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INAINTE CUVÂNTARE 

“Mă simt dator să dau cetitorului Suretelor și Izvoadelor o mică 
lămurire asupra genezii ior şi mersului desvoltător al volumelor apă- 
rute pănă acum. 

La prima vedere ar părea că Suretele n'ar avea omogenitatea 
sistemului], nici în aicătuirea lor, nici în aşezarea cronologică a docu- 
mentelor, In primele 6 volume, apărute sub auspiciile Ministerului Ins- 
trucțiunii și. Cultelor între 1906—1909, prin bunavoința arătată de 
miniștrii M. Viădescu și Take Ionescu; am dat material general după 
secule şi în ordinea, cum le-am putut culege după volumele meie ma- 
nuscripte de Surete, care flind legate am ales din fiecare volum docu- 
mentele în ordiae cronologică. In tabla de materie am înlesnţt cetitoruiui 
urmărirea lor în ordine cronologică. 

Aceste prime 6 volume cuprind următoarele acte: 

Vol, 1 între 69/9—17586 cu 104 documente, între care 36 secl, 
XV, 5l secl. al XVi-a; 17 see. XVII-—XVIIL. 

Vol. Ii între 6941—1660 cu 157 documente, intre care 4 secl, 
XV; 43 seci. XVI, şi 110 sec!. XVil-a, * 

Vol. lil între 7142—7161 cu 186 documente toate privind domnia 
lui Vasile Lupul, 

Vo!. 1V între 6996—7180 cu 278 documente, dintre care 1 seci, 
XV, 2 seci. XVi, şi 275 seci XVil-a, 

Vol. Y între 693/—7200 cu 244 documente, dintre care 8 seci, 
XV, 16 seci, XVI, şi 220 secl. XVli-a, 

Vol. VI cu documente munteneşti între 6982—1827, din colecţia 
Alex, Stefulescu, cu 196 documente, din care î secl. 
XV, 8 sscl. XVi, 153 secl. XVII, 29 seci. XVIII. 

Deci în primele 6 volume cu caracter general, în timp de 3 anl 
(1906 —1909), am publicat 1165 documente, din care foarte multe în 
text slavon şi cu traducere, 

Cu vol, Vil incepe seria celor ce cuprind anume materii: Cu- 
zeștii (VII), Racoviţeştii (VIii), Catargieştii (IX), Racoviţeşti (X), 
intru cât publicarea acestor 4 volume s'au făcut supt auspiciile Prin- 
cipesei Maria Moruzi (VII), Gheorghieş şi Emii Racoviţă (VIII), 
Olga Catargi din Cobâte, Basarabia (IX), Aurel şi fraţii Râşcanu (X). 

Aceste 4 volume au fiecare câte ua studiu-prefață;; aşa vol. VII 
are Cuzegtii (familia) și Valea Elanului, cu arburele genealogic al 
Cuzeştilor; VIII cu o prefaţă despre Racoviţeşti şi arburele genea- 
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logic al Racoviţeştilor; IX cu un studiu despre satui Cobârele şi arburele Catargieștilor; X cu un studiu asupra Răşcăneştilor şi văilor Stevnicului şi Telejnei din Vaslui, cu arburele Rășcăneştilor: iar do- cumente cuprind următoarele ; 
Vol. VII între 6970— 1830 cu 283 documente din care 5 (secl, XV-a), 4 (secl, XVI), 46 (seci. XVII), 134 (secl. XVIID, 94 (seci, XIX). 
Vol. VIII între 6908— 1828, cu 266 documente, din care 3 (seci, XV), 2 (secl, XVI), 135 (secl, XVII), S6 (seci. XVII), A 33 (seci, XIX). - Vol. îX între 6951-—1516 cu 15| documente din care 2 (XV), 15 (XVI, 7i (XVII), 49 CXVIID, 14 (XIX). Vol. X între 6951 — 1864 cu 275 documente, din care 2 (XV), 5 (XVI) 32 (XVII), 48 (VII), 48 (CĂ VIII), 190 (XIX). Cu vol. X se întrerupe publicaţia din pricina răsboiului, și 

deci până ia 1915, în 9 ani am publicat peste tot 2140 documente, 
din care 40 (XV); 146 (AVU, 1054 (Ă VIA, 427 (X VIII) şi 473 (X1Ă). Cu închegarea Romăniei mari, am putut reîncepe publicarea 
Suretelor, 

XI, care priveşte Basurabia, celelalte volume cuprind material is. 
toric pentru monografii, XII (Dorohoiul) XIII (Romane știi, laşi), XIV 
(Şendricenii, Dorohoi), xy (Vasluiul): XVI, (Fereştii, Vaslui), XVII 
(Drancenii, Fălciv), 

la aceste 7 voiume âm publicat urmâtoarele documente: Vol. XI între 7023-_ 1825 cu 97 documente, din car [15 (XVII) 54 (XVII, 25 (XIX). ari 3 XV), Vol. XII între 6975 —1854 cu 142 doc. cin care 95 regeste şi 
anume: | (XV), 5 (XVI), 42 (XVII), 72 (X Vin), 22 (XIX), 

Vol. XIII între 6942— 1372 cu 84 documente, dia cari 1 (XV) 
24 (XVII). 39 (XVII), 20 (XIX). 

” 
Vol. XIV între 6911—1360 cu 93 doc. din 'care | (XV), 32 

(XVII), 37 (XVIII), 23 (XIX). ” 
Vol. XV între 1375—1843 cu 236 documente din cari | (XIV), 

36 (XV), 26 (XVI), 63 (xvii), 65 (XVII), 45 (XIX), 7 
Vol. XVI între 6908— 1831, cu 175 documente, dio care 7 (XV) 

5 (XVI) 154 (XvIl), 6 (XVIn) 3 (XIX). ” 
Vol. XVII între 7041— 18365 cu 541 doc, cele mai multe cu Te. 

geste, din cari 1 (XVI), 20 (XVI), 9 (XVII) 526 (XIX). 
Cu vol. XVII reîncep seria de la început. Graţie bunei voinţi 

arătată de d. C. Anghelescu, fostul ministru al instrucţiunii cai 
a apreciat importanța istorică a publicaţiilor mele de Surete” i e 
pisoace, cum Şi grabei de a realiza dorința ministrului, din pir 
d-lui Alessian, administratorul Casei Școalelor, a binevoit a dis. 
pune să tipăresc pe sama Casei școalelor 50 coate de document; 
s/avo.române, din marea mea colecţie manuscriptă, întru cat avea [ 
copiate aproape 500 doc. Siavone între 1400 — 1660, Volumul acesta al 
XVIII va îi urmat de alte 2 volume (XIX şi XX) tot cu texte siavo 
române, căutând a împărţi cele 50 colţ în 3 volume pentru o mai 
lesnicioasă căutare, In vol, XVIII-a am tipărit doc. slavo-române Până 
la 1546, moartea iul Petru Rareş, texte Otiginale, surete şi regeste.;
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în vol, XIX volu continua să public documente slavone, surete şi re_ 
geste între 1546—1600; iar în vol. XX le voi duce pănă la 1660, câte 
vor încăpea, 

lată care e bilanţul general al documentelor publicate în aceste 
18 volume, 3657 documente, din cari: 

Seci. XIII—XIV— 10 
» XV — 124 
„ XVI — 214 
» XVII — 1350 

» XVIII — 794 
„XIX — 1165 

3657 

in acest timp colecţia mea manuscriptă a Suretelor a crescut şi 
creşte pe fiecare zi. lIncepută ia 1899 cu seria mea de elevi norma- 
lişti, în 28 ani de continuă activitate am ajuns la vol. al 60-a, cu 
80000 documente. texte slavone, surete, opise mari şi perilipsis, de pe 
cărți de judecată; apoi regeste făcute de mine după sute şi sute 
de acte private, care n'am avut vreme să le transcriu întreg, mai ales 
cele din seci. XIX-a şi care vor forma cea mai bogâtă şi variată co- 
lecțiune de documente vechi, ce privesc "viaţa compiexă a Moldaviei. 

Cu munca organizată de aproape 40 de ani, pot închina cetito- 
rului meu acest rod ai muucei mele, spre a pildui şi pre alţi doritori 
de a scotoci trecutul pragmatic al țării noastre spre cinstirea tre- 
cutuiui cum şi spre lămurirea prezentului apropiat. Romănia mare 
are nevoe de o falangă mai mare de cercetători şi încheiu arătân- 
du-mi toată recunoştinţa ministrului, care a îngăduit şi înlesnit pu- 
blicarea vol. XVIII—XX; cum și adânca mea mulțumire ca în toate 
colţurile țării, chiar în centre neuniversitare ca Bârlad, Craiova, Nă. 
săud, Botoşani şi Huşi să se publice reviste cu material istoric, care 
fac ciuste unor asemenea grupe de muncitori idealişti pe ogorul isto- 
rlografiei române. 

Iași 17 April 1927. 

G. dtia



  

  

SURETE şi IZVOADE, .Vol. XVIII. 

1. 6738 (1230). lascripţia bisericii 40 mucenici, rădicată de Ion 
Asan ţarul Bulgarilor. o 

RA, San. în. 7, a3h Ian cerb Ba Xpeva Ba B'hphnr 

Up H CAAOAPBXE A BAZragoăiz. ci cTaparo ac'kik uph casAax 

607 3auqad îi nueatiem Skpacii 40 konua np'Euecruză ci& WybkBZ 

HMA CTHIX M. MUBURA. HX2E NOMOINA EA Î BAT'E UpCTEA Moro: 

ez ne akm mcaauit ca pana ca Ha4'k3oTr Ha Bpanz. Bz Pu- 

manHă. fi pasux Bonekă piu Hi camore imp kip. Qoaw= 

pako muta ca Bekmuu -Boakpri cre. ă akma Eca pia GP 
Opgnna fi 40 apauk rouă n îtipeme apăanacuă îi GphBckAă 

"PRKAMO CBIPRIM  POAAOBO 9KpCTh Up'ETpAAH Camere 'POro BA 

APRKAXA dpaau. na n 0 04, PARA UPCTRA MELO 1ISBMHO- 

BAZĂ CA, NoHEAE HHOTo Ip He HAVEXA PABBMEHEHMn HOLĂ PAAL 

AHN ROI HeNpoRAXAAAIe REXă BV. ma KOIlo Be A'Eehul$ HBO 68 
HEPO HH A'Ao HH ARO CABRPRILIAEThCA TOMOV CAARZ B'ERhI AMIINZ. 

“In anul 6738. Indiction 3. Eu loan Assan, întru 
Hristos - Dumnezeu credinciosul . Țar şi de sine stăpâ- 

nitor Bulgarilor, fiul bătrânului Asan "Țar zidit-am dentru 

început şi cu zugrăveală o am împodobit-o din capăt, în- 

florind această biserică în numele sfinţilor 40 de mu- 

cenici, cu al căror ajutor în al 10 an al împărăției meale, 
in carele an zugrăvindu-se acest hram, am eşit la războiu 

cu Romeii și am răzbit armata grecească şi însuși Țarul 
kir “Teodor fu zdrobit cu toţi boiarii lui, iar țara toată s'a 

fost luat de la Udriu și până la Dracia grecească și încă 

şi țara Arbănască şi Sârbească cum și cetăţile ce erau 

în jurul Ţarigradului, numai acea cetate o au stăpânit 

Frâncii, dar şi acelea supt mâna împărăției meale s'au 
fost supus, căci că alt împărat n'a avut liniște în ceale 

zile, ci Dumnezeu i-a: fost pierdut supt puterea robiei 
şi deci fără dânsul nici fapta nici cuvântul nu se să-. 

vârşește, căruia slavă în veci amin. __- 

Publicat în Sbornic VIII, 378 de T. K: Pișcov şi 

dr. Mristo Dascalov, cf. Surete ms. XLI, 85.



. | — 2 — 

loan Asaa Il a domait între 1218—1241 Iunie. Ele fiul lui loan 
Assan 1 zis Caloian, frate cu Petre Asan, care a domnit între anii 1197—1207, având lupte cu Frăncii lui Balduin de Flandra, Domnia 
țaratului bulgar a fost ocupată între 1207--1218 de usurpatorul ţar 
Boriiă, Bop:)os. Burila, Burus al Francilor, fiul surorii lui Caloian. 

2. 6767, Indiction 7. (1259). inscripţia bisericei Sf. Neculai. din 
Boian iâugă Sofia ,(Bulgaria). - e : 

" E3aAtHXictA OT 3tMA u châAaca up'kuncrbi Xpa | mn 
cărare Hepapka Xoneroga  Hukoani n cRATare HU ReAukCD | caa- 
EHArO MXueHHka Xpuerote Ilanreaen mona. ment, | uitat n po- 
VĂCAb H APEORHAZ mMHoroaă  Raaco | “kk  cegacvokparopa. 
SpATBUAAA Wapegă. RHSKK CEATAre | Grezana npaa'k cpanckaro. 
HâNHCA%E CA ph wap | cTBo Batrapckor,. npu Baaroe'kpulmi îi 
Băarovin | eruR'baih A xpueroarosnekmh 1apu. Hocrau | Anul 
flcrkun. cauro 3. ga'kro +sâa. 

„Rădicatu-s'a din pământ şi s'a zidit prea cinstitul Hram al sfăntului Ierarh a lui Hristos Nicolae şi al sfântului şi marelui slăvitului mucenic a lui Hristos Pan- teliemon cu nevoința şi cu truda și Cu tot liubovul a lui Caloian, sevastocratorului, nepot de frate al Țarului, nepot sfântului Stefan, Craiului Serbiei; scrisu-s'a în. vremea "Țarului Bulgariei, pe'vremea bine credinciosului şi binecuvîntatului şi de Hristos iubitorului “Țar Cons- tantin Asan, Ediction 7 la anul 6767. 

Pisania acestei biserici stă în deaproape înrudire cu inscripția bisericii St; Neculai cel domnesc din Curtea de Argeş, cetită de d. To rarall ca din 6771 Noembre 12 (1263). (Ct. Surete ms. XXXIX 
Apud, „Munaan“ (Trecutul) revista ştiinţitică Bulgară-Macedo- neană an. Il fasc. 5, 6; dia studiul d-lui G, D. Balașcev, Sotia 194| cf. Surete ms. XXXV 754 b. 

- Constantin Asan, zis Sârbul, a domait . îatre 1258—1277, deci 
al doilea an al domniei sale, de cătră Caloian sevastocrator, şi nepot de frate ot ţ Stetan, Craiul Serbilor. p 9. nep , farului, nep Sfântului Cf. Teodor Codrescu 1 170. 

ra
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3. 6840 Sept. (330 regeste: Amintiri de sate şi cătune Va- 

Cahe în Serbia. Ă 

| Ştefan Uroș III, Regele Serbiei zidind mănăstirea 
Deciani, îi dă mai multe pagos et regiones Viachorum 
«e! Albanorum (can n kamroVin Bradunktikt H APRAHANIKHȘZ), 

plures vicos: in Serbia între Lun și Drin, cum şi pas-. 
tores iobagiones mănăstirii (â ce atartnmun) ; iar Mihail 
şi Zaharia să dea mănăstirii în fiecare an cel dintăiu 
200, iar Zaharia să dea 4000 bombylios (aa oysiimare aa 
BCRAro roanipe Ha cRerom Gparii no k KhBhâb coân), 

(apud Thallsczy et Jiretek „acta et dipiomata res Albaniae me- 
diae aetatis illustrantis. Vol.I, Viodobonae 1913 Nr. 746 sub v. Via- 
«horum, 

4, 6843. (1335) op. cit. N, 798. Robii măn. Decianului: 

H Ec Haaci H Alpăanacii TOVAH0E Aa OCE CoAh UpRSORHOY 
«m egurora Gparia „şi toți Vlahii şi Arbănașşii străini 

:să aducă sare bisericii din sfântul Serghie“.- 

5. 6856 (1348). Notiţe pe un Praxiu scris la Vidin supt |. Alexandru, 
“Tarul Bulgarilor şi Grecilor, | 

Hauaacy.., Ieoanoy Aacăauagov BarouncTa3oa$ upilo Banra- | 

pOMA îi Toaca. n co ero Hicoanoy Gupanangoy aaa 
AMS up. cranna Sao wpkenare np'kazaițioyu Ilargiapkoy 
„hph Oevacoehov Mhicaca BO CHE Coe AB40 B2 BeaniEmz H 
„MHOro ununi'k ua rpaa'k E Ai, uogta'kiie uz n KeAanit Mb BEAUKOMA 
“BBCCOCIENAFO MHTpONOAHTA KHph . AANIHAA, ABE OYEO HEAOCTOHHbIU 
:TpăBBIEO AXCA Hdua XE BA ca ARA0 BILE CHA MO. HĂ 
STAKO RXHKA CRITO CTâTO MHTBONOAUIIA- Nauc Hi nocaoyuani$ Ha 

„2BBIKBHE BhekoTkgz npkeaSuaru Tai MO4a uaTăiukz d npk- 
NHCSA'NHȚ HEBAOCAOBHTH, N DâUE BATCARUTH AA H Bbl CNOASEU- 
"TEA OT Adă'HAro MATEA MAAIDHMCA n BAcBâipare âtsT npa- 
BEAHnI, 

fila 194. acuz cenmegpin umar Afl A. AH HMaT ude Bi 
di HOUI BÎ, A HAWATE EHAHETO. HOBOY AEO Hi MaMATa Nu= 
AEnare Gumscona Grhannuka, | 

Intru început, lui loan Alexandru binecredinciosului
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ar al Bulgarilor şi al Grecilor, şi fiului său lui loar 
Sai Se ărului țar, stâlp însă al. bisericei fiind 
patriarhul chir Teodosie; scrisu-s'a deci această sfântă 
Deală (Faptele Apostolilor) în marea şi cu mult norod 
celate a Vidinului, din poronca şi răvna marelui, prea 
siințit Mitropolit chir Daniil, eu nedestoinicul cu. greu început am cea întru Hristos faptă preste puterile meale, însă precum binevoit-am a asculta; drept aceaia TOg pe cei ce vor ceti-o și o vor scrie.să nu grăiască rău, ci mai mult să blagoslovească, ca şi voi să vă asemănareţi de la dătătorul de. rugă să ne miluească şi să ne binecuvânteze anii cu direptu. | „Luna Septembre are zile 30; ziua are ceasuri 12, şi noaptea 12, şi se începe indictionul noului an, şi pomenirea prea cuviosului Simeon stălpnicul. 

(apud Sbornic VIII 166, pe Evangheliarul lord Kurzoa catalog, : Nr. 151. Surete ms. XLI, 84). . - | Tarul loan Alexandru ai -Bulgarilor şi Grecilor domneşte de la 
de la 1279, când vine revoluţia lui Ivajlo Lachanes (12837—1279) şi apoi vin la tron din ramura Terterilor, Gheorghe 1280— 1292 i Sventisiav 1295—1321, Gheorghe II 1321 — 1323, Mihail de Vidin 1323— 1330; apol vine Stefan Duşaa 1331 —; şi supt marea iui putere se rădică ia țarat acest loan Alexandru 1331 —1365.. - : loan Alexandru era fiul Despotului Stracimir-și al Chiraţei Des- potovna (călugăriţa Teofana), iata lui Sişman Tarui Vicinului şi a fetei Sârbului Dragoş. 

E loan Aiexandru se însoară cu Teodora Basarab, călugărită ca Teotana, şi în a doua căsătorie ia pe evreica Teodora. Din prima 
femee are 3 copii: Minai Asan. Ioan Asan şi pe Sracimir, căsătorit 
cu fata Voevodului Vladislav; iar din a doua fermee are pe Zon Şiş- 
man III, Maria căsătoriă: cu Andronic Dessislav, şi. pe Tamara, ca- 
dâna lui Murat 1. ai | | | 

  

Ș. „0863. Indietion 8 (1355). Notiţă pe un Tetraevanghal, scris supt Stefan Țarul Serbilor şi al Grecilor, & — 186 607 AaOrea cre Evrata TAaBut, | —— HâlHcace Bn AHu BATOpOAHâro u BAPOucPHBAro î are- AEHBaro. NpiGEhicokaroe îi CÂMOA ph KARH Aare up'k Grreana IIp&EATo. tpBAitai H TBKOAtn np en sarogareniueatoy EAropoan'ku N Baruncriie'ku, p BroAroBHB'kniiero -u pun: Kypa. Gan A cui Hp'REBBAroBAten'EAn Ha BAToBB3pacrH'En, co A pacat BArountrua. Kpanni Oypouru A EZ Ahn ce np'kocipennare îi -BarouneruEare 

—
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Mlarpiapxa. npagăre 'cpngattatn, îi rpnkomb kvp. Icoanukiia n ana'b'r 
SGOĂN. HAN, 

„„Acea de la Mateiu sfântă Evanghelie, cap... 
Scrisu-s'a în zilele celui de bun neam şi blagoce- 

stivului şi de Dumnezeu iubitorului. Prea Inălțatului. şi 
de sine stăpânitorului "Ţarului Sfefan înfăiul al Serbiei 
şi al Greciei, 'și prea iubitoarei de bun neam şi bla- 
goslovitei şi de Dumnezeu iubitoare Țariţa Kra 
Elena şi a îiului prea iubit al lor bine născutei odrasle, 
“blagoslovitului Craiu Uroș, şi în zilele preaosfințitului 
si blagoslovitului patriarh întăiul al Serbiei şi Greciei 
Kir Ioanichie şi la anul 6863 Indiction 8. N 

apud Sbornic VIil Sotia 1892, pag. 287. Din manuscriptele sia= 
vone ale lordului Zouche: : | - 

La pg. 271 este o altă notă: Iw Saetanapa upk rerpegarrea 
„Tetraevanghei a ţaruiui. low Aiexandru,* - - 

lar ia fila 281 este o notiță romănească: scrisam eu Gavriln 
-erodiacon să o dea ăn ţara rumănască_fiindn aicia la agheie Pavel 
şi cine va so zica Dumneazeu săi» iartu. Gavril Erodiacon. | 

Vezi Surete ms. XLI 76. -: 
Stefan primul ţar al Serbilor și Grecilor este soţul ţariţei Elenei, 

sora lui Ion Alexandru țarul Bulgariior și al Grecilor. Fiul iure 
“Uroș Craiu, | ” 

7. 6864 (1356). Notiţe pe un Evangheliar scris supt Ion Ale- 
xandru Ţarul Sărbilor şi al Grecilor, “ 

„aBATOBEGURIA îi XPHCTOAIORURIIM np'EBticookhin fi Baree'k- 
aan camoapzăgeuz Îcoann SarăanAgh ya... n P3a0Xn Ba 

mp'knuca H3h Eaqunckniţ cAoREch BI HAL CAOR'EHCRAA cAorHA... 
EZAPAKĂIOV TOPAĂ CKUNTBA BABTABCKATO Hi FpZUbcKkăro ugerea. 
ca BAAToB'kpHoZ put ceota khpa Oroqopoă... n np'kBbaAroBac- 
"BIM CHOAIh CROHMZ ÎGOaHoMz inu Mano upeaz, akrov 
“PERAUIOV =+80044, HAikra 0. | 

— Page ra morro wp'E nneagbin cu kinră Gimcuz 
„MHHX RApULAETEA, | " 

„Binecredinciosul şi de Hristos iubitor Prea înălțatul 
_şi bine încununatul de sine stăpânitor lon Alexandru 
ar [ca şi o făclie pusă în loc întunecos... asemenea şi 
el cuprins de râvnă dumnezeiască.. .] şi porunci a se
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scrie din limba Elinească în limba slovenească.,. stă- 
pânind atunci schiptrul Impărăţiei Bulgăresşti şi Gre- | 
ceşti, cu bine credincioasa Ţariţa sa chira Teodora, şi 
cu prea iubitul său fiu loan Sişman ţar, în anul Curgător 
6864 Indiction 9. i 

— Robul Domnului meu Impărat scris'a acea tă 
Carte Simon călugărul, care se numeşte...“ 

(apud Sbornic VII, 164; din biblioteca iordului Zouche » Visits, to monasteries in the Levante 1849). Evangheliarul a fost scris de călugărul Simion, pentru Țarul lon Alexandru, care a împărăţit între 1331 — 1362, 
loan Alexandru ţar avea în a doua a sa căsătorie pe Teodora evreica, cu care întregalţi copii a avut şi pe loan Şişman III, căsă- torit cu Maria fata lui Lazăr. 
Acest manuscript a fost cumpărat cătră 1489 de Alexandri» Vodă fiul lui Stefan Vodă cel Mare, cum sună o inscripţie nedatată (după 1497). 

  

4 
. 

8, Inscripţia lui Alexandru, fiul lui Ştefan cei Mare (după 1497)... 
_enh Grepan Borsoac. | f Icoann Mariana Bz XA, BA. E'EgHhi Bot | aa n PEAHR EZeeu 3eman Man Aagckon | coTkoy— DHEbI, TETBOEVPAL poe Bhiah | $ saaore, E aara (Sic). ngocru. în AAMOY | AapSe unor Brkunuu, HSAE Mor | aburi mugom... 

