au văindut a sa dereaptă uzină diin 

sat diin Prigorceani Pefreei lui Cihan dereptu 20 taleri velichi 

aiastă tocma! sau făcot deîn casa lui Gavrii sul (Beriul) de 

Zlătăreaşti, şi a molţi umen bon şi slugi domneşt Luca diiac ot 

Beneşti şi Dracea hăn (sărel) de Bodeşti şi Andronic sul (geriul) 

ot Leeşti şi Gavril u Săuleşti, şi popa Andronic de Popeşii. (Aa 

ct anacu (că să ştii), văleat. 7126. msţa (luna) Dekevrii 9 

Eni (zile). 
4 peceţi în fum. 

XXXV. Fără veleat (ante 71928) Patru Zapise fără an prin care Petru şi 
Costantin al lui Cehan cuinpărâ părţi in Fereşti. 

„Com au venit Soloimiia fata loi Vriameş de au văndot a sa | 
deriaptă GOcină dein copărătoră ce au avot codpărată, de păreinți 
săi, de Vriameş, ce au fost coipărat o parte de la lon Torşia, 
şi altă parie, de la Mareş, ce să vor alegi dein satu deîn Fereşti 

din acele doa părți, di nime nevoită nici înpresorată ce de a sa 

bonă voe, şi au coipărat de la densa. Pefrea Cehan, şi au dat 

pre asialia părţi, 18 zloți bani boni şi acastă tocmală sau făcut 

denajnte Petrei de Fereşti şi O'wril olam şi Moisia. Ad ce natie 

(de aceasta înştiințăm). 

Pop Vasilie. pisal (a scris). 

Patru peceţi în fum. 

XXXVI Zapis cum au vinit Condrea cuz Maicăi, nepot Savei 

Srctao (din satul), Fereşti scriern cum am dat a mea parte de ocină 
ce să va aleage în tot locul, cu tot vinitul, ot Fereşti am dat 

Petrei lui Cehan pentru cal bun ce au fost Condrea chizeaş de 

acel cal şi calul au fost biculuit dinnaintea a omeni buni, dereptu 

44 de taleri bătute, dec cu altă nam avut cu ce plătice am dat
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a mea parte de ocină din Fereşti cum şi mai sus scriem şi aciast 
tocmală sau făcut up'bA (înainte) Mihăil ot Steţeani un npkA, (Şi 
denaintea). Inosie ot (din) Crăstenici. n np'&a, (Şi denainte) Ber- 
beace hăn (sărei) ot Fereşti u np'bA Moisa ot Zăpodiani şi dinna- intea a mulţi comenu buni Aa cb anaer (să se ştie). 

O pecete ia tuş, sfearşă. 

  

XXXVI. Constantin Cehan iasum pre mene scriu cest zapis a meu Cum am tocmit cu Bogza călugărul să i dau un cal bun armăsar 
să i placă pre un loc de prisacă unde au murit Vremaş, țiganul 
şi izvorul prisăcii şi în tocmala nostră au fost popa Ciocărlan ot 
Războen şi Socoloschi căpitan şi Dumitrăşco ot Onceşti, şi că (n) „sau făcut aciastă tocmală calul nu ia [ dăt, ce să il de că (n)d va inerge Bogza la dumnelui şi noi mărturisim ce mai Sus scrie 
nem pus peceţile, 

Eu popa Ciocărlan din Războian am fost întraciastă tocmală. 
az Dumitrașco iscal. 

în dos: Custantin. când va veni Săi dai armăsarul. 

  

XXXVIII. Como au venit Bano! feăorol Gligorcei nepotel loi An- ton Vreameşn ot Prigorceani, Şă şeau văndot partea sa de ocină ce 
să va alege partea mănesa a Anei deîn sat deîn Fereşti, şă eu, văndot loi Constantin fecoroloi Cehan, şă iau daț bani gata 12 
zlaţi com şă mai Sus scrie, como au văndot Banol fecoroi Anei 
Gligorevi, de nem nenevoit neci asoprit ce de bouă voia sa şeau văndot partea sa deîn Fereşti, deîn tot lozol deîn Sat şă dein ţa. rină, şă deîn fânaţi, pre unde vor hi şă sau văndot denaintea loi Costin ot trag Hoş şă denaintea Docăi comis, şă denaintea Chi- relei dascaloloi şă denaintea loi Gheorghiţă Rogojanoloi, Şă de- naintea loi Holpe feciorol Moisei Meaşterolui şă d:nainte a molţi omene bone şă tenere şă bătrăni, deaciasta SCriemn şă mărturi= sim ca să să ştie, 

două peceţi 

 —— Danae
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XX XIX. Fără dată de an, lună 2î şi loc. Costantin şi Aposto! Cehan- 
cumpără cu 120 zloți tot satul' Chiujdeni, cu moară în Vaslui de la obştea. 
răzeşilor. 

X Eu Măriicuţa fata lui Călmățui şi a Vărvarei şi ne-. 
poții | mii Vasilii şi Gavril si Anesiia fata Tudorei şi cu | feciorii 
mei Gavril şi Ghiorghi şi Anghelina și Cerna fa | tai Băle şi feciorul 

meu  Măteiu și nepoţii | Tudorei. Toader şi cu feciorii mii şi lonaşco- 

şi Giigorii şi Toader. mărturisim pre noi cu cest zapis |al nos- 

tru cumu ne am tocmit noi de bună voia nostră de | nime nevoiţ 

„Sau inpresuraţi neam tocmit cu Costantin | și cu Apostol feciorii” 
ui Cehan şi leam văndut satul Chiuj | deanii cu tot venitul ce 

iaste locul acelui sat cu vad de mor | în Vaslui şi cu locuri de 
prăsăci şi am văndut şi partea Solomiei ce s cheamă parte boe-- 

rească, iară boerii şor lua partea noastră dintraitu sat şi near: 
ne | guţat dereptu o sută şi do) zăci de zloți bătuţi. 

11 puneri de degete. 

Obs. Erau 13 răzăşi propri.tari în Chiujdeni, care îşi vând: 

ocina lor! fraţilor Cehăneşti. 

_ Călmățui == Varvara 

i 
măiuța Tudora Bale, “Toader 

| i | 
4 4 

Vasile, Gavril, Anesie Cerna | 

| Da | | 
| i | lonaşco, 

Gavril, Gheorghe, Anghelina, | Giigore, 
Mateiu Toader, 

  

ĂL. 7:28 Iulie 27 (1620) Iaşi: Gaspar Vodă întăreşte lui Petru- 
Cehan stăpânire pe părţile cumpărate cu 100 talsri în Grumazeşti şt Fauri.. 

I6) Gaşpar Voevod cu mila lui Dumnnezeu Donin ţării Mol- 

daviei ; cum au venit inaintea noastră şi inaintea tuturor a lor noş- 

tri moldoveneşti boiari sluga noastră Vasile Bogza (fost comis, în 

suşi) de a lui bună voie de nime silit nici-impresurat şi a vândut! 
a sa (a lui) dreaptă ocină şi cumpărătură (pe) a patru parte din: 
îmbe satele (tot satul) Făurei şi (din) Grumaăzeşti (ce-s la apa.
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Vasluilui), cu vaduri de mori (cu vad de moară în imbe satele şi „cu tot venitul ; aceia a vândut slugii noastre lui Petre Cehan drepi una sută taleri bătuţi și un cal bun) ce iaste lui cumpără- tură acea parte de ocină de la cumnatul lui [iar Slugii noastre lui Vasile Bogza este lui Cumpărătură acea parte de osină de la cumnatul lui]. Ghidion, fiul lui Voico logofătul [iar lui 'Voico 1o- gofăt iaste lui Cumpărătură de la Simion Crasneş, din ispisoc de Cumpărătură de la însumi Domniea msa] acestea le-am vândut slu- gii noastre Apostol Cehan (Petre), pentcu una sută taleri de ar- gint şi un cal bun, Drept aceaia noi văzând a lor de bună voe tocmală şi deplină plată, iar noi aşijderelea şi de la noi încă am dat şi am întărit înşine slugii noastre lui Apostol (Petre) Cehan pe cele de mai sus zise părți pe a patra parte din toate îmbe satele (cor azck Suoau ceace), Grumăzeşii şi Fauri ces în ţinu- lul Vasluiului (v Boacocm BacAvickoMr) cu vaduri de mori, ca să tie lor cu toate veniturile, ocine şi uric şi Ccumpărătură şi intări- tură cu tot ce este pe acei loc, neruşeit în veaci, şi altul să nu se amestece. 
, Insuşi Domnul a poruncit. în laşi leat 7128 (dres 7), luli 27), Ghianghea vel logofăt a învățat şi a, iscălit 

-- Focea 
0bs. Textul slavon în Surete ms. XXXI 64, 
Pecete in ceară aplicată pe hârtie romboidală. Rândurile puse in paranteză sânţ scrise de altă mână, care a schimbat re- -dacţiunea, ştergând corectând şi dând altă ordine in redactare. 

SRC ORAR. 

XLL. 7728 (1620) Iaşi: Gaspar Vodă Intăreşte lui Ionaşco Capotă comis. stăpânire în Mâneşti intorcând urmaşilor lui Bogza log. 80 taleri, 
IG Gaşpar Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn țărei Mol- daviei, cum au venit inaintea noastră şi inaintea alor noştri abo- iari, ale noastre Slugi lonaşco Capotă biv. comis. şi Matteiu cum- natul lui (nana tr9) şi au intors înaintea noastră ficiorilor Bogeei logofătului, lui Vasilie Părcălabul şi surorilor lui Buscăi si Loghina 80 taleri bătuţi pentru jumătate de jos a satului Aă- meştii, ce-s pe Vaslui, ce le-a fost lor cumpărătură de la Mărica fata Fătului şi de la Crăstoae şi de la lonaşco fii lui Gheorghie şi de la loan fiul lui Măteiu, căci că dânşii au tost rude mai de aproape (snau cxpoAnii Man Bati'buuiu) iar (din Seminţia lui)
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Bogza logofătul, nime mai mult intr'acestea să nu aibă a se a- 

mestecare înaintea acestei cărți a noastre. 

scris în laşi la anul 7128. 

Domnul a zis. 

Gheanghea vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 

+ Băsianul 

Obs. Textul slavon în Surete XXXI 66, Este şi un 'suret vechiu. 

  

XUII. 7128. (1620) laşi. Gaspar Vodă dă moşia' Romaneştilor lui: 
Gheorghe comişei pentru că au plătit o moarte de om cu 3 cai şi ciobote- 
cu 25 galbeni. 

IG Gaşpar Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării Mol- 

daviei ; cum au venit înaintea noastră şi înainte a lor noştri boiari,. 

ale noastre slugi Gheorghie fiul Annei Comişel, şi Toma şi fra- 
tele lui Onca şi au adus înaintea noastră şi înainte sfatului nos= 

tru (np'EA, niunm cza'krom) o carte domnească de la răposatul. 
Aron Voevod, cum ei au plătit însăşi o moarte de om (EAHa camp 

TA WARcKA4), pentru căzi sa omorit un grec gealip împărătesc: 
34 Wro cb BEHA EAHN Cpek LacAentiipekii), în hotarul satului Romă- 

neştii, deci a dat Gheorghie 3 cai buni şi un cal a dat Toma şi 

fratele lui Onca pentru satul Romaneşiii şi drept ciobote au dat 
25 ughi (Hi. sa mosore Aaa ke-vr). Deci care din răzeşii săi vor 

voi să stăpânească ocina să aibă a întoarce celor de mai sus. 

scrişi ; iar când n'ar vrea să intoarcă să aibă a se lipsi de ocină 

(Aa timanr ck anwtbru 34 Gorun). din satul Romăneşti, Pentru: 

aceaia nime mai mult să nu aibă a se amestecare sau a stăpâni: 

înainte acestei cărţi a noastre, 
scris in laşi la anul 7128. 

Domnul a zis. zu 
Gheanghea vel logofăt a învăţat şi a iscălit,. 

-+- Băseanul, 

Obs, Textul slavon în Surete XXXI, 67, este şi un suret 

vechiu, Pecetea este căzută. Documentul nostru cuprinde o pagină 

din vechiul obiceiu al ţării: moartea de om, plata capului, şi 

gloaba ciobotelor cum şi preţul lor în bani. 
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XLIII. 7728 Mai (1670). Iaşi Gaspar Vodă împutericeşte pe Palaghie “să țină părţile fratelui său din Vilneşti şi Orauri, 
I& Gaşpar Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării Mol- dovei, cum a venit inaintea noastră Palaghie, fata lui Bantăş şi s'a părât de faţă cu fratele ei Dumitraşco pentru. nescari părţi de „ocină, ce ei au avut în satul Sendreşti şi. din Căpoteşti ; ceaste Părţi de ocină, le-a Vândut fratele ei Dumitru şi” partea ei Slugii noastre lui Andrei fiu! Ilei Şetrar, Drept aceaia deci Domniia mea făcutu-le-am ior leage direaptă (ca TEopucoa MAM BAKCH npata) Cum să aibă a siăpâni Palaguia partea fratelui ei din satul Vil- neşti şi din Grauri, pentru aceaia să nu aibă a mai pârâ Dumitriu pe Palaghiia de aceste părţi pentru ocină nici o odănăoară în veaci înaintea acestei cărți a domniei reale, - 

Insuși Doninul a poroncit in laşi la anul 7128 Mai 16. Pecete în ceară aplicată pe târtie romboidală. -+ Focea. Us(icar) Obs. "Textul slavon în Surete ms. XXX, 68. Pe cuta din. dos a actului stă Scris : (za neanTuoem ETO MHASRT nau r'bura 
“BEA ACroder ş A8%) (in netiința milii sale pan Gheanghe vel logo- tăt la curte). az (eu) Nebojatco iscal, | 

  

XLIII, 7198 August 12 (1618) fa tabară. Radu Vodă iui Petre Cehan vatah cumpărăturile ce a tăcut cu 258 tal 
la Erina Turşea şi lonaşco Benea. o 

Mih nea întăreşte 
eri in Fereşti de 

„15 Radul Voevod, cu miia tui Dumnezeu Domn fării Mol- doviei ;. adică a' venit îna'n'ea Hvastră şi înaintea tuturor a lor. noşiri Moldoveneşti boiari a mari şi a mici Sluga noastră Petrea Cehan valah, cu un zapis de .mărturie de la Nădăbaico vel vă- ah ai Vasluiului, şi Leahul hăn(sărel) din Podeni, şi Costea aprod din Beliţeni, şi 'lon Neamişul din Soleşti, şi Pop Costin de acolea şi pop Toader din Sţioborăni, Şi Cocială aprod şi Tăbuci din Sţioborăni şi Dodul Hănsărel din Fereşti, scriind în- tr'acel zapis cum a venit înaintea lor Erina fata TZurşei, de pi- 

45%), şi din vatră de sat Şi Cu loc de hreble (ca avberrosa XpeRAc) Şi cu loc de vie ca micro 34 BxpTorpaAn) şi cu loc de prisacă | “Şi cu livezi, (mtcro 34 nacuk5 n Că CaA0oRe), unde a fost livada
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lui Pop crAc zic caAn noncecen), şi din țarină (cominapiin$), | 

şi din câmp (Gr ncat), şi din poeni (cor nsabu) şi din fânețe 
(60 cenoaTu), acestea toate sunt în hotarul Satului Fereşti 

A(Cuk BnCAk căT 84 YorapSceao zepeipin). Deci le-a vândut siugii 

noastre mai sus scrise lui Petrea Cehan vătah drept 205 talri 
de argint. Şi iarăşi a adus înaintea noastră sluga noas'ră Petrea 

Cehan vatah şi alt zapis de la Andreiu din Tătăreni şi Lazăr 

oitam, şi Berheaci hănsarei, şi Toader Țintă din Feroşti, şi 

Crăciuna meşter (Auc'w'p3) deacole şi dela mulţi oameni, buni şi 

bătrăni din megieşii din prejur, cum a vesit înaintea lor 'onaşco 
Benea şi cu alii fraţi ai lor anume Hoţul şi Gheorghie şi Du- 
mitru și Surorile lor Mărica şi Tudosia şi Pinia Hilka, ia- 
răși de nime siliţi nici învăluiţi şi au vândut a lor parte de o- 
cină ce ii se va alege tij din satul Fereşti (GT ceao depen), 
aceia au vândut-o jarăşi mii sus scrisului lui Petrea Cehan 
vatah drept 53 ta'eri de argint, Deci Domnia mea si. cu tot 
Sfatul nostru, când am văzut aceale zapise da mărturie (aanuce 
34 MapTspie), de la atâţia oameni buni am crezut; deci şi de la: 
noi am dat şi am întărit ca să fie lui şi de la noi danie şi cum- 
Părătură cu tot venitul şi altul să nu se amestece înaintea aces- 
iei cărţi a noastre. 

a Scris în tabără (auc sy 'raBzp) la anul 1125 Aug. 12 

Insuşi Domnul a poruncit | 
Ghianghe vel logofat a învăţat şi a iscălit 

+ Haraga 

Pecetea în ceară roşie aplicată; se citeşte exerga : + Io: 
PaAVA BOEROdA BIO Macri renApa SEMAH MOAAARCKCH +3pKA. 
Cap de bou. | Da 

Obs. Originalul slavon hăriie. Surete «ms. XXXI 62, Arhiva 
dr. C, Istrati, | = 

d 
7 

Ă XLV. 7128 August 19 (1620). Petre Cehan cumpără cu un cal, o vacă 
şi 70 taleri ocina Nerăii de la feciorii lui Bogza logotătul, 

Zapis şi mărturie de co-ină cum au vi(ni)t Busca şi cu so- 
răsa | Loghina şi fratele lor Vasilie feciorii Bogzei logofăt de au 
vândut de a lor bună voe de nime siliţi nici nevoiţi | a lor di- 
seaptă ocină anume Nerăii în ținutul Vasluiului | pre apa Vasluiu-
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- lui cu vad de moară în Vaslui au vândut Pefreai | lui Cehan dreptu 
un. cal bun şi 2 vaci şi 70 tal. bani | gata şi aci'&stă tozmală sau 

făcut dinaintia popi Vasilie | ot Fereşti i preot: Costin ot Băliţeani 

i preot Gheorghiţă cuz Rozojanul | i preot lon Munteanul ot Grumă- 

zişte i preot Panhilie ottam şi dinnaintia | a mulţi oameni buni 

deci noi văzându tocmală bsnă şi deplin plată noi pre mai mare 

mărturii neam pus peceţiie de | aciasta scriem şi mărturisim. 

7 Vit. 7128 msţa Avg. 10 dni. 

4 peceţi 

XLVI. 7729 Mai 9 (621) laşi. Alexandru Voaă llaş întăreşte lu 
Apostol Cehan în Prigorceni cumpărăturile făcute cu 53 taleri de ia răzeși 

co Alesandru lliaşi Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
țârii Moldaviei, cum a. venit înaintea noastră şi inaintea a lor 

noştri Moldoveneşti boiari sluga noastră. (cats) Apostol (ras, Petrea 

Cehan), cu un zapis de“'mărturie de la Toader din Murgeşti şi 

de. la Petrea hănsărel ot Fereşii şi de la Berbiaci ottam şi de la 

popa Vasilie ottam, scriind Intr'acel zapis, cum a venii inaintea 

lor Pavel şi fraţi! săi lon şi Moisă şi Andronic feciorii Anisiei 

Popiţoae, de nime siliţi nici învăluiţi şi au vândut a lor dreaptă 
ocină şi moşie toată partea lor, ce li se va aleage din satul Pri- 

gorciani, ce iaste pe o despărţire a apei Vasluiului tot în ținutul 
Vasluiului aro ec ha tAta paSatatia KOAS BAcAŞIO naku oy 

BOAOCT EACAYK); aceia au vândut slugii noastre lui Apostol (ras 
Petre) Cehan, care e scris mai sus, drept 53 taleri bătuţi. Deci 
noi văzând cel zapis de la atâţia oameni buni şi noi am crezut 
lor, şi de. la noi aşiiderele am dat şi am. întărit înşine slugii noa- 
stre lui Apostol (ras Petrei) Cehan, pe cea parte de ocină, ce 
mai sus scrie, ca să fie lui şi de la noi dreaptă ocină şi cumpă- 
rătură cu toate veniturile, neruşeit nici vdănăoară în veaci, şi 
altul să nu se amestece, 

Insuşi Domnul a zis. în laşi la anul 7129 Mai 3; 
Gitianghea vel logotăt a învăţat şi a iscălit. 

+ Toma; 
Pecete -in ceară căzătă, 

Obs. Este şi un suret vechiu; Textul slavon | oa 28, » Surete it 
otet rea aree eee



  

XVII, 7129 Mai 25 (1621) Iaşi. Cartea lut Alex. iliaş Vodă cătră 

lonaşco diacul să cerceteze păra între ionaşco şi Lazor. 

160 Alexandru Iliiaş Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țăriă 

Moldaviei, scriem domniia mea slugii noastre (slavoneşte apoi româ=..... 

neşte) lui lonaşco diiac din Gugeaşti, dăuți ştire că ni sau 

jăluit lonaşco Ungheanul ot Martineşti pre Lazor akr (ginere) 

Marco, din Burdugan, şi prea Moisei fecior f-ondrei, şi prea 

Pavăl Simpe (ginere) Condrei. şi prea toată ruda lor dzăcând că sate 

pârât cu dânşii, pentru ocină de acolea, câte spune un is= 

pisoc lor şi au rămas pre dinşii din legea, pentru ceaia 

dacă vei veda cartea domnii msale, iar tu să mergi, aco- 

lea, şi cine vor fi lăcuind în parte lor, iai tu să scoţi pre din= 

şii afară, sau să hii ei vecini lui lonaşco. Ungheanul şi să 

iai a dzeace din pâne lor şi din tot vinitul, şi din moră, şi din va- 

dul morii, câtă să vor alege parte lor, (Pa Aa 3H4eT that HE 

minuire=— astfel să ştiţi şi alttel să nu faceţi. 
Domnu! a poruncit. u las leat 7129 Maiu 25, 

Ghianghea vel logofăt a învăţat şi a iscălit 

pecete în tuş roş. + Gavril, 

Obs. Textul cu chirilice, Surete ms. XXXI, 78, 

G Pi Fără an. Petre Cehan cumpără în Prigorceni părţile lui 
avril. 

Adecă eu Gavril cun. Ştefan ot Criceşti i Gheorghe brat 
ego, i Balaia fata popei lui Suholeţ ot Burdugani sam mărnhturem 

co cesti zapis al nostro com amu vândut a nostră deretă ocină 
şi moşie dein sat dein Prigorceani de nime nevoiţi şi de nime ne- 

preasuraţi Petrei Cehan dereptz să hie. lor moşie i ctinero şă 

atastă tocmală sau făcut denainie loi Domitraşco sulger ot Mi- 
cleşti şi popei loi Vasilie ot Fereşti. Berbece ottam şi Petrea. 

Hănsar otam şi noi nem pos peceţile şi Toma ot Romăneşti. 

2 peceţi: a) 2 paseri pe creangă. 
b) o pasere, 

  

XLIX. Fără an, Junie 21 Bacău. Petre Cehan plăteşte lui lane . 

Grecul 180 taleri, tălhăşugul făcut de nişte haidăi ai săi. 

Eu şoltuzul şi 12 părgari şi preutu (cnţienitiau) Ci oameni buni. 

şi bătrâni din târgul Bacăului (vw par Bakoek | adică au venit 

Surete XVI (Fereşti), 3
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inaintea noastră Petrea Cehan şi cu lanea Grecul (kpe) la noi, 
pen!ru niscari făcători da reale (paau H'kimo 3AG0TBegu:i), cari au 
prădat lui lane ceia ce avut (uro VEDAX tatezu vro mmaer). Deci 
Petre au plătit tot ceia cau arătat lane cu sufletul său denainte 
noastră şi a dat preţ Petre Cehan 180 taleri în mâaule lui Iane 
Grecul (kpek) denaintea noastră. Deacia Petre Cehan să aibă leage 
(AA Warr BakoH), cu acei tăcători de reale (aacor&opuu). să aibă 
a-i întoarce lui Petrea aceale bucate indărăpt (Aa emarr OEESHUTU 
Nera ru KomMazu Hazaa). căci i-a plătit capul (noro tizeaasau 
raatii) din pieire (com naruasne). Aceste scriem şi mai pre marea 
credință (man geanta e'tpy). şi întărire pus-am pecete oraşului 
(near Gpauom) la zapis 

| scris în Bacău lunie 21 
— mEste făcător de reale (rraopipiay) loan Herghelegiui a 

Coşescului. Măican Hergheleg iulie, 
— „Şi este făcător de reale (3aoreopun) alt Ien Herghe- 

iegiul a lui lonaşco Cehan. Radul Haideul, 
— „Şi alt Haideul este a lui pan Cehan sulgeariul, lonaşco 

Văcariul (Bakapya | a Petrei Cehan, să ştie, aceasta scriem. 
— Este făcător de reale lon Telejean Haidău 

Îlzusre para Bara. 

< 

Obs. Textul slavon scris cu foarte multe greşeli de limbă 
Şi cu forme populare în Suzete ms. XXXI. 289. 

  

L. Fără veleat. Siviţ Fevr. 6. Cinci zapise pre care Petre Ceban 
cumpără cu 30 taleri o iapă şi un cal părţi în Fereşti de la mai mulţi răzăşi, 

Eu Condrea din Fereşti mărturisescu cu adastă scriso | are 
a mea cum miam dat toată partea mea de ocină ce | să va aleage 
din sat din Fereşti printru ciam' fost chizeaş | de Nicoară feciorul 
lui Dumitru Erhan printru un | cal ce iau fost furat şau fost.săt 
plătească, şi lau | apucat moartea şi nui lau plătit să ai | bă Pe- 
tre Cehan al ţinea pânăi voi plăti şi când iam dat ocina mea fos- 
tau oameni buni | lon Mazăre din Șiviţă şi Andreiaş dea acolea 

| şi Păcurar şi preutul popa Hilip tij şi mai maire credință pu- 
Sam €u Andreiu peceaftea | mea in Gastă scrisoarea, De 

— Şi mi am luat zi de acmu până în zua de Blagoveştenie 
de nu voiu plăti să hie locul pieitoriu. 

peceate (o floare) pis u Şiviţ Febr. 6.
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LI. Adesă eu Erena fata Turzei însims pre m2n2 mirtu- 

zisescu cu cestu | zapis al miu cum da bună voia mia de nimene 

nevoită nici înpresuratâ | am vândut a mea direaptâ ozinâ şi mo- 
-şie din partia părintilui miu | Turşei, a treia parte din sat din 
“Fereşti, cu tot venitul din câmpu şi din țărin | şi dia fânețu şi 

-din poeni şi din vatra satului şi cu loc de iaz şi cu | loc de gră- 
„din şi cu loc de prisăcia (npucana) şi cu pomeate unde au fostui 

“pomii lui | Topor aciasta eu am vândutu Patrei lui Cehan dereptu o 

sutâ şi doai | dzeci de taler şi întraciastă tozmală au. fost Năda- 
baico vătavul cel | mare a Vasluiului şi Elea Hănsărel din Poldeani şi 

“Costandin Băliţeanu | şi lon Neamişul din Soleşti şi popa Gonţea 
“de acolo şi popa Toader din Știboreani şi Cocială ap. şi Tăbuci 
«din Știboreani şi Dodul | Ha din Fereşti. deci noj toți vădzându a 
“4or de bunâ voe tocmală | şi deplin platâ cum mai sus scrie am 

iăcut acestu zapis de la noi | ca de săş tacă Petria Cehan şi is- 

:pisoc deomnescu pi mai pre mare | credinţa neam pus şi pecețile 
cătră acestu zapis ca de să să ştie | şi eu Dumitru uricariul lam 

Scris cu mâna mea, 

„Dumitru uricar iscal. 

4 peceţi 

  

LU, Zde est zapis şi se mărturiseaşte cum au venit feciorii 

+Cozmei de Beneşti anume lonaşco Benea şi cu fraţii săi şi su- 

:rorile sale anume Hoţul şi fratesău Gheorgna şi fratesău Dumitru 

=Şi surusa Măriica şi cu | sorusa Todosica şi cu sorusa Pinţa şi 

“cu -sorusa Pahilca de ne | ma siliţi nici nevoiţi sau înpresuraţi, 

“ce de bună voia lor au venet de şau | vândut a lor parte de o- 

„cină ce se va aleage de sat de Fereşti şi au luat bani 33 taler 

“gata de mâna Petrei lui Cehan şi iau dat ocina | pe unde va fi 

“loc de hrariă în tot lozul de sat de Fereşti cumi-şi mai | Sus 

-scris denainte a mulţi omeni buni şi bătrâui. a(n |-ume) sareiu 

-de Tatăreani şi denaintea lui Lazor deacolea | şi denainte lui Ber- 

ibeaci. Hănsăr şi a- lui Toder Țintea de Fereşti ! şi Crăciun .meş= 

„terul :deacolea şi riiulți omeni buni şi: bătrâni de pe inpregiur Me= 

sgiiaş dea. iasta: mărturiseaşte. 
4 peceţi e
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LII. Adecă Dodol şi Berbeaci înşine pre noi mărturisim ct: 
cestu zapis al nostro | cum am luat noi de la Petrea Cehan neşte.. 

| bani de am dat pentru partea lui lachim | partea den Fereşti, 
luatam bani 12 tal | mari şi 5 taler buni de iam dat popei | O-: 
nacăi pentru un bou şi 2 galbeni | bunilam dat lui Gligorie şetrar, . 
deă | aceşti bani ni iau dat pentru acestu loc şi | noi locul lam 

dat Petrei lui Cehan pentra | ceşti bani, însă au fost să ne mai. 

dea 4 vite | de vaci după acei bani şi intraciastă tocma(lă) fos- 
tau Crăciun Roşca şi Ghiorghi Grecul | şi Trif şi mai pre mare: 
credinţa neam pus şi peceţile. 

3 peceţi în cerneală 

in OS: caTROpI!A HenHcet = să se facă ispisoc 

LIV. Zde zapis de ocină din sat din Romăneşti. cum au: 
vinitu Mafteiu | şi cu sorusa Măriica fitori Anii nepoți lui | Ghior-- 
ghi, de nime siliţi nici înpresuraţi ce de a lor bonă | voe de au: 

vândut partea lor de ocină partea de sos cu loc de | fânaţ şi cu: 
loc de țarină şi din vatra satului am vândut | noi Supânului Petrei” 
lui Cehan, derepiu 60 de taleri şi | o iapă; şi aceasta tocmală 
sau ffăcut dinaintia a oameni | buni dinainte popei lui Vasile ot: 
Fereşti şi dinaintea lui Marco Hăn(săre!) ottam şi dinainte lui Ciocărlie “ 
pit ottam | şi dinainte lui Onosie ot Bosănceani şi dinainte | a 
mulți omeni buni şi tineri şi bătrâni, deă noi văzându tocma | lă 
bună între dănşii cum şi mai sus scrie noi mai maare mărtu | rie* 
neam pus şi peceţile, eu popa Spiridon de Miteşti, am scris- 
de aceas | ta dăm ştire. 

4 peceţi în cerneală. 

Romăueiti d Cepoi Treasure umpără i relejaleri ș 5 bol pri i 

BAE Sarilie 607 GONE COT CHAO Pomznepu CHUEM şi mărturisim. 
cum au venit Gavril i Todosie i Mariia fetorie | Chiliei, nepoţie- 
Hreantcului de neme nevoiţi | nece înpresoraţi, ce de alor bonă . 
voe de şau vândut | a lora parte, ce să va alege deînsat de. 
Romăneşti | ar uavc (parte de gios) şi am văndot Petreai oi. 
Cehan derepto | 9 taleri Şi a€astă tocmeală sau făcot denaente loi.. Bogonosie” păh. ot Gărcine, îi Petrea Hăn(sărel) ot Fereşte | ii Marco Hăn(săre!) ottam i Glegorie ot Mirceşte | i popa Vasile. pisal (a scris). 

| 
3 peceţi în fum,
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Obs. Acelaşi popa Vasilie din Fereşti scrie cu fonetica lui 
populară şi plină de greşeli gramaticale : schiem, mătorisim, ne- 
„poții. Apoi având ceva urme de cultură slavonă împestrițează 

stilul cu slavonisme SAE Sanmic 607 6ueno COT cntao Pomanz (£) wi — 
-acest zapis de ocină din 'satul Romăneşiti ; iar mai jos ; deîn sat de 
Romăneşti, vacr (partea) &os. etc. 

  

- LVL Fără an. Petre Cehan cumpără in Frastni cu 29 taleri partea lul 
Lohan, de la Petru Băţ. 

+Zapisul de cumpărătură cum că au cumpărat Petre Cehan 
ocină Petrăi, parte ce au vândut Petre Băţ din Frasini lui Lohan, 
„acela au văndut Petre Băţ lui Lohan drept... taleri tătărăşti şi în 
"urmă au vândut Lohan ace ocină din Frasini a treia parte îui 
„Petre Cehan drept acei bani şi au dat Cehan 29 taleri în mâna 
“dui Lohan înainte multor oameni buni Gavril Șuicău vătav din 
Bahriceni şi Platon vătav din Trăsnăşani şi Pătransche tij şi Ste- 

„tan Dvedanul şi David sin. Babrin pah. din Bahriceni, Goescul din 
“Tescani şi Zafăr cumnatul lui lon Bosanciu şi lon Barta. lar hotaru 
„acestor părţi din Frasini... drept 29 taleri şi să le fie lor ocină şi 
„cumpărătură şi de cătră noi dăm această scrisoare. 

Ă L p. 

LVil Fără an, Petre Cehan cumpără cu 10 zloți părţile Anei Vârvă- 
:oae din Strâmturi. . 

+ Eu Morgcă nepotol Copcie din Gogeşti însămi mărtu- 
Tisesco co acesto zapis de nime nevoet nece împresorat ce de a 

“mia bonă voe com eu am dat locol de prisacă de sopto grădina 
domisale logofătoloi loi Răcoviţă şin acastă tocmală au fost dia- 
conoi Bone de Fereşti. Toader ottam şi Vasile Leaţea ottam şi 

: Danael otam. 

X peciat Murgo€, 

Eu popa Vasilie pisal (a scris) 

LVII. Fără an. Petre Cehan cumpără cu 40 zloți părțile Anei din 
“Strâmtură, 

Zapis za otninu cum au vinit Ana fata Vârvarii şi cu 
"feciorii săi Gligorie şi Mărzea din sat din Strâmtură de ni 1 me 
siliţi nici nevoiţi ce de a lor bonă voe şi au vândut a lor ocină



— 38 — 
. 

şi moşie în tot locul ce să va aleagea parte lor din sat din 

Strâmtură, de au vândut gupănului Petrei lui Cehan dereptu zeace 

zloți bătuţi şi această tocmală sau făcut dinnaintea a mulți oameni - 

buni, dinnaintea lui Inosie de Crâstănici şi dinnaiutea Moisei şi 

- dinnaintea lui Nistor de Bosănani şi dinnaintea lui Vasilie ottam: 

şi dinnaintea a mulţi omeni buni tineri şi bătrâni de aciastă 

scriem şi mai mare mărturie neam pus şi peceţile. 

3 peceţi în fum. 

  

LIX, Fără an. (7131) Februar 25, Petre Cehan stăpâneşte în Strâm=- 

turi parte lui Ihnat Dovalmul, pentru că i-a perdut un cai şi o strijaci. 

Zde zapis cor omis GOT cnao Stămtur cum au venit Îhnat- 

Dovalmul i brat eg Ștefan sin Anei nepoți popei lui | Plăiică 

den sat Strămtură cor vlost Vasluiu ekhism cum au | ei. dat de a 

lor bonă voe de nime siliți, nici nevoiţi | de au ei dat parte lor 

de ocină şi moşie, ce să va aleage | den sat den Strămtură cu 

Vad de moară şi cu tot veni | tulde au dat Petreai lui Cehau- 

pentro ce au perdut Ihnat | Dovalmol 1 cal tretin şi 5 sirigiiaci- 

de no şau potul | da sama nemică de acel cal şi aşişderilea 

iară şi fratesău Ștefan au perdut 60 cal foarte bon deci- 
pentru | ce sau făcut atâta pagobă noi iam fâcot zapis Petrei | lui: 

Cehan pre aciastă cocină cum şi mai sos scrie şi aciastă | toc-- 
maiă sau făcot denainte a oameni .boni preaă Marco | han. ot: 

Fereşii, i pread Patrea Hăn. ottam i pread. Parcă şăt. ottam|i: 

pread Necoară ot Schiai, i pread lon vătămanol ottam i pread | lot. 
Boico ottam deci noi văzido între dânşei tocmală bonă | noi neam: 

pos peceţile eu popo Vasilie pisal. 
Fev. 25. 

Vasilie iscal. 
4 peceţi în fum. 

Obs. Cf. ispisocul lui Simion C. Movilă-Vodă din 7115 Ghs- 
narie 10 pentru Nechifor duvalmul şi no:a explicativă. 

LX. 7130 April J5 (1622) laşi. Stefan Vodă Tomşa întăreşte luk 
Petre Cetan şi fiului său Costantin cumpăraturile ce au făcut cu 42 ughi. 
în Fereşti şi Prigorceni, - 

ico Ştefan Tomşa voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn țării: 
Moldovei ; adică a venit inaintea noastră şi înaintea a lor noştri.
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boiari sluga noastă Petrea Cihan cu fiul său Constantin (ez cun 
„€ro) şi au adus înaintea noastră un zapis de mărturie denaintea 

a oameni buni şi slugi domneşti şi preuti anumea: pop Vasili 

ot Fereşte, şi Petre hăn (sărel) deacole, şi Maria: deacole, şi Cio- 
cărlii tij, şi Berdean tij, şi Toma tii, şi mulți oameni buni scri- 
ind şi mărturisindu, cum a venit iuaintea lor Dumitra fata (Asa) 

Todorica, nepoata (kuvka) Anton Vreameş, de a ei bună voe de 

nime silită nici învăluită, şi a vândut a ei dreaptă ocină, toată 

partea ei câtă i se va aleage din satul Fereşii despre (Graz): 
Antănăseşti ; aceaia au vândut-o slugii noastre Petre; Cihan şi 

fiului său Costantin. pentru 20 ughi zloți. Și întracestia iarăşi a 
vândut Dumitra fata Gligănii, nepoata lui Fărămă toate părţile 

ei, cât i se vor aleage in satul Prigorceani cu tot venitu!; acelea 

iarăşi le-au vândut slugii noastre lui Petrea Cihan, şi fiului său 

Costantin pentru 22 ughi aur. Deci noi văzând a lor bun şi drept 
zapis de la oameni buni şi slugi domneşti, iar noi am crezut şi 

de la noi încă am dat şi am întărit Slugii noastre lui Petre Ci- 

han şi lui Costaniin, pe aceale de mai sus scrisă părţi de ocină 

din satul Fereşti şi Prigorceni, ca să le fie lor şi de la noi uric 

şi întăritură cu toate veniturile neruşuit nici odinioară în veac, 

Și altul nime să nu se ameastice, | 
“ In-laşi la anul 7130 april 15. 

Insuşi Domoul a poroncit. 
Ghianghea vel logofăt a invăţat şi a iscălit. 

-+ Focea, 

Obs. Original slavon hărtie în Surete ms, XXXI, 59. Arhiva 
Dr, C. Istrati. Pecete în ceară roşie sfărmată. 

LăI. 7130 Mai 9 (1622) Iaşi. Stefan Tomşa îutăreşte lui P, Cehana 
cumpărăturile făcute cu !81 tateri, 2 vaci şi un cal pe 5 zapise în Răi, Făs= 
tăci şi Romaneşti, - 

IG) Stefan Voevod Tomşa, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
Moldaviei, cum au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri 
boiari. a mari şi a mici, a noastră slugă, Petiea Cehan (uerga. 

seat) cu un zapis de mărturie de la mulţi oameni buni scriind 
şi mărturisindu, cum au venit înaiatea lor Busca şi sora ei Lo- 
ghina featele (Ax) Bogzei logofătul, de a lor bună voe, de 

nime silite nici învăluite au vândut a lor dreaptă ocină şi mo-=
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şie situ Răii (ceao Panu), ce-i pa apa Vasluiului (Ha usrouk 

BăCAv/10), acela l-au vândui mai sus scrisei Slugei noastre lui Petre 

Cehan (nerpu mean) pentru un cal bun (34 €AHu KoH AEpA) şi 

2 vaci bune (Aga 604) şi 70 taleri bani gata. Deci noi 

săzând cel zapis de mărturii domnia me crezutam şi am dat şi 

aim întărit ca să fie lor şi de la noi cu toate veniturile. Și iarăşi 

me au arătat înaintea noastră alt zapis (un Sannc) de mărturie de 

"da mulţi oameni buni, cum singur ela cumpărat de la Toma Tu- 
:dorcea fiul Maicăi, toată partea lui de ocină, câtă i se va alege 

din satul Romăneştii- (mw cena Pomznajn) din vatră de sat şi din 
iăneţe şi din țarină (60 wapuhy) şi cu vad de moară în apa 
Vasluiului (na aoaa Racari) de le-a cumpărat drept 50 taleri de 

argint. Şi alt zapis cum singur el a cumpărat de la lon Teleja- 

nul (Feae%amya) a treia parte din cel sat Romăneşti drept 25 
taleri de argint. Și alt zapis cum singurel a cumpărat de la Be- 

jan o parte de ocină din satul Lieştii, care acea parte de ocină 

i-a fost cumpărătură lui Bejan de la varăsa Nastasiia fata lui 

Buză (Aonka bysa) şi cu partea ce i se va aleage, aceiaş acum- 

părat cu 25 taleri de argint. Şi iarăşi alt zapis, cum singur el a 

cumpărat de la Nicoară toată partea lui câtă i se vaaleage din 
satul Făstăcii (ceao dacraun) aceia a cumpărat pentru || taleri 

curaţi. Deci noi văzând ceale zapise de mărturie de la mulţi oa- 
meni buni şi Slugi domneşti şi foşti militari (acunu np'EAnin), cum 

e! singur a cumpărat cu ai săi drepți şi adevăraţi bani, Noi a- 
sijedrea şi de la noi am dat şi am întărit veşnic slugii noastre 

ui Petre Cehan toate actele de mai sus scrisă părţi de ocină 
cum să-i fie lui şi de la noi uric şi ocină cu toate veniturile lui 
şi copiilor lui, neruşuit .nici odănăoară în vecii vecilor ; şi altul 
mici cum să nu să ameastece înaintea acestei, cărţi a noastre. 

Domnul a poroncit. - 

Scris în laşi la anul 7130 Mai 9 

Gheanghe vel logofăt a învăţat şi scris 

+. Nicoară 

Pecete domnească în ceară aplicată pe hârtiie, cu exerga ; ar
m 

— 16 Grea Tomua BOEROAA rCNSAAp. 3EAMan MCAAMEckoH, 
cap de bou 

Obs. Textul slavon în Surete ms. XXXI, 84. 
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“ZĂU, 7131 Octomvrie 4 (1622) /aşi, Ştelan Tomsa întăreşte lui 
“Petre Cehan cumpărăturile sale în Româneşti şi în Cojocari de pe la răzeşi 
„cu 126 taleri de argint. 

IG Ştefan Tomşea Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 
“țării Moldaviei, cum au venit inaintea noastră şi înaintea alor 
noştri moidoveneşti boiari sluga noastră Petre Cehan şi a adus 
“nascer6 zapise (H'Eru aanncej de mărturie denainte a mulţi oa- 
meni buni şi milatari mai înainte, şi adică denainte lui Petre 
“hănsărel din satul Fereşti şi denainte lui Toderiţă ottam şi pop 
Vasilie tii. şi Berbeace hănsărel ottam, pop ISachi şi dinainte lui 
„Nistor ottam, aceste scriind şi marturisind în ceale zapise, cum 
“au venit înainte Magdalena cu sora ei Brehuoae, de nima silite şi 
nici învăluite, ce de a lor bună voe şiau vândut a lor direaptă 
ocină şi moşie din satul Romunești ce se vi aleage partea lor, 
“din tot locul cu tot venitul, ce-i în ţinutul Vasluiului, aceaia a 
“vândut slugii noastre lui Petre Cehan pentru 14 taleri bătuţi, şi 
arăşi au venit inaintea lor Golanca din Romăneşti dela Vasluiu, 

“şi a vândut a sa direaptă ocină şi moşie tot din satul Romăneşti 
“ice se va aleage partea ei din vatră de sat şi din țarină şi din 
“câmp şi din tot locul cu tot venitul; aceaia a vândut Slugi 
moastre lui Petre Cehan pentru 47 taleri d arginți bătuţi, banii 
gata. Şi iarăşi a venit înaintea lor Anna cu sora ei Arvasia fea- 
tele Crăstei din Romăneşti şi a vândut a lor direaptă osină şi 
“moşie tot din satul Romăneşti de la Vaslui, ce se va aleage parte 
ior din tot locul cu tot venitul, şi a vândut'o slugei noastre lui 
Petre Cehan pentru 25 taleri de argint bătuţi. Și iarăşi a venit 
“inainte lor Mărie, fata Urâtei nepoată Ciorciei şi a vândut a sa 
«direaptă ocină şi moşie din satul Romăneşti, ce se va alege partea 
ei din tot locul cu tot venitul, aceaia a vândut Slugii noastre lu 
“Petrea Cehan pentru 30 taleri curaţi ; şi iarăşi a vândut Dumitra 
fata lui Gavril Căcacea (hakawk) din satul Româneşti a sa di- 
eaptă ocină ce se va fi ales partea ei din tot locul cu tot veni- 
tul şi partea Surorei sale Măricăi, tot cu tot venitul; aceaia a 
vândut slugii noastre Petrei Cehan pentru 15 tateri curaţi; şi 
iarăşi au adus inaintea domniei meale şi alt zapis de mărturie de 
“ja cei oameni buni mai sus szrişi, cum. a venit înainte lor Brăila 
-de Foleşti şi a vândut a sa parte de ocină din satul Cojocari cu 
“tot venitul de la Vasluiu; aceaia a vândut slugii' noastre Petrei 
“Cehan pentru 20 taleri curaţi. latr'acestea sluga noasiră Petrea 

m
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Cehan s'a sculat şi a plătit lor toate aceale părți de ocină din satul Romăneşti şi din Cojocari, cum scriem mai su“, Drept care Domniia me cum am văzut de a lor bună voe tocmală şi deplină 
plată, şi ceale mărturii de la atâția oameni buni şi preuți, dom-- 
nia mea am crezut şi dela noi incă am dat şi am întărit slugii 
noastre lui Petrea Cehan pe toate acele părţi de ocină din satul 
Romăneşti şi din satul Cojocari ca să-i fie lui şi del!a noi direaptă 
ocină şi cumpărătură cu toate veniturile ; şi altul să nu sa ameastece înaintea acestei cărţi a noastre. | 

scris în laşi la anul 7131 Oct, 4 zile 
Domnul a arătat 

Gheanghe vel logofăt a . 
invățat şi a iscălit 

--F  Savaa 
Peceie in ceară aplicată, dar desprinsă 
Obs, Textul slavon, Surete ms. XXXI. 80—83, Pe fața a 3-a se “incepuse aită redactare. Este şi un suret vechiu, 

  

LĂIII. 7131. Mart (1623) Iaşi. Ştetan Vodă Tomşa întăreşte lui Petre Cehau Cumpărăturile iăcute în Strâmtura, 'Româneşti, ştin Fereşti de ia răzeşi 
IG) Ştefan Tomşea Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn ţării. “Moldaviei, cum au venit înaintea” noastră şi inaintea a lor noştri Moldoveneşti boiari sluga noastră Petrea Cihan şi a adus inaintea noastră un zapis de mărturie dinaintea a mulţi oameni buni Şi slugi domneşti anume Marco Haânsăre! din Fereşti şi Petrea Hâănsăre! deacoio şi Parca şetrărel tij, şi Necoar tii, şi Baica tii, şi pop. Vasilie ot Fereşti, scriindu Cum au venit inaintea lor Ihnat du- valmul şi fratele său Ştefan, ficiori Annei, nepoți popii Plătică,. de a lor bună voe au dat a lor direaptă ocină Şi moşie câtă li sa va aleage din eatul Strâmtura ; din tot locul cu loc de moară (cz ave Bă MAH), ce-i în -apa Vasluiului; aceia a dat slugii noastre Petrei Cehan pentru căci i-a pierdut lui doi cai buni şi S strijiiaci (aa «ro uarsaua EMV ABA KOHA Aki n nam cTpn- ziiauu). şi n'a Putut el singur a-i da samă de acei cai. Daci pentru acei cai au dat ei acele ale lor ocini. Şi întracestea iarăşi au adus inainte noastră alt zapis denaintea 

 noas 
lui Bogonos păhar- nicul din Gărcini, Şi Petre Hănsărel din Fereşti, şi Marco Hân-.
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sărel deacole, şi Gligorie din Mirceşti şi pop “Vasilie dinu Fereşti: 

scriindu şi mărturisindu cum au venit înaintea lor Gavril şi sora: 

lui Todosie şi Măriia ficiorii Chiliei, nepoţii Hreansiului de a lor: 

bună voe de nimeni siliți nici învăluiți şi au vândut a lor direaptă: 

ocină şi cumpărătură toată partea lor câtă li se va aleage din 

satul Romăneştii, care-i în ţinutul Vasluiului aceaia au  vândut-o- 

slugii noastre lui Petre Cehan drept 10 taleri bătuţi; Şi iarăşi 

au adus înaintea noastră un zapis de la oameni buni şi slugi: 

domneşti, de la Inosie din Crăstinici şi Berbence Mănsărel din 

Percşti şi Moise gin Zăpodeni şi Mihăilă” din Steţcani, cum au 

venit înainte lor Condrea fiul Mariţei, nepot Savai, de a lui bună: 

voe a dat a lui direapță ocină şi moşie, câtă i se va aleage cu 

tot venitu! din satul Fereşti (cor ceao &epeipi) în ținutul Vasluiului 

( Beaoer Bacariv |, căci că a fost el chizeş (nopris) pentru. 

Nicoasă fiul lui Erhaa pentru un cal bun biciuluit (anuraogan) 

pentru 44 taleri de argint, dinainte a oameni buni, cari mai sus 

s'au scris. Deci noi văz înd ale lor dreapte şi adevere zapise, iar” 

noi am crezut şi de la noi încă am cat şi am întărit slugii noastre 

lui Petre Cehan pe aceale de mai sus zise părți de ocină, ca 

să-i fie lui şi copiilor iui ocină şi uriz cu toate veniturile neru- 

şeit nici o dănăoară in veaci. Și altul să nu se ameastece, 

Însuşi domnul a poruncit scris în laşi la aul 
7131 Mart 1 zile 

Gheanghea vel logofăt a învăţat şi a iscălit 

Pecetea de ceară, sfărmată | -  Focea 

Obs. Textul slavon în Surete -ms XXXI, 230. Este şi ur: 

suret vechiu (idem XXXi 229). 