„Fiul lui Stefan Voevod, loan Alexandru, întru Hris- tos Dumnezeu cel adevărat, Voevod şi Domn a toată fara Moldovei, cumpărat-au” tetraevanghelul ce a fost de zălog, Dumnezeu să-l iarte şi să-i dea în dar viaţa. veCinică şi aici întru mulți ani viaţă... Cf. Surete ms. XL, 84. 

9. Tatăl nostru, 

Pentru că ms nostru i i ă . Cuprinde limba slavonă= contemporană descălecatului Moldovei, dăm ca ma- terial Cultural, textul Tatălui nostru, 
CH € 9YB6) MOAH'TEC Eni, Cuc nau , i d ÎN IEME 1ECH IA HECEXĂ Aa CTHTCA HALA PROIg Aa npiti ae ! Xă d E IPCTEO PRoIg, Ad EXAETE Boat
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PROA FAO HA HGCHi și Ha “atata, XAE6a Ham na! CĂII BIH Aa 
WAA HAMZA AHtc, H COCTABH Hâmh AA'Eru Haul A iako n Mi G0c= 
TABA'BEMb AABKHHKGOMB HALIHMR, PH HE EhEEAH Haâc EA HAfdcTh 
hă U3B4BH Hâcz COT HENPIA3HH. ARO TEO ÎECTA UBCTEO H chaa 
ÎI cAâBA Bh B'kkhi, amun. 

(Cf. Surete ms: XL 85 b.). 

10. 6901 (1393). Viaţa stintei Filoftheia de la Argeș, scrisă de 
Evtimie fostul Patriarh al Tărnavei. 

Giamke Mb COT KIHHTH  KGOHCTAHAHHa bnaocoza rakoae 
pru ca npkuncata coapkruie 3A€ DOAokHkoA ii name a'kTronu- 
CANA I4%XE BOSEMULE GOT ApOVEIA KHHTEI CâdTEO 1âko Sunnun$ BhiTit 
tr&oca$ An apere cor ovurnuri Evoumia eigmaro Tarpiapooa 'T'pu- 
HoRckoM NpHi XpeToarueon$ up5 n noca'kanraiS Banrapoom In 
MăNS. MONO IpieHieMh ECE-CHAHATO Bă, KHROTCR UpCPROMh ORHAMENA 

GOT H3MAHATHCKaTO Îjpa EaasnTa ca SÎmSpara ug'k ovBiemare ha 
KOcoRă Mbidoulemb BE AT —-Sta. Poraa n Evgimic E. ah crr- 
HHAMBYb H3PHAWRET EA HAEXKE MI KOHEUIR ATI NpieAh  AMHOTA 
DUCANIA H B0cTARHER HBAOXKEIA 0 WHTIA CTPYh pl. RSCTAHTIto. 
nprknoaoantu nam 4 PiackomS [coaun$. n menacnekomS Iaa- 
picons dace aprnuikou n cr meatau H Ha Moro upRBBIkE. 
NETpHOTHCH, naatut CA A0 OCHOBANHIA 607 - neubemHani Bp'kmenn 
BAAA,ALIHXA. 

4 

„Aceasta deci_noi din cărţile lui Costandin Filosoful, 
carele, zice-se, s'au aflat scrise aici, le-am orânduit şi 
din alt leatopiseţ, carele pe îmbele le-am luat din alte 
cărți. Se zice deci că a fost ucenicul unui oarecarele 
Andreiu, dintre ucenicii lui Evftimie fostului patriarh 
al Tărnavei, pe vremea de Hristos- iubitorului Țar şi 
urmaș lui Șișman al Bulgariei, cu vrearea a tot puter- 
nicului Dumnezeu, de viu fiind scos din împărăție de 
Cătră țarul Izmailtenilor Baiazet, fiul ţarului Amurat, 
care a fost omorît la Cosovo de cătră Miloș la anul 
6901 ; atunci şi Eftimie a fost izgonit în surgun, unde. 
şi sfărşitul vieţii i-a fost; a lăsat multe scrieri şi au 
rămas spuneri de viaţa sfântului țar Costantin, a Prapa- 
doamnei Paraschiva, și a lui loan din Râla, şi a lui
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Ilarion Meglenitul și a Filoteei de la Argheș şi a stintei 
Invieri, şi altele multe bisericeşti paterice. Se Cuvine 
dintru început să le păstrăm de vremile necinstite. 

11. 6901 (1393). Uric greșit datat. pentru Zămeşti la Tazlău. 

Intr'un uric de la Pătru Vodă din 6957 Mart 23=—1449): 
întăritură lui Pătru Tâmpa din uric de miluiri ce au 
avut bunul lui de la Steian Vodă din leat 6901 (1393) 
pre un sat la gura Tazlăului mare, în ţinutul Trotuşului, 
anume Zămeștii şi Săcălășeştii, carele sau zis Edume- 
reștii, alăture pe din sus cu satul Măneştii. lar hotarul 
acestor sate ca să le fie precum au hotărât şi sau so- 
cotit în seamne, ce sau început dintrapa Caraclăului 
drept prin muchea. babii Ghiciului la Tazlău, la mal, 
aproape cotal Tazlăului de sălişte Zămeșştii şi tot ală- 
ture cu Mănești, preste apa Tazlăului şi preste părâul 
Beliciu la deal la râpa roşie şi de acolo drept pe râpă 
la vale la Trotuş ceva mai gios de gura Tazlăului şi 
tot Trotușul în sus la Caraclău, unde iaste tot hotarul Edumereştilor alăturea cu Mâneştii, de unde sau început. Şi spre aceasta iaste credința Domnului şi credinţa tu- turor boiarilor a mari şi a mici. 

„Acest uric să află Ia Mitropolie în copie la ingi- nerul Gheorghe Filipescu să să ştie.“ 

"Arhiva G. Strat, Heleşteni, Roman; suret nedatat şi neiscâlit de nime. Vezi Surete ms. XL VIII, 21. In Arhiva Strat se mai găsește un suret.ai aceluiaşi uric din 6901, tradus de Hrisant Arhima ndritul Goliei în 1833 Noem. 20: „sau tălmăcit de naiul săgeata moldoveneşte de mine glos iscălitul din cu cuvintele ce sânt ştearse cu condeiul tălmăcit adică; „şi a patra parte din Filipești ituze. Noemvr. 20 Eşi. Arhimandrit Hrisantie.« popi pre Oituz”. 1833 Copia însă e din 1845 Aug 31, căci Ă 
poartă această notă: „Sau tălmăcit de. pi ce! adevărat sârbesc din cavânt în cuvânt de mine iscălitul, n Eşi la anul 1845 August 31, Hrisaatie Arhimandrit,* a Suretului iui Hrisant este scrisă (Sic) (Gt. Surete ms, XLVIII, 6). e lire arabe 6001 Oct. 6 riginalul pergament copiat de mine din Arhiy 

, 
a G. 8trat (Su- rete ms. XLVIII, 1) poartă data 6970 (3), dar se observă des cu alt condeiu şi cu altă Cerneală mai neagră primele 2 cifre. +su, iar lui 0= 70] se adause o codiţă, cucerneală neagră făcându-l a=1.
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Cel ce a inegrit stovele din dată a avut interesul de a face an 
falg pentru chestii de hotarâ. Textul slavon dă aceste 13 muriri de 
notară: iar hotarul celor sate — Zămeștii şi Săcălășeştii să fie pe 
vechile hotară, pe unde au îmblat din veac. Faisul le precizază a- 
mume spre a da valoare istorică ia nişte încălcări nouă de hotare. (cf, 
1, Bogdan. Doc, lui Stefan cei Mare 1.63). - 

12. 6907 (1399) recte 6997 (1489) Martie 15. Suret, greşit datat 
-al moşiei Treabăş. - 

„Noi Stefan Voevod cu mila lui Dumnezeu domn 
ţării Moldaviei adică au venit înaintea noastră Cosfe şi 
Tudora, feciorii lui Mihul Tudora, nepoții - Petrei Tu- 
dorei, cu frații săi Ivanco şi cu surorile sale cu O- 
Aăşcoae și cu Drăgălina, feciorii Jurgii Tudora şi Isac 
şi Silion şi Neacşa și Drăgălina, feciorii lui Ivan Tudora, 
de a lor bună voia sau tocmit cu surorile Costei Tu- . 
dora cu mătușăsa, Ivana şi Olăşcoae şi Drăgălina, fe- 
ciorii lui Ivan Tudora, anume Anuşca și Muşa; şi au 
-dat Coste Tudora și cu toţi fraţii săi pentru partea lor 
din Treabăş de pe amândoao părțile de Treabăș, pentru 
partea lor din Fântâna, tot ce au vândut ei acel sat, 
acei fiastre Neacşei, fata unui vornic (și nu să ştie, căi 
'rupt) giupăneasa lui Isac visternicului, iar ei au dat un 
sat anume Drăgeștii pre Cobâla Anuşcăi. | 

lar noi dacă .am vâzut că au făcut schimbare, de - 
bună voia lor denaintea noastră, aşijderea iam dat şi 
iam întărit pre Anuşca şi pre Mușe, ce mai sus scriem, 
„acel satu Drăgeștii pre Cobăle. | 

Această scrisoare sau scos din uricul cel bătrân, 
carele iaste pre mâna Mihalcei, nepotul lui Istratie; când 
am avut pâră cu loan pentru hâleșteu şi lam. tăet. 

6907 Mart 15. 

Din Condica Drăgeștilor. Surete ms, XLIV, 1215, “Traducerea 
are foarte multe greșeii; cea mai mare, e cetită rău data, In origi- 
"nal probabil a fost scris +3uu3 dar 90 scris nu cuv cicuc cu o 
mică codiţă jos ia stânga [,C]. Pentru iămurire ne serveşte uricul lul 
“Ştefan Vodă dat târgului Bărladului cătră 7003 (1. Bogdan, Doc. iui 
:Ştefan cel Mare II, 62). - 

lată după uricul Băriadului spița Tudorilor.
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Petru Tudor 
Du 7 

Mihailă Tudor 
  

  

" Anuşca, Muşa, Juri Tvanco „“Goste Danovici 
Ivanco, Oliciușca, Drăgătina  Isaico; Silica Creţu, Podoleanca, Neagra, Drăgălina Stana, Nastea, Neagra 

Traducătorul n'a înțeles bine termenii de înrudire : Coste şi Tudora, pe cînd Coste e Danovici. „Şi cu surorile sale“ cu Olăşcoae şi cu Drăgăltaa; aici probabil era în text CECTPHUHRE — nepoate de soră“ ; iar „cu fraţii săje pe când în text era KPăTaunuene —— aepoţi. de frate. 
: 

— 

| 13. 6908 -Sept. 1 (Suceava) (1400). Alexandru Vodă luînd şi credința fratelui său Bogdan, întăreşte lui Mogoş stăpînirea unui sat pe Vilna, dându-j şi hotarele, - Ă 

Suret de pe ispisoc vechiu pe sârbie de la A lexandru Vvd cu mila lui Dumnezeu Domn țării Moldaviei şi fratele domniet: mele giupânul Bogdan scris din leat 6950 (sic) Sept. 1 zile. 
Inştiințare facem prin această carte a noastră, tu- turor cinsiiţilor Doiari, cine vor căuta asupra ei, sau o. 

fiilor lui, nepoților, Sstrănepoţilor lui în vecii vecilor. „lar hotarul acestui sat din obârşia Vilnei purcede- Pârăul în jos pân Ia Plopi, iar de la plopi drept preste: Câmpu pân la trei stejărei în marginea dumbrăvii, de 

Precum Spre aceasta este credinţa a mai sus nu-: mitei domniei meie Alexandru Voevod, a fratelui dom--
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niei meale a giupânului Bogdan şi a tuturor boiarilor: 
roștri a Moldaviei, iar după viaţa noastră cine va fi 
domn țării Moldaviei, să nu aibă a clinti scrisoarea şi 

- credința noastră fără vina lui, iar Cine ar face vreo: 
strămutare, unul ca acela să fie blăstămat de Domnul 
Dumnezeu făcătorui ceriului şi a pământului, de precu-- 
rata lui maică, de cei 318 sfinţi părinţi de la săborul 
Nikeii, şi să fie întocmai cu Arie şi cu luda, şi pre mai: 
mare întăritură am poroncit slugii noastre lui laţco să 
leage pecetea noastră. 

De pe sârbie pe limba moldovenească am tălmăcit: 
la anul 1814 luli 24. Clucerul Pavăl Debrici. 

Sureţul se păstrează în arhiva d-lui Gh. Teodor de la Petrești, 
Vaslui (Surete ms. XX, 267). Pavăl Debrici citeşte data de 6950 în: 
loc de 6908, luând pe n „3iin“ drept u „3iin€, Originalul perga- 

ment nu lam găsit în lada de documente a d-lui Gh. Teodoru, ci s'a 
răsărit în alte mâau, cum se vede despre alte documente, ca cel din: 
7001 Mart 7, a cărui original se păstrează la Acad. Română pach. 
103 (|. Bogdan „Doc, lui Stetan cet Mare“ 11, 14) şi din 6995 Mart 6,. 
păstrat numai în traducere (Surete XX, 269), iar originalul lui s'a: 
publicat de d, liie Bărbulescu în Revista de laşi 1, 344, căpătat de: 

la Tansa, Vaslui. 
— Pentru a afla corespondența cu anii de la Hristos, aici nu: 

trebue să scădem 5509 ci 55.8, căci ne-ar da 1399 Sept, 1, şi noi 
ştim că în 28 Noembrie 1399 era domn luga Vodă (Ispisoace şi Za--- 
pise Î, 1, 1), dar uricul e fals. Vezi M. CostăSnescu „Uricile lui Iuga 
Vodă“ extras din |. Neculce V, 331, : 

— Dacă alăturăm documentul acesta cu cel pubiicat de d. |. 
Bogdan (o. c. Îl, 14), ni se dau aproape aceleaşi hotare: 

»ă XOTap POMS ceaS no aHamenay, KSAA (no)eragua ELE Hâu 
Hirpa. nouenmu wT &Hanu "Tonca Ta Ha flornas wT7 Moroma. Ta. 

_npocrn Ha Saakcit. Ta A0a8 ovyaakcitM Ha REAHRIH AMOPHAN, 'Tâ npocTH; 

Nă AS6 Ta fa AEpEHORIH Auc, Ta npoerh 8 Han, Ha me(rHa8). "ra Ha: 
ropS Hă mor(ua8). Ta Men ASEpoB(0I0) ma npra ASBpOROI Ha ASE 
Tă HA Apărin ASE "Ta NpocTH $ BHANS NA 'PONOAL,. TO ECT Etc XoTap. 

„iar hotarul celui sat pe semnele, pe unde le-a pus chiar pan: 
Negrea, începându-se din Viloa de la plopi la moviia de ia Mogoş;: 
de acolo drept la codru, de acolo în jos pe marginea codrului la 
movila mare; de acolea drept la un stejar, de acolo la rediul Corni- 
lor ; de acoto drept în Vilna la movilă; da acolo la deai de moghilă, 
de acolo prin dumbravă, deacolo peste dumbravă la un-stejar, de a- 
colo drept în Viina la plopi; acesta este tot hotarul. Movila lui 
Mogoş din 1493 ne arată că primul stăpân a satului de pe Vilaa, cel. 
din 1400 Sept. 1. şi-a legat numele întăi de movila, care a slujit de. 
hoțar boerului Negrea şi apoi de satul Mogoşeşti. 

— Dacă Mogoş şi-a legat numele de o movilă şi de satul Mo-



:goşeşti, nepotul său Alexa şi-a legat numele şi el de satul Alexeşti, 
întemelat cătră 1493: „EAHO cea Ha RHAHH, Ha HAVE rac 6Ha AWÂ 
Marâun“e= un sat pe Vilna anume unde a fost casa lui Alexa.« Din 
familia lui Mogoş au eşit 2 fruntaşi dieci ai lui Stefan cel Mare, 
“Coste Diac şi Toader Diac, strănepoţi Inul Mogoş. Cum d. 1. Bogdan 
-a greşit încrângătura o corectăm noi: _ 

* Mogoş 1400 

Negrea 1430. 
| 

- Mihul 1460 Neagşa X 

"Magda X  liaş  Donea 
| 
  

Coste Toader Luca ” Nechita 
diac diac - 

cf. Arhiva XXV, 173: 

14. 6922 Dec. 20 (1613). (Suceava). Alexandru Vodă întăreşte 1ui Crăciun Bolcescul 2 sate în Moldova, pe Părăul aib. 

Macrite Bilete pi Aârăanapa BOEROAA. POCNOAapn BEMAH 
AMCAAÂECKEH,  SH4Aă UHHHA. cu AHCTOAb Hama oYcikat | kre 
MAH OV3pHTI Han €r0 OYeAnuum WVoVuu, Găe TOTh HOTHHHAIU caovra Hat rani Epauionn Beau: | cnoya, c4ovXuHab  np'kiae €TONOMHEUIHA  HauinăY nperkom. mpaget n ko. a AHEc CAOpĂNT | nam  npazote un B'kpnore CAOVBAOR, Train ms Eabgue noager u REpHoI came Erno AS Haar, Mase | BĂAH  ECMbI TO. (WCORHOIR HAulei Atac, AdAN CARI  EAOY OY MUIE BEMAN MOAAaBCOH ARa ceia | ovpukn. ca ezekmua A9- XoAoAt Ha B'kaca noron'k ras mov cer Aa (Ha noro)a, a apo- proc ceao Heroepu, | mexaoy Toroapu: n MEKAOy Aceern JĂu- BaoSiua.  wTruHn... (ere), OVpHKh €M0V. n akrea ro | nanma Ilerps. n Heanoau, n Hwcnzou. n tapiamezu. n (4)kruan n. Epâviaatt paBtio. | n oVnovueroa rs. n nprkovHoYurrom sro. n Hpaliiovparom tre. (ă Xo)rapa EMY  nouantuu ww A | akm. na Bpkra noro(ka Ha AM)oruaa Konana. wm oa npoc(Tru n)a RON4HWIR.  MorHAoY, ma | ngocu Ha EDân AOVEpoRH. (Ha kona) NOVI MorHaS. mă npocru | cp'kann noa, ua KOIANOIO  MorHAov Ta Mpocru na Bpkra nor(oka) nat na KOTIdHOIO MOrHAoy. Ta | MEpich HoTokt n uprken qkaz ca Akcoatn. Ha ASAHHOV  Ehitue R....oy. ov Eokogntoy wm XAANE | tu. Pa” Ha HHkHOte Boy-
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FOBHNOV, TA WP KOHElh "TOI Boy... HHKbIH € ME AVaoeh. 
Abaom | ao une noyrk, uro uacr wr Xaaneţu, ma ngocra 
utpreh NoToRa. Ta mpocru ueprkeh Hoykoguno | wm Illepea. ra 
HpocTH Ha KoHeth, NOAE WP BAapa. Ta AEA4oq 40 ko... WTo 
EMO BEC XOTaph. Heno | povureno nuko tinkoanme (Sic) Ha anii 
B'BUHBIA. 4 Ha 'Te cr E'Epa naure(ro) rocnoAcTBA, Ebituenucanare | 
AacăanAga BoeRoAbi.. H E'kpa cfia rocnoacTeamn Haniaua BosBoAbi. 
H Ebga nzcRk akren Hauuk, | n E'kpa Boraph natuuy, Bikpa 
mană Muyanao. Etpa nana Xpumn(a. n erk)pa moynana Oua 
ARopuuka, | Goyuagckoro. B'kpa nana Eaaaa wr B'kao noroa. 
B'kpa mowy(nana Bajaaa cpkrenoro. pa | nana Rpacrik. Bkpa . 
nana Haţcrrhka) e'kpa nana Haiama uamnuna, 'k(pa nana B)azua. 
u R'kpa nana Aparota | Brkpa nana Ilerpa Ypk(kat. B'kpa) nana. 
IMlanapa. B'kpa nana R8(nunua en)eruiapnuka. ckpa Aana no | 
CTEAHHKA, n B'kpa (Oyebik Boraph Ha | WIHX, REAHRBI HU Maanir, 
â 10 HatuMh XHROT'E KTO BoyAtTh Focilo) | Aaph ov Hanitu 
Bemau. (wr Hauien) AkTen, Han Koro E4 H3EEGET (BIT POCIIO-. 
Aâptat) uimoBukoy HenopSuinan | emoy. BE3 ro Buni. a(En) eaoy 
NOTBEPAHAH Hi OVTB(EPAHAH) Banolfite ccMBi AdAn EA 34 | ere 
IpAROIO 1 B'EpHOIO CAOVARROy. 4 HA EOAUIEE NOTRE Act, "ro(moV 
Ez)ceaoi Bhiuenucantioai$, | peakan ecaihi caoyâ'k nauieaoY Heai$ 
I'pzqoBnu. nucaru n npnekenru Hauemoy fisuaTh keem$ | auc- 
Toy nameno, 9 GSuank zar SUE Mea AK. K. LZ Ah 
crro Frnaria Brnocua. 

Din mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod.. 
Domn ţării Moldaviei, știre facem cu această carte a 
noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau lui cetin-: 
du-i-se o va auzi; Cum această adevărată slugă a 

„noastră Pan Crăciun Belcescul slujit-a mai înainte sfânt 
răposaţilor noştri procatohi cu dreaptă şi cu credință. 
slujbă, iar acmu slujeaşte noao cu dreaptă şi cu cre- 
dinţă slujbă. Deci noi, miluiturne-am noi lui cu osebită 
a noastră milă datu-i-am. lui în al nostru pământ al 
Moldovei doao sate uric cu toate veniturile pe Părăul 
alb, unde îi iaste casa (pe părăul), iar.alt sat Negoeştii 
între Totoeşti şi între Levet Miclăuș, ocină (să fie) lui 
uric și copiilor .lui anume lui. Petry, şi lui.lvan, şi lui 
Iosif, Și lui' Andrieş şi copiilor celor '4 fraţi deplin, şi
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[ i i şi ilor lui: : i lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoțţi 

foi ne nege d prea, ao pai la o movilă săpată; de a ii din Totoesti. la 
ii t la marginea dumbrăvii din Totoeşti. 

| a ginea umbră la o movilă săpată, Sei drept 
la malul părăului, iarăşi la o movi ată, A1ceza 
prespre pârău şi prespre dealul Ca PE a iesi Vi ceao 
“mai în sus de C(otnar ?) la pădurea lin peşti; 
“la pădurea din gios: deacii la marginea unei bucovine 
şi în gios valea dealului la drumul cel din gios, care 
-mearge de la Hlăpeşti, deacii dirept prespre păr u, 
-deacii drept prespre păduricea de la Şerbea, deacii 
drept la capătul văii dinspre Vlad; deacii dealul a... 
„care-i tot hotarul neruşeit niciodănăcară în veaci ve- 
Cilor. lar la aceasta iaste credința domniti noastre mai 
“sus scrise Alexandru Voevod şi credinţa fiului dom viei 
-meale lliiaş Voevod şi credinţa tuturor copiilor noştri, 
:şi credința boiarilor noştri, credinţa dumisale Mihail, 
:credinţa dumisale /Frincă, şi credinţa jupănului Oană 
.dvornic Sucevei, credinţa dumisale Vlad din Părăul 
“alb, credința jupănului V/ad de_la Siret, credința du- 
:misale Crăstea, credinţa dumisale Nea(steac), credința 
-dumisale /liiaș ceaşnic, credința dumisale Vâlcea, cre- 
-dința dumisale Drăgoiu, credinţa dumisale Petre U- 
-reacle, credința dumisale Sandru, credinţa dumisale 
-Cupcici visternicul, credinţa dumisale Dan postelnic, 
-şi credința tuturor boiarilor noştri a mari și mici ; iar 
-după a noastră viiaţă cine va fi domn. în a noastră “țară din copii noştri sau pe oricare Dumnezeu îl va a- leage să fie domn, acela să nu strice lui fără a lui „vină, iar mai vârtos să i-o întărească şi împuterească, „căci că i-am dat lui pentru dreaptă şi cu credinţă -Slujbă ; iar spre mai mare tărie a toate ce s'au scris 
„mai Sus poruncit-am  slugii noastre lui Isaia Gradovici “să scrie și să atârne a noastră peceate cătră această carte a noastră. In Suceava la anul 6922 luna Dec. 20: “în zilele sfântului Ignat purtătorul de Dumnezeu. Obs. Acad; Rom. C. LĂ Pecetea căzută. Cf. Surete 1, 12, pus "supt anul 6929, după o copie nedatată şi fară boeri. (T. Codrescu 65) 

 



15. 6928. ril 25 (1420) Suceava. Alexandru Vodă dărueşte 
dui Oană dvorniful 10 sate pe apa Bâcovăţului ; li se dau hotarele. 