LXIV. 7132 Noembrie 22 (1622. laşi. Radul Vodă dă carte lui Enache= 

postelnicul să ţină satul Prigorce:i pentru 65 galbeni datorii. 

-- 1 Radul Voevoda bojiiu milostiu gospodar zemli Moldav- 

scoi. datam'cartea domniei meale a lui nostru | credincios şi cinstit: 

boiarin Enache postelnic, ca să hie tare şi putearnic | cu cartea. 

domnii meale a ţine şi opri satul Prigorceanii ce iaste in ţă | nutut 

Vasluiuiui ci au fost a lui Sacotă ceau fost postelnic peniru șasă: 
dzăci şi şas galbeni | ce iau fost dator iar cine va îi de oamenei= 

?
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Aui Sacotă de | le va părea cu strămbul ei săi întoarcă banii inapoi 
Şi şă şi ție satul. r'km paaui WR'TO Aa ne cmkior AERAIaUm uus 
“onparu mpa cum anerom renAgamul (Pentru aceia nimeue să 
nu cuteaze a ţinea sau a opri înainlea cestei cărţi a domniei 

:meale), 

“nsuşi Domnul a arătat. pis u (scris în) las It 7132 Nov. 22 
Pecete domnească în tuş ros 

Obs. Originalul slavon în Surete ms. XXXI 87. 

  

LXV. 7733. Dec. 21 (1629. Suceava. Ridu Vodă carte la Istrate -aprod pentru pâra lui Racoviţ cu pop Gonţea pentru o moară. Se pune ferăe. 
I& Radul Voevod b. m. g. z. M. scriem domniia mea slugii 

noastre | lui Istratie ap. de Albeşti dămuțt ştiri cum au venit 
înnainte domniei meale de au | jeluit sluga noastră Băcoviță pre 
:popa Gonţea de Soleşti şi pre alți răzeaşi dea aco | lo zăcându 
“că au făcut o moară împreună cu popa deci popa. tot o au țănut 
şi»au loat | venitul morii ; iar lui Racoviţă nu iau dat nemica nici 
lau lăsat să şi macine întrânsă | deci Racoviţă lau sorozit cu car= 

“tea domniei msale şi au avut hrătie de dzi ca să vie să stea de faţă înaintea porții domniei meale. deci cându au fost la dzi Racoviţă | au fost de față şi au aşteptat după dzi până a patra dzi iar popa Gonţea tot nau venit deci | Răcoviţă au pus hierdia XiepaA | în poarta domnii meale derept aceaia deacă veț vedea carte domnii meale iar tu să socoteşti cu oameni buni săi fac leage direaptă | să ţie cumu să hie lui moşie şi cum vor şti oamenii "întrace moşie un bătrânu | iar din bătrânul iui Răcoviţ de sa 
„hi amestecat cineva să aibă Răcoviţ ai toarce | căci că i să vine dui moşiia. iar de vor vrea să facă şi altă moar. cum au făcut | «astă moar înpreună aşe să facă Şi ceaea de nu vor face iar să ţie acastă | înpreună şi cât au țănut popa moara făcută pănă acmu pre cât vor şti oameni buni a | tăta să o ţie şi Ra- Coviţă deaciie o vor ţine înpreună. da atasta scriem |! nac ne "udat pread sim listom gospod ami (şi altfel să nu fie. inaintea acestei cărţi a domniei miale). 

-- pis u Sutav It 7133 Dec, 21. | gospodin veleal (Domnul a poruncit) Dumitraşco Ştefan vel logofet ucil (a învățat Lu ul Pecetea domnească în tuş roş E) cf Lup Obs. Textul romănesce Surete ms. XXXI. 129. 
———————
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LĂXVI. Fără an (după 7133 Dec, 31). Istrate pabarnicul scrie cum z 
aşezat pe Răcoviţa Cehan cu popa Goanţă pentru o moară, 

+ Eu Istratie păbharnicul de Albeşti. scriem şi dăm ştiri 
cum au venit Răcoviţ fecorul lui Cehan | cu cinstita cartea domnii 
sale lui Vodă. -la noi, cum săi udecăm cu oameni buni. cu popa 

Gon | ţea de Soleşti. şi cu ai săi răzeaşi pentro moară ce a 

făcut ei înpreună în apa Vasluiului. de& iam | udecat cu boiari: 
şi cu oameni buni ca să ţie Răcoviţ in moar inpreun cu popa 
Gonţea | cum i se va veni partea lui cu direptul şi de pre toate 

ce au cerșut popa lui Răcoviţ elau întorsu preutului iar ve-= 

nitul din moar ce au fost până acmu Sau tocmit preutul cu | Ră- 
coviţ săi dea ce vor şti oameni buni şi ce i să va cădea pre 

partea lui şi dea |! cmu înnainte să aibă a ţinea împreun şi în- 
țelepțeaşte şi au toc | mit înaintea noastră cum de vor îa€ altă: 
moar iarăş să lucreaze | împreun şi iar să le hie împreun şi in-- 

tracasta tocmal au fost preu | tul Toader da Şteboreani şi Grozea 
armăşel şi Petrea Hănsărel de | Fereşti şi Parca şetrărel de a- 

colea şi Ursu de Soleşti şi Toma Toderiă | de Fereşti şi eu Bal- 
doviă diiac am scris şi pre mai mare credința neam | pus peceţile:: 

Cum să se ştie să nu să mai părască, 

5 peceţi in fum pis u Soleşti, Ghen 9.-- 
Toma Toderiă - 

Parca şetrărel 

LĂVIH. 7133 Mart 24 (14625) fără loc, Constantin feciorul lui Petre Cehan: 
cumpără cu 30 zloți părţi in Dumbrăveni de la nepoţii Guste!. 

 Zapis de ocină să mărturiseaşte cum am vinit eu lonaşco-: 
fetorul lui Toader | din Dumbrăveani nepotul Gustei de am vândut: 

a treia parte din partea lui | Nechifor în sat în Dumbrăveni în. 
vatra satului şi în țarină şi pre un |de va fi loc de fănaţă şi 
loc de prisacă unde au fostu presaca lui Ne | chifor, la fântăna 
Cosiţăi desupra Cosiţei în pădure şi cu loc de | grădină în îis-:: 
vorul fântânei Cosiţei şi în tot locul pre unde va hi avân | du 

ci am vândut lui Constantin fecorul Petrei Cehan şi am luat 30 : 

zloți | de la Constantin denaintea şultuzului cu 12 părgari şi de--- 
naintea popei lui Mihăilă şi popa Lipovanul de acolea şi denaintea. 

Onacei de Tatăraşi şi denainte Neagului şi Licol şi Bilaşco “de 
acasta | ştim şi noi toţi şi neam pus şi pecetea ca să să ştie, - 

„ văleat 7133, msța Mart 24 

Vrabie pisal :
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LĂVIII. 77134 Decemb, 16 (1625) Fiârlău. Radul Voaă dă carte iui Petre 
*Cehan să 'stâpânească parte lui dia Stramtură pentru o iapă dată in groapă, 

IG PaaSa Bocca sii Macmi> rimAp 2 3eatcui MGAAceceu 
-datam cartea dom | nji inea!i siugii noastre Petrei lui Cehan 
spreaceae ca să hie tare | şi putearnic cu cartea domnii meale îa 

'ține şi a opri parte de ecin |a Tomei cel bătrân din sat din 
“Strămturi cei în ţinutul Vasiuiului | pentru o iap ce iau căzut 
“întro groapă a Tomei iar cine va avea vreo străm | bătate săi 
"plătească iapa şi săş ţie ocina şi nime să nu cuteaze a ţinea sau 
-a opri înnaintea cărţii domnii meale, 

Sam Gospodinu veleal (Insuşi domnul a poruncit) 

u Hârlău 7134 Dec. 16 

-Pecetea domneasca în «tuş -roş ştearsă 

„__L lon 

LXIX. 7137. Ghenar 24 (7629) laşi. Cartea lui Miron Vodă dată : lui 
"Con stantin Cehandin Fereşti să stăpânească o moară, ce are la Strămtura, 
-pe apa Vasluiului. 

Ic Aupon Bapnociu Mornaa Borkoaa Bio mamiis roens= 
„„AdpZ BEAM MGDAAaEckeui datam cartea domnii meale slugii | nostre 

lui Constantin din Feraşti spreaceaia să hie tari şi putearnic cu 
«xartea. domnii meale | a ținea şi aşi apăra a sale dreapte cum- 
: părături şi moşii pe unde va avea şi | o moar “au făcut la sat 

la Strămtura pe apa Vasluiului să aibă a s hrăni el cu dinsa 
iar | alţi răzeaşi carii nu vor.hi ezit, nici vor hi lucrat acolea la 
» acea moar să nu aibă | a s amesteca iar cui va părea cu strâmbu 
"ei vor veni de vor sta de “faţă cu dinsul naintea dom | nii meale. 
--MIHAK HE VunNuu'TE, (Şi altfel să nu faceţi) 

u las vit. 7137 Ghnsn. 14 
- Fenanz pes. (Domnul a zis) - Beau Boa vuna 

pecete în tuş roş -F Xuantmou 

  

LĂXĂ. 7138 (1630) Zlătăreşti. Gavril din Zlătăreşti cumpără 95 let “95 pământuri în Zlătăreşti de la Potan Pavăl. , pară cu 

„Adecă eu Pavă! ticor lui- Potan din Zlătăreşti scriem şi măr- 
» turisimu cu cestu zapisu al nostru de nime silitu nici asuprit ce
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de a noastră bună voe am vândutu a nostră direaptă ocină şi 
moşie din satu din Zlătăreşti la ţinutul Vasluiului moșie dereaptă 
Şi cumpărătur famu avutu care locu ui lau ales răzăşii totu de o 
parte în parte de gosu despre Mileşti pără în capulu jgheabu- 

"rilor cu locu de hălăşteu în matca Sărăţii ce să hotărăşte cu lo- 
cul Mileaştiior nzp in matca Titeştilor în sus dealul pără în hotarul 
„Bouşorilor noizăce şi cinci de pământuri şi aceste tote le amu 
văndut dumisale lui Gavril din Ziătăreşti pământul câte! u leu 
bătutu ca săi hie dumisale moşie în veci şi gupănesăi dumi- 
sale şi cuconilor şi la totă săminției dumisale şi bani ne au dat 
toţi întru mânule nostre şi am făcutu şi noi acestu zapis la mâna 
“dumisale ca săi fie, moşie în vec şi acestu zapis sau făcutu di- 
nainte lui lon Bouşoru din Bouşori şi denainte Ştefului din Ti- 
teşti şi denainte lui Ghedeon tij din Titeşti şi denainte lui lonaşco 
Burnar de Mănjăşti şi denainte lui Artenie de Șerboteşti şi dena- 
inte lui lordachi de Negoeşii şa lui Ardarie de Zlătăreşti şi Mi- 
halce" de Dăneşti şi eu popa Andreica am scris zapisul să s ştie. 

u Zlătăreşii văleat 7138 

X popa Andreica martur, X Pavăl sin Potan, X lon Bou- 
“$oru martur, XX Steful martur, X Ghedeon martur, X lonaşco 
“Burnar martur, X Ardarie martur, X Artenie martur, X lor- 
-dache martur X Mihalce martur. 

LĂXI. 7138. April 2 (1630) Fereşti. Costandin şi Apostol Cehan cum- 
pără cu 200 zloți pârţile din Chiujdeni de la răzeşi. 

Eu Măricuţa fata lui Călmățui şi a Varvarei cu nepoții 

:miei Vasilie şi Gavril şi Anesia fata Tudorei şi eu fcăorii miei 

Gavril. şi Gheorghie şi Anghelina şi cu Cerna fata Bălei cu fe- 
“torul mieu Măteiu şi eu Toader nepotul Tudorei cu feciorul micu 
lonaşco şi cu Gligorie şi Toader : mârturisim noi cu cest zapis 
al nostru cum noi de bună voia noastră de nime nenevoiţi ni€ 

asupriţi am vândut a noastră direaptă moşie tot satul rox bir 

“ce iaste preapa Vasluiului cu loc de moară şi cu locuri de prisăci 

şi cu tot venitul şi partea Salomiei ce să chiamă. parte boerească 

acesta sat tet lam vândut-lui Constantin: şi lui Apostoi Cehan 

-dirept Aocoa sute de zloț bătuţi şi în tocmala noastră prileji- 
tusau lonaşro Cehan' pitarul şi Focea uricar şi Gabăr părcălab și 
-Mierăuţă Coşescul şi popa Mihaiu de trăg de Vasluiu şi pop Da-



maschin de Horjeşti şi pop Ştefan de Gugeşti şi popa Vasilie: 
de Fereşti şi Tomşa de Șurineşti şi Bălan de Şerboteşti şi Is-- 
tratie de Olăneşti şi alţi mulţi oameni buni bătrâni şi tineri şi ma: 
pe mare credința neam pus peceţile să s ştie, 

pis u Fereşti 7138 april 2. 

-F Cehan iscal (pecete uXan) lon Focea uricar iscal 
Matei az. Vasilie iscal 

şi cu Gheorghie Onilă încă mam prilejit la cea tocmală. 

  

Lă XII. Fără an. Apostol Cehan cumpără cu 90 taleri în Prigorceni.: _ (Cărjeni) părțile strănepoţilor Tomei Prigorcea, . 

Adecă eu Drăgula cu sorumea Anghelina featele Trotanei 
nepoatele Dumei strănepoate Tomei Prigorcei, aşidere săminţiia lui. 
„Abrosie feorul Savului nepot Dumei strenepot Tomei Prigorcei a-- 
şiiderea au vinit săminţiia lor popa Lipovan fezorul Anghelinei din 
târgu din Veslui nepot Dumei strenepot (Tomei) aşiiderea au 
viuit săminţie lor Anăsiia fata Nastei nepoata Dumei strănepoată.: 
Temei Prigorcei aeşte toţi nepoți Dumei strenepoţi "Tomei Pri- 
gorcei au vândut o parte de ocină şi de moşie din sat din Cră-. 
jeaai ce acmu să cheamă Prigorceanii partea dinspre răsărit a 
patra partia aceaia au văndut din uric ciau avut de la bătrânul 
Ştefan Vd. şi zu vândut lui Apostol Cehan dereptu 90  talesi: 
licnoii şi acasta tocmală sau făcut denaintea a mulţi oameni buni 
denaintea popei lui Vasilie ot Fereşti i sinu ego Dănăilă şi. Toader: 
ottam şi denainte lu Pătraşco ot Baleşti şi popa Gligorie pisal: 
şi noi vaz'du sic tocmnlă bună neam pus şi pecetile. săş facă şă - 
dommnescu ca să să ştie, 

XX XX X degete 

- 

  

LXXIU, Fără an. Apostol Cehan cumpără cu. 49 taleri partea Anisiei: din Prigorceni, | | ” : aie a 

„Adecă eu Anăsie fata. Nastei, nepoate Dumei din sat din: 
Pri | gorceni şi cu fiu miu Chirili. şi fiicăme Marea scriem Şi mărtu=
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risim cu cestu zapis al nostru cum noi de bună voia | noastră de nime 

nevoiţi nici asupriţi am vândut a noastră dereaptă | ocină şi moşie 

din satu din Prigorceani ce să va alea | gi parte noastră şi o 

am vândut dumisale lui Apostol fiorul | lui Cehan direptu şease 

sprezeaci taler bătute ca să fie | lui şi ficiorilor şi nepoților lui 

dereptă ocină şi | moşie în veaci de acmu înainte şi acei bani ce 

mai sus scriem iam | luat dinnainta Dumei ce au fost scrisu şi di- 

naintea Neculcei | fezorul lui Onilă şi denainte lui Pătraşco de 

Băleşti | şi denainte şi a lui Gheorghiţă Rogoijanul şi a Pantei | 

şi a lui Andreiu fiul logofătului Răcoviţ şi a mulți oameni | buni 

şi pre mai mare credința nem pus degete în loc de pecete | ca 

să să ştie, | 

Obs. Pe dosul hârtiei se găseşte începută o altă redacţie : 

„adecă eu Anăsiei fata Nastei de Prigorceani şi cu feciorul miu 

Chirilă şi fiicămea Mirla scriem şi mărturisim cu cestu zapis al 

nostru, cum noi de bună voia noastră, de nimene nevoiţi nici a- 

supriţi ce am vândut a noastră ocină şi moşie de drepiă ce am 

avut“ «. 

az Costantin Cehan 

Eu Pătraşco diiac (1. p. numele) 

pis. Gavril, Neculcei (|. p. 

2 puneri de degete 

az Andreiu 

—— 

LXXIV. Fără an. Apostol Cehan cumpără cu 20 taleri părţile Tihului 

în Prigorceni, | 

Adecă au venit Simion cu femeaia sa Alexandra fata loi 

Gavril Tiholoi mărturisăscu cu cestu ispisocu al miu cum am 

vândut a mea direaptă ocină şi moşie din sat diin Prigorceani ot 

Vaslui partea Tiholoi ce se va aleage din tot locul despre apus 

de neme nevoită nici împreasurată ce de a sa bonă voe şi o au 

vândut lui Apostol Cehan dereaptu 20 de taleri bani buni şi acasta 

tocmală sau făcut denainte a omeni boni anume diiaconul Bosie 

şi Vasilie şi Gavril Beanchie şi Parca şi .Moisia şi Toader de- 

reptu acea şi noi văzindu tocamală bună între denşii noi încă 

ne am pos peceţile ca să să ştie. 

XX XX diiaconul Bosie 

Surete: ms. XXX1.330. - pop, Vasilie pisal 

Surete XVI, (Fereşti. 4
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LXXV. Fără an. Apostol Cehan cumpără cu 20 lei în Prigorceni 

părţile lui Ambrosle, 

, Adecă eu Ambrosie fe&orul Savoloi nepot Domei strenepot... 

eu înşomi mărztoresco co adastă skisore a me. com am vândot 

parte mia de ocină şi moşie denn sat deînu Prigorciani den parte 

despre răsărit. aciae amu vădotă de neme nevoitz, nece împreso- 

ratu ce de a mia bănă voe, eu amu vădot, loi, Apostolz Cehanu 

(şters ; şi am dato paAu=—pentru) şi eu amu văndot derepto 20 de lei 

şi pazasta tocmală, . au fost popa Vasilie den satu. de acolea. şi 

Dănăilă şi Toader i Vasilie Leaţea şi noi vazîndo bonă tomală 

şi plata neamu pos şi peceţile 

X XX X XX (patru puneri de degete) 

Surete ms, XXXI, 331 pop Vasilie pisal 

LXXVI, Fară an. Apostol Cehan cumpără în Prigorceani părțile 
Loghinei pentru un poloboc de mere (10 galbeni). 

Adecă eu Loghina şi fetorul meu Orăş înşine mărturisim cu 

cest zapis al nostru, cum am vândut partea noastră de ocină den 

sat din Prigorceani, ce să va aleage şi cumpărătură lui Apostol 

Cehan şi neau dat un poloboc de miare dereptu zeaci galben işi doi- 

galbeni bani gata, şi aiasta tocmală sau făcut denaintea a omenii 
buni denaintea lui Toader croitoriul şi lui Vasilie Răjgău, şi de- 
naintea popei tui Bosie. şi popei lui Vasilie. şa lui Dănăila Vrabie 

pisal şi mai mare mărturie neam pus şi peceţile ca să să ştie. 

X (o pecele) Eu popa Vasile (|. p.) 

Surete ms. XXKI, 331 Gligorie isca! 

lui LX, Fără an. Apostol Cehan cumpără cu 8 lei in Prigorceani părţile 

-Adecă eu lonaşco şi cu femezia me Anghelina şi f. torii noştri 
cu Grozava şi Costantin, Anghelina fata Trofanei nepoat Dumei (scris 
deasupra: strănepoata Tomei Prigorcei] înşine mărturisim cu cestu 
zapis al nostru. cum am vândut o parte de ocină şi de moşie din 
sat din Prigorceani. ce se va veni partea noa(stră) dinspre răsărit 
şi din sălişte, şi din câmpu şi din tot locul de nime sitiți nic îm-
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“presuraţi ce de bună voia noas(tră) am vândut lui Apostol Cehan 
dereptu 8 lei bătuţi denaintea a oameni buni denaintea Nechitei 

“Şa lui Vasilie şi denaintea lui Dănăilă feorul popei şa lui Toader 

"Fleşcăi şa mulţi oameni buni pisal pop Vrabie ca să să ştie, | 

X (un deget) 

LXăVIII. Fără an. Apostol Cehan cumpără cu 25 lei părţile Hanţului 
“în Prigorceni, 

Adecă eu Hanţul fiăurul Trufanie niputul lui Andrunică sre- 

“neputul Ghidului însumi mărturisescu cu castă scrisuare a mea 
cum ami vândut o parti de ocină din sat din Prigorceani | în ţi- 
nutul Vasluiului în partea despre apus din &umătate de sat a treia 

parte aceaia am văndut de neme înbiiaţi nice împresurat ce de a 

“mea bună vue. am vândut lui Apustul Cehan dereptu 25 lei asta 
“tucmală sau făcut denaintea loi Vasilie de Băliţeani şi .denaintea 
lu Dumitraşco de Buhăeşte şi denaintea a mulţi omeni buni şi 
mai mare credinţa ne am pos şi peceţile, 

Eu Domitraşco de Buhăeşti încă la aiastă tocmală 

Surete ms. XXXI. 336. „2 peceţi 

LXXIĂ, Fără an. A postol Cehan cuimpără cu 15 tei părţile Var- 
"arei, in Priggrceni, 

Adecă eu Varvara fata lui Gavril Bustei de Buhăeşti srene- 

„poată Ghidului de bună voie de nime îmbiiată nici împreasurată 

„den Prigorceani ce Sa va aleage parte tătăneameu lui Gavril 

Buștei. o am vândut lui Apostol Cehan dereptu 15 leai bătuţi şi 
„acesta tocmală Sau făcut dennaintea a omeni, buni ariume Vasiliie 
“Giurge de Ziătăreşti, şi Gheorghie şi femeia me şi Vămava de 
„Bulaţi şi Vaşilie de Bălițeani şi eu „pop Uzsul de Scanteai am scris 
„prea mai mari „readinţa neam pus și, peaceţile : să să ştie. 

x x x x ingiscifrabil 

LĂXĂ. Fără an. Apostol Cehan cumpără cu 10 ughi şi 10 potronici 
părțile lui Ştetari în “Prlgorcenl. dati 

Adecă eu Ştefan şi nepotomiu Crăton şi nepotăme Gahiia 
„Moisoe şi. sorume Drăgâlina- şi Necula şi Ștetanee * sorosa sin 

Ulina nepoți Ioi, Gavril Trocheş şi Mărie sin “Gavril toţi nepoți Îpi
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Berdelăsoa sororisa a Todosie scri eu şi mărtorisim co caste: 
zapis al nostru di nime prisorat nici asopriţi ci de a nostră bonâ: 

voie am văndot driaptâ ocinâ şi moşie din sat din Prigor- 

ceni parte despre apos din gomătate de sat gomătate dumisali: 

Apostol Cehan 17 ug 10 pot. săi fie ocinâ şi moşie şi aasta tocmală. 
sau făcut din naetia a molţi ocameni boni Vasilie de Bălițisni şi: 
Dănăilă de Fereşti şi Vasilie Leţe oitam. 

Surete ms. XXXI, 338 Eu popa Bâsie pisal: 
şi nim pos şi peciţili 

LXXXI. Fără un. V. Huhulea vinde cu 68 taleri lui Aposto! Cehan- 
partea sa din Strămtura-zălogită. 

PER - . . 

-+ Eu Vasilie Huhulea mărturisăscu cu cest zapis al mieu 

cum am luat de la Apostol lui Deaii Gheorghe şeas dzăci şi| 

optu de taler pentru ocină ce avut părintele mieu | Huhulea cu: 

Goga postelnicul depreună cumpărată | şi iam dat şi zapisile ce- 

âm avut de la Irimie Vodă în mâna | lui şim luat aceşt bani pentru 

Strămtura despre apa Vasluiu | lui să să ştie denaintea Tomei din 

Părtănaş şi denaintea popei de acolea şi denainte lui Pavăl de a- 

colea ca să să ştie—Vasilie Huhulea au scris (|. p.) şi întracasta 

ocmălă sau tămplat şi Gligorcea fecorul lui Gheorghie Siemni-- 

ceanului (|. p.). | 

Surete ms. XXXI. 93. zde pisal az Tecman diiac: 

(aici scrisam cu Tecman diiac) 

LXXXII,. 7139 April 24 (1631) Iaşi, Moise Movilă Vodă întăreşte lui: 
Racoviţă Cehan părţile din Fereşti şi Vilneşti cumpărate de pe -la răzeşi. 

60 Moisi Moghila Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 
țării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră” şi înaintea a lor 

noştri Moldoveneşti boiari a mari şi a mici, sluga noastră Răco- 
viţă fiul Petrei Cehan şi a adus un zapis de mărturie de la Cră- 

ciun Roşca şi de ia Gheorghe Grecul şi de la Trif din. Bosăn-- 

ceani şi de la alţi oameni buni şi foşti militari, astfel scriind şi 

mărturisind în cel zapis cum au venit înainte lor Dodul şi Berbeace: 
fii... din Fereşti (607 epepu) de a lor bună voe de nimeni siliţi nici 
învăluiţi şi au vândut a lor direaptă ocină şi moşie toată partea. 
lui Echim câtă se va aleage din satul Fereşti (Rack uacr eham tan 
„Oc H3BepeT BX CEAC pepeni). pentru 33 taleri de argint; acea. 

parte de ocină partea lui Echim ei au văndut mai. sus scrisului 
Petrei Cehan, care acea parte a lui Echim a pierdut-o pentru dabile, 
căci au plătit pentru el acei de mai sus Scrişi oameni la dare (ro:
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-POA SACT EKHMOR H3THEAA papi AAEHAE SAHEX NAATHA Ha Her iu 

“Bunucanții AioAn 34 A4H) şi după acea ei au vândut partea 

lui cum scriem mai sus. Şi întracestea iarăşi au adus un zapis 

de mărturie sluga noastră mai sus scrisă Răcoviţ Cehan de la 

“Petre din Fereşti (Gr ne pu Gr gepupt) şi de la Gavril deacole 

şi de la Moisea şi de la alți oameni buni şi foşti militari (eounuu 

mpkauiu), astfel scriindu şi mărturisindu în acel zapis cum au venit 

înaintea lor Solomiia fata lui Vreameş de a ei bună voe de nimeni 

silită nici împresurată şi au vândut a ei dreaptă ocină şi cumpără- 

ură ce au cumpărat tată! ei Vreameş de la lon Porşea şi de la 

Mareş, toată partea lor câtă se va alege din acelaşi sat Fereşti 

(Gr ere ceas depripu). pentru 80 taleri de argint; aceale părţi 

de ocină ea le-a vândut părintelui slugii noastre mai sus scrisului 

Petrei Cehan (pOANTEAIK cAvru Haus BWIUnHCAH NETpE MEXaHoE) 

Şi iarăşi au adus un zapis de mărturie de la Nacul aprod 

din Olăneşti şi de la Petrea hăn(sărel) ot Fereşti (cor deperpu) 

şi de la Parca şetrărel de acole şi de la popa Ștefan de acole 

şi de la Gavril hăn(sărel) de acole şi de la alţi oameni buni şi 
foşti militari astfel scriind şi mărturisind în cel zapis, cum au venit 

înaintea a lor Palaghia cu fii ei Costandin şi lonaşco, nepoți lui. 

“Bantăş dvornic şi au vândut jumătate bătrân (nea c'rap)) din VIl- 

neşti, partea fratelui ei Dumitraşco Bantăş, câtă i se va aleage 

în ce! sat Vilneşti ; aceaia ei au vândut-o slugii noastre mai sus 

scrisuiui Răcoviţ Cehan pentru 12!|, ughi, bani buni. Drept aceaia 

“Domnia mea cum am văzut aceale zapise de mărturie, domnia 

mea an crezut şi încă şi de la noi am dat şi am întărit lui pen-: 
tr'aceia toate acealea mai sus scrise părţi de ocină cu loc de he- 

deşteu, şi de mori şi cu priseci şi cu livezi şi cu tot venitul, ca 

să-i fie şi de la domnia mea slugii noastre mai sus scrisului Ră- 
„coviţ Cehan dreapte ocine şi moşii şi cumpărături şi uric şi întărire 

neruşeit nici odănăoară în veaci înaintea acestei cărţi a noastre. 

Insuşi Domnul a poroncit 

în laşi la anul 7139 April 24 

Gheanghia vel logofăt a învăţat şi a iscălit 

-+ lonaşco | 
Pecetea în ceară roşie: -- Î60 MoHcHi MerHAa BOEROAA EX 

SAMACTIIO TenApă BEMAN MOAAACKOH, cap de bou, 
Obs. Textul slavon în Surete ms. XXXI, 233. 
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, LXXXIII. 7139. Mari 22 (1631) Iaşi. Moise Vodă Moghilă dă carte lut 
Racoviţa Cehan de stăpânire în Pereşti contra lui Ghervasie. | 

16 Moise Moghilă Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării, 
Moldaviei ; dat-am âcâastă carte a domnii mele s lugii noastre lui 

Racoviţă Cehan Spreaceaia ca să fie tare şi putearnic [acuz n 

nai] cu cartea domniei meale a ține şi a opri (Aep%aTu n GOnuparu) 

pe Ghervasie de la ocina sa, din satul Fereşti (Gr cae deperu) 
din partea lui până ce i se va aleage partea lui Ghervasie, câtă i 

se va veni, iar mai mult să nu aibă a se amesteca: iar cui seva 

părea cu strâmbul sâ stea de faţă înaintea noastră şi altie! să du îie- 

Domnul a zis In laşi la anul 7139 Mart 22 

Ghiaâgheă vel logotăt a învăţat 
Pecetea în tuş roş +  Focea 

Obs. Originâlui slavon hârtie. Surete ms. XXXI 69. Arhiva: 
di. C. Istrati, 

 LXXRIV 7141 Decembre 15 (1632) Iaşi. Alex. iliaş Vodă întăreşte lut 
Râcovifa Cehan spatar cumpărăturile făcute in Vilneşti'de la răzeşi cu trei po-- 
loboace de miere, 

J& Alexandru lIliaş Voevod, cu mi'a lui Duwnezeui domn 
țării Moldaviei. cum au venit înaintea noastră şi înaintea a lor 

noştri boiari, Palaghia , tata lui Bantăş şi cu fii ei Costantin şi I6naşco: 

nepoți Greacăi, de a lor bună voe de nime siliți nici învăluiţi şi 

au vândut a lor dreaptă ocină şi moşie jumătate dintr'un bătrân 

din satul Vilreşti (noacauita GOT ceaun crap GOT CEAS RHAHeipiu) ce-i 

în ţinutul Vasiuiutui (Bacarioctow). aceaia âu vândut slugi 
noastre lui Racoviţă Cehan spătar peatru trei poloboace med (ro 
NOAOBOANE MEA) şi au platit lor deplin şi iarăşi mai înâinte vreame 
(nptmac epkmene) îarăşi au vândut lor aită giumătate dintr'un- 
bătrân (GOT Anucrap) din acelaş sat Viineşii, partea lui Bantăş, 
Deci noi văzând între ei şi de bună. voe tocmală şi deplină plată 
de la noi încă am dat şi am întărit înşine lui, ca să-i fie lui şi. 
de la noi direaptă ocină şi cumpărătură cu toate veniturile neru- 
şuit nici odănăoară în veci şi altui Să nu se ameastece. 

Donidul a.zis în laşi vleat 7141 Dec. 15.. 
Gheanghe vel logoiăt a învăţat şi a iscălit 

+ Cristea Daimian 
Pecetea d donihcăștă îi ceară roşie : 160 ancăanA pă Hanau Boigoaa. 

EX. mA. reâSAgi. semâia MOAAARckCH cap de bou. 
Este şi uii suret vechiu 

Obs. Textul slavon în Surete ris. XXXI 340. 
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LXXXV. 7142 Ghenar 24 (1635). Iaşi. Vasile Vodă Lupul intăreşie fraților 

Apostol şi Racoviţă Cehan cumpărăturile făcute cu 40 tale:i în Prigorceni. 

i& Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării Mol- 

daviei; adecă acest adevărat al nostru credincios boiarin Ra- 

coviță Cehan al doilea logofăt (g'ropm amoros) şi fratesău A- 

postol, au arătat înaintea noastră zapis de mârturie (aanuc 34 

cacaskreacrao) de la popa Vasilie din Fereşti (Or depepn) şi de 

la Vasilie diiaz din Zlătăreşti şi de la Vașilie diiac din Olăşeşti 

şi Petrea păharnicul din Fereşti si Ciocărlie de acole, şi de- 

nainte a mulţi oameni buni, cum au venit înaintea lor Toader | 

diiac din Portar, de a lor bună voe de nime silit nici învăluit 

şi a vândut a sa dreaptă ocină şi cumpărătură o parte de ocină 

din satul Prigorceani, ce i-a fost lui cumpără!ură de la Zahariia 

fiul lui Toader, nepot Ignătoae (nruzroac) sora lui Berdilă hat- 

manul, toată partea lui câtă i se va aleage din vatră din sat şi 

din câmp şi din tot venitul; aceia au vândut mai sus scrisului 

boiariului nostru Răcoviţă şi -frateiui său Apostol drept 10 

taleri buni. Deci Domnia mea Cum am văzut cel zapis de la 

acei oameni buni de mărturie de la acei oameni, am crezut 

" (6ebponayoa) drept aceaia ca să le fie lor şi de la Domniia mea 

dereaptă ocină şi Cumpărătură şi întăritură cu toate veniturile. : 

Și altul să nu se ameastece, - 

Domnul a arătat. 

scris în laşi Ja anui 7143 Glhenar 24 

Pătraşco Başoia vel logofăt a iscălit 

+ Borleanul 

Pecetea cu ceară aplicată pa hârtie : Ico naciane BOeROAA, BI, 

MACTIIO FENAPZ 2EMAN MOAAagekou Cap de bou, 

Obs. Textul slavon în Surete ms. XXXI. 251. 

LXXXVI. 7143 Iulie 18 (1635) Iași. Nianiul vornicul de poartă cercetează 
în pâra dintre Cehăneşti şi Moise, de i-au intors sau mu banii pentru Pri- 
gorcen!i, Bolea dvornicul. : 

Grroas (adică eu) Neaniul dvornic ghotnei scriem şi mărturisim 
cu castă scrisoare a noastră cumu sau | pârăt de faţă înnaintea 

mării sa!e lui Vodă, Apâstol Cehan şi Răcoviţă, logofătul cu
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| Moisea din Olăneşti pentru nişte părţi de ocin din sat din Pri- 

gort'tni din partea despre | apus partea lui Berdilă şi partea 

Alexei Măniiacul şi parte altui Alecsăi fiorul | Giurgioac şi parte 

-jui Toader de Portari şi partea Petrei şi a surorii lui a Teclei 

| fizorii Băcă zicăndu Apostol că aceale părţi de ocin au fost 

cumpărătură socrosău | Bolei ce au fost vornic de la acei oa- 

meni ce mai sus scriem. iar Moisea au zis cu simenţiia | lui că 

aceale părţi de ocin ce au fost cumpărat Bole iau întorsu banii 

înapoi şi | are şi mărturii. oameni dinnaintia a cui au întorsu 

banii Bolei. deci măriia sa Vod mau trimes pre mene acolo. să 

străngem oameni buni şi să socotim de să va afla că au | cum= 

părat Bolea aceale părți de ocin şi nu va fi întorsu Moisea cu 

ruda sa acei bani Bolei ca să aibă a le ţăne Apostol şi cu fraţii 

săi aceale părţi de ocin iar de | va avea Moisea măsiturii cum 

au întorsu banii Bolel înapoi. el să le ţie Moisea şi cu semen- 

ţiia lui; deci noi am strânsu oameni buni. megiaşi preoți şi slugi 

domneşti şi au mărturit cum | au întorsu Moisei şi cu oamenii 

săi bant Bolei înapoi; deci eu nice aşea nu iam crezut ce leam 

dat | leage să jiure Moisa cu 24 de Oameni pe staa Ivanghelie şi 

au &urat cu toți cu acei | ăurători cum au intorsu Bolei banii 

înapoi câţ au fost dat pe aceale părţi de ocin. după aceaia sau 

sculat Apostol şi cu logofătul Răcoviţ au adus mărturi | pre 
Alecsa şi pre Banul şi mulţi cameni şi au mărturisit cum acei 

bani | nu iau întorsu Moisea Bolei ce au Eurat pe strămbul. deci 
Moisea vazând că au grcşit | dintăiu înnaintea noastră şi înainte 
a mulţi ficori de boiari din curtea | dmsale lui Vvod şi au că- 
zut şi sau rugat cu mulţi oameni buni dimprejur megiiaş dumi- 

sale logofatului lui Ră(co)viţa şi frăţinisau lui Apostol pentru | 

acel &urământu ce au greşit cum nu să cade deci logofătul şi 

cu Apostol | pentru voia noastră şi a celolalţi oameni buni 

megiiaşi nau vrut săl mai părască pre | Moisea întrait chip. ce 
lau lăsat şi sau înpăcatu. dinnaintea noastră ca să aibă a ţinea 

| logofătul Răcoviţ şi cu Apostol şi cu alţi fraţi a lor. toate a- 

ceale | părţi de ocini din Prigorceani din partea dinspre apus 
numai dintraceale părţi | ce mai sus scriem ca să aibă a ţine 

Moisea şi cu Săminţiia lui partea lui Berdilă. să o ţie cu tot 
„Venitul iară cu ceale părți acelora oameni ce sau fostu ameste- 
cat intăiu. Ca să nu aibă nici o trbabă aşa sau tocmit de bună 
voia lor dinnaintea “noastră. deci noi încă leam făcut de la noi
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-a&asta mărturie şi mai pre mare credinţă. neam lepit şi peceţila 

-cătră acestu zapis. şi am iscălit şi de acmu înainte ca să nu să 

mai păzască unul pe altul de adastă pâră niă odată în veaci. preste 
“Scrisoarea noastră şi eu Dumitraşco Diacul am scris acest zapis. 

u las Vit 7143 lulie 18 

az Neaniul dvornic iscal 

az Dumiiraşco dvornic, iscal prilejuitumam şi eu 

az Dumitru dvornic glotnii şi eu mam tâmplat întraceasta tocmai 

Nicolas Nicoleţ vel şatrar iscal prilejitumam şi eu aici. 

LXAXVI, 7143 Iuli 21 (1635) lași. Vasile Vodă judecă pâra între Moise 
«şi frații Cehan pentru Prigorceani, şi dă rămas pe Moisă, 

I& Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn ţării Mol- 
“daviei, cum au venit, înaintea noastră şi înaintea tuturor a lor 

nostri Moldoveneşti boiari a mari şi a mici slugile noastre Apos- 

tol Cehan şi fratesău Răcoviţă logofăt şi s'au pârât de faţă Ina- 

intea noastră şi înaintea a tot svatul nostru cu Moisea din Olă- 

eşti pentru o parte de ocină din satul Prigorceani din partea 

despre apus (corka aanaa), partea lui Berdilă şi Alexei Mâniac 
Şi părțile altui Alexă fiul Giurgioae (ceha Lavpia9ac), şi partea lui 
“Toader din Portari şi pariea Petrei şi surorii. sale 'Tecia, iii 

Băcai (cuB£ Baka), zicând Apostol Cehan cum aceale părți de 
ocină fost-au cumpărătură socrului său (ecmv uw/) Bolea biv 

dvornic de la cei vameni ce scriem mai sus; iar Moisea şi 
semințeniile sale zicăndu cum aceale părți de ocină ce a fost 

cumpărat Bolea intors'au banii înapoi (aparnau nuau HA34A), are şi 

“marturie Oameni înaintea cărora au' întors banii Bolei (rac 
N CREA TEATRO AAN GOT HprEA, HOMO BPATHAII ISU Boacau). Deci 

Domnia mea şi cu tot al nostru sfat aflat-am şi am trimes pe bhiarul 

nostru Neaniul dvornic de gloată (Atoprut rASTHIiU) ca Să adune 

(Aa enpkunr) oameni buni şi bătrâni şi să arate cu acei oameni 

cum se va afla mai cu dreptul (man că NpABAVI) ; şi aşa au 
aflat cum a cumpărat Bolea acele părţi de ocină şi n'au întors 

Moisea cu seminţeniile lor banii Bolei îndărăt să aibă a stă- 

-pâni Apostol şi cu fraţii lor aceale părţi de ocină, iar Moisea 

Şi semințeniile sale cum să aibă marturie că au întors banii Bolei
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înapoi ca să aibă a stăpâni ceale părți de ocină Moisea şi cu 
seminţeniile lor. Astial boiarinul nostru mai sus scris, Neaniut: 
dvornic a strâns oameni buni şi bătrâni, Ocolaşi megieşi şi. 
preuţi şi slugi domneşti ; şi astfel au mărturisit. cum au întors. 
Moisea cu seminţeniile sale banii Bolei înapoi; iar boiarinul 
nostru Neaniul dvornic nici cum nu crezu lor, ci făcutu le-a lor 
leage (Ha careopuau uk 3ak0H) dreaptă, cum să aibă a jura. 
(Aa umar Bonu're) Moisea şi cu semințeniile lor cu 24 oameni 
buni pe sfânta Evangheiie (cz ABaAcckT H WETHpU AIOAN ACEpH: 
Ha cTraa rain). lar Moisea cu semințeniile sale, ei s'au sculat 
cu cei oameni toți 24 oameni buni' şi au jurat pe sfânta Evan-.- 

„ghelie (n Boxnan) cum au întors cei bani Bolei înapoi 
(Kao BpaTuan Tux nusu Boactu H43a4) deplin câți i-a fost dat: 
Bolea pe aceale părţi de ocină, lar după aceea s'au scuiat 
siugile noastre Apostol şi frate-său Răcoviţ logofăt şi au 
adus mărturie pe Alexe şi Banul... cari au fost vândut a- 
ceale păiţi de ocină şi mulţi alţi oameni buni şi astfel au. 
mărturisit (maprwpucuan) pe cum acei bani nu i-a întors Moisea 
Bolii, ci au aflat cum au jurat Moisea cu seminţeniile sala pe 
Strămbul (ax Bona mouc'k ca NAEMENIUA UK Hă kguBa). Deci Moi- 
sei cu sc minţeniile sale văzând cum au jurat pe strâmbu, (ax Bo- 
HAN Ma KpuE) strâns'au oameni buni boiari. şi militari înainte 
(hi nprkanin) de la curtea domnii meale Şi Sau rugat de (Roun):. 
Apostol şi de fratele său Răcoviţ logofăt, căci că au jurat pe 
Strâmbul (nowro BeHaina KpHEAY) să nu se mai părască 
(Aa ue maNrrarii), ci s'au împăcat şi sau tocmit (uz vanp- 
nurkct n norokamack), Deci Apostol Şi îrate-său Racoviţa 
logofăt au iertat pe ei şi n'a mai vrut să mai părască pe Moisea (npecrua n negzcYomn'P han "rkraru Ha AMouct) şi peseminţeniile 
sale, şiastfel s'au impăcat şi s'au tocmit întresine denaintea 
noastră şi denainte a tot svatul nostru să aibă a stăpâni Apos-- tul şi cu fratesău Răcoviţă logofăt şi alţi fraţi ai lor toate 
aceale părţi de ocină,din satul Prigorceani (GOT ctao npuropwknu) din 

„ partea dinspre apus, tocmai din aceale părţi, care mai sus sânt scrise, să aibă a stăpâni Moisea cu seminţeniile sale partea lui Berdil, iar cu alalte părți să nu aibă nici o treabă (nn tAne- rphec). Deci Domniia mea Şi cu tot al nostru svat cum am văzut că astiel s'au împăciuit şi s'au tocmit între sine de a.
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lor bună voe şi Domniia mea încă am dat şi am intărit slugilor: 
ndastre lui. Apostoi Cehan şi fratelui, sâu Racoviţă logofăt şi : 

altor fraţi ai lor pe aceste de mai sus zisepărţi de ocină, ce- 
Scriu mai sus să le lie şi de la domnia mea direaptă ocină şi 
cumpărătură' şi uric şi întăritură cu toate veniturile, ce li se va 

ăleage neruşuit nici odănăoară în veacii vecilor, şi să nu aibă 

a se mai pârâ de aceasta pâră; şi altul să nu se ameastice. 
Insuşi Domnul a poruncit. | 

| în laşi la anul 7143 lulie 21 

Pătraşco Başotă vei logofăt a învăţăt şi a iscălit, . 

-P lanos lonsuw (scris şi cu litere latine).. 

Pecetea domnească desprinsă. 

Obs. Textul slavon. Surete ms. XXXI 253. 

Cartea aceasta Cuprinde în sine o pagină foarte impor- 

tantă din istoria vechiului drept romănesc: jurământul falş,. 

jurătorii, împăcarea părţilor, curat vorba veche, de cât o jude=- 

„cată dreaptă mai bine o impăcare strămbă. 

LXXXVIII: 7144 Mărt 6 (636) laşi: Văsile Vodă intrăreşte lui Racoviţă 
Cehan al doile iogotăt cumpărăturile făcute cu un cal în Vilneşt pe Teleajin. 

Ia Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Mol- 

dăviei. cum a venit înaintea noastră şi înaintea tuturor a lor 

noştri Moldoveneşti boiari a mari şi a mici, boiarinul domnii 
reale ciedincios Racoviţă Cehan vtori logofăt şi a adus un zapis 

de mărturie de ia Nestor păharnical din Beneşti şi de la Gheor- 

ghie paharnicul de acole, din. Gărbeşti şi de la Gavril Benchea 

din Fereşti (6 ifegiipn)şi de la Parca şetrâr deazole şi de 

la Ciocârlie pita deacole- şi de la Dănăilă sulgerel (ev atepea) şi 

de la Vasilie Leaţea de acole şi de la alţi oameni buni şi foşti 

miilitări (&otin naut) Şi ocolaşi megiaşi, astiel scriindu şi măr- 

turisindu în. cel zăpis cum au veait înâintea lor Ardarie fiul lui 

Pircel şi surorile lui Aniiesiia şi Nazaria i Solonica de a lor 

bună voi de nimeni siliţi nici învăluiţi şi au vândut a lor di- - 

teaptă Geină şi moşie toată partea părintelui lor (65rua um) Du- 
fhitru Purcel câtă li se va aleage din satul Vilneşii pe Teleajen 
com tea Buaiciuui nă retea) ce-l în ținutur Vasluiului (ars.
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„ECT VW BACET BăcarHiCkoN); aceaia au vândul-o  bo'arinului 
“domniei meale mai Sus scris lui Răcoviț Cehan pentru un 
cal bun (paAn An Ko As&pin). Deci domnia mea cum am văzut 

;-cel zapis de mărturie, Domniia mea am crezut şi încă şi de la 
noi am dat şi am întărit lui daci pe acea de mai sus scrisă 
parte de ocină din acel sat Vilneşti câtă i se va aleage partea 

“lui Dumitru Purcel ca să-i fie şi de la domniia mea boiarinului 
"nostru mai sus scris direaptă ozină şi moşie şi cumpărătură şi 
uric şi îutăritură cu toate veniturile, nereşuit lui nici odănăoară 

"în veaci. Și altul să nu se amcastece, 

Iasuşi Domnul a poruncit 

In laşi la anul 7144 Martie 6 
“ Pâtraşco Başotă vel logofăt 

+ lonaşco 

Pecete mare în ceară roşie, sfărmată 

Obs. Textul slavon în Surete ms. XXXI.245. 

  

LXXXIX. 7144 Iuli 3 (1636) laşi. Vasile Vodă întăreşte lui Apostol “Cehan cumpărâtura, ce a ţăcut cu 25 taleri in Prigorceni, de la răzeşi. 

16 Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării Mol- 
daviei. adică această adevărată sluga noastră Apostol Cihan a ară- 
tat înaintea noastră uu zapis de mărturie de la oameni buni şi slugi -domneşti (1 cavru POCNOA4packuy) anume Bosie diiacon şi Moisea şi Vasilie şi Gavril Beanchia şi Toader şi Parca şi mulţi oameni "buni, cum au venit inaintea lor Simion cu fămeaia lui Alexandra fata lui Gavril Tihul, nepoata Cogei (anvka KO) de a lor “bună voe de nimeni siliți nici învăluiţi și au vândut a lor dreaptă ocină, toată partea ei câtă i șe va aleage din satul Prigorceni (GOT ceao npuropukHu) ce-i în ţinutul Vasluiului (uro v goacer "“BacAV) aceaia au vândut lui Apostol Cihan (anosemoasau “HXanz) drept 25 taleri de argint. Deci noi. văzând zapisul lui, [iar 10; am Cezut şi de la noi incă am dat şi amintărit slugii noastre „lui Apostol Cehan acea de Wai sus zisă parte Alexandrei, fată “Tihului Gavril, nepoata Cogei din satul Prigorceani, Ca să-i fie dui şi de la noi dreaptă ocină şi Cumpărătură şi uric şi întăritură
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cu toate veniturile neruşuit nici odănăoară în veaci şi altul săynie - 

se ameastece, : 

Insuşi Domnul a poruncit. . : 

Gavril Măteiaş vel logofăt In laşi la anul 7144, lulie 3 ! 

Pecetea in ceară, căzută 
| -- Focea . 

Obs. Textul slavon în Surete ms, XXXI, 249. 

XC. 7145 Iulie 11 (1637) Iaşi. Vasile Vodă întăreşte lui Ratoviţa 
Cehan al doilea -iogotăt cumpărăturiie din Făstăci şi Fereşti; cu 20 ughi aur, 

16 Vasille Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn ţării Mol- 
daviei ; cum au venii înaintea noastră şi inaintea tuturor -a lor 

noştri Moldoveneşti boiari a mari şi a mici Tudora şi Căzaca 

fetele (Azipepn) Dochiei, nepoatele lui Anton strănepoatele lui 

Vreameş, de a lor bună voe de nimeni silite nici învăluite şi au 

vândut a lor dreaptă ocină şi moşie, câtă «e va aleage partea 

lor din satul Fereştii (Gr ceao depeun), ce-i în ţinutul Vasluiu- 
lui (mo $ gaocr Bacaviockom) din vatra de sat şi din câmp şi din 

tot venitul; aceaia au vândut la al nostru credincios boiarin 

Răcoviţă Cehan al doilea logofăt pentru 10 ughi (Srapeuy), galbeni. 

Deci boiarinul domnii meale Răcoviţ logofăt s'a sculat şi a plătit toţi. 
deplin acei de mai sus scrişii bani 10 ughi în mânule Tudorii şi 

Cazacăi, Deci noi cum am. văzut între dânşii de bună voe toc- 

mală și deplină plată, asemene de la noi am dat şi am întă- 

rit mai sus scris boiarinului domniei meale, Racoviţ logofăt pe 

cea de mai sus zisă parte de ocină din satul Fereşti, ca să-i fie: 

lui direaptă ocină şi cumpăratură şi urlc şi întăritură cu toate - 

veniturile. Şi intracestea iarăşi au arătat înaintea noastră mai. 

Susscrisul Răcoviţ Cehan logofăt un.zapis de mărturie de la Şoltuz şi 

cu 12 pârgari din târgul Vaslui (or WoATv3 îi că ABANAASCET NĂPTApII : 

oT rez BacaStockom8). şi de la alalţi mulţi oameni buni şi negu- 

țători din acelaşi târgu (A. KSnuu GOT Toro par), scriind 

şi mărturisind în acel zapis, cum au venit înaintea lor Ştefan 

cizmari (unsmașu), fiul Antemiei, de a lui bună voe, de nimeni 

silit nici împresurat şi a dat a sa ocină şi moşie din satul Făs- 

tăci (Gr eeao găcTrăun), cei în ținutul Vasluiului, partea din - 

gios, din vatra satului şi din câmp şi. din tot venitul ; aceia a” 

dat iarăşi boiarinuiui nostru. Răcoviţ Cehan logofăt, căci că a.
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“plătit capul de: moarte pentru nessari stupi ce i-a furat şi 
"Pa plătit pe el la Paraschiv părcalab şi a dat pentru el 10 
ughi de aur. (n zanaaTHk - ras or emp'THi pan urbnuyneau 

” ERE £ SEDAA ÎI BANATHA €ro O NApAcKHEA OZpRZAAE Îi AAA 4 Hero 
AECET Srapcruiy: XGATHy..) Drept aceia acele de mai sus zise părţi 

„de ocină din satul Fereşti şi din Fâstâci să-i fie boiariului domniei 
meale Racoviț Cehan logotăt direaptă ocină şi cumpărătură şi uric 
şi intăritură cu toate veniturile şi neruşuit nici odinioară în veaci ; ; 

. Şi altul să nu se amestece. 
Insuşi Domnul a poruncit. în laşi la anul 7145 luli U. 

“Gavril Mateiaş vel logotăt, 
+ Şaidir 

"“Pecete domnească în ceară 'roşie lipită, cazută. 

Obs. Textul-slavon în Surete:-ms, XXI 265. 

XCI. 7146 (1638). Costantin Cehan cnmpâră cu un cal (20 ughi) o 
: prisacă cu pomi şi cu zămnic la Curseci (Vaslui): 

Adecă eu. Căzacul fecorul popei lui Mihăilă de Cursă€ însum 
mărturisăscu cu cestu zapis al meu cum am văndut presaca a 

: bătrănă de pre valea pomilor cu Zămnic » “în presacă şi cu pomi 
: în presacă şi pre. &ur. presacă.. şi o sălişte de vie cu pomi pre 
presurul viei, aşijdere în valea pomilor. lângă presacă. şi un loc 
de zămnic în valea pomilor să. fie : de udat grădina, în vatra sa- 
tului în Cursăăi unde să va.găsi loc de hrană. să aibă a să 

„hrăni şi o am vândut lui Costantin Gehan dereptu un cal bun. 
-şi am biculuit calul, cu oamen :bun :dereptu 20 ug dobrii de nime 
nevoit. ni înpresurat ce 'de .bună' voia mea şi postav 2 ug. de- 
naintea „popei lui Bosie.:de Fereşti.. şi denaintea lui Lepădat. ot 
tam şi denaintea Moisăi ot tam, :şi ;denaintea lui Siriian snu Ro- 
gojan. şi a lui Marie. "Snn Guzuc. “ot -Codăeşt. Şi denaintea lui 
Andronic ot Părtănoş. şi denaintea a mulți oameh bun. iar nime 
de frații miei. sau de oamenii să naibă a să amesteca întra€a 
parte ce am vândut. niă. dănăoară: in. veat. preste Scrisoarea mea. 

Gligorie. Vraghie pisal. - văleat 7146 
pzăpisul.- de (pri)saca. ta bătrână. “Cursăştii acestu zapis mii 

„de zeştre“, 

“Paladi agă
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XCIU. 7129 Martie 4 (1621). Costantin Cehan cumpără cu 15 taleri 

în Dnmbrăveni părțile Nastasiei. | 

Zapis de ocină să mărturituriseaşte cum au venit Nastasiia 

“fata Neanului nepota lui Lupe cu fecoru său anume Simion şi 

“fata sa Grozava de sat de Dumbrăveani de nime siliți nic înpre- 

“suraţi ce de bună voia lor au “vândut a lor parte de ocină....ce 

să va aleage toată partea lui cu tot venitul în sat în Dumbră- 

veani cu Joc de prisac. şi de grădină şi de fânaţ şi țarina în va- 

tra satu(lu)i cu tot locul cumui şi mai sus Scris au vândut lui 

Costantin sn Cehan dereptu cinsprăzea& taler mari bani gata. 

înşine mărturisim cu acest zapis al nostru denaiuțea a omeani 

“buni anume Albotă de Grăcini. şi Cozma deacolea şi a lui Filip 

„de Fereşii şi a Savei zet Moisei de Fereşti şi mulți oameni buni, 

Şi bătrâni şi tineri au fostu intraciastă tocmală şi mai mare cre- 

dință neam pus şi pecețile, . 

2 peceți, un ogar, ofloare. vleat 7129 measeţa Martie 4 dni 

AID 

CUI, 7146 (1638) fără loc și zi. Apostol Cehan cumpără cu 15 ughi 
părțile lui Orăş Bolea din Prigorceni şi alte sate. 

Adecă eu Orăş feciorul Bolei mărturisăscu cu cestu zapis al 

micu cum am vândut partea mea de ocină şi de cumpărătur. din 

„sat Răteazi de dinutul Tutovei. toată partea mea cu tot vinitul, 

aşiidere am vândut partea mea din Poeneşti de pre Racova cu 
tot vinitul. aşijdere am vândut partea mea din Pietreşti toată par- 
ca cu tot vinitul, aşijdere am vândut partea de la Prigorceani , toată 

(partea cu tot vinitul, de ţinutul Vasluiului deci aceaste par. 

napuH) ce mai sus scrie leam vândut lui Apostol Cehan 15 ugi 
“bani buni denajntea a oameni buni denaintea lui Bălan de Co- 

ocari şi denaintea lui Gligorie Prosie de Fereşti şi a lui Vasilie 
Răşgău de acolea; şi denaintea popei lui Vasilie de acolea şi a 
diaconului Bosie şi denaintea lui Nechifor şi a lui lon de acglea 

şi a lui Lepădat de .acolea şi denaintea Tomei lui Toderici şi a 

mulți oameni buni şi pre mai mare credinţă neam pus şi peceţile, 
Eu Gligorie Vrabie pisal. 

văleat 7146 

x Răzgan (|. p,). Balan (|. p.) „popa Vasilie. 

„Prosie (|. p.) Taderici ([. .p). 
„Orăş 7146 leat. 

-Surete ms. XXXI. -263.
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XCIV, 7147 April 29 (1639) Iaşi, Vasile Vodă întăreşte lui Apostol: 
Cehan cumpărăturile în Prigorceani şi Eăileşti cu 50 zloți de la răzeşi, 

IG Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Mol- 
daviei ; adică au venit înaintea noastră şi inaintea tuturor a lor. 
noştri boiari sluga noastră Apostol Cehan şi a adus (npuneciia) 
nescari zapise (3anuce) de mărturie denaiutea lui Vasilie din. 
Băliteni şi Dumitraşco, şi denaintea lui Dănăilă fiul Popei şi. 
Toader Flaşcă şi denaințe lui Gheorghe şi Vasilie Giurgea din 
Zlătăzeşti şi denaintea lui Varnav din Bulaţi, şi popa Ursul din: 
Scânteia şi denainte altor oameni buni din pregiur megiaşi, ast-- 

» fel scriindu şi mărturisindu în aceale zapise (ez "by 3anuce) cum 
au venit înaintea lor Hamţul ficior Trofaniei, nepot lui Andronic 
strănepot Ghidului, de nimeni siliți nici învăluiţi, ce de a lor 
bună voe şi au vândut a sa direaptă ocină şi moşie din jumă-: 
tati sat Prigorecani (or NoAoBHHA cea0 npiropwkhuM), a treia parte- 
despre apus (orKz 3anaA) ; aceia ei au vândut-o slugii uoastre - 
mai Sus scrisă Apostol: Cehan drept 30 taleri bătuţi (&wri). 
Şi iarăşi a mai cumpărat (man Kwnna), el Singur şi altă parte. - 
de ocină de la Varvara, fata lui Gavril, nepoata Bustei (kwe-- 
"'E&H), strănepoata Ghidului din acelaşi sat Prigorceani din ju- 
mătate sat treia parte (Wpiraa uacT), tot despre apus, aceaia 
el singur a cumpărat de la ei cu 30 taleri bătuţi. Și aşijderea a.. 
mai cumpărat (man una), el însuşi şi altă bhcată de ocină 
de la- lonaşco şi de la muiarea sa (wm wuuucâ), Anghelina. 
şi de la ficiorii lor Grozava şi Constandin, nepoți Dumii din. 
acelaşi sat Prigorceami despre apus ce se va aleage partea lor: 
cu toate venituri'e ; aceia el singu a cumpărat cu 20 taleri bă-- 
tuţi. Şi iarăşi au dus sluga noastră Apostol Cehan şi alt zapis 
de mărturie denaintea lui Vasilie Dărăbanul din Florinteşti şi de-. 
Ja Vasile Giurgea din Zlătăreşti şi de la Nicoriţă din Florinteşti 
şi de la Sima Pulicot şi de la Istodi fiul Simei ŞI Gligorie Dodut 
şi dela Nicul fiul lui Dărăban, astfel scriind în cel zapis cum au 
venit dinaintea lor Dienis şi sora lui Aniţa şi Vasilina, copii: 
Costinei, nepoți Todosiei şi Ifrim şi Arvat, strănepoți lui Bărlă. 
Și iarăşi seminţenile lor Cazacul si sora lui Mirca, copii Maricăi 
nepoți Tudosiei şi lui Ifrim şi lui Arvat, strănepoți lui Băilă ; şi 
aşijdere săminţiile lor Marica fata Măricăi Şi fiii ei Vasilie şi 
Ștefan şi Grigori şi lrodia şi Brănduşa Şi Stanca, toţi nepoți 
Tudosiei, şi Ifrim şi Arvat strănepoți lui Băilă, de nimeni siliţi.
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nici asupriţi, ce de. a lor bună voe şi au vândut a sa direaptă 
ocină şi moşie “din satul Băileştii ce este pe Racova în tinutul 
Tutavii, toată partea Todosiei şi Ifrim şi Arvat din vatra  satu= 
lui şi din țarină şi din fânețe. (or ckuoaru), şi din poiane și 
din tot venitul şi. cu vad de moară în apa Racovei (n cz Bgva 

„84 Matt: ga p'buk parent) acelea ei au vândut denaintea lor iarăg 
slugii noastre lui Apostol Cehan cu 60 zloți ughi. Deci Domniia mea 
cum am văzut cele zapisa ("rug aanuce), de mărturii de la atâ- 
ția oameni buni şi foşti. militari (gounn npbAnn), şi slugile 
domniei meale, domnia mea am crezui şi de la noi încă am dat 
şi an întărit slugii noastre lui Apostol Cehan pe aceste părţi de 
ocină, ce scriem mai sus, din satul Prigorceani şi din satui Băi 
leşti, ca să fie si copiilor lui direapte ocini şi moşii şi cumpără-. 
tură cu toate veniturile neruşeit nici odănăoară în veaci, şi altut 

- Să nu se ameastece, 

Insuşi Domnul a poruncit. 

In laşi la anu] 7147 April 29 zile 

- Toader vel logofat e + Sava 

Peceie în ceară, căzută, 

Obs. Textul slavon în Surete. ms, XXX, 275. In satul Băi- 
leştii se dau aceste incrăngături ale vechilor răzeși. 

Băilă cel bătrân 

  

Tudosia,: Arvat, Ifrira 

  

Costică, Marica 

- Dima, Aniţa, Vasilica | 
Cazacul, Mirca, Maria 

  

Vasilie, Ştetan, Grozav, lrodia, “Brănduşa, Stanca 
XVI, Surete (Fereşti) - 5
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iar în Prigorceani avem aceşti bătrâni în 1639: 

  

  

  

  

  

      

je x, | IM . Ghidul | 

i A 
1/3 | 1 /a 1. 

Andronic | Buste. Duma | 

| - | 
Protaca | Gavril x | i 

i Anghe- | Cai 
lina! o 

. . Ioraşcoi a 

răzeşi Ranţul Var vara sr SD 

| i ! iCoas-. 
- | ! tanda) a 

- | | i 
Apostol Cehan Ş 

. i 

  

XCV. 7148 Sept. 11 (1639). Iaşi. Vasile Vodă întăreşte ivi Racoviţă 
Cehau al 2 logotăt, cumpărăturile şi daniile ce are în Moiceşiti, Fereşti, vii 
şi un ţigan rob. - . 

Io Vasilie Voevd, cu mita lui Dumnezeu domn ţării Moi- 
daviei, adică au venit înaintea roastră şi înaintea tuturor alor 

noştri Moidoveneşti boiaria mari şi mici bo'arinui domnizi meale 

cre îincios Răcoviţă Cehan al doile logofăt şi a adus un zapis 

de mărture de la Mihăilă Colivă cin Soleşti şi de ia Mihaicea 
din Șorbeşti şi de la lonaşco Costiciznul şi de ia Vasiie Bur- 
năi şi de ia alji oameri buni, asiiel scriindu şi mărturisinsu fn 

acel :zapis, cum au venit înaintea lcr Toderaşco din Saleşii, da 
a lui bună vo: de nimene siiit rici învăluii şi a vândut a sa 

dreaptă ocină şi moşie a treia parte din satul Moiceşiii; aceia 

au vândut boiarinului domnici meaie mai sus scris Racoviţă 
iogotăt drept 9 uzhi bani buni. Şi intr'acesiea iarăşi a aus ait 
zapis. de mărturie de la ere; Vasilie din Fereşt; şi ie ia Gavril 

Beachii şi de la Parca şi de la alţi oameni buni, astfel seriindu 
şi mărturisindu în cel zapis, cum au venit înaintea lor Logh.na 
Şi fratele ei Vasiiie Călugi rul ficiorii lui Bogza fost logofăt, de 
a lor bună voe de n mere siliţi nici învăiuiţi şi au vân.ut a ior



sireaptă ocină şi moşie, toată partea lor câtă li se va aleage 

«din satul Vilneaşti; aceia au vândut-o boiarinului domniei meale 

“mai sus scris lui Racoviţ log»fătul, peniru 20 ughi. Şi după a- 
-ceaia iarăşi au adus alt zapis de mârturie de la Gligore dasea- 
“Jul şi de la Gavril Beazhea şi de la alţi oameni buni şi foşti 

-mititari (fi ecuuu nptasin) astfel scriindu şi mărturisindu în 

Sel zapis cum au venit înaintea lor Vasilie şi Parca şi pop Şte- 

fan şi Toader Fieşca şi Vasilia Leaţca şi Ciocăriis, de a lor 

:Dună vo2 de nimeni sijiți nici învăluiţi ş'au vândut a ior dreaptă 
- ocină şi moşie din satul Fereşti (6o'r ceao epapu) din ghlena - 

“Amatea) văii, care este iezătura heieşt-uiui (6077 rieni ASAHNHII, 

ATO EcP pEBAIO C'T4R) Care se numeşie a lui Racoviţă logofăt, ia 

dea! şi la sâpă-(Ha ropo îi napanv) dispre apus până în drum, 
«de acolea drumu! (A9pary) în sus până ia o zănoagă (Aa- 

ABASE EAHA 325048), de acolea la vale; au dat şi au dăruit boia- 

rinului nostru mai sus scris lui Racoviţă logofat. Și într'acestea 
iarăşi au venit înainiea noastră şi înaintea tuturor a lor noştri 

Moldoveneşti boiari a mari şi mici Soviţa şi Mărica şi Vârvara 
“şi Nastasiia, featela Bălei (Ezaag) şi Patrașco fiul Măricăi, de 

-a lor bună voe de nimeni siliți nici învăluiţi şi au dat şiau dăruit 
păsțile, ce îi sz cuvin din vii din viile unchiului lor lonaşco Cehan 
ÎNTO cum NBUOALIT BUMOrpaAu COT gag, Vu 1 Hconatune 130.1)) 
„aceaie ei au dat mai sus scrisuu' Racoviţă logofat. Şi înta=; 
cestea iarăşi au venii înaintea noastră Necula fiul iui Enachie 
din târgul Vastui (cor 'rpzr Bacavi9) de a lui bună voe de nimene 
silit nici învăluit şia vândut un rob ţigan (cana YoAonuuran), 
nume:e lui Vasila frate Ursuiuui, acel ţigan iau vândut boiari- 

nului domniei meaie Răcoviţ Ceian Togofăt pentru 22 ughi bani 
buni. Deci Domnia mea cum am văzut cele zapise de mărturie 

crezut-am şi de la noi i-am dat lui pentraceia cele de mai sus 

"scrisa părți de ocină şi ceale (r'l;x) şi ce! (ror) țigan să-i fie 
lui şi de la domiiiia mea ocină şi moşia şi cumpărătură şi uric 

-şi întăritură lui ncruşuit nici odată în veci. 

Insuşi Domavl a poruncit, 
” In laşi la anul 7148 Septembre Il, 

Ga yri! Matsiaşi vei logoiăt | 

Pecetea domnsască în ceară. _X lonaşco, 

Obs. Textul slavon în Surete. ms. XXXI. 269.
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XCVI 7748 April 22 (1640) Iaşi, Vasilie Vodă întăreşte lui Apostot: 
Cehan cumpărăturile făcute pe 62 taleri şi 63 ughi în Prigorceni, în Oră- 
şeni şi în Rateaze -de la dileriţi răzeşi, 

l60 Vasile Voevod, cu mila lui Dumezeu domn țării Mol-- 

daviei. Cum au venit înaintea. noastră şi înainte tuturor a lor 

noştri boiari a mari şi a mici Annesia, fata Nastei, -nepoata 

_ Dumei, şi cu fii ei Chirilă şi Mierla, din satul Prigorceni, de a 
lor bună voe de nimeni siliţi nici învălviţi- şi au vândut a lor di- 

reaptă ocină şi moşie din satul Prigorceni, câtă se va aleage 

partea lor; din vatră (nap8) de sat, şi din cămp, şi din tot ve- 

nitul, aceia au vândut slugii noastre lui Apostol Cehan drept 16- 
taleri curaţi ; şi întracestea iarăşi a -arătat inaințsa noastră sluga 

noastră Apostol Cehan. un zapis de mărturie de la Nicoară Șol- 

tuz cu 12 părgari şi de la mu'ți oameni buni din tărgul Vas- 
“ Tuiului (60 Hunoapa uicoarSa cz Bi NAprap ni GOT MHOoPIIY AIOAIE: 
AcEpn cor păr bacaStocrom8) scriindu şi mărturisindu în acel 
zapis cum au' venit înaintea lor Gaftona fala lui Onu nepoata 

Micăi şi Isac fiul Micăi şi Andrenic, fiul Neaniului, nepot igă- 

năşoae, şi Zaharia fiul lui Ignatie [pe deasupra  adaus: şi 
Ignat şi Antemia, copii (Azi) Băgei], de a lor bună voe 

de nimeni siliți “nici învăluiți şi au vândut a lor direaptă o- 
“cină şi moşie din acelaşi sat Prigorceani, aceia au vândut 

socrului sau (TecrS cnoem8) lonaşco Bolea pentru 46 taleri 

curaţi. Și intr'acestea iarăşi au venit înaintea noastră şi îna- 

intea a lor noştri, boiari Vasile Bolişor şi Orăş şi Stamati şi” 

Ivaşco şi Sava şi Vasile Cărjeu (kăpăer) nepoţii. Stratului pa- 

harnic (mamut) de a lor bună voe de nimeni siliți nici în- 
văluiți şi au vândut a lor direaptă ocină şi moşie partea unchiu- 
lui lor (Suko) Stratul ceaşnic din giumătate sat de Orăşeani, a 
patra parte, ce-i în ţinutul Cernăuţului; aceaia iarăşi au vândut: 
slugii noastre lui Apostol Cehan pentru 15 ughi (Srapekuy). Și 
într'acestea iarăşi au venit înaintea noastră şi inaintea a lor 
noştri boiari Stamati şi Gheorghe şi Vasile Bolişor şi Orăş 
(Gopzus), de a lor bună voe de nimeni siliți nici învăluiţi au şi au 
vândut ale sale drepte ocini şi moşii din jumătate sat Orăşeani, 
doao părţi, partea lui lonaşco Bolişor şi a Măricăi; aceaia iarăşi 

cr). Şi int aceasta trăi o sanie aaa 20 „th (rap 
a llor noştri : boiari Vasile B AM mainiea noastră Si inaințea 

bună voe şi a vândut a sa dis do € SAMILI98) iarăşi de a lui 
ieaptă ocină şi moşie din satul.
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“Răteaze (Parts) câtă i se va aleage partea lui, aceaiaa vândut-o 
iarăşi slugii noastre lui Apostol Cenhan pentru trei ughi. Şi în- 
tr'aceasta iarăşi au venii înaintea noastră Orâş fiul Bolei (copăui 

criza Doak) de a lui bună voe de nimeni silit nici asuprit, şi a 

vândut a sa direaptă ocină şi moşie câtă i se va aleage partea 

lui din satul Răteaze (Gow ceas Pa'r'kss) la Tutova şi din satul Poe- 

ueşti, pentru 15 ughi. Și sa sculat sluga noastră Apostol Cehan 
şi a plătit toţi deplin (nace nenăauo) acei de mai sus scrişi 

«bani în mânule celor de mai sus zişi oameni (Mazuji). Pentru 

toate aceste părţi de ocină, câte mai sus scriem, ca să fie mai 

sus scrisei noastre -slugi lui Aposto! Cehan direaptă ocină şi 

cumpărătură şi uriz şi întărire cu toate veniturile neruşuit nicio- 

„lănăoară în veci. Şi altul să nu se ameastece.- 

Insuşi Domnul a poruncit | in laşi la anul 7i48 

Gavri! Mateiaş vel logofăt April 22 zile 

pecetea in ceară aplicată, căzută + Şaidir 

XCVII, 7/48 Iulie 10 (1645) Vaslui. Grigore postelnicul cumpără cu 

"20 lei pârţile nepoților lui Cociobă in Ungureni. 

Adecă eu Anteiniia şi fiatele meu Ştefan şi Agapie | ficorii 

lui Scridon nepoți lui Cosubă şi Chirilă | cu sorumea "Țiganca fi- 

torii lui Trifan nepoți lui Codubă | mărturisim cu cest zapis al 

nostru cum de bună voia mea de | nimene nevoiţi nici asupriţi.: 

ce de bună v.„ja noastră | am vândutu a noastră dereaptă moşie 

ce iaste anume Ungureani şi a părinților noştri. şi a moşilor 

noştri cât să va | alege den al cosomiea(e) bătrân [;ters: şi din &u- 
matate de bătrăn] doa | părţi cât să va (a)le(ge) den vatra satului 

şi den vad de moar. şi | den tot venitul am vândutu dumsale lui 

Grigori posteinicul derept | doaozăci de lei de& dumnealui neau 

făcut plata deplin şi. să fie dumsali | dereptă moşie şi nemine 

dentru oameni noştri ca s naibă | a mai intoarce în veaci şi întra 

ceastă tocmată au fost popa Ghiorghe | de Soleşti şi popa lo- 

naşco de Tâoşti. şi Dumitraşco de Sol:şti | şi Toader de acolea. 

şi Mihail Şoropul şi mulţi oamen | buni şi eu Dumitraşco am scris. 

pis u Vaslui It 7148 lulie 10 

4 peceţi 
«zapis de Burdugani »



Obs. În dos stă nota „zapis de Burdugani; deşi zapisul spune 
de Ungureni. Dumitraşco scriitorul e un_modest cărturar al timpu-- 
lui, căci scrie al obotele bătrân în loc de al optule. 

  

XOVIII. 7149 April 21 (1641), laşi, regeste. 

In marele uric, prin care Vasile Vodă întăreşte iui Racoviţă 

Cehan a! 2-a logofăt şi soţiei sale Totanei, 16 sate, se aminteşte 
şi de Fereşti, când. zice : „şi iarăşi parlea Tudurei şi a surorii 
sale Cazacei, fetei Dochiei câtă ii se va aieag= din satul Fereşti, 
tot din acel ţinut al Vastuiului, ce a cumpărat de ta dânşii drept: 
10 wghi galbeni“. (d ru uacr "ISAopeni îi cecrpu fii KaBakti Az- 
ijepi Aokua. Gannock uaRepeT GOT ceAo degerţuim. Tri 607 'Tero- 
BAOCT HacaSioctoms, WFO GH BSRBAN GOT Huy aa Acckr Sr 
ROATHY), 

„ Surete ms. Vll 281. 

XCIX. Fără an (ante 7150 Sept 1). Apostol Cehau cumpără cu 95 
lei părţile Drăguţei din Prigorceni. , 

Adică eu Drăguţa cu sorume Anghelina înşine - mărturisira 
cu cestu zapis al nostru cum am vândut partea noastră de moşie. 
şi de ocină din sat din Prigorceani ces pre apa Vastuiulni şi am 
vândut lui Apostol Cehan partea dispre răsărit 25 de iei şi am 
vândutu din câmpu şi din țarină şi din în vatra satului Şi din. 
tot locul şi cu tot vinitul. | 

XX XX XX XX 6 puneri de degete. 
Obs, Pe aceiaşi hârtie şi pe aceiaşi faţă stă scris răsturnat: 

un alt zapis în acelaşi cuprins, cu mici schimbări de redactare i: 

C. Adecă eu Drăguţe cu sorumea Anghelina featale Tro=- 
fanei nepoatele Todomei strănepoate Dumei înşine  mărtu- 
risim cu cestu zapis al nostru cum am vândutu O parte de ocină 
şi mo(şi)e din sat din Prigorceani partea despre răsărit şi am vân-. dut lui Apostol Cehan derept 25 de lei. şi în tocmala noastră 
au fostu popa Gligorie 'şi popa Vasilie şi lftodi fecor Sime ȘE Gligorie de Grec şi Dănăilă de Fereşti şi "Toader ottam pre maj. mare mărturie ne am pus şi peceţile. 

6 peceţi
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CI. Fără an (ante -7150 Sept. 1), Apostol Gehan cumpărâ cu 20 
lei părţile Lipovanului şi a popei lon din Prigorceni. 

Adică eu popa Lipovanul din Vasluiu însumi mărturisesco: 

cu cestu zapis al mieu cum am vândut eu de bună voia mea &u- 
pânului Apostol partea msa de ia Prigorceanii. den partea Au- 

ghelinei nemoata (sic) Dumeiţ-Aşiiderele şi eu popa I&n sn popei 
Vasilia ot Vaslui nepotul Demei (scris deasupra : strănepotul To- 

mei) de Prigorceani neam vândut partea m2a a pope! lui Vasilie 

şi am vândut dumisale &upânului Apostol! Cehan dereptu 20 de 

lei ca săi (fie) dumisale -dereptă ozină şi moşie şi cumpărătură. 

jară de fecorie mie şi. de omenie mie. ca să naibi nici o treabă 
în veac şi în tocmala noastră au fostu popa Vasilie ot Fereşti. 
Vasilie Leaţea, Toader Fiaşco. Dănăil sn: popa Vasilie şi molţi 
oameni buni şi bătrâni ca să să știe, 

popa Lipovan iscal. : 
, popa Vasile iscal. 

CU. 7150 Sept. [ (1641) fără loc, Apostol Cehan cumpără cu 25 
lei părțile popei Lipovanului din Prigorceni. 

Adecă ex popa Lipovanul saw Anghelinie de Vasluiu ne- 
potul Dumei, însumi mărturisăscu cu cestu zapis al mieu cum 
am vândut partea msa dela Prigorceani despre răsărit de nime- 
rile nenevoit şi înnebiiat dumsale &upânuliui Apostol Cehan de- 
reptu 25 de lei ca să fie dumisale dereaptă ocină şi cumpără= 
tură gupânesei dumsale şi cuconiior damsate în veac şi în toc- 

mala noastră au fostu popa Vasilie den Fereşti. Dânăi!, Toader, 
Vasilie Leaţea. Vasilie Giurgei [scris deasupra Zlătăreşti ] popa 
Gligori ot Greg să să ştie, ca săş facă dearease dumneşii, 

leat 7150 Sept 1. 

X popa Vasilie iscat 

az Vasilie iscal 

az Lipovanul iscal 
  

CIII, 77150 Sept. 1 (1641) fără loc. Apostol Cehan cumpără cu 100 
taleri părţi în Piigorceni, zis Adărt Cârjeni de la urmaşii lui Toma Pri- 
gorcea. Şoltuzul şi pârgarii de Vaslui atestă vânzarea, 

Adecă eu Toader Grasul şoltuzul şi 12 pârgari de târgu 
de Vasiuiu şi Gligorcea Vărlugaiul şi Ursu Prcpeliţă şi Oligor- 
cea Oprişori. din târgu din Vasluiu. înşine mărturisim cum au 
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vinii iînnaintea noastră Şi înnainiea Scaunului nOstiti, Drăguta cu sorusa Anghelina featele Trofanei nepoa:ele Dumei strănepoate “Tomei Prigorcei. Aşijdere au vinit semenţia lor Abrosie fecorut Savuui nepot Dumei strănepot Tomei Prigorcea. Aşijdere au -vinit sămenția lor popa Lipovan fetorul Anghelinei nepot Du- mei strănepot Tomei Prigorcea. şi sămenţia lui popa Lou (adaus Snh Vasilie). Aşijderea au vinit sămenţia lui Anisiia cu ficiorii ei Chiriiă şi Meria fata Nastei nepoată, Dumei strenepoată Tomei: Prigorcea şi sămenţia lor. Aceşti toţi nepoți Dumei sirenepoţi Tomei Prigorcea au vândut o parie de ocină şi de moşie din Sa: din Crăjeani ce a:mu să cheamă Prigorceanii parica d:spra Tăsării a patra parte aceaia au vândut din uric ce au avut de a bătrânui Ştefan Vodă şau vândut dumisa'e lui Apostol Cekan „dsrept 100 de taleri bătuţi dereptu -acea şi noi &cacă am văzulu -tocmală bună între dâaşii (Şi) depiin plâtindu noi încă iam fă- - Cut dumisale Aposiului Cehan “scrisoare de la soi ca săşi facă - Şi dires domnesnu, e - | văleat 750, Sept i 
popa Vrabie pisa! E 

“Eu Andronie ţircovai.ul am fostu faţă 
:pecetea târgului Vasiui, 2 albine. 

Obs. Din cuprinsul Zapisului - reiese aceşti urmaşi ai lui “Toma Prigorcea, care avea uric de ja Ştejan cet: Mare. 

7 l. Tsma Prigorcea că:ră 1500 | 

2. Duma Prigorcea cătră 1550 

  

“3. Trufana, Savul, Ansheiina, Vasilie, Nastea. câtră 1690 | | 
| |] 

. 4. 3 Ambsosie psp pop  Anisia căra 1640. Va Rae Lipovânul lon - o = 

= 5 
& 

  

șI
 

Chii%, Miaria
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CIV. 7150 Sept 6 (1641) Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă cătră Ghervasie 
de Olăneşti să cerceteze pâra fraţilor Cehan; Apostoli şi Racoviţă log. con- 
tra lui Moise pentru Prigorceni. 

16 Vasilie Voevoda bojiu milostiu gospojaru zemii Mol- 

davscoi. scriem domniia mea !a sluga noastră la Ghervasie din 
Olăneşii. dămuţi ştire că domnii mesle sau jeiuit boiarenul dom- 

nii meali Răcoviţ logofătul cu îratesău Apostoi, zicând că au 
o moşie înpreusă cu Moise din Olăneşti la sat la Prigorceani. 
iar Moise înpresoară şi ia şi mai multu, de cât iaste partea lui 

din fânaţ. pentru aceia daca veţi vedea cartea domnii meali iar 
tu să socoieşti cu oameni buni di prnpitEur şi să alegi pirtea 

Moisăi despre part a boiarenului nostru ce mai sus scriem 

săş țină Moise partea sa cât să va aleage şi să faceţi şi scri- 

SOaii să s şiie cine câtă parte vor avea. toe pişem gospodstvami 

(aceasta scriem Domnia mea) 

îi u las 7150 Săpt 6 
Saam gospodin veleal (însuşi Domnul a poruncit) 

Pecetea domnească în tuş roş. 
Gavril Mateiaş vel lopotăt „A Moldovan 

CV. 7159 Iulie 6 (i612) Iaşi. Vasile Vodă intâreşte lui Apostol 
Cehan cumpărăturile sale dia Prigorceni (Cărjeni) cu 139 taieri. 

I Vasilie Voevod, cu mila iui Dumnezeu domn ţării Mol- 
daviei, adică au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri 

boiari, Sluga noastră Apostol Cehan şi a adus un zapis de la 
Voit cu 12 părgari din târgu! Vasluiului (Gr unt ex zi NOpragii 

OT "par Racari) cu peciate oraşului (ez iua Gopatiis) scriindu 
într'acel zapis cum au venit înaintea lor Drăguţa şi sora ei An- 

ghelina, featele Trofanei şi iarăşi verii lor Amvrosic, fiul Savei, şi 

iarăşi vărul lor popa Lipovan fiul Anghelinei şi vărul ior popa 

ion fiul lui Vasilie, şi aşijdere şi Anesie cu fii săi Chirila şi 

Mierla, copii Nastei, toţi nepoii şi strânepoţi Dumei Prigorcea, 
de a lor bună voe, de-nimeni siliţi nici îuvăluiţi şi au vâudul a 

lor direaptă ocină şi moşie a treia parte din satul Cirjeani în 

judeţul (Vaslui) partea despre apus care acu se numeşte Pri- 

gorceani (peraa  uacr cr cea Rapa 8 BAScr BACAVI 

acra acrozom ae ua ch 35eer llpnropwuiu) din 
uricul bunului tor, ce dânsul Pa avut de la bătrânul Ștefan 

Voevod ; aceaia ei au vândut slugii noastre mai Sus scrisă lui
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Apostol Ceh:n pentru 100 taleri bătuţi. Şi iarăşi au arătat înaintea: 
“noastră. Apostol. Cehan alţ (11) zapis de mărturie de la Nazoară 
Vuit cu 12 părgari- aseimanza Cu peceatea oraşului (ca nesar 
cpaui) scriindu într'acel zapis cum au venit înaintea lor Ana Drujoae, sora Gligăi fata tui Fărămă, nepoata Tomei şi cu fii e. 
Andriian şi Mărica, strănepoata Tomai Prigorcei, de a lor bună 
voe şi au vândut a sa direaptă ocină şi moşie, o parte din acelaşi 
sat Prigorceani, din pariea dinspre apus (ka. EZCTOROA) a 

- paira parte dinspre apus (00rna RACTOi) aceaia ei au vân- 
dut-o lui lonaşco Boiea fost Voraiz, socrul Slugii noastre lui 
Apostol Cehan peniru 30 taleri băiuţi de argint, şi le-a plătit lor 
deplin pentru care să le fie şi de la domiia mea slugilor noastre 
lui Apostol Cehan şi lui lonaşco Bolea biv vornic dreaptă ozină 
Şi cumpărătură şi uric şi întărire cu toate veniturile, Drept aceaia 
şi Domnia mea cum am văzut ceaie adevărate zăpise cu peceatea 
târgului Vasluiu (ca neta Tpar Bacarro) crezu:-am şi de la aşijderea noi am dat şi am întărit mai sus zisului Apostol Cehan 
pe âcea parte de ocină din satul Cărjeani, care acum se numeşte - Prigorceani (00% ceno Bzpmaniu uk ca aSaev Flpuropuku:) să fie- 
lui dreaptă ocină şi cuimpărătură şi uric şi întăritură. cu tot ve=- “ nitul. Şi altul să nu se ameastece. - 

insuşi Domnul a arătat 

In laşi la anul 7150 luli 6 
Toderaşco vel logotăt 

-+- Corlat 
Pecetea mare domnească în ceară, 1633. 

Textul slavon Surete XXXi 127, 280 
„Obs. Pe aceiaşi hâutie este o altă redactare întreagă a a-.- cestui uric, cu multe deosebiri de ortografie. lată câteva: 

RP'BA, — npaa, 
BoA'Tbpii — ESAAȘH, 
AAA — Apa, A 
npBSiu — NpASH UL, 
TpETaă — uerRpăaa, 
EZPKWARU — RApianu 
CA AVBET — ca sSuer. 
COTA — GrHIN3, eic,. 

ra



CVI. 7752 /unie 9 (1644) fără loc. Racoviţă Cehan logofât cum-- 
pără cu 49 galbeni părţile nepoților Ghidului din Prizorceni, a şeasa parte. 

Adecă eu Dumiirazco de Bohăeşti şi Pascal şi Vasitie nepa- 

ţii Ghidului de Prigorceani, scriem şi mărturisim pre noi cu 

ceastu zapis al nostru com.noi de bună voe noastră de nimia 
nevoţi şi n asupriţ şi nesupăraţi ne am vândut toată partea 

noastră de ozin cătă se va a'eagea (urbema maci) din sat dn 

Prigorceani din cămou şi din vatra satuiui şi din tot locui pai- 

tea tot hotarul şi o au vândut domsale lsgo'ătului Racoviţi - 
Cehan desept zeaci gaibenl ca să hie domisale ocină şi 
moşie ei o au vândut denain'ea popei lui Vasilie de Ferești și: 

" diaconul Bosie şi Gavii! Beanshi de Tătărăni şi Toader de: 
Fereaşii şi Leaţei de aco!o şi a lui Dănăi! de acol:i şi denaintea 

a mulţi oam:ni "bun şi bătrâni şi p-ntru cred'nța ne am pus.- 

degsatele şi am iscălit. ca să să ştie şi eu Pătraşco de Băieşt”, 
am scris să să ştie. “ 

vit 7152 msta luni 9 dni. 

Dumitraşco + Pascal 
+ popa Vasilie iscalz. 

7 peceţi. diacon Busizi iscal. 

Obs. Popa Vasile ame:tică slavo; nisma în fextui românesc ».- 

-uwbcra mac == a şeasa parte. 

CVII. 7153 Avg. 22 (1545). Iaşi Curtea tui Vasiile Vodă prin care” 

împuterniceşte pe Apostol Cehan să ă stăpânească în Prigorceni părţile ctun=- 

părate de socru său Bolea. 

10 Vasilie Voevoia bojiiu milostiu gospodir zemii Mol-. 

davscoi. datam cartea domaii miali lui Apostoi Cehan spre acea 
să hie tare și puternic cu cartea domnii meal> a ţine şi ia: 

opri o parte d= ocin ce au cumpăra! socrusău Bolea de !a B :ziana. 

Şi de la sorusa Dumitra din sat din Prizorceani nisizea să nu are 

Sau să cosască prea acea partea nici sâ aibă O treabă iar cui 

va părea cu strâmbul să vie să stea de faţă înaintea dom- 

nisi meale şi nime să nu culează a ţine sau a opri preaspre: 

cartea domniei meale. 
u las leat 7153 Aug. 22. 

Saam gospodina veleal. Pecetea domnească în tuş roş. 

-- Moldovan,
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CVII. 7646 Mai 17, fără loc, Testamentul Ciucerului Dumltraşco -Eraii, omul de casa lui Vasiie Vodă. 

Intra stava domnul nostru Is. Hr, stâpânitoriu . vieţei şi a morți întăi eu Dumitrașco Erali cluciariul de a vria a tot ții- 
toriul domnul să mă cheame spre dânsul mă rog să priimiască suiletul mieu cu obicinuita a sa milosiivire sămi iarte grecria a mulțiraci pâcatelor mialz. a doă mă rog şi mă(n)chia măriei sale 
lon Vasilie Vodă domnului nosiru să aibă grije fiilor misi 

“Ca cum aş fi eu însumi căci cum era cârdu eram viu toată 
nedeajdea pe măria sa aşia şi după moartea mea tooat nedej- 
dea fiilor me! la măria sa O las deci câta moşii şi banii ce am si aice 
unde mă afiu în cesta cias şi acolo în țara Moldoviei. mişcătoari şi 
nemişcătoare, însă bani şi ciale mişcătoare fumătate să să dea pen- 
tru spâsaeniia sufletuiui meu Şi săş a şi giupăneasa mia partea ei 
ce i sa vini iar ceia laltă giumătate mişcătoare în bani şi Sate să le ia a tocma fii mci şi să le aibă cu blagosloveniia lui Dum- 
nezeu şi să le dăruiască Dumnezeu putiare să le adaogă şi să 
ie mulţască. însă aflatusau aicea patru sute şi şias zăci şi şiapte 
de ug de aur fără un ug de aur ciau fostu zălog şi-o sută şi 
patruzăci şi şiapte de ug potronici de argintu şi o bucată de aur 
trei zăci de mătcaluri şi un inel de aur, Săl dea Zoitei carele jaste ca bălas, şi doâ sute ŞI noă zăci şi 4 lei şi pol cu orţi 

“Şi treisprăzeace taleri cu nişi> p tronici acestea sântu 'ce sau afiat la Țariarad, osăbit de aceaste am dat lui lIsar pa- îru Suie şi zăci de talari să neguţătoraască la Moscu pe soboli şi avem tocmeal cun sor Vinde soboli lui aşia sam plătiaseă şi capetele şi dobânda, mai am 28 ds poloboace de maiare acasă şi după cum sor viade să aibă a le împărţi în iocmai iar hzinele îm săntu la fii miei scrise anum: iar surorime las doi boi şi doâ vaci şi săi facă şi un rându de haine, mai sântu dătorii patru zăci de lei lui &umătate lui Enache şi de nu or hi plă it fii mici săi plătiască acesta Scris cu da.ul lui Hsiacă “iindu cu toat mintea în boaal. 
Surete ms. XXXI 267, vit. 1646 Mai 17, 

e 

CX. 7/47 Mart 3 (1639). Iaşi. Vasile Vodă dărueşte lu: M in D, Erali sa:ul Maicani, iost o dată a lui lonaşcu Cehan voi sic, ereu Sia 
Ido Vazi'e Voevod cu mila lui Dumaezeu domn țării Ml- daviei acest adevărat Sluga noastră Marcu Erali fiul lui Dumi- raşco Erali vel clucer au Siuj t noao cu dreptate Şi cu cre=
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dinţă şi noi văzând a lui drepte şi. credincioase S'ujbele câtw 

lam miluit cu  dsosebită a noastră milostivire iam dat şi 

lam miluit cu un sat în pământul nostru a Moldaviei anume 

Maicani e părăul Prutului !a ţinutul Fălciului care sat au fost 

drept domneseu a ocolului Stănileştii, care sat au fost cat prin 

mituire bocrului nostru Ionașco Cehon biv vornic de la alți domni 

şi săvârşindusă din vicță nu iau rămas copii din trupul lui și 

au sămas acest sat iarăș domnesc şi domnia me au dat şi au 

miuit pe S'ugu noastră sus numitul Marcu Bra pentru a iut 

credincioase s!ujbile ce au slujit domniei meate al doile când 

au fost şi au venit Moisei Movilă Voevod aici în pământul Mo!- 

daviei la domnie a!unce au trimes o samă de boeri că să piardă 

pe domniia- me iar .stuga noastră Marcul Erali făcând şiire dom- 

nici mele cu ajutorul !ni Dumnezeu am scăpat pentru ac-ia mai 

Sus arătat sat anume Maicani să fie lui de cătră noi dreaptă 

ocină şi danie şi moştenire şi uric lui neruşuit nici odănăoară în 

vecii vecilor iar după săvârşirea noasiră să nu aibă a strica 

aceasta a noastră danie şi miluire, iar dacă cineva sa ispiti a 

dărâma aciastă danie şi miluire a noastră acela să fie blăstămat de 

domnul Dmzeu ziditorul ceruiui şi a pământului şi de la precurata 

maica domnului şi de 318 pârinţi din catate Nicheei şi de toţ. 

sfinţii părinți. şi alt nime să nu să ameastece. 

| sau s-ris în laşi It. 7147 Mai 3, 

Noi Vasile Voevod. ! 
Borleanul. 

Obs. Despre Marcu fiul acestui clucer D. Erali, vorbaşie 

ispisocul lui Vasile Vodă din 7147 Mai 3 (1639) prin care i se 

dărueşte de Vodă satul Maicani pe Prut la Fălciu, care se dăduse 

din loc domnesc lui lonaşco Cehan biv dvornic, dar murind fără 

urmaşii, a devenit moşie iarăşi domnească, | 

  

CX, Noembrie 25 (1646) Iaşi. Vasilie Vodă întăreşte lui Cehan 2log,. 

cumpărăturile şi daniile ce are în Buhăeşti, în Fereşti şi in Lipova. 

IG Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării Mol- 

daviei ; adică au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri 

boiari a mari şi a mici Vasilie şi frațesău Pascal şi nepotul lor de 

frate Dumitraşco, fiul Costei, nepot Trofanei din Buhăeşti, de-
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“mimeni siliţi nici învălniţi şi au vâadat un loe de prisacă cu liver din Buhăeşti, ce a fos: acel lo: al Tiifznei; acela ei. Pau vândut oiariului nostru lui Racoviţa Cehan ai doilea logofăt drept 6 ughi bani buni. Și iarăşi au arătat. înaintea nostră un zapis de la Ne- 
- culai cu fâmeia sa Marie, fata Dumitrei scriind în cei zapis cum ei au dat şi au dăruit toată pa'tea lor de ocină, cătă se va aleage 
din satul Fereşti despre răsărit, din vatră de sat şi din câm> şi “din apă şi din tot veritul, aceia ei au dăruit boiariului nostru luj „Racoviţa logofat pentru sufietil lor şi a părinţilor lor. Şi iarăşi 
ne-au arătat îraintea noastră un zapis de la Şiefan din Lipova, fiul 
Avrămiei, nepot lui Gavril Lipov, făcut denainte a mulţi oameni 

buni cum ei au dat şi au dăruit pe boiarinul nostru mai sus scris -cu un loc de "prisacă la Lipova, în care prisacă îi va fi lui voia în poiana din sus sau din jos, unde vrea el să-şi pue acolo prisacă, „Drept aceia Domnia mea cum am văzut de a ior bună voe toc- mală şi deplină plată şi aceala zapis de dăruire şi de la noi iarzşi am -dat şi am întărit boiarinului no ::ru măi sus zis Racoviţă logofăt pe 
aceale părţi de ocină şi ioc de prisacă, ca să-i fie şi de la no 

-direapta ocină şi cumpărătură cu tot ven tui şi altul să nu se a- „Ameastice, 

Insuşi Domuul a arătat 

în laşi ia anul 7156 Noembrie 25. 

P:cetea mare domnească, 1633 
“Toderaşco ve! logofăt -+- Coriat 

Obs. 'Textui siavon Surete ms. XĂXI 124. se păst; ează “Şi un Suret vechi, fără să se arăte cine ta traduce; ss vede însă că nu e tradus de Evioghie.. Traducătorul traduse nacuu prin finaf în loc de prisa:a în Lipova, în care câmp îi va. fi voia sau dia sus sau din jos unds îi va place să şi facă imâş (ezeAno MACTO 84 Mack HA ANNOBRA 84 i0rogii noataă BSAST cm BOA Ba noA'kHa Eu HAN nu TĂE XOUIET CON AHTru CATBOgITII "TA Raci), 

ai 

CAI. 7/53: Dacemsrie 20 (1649) iaşi. Vasile Vodă întă i 

DI ze. 2 € şi. Vasi a iutăreşte lui Ra- în ze gehan 2 logofăt cumpărăturile ce a tăcut în Fereşti şi Crăsniţă de 
Zita 1 . , lo Vasilie Voevod, cu mila luj Dumnezeu domnu ţării Mol-
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-daviei ; adică au venit înaintea noastră şi înaiutea a lor noştri 
boiari a mari şi a mici, Gârlea, nepot lui Vasiiie Hârman (Xzgmau), 

cu fămeaia lui Părasca şi cu feate!: lor Vasilca şi: Gajiia dea 
lor bună voe de nimene siliți nici învăluiţi şi au vândut a lor di- 

reaptă ocină şi moşie, gimătate dintr'un hotaru din satul Fereşti 

in: ținutul Vasluiului (noacnuna 007 Ani crap G0P Ceao dpepein $ 
EAOCr BăcASieiomv), parte despre răsărit din vairă de sat şi din 

câmp şi din apă şi din tot venitul pentru un cal bun (paan eAns 

KO ACEpV), şi 5 ughi bani gata; şi au plătit tor deplin. Și iarăşi 

au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri boiari Petrea şi 
fămeaia lui Grozava, fata lui Buzdugan din  Botniani, ne- 

poata Jui Dumitru Covrig vatav, de a lor b:nă voe de nimene 

siliți nici învăluiți şi au dat şi au dăruit a lor driaptă ccină ş 
moşie din obârşia Crăsniţei (cor Gogzpuw kpcuii), toată partea 

câtă li se va aleage cu loc de fânețe şi de țarină şi cu loc de 

- prisacă şi cu tot venitul; acelea ei au dăruit iarăşi boiarului nostru 

„Racoviţă Cehan logofăt pentru sufletul lor şi a părinţilor lor. Pentru 
aceaia cum am văzut de a lor bună voe danie şi deplină plată 

Şi de la noi aştidere am dat şi am întărit boiariului nostru mai sus 
scris” lui Racoviţă Cehan al doilea !ogofăt (aropiu acorodier), pe 

aceale părţi de ocină, giumătate dinir'un bătrân din Fereşti (ioa9- 
“BUNA GT eAtu CTag GOT fegeiţiii), despre apus şi din obârşia Crăs- 
viței să fie lui direaptă ocină şi danie şi cumpărătură şi uric şi 

şărire Cu toate veniturile, şi altul să nu se amestece. 

Însuşi Domnul a zis 
In laşi la anul 7158 Decembrie 20 

Toderaşco vel logofăt 
—- Corlat 

Pecetea mar domnească în ceară aplicată, cu anu! 1533. 

Obs. Textul siavon în Surete ms. XĂXI, 28i. 
    