Macriite Biete ati aatăanApz BOtEOAa rocitoaapz armani MoA- 
AdECKOH. UHHHMA SHAMenuTo ucerkua AHcTomz Hauiumz Bzekuz 
TO HANZ OV3pu0 HAN ro OVCAHUIHTA UTOvuH, COME TOT He 
"TUHhi cara n B'bpuiu Boraphtiz nana Pena AROPHHKZ caovXHAz 
AIPAĂAE CRATONOUHBIUHAZ HatuHaz np'BAkomz npanoie n B'kprior 
TAOVĂKBOR, A AHECZ HâmMA CAOVKUTZ IIpAROIe n B'EpHOto caovBore, 
r'kM% Abi BHIAEuue €ro pAROIO H EEpiivio CAOVROIOA Hacz n Ata- 
„ASEAAH ECW ETO COCOBHOIO HALUEIO MHASETĂIO H Ada ECAMH EMO CV Ha- 
ae BEMAH OY MOAAGBCKOU, CEAA HanMA KopHetuiu, n Alurazov. 
EIN Hi A93H0ga n cz"zybuin, n ARopuinuaniu, n AVMelpiu ui 
UMPANELin n Aagpeipiu ji cAAoBA: H YomHuriin. Toe Bact Ad EcTrA 
€Moy COTA Haca oYpuka ca Băckuz AoXoAoaz ukz îmov ui qk- 
"TEMA TO H OVHOVuaToMza £r0 1 NpagtioVasTromz £ro H npatiev- 
Pkoaiz ETO Hi "BZCEMOV NAEMEHIO Er KTO CĂ ro H3BEPETA Hau- 
BAHKHIH HENOBOVULEHO HHROAHKE a kk E'kuntia. a XOT'âpbi 
T'EaN& CEAOAIZ 19 CVT HA BAIKORUII MOUtHULA GOT B2p3aptga 

„„MoHacThip'k na gepka "macun'k Aunskoani no BEPĂZ POpOAHUIA Ha 
BEPĂZ - AOSOBBI HA MOCTA PPBAdHIHUN COTA AM4A9H HA EEAHKOVIO 
WpAHMILOV 4 COTA BEAHKOH KpZHHUpbt. BEPXOMA Ha TEPHEBCKOV No- 
AkHo. GOT2 KANBUTAHOBII MOAkHbI MOAGEATH Ea Ha BHIKORUH 
(DTZ MAA9ro A9vătta u Ka nopockuon 4 orz uopockuei Ha ov- 
CTIE MWTVUIKA Ha THTOMHBORA CEAHIȚE. 4 GOT THPOMUPORA cEAHIJa 
419 BEPĂZ KoMHURWIiLI No REpkZ CAAcEII H CITA eepya Gaqceon 
Wa OVETPIE KoHtabl, ă COTA OVCTIA KOIEAbI EEPĂOMZ 49 -EDESAPERA 
MOHACTBIBh H Hă "TOMA XOTAPH Ad COCAAHTH COBH NACHKHI KOAH 
MIMETE  MOUH COCAAHTH. H MOTEŞZKAatAMB EMOV CTAphIH YOTApI 
HoVAa 3 hu comneaan. | na To tem R'kpa maniere vencrea 
GRI ENHCAHHAro dihi SacăatApă BOtEOAbi. n Ekpa RZ3AREACHHaro | 
Cina PenABmn Haiauia Bortoati. n e'kpa ezekyz a'kren namuyz 
1 E'Epa Boapz naunxa. E'kpa nana îMuyanaa u akreii sro. e'kga 
stana Tpuuka n A'bkren ere. Bkpa. nana Aparoma n Akren ere. 
B'kpa nana vpa cragocri n Akren sro. e'kpa nana Gvana 
BHCTiApuuka, &'kpa nana Hgana Ak'rea. &kpa nâna Heana conpuuua. 
ebpa mană Avmokvua eroanua. gkpa nana manapa n akTren 
«ro, Brkpa nana HErpii. erkpa nana Hanna. g'kga nana gazuă. 
&'hkpa mana Xlauapuuta. Ekpa nana AAH4 UAUIHHKA, Bhpa Mana 
Hrerika n akrei ro. tkpa nana Grorana MpOUEAHHRA. &'kpa
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Mâna urpăui Hi B'kpa BZCEXZ BOrdpz MOAAARCKBIXZ EEAHKHIVA 
MAAbIA. A NS HAIEMZ XHBOTE KOPO BA HBREPETZ EBITH FCNApEAz. 
Han Remat Moaqdeckon Han OPTA Hatuiiţă ARTEH HAN WTA 
HAINE  MACMENH HAH BO BOVA, KTO. TOTA IJIOBbI EAOy HENOpoy 
UIHAZ HÂIETO Adda, d4HGI. EMOY, NOAREDAHAZ -H oVkp'knnaz, 
BANOV%KE AdAH ECMH MOV 84 1IfagoVIo n B'kpHoyio Wa tre caov- 
KEO _H 84 ero CAOVAEROV. 4 HA  ROAUIEE HOAEDRMALNIE 'POMO 
gnmtnucânniomoY geakan temu caovak nauiemoy &'kpnoaoY nano 
Hcacgu aoroderov mcaru n Hamov neuăra npna'beuru Kacemer 
ancrev Hawemov, 9 Goukerk gakro Sin. atena. anp. Fe. au. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
Domn ţării Moldaviei; facem înştiinţare cu această 
carte a noastră tuturor cui. pre dânsa vor căta sau o 
vor auzi-o cetindu-li-se, adică această adevarată slugă 
şi credincios boiarin pan Oană dvornic slujit-a mai 
denainte sfânt răposaţilor noştri înaintași cu dreptate și 
cu credincioasă slujbă, iar acmu noao slujeşte cu 
dreaptă şi cu credincioasă siujbă. Dreptaceaia și noi vă- 
zând a lui cu dreptate şi cu credință slujbă spre noi 
miluitu-ne-am înşine lui Cu osebită a noastră milă şi 
i-am datu-i-am lui în al nostru pământ în Moldavia 
satele anume: Corneștii şi Miclăuşeștii şi  Lozova și 
Săcăreanii, şi Dvornitanii, şi Dumeștii şi Țigăneştii 
şi Lăvreştii şi Sadova şi Homiceștii; aceste toate să-i 
fie lui de la noi uric cu toate veniturile lor, lui şi Co- 
piilor lui şi nepoților lui şi strănepoțţilor lui şi răstră- 
nepoților lui şi la tot neamul lui, ce iseva aleage mai 
de aproape nerușuit niciodinioară în veacii vecilor. lar 
hotarăle celor sate ce sânt pre Bucovăţ se încep. 
din mânăstirea lui Vărzar la vârful prisecii lui Acibco, 
pe vâriul Horodiştei la vârful Lozovei, la podul lui Găr- 
lanici din fântâna mică la marea fântână; iar de la 
marea fântâriă pe vârt la poiâna Tarnavico, din poia- 
nile  Căprianii. molovatăle ei şi la Băcovăţ, din lunca - 
cea micăși spre Poroseacea ; și din Poroseacea la gura 
Petușcei la seliştea lui Tigomir ; iar din selişte lui Ti- 
gomir la vâriul Homiceştilor, şi pe vârtul Sadovei ŞI 
din vârtul Sadovei la gura- Conelii, şi din gura Coneli.
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vârful la mănăstirea lui. Vărzar, şi într'aceste hotare 
să-şi sădiască prisăci, câte va putea să-şi sădească, şi-i 
intărim lui vechile hotare pe unde din veac au umblat. 
lar spre aceasta iaste credinţa domniei noastre mai Sus 
scrisă, Noi Alexandru Voevod, şi credința pre iubitu- 
lui fiu al domniei meale liiaş Voevod, şi credinţa tu- 
turor fiilor-noștri şi credinţa boiarilor noștri, credinţa 
dumisale Mihail şi a copiilor lui, credința dumisale Grin- 
co și a copiilor săi, credința dumsale Dragoş și a 
Copiilor săi, credinţa dumsale Jurj staroste şi a copiilor 
lui, credinta dumsale Stan visternicul, credința dumsale 
Ivan Deatcă, credinţa dumsale Domocuş stolnic, credința 
dumsale Şandru, şia copiilor lui, credința dumsale Ne- 
gru, credința dumsale Dan ceaşnic, credința dumisale 
Nesteac şi a copiilor săi, credința dumsale Stoian pro- 
celnic, credința dumisale Ciorbea şi credința tuturor 
boiarilor Moldoveneşti a mari şi a mici. lar după a 
noastră viiaţă, căruia D-zeu va alege să fie domn pă- 

- mântului nostru al Moldaviei, ori din ai noștri copii sau 
din a noastră seminţenie, sau pe ori şi care aliul, acela ca 
să nu-i strice lui a noastră daanie, ci mai vârtos să i-o 
întărască şi să i-o împuterniceescă, căci că înşine i-am dat-o 
lui pentru dreaptă şi cu credință a părintelui său slujbă 
și pentru a lui slujbă. lar spre mai mare tărie a totce 
s'a scris mai sus poruncit-am înşine slugii noastre cre- 
dinciosului pan Isaia logofătului să scrie şi a noastră 
peceate să o leage cătră această a noastră carte. 

In Suceava la anul 6928 luna April 25 zile. 
A pud Venelin. „Gramoti* Petersburg 1840 pg. 60 seqq. Este şi o traducere făcută de pe original „de pe sărbie prelimba Moldovenească sau tălmăcit ia anul 1811 Dechemvre 20*, de cliucer Pavăl Debriţ ot Mitropolie. - , , 
Suretul e întărit în 1812 Febr. 9 de divanul Cnejiel Moldaviei, e poslăduit în aceiaşi zi de sulgerul lordachi Bosie ; jar la 28 Fe- bruarie 1812 serdăria Orheiului (Spat. C: Canta) adevereşte suretul ca fiind intocmai după Condica măn. Căprienii, cf. Surete ms, XLVII. 709 ; iar în opisul cu care s'au luat de la Trib. de Chişinău la Arh,, stat din Chişinău depozitul de acte vechi se află supt Nr. 1825, 

Surete și Izvoade, Vol. XVIII, | 2 
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16. 6935 Octombrie 15 (1426), Suceava. Alexandru Vedă dă- 
-zueşte lui Oancea şi soţiei saie Nastasia satul pe Grabova, unde le-a 
“fost casa lui Dobrăcin şi a Bratului Pleşescul.- 

MĂ acrito Bmiere mi acăan Apa ROEBROAA. Pocnoaapa Beătani Aoa= 
AABCKOH. UUHMAZ SHAAENUTo nec AHCTOAZ Hauinit. |" oyckaz ko 
ANA 0V30W'ra HAN EFO OYeaniulii Ta uTSuni, GOE TOPA HCTHHRIU 
“cASra namz Wwanua | caSuaz nasa mpagor ni B'kpirete caSBote. 
-mkauz ati Bua'keure npatSro n B'kpHSr cases A9 tac. 2KAaoBa | 

(AN ECAlhI £P9 OCORHOIO HAUIEIO MACTHIO H Ada Ecatni EaS ui er'b 
„ere Hack sa na caSES oy name eaani | o - Moagackon. 
“SANO CEAO Hă FPARCERI PALE ERIAA AMZA AOBpAunni Ca Hi EparSaz 
TaeueckSaa. iposti atm | ovpurz ca oyekarz aokoaomz n ab- 
PEAZ £TO II HAAETA N ARTA  HAcTHHBINA WȚIO CZ ACEpzuui- 
“Hoăi. | n cH$ eat ape cert apSra cn mSna. cve'kaiz paRe îi 
-oyiSuaroaz uk. n npaovuSuaroma un npatiSpa | moaz Hy 
H Bpamirdăta  COanunnniaz n cecrpaaz cron akremz n A oy- 
uSuaronz HX n npaovuSua | Toma HX 5 npaţiovpaToaz Hy H Ba- 
cea$” POAS H( KTo ca A3Bepera BAHAKHIH HENOpSIEHO: Hr | Koati 
na E'kki B'kunniu, a Norapa mos ceaS Ha a04$ ww Onpnuia- 
“KORA Cea Mo cTageai$ XOTapetti | Ha Baurn. Ta En -e19 Popa cma- 
Piti XO'TPaprMz A0 iubii Mâtă No crape XoTage u wr lâna 

| Ainxanaoenița ceaz un wr abea no crapomt XOTApI wm ga. 
-CRyz cropeniz. KSaa wT Bia ouBaau. 4 Ha | To cc B&'kpa ua- 
AIECS PPCIISACTEA. Bbienncanare  facăanapa Botkoabi. n B'kpa 

""EB3AIOGAEHHATO CHA POcHOACTEAMH, HAN | aina ocean 1 B'kpa 
evekya abren naumnya_n pa soaga Hama. e'kpanana Alu. 
Xânaa n apkren ro. | e'kpa nana gazun un akmren eo. g'kpa 
Wâna Fonta  Agopruka. B'kpa nana ro. e'kpa nana 
Spa | PpaToacnoro Haka ere. &'kpa nana ec TAaKoBa. 

ai avk(r)eu ere. &kpa nana  Haiiawa, un a:kren ere. ek | pa nana 
Ana n akren ro. g'kpa mana Heaa UâtuHHRA. n akreu ere. 
Bkpa nana Avpa Momerarea. | n &kpa Bparin ro. un B'kpa 
Dată AamakSuia croatia. Hi B&'kpa nana Conpuuraka n Are 
NY. Bkpa nana | nanka. e'bpa nana HETDHA4 Matia, &'kpa nana 

„Aipana n B'kpa Nana BocTHHa nocrveanika. n Bbpa ovc'kyz noapa 
natia Moagatekiit Beaute ui MâAbiţ. a mo Hateaz ngork 
FPO_HMET& BITI PocnoAăpa | natie aan nau vor akren na- 
ANA. HAN MOT HAUIEPO MAFMEHE HAN GSA, KTO Oro BOP4 H3Bepera 
„Rhi | TH. "Tora togni na nenopSurnan HAUECO Aatiiid Hi Hauieie
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20 TEPA Aita, aa 1M0Bbi Harz CV! TREPAHAN Ii OVKPADHAH B4- 

Se Aaa cca na a Ha npassro în B'kpn$ro caS68. a Hatna 

(sic) Boaz | wet norepzkaeie TomS kncenS „BhiteiinicanHo MS 

geaman ecathi caSSk namemS Hegauh | Kon BpaTătgnu$ nucaru 

u npuerkenru nesara nauiS cea$ ancr$ maurea$. oy couaik. | 
BAET SU Ae Acra WKToBpita e. 

Din mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
-gospodar ţării Moldaviei, facem înştiinţare cu această 
carte a noastră tuturor cui pre dânsa vro ceti sau vor 

-auzi-o 'cetindu-li-se ; adică această adevărată slugă a 
noastră :Oancea a. slujit noao cu dreptate şi credincioasă 
“slujbă ; deci noi văzând a lui cu dreptate. şi cu credință 
“slujbă spre noi miluitu-ne-am noi spre el cu osebita 
“noastră milă datu-i am noi lui şi soțului său Nastei 
pentru a lor slujbă în pământul nostru în Moldova un 
sat pe Grabova, unde a fost casa lui Dobrăcin și Bra- 
ului Pleșescul, ca să le. fie lor uric cu toate venitu- 
rile şi copiilor lui ce-i are, şi copiilor Nastei ce-i (are) 
-cu Dobrăcin, şi fiului ei ce-i iaste despre alt alei băr- 
bat, tuturor deplin şi nepoților lor şi strănepoţilor lor 
şi împrăştiaților lor, cum şi fraţilor Oancei şi surorilor 
lui şi copiilor lor şi nepoților lor şi strănepoților lor şi 
“împrăştiaţilor lor şi la tot rodul lor ce li se va aleage 
mai de aproape neruşeit nici odănăoară în vecii vecilor. 
lar hotarul celui sat din vale de satul lui Oprişac pe 
vechiul hotar la Başău ; de acolea la deal pe vechile 
“hotare la Șușman pe vechiul hotar, şi despre satul lui 
“pan Mihailov şi despre pădure pe vechiul hotar dinspre 
toate părțile, pe unde din veac au îmblat. lar la a- 
ceasta iaste credința domniei noastre mai sus scrise 
Alexandru Voevod şi credinţa preaiubitului fiu al dom=. 
niei meale lliaş Voevod, şi credința tuturor copiilor noş- 
“ri şi credinţa boiarilor noștri, credinţa dumsale Mihail 
şi a copiilor lui, credința dumisale Vălcea şi a copii- 
lor lui, credința dumisale Cupcici dvornic, credința du- 
misale Neagoia, credința dumisale Jurg Fratovschi şi a co- 
piilor lui, credinţa dumisale Nesteac şi. a copiilor lui, cre- 
<dinţa dumisale lliiaş şi a copiilor lui „credinţa dumisale Dan
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şi. a copiilor lul, credința dumisale Isaia ceaşnic şi a 
copiilor lui, credința dumisale Jurj Jomătate şi credinţa: 
iratelui său, şi credința dumisale Damacuș stolnicul, și. 
credința dumisale Oprişac: și a copiilor lui, credința. 

„ dumisale Ivan, credința dumisale Negrilă ceaşnic, cre- 
dința dumisale Ştefan, şi credinţa dumisale Costin pos- 
telnic, şi credința tuturor: boiarilor noştri ai Moldaviei 

„a mari și mici. lar după a noastră viiaţă cine va avea 
să fie domn .ţării noastre sau din. copii nostri sau: 
din a noastră pleame, sau pe ori care altul Dum- 
nezeu îl va aleage să fie, acela să nu le stricea noastră 
danie şi a noastră întăritură, ci mai vârtos să le întă- 
rească şi să le împuternicească. căci că înșine le-am: 
dat şi le-am întărit pentru a lor dreaptă și cu credință 
Slujbă,. lar spre mai mare tărie a tot ce s'a Scris mai 
sus poruncit-am înşine slugii noastre iui Ivaşco Bratie- 
vici să scrie şi să atârne pecetea noastră cătră această. 
Carte a: noastră. 

In Suceava la anul 6935 luna lui Octomvre 15. 
—— 

Originalul pergament, după copia scoasă de mult de colegul meu: M. Costăchescu profesor, care l'a căpătat de la elevul Ventura, dim Liceul Iaternat, de loc din satul Dobrăceni ia Dorohoi (cf. Surete ms. XXV. 777 şi 791). Intre timp a fost publicat de d, lorga în „Ostaşii: de la Prut“. Acad. Rom. (1913). II. XXXVI. 131, cu facsimile. 

  

17. 6935 (1427). Alexandru Vodă dărueşte lui Onicico satu unde işi are casa, pentru slujbele sale aduse domniei. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, Domn. Țării Moldaviei. Facem ştiut cu acest hrisov al: nostru tuturor carii pre dânsul vor căuta, sau cetin-— du-se îl vor auzi, precum că acest adevărat sluga noas'ră Onitko ni au slujit noao cu credinţă şi dreptate -. drept aceia noi văzând a lui direaptă şi credincioasă cătră noi slujbă l'am miluit pre dânsul cu osăbita noas- tră.milă şi i-am dat lui în pământul nostru un sat la Cărligătură, unde iaste casa lui, ca să-i fie lui uric cu tot venitul şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi a tot neamul său nestrămutat nici O dânăoară îm 
=
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veaci. lar hotarul celui sat să fie împrejur pe căr ar 
Ji de îndestul unui sat. lar la aceasta iaste credința 
noastră a mai sus scrisului Alexandru Voevod şi cre- 

-„dinţa a prea iubitului fiu al .domniel meale lliiaş Voe- 
vod și credința a tuturor copiilor noştri și credinţa 
boiarilor noştri, credinţa dumisale a lui Mihăil șia 
“copiilor lui, credința dumisale Vălcu şi a copiilor lui, 
credința dumisale Cupcici vornicul, credința dumisale 
Neagoia, credința dumisale Giurgii și a copiilor lui, cre- 
-dinţa dumisale Nesteac şi. copiilor lui, credința dumi- 
sale lliiaş şi a copiilor lui, credința dumisale Isaia pa- 
-harnicul şi a copiilor lui, credinţa dumisale Domocușş, 
stolnicul şi credința tuturor boiarilor noştri ai Molda- 
viei Celor mari şi mici. lar după a noastră viiaţă cine 

„va fi domn pământului nostru sau din copiii noştri sau 
„din neamul nostru, sau pe ori care altul îl va aleage Dum- 

nezeu, acela să nu-i strice lui a noastră danie, ci mai . 
„.. “vârtos să-i întărească lui” şi să-i împuternicească, căci 

“că noi i-am dat lui pentru a lui dreaptă şi credincioasă 
“slujbă. Şi spre mai mare tărie tuturor acestor de mai 
“Sus scrise am poruncit credincioasei slugii noastre lui 
dVeagoe marelui logofăt de a scrie şi a lega pecetea 
noastră de acest adevărat hrisov al nostru. Aa 

! la anul 6935. 
“Obs. Suretul e după traducerea făcută în 1854 Sept. 25 în laşi 

de Hrisantie leromonah, cunoscutul traducător al uricilor din arhiva 
:Sf. Spiridon, laşi; Arh. stat. București, Condica Mitropoliei Moldo= 
vei, cf. Surete ms. XXVIII, 395. "Despre Onicică vorbeşte alt uric de 
la Alexandru Vodă din 6937 Iunie 1 (arh. i-t. |. 1 122), care capătă 

“danie un sat pe Jijia unde îşi are casele — Pac euS cer Ac; cf, M, “Costăchescu „Sineștii“ în loa Neculce I11,2. 