CXII, 7758 Iulie [1] (1650) laşi. Vasile Vodă întăreşte lul Apostol Cea 
han cumpărăturile tăcute cu 68 ughi în satele Tărzii (Tecuci) şi Prigorceani 
Vaslui). 

i Vasile Vcevoi, cu mila lui Dumnezeu domnu ţăsii Mol- 

daviei, adică au venit înaintea noasiră şi înaintea a lor noştri 
boiari a mari şi mici Mihoci fiul Anzi, nbpot iui Dan Bolei, de 

a lui bună voe de nimeni silit nici învăluit şi a vândut a sa 
direaptă ocină a moşie din satul Tarzii (007 ceae pasii)
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ce-i în ţinutul Pecuciului, pe apa Zeletinu'ui (Banorena BEACTINI) 
din tot satul. a 5-a parte, aceia el a: vândut-o slugii noastre lu, 
Apostol Cehan pentru 50 ughi bani gata din vatra sațului (Go: 
Ba'Tpse cea9) şi. din câmp şi din apă, cu vad de moară şi din tot 
venitul; şi au plătii lui deplin acei bani 50 ughi în mânule lui 
Mihoci, fiul Anei (cua anen), nepot lui Dan Bolea denaintea 
noastră şi denaintea a lor noştri boiari. Și între acestea iarăşi 
au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri boiari Ștefan 
şi nepotul său Crăciun-şi Agafiia şi sora ei Drăgălina şi Necula 
şi Ștetăniia fata Ulianei, nepoţii lui Gavril Troncheş ; şi iarăşi 
Maria fa'a lui Gavril nepot lui Berdi!ă, de a lor bună voia de 
nimeni siliți nici asuprit şi au vândut a-lor direaptă ocină şi 
moşie din satul Prigorceani din jumătate sat partea despre apus 
jumătate (Go ceao Îlpurepuanui cor noasguna ceao “ACT GOTRZ. 

„ BănAa, NSAORHBA) din va!ră de sat şi din câmp şi din apă şi 
din tot venitul: aceia ei au vândut iarăşi Slugii noastre ApOS-=- - 
tol Cehan pentru 18 ughi şi a plătit:lor deplin acei bani 18 u- 
ghi, denaintea noastră şi denaintea a lor noştri boiari. Pentru: 
aceaia şi domnia mea, cum am văzut între ei dea lor bună voe 
ftocmală şi deplină plată şi de la noi aşijdereiea am dat şi am 

- întărit slugii noastre mai sus scrisă, lui Apostol Cehan pe acele: 
părți de ocină, să fie lui direaptă ocină şi cumpărătură şi uric 
şi întăritură cu toate veniturile şi altul să nu se ameastece, 

în lazi (S tacoy) la anul 7158 luii (|, 
Toderaş:o vel logofăt. -+- Corlat 
Pecetea domnească în ceară, despiinsă, 
Obs. Textul slavon în Surete ms. XXX! 283, 

a ie | 

CAiil. 7159 Noemore 16 (1650). laşi. (regeste). 

In zapisul prin care logofătul Racoviţă cumpără cu 20 lei „Părţile Măricăi fata lui popa Cojoc din Cujocari iscălesc, Bejan den Fereşti şi Sava den Tereşti, 

Cf. Surete VIIi.300. N E 
- A CICA CAREI AO COR, 

CX. 7160 April 15 (1652. Izvodul de zestrele ce dă Zlata Comisoae fiicei sale Nastasia, măritată cu Panhitie. 

Izvod de zestri ce am dat eu Zlata Comisoae hicămia Nas- tasâei şi hiiului lui Panhilie să Ss ştie. it. 7160 April 15.
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50 de iape cu mânzi 

3 perechi de Telegari 
50 de vaci cu viței 

50 de gonitori 

3 pluguri deboi - 

3 prisăci de stupi la sat la Curteşti în ţinutul Boto- 
şanilor şi în prisaac câtia doao suie şi doazăci de 
stupi. 

100 de măsari 

20 da ineli de aur cu pietria 

2 brăe de argintu făr de alie mărianțuşuri 

6 piuliţ de argint 
2 coboaci 

2 cupia mari de argint 
2 cupişoari mai mici tij de argintu + 

2 părechi de rafturi cu presăni 

2 săbii ferecate | 

300 de lei 50 de boi de negoţ aceştia ni iau dat în- 

mămia după ce nau înzăstrat 

— O scăfărlie de argint 
300 de stupi ni au dat la sat la Chirceşti în ţinutul Vas= 

„ luiului, | 
300 de oi. 

  

CĂV. 7165 Iulie 10 (1657) Iași. Cartea ini Gh, Ştelam Vodă cătră 
Răcoviţă Cehan logofăt să cerceteze pâra între Neculce zet Budei şi Toma 
pentru Tatăreni, 

Ho Gheorghe Ştefan Voevod bojiiu milostiu gospodaru 
zemli Moldavscoi. scriem domniia mea la boiarenul domnii meali 

la Răcoviţ logofăt. dămuţ ştiri că au venit inaintea noastră Ne-, 

"culcea ginereli Budei şi cu alţi fraţii ai lui şi sau părât cu Toma 

şi cu fraţii lui pentru sat pentru Tătăreani, pentraceaia deaca 
vei vedea cartea domniei meli iar dmeata să mergi acolo la cel 

Sat şi să Stringi oameni buni bătrâni din sus şi din gios carii 
vor şti rândul locului şi să li cercetezi foarte pe Gereptate, să 

li alegi locul să ţie cum vor hi ţinut părinţi Tomei, şi cu so-. 
crul Neculcea cu Buda şi cum vor hi ţinut bătrânii lor aşea să 

ție şi ei din vatra satului şi din câmpu şi din pădure şi dintr- 

XVI, Surete (Fereşti). 6
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apă şi din tot iocu! şi cum vei alege dumneata şi cum _vei afla 
mai cu dereptul. cene câtă parte vor avea Să le faci scrisoare 
să ne dai ştire, şi foarte pe dereptate să îi socoteşti. nemărui 
să nu îăţăreşti. de iasta scriem domnia mea. întralt Chip să nu 
hie. peste cartea domnii meali. 

Saam gopdin veleal It. 7165 luli 10 
Pecete în tuş roş 

Ionaşco Rusul vel logotăt 

  

CăĂVI. 7766 Mai 15 (1658). Jaşi.: Racoviţă Cehan vel logotăt capătă danie în Strâmtură părţiie Buzneştilor. 

Adecă eu Lazor feciorul lui Mihăilă Buznâi şi cu ai mei 
nepoți cu Gheorghie feciorul lui Vasilie Buznâi şi cu Andrei şi 
Toader şi Patraşco ficiuru frăținimeu lui Bejan Buznâi. scriem 
şi mărturisim cu acestu zapis al nostru. cum noi toți neam în 
voitune, de nime siliţi nici asupriţi ce de a noastră bună voe am 
dat părţile noastre de ocină di la Strâmtură toată partia ce ni sa 
aleage din câmpu şi cu vad de moară pe apa Vasluiului, o am 
dat dmsale lui Racoviţă C ehan marelui logofăt. ca să fii âmsale 
di la noi danie şi moşie în veaci. nime de ai noşiri oameni ca 
să naibă a s ams:steca peste scrisoarea noastră Şi să a!bă dum- 
nealui săş facă şi zapis domnescu şi pentru credința neam pus 
Şi peceţile şi eu Pătraşco Buznăi am scris ca săi fie dumsale 
de credință ca să s ştie. 

as u lasoh 7166 Mai 15 
Gheorghe, Andreiu, Lupu Buznea 

pecete pecete pecete 

az Pătraşco Buznâi iscal, 

  

CXĂVII. Fără an. (cătră 7167). Racoviţă postelnic cumpără cu 20 let părţile Protasiei Ciocărlie din Fereşti, ptătindu-şi capul. 

Adecă eu Protasiia femiae lui Ciocărlie şi cu feciorii mei anume Gavril şi Toader şi Ion şi cu feateli miale anume Aniţa şi Trotana scriem şi mărturisim cu al nostru adevăraț zapis de nime nevoiţi nici asupriţi. amu dat a noastră parte de moşie din Satul din Fereşii, dintrun bătrânu giumătate de bătrânu, şi din="” traltu bătrânu a patra parte dumsale lui Neculai Racoviță postel-
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nicului pentru că amu căzutu la o datorie şi la o mevoe: ce amu 
plătit unui negustoru mişte bani. care bani namu avutu bucate la 
“casa noastră să p'ătim pentraciae amu înblatu pe la răzeaşii 
mei de liamu zisu. să mi dea să mi plătească capul şi să ţie ei 
“moşila nici unul d 'ntraceia nau avutu putiari sămi plătiască mo- 
-Şiia. pentraceia am căzutu la dumnialui postelniculu Răcoviţă şi 
“mam rugatu dumisali de miau făcutu dumnialui bine Şi miau 
plătit capul şi miau dat doozăci lei bătuți de miau plătit capul 
pentru eşti bani ce miau făcutu duinlui bine mau îngăduitu 
-şiapti aii ca să mă poci eu însăma de bani să mi tăscumpăru 
„moşie şi să mi întrebu răzeaşii ca sămi dea banii şi să ţie ei 
“moşia, nime dintru dânşii. nau avutu puteare. să intoarcă nici 
€u Qamu avutu nice un prilej. pentracee dac amu văzutu că sau 
lăsatu şi miau slobozitu de a lor voe, căci nau avulu nici o pu- 

teare întracei şapte ai de să întoarnă şi pentru altele multele 
*carele mau scos dumiui din dabiii. şi amu şezutu în păreţi mei 
că namu avutu nice o puteare să mă plătescu eu pentraceia vă- 
'Zindu noi că nau făcut dumnialui atâta bine amu datu dumisali 
aceste părți ce mai susu scrie. cu totu venitul şi din vatra sa= tului şi din câmpu şi din hălăşteu. şi din totu vinitul ca să fie 
dumisali dreaptă ocină şi moşie şi cuconilor :dmsale şi a toată 
Sămiația dmsali şi nime dintru ficiorii noştri sau din nepoți noştri, 
“sau din răzeaşii noştri Ca să naibă a mai întoarce pentru căci 
“întratâţia ai ce mai susu scriem iam întrebatu şi mau lăsatu că 
Nâau avutu puteare a întoarci. pentraceia ca să aibă dumnealui 

“aşi face şi dresu domnescu şi întraciastă tocmal au fostu oameni 
buni şi bătrâni anume dumnealui Farcaş biv Ssulgiar. Ştefan Po rca 
de Fereşti. Păntelei Fleşca, ottam şi Stratul sin Porca otam şi 
femeia lui Vasilie Liaţai o!am şi Necula ca Hou ficiori popei lui 
Ştefan ottam şi Costache ottam şi Pandelie ottam, şi Pătraşco 
de Olăneşti şi lonaşco Bogos otam, şi Piatco ottam şi Toader 
Piratco iuzbăşei otam şi Vasilie Benkişor de Tătărani şi mulţi 
Oameni buni şi bătrâni megiiaşi şi pentru credinţa miam pus pe- 
Ceţile şi deagetele ca să s ştie. 

az Simon Farcaş parcalab iscal, ], p. 

Protăsiia Ciocărloae pecete 

Gavril pecete Pandelea (deget)



— 84 — 

Toader deget Piratco  peceate lon » lonaşco  , Trofana ,- Pătraşco , 
Aniţa » Vasilioae , 
Păntelei „ . Neculai 
Stratul pecete Costache , 

az lon Popovoae 

CĂVII. 7769 funie 74 (1661) laşi. Racoviţă Cehan vel log. cumpăr: cu 30 taleri părţile feciorilor Lucăi din Romăneşti, 

+ Adecă eu Vasilie şi Duca şi lonaşco _ficiorii Lucăii Cla- 
pei nepoţii lui Hărman din satu din Romăneşti scriem şi măr- 
turisim cu cestu zapis al nostru cum noi, de bună voia noastră. 
de nime siliţi nici asupriţi ce de a noastră bună voe am vân-- 
dut a noastră driaptă ocină şi moşie din saatu din Romăneşti 
ce iaste pe apa Vasluiului toată partea părintelui noştru Lucăi 
ficiorul lui Hărman ce să va aleage din vatra Satului şi din câmpu. 
ce iasie .cu ţarin şi cu făneaţe şi din pădure şi din vaad de 
moară ce iaste pre apa Vasluiului, şi din tot vinitul. ce va fi pe. 
partea părintelui nostru Lucăi dîntracestu saatu din Romăneşti 
ce mai sus scriem aceaia parte de ocină. o am vândut dmsate 
lui Răcoviţă Cehan logofătul cel maare. drept îrei zeci de taa- 
leri bătuţi, şi neau tăcut dmoalui plata deplin denaintea lui Va- 
sile Corlat uricariul şi denaintea lui lonaşco Rusul de laşi şi 
Vasilie Căpitanui de Fălciu şi Gheorghie negufţitoriul şi Vasilie 
Popa din Scânteae şi Dimitru vatămanul de Scânteae şi Lazor 
de acolo. şi Ion şi mulți oameni buni. Pentraceaia ca săi fie 
dumisaăli în veaci driaptă ocină şi moşiie, şi cuconilor dumi=. 
Saali şi să aibă” dumnealui aş faace şi drease domneşti şi pen- 
tru mai maari credinţă am iscălit şi neamu pus peceţile cu a- 
ceşti oameni buni depreună cu toţi Ca Să fie de maari credinţă. şi eu Andrei Mihuleţ am scris zapisul Aa c aa (ca să sa ştie). 

u laş vitul 7169 luni 14 Anna, 
az Vasilie iscal, 

Duca (|. p.). 
Ionaşco (|. p.). 
Popa Vasilie (|. p.). 

az Vasilie Corlat uricarul iscal. 

Vataman |. p.
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CALX. 7170 Oct. 6 (1661) fără loc, Nec, Racoviţă hatmanul capătă “danie în Băbuşeni, la Vaslui de la Damian pentru mult bine ce i-a făcut, 

Adec eu Dămiian inpreun cu feciorii „miei, anum(e) Tanasie 
şi Constantin şi Gavril, aşijderelea şi eu Marco, împreună cu fă- 
“meia mea, Nastea care jaste sora lui Damian, impreună cu fecio-= 
"rii mei, anume Alexandru şi cu fiemea Arsenia, scriem şi măr- 
turisimu cu acestu, zapis al nostru de-a nsastră bună voe, şi de 
nimene siliţi, ce de a noastră bună voe am dat dumisale lui Nj- 
colae Racovij hatmanul, toată partea noastră den satu den Bo- 
buşeani câtă să va aleage den tot iocul cu vad de moară în gârlă 
pentru un bine ce mea făcut dumnialui, deci noi văzând şi binele 
carele meu făcut dumnialui noi încă am dat această moşie ca săi 
îie dumisali moşie statornică în veci dumisale Şi coconilor dum-. 
isaie şi nime dentru noi sau din feciorii noştri sau din nepoții 
noştri să naibă a mai intoarce ciace noi am dat, de a noastră 
bună voe pentru un bine ce meu făcut dumnialui si la această «tocmală a noastră foastau mulți Oameni buni boiari şi megiiaşi 
de pen pregiuru anume Paană părcălabul de Fălciu şi Cărăiman 
căpitanul şi Andreiu vamăşul de Fălciu şi Păşcan izbaşa ot Căr- 
„hăneşti şi Rusul izbaşi ot Lărgeni, şi Burlan ot Băleşti şi Va- 
silie.... ot Ghermăneşti şi Necula ot Peiceşti şi Lepădat ot Vădeni şi părintele călugărul Ilie ot Vădeni, vornicelul şi părintele Calin vorniceiul de Gurbăneşti şi Vicol ficiorul Gligorcei, de Șolomoni “Şi alţi mulţi oameni buni şi megiiaşi de pen pregiur sau prilejit da tocmala noastră şi cu Paană părcălabul ot Fălcii am scris eu cu a mea mână şi noi pentru credința carele neam prilejit aici la această: tocm'kal nem pus peceţile şi Iscăliturile ca să se crează amin, 
<a pus. Oct. 6 dni veleat | 7170 

“Aşijderele prilejuindune şi noi mai pre urmă eu Kirice <urteanul de ldrici şi eu Simion ottam şi eu Artine dea Giur- «cani, încă sântem marturi că am fostu de faaţă. 

Eu Paană Părcălabul - avâpade Bapecog 
X Eu Dămiian | o păprneă ză âvodev 
X Eu Marco lzbaş ăi i 
Caratman (|. p.) ” | 
XX Eu Paşcan Izbaşa



X Rusul izbaşa 
X Eu Vasilie Căsoiul 
X  Artini 
X Sitnion 
Eu Chirice ot Idrici 
'X Vicol 

| 
——_ 

CXK. 7779 April 4 (1662) Iași. Racoviţă Cehan vel log, capătă dante- 
în Romaneşti de !a Ursul Gugiul 

Adecă eu Ursul ficiorul Gugiului nepot lui Hârman scriu şi. mărturisescu cu acest zapis al micu Cum €u de nirre silita nice a= Supritu ce de a mea bună voe, am dat şi am dăruit toaţă partea mea de' ocină din saat din Bomâneşti ce sântu la ținutul Vaslu-- 

a 

parte de ocină o' am dăruit duimilorsale denainte Giurgii căpita- nul, şi denaințe lui lonaşco ce au fostu căpitan ;şi Toader Flon= dor şi Mierăuţi Todică, şi Țiauciul cel bătrân. Şi -lon din Zlătăreşti. 
şi Dumitraşco ticiotul Țeanciului Şi denainte a. mulţi oameni buni, . 
şi pentru credinţa neam pus peceţile şi iscăliturile ca să ” fie de: 
credință cuie AdEM 3Hanie (aceasta dăm ştire), - E Da ! u las viţ., 7170 Ap. 4 X. lonaşco Căpitanul 

X az lanaş Ma 
| | Ursul Gugiul. . : X Chirilă, X Burnar X Iftimie | X;Dumitraşeo E A. Țeanciul -- N „zi X Mierăuţ Todică “2 n 

a _ X, lon . Ls 
az Vasilie -: :.-. o 

—————— i: 
CXXI. 7177 Decembri 24 (1662) Iasi, Evstratie Dablia Vodă întăreşte 

Dai Racoviţa Cehan vel log. cumpărăturile făcute. în satui] "Romă. şi Îi 

găneşti şi Fâstâci şi Strâmtura pe 116 taleri şi 3! danii, rea
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noştri moldoveneşti boiari mari şi mici Vasilie şi Duca şi lonaşco 
feciorii Lucăi Clapei, nepoţii lui Hărman diu sat din Romăneşti de 
nime nevoiţi nici împresuraţi ce de bună voia lor au vândut a 

jor direaptă ocină şi moșie toată partea lor ce să va aleage par- 

tea părintelui lor Luca din sat din Româneşti ce iaste în ţinutul 
Vasluiului pre apa Vasluiului, din vatra satului şi din câmpu 

cu țarină şi cu vad de moară în Vaslui şi cu pădure şi din 

fânaţ şi din tot locul cu tot venitul: Această parte de ocină o 

au vândut dumsale credincios şi cinstit boiarinul nostru Raco- 

vifă Cehan marelui logofăt dreptu palruzăci de taleri bătu: ş 
au plătit dumnealui toţi banii deplin ban gata întru mânule a- 

cestor vânzători, pre zapis de mărturie ce neau arătat, şi iarăş 
Gorie cu femeaia sa Chilichiia fata Țizancei de nime nevoiţi nic 
asupriţi ce de a lor bună voe. au vândut a lor dreapiă ocină ş 
moşie toată pasiea lor ce să va aleage partia Mirceştilor, iarăş 

“dintracelaş sat Romăneştii la acelaş ţănut din vatra satului şi 
din câmpu şi din apă şi din pădure şi cu loc de fânaţ şi dintot 

" locul cu tot venitul dumisale boiarinului nostru Răcovit Cehan, 
marele logofăt dreptu optu spră zeace lei bătuţi, şi au plătit 

dumnealui toţi bani deplin bani gata întru mâtnile lor, pre zapis 
ce neau arătat. Aşijderea Ursul ficiorul Gugiului nepot lui Hăr- 

man de nime nevoit nici asuprit, ce de bună voia lui au daat 
şi au dăruit toată partea lui de ocină câtă să va aleage din saat 

din Romăneşti la acelaş ţărmul la Vaslui din vatra satului şi din 

câmpu şi din vad de moară şi din pădure şi din tot locul cu 

tot venitul de moară şi de pădure şi din tot iocul cu tot veni-, 
nitul dmisale boiarinului nostru Răcoviţ Cehan marele lugofăt 
Aşijdere Pătraşco de Olăneşti de neme nevoit nici asuprit ce de 
a lui bună voe au vândut a lui dreaptă ocină şi moşie toată 
partea lui din sat din Țâgăneşti, ce iaste iar la ţânutul Vasluiu- 
lui din vatra satului şi din câmpu şi din apă şi din pădure şi cu 

țarină cu fănaţă şi din tut locul cu. tot venitul aceaia o au vân- 

duto dumisale boiarinului nostru Răzoviţ Cehan maarele logo- 

îăt dreptu patruzăci de lei bătuţi şi au plătit dumnealui cu bani 

gata toţi bani deplin întru. mâna lui Pâtraşco. Aşijderea Guţa Mă- 

guroae şi cu feciorii ei Iftimie şi lon şi Chiriiac; şi Măricuţa de 
nime nevoiţi nici siliţi, ce de bună voia lor au vândut alor. 
dreapiă ocină şi moşie toată partea părintelui lor lui Măgură ce 
să va aleage despre alţi fraţi. din sat din Fâstâci ce iaste la
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țânutul Vasluiului, din vatra satului și din câmpu şi dintrapă cu Tâmni: de peaşte şi cu pământuri în țarină şi cu loc de fânaţi şi cu pomeţi şi cu locuri de prisăci şi cu tot locul şi cu totve- nitu! aceaia o au vândut iar dumisale boiarinului nostru Raco- vit Cahan marele logofat drept doaâ zăci şi opt lei bătuţi şi au Plătit dumnealui toți. banii deplin întru -mănile lor. Aşijderea luraşco şi cu fetorii săi, de rime nevoiţ ce de a lui bunâ voa au dat şau dăruit a lui dreaptă o&nă Şi moşie toată partea lor ce se va aleage dintracela; sat la Făstăci, iar Ia acelaş ţănut 

-Şi cu pământuri în farină, şi cu loc de fănaţe, şi cu pomeţi şi: cu locuri de Prisacă, şi cu tot venitul, din tot locul, boiarinului nostrii Răcoviţ Cehan marele logofăt. Aşijderea Mierăuţă feorul lui Obreajie din Făstăci, d> nime nevoit ni€ asuprit, ce de a lui bună voe au dat şau dăruit a lui dreaptă ouă şi moşie toată partea tătănesău ui Obreajie dintracelaş sat din Fâsiâci, dia Zumătate de bătrân a treia parte din partea călugărului din vatra satului şi din câmpu şi cu tot vinitul din tot locul ce scrie mai sus, boiarinului nostru Racoviţ Cehan marelui logotăt, şi aşijdiria Lazor fiorul lui Mihăiiă Buznăi cu nepoţii sei Gheorghi tiziorul lui Vasile Buznăi de nimeni nevoiţi nici siliți ce de a lor bună voe au dat şau dăruit a lor dreaptă ocină şi moşie — toate par- file lor de ocină din Sat din Strâmtură ce iaste la țânutul Vas- luiului ce se vor aleage din vatra Satului şi din câmpu şi cu farină şi cu fânaţi şi cu vad de moară întrapa Vasluiului, şi cu tot venitul! din tot locul iar boiarinului nostru Racoviţ Cehan marele logofat. Pentraceaia Comnia mea deacam văzut între dânşii
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dumisale neclătit şi nerășuit în veaci H HH Aa ca HE SMHUIAET 

-mpba, cuai uerminna ancm HaulemS [şi altul să nu se amestece ina- 

intea acestei adevărate cărţi a noastre]. 

pis u lasoh vit. 1771. msța Dek. 24 dni 

I6o Istrate Dabija Voevod. 
+ Apostol Tecusan,. 

Pecetea domnească în ceară, desprinsă 

ee AIDEI 

CXXU. 7172 Ghenar 14 (1664) Iaşi. Racoviţă Cehan logolăt cumpără 

-de la nepoţii popei Fâtul două părţi în satul Romaneştii, 

Adecă noi Solomon Farcaş armaşul şi cu soț mieu Ghiniia 

fata lui Loghin den Mircești, nepoata popei Fătuiui şi Nacui cu 

a lui femiae cu Aniţa fata lui Loghin nepoata Fătalui scriim şi 

mărturisim cu acestu adivărat zapisal nostru cum noi de niine 

siliţ n:€ asupriţi ce de a noastră bună voe am vândut a noastră 

diriaptă ocină şi moşie din saat din Romăneşti, cei la ţinutul 

Vasluiului pe apa Vasluiului din bătrânul Fătului, care bătrân 

îmblă în cinci părţi, iar noi am vândut partea noastră a lui 

Loghin şi a Măricăi sora lui Loghin, cari părţi fâc vândute doi 
„părți cu vatra de saat şi cu pământuri în țarină şi cu loc 

de fânaj şi cu tot vinitul din tot hotarul, aceale doâ (404) 

părți noi liam vândut dumsale lui Răcoviţ Cehan merele logo- 

“fat direptu (loc gol), lei bătut toţi bani gataa şi niau făcut du- 

mealui plata deplia la mâna noastră şi acesta zapis noi lain 

tăcut denaintea dumisale lui Giigorie mareie păharnic şi au fost 

şi Frătiţă cau iost comis mare, şi Postolachie ai doilea spătar şi 

Ştefan fratele Frătiţei, tau fost agă şi Costantin Caracaş sul- 
„geariul al doilea şi Toader Viatreş şi Duimitraşco şi Ursul vor- 
"micii ce la poarta a măriei sale lui Vodă şi mulţi oameni Buni 

„şi bătrâni şi pentru mai mare credinţa noi toţi am iscălit şi am 

pus şi pecete ca să fie dumisale driaptă ocină şi moşie acelea 

părţi de ocinâ carile sântu scrise mai sus şi să aibă dumnealui 

logofătul aş face şi direase domneşti pe acestu adivărat zapis 

„al nostru şi eu Tiron diiacul am scris ca sâ să ştie, 

u lasoh vito 7172. 

msța. Ghenar 14 dni.. 

az Solomon Farcaş armaş iscal.
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Ghenie 1. p. 
-+- Nacul, 
+ Aniţa, | 
az Giigorie vel &aşnic |. p. 
az Frătiţă vel comis-iscaal. 
az Costantin Caracaş sulger iscal. 

az Dumitraşco vornic iscal, 
“Vetreş voriic 1. p. 

Ursul vornic |. p. Spcsa, 
az Apastoi vtori Spatar iscal. 

CXXIL. Fără an (cătră 71731. lon Racoviţa pah, Cuinpără în Fereşti părţile lui Costantin, de pe Oanţă. . - 
„Adecă eu Costantin şi frate meu Ștefan şi lon şi cu suro- rile noastre anume Sofiia şi Sofronia fecori Neculii Tărâcea- nului nepoți Dochiţi, strenepoţi Oancei scriu şi mărturisescu cu acestu adevărat zapis al nostru, cum noi de nimene nevoiţi nici ascpriţi ce de a noastră bună voa, am vândut a noastră dereaptă ocină şi moşie den Sat den Fereşii am vândut noi aceste părți dumsale Păharnicului lon Răcoviţă dereptu,.. lei bătuţi şi acastă tocmală sau făcut - denainte â mulţi oameni buni şi Dăt: âni anume Chirilă ot Băliţeni şi Apostoi Neaga oitam şi Apos- tol loanăş ot tofeani şi Popa Apostol şi Diiacul şi Pandetiu şi Stratul Parca Şi alţi oameni buni şi bătrâni şi de p'n pregur megi- . iaş, de& noi dacă neau făcut dumnealui plata deplin la mâna noastră, noi încă -am făcut dumsale acestu zapis de la noi ca săi fie dumsale dereaptă ocină şi moşie în veaci neclătită şi Pentru mai mare credinţa pusam noi şi aceşti oamani buni pece- țile şi iscăliturile ca să fie de credințe şi eu Diiaconul am scris. 
X Chirilă X Apostol X Apostol X Pandelie, 

X Stratul az popa Apostol pisal. 
în dos:  ,7lei şi 7 potronici feciorii Neculai den na patra parte „den pariea Dochiei ce au luat de la dumnalui de la paharni- »Cul Ion Răcoviţ să se ştie, . 

————————————— 
. XĂCIV. 7173 April 15 (1665) Iaşi. lon Racoviţă paharnic cumpără cu 

70 lei in Fereşti părţile popei lon din bătrânii Feaer. Gugiu şi Timotin... 
Adecă eu Popa lon şi sorumia Rucsanda fiori lui Dănăili
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„ nepoţii popii lui Vasile din Fereşti, scriem şi mărturisim cu- 
acestu zapis al nostru cum noi de bună voia noastră de nime- 

nevoiţ, nici asupriţi, ce de a nostră bună voeam vândut a noa- 
Stră dreaptă ocină şi moşe, şi cumpărătură din sat din Fereşti ce: 

iaste în ţinutul Vasluiului ce ni sau ales dreaptă moşie de pa părinţii 
noştri din giumătate da bătrânul lui Feair a cincia parte ni sau 
ales opt pământuri şi din cumpărături, cam avut încă de părinţii. 

noştri întracela Sat în Fereşii din bătrânul Gugiului din aireia 
parte ni sau ales doaozăci şi 6 de pământuri şi din bătrănul 
lui Timoiin ni sau ales din na patra parte noau sprăziaci pâmâu- 

iuri şi giumătate acialia părţi de ocin liam vândut dumisale lui. 
lon Racoviţ paharnicul dreptu şeapte zeci de lzi bătuţi şi. miau 
plătit duinnealui aceşt bani toţi deplin peniraceaia ca săi fie 
dumisale dreaptă ocină şi moşie şi cumpărătură dumisate şi 
giupâniasei dumisale. şi cuconilor dum'lorsale şi dipre acestu 
zapis ca să aibă dumialui aşi face şi dres domnescu şi la acea- 
sta tocmală au fost durmeiui Anăronie vtori Comis şi Ştefani 
Cerkezul treti como și Veliăzo Costin postelnicul şi Toader - 
Viatreş şi Ursul şi Silion şi Gherghei vornicii de poartă şi Ghior- 
ghie Stărcia şi Apostul Cehan şi Chirilă ot Batiţeani şi Sorădel - 
capitanul şi mu'ţi oameni buni şi pentru credința pusuneam pece- 
țile şi aceşii boiari toţi au iscălit şi eu Pascal fisorul lui Corlat - 
uricari: ul am Scris acesta adevărat zapis să să ştie, | 

Aaa u las: vit 7173 Agri!: 15 dni. 
„az Pop loan iscal. A 

Ruxanda. - 

Ştefan comis (î. peccți:). 

| Andrâni vtori' comis iscă!, DN ş 

„ az Velicico Costin postelnic iscal. . 

“Toader vornic | (. p.) 

NE X “Apostol Cehan | (. p 

Ursul vornic | Q. p. Sgc5a.), 

az Ghiorghie Stărcea iscal. 
az Silion vornic iscal. | 

S Chiiilă de Băliţeani, 

az Stefan Ghearghel. vornic iscal,. 

 



CXĂV. 7/75 Oct. 20 (1668). Ion Racoviţă paharnicul cumpără cu 40 aleri via lul Mardare Ia Fereşti. _ 

Adecă eu Anna Măldăroe şi Cu ficiorul meu cu Marcu şi “Costantin şi cu featele meale cu Alexandra şi Antoniia şi Măriia 
“Şi Gahiia scriem Şi mărtur'săscu cu cestu zapis al nostru. cum noi de nime siliți nici nevoiţi nici împresuraţ ce de a noastră bună voe am vândut a noastră dreaptă ocină şi moşie ce este viia lui Mardar la sat la Fereşti o am vândut dmsale lui Ion Răcoviţ pă- “harnicul direptu 40 de talere bătuț. deci să hie dmsale diriaptă o- “cină şi moşie în veaci şi să aibă dumnealui aş face şi diriasă domneşti şi în tocmala nostră au fost Ghiorghie de Fereşti "şi Chirilă de Băliţeani şi Ostahie de Tă(tă)reani şi Pătraşco de Po- “peşti şi Vasilie Cogălnicianul vătav şi Costantin vataman ot Po- -dolean şi pre mai mare credin(ța) am iscălit şi peceţile neam pus să. s ştie. az pop Apostol pisal. 

vieat 7175 Oct. 20. Cogălniceanu iscal, 

X Anna, X Mariia, X Costantin, X Mariia, X Agahiia, X “Chirilă, X Pătraşco, X Ghiorghie, X Costantin. . 

  

CXXVI. Fără an (cătră 7/75). lon Racoviţă păharnic cumpără cu 9 “ughi părţile nepoților Oanţei, în Fereşti, 

Adecă eu Aniţa, şi cu sorumea Dorofiiia şi Frăsina featele Dochiei nepoate Oanei, şi cu ficiorii noştri cu Dumitraşco şi cu lon şi cu Grozava şi cu Nastasiia şi cu Mărica, scriem şi mărturisim cu „<estu adevărat zapis al nostru. cum noi de nime siliți nici înpre- Suraţi, ce de a nosiră bună voe. am vândut .a nostră direaptă “ocină şi moşie din sat din Fereşti ce sau ales 19 pământuri a- „ceaia am vândut dmsali lui lon Racoviţ păharnicul dreptu 9 ughi şi aciastă tocmal sau făcut denaintea a mulți omeni buni anume Diiaconul de Fereşti, Pandelie de âcolo şi Chirilă de Băliţeani şi „Apostol de Ciofeani şi Apostol! de Băiițeani şi mulţi oameni buni Şi bătrâni ca săi fi(e) dmisal. direaptă ocin şi moşie în veaci, - Şi să aibă dmnealui aş faci şi direas domneşti şi pentru credinţa “am iScălit şi peceți ne(m) pus ca să să Ştie. | 
az pop Apostol pisal, 

az Mihail diiaconul iscal, 
Pandelie 

XX Chirilă 
X Apostol
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în dos: 

„13 lei 7 pot(ronici), ce au luat Aniţa cu surorile ei featile: 

Dochiei să să ştie“. 

CXXVII 7175 Martie 9 (1667) Iaşi. Murind Toma Cantacuzino, marele 

vornic, urmaşii îşi împart averile: şi anume Ştefan Cantacuzino paharnicul; 

Nastasia măritată cu lon Racoviţă paharnicul şi Catrina. 

asaselar ÎN partea noastră lui lon paharnicni şi a fămeiai meali: 

Nastasia, fata Tomei vornicul sau venit: Sârbii sat întreg cu 

heleşteu şi cu mori la ținutul Dorohoiuiui, şi Băltianii sat întreg. 

cu mori la ţinutul Vasluiului; şi Clocușna sat într g la ţinutu 

Hotinului, şi Hulubeșiii sat întreg la ţinutul Tecuciului şi Păn- 

ceștii sat întreg la ţ nutul Iaşilor, şi giumătate de sat de Vitrianca.. 
la ţinutul Hotinuiui şi giumătate de sat de Volniceni la ţinutui 

Orheiului şi a treia parie de sat de Costeşti cu mori la ţinutul. 

Romanului, şi a treia parte din Popenfiani la ţinutul Iaşilor. 

şi Clucereşti, selişte întreagă la ţinutul Dorohoiului, şi mai bine 
de giumătate de selişte de Itești la ţinutul Dorohoiului, şi Giur- 

geștii sălişte întreagă la ţinutul Dorohoiului, şi /ărdeanii sălişte 

întreagă la Dorohoi şi părţile din Drislive, ce se vor aleage la 

Dorohoiu, şi părţi din Dănești şi din Bozianii ce se vor aleage 

la Dorohoi şi părjile din Jugani la Dorohoiu, cât va vor alsage: 

părţile din Branișliari cât să vor aleage. la Dorohoiu şi patru. 

falci de vii la Piscup la Cotnar şi doâ falci în Mândrul la Cotnar, 
şi patru falci şi trei fârtae fa Cotnari în Laslău şi doâ falci şi 

doâdzăci de prăjini la laşi în valea Irimiei“, 

Obs, In aceiaşi zi, 9 Martie, 7175, veliţi boeri de divan 

întăresc acest act de împărțală între clironomii lui Toma Can- 

tacuzino vornicul (XXXI 360), | 

In cursul acestui an Nastasiia moare, iar Catrina se mărită. 

cu Velişco Costin postelnicul, aşa că se procedează la o nouă. 

împărțală de moşii. lată ce anume sate şi averi intră în Sama. 

lui lon Racoviţă paharnicul „soţul răposatei Nastasiicăi fata 

Tomei vornicul cel mare şi a jupânesei sale Anna: 

„„„Venitusau în partea dumilor sale lui lon Racoviţă pahar-- 

micul şi giupânesii sale Nastasiia, doao părţi din Cogeșii cu:
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-casă la ținutul Cârligăturii, fără a treia parta cu loc de heleşteu -Şi cu casă gata şi Negriţeşti, sat întreg cu heleşteu pre Veardele : la ținutul Neamţutui, şi Rduseanii sat întreg pe Jijia în țin utul Hârlăului, şi giumătata de sat de Mârișeanii pe Prut în ţinutul “Hotinului, şi Băscăcianii sat întreg pe Jijia îa ţinutul Dorohoiului şi -Boteştii (dres : Clocuşna) sat întreg pe Moldna în ținutul Sucevii, şi cin Bucium doâ parți la Neamţ fară a treia parte, şi din Costeşti doâ părți fără a treia parte pe Prut !a ținutul Iaşilor -Şa trea parte de Costeşti pre Bahlui în tinutul Romanului, și giumătate de sat de Porceşti la ţinutu: Niamțului şi Cajna sat întreg pe Prut în ținutul Iaşilor şi din selişte, trai pârți din Popești la Neamţu pre Siretiu, fără a treia parte, şi din 7uleşti la Neamţu pre Siretiu ce se Va aleage cu partea Crăstei, şi din : Galbeni ce se va aleage pre Siretiu în ținutul Neamţu'ui, şi giu- mătate de sat de Viezunii pre Prut în ţinutul Iaşilor și piumătate de casă din lași, şi patru falci de vie la Cotuariu în Piscup, şi doâ falci de vie în Mândru, despre Roşzani şi patru falci şi trei fărtae de vie în Laslau, şi doâ falci şi doizeci de Prăjini Ia laşi în valea lrimiei“, 
“Din căsătoria lui Ion Racoviţă cu Nastasiia fata lui Toma “Cantacuzino a avut un singur copil, Mihai Vodă Racoviţă. 

(Surete ms. XXXI, 375, 379) 

  

CXXVIIL. 7175 Iunie 5 (1662), laşi (regeste), 
In zapisele prin care Apostol Cehan cumpără părti în Pe- “treşti pe Stemnic şi în Băileşti—din vechiu Ştirbeşti—la Tu- tova, iscălesc aceşti marturi din Fereşti, Petre Tuţco Gligoriţă Hăiul, Ştefan, Costache, apoi diaconul Mihăilă din Fereşti. cf. Surete VIII. 315, 

—————_—.— 

cuie în Pere de i AA 98, fă ec Pta nuca capăt Adecă eu Apostol şi cu fămeaia mia Aniţa şi cu cuconii noştri anume Ioniţă şi Paraschiva scriem şi mărturisim cu acestu zapis al nostru cum noi de nime nevoiţi nici asupriţi ce dea noastră bună voe, am dat al noastră dreaptă ocină Şi moşie den “sat den Fereşii, partea părinţilor noştri (Houmpu) anume Toader “SHa Petrea Fleşcăi ot Fereşti, câtă parte să va aleage den moşie
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“şi den cuinpărături den partea lui Timotin şi din partea Gugiu- 
lui carele au cumpărat moşui nostru Petrea Fleşcă, acestea părţi 

leam dăruit. dmsale păharnicului lon ce mai sus scriem şi aciastă 

tocmală say făcut denaintea a mulţi oameni buni şi bătrâni a- 
nume popa Apostol ot Fereşti și Petrăşcan ottam şi Pandelis o- 

“ttam şi Chirilă ot Bătiţeani şi Apostol Moga ottam şi Costantin 

sn Pavăl ot Olăneşti, i brat ego [şi îrateie lui] ottam şi Apostol 
ot Şărboteşti şi Paraschiv ot Zlătăreşti şi Vasilie Rusciorul. şi mulţi 

oameni buni şi bătrâni şi depe impregiur megiiaşi şi mai pre 
mare credinţa şi eu Mihail diaconul am sciis ca să să ştie. 

az popa Apostol isca]. leat 7176. meşta luli 20 dni. 

X Apostol X Aniţa X Patrăşcan X Pandelie X.. Chirilă (. 

p.) Apostol X Costantin X lon X Apostol X Paraschiv X Va- 
silie. 

„AXĂ. 7177 Naem. 20 (1668) Vaslui. lon Racoviţă paharnic, cumpără 
cu 19 iei în Fereşti părțile Aniiăi. 

Adecă noi Aniţa şi cu sorumea Doroltiia şi Frăsina fiatele 
Dochiei nepoate Oanţăi, strănepoate lui Moscul şi cu ficioru nos- 
tru Dumitraşco . şi lon şi Grozava şi Nastasia şi Mariia, scriem 
ȘI mărturisim înşine pre noi, cu cestu zap's al nostru cum noi 
de bună voia noastră de nime nevoiţi nici asupriți am vândut a 
noastră diriaptă ocină şi moşie den Sat den Ferești cu tot veni- 
tul ce să va aleage şi cu noao spre zece pământuri din țarină ce 
iaste partea noastră. Aciastă parte da ocină am vândut dumsale 
lui Ioniţă Răcoviţ păharnicul direptu noao spre zece lei bătuţi bani 
gata şi neau făcut dumlui plata deplin la mâna noastră, ca să fii 
dumsale direaptă ocină şi moşie în viaci, nime dintru oamenii 
noştri să nu s amiastece. dinaintea lui Necoară Șoltuzul de Vas- 
lui cu 12 părgari şi preutul Ghiorghie domaescu şi Ursul Prepe- 
liță, Toader Plăcintă, Gheorghie Machidon, Vasilie Glăvaşco, Du- 
mitraşco ai Comisoae, Gavril a Nazariei, Costantin Pitar ot laş 
şi Toader Flondor şi Toader Piraico iuzbaş şi Pavel şi Lefter 
-(aeasp) neguţitor şi Apostol preutul de Fereşti, Mihail diacon de 
acolo şi Pandelie şi Chirilă de Băliţeani şi Stratul Parca Şi. mulți 
oameni buni şi bătrâni pentru mai mare credința pusuniam pece- 
țiie şi iscălițurile şi să aibă dumnialui aş face şi direase dom-



neşti şi eu Gligoraş d izconul domnescu am scris (să să şti) Sanie: 
şi Sau pus şi peceatia oraşului,. 

u Vaslui It 7177 

mesța Noemv. 2Oafini 
X Aniţa. X Dorottia, Frăsina, pop Gheorghii iscal,, az Cos-- 

tantin pitar iscal. X Necoară Şoltuz (1. p.) X Toader Flondor 
(. p.) Pavel (|. p.), Lefter X Pepa Apostol ct Fereşti (|. p.), Mihii' 
diiacul (|. p.), Chirilă ot Băliţeani (|. p.), X Apostol Moga (.p) 
Apostol loanaş X Pandelie X Stratul Parca X az Toader Pi- 
ratco iscal. 

pecetea târgului : 2 albine cu exerga:  neaea €'TEdant ROCROEAh-. 

CXXXI. 7177 Noembre 20 (1668) Vaslui. lon Răc-viţ paharnicul cum= 
pără cu 8 lei în Fereşti părţile lui Costantin de pe Oanţă şi Moscull, 

Adecă noi Costantin şi cu fratemieu Ion şi Ştefan şi suro- 
rile noastre anume Sofiia şi Sotronia ficiori Neculei Tărăceanul ne- 

poți Dochie, strenepoţi Oanţei şi lui Moscul scriem şi mărturisim 
înşine pre noi cu cestu zapis al nostru cum noi de bună voia: 
noastră de nime nevoiţi nici siliţi am vândut a noastră diriaptă 
ocină şi moşie den sat den Ferești a patra parte den partea Do- 
chiei. Cu tot venitul ce să va aleage şi cu optu pământuri den ță- 
rină aceaia am vândut dumsali lui loniţ paharnicul dreptu optu lei 
bani gata, şi neu făcut dumnealui plata deplin la mâna uoastră ca- 
să hie dumsale driaptă ocină şi moşie în viaci. nime dintru oa= 
mini noştri să nu s amestece dinnaintia lui Necoar Șoltuz de Vas- 
ui cu 12 prăgari şi Toader Plăcintă și Ursul Prepeliţă şi Vasilie 
Glăvaşco şi Gheorghie a Donicăi şi Machedon şi Pavăl neguţitor 
Şi Lefter (as4rep) şi Florea şi mulţi oameni buni şi bătrâni şi Chi-- 
rilă de Bălițeani şi Apostul Moga ottam şi Apostol lonaş de Cio- 
fiani şi preutul Apostol şi diaconul Mihăil de Fereşti şi Pandelie- 
Şi Stratul Parca şi alți oameni bunii megieaşi deci văzindu aceşti 
oameni buni ce mai sus scrie .plata deplin la mâna noastră Şau pus- 
peceţile şi iscăliturile ca săş facă dumnalui Şi drease domneşti 
pentru mai mare credinţa sau pus şi pecetea,oraşului şi eu Gligoraş. 
diiaconul am scris. u Vaslui !t. 7177 Noemb, 20 

X Costandin X Ștefan X lon X Sohia X Sotronia 
az Gheorghie iscal I. p. târgulu Vaslui 2 albine cu exerga;: -F nesarea cTrdan ROEROAn, |
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Chirila pecete, Apostol pecete, în Apostol pecele, popa Apos- 

tol pecete, Diiaconul Mihail, Pandelie pecete, Stratul Parca pecete, 

az Toader Piratco iscal, i 

şi eu Pătraşco țircovnicul mam prilejit, 

Obs. Unind arătările acestor 2 zapise, reiese această legătură 

de pământ în Fereşti. 

  

i, Moseul 

2. Oanţă 

3, Dpehia 

4.  Aniţa, Doroiteia, Frăsina . x 
= Necula 

Tărăceanul 

  

5.  Costantin, lon, Ștefan, Sotia, Sotronia 

  

CXXXII, 7179 Ohenar 14 (1671) Iaşi. lon Racoviţă comis cumpără cu 
7 jumătate ughi 15 pământuri în Fetioneşti, la Vaslui, de la Chirilă. 

Adecă eu Chirilă feciorul Nechitei din Fetioneşti şi cu fea- 
meia me Maghina şi cu toţi feciorii nostri anume Negtuţă şi 

Anniţa şi surorile meale. anume Ţona şi Zlata şi nepoţii miei scriem 
"şi noi toți mărturisim cum noi de nime siliți nici asupriţi ce de 

a noastră bună voe am vânduta noastră direaptă ocină şi moşie 

ciam avut noi la saat la Fetioneşti ces la ţinutul Vasluiului pre 
Sărata în vatră de saat şi cu cincisprezeaci pământuri in ţarinna 
şi cu locuri de fânaţ, aciasta noi oam vândut dmisale lui lon 
Răcoviţ marile comis direptu şiapti galbeni şi giumătate, şi preţiul 

pământului câte ziace costande, şi dumnealui nea făcut plata de- 

plin, la mâna noastră de aceea banii cari mai nu sântu scriş 7. 

ug. pol, şi noi cându am făcut acestu zapis şi tocmală aciastă 

fostau şi boerii mari din Curtea mării sale domnu nostru Duca 

Vodă, anume lonaşco Talma& marele paharnic, şi Toader Paladi 

marele vistiernic şi Ilie Sturza marele stolnic şi. Dubău al doile 

logofăt, şi Prodan ciau fostu şătrar mare şi Dumitraşcu Roşca şi 

Ursul şi lrimicia şi Pătrăşcan şi Ştefan Ghearghel vornicii de poartă 
Surete şi Izvoade (Fereşti) 7
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şi pentru mai mare credinţa pusuneam peceţi deagitele şi aceşti 
boiari au iscălit şi unii au pus şi peceţi ca să fie dumisale direaptă 
ocină şi moşie. cu tot venitul şi să aibă dmnalui aş face şi direase 

- domneşti, depre acesta „adivărat zapiş al nostru şi eu Tiron 
diiacul arh sctis să să ştie. 

u las vit 7179 Ghenar 14 

X Chirila X Maghina X „Negruţa X Aniţa X Țona X Zlata 
az Tălmaci vel ciaşnic iscal 
az Toader Paladi vel vist. iscal 

az llie Sturza vel stolnic iscal 

az Prodan Drăguşescul biv şatrar iscal 
az Dumitraşco Roşca dvornic iscal 

az Tudosă Dubău vtori logofăt iscal 

az Ursul vornicul (|. p. Spe8a) 
az irimicia vornic iscal. 

az Pătrăşcan vornic iscal 

az Ştefan Ghearghel vornic iscal 

Obs. Preţul pământului e astfel socotit: Pământul e preţe- 
luit 10 costande, deci 15 pământuri ar face 150 costande. In a- 
ceste 150 costande ni se spune că vin 7 jum. galbeni; deci un 
galbăn vini 20 costanăe. o 

CXXXIII, 7179, Zutie 17 (671) 2aşi. lon Racoviţă comis cumpără cu 6 lei părţile lui Chiriţă din Fereşti. ă 

Adec eu Chiriţă şi cu fămeia mia Mărica din Zăpodiiari 
scriem şi mărturisim cu cestu zapis al nostru precum am vân- 

„dut partea mia de ocină din sat din Fereşti  dumisale lui lon Răcoviţ comisul cel mare şi miau dat dumnalui comisul şias lei 
până vom mearge acolo de ne vom aleage partea ce ni să va 
veni deci de ni să va mai veni să ne mai dea dumnalui bani 
nea mai da pre cât să va socoti. iar de nu va hi nevoe de acei şias lei ce ni iau dat săi mai întorcu eu dumsale comiSului bani şi când mi iau dat dumn'balui acei bani mi iau dat denaintea dumi- lorsale vornicilor de poartă anume Ghiorghe şi Ursul şi Pătrăşcan
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şi Necule şi pentru creditița. ea: “miar pus pecetea şi dumnalor 

voraicii. de poartă au îscălit să să, ştie, 

ea i u las teăt CIT Tili Mo 
Să x “ Chiriţa x Mătica ia Si 

azi Pătrăşcan vornic iscal Ni 
minat tău | Necula. dvornic (|. p.) 

. Ursul vornic (|. p. Spc$4) 
az 2 Gheorgt 4 dvornic iscal 

  

IE  CXXXIV.. 7182 , August 13 (1674). Diata Nastasiel Paahloaă, care lasă 
averile sale tratelui său lon Racoviţa comis. 