_18. 6936 April 22 (1428) Suceava. Alexandru Vodă dărueşta 
:panului “Dragomir satele Cornii şi Strimbii şi un pustiu pe Cracău, 
“pentru slujbele sale. > 

Macri Biro ati, AcĂaHApA EOROgA. TEAPA BEMAn AM04- 
„AdECkOU,  Snameunre unim Hecka Aucroat Hama. rack ro 
Mă BA430HT. Han ro WToYun oYeanuinr. GOE | Tor netul 
<CAVTA Hanu B'kphiu nat Aparoap. caovătita aaa nipato A ekguo.
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kai ati ana'keun cre. npago îi B'kpnoio CAVIKROV 40 Hâc. MAAOBAANE 
ECAIH £TO COCOBHOIO | Mauieio AAc'Tiie. Hi Ada ÎI NOTEEPANAIT EAOV 

i, Xe a 0Y -Hâuii 3sMAn 9 MOAA,ARCKOH, CEAA Hanavk KOpHIH Hi Cronmcin 

Hâ' KpakOB'k. Hi ovroatăre XoTapR | AHo av'kepo or toc HUH 
TH HA Kpakoe', Ad GOCAANT coRH ceAo. Po IHOGH EMY OT 
Hâc, CYpHK H ca BBCEA AoYoAcai EALOY 1 Ahrem ro, n. 0VHoY= aroma ero. H np'k | ovnopuaroa ere. îi uprkpovp'kroa, se. n ERCEAOY BOA ro. Kro c'k Emo, H3BEDET  HanGAnmHii uenSpot= WIEHO HHKGAARE Ha B'kin. a vera kan ceadaam (Sic) kop | WU CTpHAMRĂH, Apo Ha Kpake&n ui noveruu Geantpn, "ru 10 HA KpakOBn Aa ECT noucuuun cor CGouu GT akca, ACAoVE 40 GOBpZUIitO NoToukH Ha A0YR | ă. comroa'k “eptc | noae yorapoa 40 Mornaoy, ă cor roa'k (40)4cvE anacu 0 MoPHAcY. d GOT 'Te4 NpARO GOT rac. ă cor moal ua BrpXo... ateriaoț race cE cu... XoTapii o | xorapom w'krorunoai, "ra com ToA'k,.. Na lore. 0V MoPHaoy,. Ta 607 'roak uzpec... na MOPHASY Ha” Kone geanta: Ta GOT moa'k Anaoat... na MoPHAo. ov | ra... ra cor mobi: ȘOHZ... Ha Kpakooa. rop'k ao XOTApR  Bpaatiții Mm, Ă GOT TAR uepec ioA'k npago 9V BoVRogHHot, un ca oVetain  noaciickin | 037 CHHOXATH... Hi HK. Ă na "To ecr e-kpa nau ere eocnogcrea BEHUIENHCani aro Abt STarăan Apa BorgoAa n B'kpa np'kaa | BAIORAEHHĂ Akren ua BIB... BEAnRHy.,,. MOAAABCEHUX  B'Rpa nana (AMnţanan | H Aku ere; Bkpa uana Bazun A'k'ru ere | E. u. kvnunua Ago- Punta. covuat (8... Mergi) îi Akrn ro. a. ua, Aparoua k Akru ere. Bg. u. (RoYpia) ni Akru ero. e. n. HecTr'kra ri Aku ro, 6. n. AMmuapk.. n akru ere, E... Heaia uamunka Ari ero. e. n, (Onpnwa i Akmen ere. | 8. n. Hgana îi abru ro, &. II. ACAOROVUIA  cToatnka Hi A"kru Ere. 8. 1. ipedbeva Aepuinuea, Îi B'kpa azcky norap Hay AA agckut BEAukHX Â: AMA4nȚ. a ue name 2KR | Born. “ro RoYAer renapz Hatueu SEAMA  MOAAdECKeNI GOT Akai Hank man cor Hiduiere POAov. HâH MAK  BoVan Kkoro Ru WSEEDET renapenz Buru  anieu: "BEMAN "TOT Bu Emo | nenopovuiua HâNIEro Adanie n NOTEpz achite, . AAN IDOBH FA ovrapzanta ti cVp'knita, ana BoAtuee kp'knocru: H 0OTEpBKAetle .neakan ecatni caoysk na | IIEAIOY  B'fpnoatoy nan$  H'kroran aoroderoy nucaru n neuaru HâitioY. saa'kaaru KACEMOV ANCTOV  MauieateY. rime, TEAEGOH | ov Gou(a)erk. Bag „SESIAS AICIA ân. ke, Albi,



Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod; 
Domn ţării Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte: 
a noastră, tuturor cui pre dînsa vor cata sau 0 vor au- 
zi-o cetindu-li-se; iată această adevărată slugă a noas- 
tră credincios pan Dragomir, Slujit-a noao cu direptate: 
şi cu credință ; pentru care noi văzând a lui direaptă 
și cu credinţă slujbă spre noi, miluitu-ne-am înşine spre: 
el cu osebita noastră milă şi am dat şi am întărit lui 
și în a noastră ţară în Moldova satele anume Cornii: 
și Strimbii pe Cracău, şi în aceleaşi hotară un /oc din 
pustiu tot pe Cracău ca să-și facă şie sat, acelea să-i: 
fie lui de la noi uric şi cu toate veniturile lui şi Co-: 
piilor lui şi nepoților lui şi strănepoților lui şi împrăş- 
tiaților lui şi la tot neamul lui, ce i se va aleage mai 
de aproape nerușeit nici o dănăoară în veaci, lar hota- 
rul celor sate Cornii şi Strămbii, ce-s pe Cracău şi 
seliștea pustie ce e tot pe Cracău să fie începând din 
Soci din pădure valea la obârşia apei la stejar ;iar de: 
acolo peste câmpie -hotarul la moghilă; iar de acolo 
valea spre deal la moghilă ; iar de acolo drept /a Glod; 
iar de acolo la vâriul... la moghilă, unde se impreună 
hotarele în hotarul Negotinului ; - iar de acolo: (drept): 
la apă la moghilă ; iar de acolo peste (câmp) la mo: 
ghilă la capătul văii, de acolo dealul (drept) la mo- 
ghilă în glo(duri) ; iar de acolo... la margine... la dea-: 
lut Cracăului, la hotarul Bărleștilor; iar de acolo pres- 

“pre câmpie drept la bucovină, și cu toate poenile din. 
fănaţe... și in jos. lar la aceasta iaste credinţa domniei 
noastre mai sus scrise Noi Alexandru Voevod şi cre- 
dința prea iubiţilor copiii noştri (şi credința tuturor: 
boerilor) mari (şi mici ai) Moldavei, credinţa pan (Mi 
hail) şi a copiilor săi, credinţa pan Vâlcea şi copiii lui, 
credința pan Cupcici dvornic Sucevei, credința pan 
(Negrea) şi copiii lui, credința pan Dragoş şi copiii lul,. 
credința pan (Jurjea) şi copiii lui, credința pan Nes- 
teac şi copiii lui. credința pan Măndrea... şi. copii lui,. 
credința pan Isaia ceaşnic și copiii lui, credința pan: 
Domocuş stolnic şi copii lui, credinţa pan van şi copiii 

„lui, credinţa “pan Ştefan dvornicel, şi credinţa tuturor”
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boiarilor” noştri ai Moldaviei a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă, cine va fi domn țării noastre a Mol- dovei, din copiii noştri sau din al nostru neam, sau ori pe care altul Dumnezeu îl va aleage să fie domn țării „noastre, unul ca acela să nu strice a noastră danie şi întărire, ci mai vârtos să i-o împuterească, Iar spre mai mare tărie. și puteare poruncit-am înşine Slugii noastre, credinciosului pan lui Neagoe logofătului să scrie şi pecetea noastră să o leage. de această carte a noastră. _A scris Ghedeon în Suceava la anul 6936 luna April 22 zile. - - 
Originai pergament, care are 0.43 m, lungime şi 0.23m. lăţime. Pecete mare atârnată CU ŞNur roș şi albastru, având un diametru - extern de 0.12 m. iar intern de 0.08 m. Exerga : —- neuam li Saal APA ROEROAA ro:noAapz aemau i oaaaneken, Cap de bou... Cf. Surete ms, XLVI. 761. E proprietatea d-nei Antoniu, Piatra, Din satele amintite în acest uric : Cornii, Sirimbii, Negotinul, Bărleștii, Socii, se păstrează azi Socii, Cornii spre Bodeştii Precis- - tei şi Câriigi,. , 

  

19. 6937 Sept. 1 (1438) Suceava. Alexandru Vodă milueşte mănăstirea Neamţului cu: ezerul de la Zahorna, pe Nistru, cu gârle şi priseci, | 

' 
Alacruo BĂKIEIO. 432. Barouzcruanu "enApz. îi pana EAAkui aoero lv x. Io Saga apa Eotkoaa Fi TC ta 4 BACEN . MOA A9RAa- XiHckou Btiiu. n ca BAPSUZC THOR AA că | MApHHgă  garo- NpOHSROANXoAA  uaninata BAChIatz Hpoi3goaeniemz. -n ca BRACER HANIEĂ  AORpOIO Boazio u COT Bă Noto, tă50 Aâ HonoRualo n oY | pik uo MOHacrupa or trata. HABHEcENIA Tea: H Hipu- APWHȚo ma Ba HEMA. COT nautero Hăvkuie  gantke Aa. AMoră a SGOKIIBATH, ERE alpie ca corpi ar | 62 Heaz Baaro nana, Nncrpa MAMEUS ES Baropios, ESEDO ca cRonau TOBA ui -nac'buS or BACopHo un ua KARAN rosa ABANAAECA'TA noua Rita | or Ne MERE AECATPHUAI. pot RACE" SA ec np'kapeucuno us doHacrup8 Vp ca Bacrlua MCTOAoAz  uenopSureno HHEOAH:KE ta. Riu, 34 aut | BAPAEIE H 3ă natia CTonounginiuya POAHTeacn Hai uy EIEXE  H3BoAHiţoz ui W3BpaȚeata cen:k ABA AH take da ca MDETR HA4iA | RECPBataa atirSpria az tzc'ky HEAeAnța. "CORA tSuu BUEK 4 CNA dAapiiiiai erou BA Thiă Anu dd CA Adăara BPATIAdh H4 Tpaneân: 19 EAHHoa | noapzaa'k COT Toro  BHiia 

ERE BRIIIEDEȚOAA AC PAC BRAM Bz AEMROT'R, mor qa câ noemz
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“34 Haine 3ApăBit. 4 110 CZAPTHU Hauien 3ă tidule | cnacenie. TAKOAAE 
n HrSattb kvp GuaSanz na peurninaro Monacrupa. uca BzCRMu 
OT YpeT'k npaTiami ke ca OGP'ETAARTA - EZ 'Toath MOHACTH | 
pr aaa aaa top'kipanie pa, Van Back Biiuiepiuenuaa cacea 
HART, n TBOZAO ApRIRATIL. CA Baroaapenitaiz n ca AMOAcnjeaia 

“607 | Bzctre cpata. arenă KTO OT HBIX HAN NO HI RĂAă- 
IPiHȚ HAWAAHHE POS  MOHACTHBEBH, HE HCHAZHHAR POE Ti AA 
Ra3A4AAT” cake | np'ka xperoma Bz AHih cPpauare căia. n 
RAATEA HU AA BĂAETA HA HEMA H EA 0VTEpARAenie TOS Races 
BHIUL EIHeauHom$S  nucakoaiz. | ui Brkpă Hamero 'rcAgA Biititenuean= 
nare flatăanapa BoeBoahi. N R'kpa B&BAIORAEIArE criz renagaau 
Harauia gortoani H Bkpa Bn3AroBaenilbii cHoga | reno Ataatil, cr'buka 
n nerpa ni flarăanapa n Bkpa eachyz kre Hang n 'kpa 
Botdpă Hâmiy 8 1i. muțanaa Hi Abreu ere. E, 11. | gazun, na.e. 
B.D ESIuMiA ARODHURA 4, A, 6. 8. 0. HETDH BR. 1. Aparotua n. 
A E BE Spa ui ae. e.n, GOnpuma. n. a... 
Heana, n a. €. 8. n. 'uSpaii ui. a. e. 8. n. Ga | na Bpzanua 
HA E BR. 0. ACMONRSIUA CToAtHKa MA. E, BI HErpuad Uau: 
„HHKA E. 1. XOAKO ocean | Kan Bikpa BAchk Boapz Hank 
MOAAABCERIȚ, Ii BEAHGRIȚ H Atdasiț. d 11 hamei :enkom'k ro R5- 
AEP PocHoAdpă Hamuei BEA HAN | co APE Haniut Han COT 
AWAUUETE. PALME, HANKOTO BA N3GEVETA BHITII. TOT tprogui HenopSulnan 
“HAUEPO  Adhiid. NĂ Io OVPEDA | ana. n oVkpsinan uonexe 
AAA CAI pp CATBOPHAN TOE BhiiueOHcaniHor ca Ezckmn  namuaz 
AGEgiUI MA Oy AtbicAoata, d KToBnl Yo | Paz "Poe nopSunru. Han 
PAANTH  HanopSuseine, TaRoRbI Ag” ce npokaarz ar ră fiu 
MpUCTRIA Po Mrepu Îi COP A EVAHCT, N GOT IRI CT H Bpa= 
XORHBIĂ ANICTAR, 1 COT PH CPR ti BPONOCHRIȚ GOA W:KE Ba: 
HMKEM NI Ad EET 1IOACRENA IA, 1 MpokAAToa$ agite n ovua | 
CTIE Ad HAMATă CZ GONRMH RE R7SHIHUIA Ha BAAKAĂ XA 
KPaBh £PO îl HBIȚ Hi Ha WAY Hp. a Ha noatuee NOTRPAKAEHIE 
TOAS zece | 5 BriumenncaninoaS gea'kan scai cavsk nauitaS 
Bkpuomă n'krocan aoroderS muicaru n upne'keuru nauS ncuapz 
KeemS ancr$ naineaiS. cv couag'k Eakr —rsuas cen a. 

Cu mila lui Dumnezeu eu bieecredinciosul domn 
şi rob stăpânului meu lisus Hristos, Iw Alexandru Voe- 
vod și domn a tot pământul Moldovlahiei și cu bine N 
«credincioasa doamna mea Mărina, bine am voit cu a 
noastră bună vreare și cu toată a noastră bună voință
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şi cu agiutorul lui Dumnezeu ca să înoim şi să întărim | 
mănăstirei Neamţului a Inălţării Domnului şi adaosam: 
cu dintru a noastră aveare, dupre cât să poate a vie= 
țui cei ce să află întrânsa, balta asupra Nistrului ce să numeşte iazărul Zahorna cu: gărlele sale și prisaca de la Zahorna şi pre fieştecare an 12 poloboace cu vin din deseatina Neamţului, acestea toate să fie mănăs- tirii cei mai înainte zisă uric cu tot venitul nestrămu- tat nici o dănăoară în veaci, pentru sănătatea noastră şi pentru pomenirea născătorilor noștri celor ce cu sfin- țenie sau odihriit ; şi încă am vroit şi am ales pentru noi (loao ziie ca să să cânte noao dumnezăiasca e- turghie întru toate săptămânele domniei meale Joi, iară doamnei Mărinei Marți şi întru aceale zile să se dea fraților la trapeză câte o cupă din vinul acel de mai sus zis până când voiu fi în viiață ; acestea să să cânte pentru a noastră sănătate; iar după a noastră moarte pentru a noastră mântuire. Aşijderea şi părintele egu- men Si/loam a acei zise mănăstiri Şi cu toți fraţii săi cei întru Hristos, ceice se află întru acea mănăstire neau dat noao făgăduință înaintea lui Hristos ca să împlinească toate Cuvintele ceale mai sus zise, şi că le Vor ținea tare cu mulțămită și cu rugăciune din toată inima, iară dacă cineva dintru dânşii sau după dânşii,. care va fi nacialnic acei mănăstiri nu va împlini aceale - aceia să dea cuvânt inaintea lui Hristos în zioa straş- nicului judeţ şi blăstemul lor să fie asupră-le. Şi pen-: 

vod 'și credința iubitului fiu al domniei meale //iias Voe- vod şi. credința pre iubiţilor fii aj domniei -meale Ştefco şi Petru şi Alexandru şi credința tuturor fiilor noştri, şi credința boerilor noştri, credința boerului Mi- hail şi a fiilor lui, credința boerului Cupcici dvornie şi a fiilor, lui credinţa boerului Negoi, credința  boerului Dragoş şi a fiilor lui, credința boerului Juri şi a fiilor lui, credinţa boerului Dan și a fiilor lui, credința boe- rului Isaia şi a fiilor lui, credința boerului Jurj ' şi a fiilor lui, credința boerului Uncleat şi a fiilor lui, cre-
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dința boerului Opriş şi a fillor lui, “credinţa boerului 
Ivan Deatco şi a fiilor lui, credinţa boerului Ciurbea și 
a fiilor lui, credinţa boerului Stan Brălici şi a fiilor lui, cre= 
dinţa boerului Domoncuş stolnic şi a fiilor lui, credința: 
boerului Negrilă ceașnic, credința boerului Hotco pos- 
telnicul şi credinţa tuturor boerilor noştri ai Moldaviei, 
a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă cine va fi domn. 
pământului nostru sau din copiii noștri sau din nea- 
mul nostru, sau ori pe care altul Dumnezeu îl va aleage 
ca să fie, unul ca acela să nu aibă a strămuta a noas- 
tră danie, ci mai vârtos să o întărească, pentru că am 
dat şi am făcut noi aceste de mai sus scrise în tot 
gândul nostru cel bun; iar cine ar vrea ca să le stră- 
mute pre acealea, sau să se sfătuiască spre a le strămuta, 
unul ca acela să fie blăstămat de domnul Dumnezeu 
şi de prea curata lui maică și de cei 4 Evangheliști,. 
şi de cei 12 sfinţi şi vărhovnici Apostoli, şi de cei 318: 
sfinți şi de purtători părinți cei din Niceia şi să fie a- 
semenea cu luda și cu blăstămatul Arie, și să aibă 
parte cu acei cari au strigat asupra stăpânului Hristos : 
„sângele lui asupra lor şi asupra fiilor lor“. lar spre 
mai multă întărire acelor de' mai sus scrise, am porun= 
cit slugii noastre celei credincioase, lui Neagoe logotă- 
tul ca să scrie şi să spânzure pecețea noastră la acest | 
uric al nostru. ! 

In Suceava la anul 6937 Sept. 1. 
* 

Obs. Din „Istoria Noului Neamţ“ de Andronic, primul egumen: 
al Noului Neamţ de la Chițcani, pag. 20. Cf. Surete ms. XXVIII.53,- 
Pecete Acad. Rom. ms. 4606. 

21. 6937 August 31 (1429). Alexandru Vodă întăreşte măn. Neam= 
țului iazărul şi prisaca de la Zahorna, iar carăle cu pește ale mă- 
nâstirii le scutește de vamă. - 

MACI Băiero AMbi AATĂAN APA BOEROAA FCNAPA BEMAN AM0A-= 
„AABCKOH | untinata 3H4MENHTO Heehai AHCPOMA HAWUMZ, oychkuz- 
Kro | an cyapura uăn tre ScatuunT urSun. Oe ecMH ovuntu | 
AN 34 HăuE Bapagie M Ba “Hauie cnacentie Hi AAA ECAL AMOMA |
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ETĂIBIO COT tt UA BASMECENIIO Xper&S cosepe nai uncrp' | nana SArepHoE Hi macukS na Bărepioa otpuk ca Bach | AONeAwAiz, iH ESAET ww Hhy. Toro pasi Koanke Roaotz | nou atr wr HK meu,koro MonacThigk, Han rio puRS nau | ne tea. man SA KTO KOTopoa$ arkas BSAkoAn tpenui wa HUX | nurae ne ovala AMA Tă Ne Hameu BeMAn, 41 Ha koTopoa | avkera nu na Bpo4 IDS5RI HA HR OVSBI Hipo. pri mamii | keamkon aan. î EPSE6I XoT'ka ova'kru wm nuvara | “ra nau BpeAntuS RSA Roau HA ROTODANZ EPRAMEN. TA | ROBRI AA BSAET NBORAAT Wm ra Ba, HOT OpOCTIA ere | aTrepe si worm EZCRȚA CTRIM,  AAIHH, NMC ga'kT sua asr. aa. ani | 

Cu mila lui Dumn' zeu Noi Alexandru Voevod, domn ţării Moldaviei, facem înştiinţare cu această carte a noastră tuturora, carii o vor vedea sau cetindu-se o Vor auzi, Cum că ne-am îndemnat pentru a noastră şsă- nătate şi pentru a noastră mântuire și am dat mănăs- tirii de la Neamţu, cu -hramul Inălțarea lui Hristos, ia- zerul de la Nistru anume Zakorna' și prisaca de la Zahorna, uric cu tot venitul ce va îi a lor. Pentru a- ceaia câte cară vor trimete de la mănăstirea Neamţului ori după peaşte ori după -miare, sau. după ori carele lucru oricând de la dânşii nicăiurea să nu le ia vamă. în pământul nostru, nici la oricare locu nici la trecă- toare, oriunde să nu le ia nimica, la a noastră mare Caznă „npu nauieu BEAHKoH K43Ho“, jară Carele ar voi: să ia de la dânşii vamă sau brodnic »BPoAnnuz“, fie ori- când la ori ce vreame unul ca acela să fie blăstămat de la domnul Dumnezeu şi de preacurata lui Maică şi de toţi svenţii, amin. . 
Sau cris în anul 6937 August 3], Mihul.! 
Este un suret din 1812 Mart 28 adiverit de Veniamin” Mite ie 

ŞI de loaa Arhimaodrit şi stareț Neamţuluj ŞI Secului şi traducere 
- -rusască din 1835, Original, pecete la Acad, Rom, ms, 4606, pag. i 

Dia „Istoria Noalui Neamţ de Andronic, Primul e amea Noului Neamţ de la Chițcani pg. 20. Copiat in 19i3, cu prilejul vi 
zitei făcute la Chițcani în vara acetui an. Cf. Surete ms, XXVIIL.52 
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22. 6938 Decembre 23-(1429). Suceava. Alexandru Vodă în=- tăreşte mănăstirii Neamţului balta Zahornei la Nistru cu peşte, pri= 
sacă şi trei mori, ” 

, . Ba pf , F AACTILO BXIEIO 432 PABh BăAkbi dorro LV yâ. Iw STacăan- 
APB BOEBOAA. H FCNAHZ EZCEH MOAAORAAYIHCEON BEMAU. H CZ BAro= 
WACTHEOĂ TRASĂ MAPHNSĂ | BATONPOH3BOAHFOAIZ „BATAI HauiHat 
NPOHSEOAEHIEAD Îi CA BZCEX HAIFA AOEDORROAFĂ. GOT BA NoMe- 
Mi take aa HonoBimo îi oVepknnmo atoa | citipa ezanecenia 
rue, ee cer or kata. A NpHAORULCOM B& Hsaz GOT Hamuero: 
Havkiia. take Aâ MorăTz SATU. KE Atta coBp'kpăva Bz 
HEMZ. „| HA HHCTP'E BAATO HALAIVEAO BATOPHOE, £3£D0 Ca CRONANII 
rpzazi, ui nackKS cor saropnou. [n cor tinntuţt Tpiez manea 
Io CĂT OY Băii, MpETIA | WacT. pERUIE TpETH MAH Bt. H HA 
RARAN TOAA AEINAACĂT Goru Euna GT W'Bmeuekoni arca |. 
TO BacE Aa fr ipkapenennoaiS MoHACTH | pr0. oypuka cz Ba: 
CRatz AOXOAoMz. HENOpSUIEho HUKOANAE Ha Bkbi, 34 NAMAT. cre: 
NOUHRIDIR POAITEAN, Hank. H SA Hale SApăRie. etjue e une | 
AWRWA. N H3EPAXGOAL CEB: ABA AHH. td Ad M9ETCA Mama Bi 
CTBHAA ArSpria Bz ezc'ky neacaktyi. reeSmn R um. ă reni AH 
mapunk erok. îi 8z Tix | at. Aa ca AdEATZ  Bpătiamz Ha 
Tpaneă' no EAHHOM,.. Oro RHHA. ee Biiiep'kyoAi. 40 rac BX- 
AEMZ BA KMROT', PoE AA CA N9Z Ham, | Ba Hâme Sapanie 
d NO C&ĂPTH. Halta Hate CCHiE. TAKORAC Hi Haret ia 
pesintare  mehacrupa kvp Guasauz. n cz ezebkmn cor yperik 
Epariaaui. E | me ca caphraarz ez TOMZ  MonacTup'E. Aaa” 
Mama WE'bipatie npa XcGOAz. Bzce Bhiuiepeuenaa HcnazuuTn, 
îi Kp'knko Apzitarut, cz Baroaa | peniemz n OVAHAenieA Z COT 
BZCETO CPALA. AlMEAH EH KTO VP Hf. MAH no Hu BAAXUINy.- 
H4UAAHHR 'TONS MonacPupS HE HcnazHuAz moe. Tu Ad 8Z | 344 
AAT CARE Hp'Ba XpeaiZ. EA AHh. CTpuHaro CASA. H RAATEA: 
MĂ Ad BĂAFTZ, NA HEMZ. a Ha: iute noTBţzZkaenie,  Bkpa 
Hâtuero Pega, Bi | wenncanharo arăanapa Roeoani, n Rkpa- 
EZ3AWBAEHHbIĂ. cHOBZ rcuiAaditi, Haauia Roegoani n cr'kutta 
M_MeTpa. n Ekpa zeii Akren. mamnx. ju B'kpa BoAgh. 
HAWHX. B'kpa nana AMuţanaa n qkren ere, &'kpa nana gazun, 
n Abren sro, pa mana Aparouia ui Area ro. e'kpa nana: 
[vpa  d;pamonekore. n Arwen ro. 'kpa. mana Spotca 
ABopHHka ui Abreu  ero. 'kpa nana nk$nunua n Abreu: 
ero. B'kpa nana AomonnSiua „ATOAUH | Ka n pre ere, 

= 
'
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'kpa nana nerpuaa uamunta. B'kpa nana koeruua MOC'TEAHUKA 4 
B'kpa rz:ky Bokpz Hawnuy MOAA4ECKBIX | Hi KEAMKRIC 1 Adabiţ. 4 
09 HOutÂiZ KHBOT'R K'TO BSAETZ POCNoAAgz WAlUEH BEAA. Han WT 
AETEN HawHyB. HAN Wor Hamero nae | ment. Han KOro EZ HaRe- 
pPETZ EHITH TOT Z UIOGRI HENOPVIUHAZ Haulero AAA HAN I[IoBbi cyT- 
BOZAHAZ n oVăp'Biina. mon Aa | an caz n NOTEPZAHAN. cz 
BZCEMZ HAUIHA AOBPINAIZ OVAtnicAZAIZ. ă kmoni kor'baz mor mo 
PVUHTIA HAN PAAHTU Ha nopY |! ureilie, TakoRht Ad cer NBORAAT 
WT ră B4, HWT ApucralA ECO ATpe n wr 4 Evraucr. n wm si 

„ETBIX H EPZNOBHHIȚ ancTr/Z Hi 7 | ui crhik n Brenochiu, WTUZ 
HE 6Z HHKEH AA CT HOACRENZ H NpokAA'ToMS apilo n opua- 
CTIE AA HMATI (2 HHHAA RE | ezszimurk na aaa Nea. KpzSh 
EPO Hă HHĂ Hi Hă WAAoț Hț. A Ha Roauite NOTEPZ Kaenie 'Toaw | 
EZCEAY Koitue | theaHoai$. Beau | cam cavsk Tiauteatw gkp- 

„Hoaiv w'kroegn seroOerv nucaru n HpuB'EeuTui Hatuv Hear KceAv 
„AHCPY Hauitmv, oY coua | ek. Bare OPSU ANI. AckEA Rr, 