„Eu şarba lui Duninăzău' Nastâsiica mărturisăscumă. cu toate 

păcateli la datul -stifletului: meu duhovnicului meu precum am ei 
zapis. de la. maicămea ce.mi au făcut mainte de stfârşaniă ei, şi 

mi au lăsat întracel zapis după: moarte a ei şi făr ce şi au dat 

când mam căsătorit aiastea le las toate soţului meu să mă grijască 

până va hi viu şi să să hrăniască şi el iară de nu mă va griii 

să fie. neertat de mine şi de Duninezău, iară după moartea lui 

ce să. va găsi din moşii şi dintralte ce vor mai rămânea -deal 
meu să hie dat toate fratelui meu lui Jon comistilui şi dmnalui 

săm fie ficior şi să mă grijască până la viiața  dumisal precuni 
sa indura iară din nepoț sau dintraltă rudă a inea trecleat şi pro- 

roclet să fie de Dumnezău şi de 318 oteţ şi de imine neertat cela 
ce va strica acesta udeţ carele am lăsat eu la datul sufletului 
meu. . 

X Eu Popa Apostol carele am fostu duhovnic dumisali a- 
ceştii giupâneas înain(te) de . datul sufletului dmisali aşa mi au 
mărturisit aşa mărturisăscu şi eu cu sufletul meu, 

Eu. popa lonaşco. iscal. 
şi eu popa Ghiorghie biv ot Vaslui mam prelit. 
az popa Ghiorghi iscal 

az Mihail diiacon iscal 

vlet 7182 msţa Aug. 13 dni. 

«Şi cul Nastasăei Panhilioai ciam fostu la datul sufletului ei 
marturisăscu: eu cu sufletul: meu cum sau dat dmsale comisului I(0)n 
Răcocoviţă petru credinţa ciam auzit am iscălit şi eu» 

az Panhilioaea iscal
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CXXXV. 7184 Mai.25 (1676) 7ași, lon Răcoviţă comis cumpără în Strâm- 
tură părţile Buzneştilor, de pe Bogea logotătul,. .. . = N 

Adecă eu Andreiu Buzii şi: Batin şi Pâtrașco Buzni şi Axana 
ficiori' lui Bejan Buzni şi Pană şi Dochiţa şi Tofana fictorii lui 
Vasile Buznii şi lrina fămeaia lui Pasilie şi Pavaăl- şi Apostol 
şi Annăsiia şi Irina ficiori lui Laror Buzne şi ct” nepoţii noştri 
Creţul şi Vasilie carii sântem toţi nepoți lui Mihăil Buzne stră- 
nepoți Bogzăi logotătului, scriem şi 'mărturisim cu acest ade- 
vărat zapis al nostru cum noi de nime nevoiţi nici asupriţi ce de 
bună voia noastră, am vândut a noastră direaptă ocină şi cum- 
părătură din sat din Strâmtură ce ne -să va. aleage toate părţile 
noastre, cari neau fostu noao dreaptă cumpărătură de la străbu- 
nul nostru de la Bodea logoțătul “de la: Biehan' şi de la alți oa- 
meni ai lui, aceastea părți de ocină leam vândut dmisale lui : lon 
Răcoviţă . biy comis: mari din vatra satului şi din câmpu şi din 
țarină şi din fânaţ şi din apă Şi din pădure şi din tot locul cu 
tot: vinitul şi neau :dat' dmnalui.... .lei bătuţi bani gata, şi deacumu 
înainte ca săi hii dmisale dire aptă -ocină: şi cumpărătură dumisale 
şi cuconilor şi nepoților dmisale în veaci, şi ca să aibă dmnalui 
credință săş facă şi direase domneşti şi la această : vânzare sau 
prilejit dumnalui lie Moţoc vel medelnicear şi Prodan Drăgu- 
țescul vel -med, şi Andronic biv val armaş şi Gheorghe Manole şi 
Serghie, şi Alexandru Dodan şi Nechiţelea şi  Corban vornicii de 
poartă Mării sale lui Vodă, şi pentru credința neam pus deage- 
tele în loc de pecete şi aceşti boiari toţi au iscălit ca să hie de credinţa şi eu Pavel uricar am scris. 

u las It 7184 Mai 25 dai 

az Adreiu Bozne : | a 
X  Patraşco Buzne X Acsana X Pana XX Dochiţa X To- fana X lrina X Pavăl X Apostol X Anasie X. lrina. 
Gheorghe Manole vornic 
az llie Moţoc vel medelnicer iscat 
az Dumitraşco Corban vornic glotnii iscal 
az Alexandru Nădăbaico vornic iscal 

az Andronic armaş iscal 
az Toader Serghie iscal 

————————
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CXXXVI. 7186 Junie 8(1678) fagi. lon Racoviţă spatar capătă danie de 
ia Nec. Apostol Cehan heleşteul din sațul Prigorceaui, A 

Adecă. eu Necula ficiorul tui Apostol Cehan scriu şi măr- 
turisăscu însumi pre mine cu acestu adevărat zapis al meu Cum, 
eu de nims nevoit nici asuprit, ce de a mea bună voe, am dat 
şi am dăruit un heleşteu din satu din Prigorceani cât va înneca 
apa, dmisali lui lon Racoviţă spatarul cel mare, pentru mult b?ne 
ce miau făcut dumnialui ca să hie de la mine direaptă daanie, 
dumisale şi jupâneasei dmsale şi coconilor şi nepoților. şi stră- 
nepoților dumisali iar cu îraţii miei carii am eu pre acestu he- 
jeşteu mam tocmit, să le dau eu dintraltă moşie ce am de- 
preună cu dânşii iar la acestu hălăşteu să nu să ameastece întru 
nemica şi aclasiă daanie o ain datu şi am făcutu din divanul 
mării sale lui Vodă denaintea dumisale lui Pavă! Contăş marele 
stolnic şi Enache cluceariul cel mare şi Velicico biv vel comis 
şi Vasilie Gheuca vtori logofăt şi lonaşco cluceariul şi Andreiu,, 
şi Gheorghiţă Făsutul şi Sirghie şi Istratie vornicii de poarta 
mării sale lui Vodă şi ca să aibă dumnealui aş face şi direasă 
domneşti pre acestu heleşteu şi pentru credința am iscălit şi 
miam pus şi deagetul şi aceşti boltari, toți au iscălit ca să fie de 
nare credinţa, actasta scriem să să ştie. 

u las vit 7186 lunie 8. 
az Contaş vel stolnic iscal. az Enache Clucer. 

-+ Nicola iscal. | | 
ot Velicico Costin biv com, iscal. 

sz lonaşco clucer iscal. 
az Gheorghie dvornic iscal martor. 

Andrei Săpoteanui dvornic. , 
Ip. (un om cu băţul în mînă). 

az Vasilie logofăt Istratie vornic |. p. 

CXXXVII. 7188 Mai 5 1680) Iaşi. lon Racoviţa paharnic capătă danie 
în Tataraşi părțile lui Vasile, a treia parte din mijloc, pentru mult bine făcut şie, 

—+ Adecă eu Vasilie şi cu ficiorul mieu Tanasie, scriem şi 
mărturisim cu acest adevărat zapis al nostru, cum noi de nime .| 
siliți nici înpresuraţi, ci di a noastră bună voe, am dat şi am 
dăruit această direaptă ocină şi moşie din a treia parte din satu



den Tatariani den partia den mijloc a triia parte, care iaste în 

ținutul Vasluiului, .aciasta o“ am dat şi. o- am dăruiţ, dumisate 
lui lon Racoviţă” păharnicului celui mare şi giupânesâi dumisale 
toată parlea roasiră, câtă să va aleage, pentru multu bine ce niau 
făcut dumnelui din vatra satului şi din câmpu şi din țarină şi 
din pădure cu locuri de prisăci şi cu hăleşteui şi cu pomeţi şi cu 
tot venitul ca să le fie de la noi, dumisale direaptă ocină şi 
moşie în veaci şi aceasta danie şi zapis lam făcut denaintia dumi- 
torsale boiarilor celor mari denaintia dumsale lui Gavril Costache 
vornicului celui mare de ţara de gios şi denaintia dumisale lui 
Grigorie Ghianghie vornicul cel mare de ţara de sus şi a lui 
Chiriac Sturzea păharnicul şi a lui Vasilie Gheuca _vistiarnicul 
cel mare şi Velicico Costin comisul cel mare şi Scarlat Şerban 
comisul şi Ilie Moţoc. medelnicearul cel mare şi Constantin Jora 
sărdarul şi Gheorghie Bogdan jitniciarul cel“inare şi Ilie Dră- 
guţescul armaşul cel mare şi Zosin Başotă şâtrarul şi Ion Apos- 
tolachie vtori spatariu şi Neculae vtori cluciar şi pentru mai 
mâre credința neam pus deagetele şi dumnealor aceşti boiari au 
iscălit şi eu Dănila am scris. | 
i | ___u as vito 7188 Mai 15. 

+ Vasilie, -- Tanasâe. - | 
az Gavril Costache vel vornic îscal. 
az Gheorghe vornic iscal, 
az Chiriac Sturza işcal. 
az Vasiiie. vel vist. iscal. 
az ilie Moţoc vol-med. isca]. 

az Costantin Jora sardar iscal, 
az Ilie Drăguţescul vel armaş iscal, 
az Zosin Başot biv serdar iscal, | 

az lon Apostolache spatar iscăi 
az Neculai Antiohie clucer işcal, 

  

Ă CXXAXVIII. 7195, Febr. 20 (1631). 1a i. Stahi â ă î în Tătărani de la Vasile Zgarbură, 22. 4 e otroatui pă 19 pământuri 
Acăde' eu Vasilie Sn» Zgarbură scriu și m ărturisescu cu cestu adevărat zăpis “al meu de nime nesi(li)t nici asuprit ce de bună voe me am vândut 10 pământuri din Childeşti din bătrânul. lui Zgarbură ca săi hie lui Siahe din Tătărani, ca să
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hie lui direaptă ocină şi moşie lui şi ficiorilor lui iară Vasilie 

căndu au vândut aiaste 10 pământuri lui Stahie şi au întrebat 

traţi lul; şi omenii lui toţ ca săi le plătească şi nau vrut săi te 

plătească nici onul deci eu lia | m vândut lui Stahie şi asta toc- 

mală să au făcut den cas lui Gligore Vătămanul şi a mulţi oa- 

meni buni anume Gligorie Vătămanul şi Postolachi şi !on și 
Anton şi Hodăş şi Altodor şi Necula şi molţi omeni buni şi 

pentru credința neam pus şi peceaţile ca să hie de credinţă şi 

prețul pământului au fostu câte 4 poi buni şi doi orți. au dat 
Stahie de băut să să știe, 

u las It 7195 Feb. 20 dnu, 

+ Vasil, +  Gligore X Postolache x loan X Anton. Simion 

CXXXIX. 7196. Noemb. 20 (1687). Regeste. 

Intre marturii cari atestă dania ce o fac Ștefan şi Stratina 
îata lui Ojog cătră lon Racoviţă păharnic. căruia îi dau părţile 
lor din Șurineşti este şi Mihai Racoviţă comisul din Fereşti „şi 

denaintea dumisale comisului Mihalachi ot Fereşti”. 

mis iscal“. 

(Suzete (VII 133), 

Obs, În iscălitură el iscăleşte „az Mihălachi Răcoviţ co- 

CĂL 7197 Noembri i l işi împarte averile părintești cu fraţit săi, 2 Mihalachi Racoviţa comisul iş împ 

Io Constandin Voevoda bojiiu milostiiu  vospodara zemli, 
Moldavscoi. | 

vit 7197 Noemvrie 21. 

Socotinţa dumsale vornicesăi răpăusatului lon Racoviţ biv 
vel vornic, şi cu fiartrul dumsale lui Mihalachi Racoviţ vtori 
comis ce au avut pâră de față înaintea domniei meale şi a tot sia- 

tul nostru. 

1200 oi sau aflat. din carele zis Mihalachi Comisul ia venit 

500 oi de a maicăsa fata Tomei vornicului dece aşe sau socotitu 

dintraceste 500 oi să ia Mihalache comisul 300 oi iar celelalte 

să rămâe fraţilor lui Mihalachi, căci acele oi câte rămân mai 

multe sânt capre aşia sau aşăzat socotinduse că rămân cucon 
mai mici negrijiţi.
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Pentru stupi câţi sau aflat de a înmei lui Mihalachi fata 
Tomei vornicul toţi sau dat lui Mihalachi comisul, iar stupi ce 
sau aflat de a răpăusatului lon Răcoviţ vornicul lui Mihălachi 
Ru i Sau dat, căci sau ațiat datorie noă sute de lei, ce acei 
Stupi ce au rămas sau lăsat la fraţi şi să plătiască şi datoriile. 

— 50 de iape sau aflat carele sau împărţit frățeaşte; din- 
traceste sau dat lui Mihalachi comisul 10 iape un armasar.— Vite 
de boi şi de vaci ce sau aflatiară sau împărțit frăţeşte, şi sau 
vinit lui Mihalachi comisul 20 bo: 20 vaci 10 vite tinere, aşia 
Sau aşezat după cum Scriu condeile mai sus, căci au rămas şi 
datorii, şi grijăle asupra fraţilor celor mai mici să grijască şi 
datoriile să plătiască şintracest chip aşia Sau socotit şi sau aşazat 
şi aciasta pără să nu să mai părască nici dănăoară în veaci. 

Pecetea domnească în tuş roş, cu exerga: + IG nonerau- 
Tit BOKROAA BRIO AMACTII PenAb 3EMANL MOAAAECKOH AT apur 

Capul de bou. 

CĂLI. 7198 Măârt 13 (1690) făra loc. Nastasia Panhiloae sora lui lon Racoviţă vornic se dă danie cumnatei sale Satta vorniceasa. 

Adec eu Nastasia stolniceasa lui Panhilie scriu şi mărtu- 
risăscu cu această adevărată scrisoare a mea precum mai dena- 
inte yreame datumam cu tot al meu ce am avut dumisale vorni- 
cului Ion Racoviţ şi am făcut şi scrisoare la mâna. dumisali, iar 
după dare sutletului dumisale fratelui meu Ion Racoviţă iarăş am 
chemat pre dumneaei Safta vorniceasa şi pre cuconii dmisale şi 
am chemat şi pre duhovnicul meu preutul Mihail di mam ispo- 
veduit şi am ăfat pre preutul de au făcut această scrisoare pre- cum mam dat cu tot ciam eu dumisale Saftii vorniceasăi şi co- 
conilor dumisali iar alt niam din săminţiia mea şi din nepoții mei şi 
din tot ruda mea după moartea mea nime Să nu să amestece la nimica că mam dat pre sama dumisale şi a coconilor dumisale sâm grijască sufletul meu,iar de ma griji dumneaei va da samă la Dumnezeu, deci pentru acesta lucru nime să nu aibă a să amesteca făr numai coconii dmisali vorniceasăi iar alţi cene să va ispiti la vo gâfIjceavă sau altă ceva acela să fie neertat de Dumnezeu, şi să tie lepădat de (u)nul tatăl lui şi a fiului şi a sventului duh şi de svinta Şi precurata Precistă şi de patru Ivanghelişti şi de 12 apostoli Şi să fie aforisit de 318 otții ces
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vă Nechee şi să ffi trecleat şi . procleat . şi săi fie sufletul lui 
întru loc cu Arie şi aciastă scrioare sau făcut la darea sutletului 
dumisale stolnicesăi cu. învăţătura dumisale denaintea duhovnicu- 
lui să fie dumisale vornicesăi de mare credinţa şi coconilor du- 
misale şi eu preutul Mihailă am scris şi mai gios am iscălit, 

let 7198 Mart 13 dnea 
Nastasăi Panhiliasă n , 

|. p. az Erei Mihail isca! 

CĂLII. 7198 /uni.9 (1690) laşi. Constantin Vodă Cantemir judecă 
pâra între feciorii lul lon Racoviţă, vornic (Mihai şi Dumitraşco) şi Ştetan 
Milescul post. pentru averile Panhiloaei, dând Milescului satul Tătărânii, 

-+ Ho Costandin Voevod bojiiu milostiu gospodaru zemli 
Moldavscoi, Adecă Sau pârât de faţă înnaintea domnii meli şi a 
tot sfatului nostru dumnalui Ștefan Milescul postelnicul cu dum- 
nalui Mihăilache comisul şi cu Dumitraşco ficiorii răposatului 
lon Răcoviţ ciau fost vornic mare pentru rămăşița Nastasii Pan- 
hiloae zicând Ștefan Milescul precum ţin toate ciau rămas de la 
Nastasia Panhiloae den danis den odoare den moşie şi din tot 
ciau avut şi lui nemică nui fac fiind şi el nepot de nepoată îi 
Panhiloae, iară ticlorii dumisale vornicului ne aratară o diiat ciau 
fostu făcută de Panhiloae la mâna dumisali lui lon vornicul în 
cari diiat era iscălit şi soțul dumisale Panhilie, precum sau dat 
după diiată şi cu tot ciau avut dumisale vornicului lon şi altă 
diiat ne mai arătat şi ficiorii dumsale vornicului făcută de Panhi- 
loae la moarte şi scriind cu limbă de moarte denainte duhovni- 
cului Său precum Sau dat ficiorilor dumsale vornicului cu tot 
ciau avut şi din haine şi din odoar şi din moşii şi din vită să 
fie toate a dumilorsale iar dentralţi nepoți sau săminţie neme 
la nemică treabă să naibă, nici să să ameastece iar Milescul. aşa 
răspunsă precum aciastă diiat nui făcut cu credință ce să hie 
făcută de dumnalor. deci feciorii dumsale vornicului au adus de 
față şi pe preutul Mihail, carele au fost dohovnic îi Panhiloae 
Şau mărturisit cu bătrâneţele sale şi cu frica lui Dumnezeu înna- 
inte domnii meali şi a tot sfatului nostru şi au râdicat cu suf- 
letul său precum ace diiat cari mai sus scrie, iaste adevărat făcută 
«de Panhiloae la moarte şi deci şi domnie me dinpreună cu tot 
sfatul nostru văzănd cau mărturisit dohovnicul întracelaş chip
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datam rămas pe Ștetan Milescul ca să naibă treabă la nemic de 
ai Panhiloaei nici în haine nici în odoar nici în moşii nici în vită 
intru nimic să nu să amestece ce să aibă toate ali ține şi ali 
stăpâni ficorii 'dumsale vornicului ori ce ar fi rămas de ai Pan- 
hiloae, 'aşijderile pe urma acestor ue arată şi Ştefan  Milescul o 
diiat cari era făcut de moşesa Zlate îma îi Panhitoae în cari di- 
iat scrie. că iau dat numai satul Tătărăni Şi cu loc de prisac şi 
viile de la Novaci iar altă nimic nu arată întrace diiat, deci şi 
ficorii dumsale- vornicului mai aratară și altă diiat făcută de Zlata 
precum sau dat mai pre urmă la moarte ei cu tot tar hi avut 
îi Panhiloae tetii Zlatii şi întrace diat serie şi viile, de la No- 
vaci. Deci domnie me iarăş dinpreună cu tot sfatul nqstru am 
socotit şi am judecat dintraceste să ţie Ștefan .Milescul numai 
Tătărăii (mamzphu) şi acel loc de prisac iar viile dela Novaci să 
le ţie ficiorii dumsale vornicului şi leam dat aciastă carte a dom- 
nii mele la mâna ficiorilor dumisale vornicului pentru aciastă 
păr(ă) de acmu să nu să mai părască nici odănăoară în veci, 
peste carte domnii mele. - | | 

| u las vit 7198 luni 9 | 
Saam gospodin velel ae 

I. p. domneşti în tuş roş 
Tudosă Dubău vel logoțăt a 

CĂLIII. 7198 Iulie 20 (1690 Iaşi, Intre răzeşii din Portari, ce umbia pe 5 bâtrâni se face o împăcăciune în [aţa şoltuzului de Vaslui—era Grigorie şi 12 părgari. După. acest zapis de împăcăciune, dl, C. Vodă Cantemir în- tăreşte împârţala, : 

Suret scos întocmai de pe cel adevărat ispisoc din leat 7198 
luna luli 20 de la di. Costandin Voevod. - . 

Adecâ au venit înaintea domnii meli şi înaintea a noştri Moi- 
doveneşti boiari a mari şi a mici boiari Panaite părcălabul i ne- 
potul său Mitre şi fratele său lon'ţă ficiorii lui Andrieş cu nia- murile lor Carpu și Gavril! Potoracă şi nepot lor Misăila şi niau 
arătat înaintea noastră o mărturie încredințată de la Grigosie 
Pollueul şi doisprezeie pârgari din târgu din Vaslui, şi de la: Foca uricarul şi de la Dumitraş:o Zăpodie şi de la mulţi oa- meni buni bătrâni: cu iscălituri şi cu peceţi” scriindu întrace mărturie cum au venit înaintea lor preutul Gheorghie ot Por- tari ginerele Portărescului şi Toader Portărescul şi Alexandra
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sora lor şi liau arătat :pa!ru zapise de mărturie şi de cumpărătură: 
cum aui cumpărat fatăl'lor Portărescul patru bătrâni diri cinci 
bătrâni ce au fost în Portari pre litode sin Olacul şi pe Solomiia 

sin Olariul şi. pre Trohin sin Olariul şi de la Vasile Pasat şi Di-. 

nul şi Ştefan şi Tudor nepoți Olariului şi şau împărţit lor aceie 
ocini şi sau venit lor la câte trei câte un bătrân intreg şi câte 

a treia pământ dintrun. bătrân. şi sau dat în parte de gios preu-- 

tului Gheorghie şi în mijloc Alexandra şi din sus Toader Por- 

tarescu, lângă orda Olăreştilor şi în sălişte să şadă cu toții pân 
şor face dischişuri fiştecare aşijderea n'au mai arătat un zapis de 

îavoire făcut denainte boierilor din curte şi aitor oameni buni 

de credință; anume dmlui  Dumitrachi vel armaş i dmlui 

Mogâlde Brăescul biv sărdar şi dmlui lie ce au fost clucer! 
mare şi dlui lordache clucerul-şi a lui Gavril Bancovici diiac de 

camară şi a lui Toderaşco Stârce şi a lui Apostol Talpeş şi alţi 

oameni buni scriindu întracel zapis cum sau învoit înainte lor ei: 

în de ei fieştecarele unde şăş ţie parte şi sau vinit din gios să 

ție Mitre cu fraţii lui şi sororile din parte preutului Ghiorgh 

moşului lor giumătate şi. den pariea preutului Gligoraş ginerele preu-- 

tului Gheorghie ce o are cumpărătură de!a un Țiga nepot Ale- 
xandrei iară giumătate şi iară cât ţine Mitre cu orda lui să ție şi 

Panaite părcalabul alăture pe din sus şi apoi să ţie Carpu cu 

orda lui acince parte din Toader Portărescul alăture pe din sus 

de Panaiti şi pe din sus de Carp să ţie Gavril Potoracă îi Misailă: 

cu toată oarda Olăreştilor căci sau încuscrit unii cu alții şi din- 

traceste patru părți au să răspundă Potorăceşti trei părți lu, 

Chiratco izbaşa căci aşa sau învoit ei în de ei dinaintea acestor 

boiari şi oameni buni cari să scrie mai sus, Deci şi domnie m 

dacă am văzut a lor bună voe primire şi învoială datam şi de la: 

domnie me şi am întărit lor şi săminţii lor săle fie ocină în vec 
iară alții să naibă a să amesteca. 

i ict 7198 luna luli 20 

Tudosă Dubău vel logofăt | 

Fiind întocma cu cel adevărat lam întărit cu a noastre is- 

călituri, 
Iordache Canta logofăt 

Ștefan Bogdan vel logofăt 7263 luli 3 

lon Roset spatar Racoviţ vel vornic” 
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CĂLIV. 7199 Ghenar 8 (1691), Ferești. Sta vorniceasa a răposatului “ion Racoviţă vornic: cumpără cu 10 lei în „Fetioneşti, la Vaslui “părţile lui “Gavril Păstăceanul. A - ERE 
Adecă eu Gavril ficiorul lui Vasile Făstăcanul şi cu surorile 

meale, Gahiia şi Sohiica -şi Dochiţa şi Soironiia fata Nacului fe- 
meaia lui Jon Tirlici din Feteoneşti şi. eu Gavril Puturac -şi cu 
“îemeaia me cu -Tofana şi cu cumnatu meu cu 'Toderachi Şi cu ficiorii mei Misail şi cu fata mea Rucsanda iară din Feteoneşti 
scriem şi mărturisim cu cestu adevărat zapis al nostru de ni- mine siliţi nici asupriţi ce de a noastră bună voe am vânduta “noastră driaptă ocină şi moşie ce avem noi de la părinţii noştri în Fetioneşti ia ţinutul Vasluiului giumătate de bătrân partea noa- Stră cu loc den vatra satului şi cu loc de fănaţ şi cu şiaspreziace 
pământnri loc de țarină şi cu loc de grădină, aciastă moşie am 
"vândut dmsale Saftii vornicesăi a răposatului Ion Racoviţa ce a fost vornic mare să hie diriaptă ocină şi moşie dmsale şi coconi- lor dmsale şi a toată Săminţia dumisale în viaci neclătită şi a- 
ciastă moşie şi vânzare sau preţăluit dereptu zeace lei bani de 
argintu scris /deasupra câte un zlot pămintu!/ şi cîndu saufăcut acestu 
'zapis sau făcut denaintea a mulţi oameni buni şi bătrâni megiaşi de 
pen pregiur şi boiari dmnalui Lupul Costachie vel meldelnicer şi Chi- rilă de Băliţeani şi Tiron de Olăneşti şi Tauasie Cogălniceanul şi “Toader Pandelie şi Chirila Păsat şi lonaşco Dracsinul şi Stahie de Tătărăni şi eu Cozma am Scris zapisul şi cu -toţi ce mai sus “Scriem niam pus peceţile şi iscăliturile ca să hie de mare credinţa şi pre acestu zapis ca să aibă dumnalor aş face şi dres domnescu şi uricul cel vechi încă lam dat la mâna dumisale şi eu Toader *Poroseaci încă mam prilejit cându sau făcut acestu zapis. 

| u Fereşti It 7199 Ghenar 8 
X Gavril Făstăcanul | 
X Gahie X Sohia X Sofroniia X Tofana x Gavril Puturac X Toader Pandelie X Misail X Rucsanda X Chirilă ot Băliţeani X Tiron X Chirilă Pasat X lonaşco Dracsinul 
X Tanasie Cogălniceanul 
Cozma isca! 
az Toader Poroseaci
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„CXLP. 7199 Febr. 20 (1691) regeste. 
“In- zapisul prin care. Ion al Tomei vinde lui. lon Racoviţă 

pah.,, 2. pământuri în Şurineşti este şi Mih.. Racoviţă comisul din 
Fereşti . „şi denainte dumisali „comisului Mihalache. Răcoviţă ot: 

Fereştie, „i tu Vezt “Surele. PUI, 135 
ri 

“CALA 7201 Dec. 12 (1692), Iaşi, Cost. Vodă Cantemir judecă şi dă 
rămas pe Mierăuţă in pâra ce a avut cu Tarţachie pentru Leţeani la Vaslui 
se aduc 12 şi apoi 24 jurători.. -... . :;- 

-+-. H&: Costantin: Voevoda bofiiu m. g. zi M; adecă sau 
părât de faţă înnainteă. domnii meali 'şi a tot sfatul. nostru Vasi- 

lie Țirţachie cu Mirăuiţă pentru sat pentru Lăţcanii 'ce. sânt în 
țânutul Vasluiului care să împarte în doao părţi pre doi bătrâni 
zicând Țirţachie cum au ţ'nut un bătrân el, însă un bătrân tau 
ținut Mierăiiţ iară acmu Mierăuţă sau sculat să scoaţă pe Vasilie 
Țirțacă din moşie zicând că nare moşie neimica îutracel sat şi 

iau luat şi “uricul. deci domnia mea. întăiu am fost făcut o carte: 

la Tiron Ca şă pue pe Mirăuţă şi pe răzeşii lui săş caute 12: 
oameni buni să giure cun nu are moşie Țirţachi în sat în Lăţcani 
nici iaste de moşie de acolo şi dacă or giura să lipsască Țirţa- 
chie din moşie şi no: aflat oameni să giure. iară Țarţachie şau 
aflat patru oameni anume Postolachie din Mileşti şi lon Chichiţă; 
din: Dăneşti şi Stratul de acolo şi Vasilie Şindilă şi au adus. 
înaintea * domnii miale - şi au mărturisit cum adevărat au avut 
Şi moşu său şi tatăsău şi el pân acmu au ţinut, domnie me nu 
jam crezut nici pre azei oameni ce de lznoavă am scris şi. carte 
la boiariul nostru 'Golăe vornicul de poartă cum săş aducă 
Mierăuţă şi cu răziaşii lui 24 de oameiii înainte lui Golăe 
vornicul şi să giure cum nu iaste de moşie Țirţachie de acoto 
den Lăţcani nece au avut treabă neminea să lipsască Ţirţachie 
din moşie, Deci mergând acolo de iznoavă cu carte domnii mele- 
pusuliau zi Golăi vornicul de trei patru ori ca să aducă acei 
24 oameni Mierăuţă cu răziaşii lui să glure şi dacă vor giura 
să ţie Mierăuţă cu răziaşii lui amândoi batrânii şi nau aflat 

Mierăuţă pre nime să giure iară Vasile Țirţachie au strânsu oa- 
meni buni bătrâni şi tineri anume Vasilie Șindilă din Giodeani 
şi Postolachie din Mileşti şi lon din Glodeani şi Stratul şi Mihail 

şi Nica şi lon Chighiaci de au mărturisit cum iaste Vasilc Ţir-
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țachie om de acolo de Lăjcani de moşie şi au ţănut Vasilie 
“Țirţachie bătrânul hii Ivan cuni aă ținut moşiil Său şi tatăsău iar 
bătrânul lui lon dn Mierăuţă văzând că nare oâmeni: să . giure 
şi Vasile Țirţachie şa aduscacei oameni ce 'seriu' mai. sus de au mărturisit înaintea boiariului nostru lui Golăe vornicul cur 
iaste a lui Țirţachie acel bătrân a lui Ivan şi îndreptânduse ei 
sau învoit Mirăuţă cu Vas'le Țirţachie ca săş ție cineş bătrânul 
iar. ei Sau aşezat denăintea â mulţi Oamerii. buni .-precum: miau 
arătat şi mărturie dela boiariul nostru Golăe 'vothicul şi de la 
mulţi megiiaşi deci domnia: mea .dac am văzut de. azilor bună 
voe tocmală; si. aşezare domnia mea încă dăm. şi întărim lui Va- 
sile Țirţachie ca săş ţie bătrânul său a lui. Ivan săi .hie. diriâptă 
ocină şi moşie şi uric şi înțăritură cu tot venitul: în veaci. ne- 
clătit, i Pa 
= SE RR u,jas; vleat 7201. Dec. 12 Hi HI Ad CHE SAthusaer | a a , 
EU "1 p. ceară căzată - Tudos Dubâu vel logotăt -: 

3 E e —k Savin Uricar 
i 

  

pacojCĂLVII- 7201 Iulie 7 (1693) Iaşi. Cartalui C. Duca Vodă, dată lui D. Racoviţă post, să ia de a zăcea de pe părţile Dodului şi Berbeace, la Vaslui. 
„+ Hoo Cos'andin Duca Voevoda b. m, g..z. M. datam carte domniimeale . boiariului nostru lui Dumitraşco Răcoviţ postelnicul Şi pe cine va trimite dumnalui să hie volnic. cu carte domnii meale a merge la Vaslui şi să aibă a lia de a zăce de pe parte Dodului şa lui Berbece carii iaste dumisale cumpărătură să aibă a lua din ţarin din pădure şi din fânaţ şi dia tot locul şi veni- 

tul şi nime să nu cuteză a sta împotriva cărţii domnii. meale, iar cui va părea cu strămbul să vie de faţă. Sa 
: „u las let 7201 luli 7 |. p. tuş roş _ | . 

vel logofăt uo. - 

  

CĂLVIUI 7273 rali 12 (1705) Iaşi. Antioh ConstantinCantemir Vodă scu- teşte de tot ielul de dăjdii pe 2, preuţi, un diacon şi un țircovnic de la bi- sserica din satul Fereşti, Vaslui, ctitorie veche Racoviţiască. , 
_Io Antioh Costantin Voevod. bjieiu milostiiu gspdrza zemli Moldavscoi. adecă domnia mea. bine vrând cu.a noastră bun
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vrearia, şi socotindu din vremea că toată stăpănirea. şi toată 

putarea. de la unul adevarat a tot stăpânitor şi țiitori. „dumnzău 
iaste. după cum mărturiseşti. sfânta şi dumzăiască ; scriptură, a- 
cea stea iarăşi la: Dumzău ca la un început şi fârşit celor bune a 

răzămă să cuvine. pentru aceia şi nwaxă dintruna şi singură m(i) 
la sfiuţii sali. dăndumis stepenul domniei. țrăi Moldovei. socotitam 
că datorie avăm întăi cu ce neau. arătat putincios. a pun't ceale 

ce să cadi sprit mulţămită şi slav(a) prea. sfintei troiță. întru 

aciașta dar luându aminte pentru rugătorii noştri doi preoți. şi un 
diacon. şi un ţircovnic carii sintu la sfânta beseareca la sat la 
Pereşti. ai dumnealor Dumitrasco Răcoviţă ciau fost vel comis la 
ţinutul Vasluiului unda iaste hramul sfântului şi făr de trnp Vo- 
evod îngerescu arhistrateg Mihail. cart besearec(ă) iaste făcută 
de răpăosaţi strămoşi dumneaior a Răcoviţeştilor. unda zac şi 
trupurile lor, Pentru aceia dară am dat şi am înoit şi am întărit 
cu blgoslovenie a patru a țărai Moldovei sfinţi arhierei, Ktr M- 
sail arhiepiscop şi Mitropolitul al Sucia.vei, şi exarhu ă "plaiului 

i kir Lavrentie episcopul de Roman i kir Ghedeon Episcopiil de 
Rădăuj i kir- Varlaam Episcopul de Huş. şi cu tot al nostru sfat. 
domniia mia mam milostivit si am ertat pre aceşti doi preoți şi 
un diacori şi țircovnic ca să fie în păci de dajde împărătească şi 
de dajde vlădiciască. şi de pocloarie. şi de toate dările şi anghe- 
rile ori mare ori mică. ce ar hi pre alţi pri:oți în ra domuiei 
miali. nime intru nimic să nui învăluiască. nick 'bucatali lor pen- 
tru alții, să nu li s tragă. nick cu' săâtul nimic să nu fie aimeste- 
cați, că cin(i) sari ispiti ori din boiari ori din slujitori. Sau înă- 
car şi din săteaniii satului. săl facă văl peste carte domniei mial:. 
vor fi de certare de la domniia. mea. aşijderile mam milostivit 
domniia mea. şi am ertat pre aceşti doi preoți şi pre diaconul şi 
țircovaicul ca s aibă a scuti stupi de' desiatin şi mascuri si oi de 
sorştin, ori câte bncate şari avea a lor drept. toate să aibă a 
le scuti, pentru aceaia voi desiatnici de stupi şi gorştinari de oi 
şi de inascuri foarte să (e) daţi buii pac, căci aşa iatk poro 
nca domniei meale numai ei să aibă a păzi cu slujba la sfânta 
besiărtică dup cum iaste rânduiala. Şi să aibă a ruga prb milos 
tivul Dumnezeu pentru a noastră sntte, şi domnia delungată. şi 
pentru ertare păcatelor noastik şi a părinţilor şi a moşilor si a 
strămoşilor noştri. şi să aibă a ne pomeni lă sfântul jărtvănic, 
aşijderile şi voi olăcari şi podvodari şi conăcari toți săl(i) daţi
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bun pact, nimea să nu le ia cai lor de olac. nici boi lor. sau 
carăle lor la podvezi, nici bucatali lor la conaci. întru nimic să nui amesteace cu ţra. căci ei -sintu “osebiți de altă ţră. Pentru 
aceae. şi după a noastiă: viață şi domnie pr'& carele. va milui Domnul Dumnezeu cu domnie țrăi noastre a Moldovei. poftim ca să nu strici a noastră mlă şi întăritură ce mai vărtos să aibă a da şi întări pre ai săi rugători şi preoţi ca să le rămâa în ur- mă veacinică pom'bnir't. vv'bm paAu. un nkwre Aâ ue Oymbuaar 
NBAA, CHA AHCTWM FenAEamu. 

a OY tac Bare acri toau ai lo Antiohie Constantin. Voevod 
&'Topare rchAcrea, Acsinte uricar 

„__ Hărtie coală. Surete ms, XXVI, 487,—Pecete 'mică îu înş roş. | 

- “Băseriea din Fereşti. Din cuprinsul acestui ispisoc domnesc 
reiese, că biserica din Fereşti e ctitorie Racoviţască din moşi şi Strămoşi. Cu regret astăzi biserica din  Fereşti nu -păs= trează nimic din vechi, nici icoane, nici cărţi, nici morminte Ra- covițeşti, aşa că vremea a şters ori ce urme Racoviţeşti din Fe- reşti. Probabil însă că osemintele strâbunilor lui Dumitraşco Racoviță biv vel comis au fost strămutate de la Fereştii la Do- brovăț. unde Nec. Racoviţă logofătul a făcut cu a sa cheltuială în 1663 o pivniţă de piatră, o casă pre pivniţă şi acoperemântul din nou la biserica cea mică. a 

Invudiri domneşti. De ce Antioh C. Cantemir Vodă să dea scutire de dăjdii la preuţii de Ia biserica Racoviţască din. Fereşti ? In dosul actului de milă e faptul. înrudirei de aproape a Racovi- feştilor cu Cantemireştii. _ | 
Mihai Racoviţă Vodă înainte de a se căsători cu Ana fata Dediului Codreanu de la Bărlad, a ținut în căsătorie pe Elisaveta sora lui Dumitraşco şi Antohie Cantemir ; deci erau cumnaţi între sine. Pe lângă aceasta ei mai erau Şi alte rude, căci D. Cante- mir a ţinut pe Casandra, fata lui Șerban Vodă Centacuzino din Muntenia, iar Dumitraşco Racoviţă hatman a ținut pe Ilinca fata lui Mihaiu Cantacuziuo spatarul, vară primară cu Casandra şi deci ei erau rude şi prin Cantacuzineşti. 
Episcopii ţării. Ispisocul ne aduce credința celor 4 vlădici ai Moldovei : Misail arhiepiscop şi Mitropolit Moldovei (1707—1708) ;
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Laurenție, Episcop al Romanului ( 1702—1705), Ghedeon, episcop: 
de Rădăuţi (1703—1708) şi Varlam episcop de Huşi (1691 — 1709), 

Sirămoşii Racovițeşti. Pentru a face o legătură între spu- 
sele acestui Ispisoc şi arătările documentelor aduse mai sus, lată: 
care sint generaţiile de Cehăneşti şi Racoviţeşti începînd cu 
seci. al XV-a (pag. 246—288). 

Generaţia întăia. Stan Horja între 1450— 1500). 
Generaţia a doua: Lazea, Bosanclu, lon Gotcă şi Horia - 

(1500 — 1550) 
Generaţia a treia: Cehan vătan, Toma, Nechifor şi Măg- 

dălina din Lazea; Grozav, Avram şi Negrita din Bosanciu; Căr- 
cea din lon Gotcă; Jurj, Necoară şi Maruşca din Horja (1550— 
1600). 

Generaţia a patra: Petre Cehan logofăt, lonaşco Cehan vel 
logofăt şi Toader Cehan sulger, din Cehan: vâtah. 

Generaţia a cincea: Apostol Cehan, Constantin Cehan şi 
Racoviţă Cehan logofătul, ficiori lui Petre Cehan logofătul. 

Generaţia a şesea : Neculai Racoviţă vel logotăt și lon Ra- 
coviţă ficlori Tofanei şi a lui Racoviţă Cehan vel log. călugărit 
Sub numele de Metodie; mort în 7173 Dec. 15 (1664) sub Is- tratie Dabija, 

Generaţia a şaptea : loan Racoviţă, Andrei Racoviţă pos= telnic mort în 7193 Juli şi Ecaterina moartă în 7183, fii lui Ne= culai Racoviţă ; iar Mihai Racoviţă Vodă şi Dumitraşco Racoviţă hatman dla lon Racoviţă comis. | 
La aceste generaţii de Racoviţeşti face amintire Vodă An- tiohie Cantemir când zice: „carea besearecă iaste făcută de răposaţi strămoşii dumnealor Racoviţeştilor, unde zac şi trupu- 

rile lor.* 

Astăzi trupurile Racoviţeştilor zac îngropate la Dobrovăț şi 
irumoase lespede de marmură albă cu slove mari şi frumoase 
Spun călătorilor de vechii Racoviţeşti. Iată câteva din ele: 

a) „Această piatră a făcuto şi a împodobivo pan Neculai 
hatman şi lon părintelui lor Racoviţă Cehan vel logofăt, care 
s'a pristăvit în zilele lui Ion Istranie Dabija Vodă la anul 7173: 
lana Dec. 15 zile (1664). 

b) Această piatră a fâcuto şi împodobit-o pan lon Racoviţă 
părintelui său Necolae biv vel logofât, fiul lui Cehan Metodie 

Surete şi Izvoade (Fereşti) 8
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vel logofăt, care va pristăvit la veșnicile lăcaşuri în zilele lui 
lo Dumiiraşco Vodă, la anul 7193 Mart 8 zile (1685), 

C) Această. piatră a făcut şi a Împo 'obit pan Neculai hatman 
şi. fratele să: loan mume! lor Tofanei, care s'a pristăvit la veg- 
visile locaşuri în zilele lui „Io Istratie Dabija Vodă la anul 7174 
luna Dec. 31 zile“ (1665). 

d) Această platră a făcut'o dumnealui Nicolae Racoviţă vel 
iogofăt fiicei sale Ecaterina, Care s'a mutat la veşnicile locaguri 
în zilele lui Dumitraşco Vodă în anul 7183 (1675), 

e) Aciastă piatră a făcut şi împodobit pan lon Racoviţă 
fratelui său Andrei Racoviţă postelnic, fiul lui Neculai Racoviţă 
biv vel logofăt, fiul lui Cehan visternic(?) care s'a. mutat la veş- 
nicile locaşuri în zilele lui Io Dumitraşco Vodă la anul 7193 luna 
lulie 21 zile (1685). | 

Cei mai vechi îngropaţi la. Fereşti. apoi la Dobrovăț au 
fost Racoviţă Cehan vel logofăt, zis dtn călugărie Meftodie şi 
cu femeia lui Tofana, morţi amândoi unul după altul între 1864 
Dec. şi 1665 Decembrie. Acest Racoviţă: Cehan a rădicat treptele 
boeriei sub Vasile Lupu, a fost logofăt al doile tot lungul sale dom- 
mii; iar mai apoi ajunge şi vel logofăt sub Ghica Vodă, Ștefan 
Vodă şi Istratie Dabija Vodă. - 

Alt mormint a fost a Ecaterinei fata lai Neculai Racoviţă 
logofăt pristăvită la 7183 (1675); al treijea mormînt a fost a iuy 
Necuiai Racoviţă logofătul, care s'a pristăvit la 7193 Mart 8 (1685). 
Acest N. Racoviţă a avut o fromoasă carieră poliiică, ceia ce i-a 
atras o frumoasă stare economică : comis în 7168; spatar în 7169, 
hatman 7170—7179, vel logofăt la 7182, apoi la 7187—7192, 
după care moare în primăvara lui 1685.—După 4 luni se îngroapă 
Ja aceiaşi biserică Andrei Racoviţă postelnicul, mo t în 7193 lulie 
21 (1685). 

Se de că toţi aceşti Racoviţeşti erau îngropaţi la Fereşti 
incă la 1705, şi n'apuzase a fi mutaţi ia Dobrovăț in biserica cea mare. | 

Pomelnicul Racovifesc. La biserica din satul Mirceşti, Vaslui, se păstrează un triptih al familiei Racovi eştilor pe care părintele Bogos îl şta că este îîn clopotniţa bisericei, dar ce se scria în el nu ştia nimeni din sat. În vara anuiui 1912 cercetând arhiva de acte vechi a d-lui Păncescu, am văzut şi biserica din
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Mirceşti şi am șters colbul de pe triptihul Racoviţesc: Are 8 co- 
loane pe, cele 3 laturi de lemn, laturea din stânga are 2 coloaue, 
mijlocul are 4 coloane, laturea din dreapta are 2 coloane. 

Pe coloana 'a 2-a a triptihului 'cetim aceste rânduri despre 
Racovijeşti : nau HoroAie Vega u aukrnuk ro Togana H uaaar sro. 

nat HexSaan Pztosnua ui renunt ere Magie, n UAA4k io; 
—wan n kukrunk ere Magia; —inan Bean” Banu 4 Kikrunk ere 
Barpnua.— (Surete ms, XXV, 287). a 

Nu greşesc dacă fixez vechimea pomelnicuiul la 1665. | 
Scutirile. Din ispisocul la Antiohie: Vodă se vede cam ce 

angaraie şi dăjdii plâtiau popii pe lângă cealaltă ţară : a) dajdie 
împărătească, b) dajdie vlădicească, c) pocloane, d) dări şi an- 
gheril mari şi mici, ca trasul bucatelor pentru alții sau ameste- 
caţi la dări cu satul, e) desetina de stupi, f) gorştina pe oi şi 
mascuri, g) cai de olac, h) boi şi carele la podvezi, i) bucatele 
la conace. De toate aceste dări Vodă Antiohie scuteşte pe cei 2 
popi, 1 diacon şi 1 ţircovnic de la Fereşii, Vaslui. 

  

CXLIX 7215 Iulie 20 (1707) Fereşti. Gh, Cehan din Fereşti dă dania 
vornicesei lui Ion Răcoviţă partea lui din Valea ră şi Sarata. 

Adecă eu Gheorghie Cehan scriu cu acest adevărat zapis 
al mleu de nime silit nici asuprit ce de a me bună voie văzându 
că mi sau dus ficiorii pentralte ţări şi eu căzându in lipsă şi în 
greale bătrâneţe am dat a me driaptă ocină şi moşie parte me 
ce să va alege dintralţi fraţi din Valea Ră şi din Sărata dm- 
sale vornicesăi răposatului vornicului lon Răcoviţă ca să i fie 
dumisale diriapiă ocină în veci neclătită şi dumneaei încă să albă 
a mă griji pâră când oi trăi şi după moarte mea iar nime din 
ficiori mei sau nepoți mel şi strănepoţi să naibă treabă şi la a- 
ciastă tocmală sau întâmplat fratemeu Nicula Cehan din Fereşti 
şi preutul Paladi ottam şi preutul lon ottam şi Mardare zef 
Tiron şi eu Preutul Sandal dia Olăneşti am scris zapisul şi pen- 
tru credinţa am şi iscălit ca să fie de credinţa. 