Cu mila lui Dumnezeu Eu robul stăpânului meu Isus Hristos, Ilw Alexandru Voevod, şi domn a toată țara Moldovlahiei, și cu blagocestiva doamnă Marina, bine am voit cu a noastră bună voință şi cu ajutorul lui Dumnezeu ca să înoim și să întărim mănăstirii Inăl- 

pe părău, a treia parte ce se zicu trei vaduri de toate şi să aibă a lua pre fiecare an câte 12 poloboace vin din desătina Neamţului; aceaste toate să fie mănăs- tirii Cei mai sus zise uric cu tot ven tul nestrămutat nici odată în veaci, pentru pomenirea celor cu sfințenie răposaţi născătorii noștri Şi pentru a noastră sănătate Şi încă am voit şi am ales noao doao zile ca să se cânte noao dumnezeiasca liturghie întru toată săp- tămâna, domniei mele Joi, iară doamnei Marinei Mari şi întru aceaste zile să se dea fraților la trapeză cate .0 cupă de vin dintru acel vin, Care am ziş mai sus. 
>



până când vom fi în viiaţa să se cânte noao acestea 
pentru a noastră mântuire. Așijderea şi egumenul zisei 
mănăstiri Kir Siluan şi cu toţi cei întru .Hristos îraţi, 
„câţi să află întru acea mănăstire, ne-au dat noao fă- 
găduinţe înaintea lui Hristos că toate cele mai sus zise . 
să le împlinească şi tare să le ţie cu mulțămită și cu 
umilință din toată inima ; iară dacă cineva dintru dânșii 
sau după dânşii, carele va fi nacealnic acei mănăstiri, 
nu va îndeplini pre acelea, aceia să dea cuvânt inaintea 
lui. Hristos în zioa înfricoșatului giudeţ şi băstămul lor să 
fie asupra lor, iară spre înaltă întărire iaste credinţa 
-domniei noastre a celui mai sus scris Alexandru Voe= 
vod şi credința prea iubiţilor fiilor domniei meale Iliiaş 
Voevod şi Stețko şi Petru, şi credința a tuturor copiilor 
“noştri, şi credința bozrilor noștri, credinţa boeriului Mi- 
“hail şi a fiilor săi, credința toerului Vlăcea și a fiilor 
săi, credința boerului Dragoş şi a fiilor săi, credința 
-boerului Jurj Fratovschi şi a fiilor săi, credința bocru.- 
lui Jurj dvornicul și a fiilor săi, credința boerului Cup- 

„Cici şi a fiilor săi, credința boerului Cristea şi a fiilor 
"Săi, credinţa boerului Dan şi a fiilor săi, credinţa boc- 

rului Iliia și a fiilor săi, credința boerului Opriş şi a 
fiilor săi, credința boerului loan Deatcă şi a fiilor săi, 
credința boerului Uncleat și a copiilor săi, credința boe- - 
rului Ciurbea și a fiilor săi, credința boerului Domon- 
“CUş S'olnic şi a copiilor săi, credința boerului Negrilă 
paharnic, credința boerului Costici postelnic și credința 
tuturor boerilor noştri ai Moldaviei şi mari şi mici. lar 
după a noastră viață ori și carele va fi domn pămân- 
tului nostru sau din fii noştri sau din neamul nostru 
“sau pre Carele Dumnezeu îl va aleage a fi domn, unul 
“ca acela să nu -clătească a noastră danie, ci mai vâr- 
tos să o întărească; pentru că noi am dat şi am întă- 
Tit dintru toată bună voia noastră ; iară carele ar voi 
să o strămute pre aceia sau să sfătuiască spre ao 
“strămuta, unul ca acela să fie blăstămat de domnul 
Dumnezeu, și de pre curata !maica lui şi de cei 4 E- 
vangheliști şi de 12 sfinți vărhovnici Apostoli și de 318 
sfinți şi de Dumnezeu purtători părinţi, cei din Nicheia
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şi să fie aseminea cu luda şi cu blăstămatul Arie, și să aibă parte cu aceia cari au Strigat asupra stăpâ- nului Hristos : „Sângele lui asupra lor şi asupra fiilor lor“ lară spre mai multă întăritură a acelor de maisus. scrise am poruncit Slugii noastre lui Neagoe logofătul cel credincios ca să Scrie şia noastră peceate să o lege la aceas:ă carte a noastră. 
In Suceava la anul 6938 Decembre 23 zile. 

=: Obs. Din Aadroaie „Istoria Noului Neamţ“ Vol. manuscript Pg. 23. Cf. Surete ms. XĂVIII.56. In marele Opis al tuturor documentelor măn. Neamțului, Publicat prin 1840, fustrele doc, aduse aici figu- rează între actele moşiei Copanca la Nistru supt No. 1282-1284, de tot filad actele acestei moşii în număr de 20 ; (fila 45 v). 

  

23. 6944 April 21 (1436). Vaslui. Lie Vodă şi Ştefan Vodă în= tăresc iui Stanciul parcalab de Hotin satul de pe Crasna, unde își are casele, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi lie Voevod şi îratele domniei noastre Ștefan Voevod domn țării Moldaviei ;. înştiinţare facem Prin această a noastră Carte tuturor cui vor vedea-o,- sau: cetindu-se o vor auzi-o; pentru adevărata sluga noastră f0tnogul Sianciul parcalab de „Fotin, carele slujind noao cu direptate şi credincioasă Slujbă, iar noi văzând a lui direaptă şi credincioasă Slujbă, miluitu-l-am pe el cu osăbiţă milă şi încă i-am: dat în pământul nostru satul - de la Crasna, unde îi sâni și casele, ca să-i fie uric cu tot venitul, lui şi fiilor lui ȘI nepoților lui și Strănepoţilor lui şi răstrănepoţi-- lor lui şi la tot neamul lui neclintit NiCi o dănăoară în veci. lar hotarul acelui sat să tie după bătrânele ho- 

credința dumisale Hudici dvornic şi a fiilor lui, credi dumsale Ştetul şi a frăţini-său Mândru, credinţa nja misale Negrilă şi a fiilor săi, credinţa dumisale Lazor
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și a frățini-său Stanciul, credința dumisale Coste Dra. 80$, credința dumisale Simion Turcul, credința dumi- sale Dumici, credinţa dumisale Banciul stolnic, credința d-sale Albul ceașnic, şi credința tuturor boiarilor noștri ai Moldaviei, a mari şi mici. lar după a noastră vi?ţă cine va îi domn pământului nostru al Moldaviei sau 
din fiii noştri sau din frații noştri sau din neamul nos- tru, pre cine Dumnezeu îl va aleage să nu strice a noastră danie, ci mai vârtos să i-o întărească și să i-o 
statornicească, căci că i-am dat-o pentru a sa direaptă şi credincioasă slujbă. Iar spre mai mare tărie a _tu- turor celor de mai sus scrise, poruncit-am slugii noas- tre credinciosului Oancea logofăt să scrie şi a noastră peceatesă o lege cătră această a noastră carte. 

A scris Oțel în Vaslui la anul 6944 luna April în 
21 zile. | 

__De pa Sărbie pre limba moldovenească am tălmăcit la anul 1816 Iulie 22. Ciucer Pavăi Debrici: Acta Condica Emil Miclescu ; Cf. Surete ms, XXXV,509. 

24. 6945 Martie (1437) regeste. Ilie şi Şteian Vodă întăresc lui Tofan 5 sate pe Racova. 

6945 Mart întăritură de la |lie Vvod şi fratele său Stefan Vvod lui Tofan Slugii lor pe 5 sate pe Racova, anume: Pungeștii, unde este casa lui, al doilea sat mai din sus Gârceneștii, al 3-a Luceșiii, al 4-a sat unde iaste Cursăcii, al 5-a sat unde au fost descălicătoarea lor cea veche dintăi ; acesta să fie uric cu tot venitul ; iar hotarăle acestor trupuri să fie pe unde au fost din vechi, începândusă de la 4 stejări, de acolo drept la dealul Racova (de aicia dealul până la dealul Stevnicului : prefăcut), deaci daalul acela în sus până la dealul Racovii; de acolo până la dealul Lipovii; deaci dealul drept la cei mai sus zişi 4 stejări pe Racova; acesta-i tot hotarul lor și spre aceasta iaste credința (și celelante), 
Tălmăcit de Gheorghe Evloghie la 1784. aratgisăd. Rom. ms. 2812 fii, 72. Doc. Cuza vol, 1, 1600-—1816 cum- părnta de la Isr, Kupermann,” din laşi la 31 Oct. 1903. Iar în uricul 

Surele și Izvoade, Vol, X Vii, 
3
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„din 5 Martie 7006 (1497) se vorbeşte de urmaşii acestul Tofan şi 
anume: 

Tofan bătrânul 

  

Muşa Viacsin Popa Luca Nastea, Ileana, o 

as TR Ghedeon Tăoan Anca sm Ba E o o m Vom 3 -— D= Me XS — hu Sc 25 = 3 > Sas E x ze Z< = ZE 29 
_ 

cf. Surete XXV ms. 103. 

25. 6946 Februarie 23 (1438). Suceava. Ilie Vodă dărueşte 
-măn, Inalţarea Domnului de la Neamţ satul Savcăuţii pe Cracău,o prl- 
„sacă în gura Tatarcăi şi o moară pe [ijia. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi llie Voevod, domn ță- 
rii Moldaviei, ştiut facem cu acest al nostru hrisov 
“tuturor cui vor vedea, sau cetindu-să îl vor auzi; cum 
«că am socotit cu al nostru bun gând şi am dat mă- 
năstirii noastre sfînta Inălțare de la Neamţ, un sat în 
gura Cracovei, anume Savcăuţii. unde iaste Samoil vă- 
„fămanul și o prisacă în gura Tătarcii, şi o moară în 
gura Jijiei, toate acestea să fik a sus numitei mănăs- 
tirii noastre uric cu tot venitul pentru sufletele celor 
-Cu sfințenie adormiti ndăscătorilor noștri şi pentru su- 
fletul cu sfințenie adormitului duhovnicului nostru pă- 
rinte Iosif mitropolit şi pentru sănătatea noastră şi 
:pentru Sănătatea doamnei noastre Mariei, şi pentru să: 
nătatea prea iubiţilor fiilor noştri, aceste toate să fie 
nestrămutate sfintei Inălțări nici odinioară în veaci de' 
veaci. lar hotarul acestui sat după toate hotarele sale 
ceale vechi să fie pănă unde au apucat din vechime. 

“Şi spre aceasta iaste credința a însumi domniei meale 
mai sus numit lliia Voevod şi credința a prea iubitului 
meu fiu Roman şi a tuturor fiilor noștri, şi credința 
boiarilor moştri, credința dumisale Jurj Fratovschi şi a 
fiilor lui, şi a dumisale Vălcea, şi a dumisale Isaia. (scris 
Asache), şi a dumisale Pe!:e Hudici dvornic, şi a: du- 
-misale Neago: logofăt, şi a dumisale Stan Bârlici, şi a
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«dumisali Mihail Popşe, şi a dumisale Steful Jumătate» 
vici, şi a fratelui său Mândru, şi a dumisale Duma 
Limbădulcevici, şi a fratelui său Mircea, şi a dumsale 
Lazor şi a fratelui său Stanciul postelnic și a dumsale. 

“Vitolt: şi a dmisale Firov, şi a dumisale Cozma Mân- 
drovici, şi a dumisale Baloș paharnic, şi a dumisale 
Berendei stolnic şi a dumisale Manoil Protopopovici şi 
a dumsale Crăstea Cernea și a dumisale Costea An- 
«lronicovici, şi a dumisale lanăş Crivăţul şi a dumisale 
Stețko Coşilovici şi a dumisale Vlașin Ponici şi a du- 
-misale Alexandru spatar şi a dumisale Stanciul comis 
“și credinţa tuturor boiarilor noştri ai Moldaviei şi mari 
şi mici. lar după a noastră viiață pre cine Dumnezeu 
il va aleage să fie domn în pământul nostru al Molda- 
viei sau din fraţii noştri sau din fiii noștri, acela să nu 
“strice dania noastră, ce am dat-o noi mănăstirii noastre, 
sfintei Inălţări, ci mai vârtos încă să o întărească şi 

- Să o întemeeze; iar cine va strica această danie a 
“noastră, acela să. fie blăstămat de la domnul Dumnezeu 
-şi de preacurata sa maică şi de cei patru Evanghelişti 
şi de cei 318 sfinţi şi de Dumnezău purtători părinţi 

„Cei dintru cetatea de la Nicheia, şi de cei !2 sfinţi 
"apostoli, şi să fie asămănat cu luda şi blăstamatului 
Arie; şi să aibă parte cu aceia cari au strigat asupra 
domnului “ Hristos : „sângele lui asupra lor și asupra 
fiilor lor“ și să fie în nesfărşitele veacuri amin. Şi spre 
“mai mare tărie a tuturor acestor de mai sus scrise, 

- poruncit-am slugii noastre credincioase, boiarului Dienis 
dogofăt. să scrie şi cătră adevăratul acest hrisov al 
nostru peceatea noastră să o leage. Scrisu=s'a în Su- 
„ceava la anul 6946, Februarie 23. 

Oba. Nota,traducătorului spune: S'au tălmăcit de pe orighinalui 
-Sărbesc în iimba moldovenească din cuvânt în cuvânt de mine gios 
iscălitul în sfinta mănăstire Golia la anul 1835 Dechembre 21 Eşi. 
*Hrisantie ieromoaach. 

Dia Condica Emil Miclescu,. inginer Bucureşti, Cf. Surete ms. 
XXXV, 518, 561, . - : . :



26. 6946. Mart 5 (14358). Vaslui, liieş şi Stefan Vodă dau şi 
:intăresc Neagăi, cneaghinei lui pan Jurj Piatra mai multe sate. 

7 Muaccrio gătiero ami aia BorgoAa H Bpâr renAemu 
Gredan RorBoad. NOcrnoAdpit 3£M4H - AM0AAdECKOI. UHHHAI 3N4MEHUTE 
HCCIAĂ AHCPOA Hauihai. BzeEM K'TO Han OV3puT. Han ere | ovcan- 
WHTA WTSUU. COE oa HCMHHHAA. NAHUH NANA Xwpata nia'Tpu- 
Hot H'Bra, MaaoEaati ECU OWCoBHEIO HALEto MHAOCTIIO 1 Aaati 

| ec Eu. 0 Hauleti BEMAN MOAAAECKOH HANAA AÎIARVAORO ceas 
notite GrpOa. n cent tis 0Y 'ToMSKAL VoTapv ccTa H cane 
avkcro | We nvernun Ha Bi... Ha OVePH ARHai. Aa Wcaqurez 
COB'E CEA0. 10 Had Kpachoh Hama CAZBEIJII N TAKOZ fIpriat 
np'EA ua | am. un npba naunmn Boarapn... CHZ MOrODIEAȘBA Wrrr 
BHHW'R No cROEIO ACRPOIO BO4I0. H NPOAdAZ CROP UAcT....., 

Ilanunu H'kru naua Ilieronuon. rikatate mu mo ero AoBpore 
BOAE H 110 MpOAANIIO AdeMZ H Aa | an camu Manen rana... 
ID'EApESEIHOA NOAOBHHNA CEO MOrBuItBa,. „ee 

BbiAz vpHkA ca Back | AOXoAoaz n A'ETediz EH OYHoua- 
OAS H NpaoiicuAToat EH. H IpAlțiVpAToA Hg n BacemY poat 
HX HENOpoVultH | Ho mHkoane Ha Brkku, a XoTapa "Tha cedaaa 
că BICEAMH HX CTApRIMH XOTaphi KVARI HA Eka GORHBAAU, a 
XOTapA "TON IVeTHHH | KoAko BZ3MOrSTa WXHE | aTh AccuiT. 4 
Ma To ccm Bkpa nauiero rehga Bhiuenucaunuă lan  BocgoAt: 
H CPedpatia BoEBoAbi, Hi B'EpA Borapz naut | ro OARA. B'koa nana 
(eazuwk) n Akren ero. a'Epa nana poa dsparogckoro ui A'k'reu 
ere. Bkpa nana kpzcrk n akren aero, &'kpa udă | Ha xvanus 
Atopinka n Abe ro. B'kpa nana nerpuaa. e'kpa natia Avant 
MepHoro. ABopinka. Bkpa nana. Gumevna mSprvaa. g'kpa | nana 
AVN AVANEcKVAa (n BpaTa) ero nana mHpwk. grkpa nana Bor- 
Ada. B'Epa nana. amk ovprkra'k, B'kpa nana Aa3opa n para ero | nana Granuvaa. mocTEANHka. &'kpă nana. Kocrruuua. g'kpa 
nana Heana BaauaHa. uamnnka. e'bpa nana peri uopuaro. erkpa: nana | kosâin IIlanapognua. B'kpa uana. Banuvaa. n Epara şro nana iebvaa. &'kpă nana. wiepvaa n apara ero nana Ănnap'k x | mararnun. ekpa uana Heanu nvrpapa. Bkpa nana Gran 
uvaa Îlonnua. Bkpa nana Toaqepa BHCTIAphuka. &kpa nana-| lwvauuiuu a crărapa. apa nana Paavaa nucua CToAHHRA, B'kpa. MAH B44H. BEpa nana | cTanuVaa Koatnca. &'kpa nana Kamuâa a'kpa Mana Aatuvaa. cToanuka H e'kpă. BcEkz Rotapana | tiny, , 

| <.HMZ HENOpVUIHAZ Hauu | cr adania aau tos (umz ovTepa-
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ANAZ H Ovk'krina, Bate aaa EcMH Haz Bă HE B'kpivie cavmv. a 114 BOAUIEE NOTEPAKAE | ie Tom Bzceaiv Bartusiucanu su gea'kan caut nâmeav erkpnomw nans Cuark Acroderv npue'kenru nauuv | MEAT Beta aucTv Hama. AlusSa munc ov „Bacavu, Bak SU AS AtapTr e, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi lliie Voevod şi îratele domniei meale Ştefan Voevod, domni țării Moldovei ; facem ştire cu această carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta, sau o Vor auzi-o cetindu-se; adică 'a- ceastă cneaghină a dumisale Juri Piatră, Neaga, milui- tu-ne-am noi Cu osebita noastră milă şi i-am dat înşine ei în ai nostru pământ al Moldaviei. satul anume al Diiacului mai sus de Stroia, şi seliştsa ce-i în acelaş hotar şi un loc în pustiu pe Bî... /a gura Diviciului ca „* Să-și facă şie sat, ce-i Ia Crasna,. anume Slâveșştii. Şi iarăşi au venit înaintea noastră și înaintea a lor noștri boieri... fiul lui Mogoşel din Vilna de a sa bună voe şi a vândut a sa parte.. Ccneaghinei Neagăi a dumisale Piatră ; şi noi așijderele văzând de a ei bună voe şi vânzare dăm şi i-am întărit cneaghinei dumisale (Piatră...) cea de mai sus zisă jumătate sat a lui Mogoş... ca să-i fie uric cu toata veniturile ei şi copiilor ei şi nepoților ei şi strănepoților şi răstrănepoților ei, şi la tot neamul ei ce i se va aleage mai de aproape neruşeit nici o-: dănăoară în veaci. lar hotarul celor sate (să fie) cu “toate ale lor vechi hotare, pe unde din veac au îmblat ; iar hotarul celui pustiu (să fie) pe cât va putea trăi (un sat) în destul. lar la aceasta iaste credința dom- niilor noastre mai sus scrise llie Voevod şi Ştefan Voe= vod şi credinţa boiarilor domniilor noastre, credința du- misale Vălcea, şi copii lui, credința dumisale Juri Fra= tovschi şi copii lui, credința dumisale Crăstea şi copii lui, credința dumisale Hudici dvornic şi copii lui, Cre- dința dumisale Negrilă, credinţa dumisale Duma Negrul “dvorni€, credința dumisale Simion Turcul, credința du- misale Duma Dulcescul și fratele său pan Mircea, cre- dința dumisale. Bogdan, credința dumisale Vană Ureacle, Credința dumisale Lazor şi fratele său pan Stanciul pose
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telnic, credința dumisale Costici, credinţa dumisale Ivam 

Bălcean paharnic, credința dumisale Crăstea Negrul. 

credința dumisale Cozma Şandrovici, credinţa dumisale 

Banciul şi fratele său pan Şietul, credința duinisale 

Ştefeul şi fratelui său pan Mândrea Jumătatici, credința 

dumisale Ivan Pietrariu, credința dumisale Stanciul Po- 

nici, credința dumisale "Toader visternicul, credința du-: 

misale loniş spatar, credința dumisale Radul Piscu stol- 

nic, credința dumisale Badea, credinţa dumisale Stan- 

ciul comis, şi credinţa tuturor boiarilor noştri (ai Mol-: 

daviei), a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă cine 

va îi domn ţării noastre a Moldaviei, din copii noştri sau 

din fraţii hoştri sau pe ori care altul Dumnezeu îl va. 

aleage să fie domn, unul ca acela să nu le strice a 

noastră danie, 'ci mai vârtos să-i întărească şi să-i 

împuterească, căci înșine i-am dat pentru a ei credin- 

cioasă slujbă. lar spre mai mare tărie a tot ce s'a scris- 

mai sus poruncit-am credinciosului nostru boiariu Sima 

logofătul să acăţe a noastră peceate cătră această carte 
a noastră. 

Mihul a scris în Vaslui, la anul 6946 Mart 5. 
„Ace Rom. pecete 274 ; Şnurul şi pecetea în ceară Ilpsesc,. Per=- 

ganientul a fost dăruit în 1907 de casa bisericii. 

27. 6946 (1438) lanuar 17. Suceava. lliaş Vodă milueşte pe Duma: 
de la Neamţ cu satul Roşiori pentru slujbele sale. 

Ispisoc sărbesc de la Iliieş Vodă. 
Facem înştiinţare cu atastă carte a noastră tuturor 

cărora pre dânsa veţi căta sau cetind veți auzi; pentru 
acest adevărat boiarin al nostru dmnealui Duma” 
Neamţul, că slujind noao cu dreptate şi cu credință 
pentru aceasta noi văzând a lui dreaptă şi credincioasă 
slujbă cătră noi lam miluit pre dânsu! cu osebită a 
noastră milă şi i-am dat lui un sat în pământul nostru 
al Moldaviei, anumea Roșiori, carele să-i fie lui şi de 
la noi uric cu tot venitul, lui şi fecorilor lui şi fraţilor 

"+ lui şi nepoților lui şi a tot neamul lui, ce-i vor fi mat.



de aproape nerușuit nici o dată în veacii vecilor. lar 

hotarul acelui sat ca să fie despre toate părţile după 

hotarul vechiu, pre unde au umblat din vac. Şi spre: 

aceasta iaste credința domniei noastre şi credința fra- - 

telui nostru Stefan Voevod, şi credinţa a preaiubitului 

fiului domniei meale Roman, şi credința tuturor boiari- 

lor noştri ai Moldaviei a mari şi mici (încheiarea) ; şi 

pentru mai mare tărie şi întăritură a tuturor celor de 

mai sus scrise poruncit-am credincios boiarului nosiru 

dumnialui Diinisul logotăt să scrie şi a noastră peceate: 

cătră atastă carte să o leage. Scris în Suceava leat 6946. 

S'au tălmăcit de Gheorghe Evloghie dascal în 178% 

Mart 25. 

Din Condica de documente, aflătoare la Academia Română ms. 

No. 234 fila 10 (moşia Roșiorii ot Neamţ) cf. Surete ms. XLVI, 397. 

Ci. N. lorga, Studii VI, 125, 6946, 17 lanuarie. Originalui la Tatos 

din Roman. - " , 

» 

28. 6946. August 21 (1438) Vaslui. liaş Vodă dărueşte lut 

“Tivadar 2 sate; unui pe Berheci şi altul pe pârăul Meleşco, unde a 

fost Toader Meieşco. 