Fereşti It 7215 luli 20 
Necola, Eu popa Paladi, lerei Sandul, Erei lon Mardare.
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CL. 7254 lunie 28 (1146) laşi. Cartea de judecată a divanului în pri- 

cina datoriilor lui Radu Răcoviţă logofăt la Turci—1122 lei, 

Facem ştire. cu aciastă carte a noastră de giudecată că den. 
poronca mării sale luminatului domnului nostru Iw Ioan Nico | 
iae Vvod fiind rănduiţi diam luat sama dumisale fratelui nostru 
Radul Racoviţă hatm., cu doi negaţitori turci anume /Flăgi Ah- 
met uewee den Roman şi Ahmet Murtaza din laşi cerând aceşti 
negaţitori turci datoriia lor ce au cu zapisă la răpoosatul | Du- 
mitraşco Răcovifă hatm., care sau atlat la Ahmet Murtaza patru 
zapisă de datorie cu iscălitura răpăosatulvi 2 zapi | să din vit 
7234 care cuprind 593 lei pol. cu 11 iei clau plătit deseatina pe 
nişte stup), alte 2 zapisă din vleat 7235 | de 444 lei şi altu za- 
pis din vlet 7234 August 1 la Hagi Keose de 250 lei care sau 
făcut peste tot 1287 lei pol, şi sau aflat | dintraceastă datorie 
plătită de răpăosatul 165 lei daţi lui Ahmeţ Murtaza şau rămas 
1122 lei pol. drlaptă datorie să să dea | de acmu însă fără do- 
bânda banilor care de vreame că mortul nu să cade a da do- 
bândă nu sau socotit. Care pentru aceste datorii | în anul trecut 
au mai cerşut aceşti neguţitori turci giudecată cu dumnalui Radul 
hat. la măria sa Vod şi dumnalui au răspansu că aciastă dato= 
rie iaste părințască, făcută după clau eşit dmlui den casa părin- 
țiască, şi mat are şi câţiva bani dați la primejdiia | părintelui 
dumisale care sau arătat la rândul lor, şi aceale datorii sau fă- 
cut denpreună cu maica dumisale şi cu ceialalţi fraţi | nui iaste 
cu dreptate a plăti dumnalui acele datorii; şi pe răspunsul du= 
misale au scris mărila sa Vodă la măria sa Constandin Vodă | 
domnul ţării Româneşti toată povestia şi măriia sa Constandin 
Vod | au rânduit la dumneat!or boiarii cei mari da acolo ca să ia sama maicii | dumisale şi a fraţilor dumisaie ce răspunsu dau 
şi după cum au arătat dumnalor pricinile cu cale au giudecat 
dumnalor boiari precum | am văzut şi suretul cărţii ceii... de giu- decată. Dar pricinile precum liau arătat dmnalor nau fost aşia, ce întraltu chipu | sau dovedit. Intăia Pricină au arătat dumnalor că toată ciironomiia au rămas a dumnalui Radul hatm, de vreame că moşiile | den Moldova domnealui lear fi stăpânind ca să să. Vânză den moşii şi să să plătească acea datorie. Deci dumna- agcadal hatm, au răspunsu că nare ce vinde, căci moşiile ciau d! fraţii dumaalor să să vânză sau aflat vândute de părinţit
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dumisale, precum arată în glos, Intăi den săliştele ce să ţin de 
satul Fereştii îl iaste vândută dumisale o parte de părinţii săi cu 
zapisu den vlet 7236 Aug. 27 iscălit | de părinții dumisale hatm. 
Dumitraşco şi Ilinca hătmăneasa, pentru 41j lei ce arată zapisul 

că llau făcut bine la nevoia lor săş răs | cumpere viaja şi de 
nor da banii să rămâe o parte dintracele sate de lângă Fereşti 

cât sa socoti de acei bani a dumisale, însă | partea ce să hotă- 
reaşte cu Mileştii dumisale Radului hatm, scris acel zapis cu 

hotărâre să nu să amestece alţi fraţi. Altu zapis iarăş | a părin- 
telui dumisale Dumitraşco hatm., den vito 7236 lunie 21 scriind 

precum iau făcut bine răpăosatul Constandin Costache hatm, cu 
109 lei | iarăş la nevoia sa şi den poronca mării sale lui Gri- 

gore Vod, au plătit dumnalui Radul hat. aceşti bani. Aşijdere au 
mai arătat | dumnealui Radul hatman şi un izvod iscălit de fra- 
tele dumisale Dumitrașco Răcovifă, scrlind piecum sau socotit 
de toate grijăle moaşii | dumnilorsale vornicesăi Racoviţoaei clau 
cheltait dmlui Radul hatm, şi den toată socotiala au rămas săi 
mai dea peste tot 115 lei 10 potir, iar :15 lel 10 potr. au ră- 
mas săi mai dea | fraţii dumisale 231 lei 8 potr, | şi iau dat 
Dumitraşeo fratele dumisale lon Răcoviţa şi nu iau dat care cuprind 
bani daţi de dumnalui Radul hatm, 626 iei 10 poir, şi dentra- 
ceştia bani cât şi de unde :u luat dmlui arătăm. Murind sora 
părintelui | dumilorsale Tojana spătăroae, rămăşițuriie el sau 
înpărțit pe fraţi odoară prețuite şi galbeni ungureşti, şi sau 
venit de frate | câte 100 galbeni câte 4 lei galbănul pe cum îm: 
b'a atuncia, şi odată câte de 384 lei, cari cuprind de frate câte 
784 lel precum | arată Izvodul de împărţală. Şi din partea răpăo- 
satalui Dumitraşco hatm, au luat Ilinca hatm. 400 lei o sută 
galbeni ungureşti, şi | 120 lei doao coboace (konoaus) care fac 
520,. şi au dat dumisale Radulul hatm. odoare de 264 lei an leftu 
de aur cu rubinuri o păreache | brățări de aur cu 'jămalţu doao 
inele anul cu zanfir altul cu zmaragdu şi sau plinit partea hat- 
manului Dumitraşco, şi dumnae! | hătmăneasa Ilinca nau avut 
triabă cu aceaste odoară de vreame ce sînt frăţăşti a Răcoviţăş- 
tilor ce sau socotit pe fli dumilorsale pe 6 fraţi | acele 784 iei 
şi sau vinit de frat. câte 130 lel 4 potr, şi aflândusă luaţi de dmlui 
Radul hatman odoară de 264 lel şi scoţindasă parte | dumisale 139 
lei 8 potr. rămân luaţi ma! mulţi 133 lei 4 potr. şi! san scăzut den
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soma ce arățată mai sus din 626 lei 30 potronici ce are a lua | şau rămas să mai ia dumnealui 493 lei pol şi larăş i sau mai scă- zut dentraceastă somă 411 le! pe zapisul părintelui dumisale pen- tru |.o parte de moşie den satal Fereşţii, cari sau trimes boiari să hotărască acee parte cât or socoti de aceşti bani după cum 
arată zapisul | părințăscu şi mai rămăiad să mai ia dumlui 82 lei pol, de [a fraţii damsale iarăş i zau dat deri satele ce sînt 
pre lângă Fereşti pe cât | or socoti acel bolari că să cade mo- 
şie de 493 lei pol. Căce satul Fereşiii cu câte săleşte are împregiur 
nu sîntu de potrivă | altor sate ciau dat părinţii altor fraţi ce cu mult mai mult hotar. Care acest sat Fereştii iaste dat de hat- 
manul Dumitraşco fiiusău | celui mai mic lui los || Măcar că dumi- neaei Ilinca hătmăneasa răspunde că acel sat Fereştii iar fi dum- sale dat de măriia sa Grigorie Vod pentru zăstrele dumsale ce i Sar fl | prăpădit lap rimeidia răpoosatului soțul dumsale, dar şt aciasta pricină sau dovedit întracest chipu. Fâcând Turcii | da- tornici carte de blâstăm de la preaostinţitul patriarhul de Țarigrad chir Neotfitu asupra dumisale Radului Hatman şi | a maicii du- 
misale de nu vor arăta în adevăr toate rămăşiţurile şi satele ale hatmanului | Dumitraşco şi văzind acel blestăm dmnelui | Radul hatman, au arătat la giudecată ce sau îăcut la Mitropolie într- „acesta chip. Că ispisocul ce sau făcut de la măriia sa Grigore Vod | diau dat satul Fereştii maicăi dmsale „pentru zestrele ce singur dmnelui Radul hatman au grăit de sau tăcut aciastă ico-. nomie pentru | supărarea datornicilor dar maica dmsale Ilinca 
hatmăneasă nau dat den zăstrele sale la primeidila acela, de 
vreame că era | date featelor şi fiiului dumsale când iau căsă- torit şi sint toate faţă pe la ginerii dumsale precum şi la dlui Radul hatman | o cămeaşe cu mărgărintari ciau dăruito dumneaei nurorisa giupănesii dumsale, şi de a dumsale odoară nemica nu sau dat | iar câte sau dat la primejdia aceia toate au fostu cum- părate de răpoosatul Dumitraşco care sau scris anume: 0 păre- che | cercei cu picioare cu dilamanturi şi din sus iarăşi cu dilaman- turi, 5 inele cu ditamantări mari, mărgărintariu şi arginturi toaie | acestea Cumpărate de răpoosatal, iar nu zestri de a dumisa!e, care au mărturisit dumnealui Radul hatm. 'cu safletil său înnaiu- tea | sfinţii sale părintelui Mitropolitului şi a gludecăţii, ce- tinduise şi cartea de blăstămşi au rămas satul Fereştii | a lul Ioniţă fratele cel mai mie după cum i lau orândult tat-
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său precum şi satul Mileştii dumsale Radului hatman şi Orecii 
lui Dumitraşco | iarăş de părintele dumilorsale date lar pentru 

casăle den laşi şi viile de la Iaşi şi viile de la Huşi care şi a- 
cestea le arăta îraţii să să | vânză nlau aratat dumlui Radul hat- 
man un zapis den vitu 7238 Dec. 14 de la maica dumsalellinca 
hătmăneasa iscălit de dumneaei şi cu peceate sa şi de îlii ! dum- 

sale şi de alţi boiari mari rudenie scriind precum cau vândut 
mării sale lui Grigorie Vodă casăle cu viils de la laşi şi viile 
de la Huşi | drept 1700 lei bani gata daţi cu mâna dmsale Sandul 
Sturzea vel logofăt în casa dumsale lordachi Cantacuzino hat. 
fiind Ilinca hătmăneasă | în casa dumsale precum. au mărturisit 
şi dmnealor înaintea giude săţii. - 

Aşijderea niau mai arătat dmnealui şi o mărturie de la toţi 

Arhiereii ţărăi de atunce şi a boiarilor celor mari tot . dentracel 
văleat a zapisului întăritura pre acel zapis, precum pre largu 

arată toate pricinile | zapisul dumsale ilincăi hătmăneasa şi măr- 

turiia dumilorsale boiarilor de câtă pagubă au pricinuit ţărâi 

fuga dumilorsale la Ade/gherei Solfan, şi au rămas | casele 
şi viile acelea toate a mârii sale iui Grigorie Vodă driaptă cum- 
părătură şi liau fost dat fiului mării sale lui Scarlat Beizadia 
şi casăle | şi viile. lar duză trei ani la veleat 7241 April 23 jă= 
lulad dmnealui Radul hatmanul mării sale lui Grigorie Vodă că 
la fuga părinţilor dumsale | au trimis domniia săl prindă fiind la 
ţară la casa sa, nefiini nemică amestecat cu părintele dumisale 
la pricinile saie, şi scăpând | den mănele celor tremeşi iau luat 
ciau găsit la casa dmsale tot şi den lăuntru şi de afară preţ de 
5 pungi şi mal bine de bani, care | le ştila şi măriia sa Grigore 
Vodă ce i sau luat, şi au făcut Măria sa. milă şi iau dat. danie 
şi miluire casăle cu viile den laşi şi cu viile | de la Huşi pre- 
cum ne arătă şi ispisocul mării sale den veleatu ee arată mai 
sus, 7241 April 23 şi altu ispisoc întăzitară de la măsiia sa Cos- 
tandin Vodă pre aclastă danie tot dintracel an la jlunie 27 şi 
după dreptate pe aceste ispisoaci sau dat şi cu giudecata noas- 
tră casăle şi | viile la stăpânire dumsale Radului hatman să naibă 
triabă ajţi fraţi sau maica dumisale. Pentru un vad de moară 
de la Tecuci cel | arată iarăş fraţii dumisate Radului hatman să 
să vănză sau ailat că sânt a dumisale lordahe Cantacuzino hat, 
de la moşul dumisale Costandin vel! post. unde au avutşi moară
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şi i sau dat dumisale în giadecată la măriia sa Mihai Vodă 
până aice sau hotărât pricinile ciau fost între | fraţi pentru mo- 
gii şi pentru altele. După acestia am giudecat pentru datoriile 

- răpăosatului hatman pentru 1222 lei pol | ce să afli datoriile la 
acei doi turci de mai sus numiţi de unde se va «plăti şi 
întra cestu chip am. găsit a îi cu dreptate den vresme ca alt 

| lucru părinţescu nau rămas să să vândă să să platiască da= 
toriile fără numai satele ce sau dat de părinţi feciorilor înpăr- 
țite pe trei fraţi | adecă trei sate Ia trei fraţi rânduite, satul Mi- 
ieştii dmsale Radalui Hatm., satul Grecii cu vecinii lul Dumi- 
traşco i satul Fereşti | iarăş ca vecini lut lon spatar a căror sate 
mefiindule hotă:âte tot o protivă sau socotit să să măsoare trus- 
tele satele | şi de la care sat ya trece mai mult să să lipască la 
altu sat ce lipseaşte ca să să facă toate de o potrivă, afară de 
:0 bucată de loc | den Fereşti ce sau hotărât în partea dumisale 
Radului hatmân pre zapisul păiinţăscu precum arată mal sus. 

Aşijderea şi pentru vecini | ce sor afla acelor satejprecum 
şi ţigani ce sor afla şi alte părți de moşie, ce sor atla pe ala- 
rea, să să impartă iarăş frățeaşte întocma | iar featile cu cât 
liau dat părinţii aşa au rămas, Ce dar precum moşiile şi altele 
sau dat tuturor de o potrivă, aşa şi datoriia || sau socotit 
să să plătiască den mijlocul fraţilor, care după driapta ca- ama ce sau făcut pe acei 1122 «-âpk& lei pol datorila | de mei Sus aratată, sau vinit de frate căte 374 iei la 2 pot să dea, măcar că dumlui Radul hatman era eşit den casa părinţască | când sau făcut aceste datorii dar dândusă satele de o potrivă precum şi vecinii şi ţiganii au primit şi dmlui | să intre la mij- locul datoriilor să dea pe cât i să vine partea şi partea dmsale 374 lei 2 pot au dat la datornici ; lar pentru 748 lei 4 pot ce rămân săi dea fraţii dmsale Dumitraşco şi lon sau pus soroc până (loc gol) netremeţind | dmior banii păr ia vreamea sorocu- loi să vor vinde den satul dmlorsale cât ar cuprinde de acei bani să vor plăti datornicilor ] şi întracest chip sau primit şi datornicii păn la zlua (354) însămnată să le să aducă baali, şi pe hotărârea gludecăţii am dat aclastă carte 'de giudecată la mâna dumsale fratelui nostru Radul Hatman, ca săi ție de bună credinţe. 

u las vletu 7254 Iunie 28.
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Nichifor Mitropolit 

Sturzea vel logofăt - 
Iordachi Cantacuzino hatman 

lon Sturzea vel spatar 
L. Costachi vel ban 

Vasile Roset vel ban 
Apostol stolnic 

procit Neculai Paladi logofăt . 

CLI, 7255 August 18 (1747) laşi, Gr. Ghica Vodă judecă datorii de 
Bani şi întăreşte lui Radul Racoviţă uricu satul Greci şi Fereşti. 

Iw Grigore Ghica Voevod bojleiu milostiu gospodara zemli 
Moldavscoi,. | - 

Facem şțire tuturor cui să cade a şti că iată au venit îna- 

inte domni meale şi a tuturor boerilor noştri a mari şi mici, cins- 
tit şi credincios boiariul nostru dmnalul Radul Racoviţa: vel 
“vornic, şi niau asătat un zapis den vleto 7255, lulie 15 de ia 
dmnalui Ahmet aga fuiucli neguţitoriul de aice din iaşi, făcut 

acel zapis denaintea sfinţii sale părintelui Mitropolitulai Moldo- 
vei chir Nechifor şia dmilorsale Sandul Starzea vel logofăti 
lordache Cantacuzino hatm i Aristarh vel spatar; scriind şi 

mărtarisind întracel zapis că având acel neguţitor datorie 1062 
de lei pol. cu patru zapisă la răpăosatul Dumitraşco biv hatman 

- părintele dumisale vornicului. Radului driaptă 'datorie din care 
bani încă trăind răpăosatul Dumitraşco hatmanau daţ 110 vedre 
milare pol. care socotindusă câte un leu şi gismătate vadra sau 

făcut 166 de lei, iar celalalţi bani adecă 896 de lei pol au ra- 
mas pân acum neplătiți şi mergând neguţitoriul în câteva rân- 
duri în ţara românească la dumn:ei Ilinca giupâneasa răpăosatului 
Damitraşco hatman şi la fii dmisale de şau cerşut banii dume- 
lor lau orâanduit aice la dmiui Radul Racoviţă vornic ca săi plă- 
tească banii, puind pricină ca dmlui stăpâneaşte moşiile răpăo: 
satului Dumitraşco Racoviţă hatman; şi apucând neguţitoriul pe 
aniiai vornicu Radul alce la câteva giudecâţi înaințea a toată 
boetimea Moldovei, aducâud şi carte de blăstâm de la sfinţila sa 
părintele patriarhul de Țarigrad asupra maicei dumisale şi a du- 
imisale vornicului, care ar tăgădai ceva den rămăşiţurile răpăo-
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satului Damitraşco hatman şi Inaintea giudecăţii nau putut tăgă- 
dui ce au mărturisit adevărul pe toate rămăşiţele câte au ştiut 
dmlui vornicul numai ciau zis că toate rămăşiţele au rămas pe 
mâna maicii dmisale şi a fraţilor săi Dumitraşco Racoviţă med, 
ŞI lon spatar, iar pe mâna dumsale nau rămas nemica, fără 
numai moşiile ce au fost dumealui ca un epitro» pe ydânsele. La. care judecată aşia sau hotărât ca toată datoria pământului lui 
hatman Dumitraşco. să 0 plătească fii dmisale Radul Racoviţă 
vel "vornic şi Duamitraşco Racoviţă med, şi lon Răcoviţă spatar. 
de vreame ce şi toate rămăşiţele părintelui lor la stăpânirea du- 
milorsale sau aflat şi făcândusă datorilie în trei părți işi dum- 
nalui Radul Racoviţă vornic piătind: ră parte dumisale de datorie 
la alţi -negaţitori rămasau aceşti bani mai sus. scriş ca săi plătez- scă la acestu neguţitoriu fraţii dumsale De mitraşco Racoviţă med. şi lon Racoviţă spatar precum mai pre largu arată şi alte gtu-. decăţi mai denainte şi din poronca domniei li sau pus soroc fraţilor dumisale vornicului până în frei luni or să de banii a- cesiui neguţitoriu ori să li să vânză moşiele părţiie lor adecă: Grecii partea lui Dumitraşco mea şi Fereștii partea iui lon. spatar şi făcândulisă ştire cu cartea domnii sale lon Vodă nice răspunsu nau făcut, ŞI mai pe urmă de iznoavă făcândule ştire: dmiui Ahmet aga cu omul său şau fost pus soroc până la Paşte cor veni şi vor căuta de nevoia lor, şi trecând şi sorocul acesta. nice banii iau dat, nice ei nau venit săş caute de nevoe, nice răspunsu nau dat. Şi pentru aceasta scoţind neguţitoriul aciaste sate la vânzare după carte cei Sau dat de giudeca'a dela dom- nia sa lon Vodă, şi cu şiirea domni! meale anume satul Fereşiii şi Grecii nau îngăduit dmiui Radul Racoviţa vornic să le cum= pere aiţii, ce au dat dumnalui toţi banii de mai sus arătaţi £96- de lei pol, deplin în mânale neguţitorului şi iau daţ neguţitoriul dumisale acele. moşii satul Fereştii şi satul Grecii,- care iau fost date lui să le vânză de la giudecată domnii şi a toată boerime Şi. iau dat şi carte de giudecata şi toate zapisăle datori'lor la ră- păosatului Dumitraşco hatm, şi cartea cia de blăstăm, şi deacum să nu mai aibă neguţitoriui a ceare emică de la dmlor ca | sau plătit tot deplin, şi dmalui vornic săş stăpânească . aceli. moşii. in pace. Drept aceia şi. domniia me dacă am văzut zapisul lui Ahmet aga făcut iînnaintea Sfinţiei sale parintelui. Mitropolitului şi
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a dumilorsale bolarilor celor mari scriind întracesta chipu datam 

şam întărit şi de. la domniia mea de mai sus numitului cinsii- 

tului şi credincios boiariului nostru dmsale Radului Răcoviţă 

vel vornic peaceie sate de mai sus pomenite satul Grecii şi sa- 

tal Fereștii dela ținutul Vasluiului den zapis de răscumpărătură 

ce niau arătat ca sâi fie şi de ]a domn!a mea drepte ocini şi 

moşii şi uric de răscumpărătură cu toate hotărâle şi cu toate 

veniturile statătoriu în veaci, şi nime altul să nu să ameastece 

peste această adevărată carte a domnii meale. | 

_u.laş vito 7255 Aug. 18 
lo Grigore Ghica Voevod. | 

1, p. moc. Cap de bou-—pasere 

-- Gheorghie logotăt pisal 

CLIL. 7257 (1753) ante Iunie. Iași, Carte de judecată a divanu- 

lui în privința împărţirii averilor Racoviţeşti. 

Arhiereii şi boerii carii mai gios niam iscălit facem ştire 
că din poronca prea înălţat domnului nosiru Costandin Mihail 

Cehan Racoviţă Vodă niau orânduit ca să lo.ym sam a o samă 
de mosii a mării sale lui Mihai. Vodă ce are pricina cu dmlui 

Radul Racoviţă vel vist. ŞI fraţii săi... făcând vechii despre partia: 
mării sale pe dmiui Jerdachi Stăvarachi spatar, dând şi inalţata- 

cartea mării” sale iscătită şi pecetiuită la mâna dmsale spatarului 

în care arată toate priciniie moşiilor, scriind la noi la boiari, ca. 

să lu:ym sama, Încă şi cu blăstăm de vom face vre un hotar la: 
giudecată. Deci strângândune noi toți la sfânta Mitropolie, și fiir:d 
şi dmlui spatar Iordachi şi dmlui Radul vel vist cu fraţii săi a- 
flânduşă aice din oare care pricină şi cetindusă cartea mării sale 

care moşii ceare măriia sa, la fieşte care moşie ce dovezi Sau a- 
ilat la dmlul Radul vist, sau scris precum arată mai gios. 

Pontul cel întăiu în cartea mării sale Mihai Vodă arată sa- 
tul Olăneștii ot Vasluiu, câl stăpâneaşte Radul vist cu fraţii săi 
cu năpaste. Al doilea satul Prigorceanii. Al treilea heleșteui cet 
nare cu moşiia lui; Al patrulea satul Grumăzăşti. Al cincilea ca- 

săle din laşi cu locul lor Al şesele satul Mărăţăi cu vad de moară. 
acestea cuprind în cartea Mării sale ce iaste dată la dmlul spatar 
Iordache. şi lă cei din velet 7261 Mart 1.
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Dumnelui Radul vist. Înportriva acestor arătate mai SuS au arătat aceste dovezi, Un zapis al mării sale Mihai Vodă făcut din boerie filnd comis din velet 7198 iscălit şi de alţi boeri de pe atuncea, scriind că sau invoit cu fraţii mării sale şi arat aceste n oşii ce liau luat în partea mării sale: satul Podolenii ot Fălciu, Cu vecini, satul Burduganii la Vaslui lângă hotarăle Fereştilor cu toate părţile câte sint cumpărate de părintele mării sale şi cu vad de moară în apa Vasluiului. Satul Stodo!na la Orhei, însă giu- mătate de sat este a mării sale din ceialaltă giumâtate de sat a Şesea parte tij a mării sale, şi aclasta a şesea parte au dăruito fraţilor mării sale, Aşijderea să nu fie volnic măria sa a priimi d sr “umpăra de la cineva pe lângă părţile ciau rămas a îraților săi, precum şi fraţii mării sale nici a cumpăra nici a priimi danie pe lângă părțile mării sale ce i sau venit. Casăle din laşi cu locul lor gium2tate a mării sale giumătate a fraţilor săi. Aces- tea toate cuprind întracel zapis a mării sale arătat mai . sus că sau venit partea mării sale. 
A doa dovadă ispisoc de la Cantemir Vodă din let 7.93 întăritură mării sale lui Mihali Vodă şi fraţilor mării sale arătând că Sau împărţit înainte Mării sale şi aceste Sate ce cuprind în zapisul mării sale atâtea şi în ispisocullui Cantemir Vodă anume satul Podoleanii cu vecinii şi Burduganii, giumătate de sat de Stodolna, giumătate de casăle din laşi cu locul lor. lar fraţilor mării sale sau veni aceste sate: Satul Fereştii, satul Olâneştii, părţile din Prigorceanii şi intralţe hotară ce sint pre lângă bo- tarul Fereştilor,“şi ntralte Sate ce sînt pe delături să nu aibă treabă Mi'halachi vornicul... Toate acestea Întracest chip le arat: ispisocul lui Cantemir Vodă. Deci stând ia socoteală ca să nu să vatăme dreptatea sau căutat şi la sfânta pravilă cap. 290 list 287. Armenopol „Toată tocmirea ce să tocmeaş e omul unul cu a.tul pe un lucru cu Scrisoare au fără Scrisoare să fie adevărată?. Legea şi ueară a lui Le» „togmala când să tocmeşte de vo, acela în chip şi agază lucrurile sau tocmelile părţi or celor ce stau Înpotrivă, şi mal mult acel lucru şi tocmală 1 giudecată nu merge. A doa pricină soma anilor trecuţi de când îi agăzată pricina a- ceasta 63 de ani, şi măriia sa nau mai zis pân acmu nemică şi toc- mire între îrați ca acestea nici decum nu să pot strica, ce am ho- tărât să să ție şi să să păzască nestrămutată înpărţala aciasta
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însă pentru satul Olâneștii ot Vasluiu, ce arată cartea mării saie 
câ! stăpâneaşte Radul vist. cu năpaste aciastă pricină este ştiută 
şi de noi de toţi că cât au trăit hatm. Durmitraşco fratele mării 

sale şi până astăzi tot măria sa Mihai Voiă lau stăpânit, precum 
dovedescu casăle şi besearica de platră şi ograda de bolovani 

ciau făcut măria sa, iar fraţii mării sale nu sau atinsu la acest 

sat măcar ca la Înpărţărea arătată mai sus arată că acest sat O- 
lăneştii este dat în partea fraţilor mării sale, şi sau întrebat pe 

Radul vist. şi pe fraţii săi cu ce pricină îl stăpâneaşte acest sat 
Măriia sa Mihai Vodă fiind dat la împărțali dumlorsale, şi întra- 

cesta chip au răspunsu că după înpărțarea cea dintăi sau învoi 

îraţii amândoi şau făcut schimbu, au luat mărie sa Mihai Vodat 

satul Olăneştii de la frat le mării. sale şi în locul Olăneştilor au 
dat satul Burduzanii ce să veniră la înpărţală îu partea mării sale. 
Asijlerea şi pentru giumătate de casăle din laşi ce are pe giumă- 
tate partea mării sale au dat lui Dumitraşco hatman fratelui mă- 
rii sale acea giumătate den casă cu locul lor partea mării sale şi 
au rămas casăle din laşi. întregi cu tot. locul lor a hatm. Dumi- 
traşco ; iar măriia sa Mihai Vodă au luat de la hatm. Dumitraşco 
giumătate de sat de Stodolna la ţinutul Orheiului, care să veniră 
ia împărțală hatmanului Dumitraşco precum arată mai sus şi au 
rămas satul Stodolna întreg a Mării sale. ȘI sau întrebat pre Ra- 
dul visternicul are scrisoare de aciastă aşăzare şi au răspunsu că 
nare, că fiind fraţi sau crezut unu! pe altui, dar dovada cea mai 
mare este stăpânirea ci după împărţărea de la Cantemir Vodă 
tot =şe au stăpânit precum arată mai sus. 

Pentru satul Grumăzeștii ot Vasluiu Ia Împărțare nu este 
pus nici la un frate nici la altul şi acum fl ceare mărila sa Mi- 
hai Vodă cu un zapis din 7204 de la Nicola ficlor lul Apostol 
Cehan danie mării sale Mihai Vodă un vad de moară în hotarul 
Grumăzeştilor, vadul numai cu toată ezătura cât iaste arătând ci 
iaste şi lui de pe moşusău Ghiorghie logofăt dar moşiia Grumă- 
zeştii nui daiă. In potriva acestul zapis au arătat Radul vist., cu 
fraţii săi alt zapis, iar de la acest Nicolae sin Apostol Cehan 
din vlet 7193 cu Îi ani mai înainte de daniia mării sale Mihai 
Vodă cu iscălltura lui şi a tot niamul lui şi a boiarilor depre a- 
tuncea în care zapis scrie că satul Grumăzeştii şi cu vad de moară 
in Vaslui lau dăruit lui lon Răcoviţă vel pah., pentru mult bine
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ce iau făcut.SA doa dovadă alt zapis iar de la Nicola sin Apos- 
sol Cehan iscălit de dâ si şi de femeia lui şi cu fraţii si şi de 
alți boltari de pre aiuncia din veleat 1215 cu 22 de an rai pe urmă 
de cât zapisul clau dat danie, arătând că ajungând la sărăcie au 
rămas la vorniceasa Răcoviţoae şi la fiu să: Dumitraşco - hatma- 
nul şau mai cerşut 90 lei şi iau dat banii şi iau făcut acest za- 
pis de vânzare peste cel de danie. Al trelie dovadă un izvod 
carele arată dmneaei Safta Răcoviţoae vorniceasa că după to te 
acestea iau mai dat lui Ghzorghie Cehan şi Nicola milă agiun- 
gând Ja sărăcie nu tot odat ce 'pre rând care cuprinde 122 lei 
Luatam sama şi acestei pricini. Dania lu! lon Răcoviţă este rhai 

„Înainte cu !l ani şi tot de la -cest Nicula este şi daniia mării 
sale Mihai Vodă numai vadul. Pentru acest vad doao pricini stau 
înprotiva cea întăiu că fatăiu lau dat danie, a doa oară că sără: 
cind au luat bani de la vorniceasa Răcoviţoae 200 lei şi iau fă- 
cut zapis de vânzare i a doa pricină ce M?ria sa Mihai Vodă 
sau lezat singur în zapisul Mării sale să nu fie volnic nice a cum- 
păr nici a primi danie de la oricine pe lângă satele fraţilor Mă- 
rii sale şi după cum sau hotărât Măria sa am hotărât “Şi noi să 
naibă măriia sa nice o triabă la acel vad de moară ciau primit 
danie peste tocmala zapisului ciau dat şi de vreame că el au vân- 
dut cu baul Grumăzaşiii nau fost volnic să mai dea şi danie. 

Pentru satul Mărăţăii -ot Vaslui cei ceara Măriia sa, nici a- 
cest sat la înpărţăre nu să află, dar pricina întracesta chip sau adeverit, Satul Mărăţăi este între hotarăle ce sau venit fraţilor, 
mării sale pre carele hotăreaşte ispisocul lui- Cantemir Vodă în 
partea lui Dumitraş:o hatma ", Fereştii, Prigorceanii şi întralte ho- 

“tară ce sânt pe lângă aceste sata şi întralte sate ce sânt pe da lături să nu albă triabă Mihalachi comis, şi Între aceste sate sânt şi Mărăţăii. Măriia sa arată un zapis pra acest sat din let 7205 de la Gheorghie şi de la fratesău Nicolae, ficiorii ui Apostol Cehan arătând cau vândut trei părţi de sat de Mărăţăii în 390 lei, mării sale Mihai Vodă, care arată ci liau fost de 'pe moşul lor Petrea Cehan, iar lui Petrea Ceha» iau fost Cumpărătură dela Huhulea Şi de la alţii. Dovada pentru acest sat diiata |ui Apostol Ceha : î olt a ea din e I50 arată moşii ciau dat ficiorilor săi 
Târzit, Grumaze ghie şi fe or : Roşiecii, Tăcmănestii, la Pribesti, , știi. Benelteștii, iar Mirăţăii nu sânt daţi lor la diiată
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nau avut feciorii nici O triabă să vâadă ca, şi aceale zapise de 

ia Huhule şi de la alţiice le arată vâazătorii sânt. toate la mâna 

Radului vist,, şi a fraţilor săi precnm și diiata lui Apostol Ceh n. 

A doa dovadă că. d: la înpărțare lui Cantemir Vodă şi până as- 

tăzi tot Dumitraşco hatmanul au stăpânit, a triia dovadă că nul 

lasă zapi ul mării sale şi ispisocul lui Cantemir. Vodă a cumpăra 

moşii sau a primi danie pe lângă satele îraţior săi, precum şi 

fraţii pre lângă satele mărli sal”. Aceste tocmale sânt legate cu 

iscălitura mării sale şi întărite cu ispisocul lui Cantemir Vodă, noi 

nu liam putut strica ce să stea aşa legate precum liau legat mă- 

iia sa şi măriia sa săş ieî banii de la cei ce iau vândut, de vreame 
că acest sat este în mijlocul moșiilor fîraţ lor săi. Pentru hzleşteui 
cel mare cu moşia lui cel ceare măriia sa sau dovedit întracesta 

chip. Acesi helzşteu este pe hotarul Prigorceanilor şi Prigorcea : i 

la împărţală sunt. daţi fraţilor mării sale, dar . pofiind mărlia sa 

pe Dumitraşco hatm, săi dea voe să! ezască şi a mânca şi Du- 

mit aşco, ploile lau ezit şi sau rupt de atunce stă uscat, Altă 

dovadă nu arată măriia sa pre acest hăleşteu şi de vreame căi 

pe hotarul Prig. rceanilor care sat laste dat fraţilor mării sale la 
înpărțală am hotărât săş ţie şi hăleşteul fiind pe hotarul satului. 

„La aceste pricini arătate mai sus fiind vechil spatar lordachi de 

faţă vechilul mării sale arătândune că măriia sa n: blastămă de 

nu vom face dreptate şi de nu vom face dreptate nu va priimi 

măriia sa şi alte zisă asemene acestora, ce şi noi toate acestea 
liam socotit căutând şi hotărarea sfintei pravile ce sau arătat mai 

sus, şi blăstămul mării sale ce niau fost stăpâ: arătând şi măriia 

sa acei blăstăm da nu vom face dreptate, ce noi altă gludecată 

nam făcut, ce am întărit cu iscăliturile noastre aleagirea măril sale 
ciau întărit singur cu zapisul mării sale iscălit şi lîntărite şi ide 
Cantemir Vodă nam cutezat a strica găsindule toata cu cale şi cu 
dreptate ca săş stăpânească fieşte carele părţile după cum arată 
mai sus şi pentru credinţa am iscălit. 

lacov Mitropolitul Moldovei It 7261 
Iordachi Cantacuzind vel logofăt 
Sturzea vel logofăt 
Costachi Razul ve Ivornic 

Vasile Buhăescul vel medeinicer ... 
2 iscălituri greceşii indiscitrab.le
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Ă CUI. 7261 lunie 1 (1753). lon D. Racoviţă satrar vinde cu 1845 lei, 80 bani fratetui său Radu Racoviţă vist. toate moşiile sale, între care şi _Pereştii sat întreg, . 

Adecă eu Ion Racoviţă biv vel. şatrar filului răposatului Du- 
mitraşco Racoviţă hatman adeverezu cu aciastă a mea adevărată 
scrisoare precum să se ştie că de a mea bună voe mam  îavoit 
cu dlui fratele mieu celmai mare Radul Racoviţă vel vist. şi am 
vândut dsale toată partea mea de moşie de vii de aicea din Mol- 
dova, anume satul Fireștii întreg cu casăle şi cu toate namestiile 
de pe înpregiur. Părtenii cu heleşteu, Sarata cu heleşteu. Valea 
ră ce să zlcia Răii cu moară gata în apa Vasluiului, părţile din 
Tătărăni, părţile din Portari şi din Olari, Prigorceni sat întreg 
cu heleşteu părţile din 7igâneşti părţile din Bofoae, şi din Chioae, 
Faurii sat întreg, un loc de prisacă din Bălicani, parte din Drăc- 
șanii, satul din gura Ocoalelor la ținut Lăpuşna, 7 pogoane de 
vie la 7imerleani; toate acestea mai de sus cr S: moşii liam vân- 
dut dsale dreptu bani gata o mie optu sute patruzăci şi cinci de 
lei, şi Optzăci de bani, cari bani toţi de plin iam luat în mâinile 
mele, unde și dmlui nene Radul Racoviţă vel visst, să aibă (a) 
stăpâni aceste moşii ce sau pus cu 'bani zăce dlui şi cucoana 
dmsale şi nepoţii şi strănepoii câţi Dzău îi va dărui. şi pentru mai 
adevărata credință am iscălit şi am pus şi pecetea mea ca săsă crează unde san iscălit şi ceiallţi fraţi. 

leat 7251 lunie |. 
lon Racoviţă biv şatrar eram față, 

| pecetea, 

CLIV. 7803. Din Condica liuzilor (Uricar VIii, 367). 
In 1803 satul Fereşti aparţine casei banului Iordache Roset, ca şi satul Valea Ră. In condica liuzilor se arată că în 1803 tră- iau în Fereşti 40 liuzi (oame i), cari plătiau la sfert ;163 lei, iar pe an 652 lei. şi că rumai 2 liuzi erau fără bir în Slujba boerului. Toţi aceşti 40 liuzi se ocupan cu lucrul pământului. 
Mai trăiau tot atunci în Fereşti 16 'breslaşi, cari plătiau pe sfert 75 lei iar pe întregul an 200 lei. 
Deci î+ Fereşti trăiau î 1803 56 Oameni, cela ce ar face circa 300 suflete, şi că partea aferentă 'tiscului era de 952 le! pean. 
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_GLV. Fără an; Zapis de mărturie cum Mărmurean parcalab a cumn- 
părat partea Gorei din Dobroslăvești. 

+ Moisea i Anton i Spinul i Gligorie i Purcar i lon Horda 
“i pop | Gligorie i Lupan - şi mulţi oamini - buni mărturisim noi | 

cu clastă mărturie -a: noastră, cu ale noastre. sufleti | de partea 

Gorei nepoților. lui Crăciun din Dobroslăveşti | că nu w au cumpă- 
rat Mărmurean părcălabul iar Mărmurean | au scos şi un zapis cum 
au cumpărat acea parte şi anume | oamini dintracei zapis cineau 
fost dintracela | zapis că şau dat banii pre partea Gorei, dăm ştiri 

1 dumtal ca părintelui nostru mărturisitau şie | aşea că nu ştiu 
cu suflete!e lor să hie cumparatâ | aşea şiim ş.. d... m... pre dum- 
neata... tu ver face | cum te va năstăvi dumnădzău... ot g(ospod)i 

amin. 

— şi cineau fost mărturiile întracel zapis lonaşco şi Simion 
şi Petrea. | 

— ei lau lăsat zapisul de. minclună. 

| 3 locuri de peceţi în ceâră neagră. 

Obs. Hârtia are marca porcul. — (Surete ms. XXXI,95), 

Gheta N SU ui, GB08e cumpără cu 19 ta!eri partea Tudosiicăi. lui 

Zde. zapis eu 'Tudosiia fata loi Ghilasie com amu văîndot | 
partea mea ce mi să vine deîn | sat deîn Strămtoră giupănea | 
seei Gogoae şi au dat 19| taler de argişt dițntre iv | mene buni 
Rusol diin Ştiboreani | şi Fătu ottam şi popa diin Popşozea şi Ni- 
cuară utam.. i mnoghl liudi | oameni bon megiiaş. 

4 peceţi În cerneală, 
Mihail aa ca snanuiu (ca să ştii). (Surete ms. XXX1,95). 

CLVII, Fără an. Gogoaea cumpără cu 19 taleri partea T iei 
iui Ghelasie din Strâmtură. i P odosiei a 

_$ Zde zapis cumu mărturisăscu eu Tudosiia fata lui Ghela- 
sie, cu feciorii mei | şi cu nepoţii mei şi cu toată semenţila mea 
dau ştire şi scriem | cum am vândut toată partea mea ce mi să 

va veni din sat din Strâmtura | cis pre apa Vasluiului şi în vatra 
satului şi în câmpu şi în ţa | rină şi cu vad de moară şi cu tot 

Surete şi Izvoade (Fereşti) 9
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vinitul şi aciastă ocină | w am vândut giupâneasăi Gogoae de 
nime siliţi nici înpresuraţ ce | de bună voia noastră şi meu dat 
bani gata 19 taler | liunii denaintea a oameni buni. Rusului de 
Ştiboreani şi denain | tea Fătului ottam şa Popel din Popgorii, şa 
lui Necoară | ottam şa mulţi oamini buni şi negeaşi şi Mihăilă o- 
ttam ca | să să ştie şi mai mare credința nem pus şi peceţile. 

3 peceţi în fum (Surete ms. XXXI, 92). 

CLVIII. Fără an. Răcoviţă 2 logotăt cumpără pentru un cal părțile lui 
Ardarie sin D. Purcel din Vilneşti. | 

-- Adecă au venit Ardarie feciorul lui Domiiro Ilopuusa şi 
| co sororele loi, ime Anesie i Narazie, i Solonca com «ei şaw 

văndot a lur direptă ocină şi mo | şie den .' sat de -+ Vilneşte 
« ținotol Vasloiuloi | ce să va alege ciast parte loi Domitraşcew 
Porcel de | neme nevoiţi nece .jpresoraţi, ce de a lor bonă voe 

| şi ei au vândot loi Răcoviță epic ackozer | paan ten Acnpu (al 
doile logofăt pentru un cal bun) şi această tocmală sau făcot de | 
nainte loi Nestori pănh, ct Găneştei şi Ghiorghie | tii păn, ot Găr- 
beşte i Gavril Benke hân ot Fereşte |i Părca şetrărei ottam i 
vokăphare Pit. ottam i Dănăilă şolt, ottam îi Vasilie Leţea ottam şi 
maie mare credență nem“ pos şi peceţile. N 

Popa Vasilie pisal 

6 peceţi în fum: 

o cracatiţă, 2 păseri şi o figură 
Obs. Popa Vasile care scrie zap'sul era un foarte modest 

cărturar: « drept v (u) şi are un fonetism popular. 
(Surete ms. XXXI, 97) 

CLIAĂ: Fără an. lulie 12, Logofătul Racoviţă Cehan capătă danie în Ferești părţile lui Neculci şi a Maricăi, 

Eu Neculaiu şi cu femeala me Mărica şi cu ai mei feciori | 
fati Dumitrei scriem şi mărturisim cu cest zapis al nostru | cum 
am dat partea noastră ce să va aleage din sat din Fereşti din partea | despre răsărit de bună voia nostră, de nime nevoit nice impresurat | ce să va aleage partea nostră o am dat logofătului 

| Răcoviţă Cehan si hle moişiă direptă şie şi ficiorilor săi dina- intea a omeni buni anume popa Lazor ot Horgeşti | , i pop B'-
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stiu ot Feregtii. Gavril Beanchea de Tătărani i Crăstea din gura | 
Lărgei şi Pandelie de Fereşti i lonaşco Grozăvanul şi alţi | omeni 

Duni și mai pre mare credinţa neam pus şi peceţile. | 

pis measeţa . Iuli 12 
X. Cristea 
X. Neculaiu 

Popa Vasilie pisal 
i ieu popa Laz cr am scris acest zapis 

3 peceţi în fum 

Obs. Zapisul e scris de popa Lazo”, se ved: însă că dupi 
izvoiul lui popa Vasil? din Feregti, căci mare atâta greşe!i gra- 
mati:a'e ; cu XHE monulir, (Surete ms, XXXI, 101). 

CLX.. Fără an. Racoviţă Cehan logotătui capătă danie o prisacă 
de la Murgoci din Gugeşti, 

+ Eu Morgoci nepotol Copcie din Gogeşti 4 somi mărturi- 
sesco că acesto zapis de nime nevoet nece .apresorat. ce dea mia 
bonâ voe com eu a dat locol prisaca „de sopto grăbia domisale 
logofătoloi lol Răcoviţă șin această tocmală au fost diiaconol Bosie 
de Fereşti. Toader ottam şi Vasilie Leaţea ottam și Danael otam 

X peclat Murgoci 
Eu popa Vasilie pisal. 

Obs. Popa Vasile din Fereştt îşi păstrează aceleaşi particu- 
rități fonetice. (Surete ms. XXXI, 274). 

CLXI. Fără an. Cehan Răcoviţă logofătul cumpără cu 4 galbeni şi un 
ca! bun părţile lui Gărle din Fereşti. . 

Adecă eu Grăle nepotul loi Vasiie Hărman şi cu fămiaia 
mea Pârasca şi cu feciurii mii Vas'lea şi cu Gahiia scriu gi măr- 
torisăscu cu cestu zapis al miu, de n*me nevoiţ nici asupriţi ce 
de a nustră bânâ voio amu vândut, dertaptă o:ină şi muşie din 
sat din Firiști giomătate de bâtrăn dumisa'e logofătului Răcuviţă 
diriptu un cal bun şi patru galbeni boni co tot vinetul Şi den va- 
tra satoloi şi din țarină şi din tut locul ce să va a'ege giumătate 
de bătrân săi fii domisali ozină şi muşi: şi cocunilor dormisale şi 
neme din răzeaşii mii ce au fust pre aciastă giomătate de bătrân
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să nzibă a să m steca că mam tucmit de leam. dat dintralte mu- 
şii şi denaintea a mulți omeni buni sau tucmit Vasilie Lețe şi 
Dănâlă şi Ștefan Parca şi Păntelei ot Fereşti şi Gavril Bianchia: 
şi Vasilli zeat Bianche, ot TătAreni şi lonaşco Logoş şi Pătraşcu 
şi Morgoci ot Olănrştn şi mai mare credința neam pos şi pecețili, 

popa Busii pisal | | 
7 peceţi şi 3 puneii de degcte 

Obs. Popa Bosie ca şi popa Vasilie scriu. cu multe greşeli: 
de limbă. " (Surete ms, XXX1319). 

  

CLX:1. Fără an. Ialie 31, Ferești. Racoviţă Cehan 2 logctăt cumpără 
cu 10 ughi părţi în Vilneşti de la Băşca Purceloae. 

„„... Adecâ eu Băşca femeaia lui Vasilie Purcel şi fecior loi A-- 
postol şi Mifovie şi Iordachi şi feri noştri com de bună vcie ncs- 
ir de nimene nevoiţi nice. înpresuraţi am vândut toatâ. partea. 
noastră di sat di Vilneşti, cei ţinutol Vasluiului dumsale lo- 
gofâtului Râcoviţă, dereptu zeace ug. aur şi întocmala năastrâ au 

_făst popa Vasilie de Fereşti şi Gavril Beanchea de Ceatăreani şi: 
Gligorie dascâlul tij şi popa Bosie tij şi eu Apostol sin Vasilie 
Purcel am scris să să ştie, 

u Fereşti luli 31, 
Eu popa Moldovan diiacul încă mam prilejit intraiastă toc-- 

mală şi am iscălit az Moldovan iscal. (|. p.). 

Apostol au scris 

X deagetul lui Gavril  Beanchea popa Bosie isca”. 
. Gligorie iscal, (Sure e ms. XXXI,288). 

CĂXI. Fără ar, Ferești Mari 3. Racoviţă Cehan 2 logofăt cumpără: 
cu 20 galbeni părţile Loghinei în Vila: şti. , . 

Adică eu Loghina şi cu fratemiu Vasilie călugărul. feciorii: 
Bogzei ce au fost logofăt şi ficiorul miu Orăg înşine de bună 
vcia noastră scriem şi mărturisim cu cestu zapis al nostru, cum. 
noi de bună vola noastră de nime siliţi nici iubliaţi, am vândut 
a noastră dereptățocină toată partea noastră câtă să va aleage din: 
satul din Vilneşti cel în ţinutul Vasluiului din tot locul cu tot vi- 
nitu aceaia parte ce mai sus scriem o am vândut dmsale lui Ră-
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xcoviță Cehan logofăt dereptu doaozăci de galb:ni bani buni şi 

întraciastă tocmală au fost popa Vasilie'din Fereşti şi Gavril Bean- 

„chea şi Parca şi lorga şijalți oameni buni şi pre mai mare cre- 

dinţa pusunem şi peceţile ca s să ştie, 
pis u Fereşti Mart 3. 

Vasilie 
pop Vas 3 peceţi în fum 

(Surete ms. XXXI,236), 

CLXIV, Fără an Iunie 9, Zapis de 11 galbeni ce dă Dumitraşcu de 
Buhăeşti logofătului Racoviţă, şi-i vinde Prigorcenii. 

Eu Dumitraşco Bohâeşti şi Pascal şi Vasilie scriem şi măr- 
“turisim com am rămas datori dumisali logofătului Răcovij cu un- 
sprăzeaci galbeni buni, făr de o moşie clam vândut, dmisali de 
la sat de la Prigorceani din ținotul Vasluiului iar aceai unsprăcea 
«galbeni săi dăm dumisal banii la sfti Ilie pentru creadința ne am 
pus degeateli ca s să ştie, luni 9. 

Dumitraşco, X Pascal X Vasilie 
(Surete ms, XXXI,317). 

CLXV. Fără an, Racoviţă Cehan al! doilea logofăt capătă danie un lc- 
Cușor la iaz de îa răzeşii din Fereşti. 

| Adecă noi Fereştii popa Vasilie şi Parca şi popa Ștefan şi 
Toader Fieşca şi Vasile Leaţea şi Ciocrălie înşine pre noi mărtu- 
TiSim Cu acestu zapis al nostro cum noi de bonă vola noastră 
am dat un locşor den matca cei iaz logofătului Răcoviţ la dea! 
pre râpă spre răsărit până în drum pre drom în sos până 
sn zănogea, deacii la vale, am dat domisale logotătoloi Răcoveţă 
săi fie domisali moşie şi coconelor dumisale şi pre mai mare cre- 
dență am pos: ŞI peceţele şi am iscălit şi am pos şi hotară pltri, 
să să ştie în viace, şi în tocmala nostră au fostu Gligorie dasca- 
lul şi Gavrel Beanchea şi alţi omeni boni să să ştie. 

popa Vasilie pisal. 

| 3 pecaţi în” fum, 
Obs. Zapisl este scris de popa Vasilie. . | 

, (Surete ms XXXI,286).
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CLĂVI. Fără an. Răcoviţă Cehan vel logotăt cumpără cu 7 ughi părțile 
Mariei Costăchioae din Fereşti. | 

Adecă eu Mărica Costăchioe şi cu ficiorii mei, cu Mihaila şi 
cu Chiriţa şi cu Todosie ficiorii lui Costache, scriem Şi mărturisira 
cu ce:tu zapis al nostru cum noi de nime siliţi rici nevoiţi nice 
înpresuraţi ce de a noastră bună voe neam vândut a noastră dir- 
eaptă ocină şi moşie dia sat din Fereşti toată partea lui Costache 
câtă să va aleage din tot locul aceaia o am vândut dumisale Ră- 
coviță vel logofăt dreptu 7 ug, ca să fie dumisale direaptă ocină 
şi moşie în veaci, şi să aibă dumnelui aş face şi direase domneşti 
ca să s ştii şi în tocmala noastră au fostu Vasilie Giurgiu ot ZI4- 
tăreşti şi Daşco şi Paras-hii siu Giurgea şi Chirila ot Feregti şi Va- 
sijie Cogălniceanul şi Vasilie Călmăţuianul şi alţi mulţi oamenii 
buni şi bătrâni şi pentru. mai mare credința ream pus şi peceţile. 

“22 Pop Apostol plsal | 
X Maria X Mihail X Chirila X Todosie X. Vasile 

(Surete ms. XXXI, 340), eu Cogălniceanul XX Chirila X Daşco 

  

CLXVI!. Fără an. lon Răcoviţa comis capătă danie de la: ficiorii Beanchii o vie la Tătărăn:, 
| 

Adecă eu Toma şi Gheorghie şi lon şi Măriia şi Sofroniia 
şi Măria fămeia lui Ostahie toți ficiorii Beanchei, scriem şi mărturisim cu cestu zapis al n stru cum noi de nime siliţi nici a- 
supriți ce de a nostră bonă voa am dat şi am dăruit a nostră direaptă ocină şi moşie o vie ciam avut la satia Tătăreari dumi- sale lui Ion Răcoviţă vel comis ca săi fie dumsale direaptă ociră şi moşie în veci cu totvinitul; aşijderele am mai dat dumisale săş mai lărgiască pe din gios până la Buciumi lui Ardretan şi la deai până în drum şi intraceastă tecmală a nostră au fostu mulţi oa- meni buni anume Chirilă ot Bâliţeani şi Apostol Moga cttam şi Apostol sin loanaş ot Ciofeani şi Toader PIă ictă ot trăg Vaslui şi Ursu Prepeliţă ottam şi pentru mai mare credința am iscălit şi 
pe ceţile neam pus Aa ca snaem. (ca să se ştie). 

> Toma X Gheorgiit X lon X Măriza x Sotronia 
X Chirile.X Apostol (|. p.) X Mariia - âz-pop Apostol pisal : | X Plăcintă X Prepeliţă (Surete ms. XXXI, 330) 
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CLXVIIL Fără an. lon Racoviţă postelnic capătă danie în Childeşti 

părțile popei Dănăilă, ginerele Childei. 