AMacrie Raiee ati Hala Borpoaa. Fi BpAT Pen ABaauii Gre- 

iata BocRoAA. PEDAŞIE BEMAn MGOAAARCkoR, MHHHAS BuancuitiTe 

neckaz au | emveatn- nauinata BCkatn ETO Hatib SVÂPHTh HAN Ero 

VCANULUTA WTVUN, GOE: TO HeTunNA, cavra Hât ÎuBadapb, CAve 

mii | aj uaa npatote n E'kpnote câvăttete. nekauz ai EHAkEuIe 

ro upanero fi B'kpnere caSWBS. pe Mac %aneBăani ECânii ere COc0- 

Bret | nameio aacmiie. fi Ada ecaut cat$ Oy Halen BEAAII, Ae'k 

cea'k Ha REPXAME HaHAA-PAE ASdib EP. ApVPoE Id meatuuko | 8% 

nopoka. ra ecr Taaopn Alecu. Tot OBE! EM OVOHKA CA 

Be'kath  ACXOAOAh, EA. H ARTEath - ere. îi vuvuaroath | sro i 

npaviiSuareai er9. fi Npatpiiparoatt Eroi BCM 094 ere 

Henopvinetine. uukoanăe na Run, d XOTA | pa "miam ceadatn no 

CTapoai$ voTapv KSAa î3 Bia cOXHBaan, Î ua "TO EcT g'kpa Wauie 

CCOACTRA. Bumnentcatiiik | Iain Bo£Ro4H. fi cmedana BoekoAtt. In 

&kpa naunk Boraph. B'kpa fana BAzua 1 area ere b'kpa nana 

poa diparogckoro n A“kren ro. g'kpa Matia kper'k u A 'kTEN 

ro. n'kpa nana Weaia i akren ero. B'Bpa Mana XYANIA ABOBHIHRA 

îi | aere era. erbpa nana Spa Iapa. nkpa nana Avâtl uep- 

noro. &'kpa nana KOBAVR mata pogtiua. g'kpa ua | ua Terphaa.
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| BEA nana Bana vpakak. Aopuuka. E'Epa nana AA4mRaavaunua 

îi Bpara ere nana mupu'k, | e'kpa nana Gumecita IlvorSaa, t'kpa 
nana Giaona acroOera. n'kpa nana apevaa bazar. mi apara 
ere Dana Atbiuap'k. E'kpa mana coraata creanta. B'kpa nana 
AABepa îi Bpara ere nana cranuieaa. tipa la | na nocruua noc- 
Teanuka, B'kpa nana Ooauu kHerhapulika, &'kpa nana Granuioaa. 
i Epata ro mană | ipirdvaa. e'kpa nana Heana Hanuana. uaui- 
ună. B'Bpa nana Sana. apa nana AlEHHUIA cnaTapa. | ui t'kpa 
Bzcky Borapa aura BEANKBIL Hi AMdAbiţ., a 110 Halat :Kngo'T'b, 
KTO EVAET PCDAPA HA 3EMAU | cor akren naunx (iau 0) 
BPATENA, WaMHȚ. HAN GOW Hauutre MAEANEHIE. BOYA KO KOro Bă 
MGEGET BRUTA, joi n |:mt vrepzană. n wkp'kina. Banvae | 
AAN ECMH Pav... cASABS. ă Wa BVAwize... | ERIIEIHCANHOAV Bt 
A'Rani cani cavsk nau eat siXanav Omeav rpamarukr, nuca'ru 
î npu | 'keiri nau neta erat AHCTY Hameatv. cv hacavu BAT. SSUAS Ar, ka, 

Cu mila îui Dumnezeu Noi //iie Voevod și fratele domniei meale Stefan Voevod, Domnii ţării Moldaviei, facem inştiințare cu această carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta, sau o vor auzi-o cetindu-li-se ; iată această adevărată slugă a noastră Tivadar slu- jit-a noao cu dreptate şi. credinţă ; drept aceaia noi văzând a lui dreaptă şi credincioasă slujbă spre noi, miluitu=ne-am spre el cu osebita noastră milă şi datu- i-am lui în a noastră țară doao sate Ia Berheci, anume (unul) unde iaste casa lui, şi altul pe apa  Meleșcăi, unde iaste Tador Meleșco, ca să-i fie lui uric cu toate veniturile, lui. şi copiilor iui, şi nepoților ui, şi străne- poţilor lui şi imprăştiiaților lui şi la tot neamul lui ne- ruşăit nici odănăoară în veaci, lar hotarul celor sate (să fie) pe vechiul hotar, pe unde au umblat de veac. 

rilor noștri, Credința dumisale Vălcea şi copiilor lui, credința duinisale Jurj Fratovschi şi copiilor lui, credința dumisale Crăstea şi copiilor lui, credința dumisali Isaia şi copiilor lui, credința dumisale Hudici dvornicul şi copiilor lui, credința dumisale Jurj Piatra, credința dumisale 

-
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Duma Cernea, credința dumisale Cozma Şandrovici, 
credința dumisale Negrilă, credința dumisale Vană 
Ureacle dvornic, credința dumisale Limbădulcici şi a 
fratelui său pan Mircea, credința dumsale Simeon Tur- 
cul, credința dumsale Simon logofăt, credința dumisale 
Steful Jumătate și fratelul său pan Mândrea, credința 
dumsale Bogdan stolnic, credința dumsale Lazor şi tra- 
telui ău pan Stanciul, credința dumsale Costici pos- 
telnic, credința dumsale "Toma vistiarnic, credinţa du- 
msale Stanciul şi fratelui său pan Șteful, credinţa 
dumsale Ivan Bălcean ceaşnic, credința dumsale Albul, 
credința dumsale Dienis spatarul, şi credinţa tuturor 
boiarilor noștri. a mari și a mici. lar după a noastră 

„Viiaţă, cine va fi domn ţării noastre din copiii noştri, 
sau din a noastră seminţenie (pleame) fie ori pe care 
Dumnezeu îlva aleage să fie (domn pământului nostru, 
acela să nu strice a noastră daanie şi miluire), ci să 
t-o întărească . și împuteriască, căci că înşine i-am dat 
lui (pentru a' lui dreaptă şi credincioasă) slujbă. Iar 
spre (mai mare tărie şi putere a tot ce s'a scris mai 
Sus) poruncit-am slugii noastre lui Mihail Ofel grama- 
ticul să scrie şi să atârne a noastră peceate cătră a- 
Ceastă carte a noastră. In Vaslui ia anul 0946 Aug. 21. 

| Originalul pergament aparţine Arh, stat, Iași plic XXX No. 1, 
Pecetea căzută, (Surete ms. XXXV, 127). Este şi un surst făcut de 

polcovnic Pavăi Debriţ ot Metropolie: de pe sărbie pre iimba Moldo- 
Venească au tălmăcit la anul 1806 April 7*. Cf. Ispisoace şi zapise 
V, 1,44, 

29. 6048 (1439). Noembrie 12. Vasiui. lile şi Ştefan întăresc 
lui Dragomir satele Ciritienii şi Călieneştii, ambele pe Cobâle. 

Suret de pe ispisoc vechiu pre sărbie de la |lie şi 
de la fratele mării sale Ştefan Voevod, domni ţării Mol- 

dovei, scris de Hristodul în Vaslui la: leat 6948 Noem- 
brie 1£, | - 

Inștiințare facem printr'aciastă carte a noastră tu- 
turor cui vor căuta pre dânsa, ori cetindu-să o vor au- 
Zi-0 ; că iată această adevărată fimeae Ciumuleasa din  
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Cobâle au venit înaintea domniilor noastre şi înaintea 
boiarilor noștri, de a ei bună voie şi a vândut ocina 
sa din uricul său un sat pe Cobâle anume Ciritieanii, 
slugii noastre lui Dragomir drept 35 zloți. Noi văzând 
a lor bună voinţă, aşijderea îi dăm lui după vânzarea 
ei şi încă îi mai întărim Slugei noastre lui Dragomir 
satul lui pe Cobâle anume Că/ineștii, unde iaste casa 
lui, toate aceale să-i fie lui uric cu tot venitul, lui și 
feciorilor lui şi fraţilor lui, nepoților, strănepoților şi 
preastrănepoților şi la totu neamul lui cine îi va fi mai 
aproape nestrămutate nici odinioară în veaci. lar hota- 
rul Că/ineștilor să fie în toate hotarăle lui ceale vechi, 
pe unde din veci s'au apucat; iar hotarul Ceritienilor 
ce şi lau cumpărat de la Ciumuleasă; începând din 
capul iazului hăleșteului preste câmpu la stâlpu, iar 
de la stâlpu preste cămpu la stejarul cel mare ; iar de 
la stejar dealul prin dumbravă la codru, iar de la co- 
dru la vărvul Hrabnicului ; apoi iarăşi dialul păr la a- 
celași hăleşteu. Acesta iaste tot hotarul acelui Sat, ce 
şi lau cumpărat de la Ciumuleasă. Drept aceaia nime 
să nu aibă a-l cere pre acel sat de la Dragomir, nici 
odănăoară, căci că el şi Pau cumpărat pre banii lui. 
Şi spre aceasta iaste credinţa domniilor noastre mai sus: 
numite lliia. şi Stefan Voevod, şi credința tuturor boia- 
rilor noştri ai Moldaviei a mari şi a Mici; şi spre mai 
mare tărie şi întăritură tuturor acelor de mai sus scrise 
e bi Seria sv eiosului nostru „dumnialui Sămion lo-: 

ciastă Carte a noastră. ră Să o leage cătrăa 
in limba sărbească s'au tălmăcit pre limba mol- 

dovenească de Costantin pitar în Eşi la 1810. lulie în 

lon Talmaciu postelnic. 

Obs. Copia scrisă de Costandin este ade 
după cererea căminarului Gh. Duca. (et. Surete mă 1532 Oct. 26 

Asupra Ceritienitor este uricul din 6999 Ghenar 17, i ” Dragolea, fata Ivi Dragomir din Cobale, vinde satul cu 1g21in Care 
Petre şi lon (1. Bogdan Doc. lui Ştefan cel Mare 1.456). zloți lei



30. 6947 lulie 30 (i439) Vaslui. lliaş şi Ştefan Vodă întăresc” 

fraţilor Oană Roşca gramatic şi lui Cojea Petru satul Călimăneşti şt 

alte selişte la Tutova. 
a 

î- MWacmite Băsiero Ati Maia RoEgOAA. H BpPAT PenARamii 

Creipaniz BOROAA, POCNOAAPIE BEAAN  MCAAABCKON,  (3nadteiinTe” 

VIA. HCCHAL AHCTOMA Hat) RACRAZ To Haz OVâpHTA, 

HA EP CVCANUIHTA UTVULN, A03EE TPDTEI HETHHHRI CASTI Hatiit 

nana Ganz Pouma | rpamarutz. 1 Bparz ere Roxk Uarpv. 

CAVRHAN Mânia page Hi B'kpiio. H ati EHAFBIUE HX HpAEOO Hi 

BBHOIO CAV:REOIO 40 îldc KAACRAAH ECAH IX OVCOBHOIO HANEIY 

MACTIO, MN NOTREBAMNAN ECAUI Haz lipago E'Rgioio Hy Ehicavikenie 

oy nau Beman ctaa na Îv | Togk nanata Raanătâneiti. CAE 

ser Voua noanine Saar. n nonn:ke Fonmzneiini rac Bia... 

n nouuie Koaenuzeik nat RIA XOAKO 1 Măulokza 1 creante Îpz- 

TâNOkO Pat Ehlă RpAVanotz MAHUZ Aa CTaBuT'k CORY Maui... | 

HOEY IMACHKY HA CVKOIO MOTOR, N NOIMĂE mere Hou crt: 

conk weaanrui ceao, n dtbero nogbiine Sura Maat Puiu- 

PRIpRAE, TOE BBIUENUCANUN Ad ECT IV VUK CA Bac'kmz A0X0= 

AMZA. M AETEAZ HY. N OYVHouarodiz HX H np'koviiv | uarent 

Hy. n npikipvprbroată [Hi BACEAV POAOI: HN NENSPOVINEIIO HUKOANĂE 

Wa RR. NOHTOAt,.. Ad HE EVACTZ HHKOAH Ha... SătvikE HOTOA 

uitata eckt npzenik puna... (npn) | Enaitatz. Bativike UK 

CTApH NpURHAII 1pi0 HAAAN COT Hate POANTEAA... 1 POropHAz, 

a XoPapa TRaz.,, CROHAH CTApHMI XOTaphi KAI H3 g'ka 

OXHBAAH. a COP | nverutRaiz KOAHKIO EZSAMOTVP GO%HEATH Hu 

ACID, A Ha TO €CT E'Epa Hauiv PenEAA,., H B'kpa natie Bordp'E. 

ebpa nana Eazua. n pa nana Srpa parogeners ni qibTen 

ro. B'kpa nana Kper'k n qskren sro | B'bpa nana MHeaa n kre 

ere, B'kpa nana XAU ABODHHKA. H aibe tre. E'kpa nana... 

kpa manta Nergnas aeophika. B'kpa nana Ava option. e'kpa 

nana Aa AĂyaurea. E'kpa nana (Granada NOCTEA | ua. 

e'kpă nâna horaana RHBUIATO CTOANHKA. grkpa mana  Îcosata 

Ian apo&nua. fkpa nana... E'kpa nana Ilierpa. nana... &'kpa nană 

Kocruua nocreannka, B'kpă mană | Heana iaauatia MauruiHka,. 

g'kpa uana BanuYaa Hi RpATA EPo Mâtid Ijledsvaa. boa nană 

Ilegsa n Bpama ero natia Misapu Siza egiua. g'kpa nana 

Rank nopragr. gkpa nana Granuyaa Ionnua | erkpa nana pAie- 

numa cnzrapa, Bkpa nana asa. Bkpa nana Tasopa KoMicâc 

e'kpa nana Granuvaa KOAea, H Ekpa BZCEX BOraph HALUNĂ MOA=
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„AAEERRIĂ  BEAHEHĂ HI Maat. a no HANEA EnEOT'k KTo BV ATA POCNOAAph Bem | nauieu cor BPâTIH Hat. ua GOT Abreu HANIHĂ, HAN MUT maurero naemk nau EVA, Boro Bă H36epeT BriPu TOCIOAapeat toBni na HENOPVUINAA Maniere Aaatita, aa 1I'ToRII HAZ OvTEEDAHA n ovep'bnnaz, SAVE Aaa caut Hat | 34 Ha page n R'kpuor CAVKGV. 4 Ha Roaiiee HOTBDB:E Acne Tom pa- CEAIV Bumenncantieaty Beau cca Ham eat: r'bonoat lan Guaton AsToReTy nput'kcupu HAUy Metava cea | HătieAt” AHCTV, _ Hnyyaz rpamar ua Duicaa e lacavia. park —r5um3 HOaia ACUa 4 an, 

Din mila lui Dumnezeu Noi J/je Voevod, şi fratele omniei noastre Stefan "Voevod, 8Ospodari ţării Molda: viei : înştiinţare facem Cu această carte a: noastră tu- 
Ei 

îuror cui pre dinsa Vor Căuta, sau cetindu-li-se o Vor 
Roșca gramaticul Şi fratele său Cojea Pătru Slujit-au n0a0 Cu direptate şi Credință ; deci noi văzind a lor 

-direaptă și cu credință slujbă spre noi, milostivitu-ne-am 
“lor din osebita noastră milă şi le-am întărit lor a lor 
direaptă şi credincioasă slujenie în al nostru pământ sa- 
tul la Tutova anume Catimăneşti, unde este Ion, mai 
sus de La/ești şi mai jos de Cofmănești, unde a fost... 
şi în jos de Coleșeva, unde a fost Hodco și Măciucă. 
ȘI seliştea [ui Brătanov (Frăteiu), unde a fost moara lui 

lor lor și Strănepoţilor lor şi răstrănepoților lor şi la 
tot neamul lor nerușeit niciodănăoară în veci. Şi într'a- 
cestea (toate celelalte direase ce au avut) să nu fie 
niciodată de (credinţă), căci că Întrebatu-i-am despre 
toate întăile privilegii (dinaintea acestor) privilegii, Şi au 
zis că vechile lor privilegii ce le-au avut de la părin- 
tele nostru (de la Alexandru Voevod, le-au Pierdut) şi 
li S'au ars. lar hotarul acestor (sate să fie dinspre 
toate părţile) pe ale sale vechi hotară, pe unde din veac N



au îmblat, iar dinspre pustiu cât vor putea trăi îndes- 
tul. lar la aceasta este credința a noastrei domnii (mai 
sus scrise Noi llie Voevod şi a fratelui nostru Ştefan 
Voevod) şi credinţa a lor noştri boiari. credința pan 
Vâlcea şi credinţa pan Juri Fratovschi și copiilor lui, 
credința pan Cristea şi copiilor lui, credința pan Isaia 
şi copiilor lui, credința pan Hudici dvornic şi copiilor 
lui, credința pan (Jurj Piatră), credința pan Negrilă dvor- 
nic, credința pan Duma Dulcescul, credinţa pan Stanciul 
postelnic, credința pan Bogdan biv stolnic, credința pan 
Cozma Şandrovici, credinţa pan . . . credinţa pan Piatră, 
credința pan (Vană Ureache), credința pan Costici postel-- 
niC, credința pan Ivan Bălceanul paharnic, credinţa pan 
Banciul și fratele său pan Stetul. credința pan Steful 
şi fratele său Mândru Jumătatevici. credinţa pan Vanea 
portarul. credința pan Stanciul Ponici, credința. pan 
Dieniş spatar. credinţa pan Albul. credinţa pan Tador 
comis, credința pan Stanciul comis şi credinţa tuturor 
boiarilor noștri Moldovenești şi mari şi mici. lar după 
a noastră viaţă cine va fi domn ţării noastre din fraţii 
noştri sau din copii noştri sau din neamul nostru sau: 
ori pe care altul îl va aleage D=zeu să fie domn, acela 
Să nu le strice a noastră danie, ci să le întărească și 
împuterească, căci că le-am fost dat pentru a lor cu 
direâptă şi cu credință slujbă. lar spre mai mare tă- 
rie a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al nostru 
credincios boer Simon logofăt să leage a noastră peceate 
Cătră această a noastră carte ; Mihul gramatic a scris- 
în Vaslui, 

La anul 6947 lulie 30 zile. | 
„_ Orig. Acad. Rom. pecete 268; 0.22 iungime, pe 0.39 iăţime;: 

vezi Surete ms, XXXV, 689. Cetit după fotografia d-lui Gh.Pavlov, 
student laşi, care a dăruit Academiei. Aparţinuse lui Vasile Ada- 
machi, (cf. T. Codrescu 1.145). 

31. 6947. Oct. 26 (1438). Suceava. liaş Vodă şi fratele săw 
Stefan Voaă întăresc lui loan Uscatul satul, nnde îşi au ei casa, pe 
Părăul Alb pentru siujbele, ceau dat domniei, . 

MacTite Bkieo Ati Hale BoetoAa. POCNIOAAPA BEM4H MOA- 
A4ECKOH. H EpaTa reiatamu Gredana EOEROAA. UHHHMZ | 3H4-
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„MEN. cc'kaa ancroa Hauiai ovye'kaz mo nana OVâpn'Ta nau 
£rO OVCANUINT MTOVUN, Vie POT | HCFHIIRII CAOră. N BOAt- 
-phuz hau e'kpubin man Hnana Oycameva. CAOV:KHAR Hat 
Hpake ui Bupho. ni ati | enj'kiure ripatovie n u'kpuovie ere cao- 
„BOV 40 Hac. îKAACBAANI ECAUL EPO GOCOBHEIO HALE AAeTin |u 
AAA EC EMO, n NOTREpANAN erezie cDumnoy ceas Ha Brbaoa 
noTouil: rac ecT ere oma. "ee EMev | cor Hac oYpukz ca Ba: 
PEM ACXOAcaa emo ui skreaa cre u OVHoVudToma era, îi 
np'koyuoyuaroaz ere. n pa | imoypkromz n aceaste poqot tn 
KTO BOVAETA Hanau uenopoviuene unkoan ta e'kni B'kunit. 

„A XOTApA Toro cae ca Bac'Rata egean ȚoTaphl Koyqd 3 abia 
GOWHEAAH, a HA ro cr k'Bpa Btntuennca | unaro reanadni Ilin 
„ROEEOAII. N B'kpa para rcagamu Gredana noenoan. ni B'kpa cha 
PeaBmni. Poatana noenoaa. vi &'kpa she Hamny. n n'kpa Boabpa 
HâLUHy, BKP HaHa îhovyp:a paroackare. ui Areni ro. pa 
mană Etiaun, | ekpa nana Heain u Akren sro. e'kpa natia Jlerga 
Xovanua Atopuuka. n aibe ere. a'kpa nana hpacru. a'kpa nana Grana Hipanua. kpa nana AMuxanaa Ilonmu, e'kpa nana I]le- 
Saa Movmarareau | wa n Bpara ere nana Alomapu. 'kpa nana AS Hemenekaro. n Epara ro nana Mupun. e'kpa |- nana a „3994 M &para ere nana Granuoyaa nocreaunka, &'kpa nana hop mă“ Iliaronu. t'kpa nana Acovâisi  Yopnoro. &'kpa nana Herphaa 
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Din mila lui Dumnezeu Noi Ilie Voevod Domn țării 
Moldaviei şi fratele Domniei meale Ştefan Voevod facem 
ştire cu această cârte a noastră tuturor cui pre dânsa 
vor căta sau 0 vor auzi cetindu-se ; adică acest adevă- 
sat slugă și boiarin al nostru credincios pan Ivan Us- 
catul slujit-a noao cu dreptate și cu credinţă, şi noi văzind 

cu dreaptă şi cu credință a lui slujbă spre noi, milui- 

tu-ne-am noi spre el cu osăbită a noastră milă şi am 

dat și am întărit a lui ocină satul pe Pârăul alb, unde 

fi iaste lui casa, acela (să fie) lui de la. noi uric cu toate 

veniturile lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepo- 

ţilor lui şi răstrănepoţilor şi la tot neamul lui care va fi 

mai de aproape neruşeit nici odănăoară în vecii vecilor. 

Tar hotarul acelui sat cu toate ale sale hotară (să fie), 

pe unde din veac a îmblat. lar la aceasta este credinţa 

mai sus scri$ei noastre domnii Ilie Voevod şi credinţa 

îratelui domniei mele Stefan Voevod şi credinţa fiului 

domniei mele Roman Voevod şi credința copiilor noştri 

şi credința boerilor noștri, credința dumisale Juri Fra- 

tovski şi copii lui, credința dumisale Vâlcea, credința 

dumisale Isaia şi copii lui, credința dumisale Petru Hu- 

dici dvornicul şi copii lui, credința dumisale Crâstea, 

credința dumisale Stan Bârlici, credinţa dumisale Mi- 

hail Popşe, credinţa dumisale Şteful Jumătatevici şi fra- 

telui său pan Mândru, credinţa dumisale Duma * Nem- 

anul şi fratele său pan Mircea, credința dumisale L.azor 

şi fratete său pan Stanciul postelnic, credința dumisale 

- Jurj Piatră, credința dumisale Duma Negrul, credinţa du- 

misale Opriş dvornic, credința dumisale Vitolt, credinţa 

dumisale Cozma Şandrovici, credința dumisale Baloş 

ceaşnic, credința dumisale Berendei stolnic, credința 

dumisale Manoil Hotineanul, credința dumisale Petru 

“spatar, credința dumisale Duma Isaievici, credința du- 

„misale Cristea Negrul, credința dumisale Coste Andro- 

nicovici, credința dumisale Alecsandru spatar, credința 

“dumisale Stanciul comis şi credința tuturor boiarilor 

noştri moldoveneşti a mari şi mici. lar după a noastră 

viață, pe care Dumnezeu îl va aleage domn să fie îna 
noastră ţară sau din. fraţii noștri sau din copiii noştri
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sau fie pe ori care din a noastră semințenie, acela lui să nu-i strice a noastră danie, ci mai vârtos lui să i-0 întărească şi împuterească, căci că datu-i-am noi lui pentru a lui Cu dreaptă şi cu credință Slujbă. lar spre mai mare întărire a tot ce mai Sus s'a scris poruncit-ani Slugii noastre credinciosului Dienis logofăt să scrie și pecetea s'> acățe la această Carte a noastră. A scris Paşco în Suceava la anul 6947 Octombre 26. 
Pergament 0.27 lat pe 0.32 lung. Aparține învățătorului dia: com: Războeni, Neamţ ; nouă ni Pa comnnicat d. Horga dia laşi Surete ms, XX V,753, 

  

32. 6947. Iulie 15 (1439) Suceava). liieş şi Ştefan Vodă tă. Tesc şi miluesc pe loan Stăngaciul cu un loc pe Racova, unde işi era casă, și locul lui Lungaciu. 

Cu mila lui Dumnezău [e lliaş Voevod şi fratele domniei meale /& Sfefan Voevod, domni țării Molda- viei, facem ştire cu acastă carte a domnii meale cine O va vedea sau o va auzi cetindu-se pentru adevărată Sluga noastră /van Sfângatul că slujind noao cu dreaptă credinţă şi văzându-i n0i slujba cea credintoasă câtră noi Cu osăbită milă l-am miluit și i-am dat şi i-am întă- rit lui de la noi aice în Pământul nostru al Moldaviei 

Şi fiilor lui, nepoților şi strănepoților lui şi a tot nea- mul lui, ce să va aleage mai aproape nerușeit nici odi- nioară în veaci. lar hotarul acestui sat îmblă după hotarele ceale vechi, pe unde au imblat din veaci. A- ceasta iaste credința domniei meaie pentru acest de mai sus numit sat, ce iaste pe Racova, şi credința îratelui domniei meale, dumnealui Grama vel (sic). dumnealui Crăstea, dumnealui Isaia cu fii lui, dumnealui Drăghici vornicul (sic) dumnealui Jur je Pietreanul; i Gavril dvornic (sic) Dumitru parcalab, Simeon Turcus comis, Bogdan stolnic, Balca păharhic Şi Credința tu-
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turor boiarilor noştri a mari şi mici. “lar după viiaţa 
noastră pre cine va aleage Dumnezeu a fi domn și 
stăpânitor în pământul nostru al Moldaviei au din fii 
noștri au din neamul nostru, au măcar dintr'alt neam 
tot să miluiască şi să întărească slugii noastre, care 
mai sus s'au numit, Ivan, după cum şi domniia mea, 
i-am dat și i-am întărit. 

„sau tălmăcit. de mine Procopie dascal ot Metro- 
polie la leat 7271 Dek. :î$ (1762). 

Din arh. de doc. a d-lui Marcopolo, proprietarui Pungeştilor. 
Cf. Surete ms. XL. 129. 

- 

33. Fără dată de an (cătră 1440). .Fragmeat. Iliaş Vodă şi 
Ştefan Vodă întăresc: iui Oană portariul satele: Brudureştii, seliştea — 
Fundei, Rădchiteştii, Retezeştiii, Bozianii, lacobeştii, Bărboşii, seliş- 

tea Ţoleştilor-cu ozere şi via din vârtul Dobrosiăveştilor. 

„„CAVrA W Botăpiiiz Hamza an GOana nNspraprioaa. cavătna 

UpERAAE CTONSUHBUIOAV UV Hâuitatv.,._H Alec Haâta cav%uT,,. 

cena Ha Bacavie RAHAA  EgvASpupin, PA AAA £ro. Hi cEAHIpE 

bwhatev. n P'kakurepn, rac Bnaz narată (BE varul, n 
Pemssepa n ha £PZX RPZAABEAA ROBITANH. Hi Ha Ipvmk rakogeipu 

H EAPROUIM. Hi WOAEUIIA CEAHIDE H CA WBEPOMZ Hi EHHOTrpAA, Erei 

HA EpbY AORPECAABEIpui MA... 

„„Sluga şi boiarinul nostru pan Oană Portariul: slu- 
jit-a mai înainte: sfânt răposatului părintelui nostru, iar” 
acmu noao slujeaște... satele pe Vaslui anumea Brudu- 
reştii, unde iaste casa lui, şi seliştea Fundei, şi Răd- 
chiteştii, unde a fost Iliaș, îmbe judeciile, şi Retezeştii 
şi la vârtul Bârlăzelului Boziianii, şi la Prut lacobeştii 
şi Bărboșii și seliştea Țoleştii şi cu ozere şi via lui 
la vârful Dobrosiăveştilor. 

Acad. Rom. pecete 3. Originalul fiind la Moscova, mă mulţă- 
mesc cu acest fragment, copiat înainte de războiu în ale mele Surete 
ms. XXXV, 137, 

34. 6949 Ialie 7 (1441). liaş şi Ştefan Vodă întăresc lui Dan- 
__ciui stolnic şi nepotului său Negrilă satele Dobromireşti și Baigsi- 

neşti pentru siujbele lor. 

Suret scos moldoveneaşte di pi ispisoc sărbăsc de 
la lliiaş Vodă şi de la Şteitan Vodă din leat 6949 Ju- 

Sureie și Izvoade, Vol, XVIII. <
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lie 7. |lnsă cât sau putut sau scos, iar cât nu sau pu= 
"tut cunoaşte sau lăsat loc deşer!|. 

+ Cu mila lui Dumnezeu Noi //iiaș Vvod şi fratele 
domuiei meale Ștefan Vvod domn pământului Moldaviei, 
facem înştiinţare cu această scrisoare a noastră tutu: 
Tor celor ce ar privi pre dânsa sau cetindu-se 0 vor 
auzi, adică aceste adivărate slugile noastre Danciul 

“Stolnicul și nepotul său Negrilă, au venit denaintea 
noastră şi denaintea boiarilor noştri, de a lor bună voe 
și au dat doao sate Dobromireşti şi Balosineşti dumi- 
sale boiariului /gnat stolnic [aicia au rămas 2 rânduri nescrise fiindu ștearse] cu ot venitul săi fie lui, co- 
piilor, nepoților și străuepoţilor şi tot neamului lui ne- 

„ Clăhit niciodănăoară în veaci. lar hotarul acelor sate să 
fie cu toate hotarăle ceale vechi, pe unde au îmblat din veaci. Și la aceasta iaste credința domnii noastre de “mai sus scrisă Noi lliiaş Vvod şi fratele domniei meale „Ştefan Vvod, și credința a tuturor boiarilor noștri a mari şi a mici. lar după viiața noastră care va îi domn pă- mântului nostru al Moldoviei, din îii noştri Sau dintru 

al nostru neam, sau ori pe cine Dumnezeu îl va aleage să fie domn ţării noastre, ca să nu strice lor această 
a noastră danie, ci ca să-i dea şi să-t întărească, de vreme că şi noi iam dat şi i-am întărit pentru a sa direa;tă slujbă. Iar spre mai mare tărie şi întăritură tuturor celor de mai sus scrise am poruncit credincio- sului nostru logofăt să scrie şi să spânzure pecetea de această carte a noastră. | S'au scris în... 

Tălmăcitu-sau de mine ieromonahul Pa - Sul anilor de la Hristos 1786 April 18. vo la cur 
[Cf. Surete ms. XLIV 255] ctre . | nici, ca boeri de divan: Balş slonuie Goa? pă găsim oa 420 

dată cu Bogdan stolnic ; Berendeai stolnic 6943 ; B dam 342 0 
dată cu Ba/ș6944; Dămăcuș stolnic 6945 ; Berend i Ea ostolaie o 
6948, 6949, 6950 (o dată cu Bogdan), Radu Piscu St cu Bogdan biv Stoinic, David 6952, Bogdan 6953. Deci Igoat stolnicul nu era dintre marii boeri de divan 

Do II
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35. 6950 Sept. 8 (1441). liiaş Vodă dărueşte lui Bode Hirje sa- 
itul Baiomireşti pe Siret. 

Suret de la lliiaş Vodă din leat 6950 Septembrie 8. 
Facem înştiinţare pentru sluga şi boiariul nostru 

dumlui Bode Hirje, carele slujind mai înainte la răpo- 
satul părintele domnii meale, iară astăzi slujeaşte şi noaî; 
pentru carea văzându noi a lui dreaptă şi credincioasă 
slujbă miluitu-l-am pre dânsul osăbit de altă milă a 
noastră şi i-am dat şi i-am întărit lui într'al nostru 
pământ al Moldaviei, pre a lui dreaptă ocină satul a- 
nume Balomireştii. cu amăndoaă culturile la Muncel în- 
ire Săretiu și între Moldova, la ţinutul Sucevii ; pen- 
tr'aceaia Ca să-i fie lui de la noi uric şi cu tot veni- 
tul, lui, şi copiilor lui, nepoților şi strănepoţilor șia tot 
neamul ce i să. va aleage maiaproape, neruşuit nici o- 
dinioară în veaci. lar hotarul satului aceluia anume 
Balomireştii cu amândoaă cuturile la Muncel între Să- 
retiu și între Moldova, să fie despre toate părţile după 
hotarul cel vechiu, pre unde au îmbiat din veac. Pentru 
aceasta iaste credința domnii meale şi a fratelui domnii 
noastre Ştefan Vvd. și a preaiubit fiului domnii meale 
Roman „Vvd, şi credinţa a tuturor boiarilor noştri mari 
şi mici, credința dumisale Pefre Hudici vornic, şi a 
dumlui Stanciul postelnic, și dmlui Baloş păharnic, 

şi dmlui Ionaș spătar, şi dmlui Joan visternic, și d-mlui 
Sas comis, şi credința tuturor boiarilor noştri ; iar după 
a noastră viiață şi domaie, cine va fi domn ţării a- 

ceştia să nu strice a noastră danie și întăritură, ci mai 

vărtos să-i dea şi să-i întărească ; iar pentru mai mare 

credinţă și întăritură, am poroncit cinstitului şi credin- 

Ciosului boiariului nostru dmlui Costea logofăt să scrie 

şi a noastră peceate cătră această, adevărată carte a 

noastră să o leage. 
Sau tălmăcit de Evloghie dascal la leat 1768 Feb. 19. 

 Posleduindusă din cuvânt în cuvâni după cel a- 

devărat suret di pi ispisoc, și găsindusă drept sau a- 
diverit şi cu a noastre iscălituri. 1796 luni 2v. 

“Dimitrie Sturza spatar, lancul Miclescul pah. 
*- Cf. Ghibănescu Condicile de documente XIV, sub anno). 

    

p
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36. 6951 luni 8 (1443) Suceava. Stefan vodă milueşte pe Iliaș Şanga cu satul Văsieşti pe Urmeniș, Boseştii pe Tazlău, o jumătate din Bădeşti, şi o poiană la Totruş. 

7 Macro Bikieto ati Gregau Boenoaa. n FCIAND BEMAN AC4- 
MARCRON, BUAMEHHTO UHHHMZ Heim Hawmnaiz AficTomz Bachma 179 Hâu OYapHT HA er 0VcaniuHT ura. GOE "TOTH Herta 

„eavru ani  &'kpuuiu  Ilan Wata Ilanri CAVEUA Haar. npago îi nR'kpuo. rkaz an EHA'keue ro npage îi e'kpnon: CAVIRBV AO Hâc, KAAOBAAN  FCMH EPO COCCORHOIO HAUtEio AACTĂIe Îi AGA Ec EA 9 Hauien Bemau OV AIOAAGRCKON CEA Han" Ezeuetpu nâ oVpaennuta DAE CT 40 cre. 1 ua rasaoe't Bocuţu. îi (șters) noaceuna E&atițiu. n ua 'rorpPul. ana neah Man ophaa. "To Bzce Buuenucatitiee INOBEI EMY 0Vpnk cz. Bzckaz Ao0koAoatz (nmz) n akreaa ro A BpaTitama ro n GOhvuaromz ro n np'kwuvuaroaz sro ni np'bipopibromz ere n BACEAIV POAY ECO HENODVIEHO HUkSAH Hă B'krn, ă korapz hus CEAAME o CTapomz koTapv pa tc nvati ua B'bkn COXHBAAN, a Ha To cr &'kpa renacmrea au BHienneanare Grebana-- gotoal H R'kpa Bparamn  nerpa BOEBOAH n Brkpa norapa tau uk - e'bpa NâHa KpcTH: cPăpore, 6'kpa nana n'kroa. Bkpa nana nerpa Yvanua. B'kpa nana Ava HEMEIUCKOTO. B'kpa nana nerpnaa. &'kpa nana Wann. ovp'kkan. Bkpa nana EPETH. MopHoro. B'kpa mana. BparBaa, g'kpa nana toprhua. n (3"kr'l) ero nana Gahuni, &'kpa Dată Banuta. &'kpa nana kosan Wâii4poRnua. B'kpa nana Banutoa. &rkpa nana BOPAAH cToannka. B'kpa uană anu Xvânu. Bkpa nana Aaona& WEDBHU. n Epaa ro HANă t9pia. &“kpa Nana Gun) ABOpHnka. akpa nana Borvw,. 'u BpaTă ere mata nauina. &kpa nana Kocnu WecPeanuka B'kpa nana Granuta MoHHW. akpa nana picura: criavapk  [skpa nana II] anapa akanu. &kpa nana Toma B'kpgul- Waka B'kpa nana Kocru Bucr'kpuuka. B'kpa nana ocru Apo | HHKCEHUA uawhuka, &rkpa tiâna Taacpa RdctkoRuu, &“kpa Nana Ilopka damitka. &'kpa nana Paava croanua. &'kpa nana Banu nep'rap'b. erkpa Măti4,,. Hi Epâra Eero nanz Taqcpz. &“kpa nana Manona4 Lpacogz a'kpa MâHă BOA Akopinkă. e'kpa nana deru. &'kpa nana (Pava e'To4) Hukă ete Mean e'kpa Mata &'pa nana (&var“h) komuca n Bpara. «ro Ga(3%) n t'kpa ezc'kaia sorana Hâuuto (as FN â no Hauieaz ineork kre csacra nenea o (on) aseterhu, (bre nani) uan cor GPATH Hauiny. ua wm Hauiere naemenu HAH EVA KTO KOFo ECrz H3neper Eurru FENAgEM Tor ipo(6ri ua ne) 
-
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OpSUIHA Hâere Adânie HAN IpORII HAZ CVTBpZAHA..H oykpknita, 
BAR EA Ada EA Ba PO MpABO HI BkpHOIO CAVXEV, A td 
BOAWAO Kpkuoc TOMY Bzceav BHWENHCANHIOAV, Brakan €cmu. 
namsatv nanv Gumonv aoroderv. nucaru. Hi ntuar nauiv apue'b- 
CNTU Eee act - namemv, coantk nuc ov Gouaek. ga'bkrv 
=SUH4. Meta 100. Îi. ANR. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Ştefan Voevod şi Domn 
țării Moldaviei. înştiinţare facem cu această a noastră 
carte tuturor cui pre dânsa vor căuta, sau 0 ver auzi-o 
cetindu-se ; adică această adevărată slugă a noastră 
boianiul Iliaș Șanga, slujit-a noao cu dreptate şi cu 
credinţă ; drept aceaia şi noi văzând a lui: direaptă şi 
“cu credință slujbă spre noi ; miluitu-ne-am lui cu osăbita 
noastră milă şi am dat înşine lui în a noastră ţară în. 
Moldavia, satul anume Văsieştii pe Urmeniș, unde iaste 
casa lui şi pe Tazlău Boseștii şi jumătate din Bădești, 
și pe Totruș o poiană anume Borila ; aceale toate mai 

Sus scrise să-i fie lui uric cu toate veniturile lui și co- 

piilor lui, şi fraţilor săi şi nepoților lui şi strănepoților 
lui şi preastrănepoților lui şi la tot neamul lui neruşeit 

niciodinioară în veaci. lar hotarul acelor sate pe ve- 

chiul hotar să fie, pe unde din veac au îmbiat. lar la 

aceasta iaste credința Domniei noastre mai sus scrisă 

Ştefan Voevod şi credința fratelui nostru Pătru Voevod 
şi credinţa boiarilor noştri, credinţa pan Cristea bă- 

trânul, credința pan Neagoe, credinţa pan Petre Hudici, 

credința pan Duma de la Neamţ, credința pan Negrilă, 

credința pan Oană Ureacle, credința pan Cristea Ne- 

grul, credința pan Bratul: credinţa pan lurghici şi gi= 

merele pan Oancea, Credința pan Balcean, credinţa 

pan Bogdan stolnic, credința pan Manoil Şerbici, i 

fratele său pan lurie, credința pan Sima -dvornic, cre- 

dința pan Boguş şi fratele său pan Paco, credința pan 
Coste postelnic, credința pan Stanciul Ponici, credința 
pan Dieniş spatar, credința pan Alexandru Leavici, 

credința pan “Toma Vereşceac, credința pan Coste 

visternic, credința pan Coste Andronic paharnic, cre- 

dința pan Tador Vascovici, credința pan Porcu păhar-
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niC, credinţa pan Radul stolnic, credința pan Vană 
portar, credința pan ...... şi fratele său pan Tador, 
credința pan Manoilă Gărbov, credința pan Bode dver- 
nicul, credința pan Fete, credința pan (Radul stol)nic, credința pan lvan, credința pan... credința pan (Bun- ghea) comis. şi fratele său Lazea, şi credința tuturor: boiarilor noştri ai Moldaviei. lar după a noastră viață cine va fi domn pământului nostru din copii noştri sau din îrații noştri sau din a noastră seminţenie, fie pe oricare altul. Dumnezeu îl va aleage să fie domn, acela să nu le strice a noastră danie, ci mai vârtos să-i întărească şi să-i împuternicească, căci că înşine i-am: dat pentru a lui dreaptă şi credincioasă slujbă. lar spre mai mare tărie a tot ce s'a Scris mai sus poruncit-am la al nostru pan Simon logofătul să scrie şi pecetea. noastră s'o lege la această carte a noastră. Oancea a “Scris în Suceava la anul 6951 luna lui Iunie în 8 zile. 

După 5 copie de la arhivele statului București plic. |n. 2 at copiilor, Cf. Surete ms. XLVI. 222), i 

  

37. 6953 Felr. 18 (1445), Ştetan Vodă întăreşte lui Lezăr şt fratelui său Stanciul 3 sate: Vornicenii, Ant i ; i dumbravă. e ntileştii şi Pârteştii supt 

_Uric scris pe sărbie de.la Ştefan Voevod, în care: scrie că: 

şi al treile sat Parteştii. y Cată înapoi întru aceastaşi condi i isori 
n h A că şi SCri Părteştilor la list. 36, la No. 6. Acolo sta sep tote ricul acesta, fiind tustreale satele Scrise întrun uric Obs. Din nefericire în condica Humorului (Acad. Rom.
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mss. lil), sunt tăiate filele 1-42, ca şi mai multe alte 

file, aşa că nu putem. da cupiinsul pe larg al uricului 

(cf. Surete ms. XLV.1083). 

Note: Antileştii vin pe teritoriul satului Ciumuleşti, la Suceava 

şi la 1474 Apri! 5 e întărit de Ştefan Vodă lui lon Bulbosea şi fratelui 

său Mihul din Fărăoani (1 Bogdan D. Stef. 11.247). 

[5 uricul lui Ştefan Vodă din 6983 April 25 (1475) se arată toațe 

„moşiile ce aparţineau Humorului; Antileştii ieşise din stăpânire mă- 

năstirli; pe când celelalte două le cuprinde: Agopuuuatiii OA, Bal- 

CORCVI ACVRpOROR ;.. HA BEPYh Goaoyuua ceao Hanatk NR PTPENIU. 

(|. Bogdan D. Stef. 1 203). 

  

38. 6955. Ghenar 14 (1647). Suceava. Strtan Voevod întăreşte lui 

' Sandru spatar stăpânire pe satele Coioşeuţi, Răscinţii, Dobovoaia, Ne= 

porotova,Vişneuţii şi Ojogul4a Nistru pentru slujbele sale făcute ţării. 

Miacrito  Bieto aibi (CTedani BROeBoAd. POCHeAapa Bf4h 

MOAAdRCROH. BUAAMEUINTE URHHAL HECHA Hat 4 aucroa Bac'kai K'TO 

Hâta OVApuT HAN? €ro CsCARIUINT -WPSUI, AVE TOT ACTII UI 

casyra Hi ekpuiu norapuni man Llanapo cnârapa cASKHA aa 

npato n E'kpro. haz at BiA'EBIE ere paote Hi uikpneto caSA- 

BOI A0 Mac, MAAORAAN ECMH ETo GOCOENOI HALEo MACTIIO- HI Ad4H 

ECMH OV Hain BEMAN OV AMOAAABCKOII, CEA Ha AUHCTPpiI. Ha- 

HAR KOAEULERUR N PBIUIUNIUA 1 ASGOBAA. 1 HEIIOPOTORA H.BH- 

MIMERI, ÎI COMOreR 4 a OVCTIE KoBhIAWHIIA, PAL ECT MAHU, 

POE O0Vez Bhieincanmoe Ad £CT. EMS MT Hac OVPHRA II CA BA 

baz Aokoacat. emS vi a“E'Teai ere n RpaTiirădi ere ni oyHBu4Tom 

€ro n npaoyiSuamoai Erori upampSprkroa ero. Hi BACEIS poa ro 

HenopSinente nuoante HaB'kKH. 4 XOTAp mara ceasaiă ca Bzckun 

CTapbiaii XOTapu Sia. na. Bra COAHBAAH. d "PA BOI ENHCâI- 

Haa ceaa "TĂnaacA Man UIEHADREA DEpEA, Mad 1 EDEA, HAUNANI- 

BOABE HE ANCA HENPHAOM H cz Mânomi BATA... N CA NAN 

cpaBoyacat, oy Gouagik 4 AOBHIA Hall IDEHAPIKĂ,.. HPABHAUCA H 

HE HMAIOT - oVenoMHIaTu TOTH Mp'RApeuentbi MANOBE OT "POTH 

EWIUENHCAHHH Ceaă Ha Mana ISHAPUKA HHKOAN HA greu. BanSke 

BRICKAA MIENADHKA: CA BACETO IPARA, d Hd "TO EET g'kpa nameno 

FC Aatn. Butiimeatuaro "GTedana BoreoAbi îi a'kpa Hâuink BoAp. 

Bkpa nana Harora. e'kpa nana Ierpa XS. E. 1. ASâini Bpargnua. 

ABOpHIkA E. D. 1pruua Hi BpATA ECO NANă BAH Aorobera. 8.1... 

(kocrii) puernapiukă. B. 11. ROCI ANAPOINERA, E, II. anii PRSanua, 

7
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8... (Bpa8âa) Bg. 1. eranuSaa notnua. e.n, Aneta cnârap'k. e, W, Băckână croAntika. E, 1, (BSur'k) koatea. n e'Epa Bachy nau 
BOA'Bp2 404 Aagrkuițe. SEAHRHY HI MdAHY. d Do Hăultat MHRoTik, KO Bo- VAF Fellpeih Han 7 ARTE atu Han COT Bparen Hauny MAN COP HAETO NAFALENE, BOVA KTO KOTo RA H3BEper EhITH, TOP 
posi £u$ HenopSuinaz  hamuero Adătia.,, (sters) ă Hă oaie HoTapamacnie Tom ovyeru$ nea'kau ccmu iauiems e'kprom$ nans dțanaS acroderS mcaru n npuekeiru nau ueuam, kcea$ Haue4iS acre. une Tagop npomanou oy Gouank ga'bro <rsune Mead Pen. Ai, 

Cu mila lui Dumnezeu noi Ştefan Voevod, domn țării Moldaviei ; ştire facem cu această a noastră carte tuturor Care pre dânsa vor căta Sâil 0 vor auzi-o ce- findu-se. Adică această adevărată slugă a noastră cre- dinciosul boiarin pan Sandro spatarul slujit-a noao cu dreptate şi cu credință. Drept aceaia noi vâzând a lui cu dreptate şi cu credință slujbă spre noi, miluitu-ne-am înşine lui cu osăbita noastră milă, și i-am datu-i-a în al nostru pământ al Moldavii satele la Dnistru, anume Coleșeuţii şi Răcinții şi Dubovaia (Stejerişul) și Nepo- rotova şi Vișneuţii (Susenii) şi Ojogul și la gura Co- "bâlcinei, unde-ii iaste Moara. Aceste toate de mai sus scrise să-i fie lui de la noi uric și cu toate veniturile, lui ŞI copiilor lui şi fraţilor lui şi nepoților lui şi stră- nepoților lui şi răstrănepoţilor lui și la tot neamul lui neruşăit nici odănăoară în veaci. lar hotarul celor sate (să-i fie) cu toate vechile hotare, pe unde din veacau îmblat. lar pentru celea sate de mai sus scrise s'a fost părât pan „Şendrică înaintea noastră şi înaintea a lor noștri boiari, cu pan Negrilă şi cu pan Bat... şi cu pan Sârbul în Suceava şi i-a fost rămas pan Şendrică care sa îndireptat; şi să 'nu aibă a mai pomeni acei de mai sus zisi boiari despre acele de mai sus zise sate pe pan Şendrică nici odănăoară în veaci, căci că i-a“ fost rămas Şendrică cu toată, leagea. Iar |a aceasta iaste credința domniei noastre mai SUS scrisă a' |uj Ștefan Voevod și credința boiarilor noştri, credința dumisale Neagoia, Credinţa dumisale Petru Hudici, credința du-



misale Duma Braevici dvornic, credința dumisale Jur- 
ghici şi a fratelui său pan Vană logofătul, credinţa du- 
misale Coste visternicul, credinţa dumisale Coste An- 
dronic, credința dumisale vană Julici...; credința dumi- 

sale Stanciul Ponici, credința dumisale Dieniş spatat, 
credința dumisale Vascan stolnic, credinţa dumisale 

Bunghea comis, şi credinţa tuturor a lor noștri buiari 
ai Moldoviei a mari şi a mici. - 

lar după a noastră viiaţă cine va îi domn țării noas= 

tre sau din copiii noştri, sau din fraţii noştri, sau din 

a noastră pleame, fie pe ori care Dumnezeu îl va aleage 

să fie, acela să nu strice a noastră daanie și în- 

tăritură, ci mai mai vârtos să i-o întărească şi să i-o 

împuterească, căci că noi i-am dato pentru a lui dreaptă 

şi cu credință slujbă, ce ne-a slujit. Iar spre mai mare 

puteare a tot ce s'a scris mai sus, poruncit-am înşine 

credinciosului nostru pan Mihăil logofătul să scrie şi să 

acăţe a noastră pecete de această a noastră carte. 

A scris Toader Prodanovici în Suceava la anul 6955 

luna Ghenar 14. 
Acad. Rom. colecţia -ms. |. Bogdan „Din documente inai- 

“tate de Ştefan cel Mare“ sub anno. 