+ Adecă (e)u popa Dănăil ot Todereşti, ginerele Childei ot 

Kildeşii scriem şi mărturisim cu cesti zapis al meu cum eu de 

nimeni nevoit 'nice asuprit, ce de bună voia mea şi cu foat po- 

drugiia mea, cum am dat partea mea din sat din Kildeşti partea 

Kildei den giumătate de loc a treia parte şi o am dat dumisale 

postelnicului lon Răcoviţica săi fie dumisale ocină şi moşie în 

veaci neclătit şi acesta zapis sau fă(cut) denaintea a mulţi oameni 

buni şi bă'râni, anume popa Dumitru ot Onceşti şi ficiorul lui 

loanaş ot Ciofeani şi Toader Negrul ot Băliţeani şi Diiaconul ot 

Fereşti şi popa Postul ottam şi Tiron ot Kiţivoeşti şi Arseni o- 

ttam, deci ca să fie dumnealui volnic aş face şi drease domneşti 

de pe aciastă parte şi mai pre mare credință neamu pus şi pe- 

ceţile ca să să ştie. 7 peceţi 

în dos pe faţa 4 se începa altă redactare: 

„adecă eu popa Dănăei ot Todereşti scriu și mărturisim cu 
acestu' zapis al meu cum eu de nimene nevoit nice asuprit ce 
de a mea bună voe am dat dumsale postelnicului lon Răcoviţ 

partea mea de Olăneşii carea este parte popei lui Toader ficiorul 
Petricăi den sat de Olăneşti, pre cât se va aleage partea lui la 

vatra satului şi la țarină şi în tot loculşi acesta zapis care sau 
făcut denaintea acestora oameni buni şi bătrâni şi 'preuţi carei 
scrie şi mărturisi şi în cesta zapis de Childeşti. 

(Surete ms. XXXI, 285). 

CLXLX, Fără an. Mart 28. Pan Goga clucer cumpără cu 30 taleri părţi 
în Strămtura şi Mateeşeşti de la Cristea pitărel, 

Est zapis (3A4) cum a vândut (npvAaa) Crăstea pitărel din 
Str ăntur (crpanrvp), a sa ocină din sat din Măteeşişti (wr at 
ermHip), şi din sat din Strâmtur din laturea apei Vasluiului (wr 
crSp83irk noroka Bacatta), toată a lui parte, şi partea Mărincăei 
(Mapunearn) şi Micăel (Mnkacn), din partea bătrănului Ghibeei 

(uses), şi din partea (npraeais) care are e (6) şi de la bunulei 
şi a vândut pan Gogăei (Lorzrn), care a fostcluciar (ue Bug tao- 

wap), drept 30 taleri (raaup) înainte a oameni buni Petrea şi ia-
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răşi Toma de acolo, şi Andruinie (Anapvuunr) din Ștobeiani (Iie- 

- Baiat), şi Mihail tij, şi alţi oameni buni (A5p:) din pregiur megiiaşi (wkpacra Aeytaui), De aceasta dăm ştire (aker) şi să te ţii să- nătos (aApackoner) de la Domnul amin luna Mark 28 zile. 
_A scris pop Nistur (Huerwp) 

2 peceii în fum 
Obs. Textul slavon vezi în Su:ete ms. XXXI,—94 Popa Nistur nu ştia slavor eşte, 

CLĂX. Fără an Sept. 8. Racoviţă cumpără cu 3 ughi părţile lui Pata ghie din Vilneşti. : _ 

Com a venet Pălâghie şi co feciorie săi anome Constanten şi lonaşco | de şau văndotu glomătate den bătrănol lor g omătate | parte loe Bantăşu frate'e ei. dej sat de Vilneşti | co loc de prisac unde au tosto prisaca Chiului şi sau văndot acia părte ce să va alege în deal şi în sat giomătate de bă | trâno şi u a compărat Răcoviță de nime neme nevoiţi nece | -Ampresoraţi ce de a lor bonă voe şi au dat pre ace parte | r vi bani boni 1 poloboc de meare şi întraceastă tocmală lau fost Nacol ap, ot Olăneşti Petrea Hn ot Fereşti Parca şet ottam | popa Ştefan ottam, Gavril Hn : ottam şi noi văzindo tocmală | bonă între den- şie noi neamo pos peceţile şi eu popa Vasilie | amo scris 34 ctie ananie (de aceasta dăm ştire). 

" Sktvre 8 din (zi!) 6 peceţi în fum . 
eu Kostantin Cehan iscal | 

(Surete ms. XXXI, 99), 
Obs. Acelaş popă Vasilie scrie cu o fonetică Populară, 

CLXXI. Fără an. Zapis de mărturie a lui lon Vătăman cum Cehan are drept să ţină partea Tomei din Strâmtură pentru o iapă căzută în puț, 
Eu Ion vătămanul şi cu tot satul din Scheai anume | Baico otam şi Nicoară ottam şi Tilie ottam şi Vasilie ottam şi tot satul Scheai noi cu sifletele oastre | mărturisim cum am văzut noi cu: Ochii nostri de o pagubă | a lui Cehan ce sau făcut de o iapă sură vânătă şi forte bună | ce au dat întru puţu în selgte ce sau chemat satul Măteeşz | şti îa locul Strămturei şi acel puţu ce
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au căzut acea |iapă el au fost făcut de Toma cel bătrâu din Ro- 

măneşti şi are | loc şi în Strâmtură şi în Româ eşti deci noi aşea 

mărturisim | şi ştim foarte bine că acel puțu au fostu făcut de a- 

cel To | mă deci noi am socotit cu tet satul de rândul aceii iape 

| şi am aflat leagea aşea să ţie Cehan acel loc a Tomei deci | 
de vor aduce de omenii Tomei ceneva să plătească acea | iapă 

ei săşi ţie locul cum şi lau ţinut iar de nu vor ve|ni op căl 
va ținea Cehan (wnkzataunnt) că îi sau făcut pagubă forte mare 
pentru | că acel puţu au fostu pârăsit de câtiva ori, de aceasta 

scriem şi | mărturisim cu a nostre suflete, 

ă 5 peceţi în fum 

Obs. lo: V:tămanul de Scheae era cepeleag ; el scrie noc- 

"ii, cu s drept ș; apoi. găsim rarisimul op ca verb detectiv stră- 

“vechiu, „op căl va ţinea Cehan de nu vor veni“. 

(Surete ms. XXXI, 100). 

__ CLXXII. Fără an Noembr. 9. Răcovița spătar cumpără în Vilneşti 

pentru 2 poloboace de miere părţile lui Bantăș, 

—- Eu Palagheia fata loi Bantăş şă co feciorei miei anom e 
Costantin, lonaşco nepoței Greacăi scriem şi mărtoresem cu cesto 
zapis al nostro com noi: nenevoiţe nice înbiiaţi ce dea nostră 
bonă voi amo vândot giomătate de bătrân den sat daş Vilneşti 
de ţănotol Vasloiulo lam vândot loi Răcoviţă spătar derepto 2 

boloboce de de meare şă iamo mai vândot şealtă giomătate de 
bătrân diin Vilaeşti partea lol Bantăg deci acieastă tocmală sau 
“tăcot de.șnaintea popei loi Vasilie ot Fereşti şi denaintea Petrea 
Hăn ottam şă denaintea loi Gavril Hân tij şă denaintea Parcă 
şat, ti şă denaintea loi Ciocărlie pah, ottam şă denainte loi Bosie 
delaconoloi ottam. şi denaintea Rogojeanolo! ottam şă denaintea 
Toderesi ottam şă iu însomi Chirila dascaloil amo. seriso dea a- 
ciasta scriimo şă mărtorisim să să ştie. 

pis Noiavri 9 dn: 
Eu Kirilă iscaah 

pop Vasilie. __ dilacon Bosie 
6 pecței în fum 

Obs. Dascalui Chirilă scrie cu o foretică populară, ca un 
slab cărturar rural, intocmai ca şi popa Vasile din Fereşti.
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Zapisul poartă 6 peceţi în fum: un steag, doi lei, o pasere, 
patru greble, o pasere, două paseri pe creangă. 

(Surete ms. XXXI, 120). 

  

CLXĂIII. Fără an Mai 20. Parcalabul Stoian cumpără cu 100 taleri 
părţile lui Vartalui din Rădeani. 

1 Acest zapis, cumu au venit, ;Vartaluiu de Rădeani şi cu 
nepoţii săi anume Isac şi Nechita, i ion şi Cligorie ş: Drăgana, 
fata Dochiei, de nime neinbliaţi şi neasupriţi de gau vânzdut o-, 
Cina de moşie, Vartaluiu cu nepoţie a trela parte de un bătrân 
iară Dragana fata Dochiei, a şiasia parte dentru bătrăn. dereptu 
100 de talere bătute, de partia ii Dragole a patra parti denaia- 
tia a omeni buni, anume popa Văscul şi Alecsa de Galaţi şi Stan- 
ciul Feleştean şi Bălan şi Tatul şi Dărăban şi Marco şi Pavât 
şi Lazor pre partia ei Dragule, am dat feciurilor Dumei şi Flo- 
riicăei 100 de talere bătute de nime să naibâ nime a sa mesteca 
neme de ruda noastră, întraceia ocină, ce am vândut prăcălabu- 
lui lu Stoian, şi feciurilor lui, şi nepoților lui şi să strănepoţilor 
lui şi a toată ruda lui. Aşa să ştiţi. - . 

mesța Maia 20 dni. 
wt Tatarăni |. peceţii 

Obs. Zapisul e scris cu slovă bisericeascâ de vre-un căfu- 
găr. Se găsesc formele vechi îi Dragole, ei Dragole. 

În dos are nota: „Zapis fără nume de moşie“. 

(Surete ms. XXXI, 109). 

CLĂXIV. Fără an Decembrie 18 Iași. lachim Cociorvă cumpără cu 18 ughi părţile lui Toader şi Sofroniei din Tatăreni, 

T Adecă eu Toader, scriu şi mărturiscu cu cestu zapis aţ meu, cum | am vândut, dreapta ocină şi moşie a ms, de nimeae: silit | şi .nevoit ci de bună voe me am vândut partia din Tătă- reni lui lachim Cociorvă, dreaptu 9 Ughi si fn tocmala noastră au. fostu popa Stdor de la sveați 92309 şi părcălabul losit şi Ch!-. rliac ot 'Tătăreani şi Vasilie Z ihorna şi | Costin sia Dănilă şi alţi omeni buni carii au | fostu acolo intrace -tocmală a mea, acesta zapis încă scriem şi mărturisim cum am cumpărat şi parta |So-
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ironie | a fetei luiŞToader a Fusii,' dreaptu 9 ugbhi, şi Întraceastă 

tocmată au?fostu larăşi aceşii omeni ce mai sus ! scrie. dea iasta 

scriem şi mărturisim cum sii fii lui dreaptă | ocină şi moşie lui 

şi cuconilor lul şi pe mai | mare credinţă nam pus şi degetile. 

pop Sidor Ă 

X_ părcalab losif 
Chiriizc, Vasili, - 
X Chiriac u las Deckvri 18 dn: 
X, Costin sin Dănilă. 

Obs. Intre marturi e şi popa Sidor de ia stiti Teojor din 
laşi : non enawp Ac aa c&kTru OwAop. 

CLXXV. 1820, Catagrafia satului Fereşti a casăi banului loan Roset. 

Starea 1; are 167 liude, din care: 84 birnici ce plătesc 306 
pe sfeit (1224 lei pe an) şi anume: Grigore Vătamanu, 

Stoi:a Macoveiu, Condre Căldare, Pavăl Tofercă, Toderaşcu but- 
rar, C. Anton, V. Moroşan”, C. Stoinicu. V.Ilie, |. Bobei, C. lie, 
|. Buzilică, Gr. Chiriţă, Mane Mocan», Gh. Chiriţa, V. Burcuţă, 
Lupu Filip, Pavă! Chiriţă, Nechita zăt Pavăl, Sim. Tudosie, la- 
nachi Tudosăl, In Boncu, St sin Diiacon:, Gh. Micinelu, V. An- 
tiv, V. a Babei, Urschi a Babi, T. sin Butamir, D. Olriţii, 
T. Prendianu, St, a Babel, |. Pribsscv, V. Pribiscul, lacob Cior- 
1escu, Lupul Vacariu, T. sin Lupul, Şofr=n Rotari», V. Rusu ji- 
tariu, î. Siusăru, |. a Ruşcii, lordachi lie, Opre Zăraescu, V. But- 
nari», Sim. a Rădoael, |. a Moşniagului, C. Mane, Coman Mane, 
P, Cămară, Loghin Haldăw, lon Roznov, C. Roznov, C. Simionică, 
C. lacob Boncu, Cavrii a Iftimiei, |. Toma Boncu, Leon e sin Lr- 
ghia Haidău, lacob Boncu ; Ili: Ghiras5, T, Stricie, V. Sărghi, V, 
Stridie, |. a Vădanei, |. Gorce, Nis or Cotleţ, Alexa Gore”, Gh. 
a Vădanii, lon Gavril Sirghie, D. Simioniţă, Gh. Rotăraş, An- 
dronic Gorce, Gh. Gorce burlac, D. Ghirasă h rac, Gh. Climu, 
Pavăl a Ursulesăi, lon Ghirasă (aceşti 17 birnici de la Ille Ghe- 
rasă—l. Ghirasă au fost a d ale lie Cogălniceanu osăbit condei 
pin tablă) Tanasă Tataru, lon Găină, Gavril Moisa, St. Lazariuc, 
Alex. Patruroi, 1, Albu, D. Butnzriu, Gh. Rotariu, Timofte Răs- 
popa, Gr. Ro'ariu. -
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„Din aceştia 84 birnici, 29 sânt scutelnici, 20 breslaşi şi 35 trecuţi. 
_— 11 bejenari daţi în bir de la sfertul al doilea anul 1817 

loan Şăran, Caslian Ungurean, Alexa Jitariu, M. Climu, V. Mois: 
“Ostahie Rusu, 1. Creţu, Flore Păscariu, St. Toader Rusu, V.U.- 
gurean, |. Jitariu Acestia plătesc 49 lei bir pe an. | : 

— 15 slugi boerești: N. Trufania, Carpu Machidon, V. 
Scutar, Chirilă Istinic (aceştia a spat. P. Rose');—Gh Toma M:- 
nole, V. zei Pr băscu!, Andrei zet Radioală (acestia a '0g. Lupu 

Balş) —C. Popa, lie Micinelu, | Popa, |. Red», T. Trobla, !, 
Haşcu, Mihai laşcu, St. Boţu (aceştia a casei ban, 1. Roset). 

— 20 bejenari fără bir supuși la ispravnic de copii D: Mă- 
cărescul : Lupu Vezăteu, Leonta Veze!eu, T..Dochiian, Ignat Leahu, T. Zbughină. |. Mihai, Manole Toma, M. :Ştefan Rusu, Iftime Moscu, Gh. Toma, P. Hurjuiu, T. Moscul, Pintilie Moscul, Or. Sotianu, Nechita Salahoru, A, Mazga, |. Poriirianu, Gavril „Băe- 
tanu, V. Porfirian, T. Porfirian. 

— 109 bejenari fără 'bir cari sânt pădurari şi plugari toc- miți cu hac pentru trebuințele moşiei: |. Mocanu, T, Pâazariu, T. Merlla, T. Popovici, V. S roescul, Gh. Anirleşanu, 1 Rusu Chelariu, Ioniţă, Hujdu pădurar, I. Rusu pădurar, Pricop Baciu pădurariu. | 
— Ioniță Grecu este surugiu isprăvniciei. | 
— 16 copii -din casă: St, Donosă, M. Andonu, Artenie Pieş- canu, Gh. Cimpoacă, Stoica zet Cimpoacă, N. Butnariu, Lupu But- nariu St Simlonică, llaşzu Ra:u, T. Moţoc, Am':roste Moca 

-ă, |. Donosă, [. Cîmpoacă, Ioniţă Crişu, 
—. Iftim= zet Boncul portărel, 
— Tiohin Boncu călăraş isprăvnicescu. - — un postelnicel; — un mazil — Gavril Şi Costachi preuţi : Grigore şi Costandin dascali. 
— Costachi sin preut Gavril, neaşezat la dajde ; — Bercu, jidov orândar, care este în bir cu jidovii d n târg Vasluiului. 

„__ Observări: Soma tuturor liudelor «ste 167; alijverişul sa- tului ac-stuia este cu lucrar: pământului ti cu cărăuşia şi cu că- rătura I:mnelor de foc la Eji..loc de hrani au, iar pădure pre pulină. Starea satului de frunte, iar bejenarii ce sânt aco'o să află săr aci. 
| | 
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CLXXVI, 1837, Catagrafia satului Fereşti a dumisale agăi Scarlat Do- 
"nici, (Arp, star, laşi No. 267, Tom, IV, Transp. 644 opis 108). 

5 slujitori bisericești; preot Costandin sin pr. Neculai Cer- 
nătescu, slujitor la biserica cu hramul Adormirea Malcii Domnului. 

“ Diiaconul Vasilie sin Neculai Niţă. Grigore sin Costar tin 
Stolnie dascal. lon si: Vasile Pester pălimar. Gh. sin pr. Irimiea 
staroste, | 

5 privilegiați : loniţă sin prent Gavr 1 polcovnic, privilegiat 

cu 3 copil, (Carte de la lon Sandul Sturza Vodă din 1823 are a 
scuti 100 oi, 100 stupi, i sfini (porci) şi 100 vedre vin), 

Ioniţă sin preut Grigori Cutoavă postenicel, privilegiat cu 
2 copil (Carte de la Calimah Vodă din 1314; are a scuti 100 
oi, 100 stupi, i sfini şi 100 vedre vin. 

Toader sin preot Gavril Cotoavă postelnicel, privilegiat 
(cu carte de la lon Sandul Sturza Voevod din 1823 are 
250 oi, 250 stupi, i sfini, şi 250 vedre vin. 

Trofin sin Ștefan Boncul stegar, privilegiat cu 3 copli 'cu 
carte de ia lon Sturza Vodă din 1:26 are a scuti 30 oi, 30 stupi 
i siini şi 60 vedre vin. , 

Ambrosie zet preut Trofin Boncul stegăr, privilegiat (cu carte 
de la lon Stu'za Vodă din 1326 area scuti 30 oi, O stupi i sfini, 

: şi 60 vedre vin. 

13 bătrâni nevolnici şi ertaii de sat și anume: Cost. Stol- 
nicul bătrân! cu un copil, Gr, sin Ursul Chiriţă văduolu, : surpat) 
cu un copil; Ursachi a Babel (stricat de o mână), Lupul văcariul 
bătrân Dumitru si Gherasă (orb şi şchiop, Ioniță vătăman 
(surpat), lon Gălnă surpat) Simion Rădoaei, (ti) cu un copil Vasili sin Pribescu văduv, (bătrân), lon sin Gavril Serghie văduv 
(olog de picioare). Vasile sin Brânzan vaduv slugă (bătrân), Chi- rilă sin Donosă văduv din birnici : i A 

1: neputincios; - 
lai Nica mazil 4bătrân). Neputincios; cu un copil Necu 

| 26 văduve : Sămina Machidoneasi maziliţă (cu carte  arba- ui ei de la Mihai Suţul Vodă din 1.93 şi a visteriei cia 103 
e a cu pu copil ; Ruxanda lui Sămion sin Tudosă birn!c 
con Mite ue asha lui lon sm Necu'ai Boncu biralc cu 2 A N | ui heorghe sia lon Chiriţă birn'c cu un copil, Ioana stor Cotiet birnic, Anisila lui Antohi Rusul biraic ; Catrina | 

Și a 
.. ui Alex, Mogza cu 2 copii, Paraschiva lui lon (Profirian cu un.
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„<opil, Marla lui lon s'n M hai cu un copii, Sofronia lui Manoii 
sin Toma cu un copii, Nasfasiia lui V. Porfirian ; Titiiana lui 

“Toader Moscul cu un copil, (aceste 6 văduve din bejenarii hriso- 
veliţi ai Măcăresculu!), Mariia lui Ioniţă sin Ion *Ungurianu (din 
copil de casă), /liana Climoae neputincioasă, Nastasia lu! Gh, 
Toma tii, Palaghia lui Ştefan Donosă (nevolnică) Maria Oprei 
(ti), Iftinca dascălului loan cu ua cop!, (stricată de picioare şi 
nevolnică), Ilinca lui Ignat Mihul (nevolnică), Maria Hâjdui (ti), 
Chiţa plugăriţa (tij), cu un copil, Catrina Condrei (tj), Ruxanda 
Moscului (ij), Gaghina lui Gr, Vătăman (din birnici) Nifa lui T. 
Albu (din birnici), Irina lui Gh. Munteanu (tij). 

>» 2 mazili; Dumitru sin Mostu (fecior de neguţitor şi! la 1821 
sau aşezat D. Sturza ;—Gr. sin Mihalu Popa (fecio- de mazii sau 
aşezat la 1830 cu cartea divanului), 

6 ficiori de privilegiați i mazilo-ruptaşi neintraţi la nici o 
treaptă; Grigore sin Ioniţă Cotoavă postelnicul, Costandin sia 
preot Simlon, Neculai sin loniță Cotoavă postelnicul, loan sin La- 
zor Bulat (vatav ia aga Scarlat Donici), Gheorghe zet Ioniţă Co- 
toavă, lo: sin Neculai Nica (poartă dajlia tatălui său nevolnic 
fiind). 

2 oameni fără nici o dare scut'niusă pentru feciorii lor dați 
în strajă pământească: lon sin Tacu vist, lon Ungureanu scutar ; 

64 birnici bavalagii: “Toader, sin loniţă Vătăman, Costa adin 
„sin Anton Potorac, Stoica sin Macoveiu, (2 copil). Pavăl sin To- 
dercă (2 copii), Pavăl sin V. Chiriţă (1 copil), Ioniţă sin Condre, 
Vasile sin Moroşan, Ion sin Ioniţă Ghidriman (cu 2 copii), Iordachi 
sin.lon Buzilică, Coste sin Grigoraş Chiriţă, Leon Bobsiu, Vasili 
sin Ile Cucoş (un copil). Iordachi sin “Cucog văduoi (1 copil), 
Toader sia Lupul Filip, Lupul sia Filip, Condurachi sin Oh. Chi- 
riță, Coman sin Mane Mocan, Toader sin V. Prundian (2 copii) 
Costachi sin Mâne Mocanul, Ion sin Pavăl Chiriţă, Vasile brat lui 
"lanachi sin Tudosă (1 copil) loan sin Vasilie butnariul, Ifteme sin 
Vasilcăi (1 copil) Costandin sin Lupul Filip (1 copil) loan Mocan 
Ștefan sin Moscul (2 copil), Ioniţă Zăpodian (1 copil) V. Mun- 
tean (1 copil), Dumitru Budean, Toader sin V. Butnariul, lon sin 
Roznov (1 copii), Costandin sin Iacov Bocu, Vasile a Babel (| 

„ copil) Ilie Mucinel (1 copil) Ioniţă sin Lupul Filip (1 copii), Va- 
sile sin Gavril vătămau (1 copil) lacov Mirclul (1 copil), Toader
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sin Lupul văcariul (1 copil), Neculai sin Toader a Lupei, lacov 

sin loan Slugăr, (1 copil), lon a Rustei; Vasilie sin Moisă, lon sin 

Moisă, +2 copii), -Chirilac sin Lupul văcariul, Pavăl a Vădanei, 

loan a Vădanei, Vasile a Vădanei, Gheorghe a Vădanei |loan sin 

Nechita Gorce, Vasiie Stridie (1' copil), Ion sin Stridie, Alexa sin 

Nechita Goree, Andronic brat lui, Pavăl sin N stor Coplet, Cos- 

tandin sin Simion a Rădoaei, Grigore zet Lupul Filip, Grigoraş 

sin Gh, Chiriţă, Toader sin lon Găină, lon sin Ștefan a Diaconi- 

ței, Alexandru Dărţu văduoiu, Vasile sin Toma Boncul, “Toader 

Trohin văduoiu, Ștefan a Babei butnar (2 copii supus la spatar 

Gr. Codrianu). E 
20 birnici” hrisovoliţi ai Măcarescului: Gr. Gherman, Toader 

sin loan Portirian, Lupul vezeteul (2 copil), loan sin Gh. A ndrie- 

şan văduoia, Vasile sin Gr. Sofilan, Vasile sin |. Albu, Vasile sin 

Axinte, Toader Chirilă, Dănilă sin Timofte Râspopa, lon sin Gr. 

Sofiian, loan sin Petre Hârjeu burlac, loniţă Hujde, Dumitru sin 

lon Mihaiu, Petre sin Gr. Sofiian, Andrei cojocar, lie sin Toader 

Moscul, Mihalachi Salahor, Iftime zet Iacov Boncul, Pricop -Ba- 

ciul (1 copil). 
16 slugile a rangurilor i a moşiei şi alţi oameni fără bir su- 

puşi la unii şi la alţii: (Costandin sin preot Sămion, trecut la fe- 
ciori neaşezaţi), tordachi sin Ignat Mihail, Gheorghe sin Costan- 

din Stolnic, Ioniţă sin Radul, Dumitru sin Ilaşcu, Simion sin -So- 

tronii, Gheorghe sin Manoli Toma, Gheorghe sin Alexandru Măzga, 

Costandin sin Ion Șărian, (1 copil), Vasile zet Mihai Rusul, Toa- 

der Moţoc, (1 copil) loan Rusul, (1 copil) loan Rusul Pădurar vă- 

duoiu, (2 copii), Mihai Rusul văduoiu, Chirilă Muntian (1 copil) şi 

Iordachi sin Neculai Trufangiu burlac (2 copii) frați ; toţi aceştia 

ai moşiei agăi Scarlat Donici. | 

10 Copii din casă: Ştefan sin Simionică; lanachi sin loan 

Uagurian, Lupul sin loan Butnariul, Mihaiu sin Anton Potorac, 

Cozma sin Todraşco butnar birnic, Arfeni sin Vasile Plecanu, An- 

drei Cule, Vasile şi Alexandru Mazga, Neculai sin loan Butnariul, 

Arteni sin Trohin Boncul. 

3 jidovi orândari. Avram sin Haim (acesta este cu stator- 

micie lui în târgu Vasluiului şi cu brișla de acolo plăteşte bir), 

Șaim argat lui, burlac, lancul ij argat burlac, 

25 oameni streini fără căpstăiu tocmiţi cu hacnl la unii şi
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altii : loan ignătescul vacar “(5 copii), Nechita sin Nechita Gorce, 
loan Morăraşul plugar, Gavril sin Găluşsă plugar (aceştia la aga 

„Scarlat Donici) Mihălachi burlec (argat' la diaconul Vasile), Ştefan 
sin “Toma argat, Toader Burlac argat, Todosă sin Timotte Răs- 
popa argăt, Dumitrog Burlacu cioban, V. Rusul argat, Dumitru sin 
Slugăr, Ștefan burlac argat, Toader "sin Toma Boncul, argat, Ne- 

“chita Mach don argat, Costin sin Timofiti Răspopa cioban, lon sin 
„Moscul Burlac cioban, Toader brat lui Burlac cioban, Costachi 
Cioban la Lupu Vezeteu, Vasile Burlacu cioban la Ioniţă polcov- 
nicul, Gheorghe Burlacu argat nevolnic, Carpu Mocanu burlac, 
Ce siian Ungurian (acesti 2 la Ștefăniță Costandinu), Vasile sin 
pteutul Irimiia burlac nevolnic, Petre sin Toader burlac. “(la săr- 
dar Măcărescul). i N 

“lar piste tot fac 197 lăcuitori in tot satul Fereșşti. 

1831 Avgust 30. 
Scarlat Donici, Costandin preut, X Eu Vasile vornic, X Eu 

Toader a Lupului, X Eu Vasilie Stridie, x Eu Chirilă Supţirelu, 
X Eu Lupul Vezeteu. 

„După poroncă primindusă reghistru satului arătat să adi- 
vereşte. | | 

Iordachi Roszt post, A. Donici co:nis, Toma Buzdugan ser- 
dar, Tuchididi Dormuz._ caminar, Grigore Carp serdar. 

Obs, Catagrafia ne “arată că în tot satul Fereşti erau 74 co- 
pii, la 197 locu'tori.
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Clucereşti 93 

Coc:aiă 69 ;—aprod 30, 35, 
Coc orvă lacuim 138, 
Codseşti 62, 

Cogălnic -anu Vasile 134. 
Cogâlniceaau Tanasă 108. 
Cogea 60. 
Cojeşti 93. 

Coj:c preut 80. 

Cojoc Masiia £0. 

Cojocar. 41, 42, 63, 80, 

Coli că Miaai 66, 
co nis,-oae 29, 143. 
conacar, 11. 

conc-e 112. 

Condre 25, 34, 43, 
Condre Pavăl 33. 

Condrea Moissi 33, 

Contaş Pavăi stolnic 101. 
cop-ie 37, 131, 

copi. îi casi (la Fereşti) 132. 

Coroan voraic de poartă 100. 
Corlat Vasile uricar 74, 78, 

79, 80 ; — Pascal 91. 

Cori,a (iăntina—), 45. - 

Costache Costachi hat. 94, 117. 
Costachi Lupul md, 108 — - 

ban 121.
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Cos'achi Gavril vorsic 10”, 
Costăchioae Maria 134; 
Costăch'oae Todos'a 134. 
Costanda 20. 
costande 97, 93. 
Costand n: 15, 93, 95. 85, 92, 

136. | 

Ccs'andin preut 143. 
Coste 77 ;—aprod 23, 3). 
Cos'e lom 2. 
Costeşti 94 
Costiceanul Ionașco 63. 
Costa 12, 19, 20, 26. 

Costin preut 30, 32, 
Costin ureadnic 8. 
Costin Catrina 93, 
Costn M'r>n logofâţ 1£. 
Costin Velizico comis; post. 

93, 95, 10I, 102 
Co:tira 64. 
Coşes:al 34. 
Cotnari, dealuri: Piscup, Mâd- 

drul, Lastău 93, 94. 
Covrig Dumitre-vă tag, 79, 
Cozzo 2, 
Cozma ;8, 23, 35, 63, 103, 
Crăc'u: meşt:r, :3!, 35,51, 

129. 
Crăciuna 21. 22, . 
Crăjeni 43. 
Crasn=ş Simeon 22, 
Crăsniţa (obarş a—) 79. 
Criceşti 24. 
Crăstinici 26, 33, 43, 
Crăstea 8, 12, 14,21 „22 41, 134, 
Cristea spățărei 5, 135. 
Cristinae 21, 22, 23, 
Cristul 7, 8. 

  

cumnat 6, 
curăţitură 18, 
Cursăci 62, 121. 
Curteşti 81. 
Dibija Estratie Vodă 86, 89, 

113, 114, 

dabile 52, 

Dajbog 4 
dajde vlădicească 111, înșă. 

răteasci. 11], au păit 
pre ei la dajda 18. 

Dămăcuş Mihai 16. 
Damaschin z8, 
Damian Cristea uri:ar 34, 8% 
Dau vameş 1, 
Dărăilă 37, 43, 50, 51, 52,64: 

70; 71, 75, 
Dănăilă p-eut 9), +35. 
Dănăilă şoltuz 130, . 
Dănăilă sulger 5», 
Dănilă diac 12. 
Dânești 47, 93, 109. 
din'e 99, 
Danie! 131, 132, 
Dăriă Costn 138. 
Daraban Nicolae 64, 137. 
dascal 67. 
Daşco 124. 
Deli Gherghe 32, 
deşchisusi 107, 
deseatiră | î], 115... 
diac ce cămară, 107, 57, lă, 
Diaconul Mihai 92, 135, 
diamantu:i 118, 
diata 105. 
Diiacul 00. “ 
Denis 64. 

d vanul Mării Sale 101.
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dot ândă „mortul nu se cade 
a plăti dobândă 76, 116. 

Dobrosrlăveşti 129. 
Dobrovăț 113. 
Dochia 7, 61, 70, 96, 92, 137. 
Dochiţa 90, 
Dodz:n Alex, vcra!e de poată 

100. 
Dodul 36, 52, 110. 
Dodui hănsărel 30, 35. 
Dcdul Giigore €4, 
Donici A'ex, Comis 143. 
Dosizi Sczrat agă 143. 

Dormuz Tuchidice căninar - 

143... 
Dosoftei 92. 
Dorohoi, ţinut 93, 97, 
Dracea hărsirl 25. 

* Drag. Vcevcd 1, 
Cragşani, 128, 
Dragalina 51, 
Draina 137, 

Drăghici 8, 
Drăgan &. 
Dragolea 22 ;— îi Dragole 137, 
Dragoş lon pora 2. 

Dragoş vornic 4,. 
Drăguţa 70, 72 

Drăguţescul Prodan mcde'ni- 
cer 100. | 

Drăguţescul lie armaş 102. 
Draxin loraşco 108, 

dres: domnesc 48, 

Drislive 93 
Drujo: e Ana 20, 74, 
Dubău 'Tudosă vel lcgofăt 97, 

98, 06, 18. 
Duca comis 26 

  

  

Duca Vodă 97, li0.. . 

Duma 3, 49, 64, 68, 70, 71, 
22, 131, 

Dumbrăveni 23, 45, 63 | 
Dum'tra 39, 75, 78, 130, 
Dumitrachi armaş 107 
Dumitraşco 25, 51, 

215, 717, 92 
Dumitraşco uricar 69 
Cumitraşco sulger 33 

Dumitraşco diac 51 
Dumitraşco vornic gictnii 57 
Dusrritru diac 15 vatanaa 24 

Dumilra uricar 24, 35 
Dumitru preut 7, 135 

Deşască Lupul îl 
duva'mul :8 
Duv: Inul Stefan 13 (etimclo- 

gie), 33 
Duvalm.i Nechifor 38 

D'edanul Stefan 37 

Echim 52 
Enachi 76 — clucer 10|; — 

postelnic 43 

epitrop 122 
Erali Marcu 76.71 
Erali Dumitraşco clucer 76 

Era'i Zoiţa 76 
Eremia vornic 24— postelnic 4 
Ertan Nicoară 34, 42 

Erhan Dumitra 34 | 
eto (lată), eto az (adică cu) 35 
evanghelie (sfântă) 21, 66, 58 

să jure pe sfinta—21 

evanghelişti (cei 4—1C4) 

Evloghle d: s:al 78 
Fădor 8 - 

Feda 7 

61, 69,
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talce-falci 73 
Farcaş Sim. biv, sulger 83 82, 
Fălciu, ţinutul—?7, 84, 83, 124 
Fărămi 20, 39, 74 | 
Yăstăci (mănăstirea—) 40, 61, 
„62 87, €8 

Făstăceanul Gavril şi ai iui 108 
Făsutul Gh, vornie de poariă 

101 | 
Yătul 22, 89, 129, 130 
fătul Mărica 28 

- Faurii 27, 28, 128 
Feair, hotarul lui — ] ; etimo- 

logia 1, 9i 
Feair Marena 3 
Feair Titiana 3 
Feair Muşa 3 
Felegtean Stănilă 137 
Fereşti, 2 (Fehertalva), 3, 4 

(etimologia), 5, 6, 14, 29, 
25, 26, :0, 21, 33, 34. 
35, 26, 37, 38, 39, 41, 
42. 43, 45 46, 50, 52, 
53, 54, 55, 56, 61, 62, 
63, 66, 67, 70, 71, 75, 
78, 79, 8), 82, 83, 9%, 
SI, 92, 91, 96, 97 (splţa...) 
98, IC8 1]! (Scutirea 
preuţilor din...) 1-2, cti- 
torii bisericii din...) 114 
(Racoviţeşti din...) 115, 

"117, 118, 120, 122, 123, 
124, 125 (curtea div...) 
126, 128, 130. 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 
138 (cafagrătia din 1820 
3...), 139 (catagrafia din 
1831 a..) 

  

| 
| 

ferăe 22, 24 (fertiu) 
„Feticmaşti 97, 108 
fiastrul 107 - 
Filip 23, 63 | 
Fiască Petre 94, 95, Aa 
Flaşcă Toader 51,64, 67, 71,83 

94, 9%, 133 . - 
Flondor Toader 86, 95, c6. 
Florea 6, 7. 13 
Florica 137 
Florintegti 64 
Focea lon uricar 23, 30, 3), 

43, 47, 48, 54, 61, 106, 
Floreşti 41 
Frăsina 6 

Frashi 37 
Frăţian 25 
Frătiţă Şt. comis, 89; agă 82. 
fura(a-), a furat un cal 34, 

a furat stupi: 62 
Fusea Toader 1:8 
Gabăr parcalab 47 
Gafia 7, 79, 51 (Gahiia): 
Gaftona 68 
Galaţi 137 
gaibeni 75; 36 (galbeni bani), 
117 (gaibeni ungureşti) 
Găneşti 13) 
Gangur 4 
Gărbeşti 29, 120 
Gărcini 23, 36, 42, 63 
Gărlea 79, 131 .. . 
Gaspar Vodă (Graţian) 27, 23, 

29, 30 | 
Gavril.3, 25, 27, 33, 47,'53, 35, 
Gavril Maria 5| 
Gavril diac 33 
Gavril sulgerul 25
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“Gavrii hănsărei 53, 136, 137, 
Gavril vel logofât 4 

gealep împărătesc (grec) 29 
-Gheanghea lonaşco vel logo- 

nt 24, 28, 29, 31, 36 

33, 39, 40, 42, 43, 53, 54 
-Gheorgh: Gr. vornic de poartă 

93, 99 102, 
. Ghedeon Episcop Rădăuţi 28, 

47, 111, 113 | 
“Gheorgha 27, 29, 33, 63 84, 92. 
“Gheorghe Maftei 36 
Gheorghe paharnic 53, 123, 

130 — logofăt 125 ; — 
diac 16 | 

“Gheorghe popa 67, 99, 106, 
107 ;— do nnesc 95. 

“Sherghel Ştefan vornic de 
poariă 97, 98. 

Ghzrman paharnic 6, 22, 
-Ghermăneşt. 85 
(Ghervasă 5! 73. 
Gheuca Vasile vist. 102;—2 

logofăt 101. 

Ghibea 135. 
“Ghica Grigo:e Vodă 117, 119 

121. 123. 
“Ghica Scarlat beizadea 119. 
Ghidal Vasile 51, 64, 75, 
Ghidul Pascal 75. 
ghiena; gura—57. 
Ghilasie Todosia 122, 
giura 56 1să giure cu 24 oa- 

meni). 
giurato-i 56. . . 
Giarcan: 85, 
“Giurgea Vasile 51, 64.71, 86, 

134. 

  

    

Giurgeşti 93. | 
Giurgioaia Alexa. 20, 56, 57. 

Giăvaşco Vasile 95, 96. 
Gliga 74. 
Gligana 39, | 
Gligoraş diacon 95, 96. 
Gligorcea Vărlugaiul 71. 

- Gligorcea 26, 52.;—Vicol 85. 
Gligore 36, 37, 43. 
Gligore popă 48, 70, 7i, (ot: 

Greci) 197. 129, 137. 
Giigore vătăman 103. 
Gligore postelnic 69; pah. 89 
Gligore dascal 67, 132, 133, 
Gligore diac 15, 17, 21, 
Gligore aprod 23, 
Gligore şatrar 36. 
Gligore şoltuz 196. 
Gligore parcalab 109. 
gloabă (să plăteasca-15 boi) LO 
Giodeni 109. 
gloinii dvornic 57 
Goescul 37. 
Goga 8,—clucer 7. 9, 10, it, 

135—diac 12—postelnic 
13, 21, 52, | 

Goga Muria 21. 
Gogoae 129, 130, 
Golanca 41. 
Golăe vornic de poartă 109, 
gontui 81 

Gosţa popă 35, 44, 45" 
Gorea 86, 129. 

gorştina 111. 

Go>stoae loan 2. 
Grasul T. şoituz 71. 
Gauri 3), | 
G-eaca 54, 137.
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Greci 70, 120, 122, 127 ; moara 
— 129, 

Grecul Gh. 33. 52, 
Grecul lâne 34. 
groapă (a căzut o iapă în- 

tr'o—) 46, | 
Groza armăşel 45, | 
Grozav parcalab d3 Oihei 4, 
Grozava 63, 79, 92. 
Grozăvanul loan 131. 
Grumăzeşti 27, 28, 32, 123, 

125, 125. 
Gugeşti 33, 37, 48, 131. 
Gugi.1 86, 87, 93, 97 

- Gurbăreştii 85 
Gustea: Toader 45, 
Gustea lonaşco 45. 
Guzuc Maria 62, 
H:idâul Radui 24 
Hăiul Grigcre 94 
Hanţul 51, 64. - 
hănsar 33, 35, 136 
hănsărel 25, 26, 30, 31, 35, 36, 

53, 130 
Haraga diac 24, 31 
Hărliu, 97 | 
Hărman Vasile 79 - 
havalagii 141 

heleşteu 123 
Herghelegiu ion 34 
Herghelegiul Măriia 34. 
Herman Vasile 84, 86, 87, 131. 
hierăia 44 
Hilimon diac 46 
Hilca Pinţa 31 
Hadăş 103 
Hilip preut 35 
Hohulea 8, 11, 126, 127, | 

„   

Hohulea Vasilea 12 
Hohulea lonaşco „părcălab._ 7, 

9, 10, 12, 
holcpi aţ'gani 67 
Horda Ion 129 
Horgeşti 48, 13). 
hotară 67 
Hotin, 93, 94, parcalab de-—4 
Hrăman 4 
Hreanciul Todosca 36, 43, 
Hrisoscole Ar'stids spat 134 
hrisovoliţi 142 
Hudici laţco 4 
Hulpăşeni 20 

„ Holpe 26 
H: lubeşti 93 
Huşi, târg 26, 111, 119 
lachim 6, 7 36. 
ace başti 1 

lacov Mitr. Moldovei 127 
lanoş uricar 19, 96. 
laşi 15, 23 33, 39, 44. 53, 54, 

57, 59, 65, 67,75,77, 79; - 
82, 84, 89, 91, 9, 95, 
98, 116, 119, 121, 123, 
(case Raccviţeşti); 138, 
sf, Teodor din...) valea 

Irimici 93; ţinutul— 93, 94, 
" az, să tae iazul 10, 11 

i 
Idrici 85, | 
Idriceanul Nec. 31 (spiţă—) 
Ignat Zaharia 68, 
Ignătoae 55 
Ihnat duvalmul 42 
Ifrim 64, 65 
llea hănsărel 35.—şa'rar 30 
ilea Andrei 30 
Ilie clucer 107;



- 155 — 

lie popă 8. 
Tialş Vodă Rareş 12 
ilieş Alexandru Vodă 32 
Imbre 16 
In (altul) 74, 97 
ladreiu 35 , 

inele cu diamanturi 118. 
înma 104; 106 (îma) 19, 
Inosie 25, 37, 43 
însăma de bani 83. 
ne-am învoitune 82. 
lon 3, 63, 103. 137 84,92, 
lon diac 46 
lon vataman 136 

lon preut 71, 72, 115 

lon parcalab de Hotin 4 

ion Voevod 1 

lonaş Apostol 91, 96, 135 

lonaşco 24, 26, 47, 87, 129, 136 
lonaşco Gh, 22 
ionaşco Anghelina 64 

lonaşco Apostoi 134 

lonaşco diac 33, CO, 67 ;—uri- 
car 13 

lonaşco clucer 101 

lonaşco aprod 23; Căpitan 86, 
lonaşco popă 69, 92 
Ioniţă 94, 
Iordachi 47 ;— spatar 127.— 

Clucer 107 

lorga 133 
losif parcalab 113 

lrimicea vornic de poartă 97, 
98 

lrodia 64 
lsac 177 

Isachi preut 41 
Isar 76 

  

  

istode 64 

Istrati vorni: . de poartă. 43 
48. 101 

Iteşti 93, 

iuzbaşă 10, 83, 85, 9%. 
Ivan, bitrânul—110 

Ivaşco 68 

lzvod de zesitra 8) 

Jărdeni 93. 
igheab-uri 47 

Jidov orândir 139 

Jijia 94, 

Jora sărdar 102 
Jugani 93. 
jura (a—), să jure cu 12 oa-— 

meni 109, a jurat pe: 

- strâmbul 55, 53,—să jure 

cu 24 oameni 58 

jurători cu 24 oameni 21, 109$; 

Lăpuşna ţiaut, 178. 
Lăpi şrearu A'ex, Vodi 5, 7,- 
Lărgeni 85. 
Larga (gara—), 131, 

Lasizu, dela Cotnari 93. 

Lăţczni 1, 109. 
Lavrentie Episcop de Roman: 

111, 1i2, 

Laza (Fereşti), 4, : 

Lazor 74, 31, 3, 35, 84 

Leahal hănsărel 30, 
Lazor preut 130, 131, 137, 

laat (an) 95. 
Leaţea Vasile 37, 50, 52, :$ 

67, 71, 75, 83, 130, 13, 
132, 133, 

Leaţea Toadr 50, 75. 
left Ce aur 113. 

Lefter 95, 96.
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legătură 16. 
dege, am aflat lor—21, 136, 

a rămis din—22 
am făcui l=ge 3), 58 
Să aibă lage 34, . 

lei bă.uţi 51, 93. 
Leo, moaza lui — 12], 
Lepidat 62, 63, 83. 
Leurda Golauca 22, 
Leurd: Eriaa 22, 
licinoi (Caraţi) lei 48. 
Liciul 45, 
Lieşti 25, 49, 
dinbă de moari= 105, 
Lipov Gav.i, 78. 
Lipova 73. 
Lipovan preut 45, 48, 71, 72. 
liude 128 ; condi :a liuzilor 123, 
Loghiu 89, 31. 
Loghin, 33, 50. 
Logoş lynaşco 132,. 
Lohan 37. 
Luca dac 2;, 
Lupa 7, 
Lupan 129, 
Lup: 23, 63, 
Lupe Toad.r 143, 
Lupu! 6, 7, 12, 
Lupul diac 44, 
Lupul Vasile Vodă 55, 57, 59, 

60, 61, 64, 66, 68, 70, 
73, 15, 79, 77, 78, 73, 

„Machidon Ga. 95, 9, 
Magdalena 41, 
Maghina 97, 98, 
Mâgură 87. 
Mâguroae Gu,a 87. 
Mafiei 28. 

  

Maica 25, 40; 
Maicani 77. 
Măldăroae Ana 92, 
Măneşti 28. 
Maniac Alexa -1 9, 55, 57, 
Mănjeşti 1, 47, 
Manole Gh. vorni: de poartă 

100. 
Maramu:eş, Com iiaiul —2, 
Mărăţei 123, 125, 
Marco 33, 85, 137. 
Mirco h insărel 36, 38, 42, 
Ma:dare loan 115, 
Mardare via lui—92, 
Mareş 25, 53. 
Mărăşeni 94, 
Măreşoae 10, 12, 13. 
Margareta (sfânta —) 2. 
Maia 8, 24, 41, 78, 
Mărica 8, 22, 64, 67, 92, 98, 

99, 130. 
Mărina 7. 

Marița 43. 
Măriuca 8, 12 135, 
Marmore uricar 19, 22, 23. 
Măr.nurean pârcălab 129. - 
Maria 39, 
Martineşti 24,33, 
mărtari(a—) 56. 

_ Marzea 37, 
m isari 81, 
mătcal-uri 76, 
Matei Ioan 22, 27, 28, 
Mat.iaş Guvril vei logofat 61, 62, 67, 6., 73, 
Mati :geşti 7, 8, 12, 13, 135, 135,
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Mavrocordat Nic, loan Vodă 
NE 

Mazere loan 34, 
Maxim 19, - 
measefa (luna) 63, 95, 96. 
med, poloboc, d> med, 15, 54, 
Medelnicer 109. 

martur 31, 35. 

Mic (Neculai) Şerban 7. 
Mica 8, 12, 68, 135, 

Mica Isac 68, 
Mica Nicoară 19, 

Micleşii 33. 
miere (poloboc de—) 76, 137 
Mierăuţ Coşăscul 47, 109, 
Mierla 49,. 68, 12, 

Mihai 136. 
Mihăilă 26, 43, 129, 130, 
Mihăilă popă 45, 47, 62, 105. 
Mihailă diacon 9;, 95, 97, 99, 

9%. 
Mihalce 47, 65. 
Mihaly lon de Apşa 1, 
Mihoci 79. 

Mihul 4.. 
Mihu'eţ Andrei diac 84. 
Milescal Ştef. pah, 105, 106, 
Mileşti 47, 109, 117, 119, 120, 
Mirca 64, _ 
Mirceşii 3£, 43, 87, £9, 115, 
Misail 108, | Şi 
Mis:il Mitcopo! t 111.; 
Miteşii 36. 
Mitre 1(6, 107. 
mnoghi liudi (mulţi oameni) 

129, 
moară (să-şi facă—) - 7, 13, 

17, 44. 

  

  

moarte de om, am plătit— 29. 

Modest (:fânt—) 2. 
Moga Apo:tol <6, 107. 

Mogăldea vornic: 10, ii, . 
Mcghilă Eremia Vodă 7, 9, li 

12, 13, 17, 21, 22, 52. 

Moghiiă Simion Vodă. 121. 

Moghiă Ccst. Vodă 14, 16, 
17, 19, 

Moghilă Moise Vodă 52, 54,77 

Moisă 7, 10, 23, 25, 26, 38: 
43, 49, 52, 56, 57, 61, 
62, 73, 129, 

Moisă meşterul 25, 63. 

Moisoae Gahia 51.. 
Moicesti 66. 

Moldna €4, 
Moldova 77. 
Moldove n diac. 73, 75. 
Moldovan popă 132. 

Moscu 76, 95, 96. 
Moţoc Ilie med, 100, 102, 
Mozga 134, 
Murgeşti 72, . 

Murgoci 37, 131, 132, 

Murtaza Ahmet 116. 

Nacul aprod 53, 126, 

Nacvi Sofronie 108. 
Nadabzico Alex, vornic 100. 
N: dob î:0 vatag de „Vali, 

-30, 35. 
namestii 12 3, 

Nastasia 67, 63, £0, 92. 
Nastea 6, 8, 48, 68, 72, 8, 

Nazaria 59. 
Neacşa cneagtina 11, 
Neagu 3, 45, 90; 
Neamia„părcalab de—, 4 94.
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“Neaniul lon 30, 35, 63. 
Nea zici Nas'asia 23. 
Neaniui Andronie 63, 
“Nea siul vornic de *poartă 55, 

57,58. 
-Nebojatco uricar 30, 
ueara li Leo, 124. 
.Nicheia ije vă— 195, 177.. 
Nechifor Mitropolit: 14 
“Nechifo: 45, 63, 29 (vitag). 
„Ne:hifor das al 13, 14, 
Nechita 12, 51, 137, 
„Nechita Chi ilă 92, 
Nechiţelz vornic.de poartă 100, 
„Necoară 14, 15, (Şoltuz) 95, 96 
Necoară Gheorghe &. 
„Necula 51, 78, 85, 130, 1)3 
Neculai Petre 2. 
iNsculal loan 2. 
Necul: vorzi: de poartă 99, 
Necula Enache 67, 
“Neculae Antiohie 2 clucer 102, 
Neculce 8], - E 
„Negoeşti 47. 
Negriteşti 94. 

. „Negrul Toader 135, 
"„Negruţă 97, 98, 
Neofit pah, 113. 
„Nerăii 31, 
Nestor pan. 130, 59, 
Hevoe, am căzut la a— 83, 

„Nicoară 40, '42, 123, 130. 
Nicoară snl:uz 19, 2), 68; 
„Nicoară uricar 40, 
Nicoară voit 74 
"Nicoară diac 13, 
„Nicola parcalab de Neam: 4, 
„Nicolae Apostol camara 95, | 

  
  

    

Nico'iţ Nic, şatrar 37, 
Nicoriţă 64, | 
Nestor popă 135, 
Nistor diac 17, 38, 41, 
Novaci 106, Lu 
Novograd (Roman), 4, 50, 
Oanca T. 22. | 
Oanca lon 22. 
Oancea 90, - 
Oanţă 92, 95 
Obreaje Micrăaţâ 38. 
ocoalele, gura—123, 
Ojog Ştefan 103, 
olac (ca! de ola;) 112, 
olacari 111, E 
O.ăneşti 48, 53 55. 57, 79, 

83, 87, 9, 108, 115, 
123, 124, 125, 135, 133. 

Oia'i 128, 
Olarul Iftode 157. 
Olăşeşti 55. 
Onacă popă, 36, 43, 
Onca 29, 
Onceşti 36, 135, 
Onilă Gh. 15, 19, 20, 48; 
Onilă Nec, <9, 
Oaino 36, 
Onosie 3», 

Onu 78, 
op (trebue) 136, 
Oprişor Gr. 71. 
Orăş 68, 50, 63. 
Orişini 68. 
Orbul, und: a trăit lacob-1 
orda Olăreş ilor 107 
Orhei 124, 125; parcilad de 
ort-ţi 76, 103 

—4, 96
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“Ostahie 92 

ot 25, 99; 106 (din) 95 
otlam (deacole) 130 

“ ofeji (părinţi) 99, 104 
Paină parcalab de Fălciu 85 

Păcurar 14, 34 

Pahilo 35 

P-ludi preut 115 
Paladi agă 62 
'Paladi Nec. log. 121 
Paladi T. vist. 97, 98 
Palaghia 7, 30, 136 
Palicot Sinia 64 
părâ at-uri 47, 102 
“Panaite parcaiab 106, 107 

Pâncescu. 114 
:Pânc:şti 93, 9, 96 

Pand:le 83, 92, 97, 131 
Pandele Toaler 108 
Panhilie 80 
Panhilie popă 32 

Panhilie Nastasiia:29, 104, 105 

41 Panhiloae 105, 196; qi Pan- 

| hiloae 106 

„Păntea. 49 
„Păntelei 90, 132 

Para:ca 8, 79 

'Paraszhi 134. 
"Paraschiva. 9: 

Paraschiv parcalab 62, 95 
Parca 49, 60, 66, 67, 133 136 
Parca şat:arei 38, 42, 45, 53, 

59, 13), 137 
Parca Stratul 53, 90, 95, 96, 97 
Parca Şteian -83, 132 
păgar: 15, 19, 20, 33,61 (12 

pargari ci1 Va:lui). 68, 
71, 74, 95 96, 106 

  

  

Pariano:i 52, 62, 128 
Pasat Va:ile 107 

Pasat Chirilă 108 
Pascal 75, 77, 133 

Pa;can izbaşi 85 
paşie, soroc la—122 
Pâtranschi 37 | | 
Patra;can vornic de poartă 95, 

98, 93 
Pa!ra;co 48, 49, 52, 67, 75, 

83, 87, 92, 132 
Pătraşco vel logofăt 15, 19 
Pătraşco diac 49 

Pătraş:o ţircovnic 97 _ 

Pavăl 6, 52, 95, 96, 137. 
Pavăl uri:ar 100 

peai: 24, 
Peiceşii 85 

Peire 3, 25, 37, 53, 79, 64, 

(Peter) | | 
Petre hainsărel 33, 36, 38, 39, 

41, 42, 45, 53, 71, 136, 

137 

Peire stolnic 4 
Petre paharnic 55 
Peireşti 63, 941 

Petre Vodă bătrânul. (Rareş) 
5, 6, 7, 22 

Petre Vodă Şch'opul 6, 12 
Petri:ă 129, 135 

Pia'e; Simeon 19 
Pinteă 83 
Pinţa Marii:a 35 
Piratco Toad:r iuzbaşă 53, 97 

95, 96 
pisal 123 
Pişcop, dea! la Cotiari 93 
pitar 59
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Plăcintă T. 95, 96, 134 
Plătică preut 38, 42 
Platon vatav 37. E 
poarta „Comniel meale“ 44, 89 
poclon 111 
Podeni 39 
Pocoleri 97, 124 
podrugia (soţia) 135 
podvodari 111 
Poeneşti 63, 69 
poi (jumătate) 76, ST 116 
Polderi 35 
Popa 14, 64, 132 
Popa uricar 5 
Poprşti 5, 25, 92, 94 - 
Pop'nţeni 93 
Popiţoae Anisia 32 - 
Popov Ion 84 
Popşori 129, 13) 
Porceşti 94 
Poroscaci Toader 108 

“Po:şia lon 53 
Portărercul Alex, 106, 107 
Portărescul Toacer 107 
portărel 139 
Portasx 55, 56, 57 
Portari 105, 123 
postav 62 

Postolache 2 spatari 89 
Postolzchi 103, 109 
Postul popă 15, 135 
Potan Pavaj 46, 48 - 
Potorac Carp 105 
Potorae Gavril 197, 108 
phironici 76, 90, 93, 1C3, 116 
prăda(a—) 34 
Pravăţ pitar 19 
bread, (inainte) 26, 38 

  

  

" Prec'sfa 104 
Prepeliţa Ursul 71, 95, 9%, 14, 
presăni 81 
pret „p:ntra 2cai* 130, un cal 

pentru 44 tale:i bătuţi 25, 
drept un cal bun şi 2 
vaci şi 70 taleri, 32, 5 
taleri pentru un bou 36, 
drept 60 taleri şi o iapă 
36, petru 70 taleri 2 
vaci şi un cel 40, câ:e 
“un leu pământul 47, mo- 
şii pentra un caltun €0, 
pentru un cal bun :i5 
ughi 79, S9, câte 4 po- 
tronici pământul 103, pen- 
tru o iapă ca a dat în 
puț 135, 540 ughi pentrn: 
59 bci 16 

preuţi, privilegiile— 115 
Pribeşii 126 
Prigorce 21 (spiţe) 
Prigorce Toma 48, 50, 72+ 

(spiţe) 72, 73, 74 
Prigorceni 14, 15, 20, 21, 25 

26, 33, 39, 43,48, 49, 59, 
52, 55, 56, 57, 58, 6), 
63, 64,66, (hotarnica—) 

68, 70, 71,72, 74, 75, 80- 
101, 123, 126, 127, 123 
133. 5 

prisacă cu Zemnic 62 
privilegiați 115. 14 
procit 126 
procleat 105 - 
Prodan şatrar 97, 98 
Prosie Giigore €9 
Protasia 82
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Prut 77, 94 

Pungeşti 10 

Purcel vătav de Vaslui 4 

Purcei Patraşco 11, 59 

Parcel Dumitru 59, 60, 130 
Purcov 129 

Purece Vasiie 132 . 

Racova apă 4, 63, 65, 

Racoviţă 44, grădina li—371, 
“pomelnica!— 114, spiţa :13, 

Racoviţă M. Cost, Cehan Vodă 
123. 

Racoviţă Andrei 42, ua, (ocs 
telnic), 

Racoviţă Ecaterina 114. 

Racoviţa Dum. post, 105, 110 
111, (comis), 116, 1!7, 

119, 120, 121, 122, 123, 
125, 126, 127 (hatman), 

Racoviţă Cehan 2 lozofăt 67, 
70, 73, 15, 130, 132, 133, 

134. 

Ra:oviţă Apostoi 73. 

Racoviţă Ilinca hătmăreara 117 

119, 121. 

Racoviţă ton comis 97, 98, 99, 

100, '134; spatar 10I, 

122, 137; pah. 90, 9I, 

92, 93, 95, 102, 1v3, 102, 
vornic 1023, 105, 113,114, 

115, 126; şatrar 128, post. 
135, 1.6; log, 138. 

Racoviţă Mihai 103, 108, 126, 
_vornie 107, 124 ;— Vodă 
120, 123, 124, 125. 

Racoviţă Nec. hatm. 85, 86, 

Surete şi Izvoade (Fereşti) 

  

  

113, 114; log. 81, 113, 
114, 115; post, 82, 83, 

Racoviţă Matia 115, 
Racoviţă Nastasia 93. - 
Racoviţă Radu hatman 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 
vel vorsic 121, 122, 123; 
vist. 123, 124, 125, 127, 
128. 

Racoviţă Safta vorniceasă 104, 
108, 126. 

“ Racoviţă Tofana spătăreasă, 
79, 114, 117. 

Rădăuţi 11. 
Radearii 137. 

Radu M'hn=a Vodă 23, 24, 30 
43, 44, 46. 

rafturi cu pregăni 81. 

Râi sat 17. 40, 128. (val2—) 
Rajgău Vasile 50, 63. 
Rateji 63, 69. 
Răusen! 94. 
Războeni 26. 
Razul C. vornic 127. 
Reaţeş pârc. de Neamţ 4, 
Rogojeacu! Gheorghe 26, 32, 

49; 137, 

Rogojeanvl Grigore 33. 
Rogojeanul Simion 62. 
Roman 111, 116; ţinut—93, 94. 
rumânească (ţara—) 121. 
Româneşti 22, 29, 33, 40, 41, 

42, 43, 76, 84, 86, 87, 
89, 116, 136, 

Rose! lon spatar 107. 

Roset Vasile ban 121, 
Roset Iordachi ban 128, post. 

143, ! 

1
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Roşca Crăciun 36, 52, . 
Roşca: dvornic 9, 
Roşca Dum. :vorpic de poartă 

„97, c8, -.- pă 

Roşcani 94, = 
Rusc or Vasile $5. 

Roşicşi 1 6. 
ruptui 1, | 
Rusul izbaşă 85, 
R: sii 129. 
Rusul lonaşro vel log. 83, 84, 
Ruxavda 108,   Sacotă praic 24. 

Sacoră post, 43, 44, 

saegi: v—cuvalm. 
Saloni: 8, 12, 27 47, 59, : 
Sandul popă 115. 
Săpoieanul A' drei vornic de 

p oar:ă 101. 

Sarata 15,128; matca—47 (7. 
Sarbi 93. | 
Sas (Sava) Moldovanul 1. 
sat domnarsc 77, 
Său'eşti 25, 
Sava 18, 25, 23, 43, 8: 
Sava da'abanui 18. 
Sava uricar 42, 65,   Savin wi:ar 11. 
Schei-lor 10, 11, 
Secară parcalib de Neamţ 4. 
Semniceanul Gligore 52, 
Serghie vora de poa:t: 100 101 
sfini (porc!) 140, 
Sfrădel căpitan 91. 
Scăfâ ii. 81, 
Scânteia 51, 64,84. 
Scaun; înaintea Scaunulut 15, 

20, 72, 

Scridon 62, ă 
Sidor popă 138. - 
Sigismund regele Ungariel 2, 
S'lion vornic de poartă 91.. 
Sima 14, 64. | 
Sima Iftode 79,. 
Sinila 20. 

Simion 13, 129. 
sl.gi hoereşii 139. 
suret' 94 

toboli 76. 
S: coleschi căpitan 96, 
Sotia 6. 
Sof-o:ia 5, 17, 18. 
Sohuleţ p-pă 33, 
Sohul:$ Balaşa '33, 
s-lişte 30. 5, 44, 45, 66, 69 
Srltan 119. 
So ir Toader 14, 
Soviţa 67, 
Spinul 129. 
Spiridon 36. 
Stahie 103, 108, 102, 
Stamate 68, | 
Stanca 64, - 
Stânga:i 14 
Stănileşti 77. 

“Stârces Gheorghe 91. 
Stâr.ea Toader 107, 
S'ârcegeii 4. 
8 aroste 15, 
Stavarachi Iordachi spatar 123 
Stefan 57 69, 73, 78, 94. 
Stefan Vo'ă Rareş 12, 
Stefan Gh. Vodă 81. . 
St. fan Vodă hatmanul 3, 24, 
12.73, , 

Stefan 'Dumitraşeo. log, 44.



Stefan popă 48, 53, 67. 83, 
133, 136. - 

“Stefan parcelab 137. - 
Stefan cizmar 61. 
Stetanec 51. 
Siefăneştii «=u perit în oaste 

la — 18. o 
Steful parcalab de Hotin 4 
Steţul 47, 

Stemric 94. » i 
stepenul il. 
Steţcani 26 43. - . N 
Stodolna 124, 125, 

Stramtura 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 19, 21, 27, 38; 42, 

„45, 82,82, 68, 10), 135, 

135, 139 ;— sckeilor 10, 
11. 

St-atui pah, 68, 109. 

Stridie Vas le 143,.. 
strijiaci 38, 42, 

Stroe 7. 

Stroici vel log. 5, 6, 3, 10, 

11, 12, 13, 14, 18. 

Sturza Chiriac pah. 102. 
Sturza ilie gatrar 97. 98, 
Sturza lon vel spatar 121, 

Sturza Sandu vel log. 119, 
121, 127. 

Suceava 4, 111; ţinut—94. 
suiger 25, 33, 89, (—al doilea). 
sulge ei 59, 

Supţirelu Chiri'ă 143. 
Şaidir uricar 62, 67 (diac). 
Şandru comis 4. 
şatrar 57, 102, 130, 133. 
Şcheai 136 
Şenareşii 30, 

  

  

Șerban Scarlat comis 102, 
Şerbeşti 66. N 
Şerboteşti 1, 47, 48, €5. 
Şindila Vasile 109. 
Șivia 33, 
Şolomon 83. 
şoltuz 33, 45, 61 (- de Vaslui) 

130, 
Șoropul Mihai 69, 
“Știobo:eani 30, 35, 45, 120, 

136. 

Șu'cău Gavril vătav. 37. 
Șurireşti i, 48, 103, 109. 
Tabuci 30, 35, 
Tăcmăn şi 1:6. | 
taleri 18, 35, 76, 135; taleri 

„bâtuţi 28, 32, 64, 72, B4 
87, 92, 137—ta'eri curați 
12, 15, 40. 68; taleri de 

argint 7; 8, 31. 40, 5; 
taleri licinii 48, 150; ta= 
leri mari (velichi) 25, 
360, 63; taleri bunţ 36; 
taleri at răşti 08. 

“Talmaci lon:şco pahara!c 97, 

98, 
Talpeş Apostol 107. 

Tan:si 85, 101. 

Tăoşti 69, 
Tărăceni 23. 

Tărăceanul Nicolae 90, 96, 
Tzrzi 79, 126. 
Tătăreni 31, 35, 45, 15, 81 

83, 92, 162, 106, 108; 
128, 131, 132, 134, 138, 

Tătărăşti 3, 
Tatul 137, 

Tăctul logofăt 4. -
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Tăutul Dragan uricar, 4, 14. 
Tecla 22, 
Tecman diac 52, 
Tecuci 119; ținetul-—80, 93. 
Teleajen 59. 
Teleajen lon ha!cău 34, 40. 
telegeri 81, 
Tescani 37, 

„Tigre 107. 
Tihal Gavril 49, 60. 
Tilie 136, 
Timerleni 128, 
Timotin 91, 95, 
'Tirlici Ioa 108, 
Tiron diac 83, 9%, 

115, 135. 
Titeşii 3, 47, 
toarce (a intoarce) 44, 
Toader 37, 47, 49, 55, 57, 69, 

69, 72, 75, 131. 138, 
Toader Croltoral 50. 
Toader diac 4, 35. 
Toader popă 19, 30, 35, 45, 
Toader comis 5, şatrar 18. 
Toader vel logofăt 65, 
Todică Mereuţa 86. 
Topor 35, 

Noderaşco vel logotăt 66, 74, 
19, 80, 

Toderiaa 137, 

Todoricâ 39, 

Toderică Toza 45, 63, 
Todireşti 1, 135, 
Toderiţă 41. 
Todosla 64. 
Totfana 70, 
Toma Ion 20, 29, 33, 39, 70, 

81, 109. 

  
108. 109,   

m
e
r
e
 

e
e
e
 p
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Tomşa 48, 
Tomşa Ştefan Vodă 21, 22, 38, 

39, 41, 42, 
Toma dizc 32, 
Toma ce! bătrân 46, 136. 
Tor.ea 52, 
Torşa lon 25. 
tovar, a furat un—]3, 
Trăsnăgeni 105, 
trecleat 105, 

triptih 1!4, 
tretin, cal—38. 
Trif 36, 52. a 
Trifan 22. 69, 

. Trofana 71, 72, 51, 64, 77,78. 
Trocheş Gavril 51, 80. 
Trotuş, staro:te de—16. 
Tudor 27, 
Tudora 17, 18, 27, 47, 6], 79. 
Tudorică Toma 40. 
Tudorachi 108. 

Tudora 65. 

Tudosia 64, 
Tuleşi 94. 
Turiui 8, 
Turjea E'era 30, 35, 
Turşea I-n 5, 14. 
Turşea Irina 14, | 
Tutova, (inut—63, 6;, 65, sg 

gura—4, 20. 
Tuţco Petre 94, 
Ţona 97, 98. 
Țarigrad 76, 

de—), 
Țanciul D. 86. 
Țiganca 69, 87, 
Ţigăaeşti 87, 118. 
Țigănăgoae 63. 

118, (patriart:
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“Ţisţa T. 31, 35. 

Zircovnic 97, 12. 
Țirţachi V. 109, 
u pentru cn 47, 93. 
ughi 15, 16, 29, 32, 67; 68 69, 

78, 80, 92, 97, 134, 136; 

ughi dobri 62, ughi bani 
buni 66, ugh! galbeni 6], 
ughi zloți 39, aghi de 

aur 16, 76. 

Uiana 51, 80. 
Unghianul lonaşco 33. 
Ungurean 69. 

Urâia 7, 4i. 
-ureadnic 8, 16. 

Ureche Nistor vel vornic 17. 

uricar 24, 35, 69. 

Ursu 4, 
Ursul popă 52, 64. 
Ursul Vacie 67. 

Ursul voraic ce poartă 89, 91, 
97, 98, 99. 

Văcariul ionaşco 34, 

vad de moară ce se îneacă 9. 
Vădeni 85. 

Val:a Ră 115 (vezi Răii). 
Vâieni 115. 

Vărnav 64. 

Variaam Eplszop Huşiior 11], 
113. 

Vartal 137. 

Varvara 5, 37, 51, 64, 67. 

Vascul popă 137. 

Vasilea 79, 

Vasile 25, 27, 51, 52, 60, 64, 
75, 17, 85, 102, 133. 

Vasile darabanul 64. 
Vasile diacon 15. 

„ Vaslui târg 4,   
  

r
r
 
e
 
a
a
 
i
 

ci 

Vasile căpitan de Fătciu 84. 

Vasile hatman 4. 
Vasile ciac 85, 

Vasile uriczr 18, 64 

Vasile vornic 143. : : 

Vasile popa 25," 32, 33, 36* 
39, 41, 42, 41,48, 49, 50, 
55, 53, 66,70, 71, 75, 84, 
91, 130, 131, 1.2, 133, 
136, 137. 

7, 15, 19, 20, 
21, (marca 2 aibine), 30, 

35, 47, 8, 49, 67, 71, 

72, 73, (pec: ţ) 74, 95, 96, 
99, 106, 110, 126, 134, 

Vatlui, apă, 9, 11, 12, 17, 19, 
22, 27, 23, 31. 32. 40, 42, 
45, 47, 52. 70, 82, 84, 

87, 89, 124, 128, 129,135. 

Vaslui, țin.t 17, 18, 22,28, 30, 
31, 32, 38, (volo:t), 41, 
43, 46, 47, 49, 51,54,59, 
60, 61, 63, 70,79,81,86, 

58, 89, 91, 93, 97, 102, 
103, 109, 111, 123, 124, 
125, 130, 132, 137, 

vatag. ji ;— dz Vasiui 30, 37, 79, 

92. 
vit:man 84, 133. 

Văvărzeşti 17, 18. 
vecini 120. 
vedre de miere câte 1 leu pol 

vadra 121. 

ve], mare 10. 

velic hi (mari) talzri—25. 

Veatreş Toader vornic de poar- 
tă 89, 91. 

Veardele 94.
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Veaveriţă spatar 10, i], 17. 
viezunie 94. 
Vilacşti 30, 54, 59, 60, 67, 130, 

132, 136, 137. 
Vitrianca 93. | 

veleat (an) 62. 
Verch 2. 

Vinceşti 2. 

Vişegrad 1, 2. 
Voico vel logofăt 22, 23, 28. 
voit cu 12 părgari 73 (;oltuz), 
Volniceni 93. 
vornic de poartă 100. 
vornicel 85. 
Vrabi= Gligore dia: 62, 63, 45, 

50. . 
Vrabie popă 51, 72. 
Vreamaş Anton 26, 39, 61. 
Vreamaş Salomia 53, 
20 (4.), 37, 

zaclad (Za'og), 24. 
Zaharia 55, 138. 
zălog 15. 
Zăncagă 67. 
Zăpoieni, 26. 43, gg. 

  

Zăpodic Dum. 105, 
zapis de datorie 116: 
zarf-uri 37, 45, 
zalăr 37. 

Zbiare vei vornic 3, 4, 
zde Zapis, 35, 36, 38, 129. 
zeace, a lua dea zecca 110. 
Zeletin apă 80. 

- zeastre, 80. 
Zgarbură Vasile 102, 103, 
zi, n'a dat bani la zi 13, cân€: 

a fost la zi 13 a datzi 
în 2 sip'ămâ ii II, la zi 
44, hărtie de zi 44, | 

Ziata comisoae 80, 97, 98. 106, 
Zeat ginere 24, 
Zlătăreşti 25, 46. 47, 55, 64, 

71, 86, 95, 124, 
zloți 14, 26; zloți ! ătuţi 38, 

_ Zloţi bani buni, 25; zioţi 
“ughi 65, „zloți tătareşti 5,. 

6, 8. 

Zlotvorţ (făcător de răle) 24, 
za 34, 
zvezanle (iegătură) „16.



TABLA DE MATERII 

6908 Febr. 11 (1400), Hotarul lui Feaie 
1402 April 7. Fereştii lui Baik SR . 
1405 Noemb. 6 Fereştii lui Dragoş . , 
1423 lunie 18 Fe-şiii l i Coste . 

1424 lulie 15. Fercgiii din lon Coste 
6995 Ghenar 12 (1487), Suceava. Ştefan Vodă întăreşte 

lui loan şi fraţilor să! cumpărătura, ce au facu: cu 
40 zioţi tătărăşti în sns de Fereşti de la feteie iui 
Feir . . 

6995 Ociombre 9 (1436). Mihiul din Fe ejti -. 
Fără an (1565). Vatavui de Vas i, Purcel scrie că Cris- 

tea spătarul a plătit 180 lei pert u ocină în Sirâm- 
tura . 

7095 Ghenar 3!, (1587) Petru Vodă întăreşte lui Antănas 
partea sa din Fereşti, cumpărată cu 450zloţi de la Ion 

Turge, care acesta o ave: schimb cu sora sa Ana. 
7096 April 17 (1588). Petru Vodă întăreşte lui Antânas 

cumpărătura ce a făcut cu 300 zloți în Fereşii. a 
treia parte din a treia pirte din jumătate de sat de 

la Pavâi şi Frâsina nepoți Soficăi 
7099 Noemb. 9 (1590 Petru Vodă îniăreşie lui lachim şi 

Lupului cumpărătura ce au făcut cu 170 zloți în Fe- 

reşti partea surorii lor Auesica, preuteasa pr. Gher- 

man . , 
Fără an (sfârşit secl, XVl-a). Zapis de mărturie c cum Mâr- 

murean par.a'ab a cumpărat partea Gorei din 
Dobrosliveşti . cc. . 
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7II1 Febr. 7 (1603), Eremia Vodă întăreşte lui lonaşco Hohalea parcalab şi [.i Goga clucer cumpărăturile ce au făcut cu 440 zloți în Strâmtura şi Mateeşeşti de la obştiile de răzeşi , « Ă Fără an Mart 28 (cătră 7111). Pan Goga clucer cumpără cu 3) taleri părţi în Strâmtura şi Mateeşeşti de Ia Cristea pi ârel | , . PR 7112 Iulie 6 (1004, Stada pentru us iaz . . 7112 lalie 19 (1604). Erem'a Vodă scrie carte lui Roşca vornic să cerceteze pricina pentru două vaduri de moară la Vaslui între Hohulea şi Bogza logofăt . 7112 August 7 (1604). Veaveriţă marele Spătar de mărtu- rie cum a împăcat pe Bogza I»g. cu Hohulea „pare. şi cu Goga clucer pentru vaduri de moară . 7112 Avgust 7 (1604). Veaveriţă spatar dă carte de măr= turie cum Bogza log. a cumpărat cu 15 tatari parte în Strâmtura de la Blehan. . . 7113 lunie 26 (1605). Cartea iui Eremia Vodă cătră Bogza logofâtu! să-şi ia 12 boi de la Goga . . 7114 Mai 1] (1€06.. Eremia Vodă intireşte Hohulei şi Gogâi păr ie cumpărate în Strâmtura Şi Matieşegti. 7115 Ghenar 10 (1601) Simion Vodă Movilă întăreşte Ic! Goga post. să Siăpânească partea Bogzăi pen- tru că Nechifor duvalina] i-a furat un cal şi ua tovar 7115 Mii 31 (1607). Simion Vodă întăreşte Irinei răscum= părare ce au făcut cu 320 zloți în Fereşti . « 7'16 Noembre 4 (1607) Râil satui lui Bogza log. . 7116 Mar 12 (16), C. Vodă Movilă întăreşte iui Bole 
7116 [uli 23 (1698). Constan ia Vodă Movilă serie Uraa- dnic: îi de +ârlid să i se plătească lui Petre Cehan o datorie de 549 ughi pentru 50 bo; Și « 7117 Noembre 5 (1608). Cartea lui C. Vodă Movilă pen- îru o moară în Vaslui a Bogzei lozofăt. . . 7117 Mai 12 (1609). Constantin Vodă Moghiiă întăreşte lui To:dzr Șătraru Cu npărătura ce a făcut în VA. vărâeşti pe Vaslui, cu 42 tatori de la Tudora şi Sava dărăbanul . . . . . 
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7119 April 28 (1611). Costandin Vodă Moghilă întăreşte 
lui Buclumaş şi mamei sale părțile lui din Strâmtura . 

Pără dată (7119). Act de la Șoltuz pentru o vânzare 
7119 Mai 12 (1611), Şoltuzul de (Vasl:i) atestă că lonaşco 

Bole vornicul a cumpărat cu 30 taleri părţi în Pri- 
gorceni , 

„Fără an (ante 1119). Zapis de “mărturie a lui Ion Vată= 

man cum Cehan ara drept si ţină partea Tomei din" 
Sirâmtură pentru o iapă căzută în puț .. 

Fără an (după 712!). Gogoae cumpără cu 19 taleri partea 
Tudosi căi lui Ghe'ase din St:âmtură « 

Fără an (după 7121). Gogoae cumpără cu I9taleri partea 
Todosiei a lui Ghalasie din Strâmtură . 

Fără an (după 7121). Parcalabul Stefan cumpără cu 100 
taleri părţ le lui Vartalui din Rădeani , 

7121 Decembrie 21 (1612). Ștefan Vodă judecă şi dă ră- 
mas pe Crăciunaş în pâra cu Măriuca lui Goga, care 
pune size 12 zloți, 

1121 August 7 1613), Ş'efan Vodă Tomșa întăreşte lui 
Bogza log. cumpărături:e făcute cu 100 taleri în Ro- 
măneşti la Vaslui de la răzeşi , . 

7122 lunie 12 (1614). Zapisul lui Constartin Cehan peu- 
tru părţile sale cumpărate în Dumbrăveni cu 11 tateri. 

“7125 Ghenar 21 (1617). Radu Vodă s2 ie carte lui Petre 
Cehan să aleagă părţile ivi Sacotă în P igorceni . 

7125 Februarie 26 (1617). Radul Voda j decă pricina pen- 

tru 6 boi, şi se pune ferie de partea câştigătoare . 

2126 Dec. 9 (1617:. Petre Cehan cumpără cu 29 ici păr- 
țle iui Vasie cia Prigorceni, . 

Firă an (cătră 7126). Petre Cehan cumpără în pi igorceni 

părţile lui Gavrii . 

Firă an (cătră 7126) lunie 21. Petre Cehan plăteşte lui 

lane Grecul 180 taleri, tă hăşvgul făcat de rişte 

haidăi ai săi « . 

Fără an (cătră 7126) Şiviţ. Fevr. 6. Petre Cehan cur- 

pără cu 30 ra!eri, cu o iapă şi ua cal cărți în Fereşti 

da la mai mulţi râzeşi 
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Fără an (cătră 7126) Petre Cehan cumpără în Fereşti de | la Turge la A Aa LR Fără an (ît-a 7126) Petre Cthan ctmpără în Fereşti de la Cozma . . . i . 7126 August 12 (1618). Radu Vo1ă Mihnea întăreşte lui Petre Cehan vatah cumpărăturile ce a făcut cu 258 ta'eri in Fereşti de la Erina Turşea şi lonaşco Benea 7128 lulie 27 (1620). Gaspar Vodă întăreşte lui Petr; Ce- han stăpânire pe părţile cumpărate cu 109 taleri în Grumăzeşti şi Fauri, A . . . 7128 (1620). Gasoar Vodă întăreşte lui lonaşco Capotă comis. stâpâaire în Mâneşti întorcând urmaşilor lui Bogza log. 80 taleri, . . . , 7123 (1620, Gaspar Voaă dă moşia Romăneştilor lui Gheorghe comişel pentru că au plătit o moarte de Om cu 3 cai şi clobote cu 25 galbeni. . 7128 Mai (1620). Gaspar Vodă împuterniceşte pe Pala= ghie să :ina părţile fratelui său din Viineşti şi Grauri. Fără an Sept. 8 (după 71 28). Racoviţă cumpără cu 3 ughi părţile lui Palaghie din Viineşti + o . 7128 Aug st 19 (1620). Petre Cenan cumpără cu un cal, o vacă şi 70 tileri ocina Nerăii de la feciorii lul Bogzea logotătul, . . . . 7129 Marr 4 (1621) C Cehan Cumpără cu. 15 taleri în Dumbrăve i Părţiie Nastasei , e . 7129 Mai 9 (1721). Alexandra Vodă Iliaş întăreşte lui A- postol _ehan în Prigorcent cumpărăturile făcuta ca *3 1aleri de la Tăzeşi , i a. , 7129 Mai 25 (1621). Cartea lui Alex. Iliaş Vodă cătră lonaşco ciacul să cerceteze pâra între lonaşco şi Lazor -. | Fără an (câtră 7129) Petre Cehan cumpără în Fereşti de la Dodai 
Fără an (cat ă 7129) Petre Cehan cumpără în Fereşti de "la Matţei . ! 
Fără an (.ă'ră 7129) Petre Cehan cumpiră cu 9 taleri ŞI 5 boi părţi în Romăneşti de la nepoţii Hrenciuluţ 
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Fără an (cătiă 7130) Petre Cehan “cumpără cu 10 zloți E 
părțile Anei din Strâmtură 

7130 April 15. Stefan Vodă Tomşa înșăre:te Tai Petre - 
Cehan şi fiului său Constantin cumpărăturile ce au 
făcut cu 42 ughi în Fereşti şi Prigorceni . , 

7130 Mai 9. Stefan Tomşa întîreşte lui P. Cehan cam- 
părău r'l= făcute în Făstă.i şi Romăneşti , 

7131 Oct. 4. Ştefan Tomşa întăreşte lu! Prtre Cehan cume 
părăturite sale în Romăneşti şi Cojocari , 

Fără an (ătră 7131). Petre Cehan compără în Frasini 
ci 29 taieri p rtea lui Lohan, de Ja: Petru Băţ 

Fără an către 7131) Fetr. 25. Petre Cchan st?pâneşte în 

St âmturi parte lui ihnat Dovalmui , . 
7131 Mart. Ştefan Vodă Tomşa întăreşte lui Petre Ce- 

han cumpărătusila făcute în Stramtura, Româneşti 
şi în Fereşii 

7132. Noembrie 22. Radul Vodă dă car e : lui Enache Dos- 

i Intcui să ţică satul Prigorceni 

7133 Dec. 21 Suceava. Radu Vodă carte la Istrate aproi 

pentru pâra lui. Racoviţ cu pop Gonica peairi o 
moară. Se puae ferae . . 

Fără an (7133). Dec. 31. Isirzte paharnicul scrie cum 

a aşezat pe Racoviţă Ceh:n cu popa Goanţă pen- 
tra O. moară , . 

7133 Mast 24. fără loc. Constantin feciorul lui Petre Ce- 

han cumoară cu 30 zloți peri în Dumbrăveni de la 

nepo,i G:stei . 

7134 Dec. 16 Hârizu. Radul vodă dă carte iuli Petre Ce- 

han să stăpânească part=a lni din S'râmtură . 

7137 Ghenar 24 (1629) laşi. Cartea lui Miron Vodă dată 
lui Constantin Chin dn Fereşii să stăpânezată o o 

moară ce are la Strămtura 

7138 (1630) Ziătăreşti. Gavril din Zlătăreşti compără cu 

95 lei 95 pământuri de ia Potan Pavăl | , 

7138 April 2 (1630) Fereşti. Constandin şi Apos'ol Ce- 
han cunpără cu 30 zloți părţile dia Chiujdeni de 
ia răzeşi . . 
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Fără an (7138) Costantin şi Apostol Cehan cumpără cu 120 Zioţi tot satul ( hiujdeni, Cu moară în Vaslui de la obştea răzeşilor , NI 
* . ? 

. . . Fără veleat /către „7139). Petru Cehan cumpără, părţi | în Fereşii - . 
Fără veleat (7139). Petre Cehan Cumpără în. Feregti de . la Condrea 

„Fără veieat (7139). C. Ceh:n schimbă lun cal pentru o prisacă « | + . - . , Fără veleat (7:39). Cost. Cehan Cumpără în Fereşti de la Vreamneş | , E , 7139 April 24 (1531) Moise Movilă Vodă întărezte lui Racoviţă Cehan Părţile din Fereşti şi Vin: şti cum- părate de pe la răzeşi „ . e Ă 7139 Mart 22 (1631). Meci. ă Vodă Mogtilă dă carte lui Racoviţi Cehan de stâpânire în Fereşii contra lui Ghervasie a , . . A 7141 Dec. 15 (1632), Alex. Lieş Vodă întărește lui Ra- coviţă Cehan spatar e mpărăturil- fă :ute în Vilneşti de la răze,i cu trei pcloboace de niere, o] Fără an Noemb. (C:tră 7i<1), Racoviţi spâtar CImpără în Viineşti je-tra 2 poloboace da miere Părţile ui B-ntaș Da Pe . 7143 Gh:nar 24 (1535). Vzsila Vodă Lrpui întăreşte fra- " ților Apostol şi Racovi;ă Cehan Cumpâră:turile îacute cu [0 tileri în Prigorceni . . . 7143 luli: 18 (1635). Nianiuj vorni :ul da poartă C2rcatează pâra dintre Cehâneşti şi Moise, da i-au întors sau nu banii pentr, Prigorcent, B lea dvornicul 7143 luli 21 (1635). V:s le Vodă judecă Pâra intre Moise ŞI fraţii Cehan pentru Prigorc: ani, şi dă rămas pe Moisă . . . o. . 7144 Mart 6 (1636). Vasil: Vodă întăreşte lui Racoviţă Cehan al duile logofăt cumpărăturile făcute cu un cal în V Ineşti pe T. eajin . . . 7144 ui 3 (1630). Vasile Vodă întăreşte ivi Apostol Ce- 
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Pag, 
ban cumpărătura, ce a fzcut cu 25 taleri. în Prigor- RE 
ceni, de la răzeşi | „69 

Fără an (câtra 714-). Răcov ţă 2 logofăt cumpără pen- - 
tru un cal părţile lui Ardarie sin PD. Purce! dia - 
Vilnesti . 130 

Fără an (cătră. |'7144), Mergoc dă lui i Racoviţă log. o 

prisacă . . 87, LA 
Feră an (cătră 7144), Apostol. Ce han “cumpără cu 20 

taleri părțite Tihu'ui în Prigorceani . 49 
Fără an (cătră 159) Racoviţă Cehan logofăt capătă da- 

pie o prisacă. de la Mirgosi din Fe'eti , | „131 
Fără an (cătră 7150). Apostol Cehan: cumpără cu 20 lei - 

în Prizorceani părţile lui Ambrosie 5Q 
Fără en (câtră 7144). Apostol Cekan cummpiră. în Pri- 

gorc: aal pă'ţ!e Loghinei penira an poloboc de miere 

(10 galbeni) ..- . . , 50 

Fără an (cătră 7144). Apostol Cehan cumpără cu 8 lei 
în Prigo-ceani părţile lui loaaşco 5Q 

7145 lulte 11 (1637). Vasile Vodă întăreşe lui “Racov' ţa 
Cehan a! doilea logofăt cumpărâturile din Fâstâci 
şi Fereşi cu 20 ughi aur . . 6: 

7146 (1638). Costan'in Cehan cumpiră cu un cal (20 aghi) 

o prisacă cu pomi şi cu zămnic la Cu'seci (Vaslui) 62 
7145 (1538). Apo to! Cehan cumpără cu 15 ughi păriile 

lui Oră; Bolea dia Prigorceni şi alte sate . 63 

Fără an iulie 31 ( ătră 7116). Racoviţă Cehan, 2 logofăt 

cumpără cu 10 ughi părţi în Vuneşui de ia Basca 
Purceloae . 132 

Fără an Masrt 3 (cătră 7147). Racoviţă “Cehan 2 logofăt 

cumpără cu 20 galberi părţile Loghinei în Vilineşti 132 
Fără an I:nie 9 (cătră 7147). Zapis de 11 galbeni ce dă 

Dumitraşcu de Buhăegti logofătului Racoviiă, şi-i 
vinda Prigorceanii 133 

Fără an (cătră 7147). Apostol "Cehan cumpără cu 251: i 
părţile Hanţu ui în Prigorceani . . 54 

Fără an (cătră 7147). Apostol Cehan cumpără cu 15 lei 

părțle Varvarei, în Prigorceani . . « 54
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7147 Ap 29 (1639), Vasile Vodă întăreşte lui Apostol Cehan cumpărăturil: în Prigorceani. şi Bânleşti. cu | 50 zloți de la răzeşi << 
7147 Mart 3 (1639). Vasile Vodă dărueşte lui Marcu sin . D. Erali satul Maicani, fost o dată a lui lonajco Cebhan vornic. , : PR Da Fără an (cătră 7148) Racoviţă Cehan al doilea logofăt ca- pătă danie un locuşor a iaz de ja răzeşii din Fereşti, Fără an (cătră 7148). V. Huhulea vinde cu'68 taleri lui Apostol Cehan partea sa din Strâmtura-zălogită 7148 Sept. 11 (4639); Vasile Vodă întărește lai Racoviţă . Cehan al 2 logofat, cumpărăturile şi daniile ce are în „Moiceşti, Fereşti, vii “şi nn lizan rob , - 7148 April 22 (1749). Vasilie Vodă întăreşte |, i Apostol Cehan cumpărătarile făzute pe 62 taleri şi 63 unghi în Prigorceni, în O:ăjeni şi în Rateaze de la dite- riţi răzeşi i îi : . 7148 Iulie 10 (1640). Grigore posteini :ul cumpără cu 20 lei părţie nepoților lui Cociobă îa Ungureni. . . 7149 April 21 (1641). Uricul lui Vasile Vodă pentru Ra- coviță Cehan log . . . . . Fără an (c:tră 7150 Sept. 1). Apostol Cehan cumpără Cu 25 lei parţile Drăguţei din Prigorceni; 2 za vise |, Fără an (cătră 7150 Sept. 1). Apostol Cehan Cumpără cu 20 li părţile Lipovanuluj şi a popei Ion din Pei- gorc=ni. . : i . . Fâră an (cătră 7150. Apostol C+han cumpără cu 19 ţa- leri partea Anisiei din Prigorceni , * 7150 Sept. 1 (1641). Apostol Cehan cumpără cu 25 lei părţile popei Lipovanului din Prigorceni . . 7150 Sept, 1 (16.1), Apos:ol Cehan cumpără cu 100 ta- leri părţi în Prigorceai, zis înaiate Câ jeni, de la ur- maşii lui Toma Prigorcea, Şoituzul şi pârgarii de Vaslui atestă vânzarea, -. . . Firă an (cătră 7150). Apostol Cehan cumpără cu 90 ţa- leri in Prigorseni (Cărjen!) părţite strănepoţilor Tomei Piigo'cea, . , 
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"7150 Sept. 6 (1641). Cartea lul Vasile Vodă către Gher- 
vasle de Olăneşti să cerceteze pâra fraţ lor Cehan; 
Apostolşi Racoviţă log. contra lui Moise pentru Pri- 
gorceni . . 

7150 lolie 6 (1642), _ Vasile Vodă, întăreşte lul Apostol 
Cehan cumpărăturile sa'e din Prigorceni (Cârjeni) 
cu 130 taleri , IE 

7152 lunie 9 (1644). Racoviţă Cehan logofăt cumpără cu 
10 galbeni părţile nepoților Ghidului din Prigor- | 
ceni, a şeasa parte - . 

7153 Avg, 22 (1645). Cartea lui Vasile Vodă prin care 
imputerniceşte pe Apostol Cehan să stâpânească în 
Prigorceni părţii: cumpărate de socrii său Bolea . 

1646 Mai' 17, Testamentul Clucerului Dumitraşeo Erail, 
omul de casa lul Vasile Vodă. . 

7155 Noembrle 25 (1646), Vasilie Vodă întăreşte lat Ce: . 
han 2 log. cumpărătuiile şi daniile ce are în Bu- 
hăeşti, în Fereşti și în Lipova - . . . Fără an luiie 12 (cătră 7156). Logo'ătui Racoviţă Cehan 
Capătă danie în Fereşii parţile lui Neculai şi a 
Martcăi  . .. AR PR 

1158 Decembrie 20 (1649). Vasile Voda întăreşta 'ui Ra- 
coviţă Cehan 2 logofăt cumpărăturile ce a tăcut în 
Fereşti şi Cră.niţa de la rzzaşi „ NR , 

Fără an (cătră 7153). Apostol Cehan cumpără cu 10 ughi şi 10 potronici părţile lui Ştefan ta Prigorceani 
Fără an (cătră 7158). Cehan Răcoviţă logotâtul cumpă;ă 

cu 4 galbeni și un cal bua părțile 1»: Girlie din Pereşti . . . . . 7159 Noemb. 15 (1650), Bejan şi Sava din Fereşti . 1159 Iulie 11 (1551), Vasile Voda întăreşte lui Apostol Cehan cumpărăturiie făcute cu 63 ughi în satele Târzii (Tecuci) şi Prigorceari , A "7160 April! 15 (1552), Izvodtl de zestre ce că Zlata Co- misoae fiicei sa!e Nastasia, măritată cu Panhitie „ 1165 luile 10 (1657) laşi. Cartea tu Gh, Ştet:n Vodă câtră Racoviţă Cehan logofat să cerceteze pira în-re 
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Neculce zet Budel şi Toma penteu Tătăreni A 7166 Mai 15 (1653) Iaşi. Racoviţă Cehan vel logofat ca- pătă danie în Strâmtură părţile Buznegtilor , Fără an (căiră 7167). Racoviţă poatalnie cumpără cu 2) lei pirţile Protasiei Ciocăriie din Fereşti , Fără an D c-mbrie 18 (după 7168). Iachim Cozioarvă Cumpără cu 18 ughi pârțile iu, Toader şi Sotronlei dia 'Tătzreni .: . . 7169 Iunie 14 (1661) leşi, Racoviţă Cehan vel log. cum- ____Pără cu 30 ialezi Părţil feciorilor Lucăi . . 7170 Oet.6 (1661) fără loc. Nec, Racoviţă hatmanul ca- pâtă danie în Băbuşeni, la Vaslui de Ia Damian 7170 April 4 (1662) Iaşi, Racoviță Cehan vel log. capătă danie în Romăneşti de la Ursul Gugiul | . 7171 Dec. 24 (1662) laşi. Evstratle Dubija Vodă întăreşte lui Racoviţă Cehan vel log. cumpărăturile făcute în satul Româneşyi şi Țigănești şi Făstici şi Strâmtura pe. 116 taleri şi 3 danii |. . . . 7172 Ghanar 14 (1664) laşi. Racoviţă Cehan logofăi cum- pără de la nepoţii popei Fătul două părţi în satul Romaueşti . . . . . Fără an (Ccătră 7173), Ion Racoviţă pan. cuimpâră în Fe- „“reşti părţile lui Constantin, de pe Oanţă e 7173 April 15 (1665) laşi. ion Racoviţă paharnic cum- Pâră cu 70 iei în Fereşti părţile popei lon din bâ- trânli Feaer, Guglu şi Timotin . . . 7175 Oct. 20 (1668) Ion Racoviţă paharnicul campără cu taleri via lui Mardare d'n Fereşti . . Fără an (cătră 71 75), ion Racoviţă pzharnic cumpără cu 9 ughi părţile nepoților Oanţei, în Fereşti , 7175 Mat 9 (1667) laşi. Murinad Toma Cantacuzino, ma- rel: vornic, urmaşii îşi împart averile . Ă 7175 lanie 5 (1667) Iaşi. Cinci marturi Sit:ni din Fereşti 7176 lulie 20 (1668) fără Ice. Paharaicul Ion Racoviţă capătă danie în Fereşti ce la Apostoi de pe tatăl său T. p. Fleagcă , . . . 
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Fără an. Răcoviţă Cehan vei logofăi crmpără cu 7 ughi 

părțile Maviei Costăchioae din Fereşti . . 

7177 Nocmb. 20 (1688) Vaslui. lon Racoviţă paharnic, 
cumpără cu 19 lei în Fereşti părţile Aniţăi . 

7177 Noembre 20 (1668) Vaslui. lon Racoviţ paharnicul 

cumpără cu 8 lei în Fereşti părţile lui Constantin 
de pe Oanţă şi Moscul | . . , 

7179 Gkenar 14 (167)). lon Racoviţă comiscumpără cu 

7 jumătate ughi 15 pămâniuri în Felioncşti la Vas-. 

oi, de la Chirilă SII . SI 
7179 lulie 11 (1671). Ion Racoviţă comis cumrără cu 6 

| lei părţile hi Chiriţă din Fercşti A 

Fără an (cătră 7179). lon Răcoviţă comis capătă danie 

de la feciorii Beanchli o'vie ia Tătărăni , a 

7182 Aug. 13 (1674). Diata Nastasiei Panhiloze, care 

-Jasă averile sale fratelui său lon Racovită comis. 

Pas. 
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1184 Mai 25 (1676). lon Racoviţă comis cumpără Pi 

Strămtură părţile Buzni ştilor, de pe Bogza logofătul 

Fără an (cătră 1184). lon Racoviţă postelnic capătă danie 

în Childeşti părţile 'popei Dănăilă, gincrle Childei 

7186 lunie 8 (1678). lon Racovită spatar capătă - danie 

de la Nec. Apostcl Chan he'e;tul din sat. Pri- . 

gorceani . . . . . 

7188 Mai 5 (1680). lon Racoviţă paharn'c capătă dz nie 

în Tataraşi părţile lui Vasile, a 'reia parta din mij- 

loc, pentru mult bine făcut şle. » . 

7195 Fekr. 20 (1667). Stahie cumpără 10 pimânturi în - 

Tătărani de la Vasile Zgarbură, câte 4 potrc nici pă- 

mântal . . . . . a o. 

7196 Noemb. 20 (1687). M. Rccoviţă comis din Fereşti 

1197 Noemb. 2. Mihslachi Racoviţă comicul işi împarte . 

averile păriateşti cu fraţii săi e | . 

7198 Mart 13 (1690). Nestasia Panhiloae sora lui lon 

Racoviţă vornic se dă danie cumnatei safe ;Safta 

vorniceasa , . . . . 

Surete şi lzvoade (Fereşti) 
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7198 lanle 9 (1692). Coastantin Voda Caatenair jadeea pâra între feciorii ia! l>n Racoviţă vorale (Mia! şi Dumitrașco) şi Şiefan Mileseul post. pentru s- verile Panbiloael, dana M i.s:xtai sala! Tătârkoi 7198 lulia 20 (1690). intre răzeşii dia Poriari, ce umbk pe 5 bătrân! se face o Iimpăcăciane în fa(a şotte- zalui de Vaslul—era' Grigorie ş' 12 pârgari. Depa acest zapis de impicăciane, C. Vodă Cantemtr intăreşie Impărţaula . . „i: . 7192 Ghenar 8 (1691). Fercşii. Safta vorniceasa a răposa- talai loa Racoviţa vorak campără ca 10iel în Fetho- Reşi la Vasiai părţii» tai Guvaii Fâstăceanuj . 7199 Febs, 20 (1621). Mal Recoviţi comia da Pereşii 7201 Dec, 12 (16)2). Cost. Vosi Caatemir jadeca ți dă rămas pe Mierăaţă ia pâra ce a avu ca Ță-Jecăle peatra Le;caa! Ja Vas d; se adac 12 și apoi 24 ja- rători . . . . . . 720! la ? (1605) Cartea lei C. Daca Voda data tai D. Racoviiă posi. să în da a uicea de pe pirțile De- Culai şi a ini Berbeace in Vasial , . . 7213 sm 12 (1705). Aauob Coonata atia Cantemir Voak sculeşie de toi lelal de GIJâN pe 2 preei, ua diacoa Mi ea țircorak de La biserica dia sau! Pareşti, Vas- hai, ct torie veche Racovițiai . . . 7215 te 2) (1707. Ga Cedaa die Farepii da danie voraicts ei le! loa Râcovriţă pirtea îni dia Valea-Ra și Sinu . . . . . 7254 lame 28 (1745. Cartea de jadecaii a Givanuiai în prictaa datoriilor lei Rade Ricovijă togeiăt la Ta —!12 la . . . . . 1255 Ange 18 (17). Or. Oak: Vodă ledecă de ioriile de Dani şi lalâre e ni Rasa Racerijă aricul sa fata! Greci şi Pereşu . . . . 7351 (1739) ate lase. Carte ca ladaca'ă a Givassiei îs prim: lmpârară averilor Ricevitega , 
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1261 luate 1 (1733), lon D. Racoviţă şătrar vinde cu 1845 

Iei, 80 bari fratehi său Radu” Racoviţă vist. toate 
moşiile sale, în're care şi Fereştii sat înt:eg . 128 

1803. Din Condica iiuziler (Uricar VIII, 367) , . 123 
1820. Catagrafia satului Fereşti a czsăi banului loan Roset 139 

"1831. Catagrafia satului Fereşti a dumisale agăi Scârlat 
Dontei . , . 14! 
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