39. 6956 Iulie 5 (1448) Suceava. Petru Vodă întăreşte lui 

“Roşţa şi iui Cojan fraţi mai multe sate şi selişte pe Tutova pe lalaa 

şi la Prut în pustiu, “ 

4 Macro BRIO MRI, METPA BOEBOAĂ UCDApA BEA AC4- 

AdECKSH.- URINA BH4MEHNTO Heckai AHCPOA HA uze'kaa KTo 

Hâh oVapiim | man ero cani TVUN, AVAE POTA  HCTHRIRUS 

ca$su namu ebpnin. nanz Poua ni pară ere poskik. caSănau 

Ham npato | n none. ram ai eu a'kaure uț Hpatovio ii epusio 

CASES 40 ac. KaAOBAANt ECANI WWCOGHOIO MANIE AACTIEIO, u 

dă | a ccâui na oy năuteti Beata cea nana KZANAMZBNEApU NA 

ASpoaoio, rac cer Pouuuni  Acmz, îi Ia mâmenrk Ppotikun. | 

TAE EC AAA ROMA. i ceantiți'k tanti cTanoko, 1 MON mutSA 

DAE GIA RAMANA. 11 KZANAMANEI. TAL Bia LOA BAH | a- 

x 

MăHECRSA, n ROMEIN TA BblA Hgan. îi $ pa ASAinaTen. 8. 

A ag | “ 

paun cuaințu  maSaa. "Ph HI AVANIORZ, ÎI none | HHMZ îi CA 

BPAPAnIui EFO,  AURIUNIIOBA NĂCIIKA. H HA crknou POE NAcIRH
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EAHo miere or nSerunu | ua npSr moare da... canoe mere 
or nSeruiu, si na aAsar'E ankuut | reni. Ahk'remza antutinoea. 
POE BACE BHUIEIHCANUO, 4 EET um (n ww ac Spukza_H) ca aa 
CEA Z ACXOAoma. A'kreaiz (uf. n pai HY. HI 9YVHvuaToa. n 
HpaSiouaroat uk. ui npaijiSp'kroai HX. HI BacediS po4S n KTO 
SYAETA. WaHBAHX%Hin  nenopSulenio unkoanite ha B'kaii, ă YoTapa 
PAM CEAGAL HI CEAHIȚIEAL Ad. 6crT NocTapoS  yorapS _nSaa H3 
BR ka cokngaan  ă ram MISC  Koiko  SamorSr xu- 
BOTII ACcHTa, d nu me cer B'kpa reuABgaui Bnuienncannare Ile | 
Tpă Boekoani. Hi a'kpa cotăp Hamik B'koa nana. w'kron aoroăera. 
H &'kpa nana IIETpa L'S8amiua. &'kpa nana AS Bpa | egnua atv 
HERA. Ekpa Nana Bpamvaa. Bkpa mata crariuioaa. e'kpa nana KocTru opiu. E'kpa nana Ban XS | ana. e'kpa nana avar AVAunu ut Epăra £ro Mata HBatia atitiâvaa | B'kpa nana AdRHAa coana, &'kpa nana Bank nop'rapte. &'kpa nana. 'vaaopa uopnoro. e'kpa Mana TAAopa Backo | Buia. cmoanună, erkpa nana Ho ana. R'kga nana "Tanopa “AMonuzenvaa. e'kpa nana Xphuk cna'rap'l. a'kpa. tata | cpasSaa nocpeatita. &'kp nana Aanuroaa &HCTepunka, B'kpa nana Paavaa NHCKA. Brkpa ana HeTpa sau | ka. &'kpa nana Aparorz. n E'kpa gachya cotapz HALĂ BEAHRHR. 1 aan, ă în Haina Horo | [avem FOCNoAăpz Haiti BEAM4n. GT ark- TEN HAI, HAR COP Hautro POAY. Han] Sa ro |.Koro sa MBBEDED  TectioAa | ps ov name eatau mor po [ani dn neno- PS Haus] aania aae IpoGti | ni noreepana (n Spknua) se Anu ECMH HM 3 Hk npaRS u aa &'kpnv (cavmta8), d na. Ute nioSr A cni j a : A 

Nica MS. centi ecua (ms i (79 mă Ss) CEAS Banul 
| icaru u np(rerkcu'ru) lu nauuS Are po netă ar Aereiber “ aicaa Ie | nameza cua 9 coouaarl cal cae Mameaig mere 

N aus, *SEA4'RTO Sus mea, muls 

| Cu mila lui Dumnezeu Noi Petr văd „ii 
Moldaviei ; facem ştire cu această “ cae o Doran țării turor cui pre dânsa vor citi sau O vor auzi-o ceti! du. li-se; adică această adevărată Slugă a noastră cre. dinciosul pan Roșfa și fratele său Cojea Slujit-au cre cu dreptate şi cu credință. Deci noi văzând a lor ae dreptate şi cu credință slujbă Spre noi, miluitu-i. pin înşine cu osebită a noastră milă şi le am dat înşine
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lor în al nostru pământ satul anume Călimăneştii supt 

dumbravă, unde iaste casa Roştei, şi la Tutova Broş- 

feani, unde iaste casa Cojei, şi seliştea anume a lui 

Stan şi mai în jos Micul, unde a fost Căliman, și Că- 

limăneşti, unde a fost Ioan Călimanul şi Bojeştii, unde' 

a fost Ivan, şi în vârful Luminatei la tântână, seliştea 

Ivului cum şi a lui Măciucă, şi mai în jos de ele şi de 

a lui Bratanici (Fratei).. prisaca lui Micșin, şi pe 

Saca mai în jos de prisacă; un loc în pustiu la: 

Prut în sus de Fântâneale, un loc în pustiu, şi la: 

valan Micşineştii, a copiilor lui Micşin. Aceaste toate 

mai sus scrise să le fie lor şi de la noi uric cu toate 

veniturile lor, copiilor lor şi fraților săi, şi nepoților, şi 

strănepoţilor lor şi împrăștiiaților lor şi la tot neamul 

lor, clne va fi mai de aproape neruşeit nici odănăoară 

în veaci. lar hotarul celor sate şi selişte să le îie pe 

vechiul hotar, pe unde din veac am îmblat, iar celor 

pustii să le fie pre cât se va putea să trăiască îndea- 

juns. lar la aceasta iaste credința domniei noastre mai 

sus scrise Petru Voevod, şi credința boiarilor noștri, 

„credinţa dumisale Neagoe logofătul, şi credința dumi- 

sale Petre Hudici, credinţa dumisale Buma Braevici 

dvornic, credința dumisâle Bratul, credința dumisale 

Stanciul, credința dumisale Coste Orăş, credința du- 

“misale Vană Hudici; credința dumisale Duma Dulcici 

şi a fratelui său pan Ivan Mânzul, credința dumisale 

David stolnic, credinţa dumisale Vană portăriul, credința 

dumisale Tador Cernea, credința dumisale Tador Vas- 

covici sto!nic, credința dumisale Nicoman, credinţa du- 

misale 'Tador Moicescul, credinţa dumisale Hriste spa- 

tarul, credința dumisale Sârbul postelnicul, credința du- 

misale Danciul visternic, credința dumisale Radul Pis- 

cul, credința dumisale Petre ceașnic, credința dumisale 

Dragotă şi credința tuturor boiarilor noştri a mari şi 

a mici. lar după a noastră viaţă cine va fi domn ţării 

noastre din copii noştri sau din al nostru neam sau ori 

pe care altul Dumnezeii îl va aleage să fie domn în al 

nostru pământ, acela să nu le strice a noastră daanie, 

ci să le-o întărească şi să le împuteriască, căci că în-
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sine le-am dat pentru a lor dreaptă şi credincioasă slujbă. 
dar spre mai mare tărie şi împuterire'a tot ce s'a scris 
mai sus poruncit-am înşine la al nostru credincios lie 
logoiăt să scrie şi să atârne a noastră peceate cătră 
această a noastră carte. A scris fiul Ispaşii In Suceava 

“la anul 6956 luna luli, 5 zile. E 
Pergament pecete atârnată cu ŞnUr : “f neah IV NETA Bo SĂRI roenoAap seman mwaaagckon. Cap de bou, Acad, Rom. pecete 269; donat de Gh. Gh. Paviov. (cf. Surete ms. XXX. 692). 

40. 6961 (1453) Februar 8. Suceava. Alecsandru Vvdul Maol- dovii întărește lui Oană postelnicul satul Stroeştii, pe Moldpva, în gura Şomuzului, dat lui de mătușa sa Maruşca Stroioae. 

maci Batieio ati AAtKcaH Apa BOEROAA TCOAp+ BEMan MOAAAECKEH UHHUM  3HAMEHHTO He cka AHCPOA  Hâluna K'FO HAN OV3pUT BAH ro oveablititr umvun, Goe npinae mpa, nasu n np'ba, nau un mu Bo | taphi cmpeacoga MApVILKA 0 CBOLIO ACRpEIe „BOA N AAA HENOTY cRotu naun anu | mocmeanukv ceao. canoe cp FIU Ha CVETIE UHAY3A ua MOAAaB'k va vru | „Ho ani Bu- A'keuie HX ACEpOE rIpoustoaenie rmanke u Ali EC  Adan "Tor MPAADEMEHHOE ceAo cTportpn wa vru n CA MAHNOA Ad ECT Wanv DAN opun n ca BACAAM. AOXOAoa | cawv u AETEeMz cron Bpa-: “THAM& ECO H GOHVUaroMz n Bacew POAY - ero Henopv | sennie HHKoanăi na Bah. a make Bâpe KTo Bi yorna "Tibanu 34 POE CEAo CAT Hunt | en Bparin uan HEROTIA AAN EVA KTo COT EH 04 COUoV ei nau cor PAV ata | TepH ei (SiC) va Emo... m'kraru ua ana 34 Tot cEAO To(7) aa Banaaru('r) sat'kan$ | Ă pSBAu AHTOCO cpeBpa. 4 upu me 4) Bni(a)mapregn na(ii) Avavk &pacgii(u) agopnu(k) n nau | aanonao 4 ua CFĂUNUVA. HAN KocTe FPAKAAAE HI GpaT £ro nau DETDB. Dai Bahuan, nau BâNd. Xvaânu Hi Dau Boa'k uanapoanu, nan RHTOATA nai. kocru AdHORIIU;-. Han „AAB& CiATâpvaa, Nan Avavk Bucriapiinn NâH uerp mocPeA. nan AJIHEOpA Han Hgân croat nau pai Roatuc ui HEX oVcuy MAIHY GOIApA HI BeAHKnIţ | ui MAâRIȚ. 4 Ha noaurse kpbnocz geakan cca name a'kpuomr nâuv an | xanav sorederi nu CATH HI HeuiY ru? ipugkeuTru Kceati aere Haier, ue oua ev cub gakro —rsuăa pre n. Ma
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Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
domn ţării Moldaviei ; facem ştire cu această carte a 
noastră (tutur.r) cui pre dânsa vor căta sauo vor 
auzi-o cetindu-se ; adică au venit înaintea noastră Ma- 
rușca Stroioaea de a sa bună voe şi a dat nepotului 
său, lui pan Oană postelnicul, satul său Sfroeștii la . 
gura Şomuzului, pe Moldova, îmbe cuturile. Deci noi 
văzând a lor bună învoială, și noi înşine aşijderele 
am dat pe cei de mai sus zis sat Stroeştii, îmbe cu- 
turile şi cu moară, să-i fie lui pan Oană uric cu toate 
veniturile, lui şi copiilor lui și fraților lui şi nepoților 
şi la tot neamul lui n.rușeit nici odănăoară în veaci.. 
Şi iarăşi ori carele ar vrea să părască pentru acest 
sat din alți fraţi ai ei sau nepoți sau ori carealtul din 
neamul său sau din neamul părintelui ei sau din nea- 
mul îmei sale sau ori care alalt ar pârî pre Oană pen= 
tru acel sat, acela să plătească zavească 60 de ruble 

curat argint. lar la aceasta fost-au marturi pan Duma 

Braevici dvornicul, i pan Manoilă, pan Stanciui, i pan 

Coste parcalab şi îrztele său pan Petru, pan Baiceanu, 
pan Vană Julici, i pan Cozma Șandrovici, pan Vitolt, 
pan Coste Danovici, pan Albul spătariu: pan Duma 

visternic, pan Petru postelnic, pan ȘŞtibor, pan Ivan 
stolnic, pan Jurj comis şi altor toţi ai noştri boiari şi 
mari și mici. lar spre mai mare tărie poruncit-am înşine cre- 
dinciosului nostru, dumisale Mihail logofătul, să scrie 
“i a noastră peceate să o acăţe la această carte a 
noastră. Scris-a Dobrul în Suceava la anul 6961 Febr. 8. 

Obs. Originalul pergament, Arhiva Muzeului Municipal laşi 

pliciV.! din donaţiunea: Drosul. Sunt şi 2 surete: unul „său tal- 

măcit de Evloghie dascal leat 1768 lunie 19, Şi el traduce : WBA . 

kvrai : cu amândoao cuturele; iar Aa BaraATHT? sanrkev 3 pvaau. 

să dea gloabă 60 ruble ; altul: „de pe sârbie pre limba Mo dbve- 

nească am tălmăcit la anul 1815 lunie în 13 în laşi. Clucier Pa- 

văi Debrici*. E: are 2 note mărginale : crpea cepă AA apvinka „Ma- 

musca fata Stroescului (d+r nu arata ritos că-i fată or! giupăneasă 

a Stroescul i; ra AA SANA4THT aRkekv 8 ovBau. Să plăteasca za- 

vescă 60 ruble (şi mai zice oareşice, dar nu să înțelege că-s ştearse 

rândurile, Zavească hotărât darea sau greceşte zevlăua, redate 

Ci. Surete ms. XLII.1).
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Obs. În greacă sat î2wov, însamnă petit ruban, bandelette, petite 
corde. ȘI 

erpoacona, este cetit rău crpoa Sora: cum rectifică d. M. Cos- 
făchescu „Marusca Stroioae. lon Neculce 1V.177). 

41, 6962 Out. 3 (1453). Petru Vodă scuteşte de orice vamă 2 
cară cu peşte a măm, Homorului. 

SS MACTILO BÎEIO ÂNH METPZA BOFROAĂ. POcUOAApa BEAM Al04- 

AdBCKOH, UHHHAL StaaieuuTo ue cum ancroa gzckm Ko naut S3pur 

HAu £ro ScaniuuT urSuti. WE BAAPONPONSEOAN FCNACTEOMU CROM. 

RAPBIA H WMCTHAA i CERTANA CPANEMZ H AdAH EC CECZ ACT 
„MoHăcrupegu  natieaS rac cer pam np'kee'krku oropoanun 

(Bu). com komopa. 3a name 3apatie H 3a aSiue ce'k'ronountuliiy 

HăUIHĂ pPOAHTEAHH, Hă To BapE KOAH HMET NOCAATPII MOHACTHPA Ta 
AB4 B03H 119 pHEBH. HA ASHAZA, HA Hă E3t04.' HAN Hă BATA. 
HAH Hă AHHCTpH. HAR B54, KVAa NOUIAIT. 4 'POTIE BO3H Aa he 
HMAT AATH MhIPH HIPAE Oy Hale BEMAN. Wa BpOAAȚ ÎI HA - 
np'kaoaoy H TACE HAMST Râacru pun$S $ THX RO30Y. Han BSAEr 1p0- 
AANHA MITĂ HAN HENDOAAHA. a MWPo Aa He AdaST HUrAE $ 
HAUEH BEMAH. d4H Ad AST AoBpozoatio Be3 Backoii B4B4Bu. n 
Tăâi9 HASUH HI WAT Sa ce. WpOTOA HH EA MUTHHE, HE Hanu 

- BEman Aa ce he cavkr noaScuru Sacru Aire ue TAŞ  RHUIEIINCAz 
HHRIX ABA BROSH. 4 KTopu AT HAR YPEAHHR Hduiti NOKScUTH 
S3eru aro îi nopSunru naut Aânie H nncânie, POT Aa ca 
Sapun wr ac ReainSto auz n AUpTĂIO. FenACTEAMU. 4 Ha "To 
ECT B'kpa renacreaan Eututnneannare Ierpa goegoai n 'kpa 

EZCEY Roapa HAI HX. H BEAHKUX 11 dtaauy, n nuc Lecoprie Gpaihu H 
Ilegeu, oy Gouanu. nare —SUĂg, G0R, r, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, gospo- dar ţării Moldaviei, facem știre cu această carte tutu- TOr Cui pre dânsa vorcăta sau o vorauzi-o cetindu-se ; adică binevoit-am Domnia mea cu bună și curată şi ld- minată inimă, dat-am înşine cu această carte  mănăs- tirei noastre, unde iaste hramul Prea sfintei Născătoa- rei de Dumnezeu, de '/a Homor, pentru a noastră să- nătate, și pentru sufletul sfânt răposaţilor părinților noștri; spre aceaia ca ori unde va avea de trimes .mă- năstirea aceia doao cară pentru peşte, la Dunăre saula ozere, sau la bălți, sau la Dnistru, sau ori unde aiurele
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va trimeate,.iar aceale cară să nu aibă a plătire vamă 
nicăiurile în ţara noastră, la vaduri şi la transporturi 
şi unde au a încărca peaştele în aceale cară, sau vă- 
mile fiind vândute, sau nevândute, iar vamă să nu dea 
nicăiurilea în țara noastră, ci să meargă în bună pace 
fără nici o zăbavă, atât la dus cât şila întors înapoi. 
De aceaia nici un vameş din ţara noastră să nu cu- 
teaze a îndrăzni-să ia vamă de la aceale de mai sus 
scrise doao cară; iar Carele vameş sau ureadnic de ai noş- 
tri ar îndrăzni să ia vamă şi să strice a noastră danie, 

şi scrisoare, acela să ia de la noi, mare caznă şi ur- 
gia domniei meale. lar la. aceasta este credinţa domniei - 
meale mai sus scrise Petru Voevod, şi credinţa tuturor 

boiarilor noştri a mari şi mici. A scris Gheorghe Sâr- 
bul și cântăreţ, în Suceava la anul 6962 Oct. 3. 

Face: parte dia condica Humorului (Acad. Rom.ms, Il! fila 83;) 
doc. No, 167: (cf. V. Părvan, Alexandrel Vodă pg. 124), Colecţia ră- 

- posat |, Bogdan. Documente slavo-române înainte de Ştefan Vodă 

(1400-1457). . 

42. 6963 Febr. 8 Iași (1455). Alexandru Vodă întărește măn, 

Neamţului pământal de la Topolița, hotărât de Coste Ţolici; se va 

pune zavescă 100 ruble de argint. ” 

Macrite Biro Ain SÎAeBanApA EOEBOAA. PEIAPA BEMAN MOA- 

AABEKSII. UMHMAL BHAAEHATO CHA HaUnAt ANCTOAI )BZCAA KTO Hân 

Oy3pH'T2 Hân ECO oyeasituii'P, WPSU GOE BATOIPOHSEOAN PenAc- 

"PBAMH HAINA BATALIA UPOHBEOAEHIEAL Hi UNCTHMZ H ce'kraniai co AIeat. 

Ă COP EZCEĂ HAUEĂ ACEPOROAEĂ H WT Bd MICAOIPia ARO AA... 

OVTEPZAHA Hdui ...MOHACTHBH GOT HEMILA, HI AdÂN ECAU ACnac- 

'Epn Matuea$ GOT NdMua HAERE  Xpa cRTOMĂ  BA3ucceHiro 

“au6 3EMAr o. ec Woaan Heat ta meonsanuk. tjo Koan Xe: 

Tuau MuTunui WT H'RMILa MBOAAEAPE Toro. BEMAN TELkeBH TAL 

XoTapna kocre WonHu = A MEMIIAUIN, TOE EZCE BAIIIENHCAHNOE AA 

EC TOT BEMAIO. MOHACTEIIO. HAlEMS COT kata 0YpnkZ 11 cz 

BECAA ACKOASAL, HENISpEUIENAO HHKOANEE HA grai, a XeTÂgz Aa 

ET UT oVenyk cropon KSAa XOTapHAI KOCTE UOAHU (Sic) a Ha 

TO cm BE'kpa taiere FENACTRĂ. BBILDENIHCAHHALO Slaeganapă BOEB9- 

ani. n ep Borapa Hauniy, B'kpa. nana cTanugaă. gkpa nana Banu 

n
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Banu, B'kpa natia AanuSaa Npzanana, Bkpa Mana KOBAH ttan- 
APOEHUA. B'kpa natia dseaopa aoprna, &'kpa nana fana cnarapt 
B'kpa nata nerpukă mocreannita. n &'Epa Bac'ky Eorapa Hauuiy Br- 
AHRBIY ÎL aaatiă, A DARAN HMET MHCTHUA WP Hemuă 'TkraTu 
Han oychom'kiSru sa mom XoTâp B54, Kro cor 'rparoackoro uAo- 
grkka, rrom Aa Bânntrur 3ag'kuk$ co pSnau CpEBpA. A Ha BCA 

„kp'kriocr Beakan ccm nauem8 erkpnoas nanS ilanapo aoroders 
npue'kcuru Ham neuar KcemS ac nâueS. nuc AoBpSa ov, ta- 
ceoy, Ba'kreo sur. dicta. der. î. . 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
Domn ţării Moldavii, facem ştire cu aceattă a noastră 
carte tuturor cui pre dânsa vor căta sau auzind'o vor 
ceti-o ; adică bine-voit-am domniia mea cu a noastră bună 
vreare şi curată şi luminată inimă şi din toată a noas- 
îră bună vreare şi de la Dumnezeu ajutor ca să (dăm 
şi) să întărim a noastră (danie sfintei) mănăstiri de la 
Neamţ, şi am dat înșine mănăstirii noastre da la Neamţ, 
unde iaste hramul sfintei Inălţări pământul nostru, 
carele iaste lângă Neamţ la Topoliţea, iar când ar vrea 
vameşii de la Neamţ să vindă acel pământ al Teţcu- lui, unde a hotărât Costea Țopică cu megiiașii; acel tot 
de mai sus scris să fie acel pământ mănăstirii noastre de la Neamţ uric şi cu toate veniturile neruşeit nici- odinioară în veaci. Iar hotarul să fie dinspre toate păr- țile pe unde a hotărât Coste Țolici (sic). lar la aceasta 
iaste credința domniei -noastre mai Sus scrisă Alexan- dru Voevod şi credința boiarilor noștri, credința dumi- sale Duma Brazvici, credința dumisale Manoil de la Hotin, credința dumisale Stanciul, credinţa dumisale Pe- tru parcalabul, credința dumisale Vană Julici, credința dumisale Danciul părcalab, Credința dumisale Cozma Şandrovici, credința dumisale Fedor Vornic, Credinţa dumisale Albul spătar, credința dumisale Petrică pos- telnicul, și credinţa tutuzor boiarilor noștri a mari şi a mici. lar dacă unii din vameşi de la Neamţ vor pârâ sau vor schimba într'acel hotar, ori care ar fi dintre oamenii târgoveţi, acela să aibă a Plâtire zavescă 100 rub e de argint. lar spre mai mare tărie am poruncit
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credinciosului nostru boer . Şandru logofăt să acăţe a 
noastră peceate la această carte a noastră. A scris 
Dobrul în laşi la anul 5963 luna Februarie &. 

Acad. Rom. colecția Ion Bogdan. 
> 

43, 6963 Aug. 15 (1455) Suceava. Petru Vodă întăreşte lui 
Petru comis mai multe sate la Ţuţora cumpărate de la unii şi aiţii. 

Macrito Biro mb Îlerpz ROEBOAA FEApPA BEMAN MGOAAAR- 

CKOH. UHHHA BHAMEHHTO He AHCTOA HAUHAM EZCAM KTO Hâti 

S3pur. Han ero Scasiuur yrSuH, GO "Tor HCTHUMbIA Hai B'Ephei 

sotapun nau IlerpS koamne caSzna nam ngazo n p'kpno. TiRai ai 

EHAkeuiH £ro pagSro Hi B'RpHSIo cASKEOVIO AO Mac KA40Ba4H 

ECMH ECO GOCORHOIO Hanuleto MACTIIO Ad4H H NOTBEPAHAH ECMH, EMY 

OY Hănten Seman OV Moapagekon. ceao-fia 'TvToR'k. Hana'k rpa- 

AED, DAE CT AC Ero ti VOUĂ favpoan'k H CTANUMREDU H 

HAGAI 94, uerzulk Io RYNHA OP MHXVAA A0robera 3a ni 

SAT, Hi TAOAEHH [10 EYNHA GOT MHXVAA TVAOpH. 84 HE S44ThIX 

1 EOPUEN 119 KVIHĂ COT CHOBE HErpHAOBH 34 4 BAATBIĂ i td 

Bepă GmSathua Aparcuin, H maAiia ro GT AU, 19:06 Bhiuig 

NHCANHOE Aa Ec EA8 GOT Hac OVpHk Ca BBCAMb AWXOAOMA. 

Ev, n Arme” €r0. n BpaTiamb €r. H SHOyUăToab £70. Hi NpAS- 

nSuaToa ro. H DpAlpăpAToAa £70. H BZCEMV POAV Po KTO 

EVACT  HAHEAHXKHÎN  HENOPVULEHNO HHKOAHA HA B'kku. 4 XoTaph 

TAM CEAGAL AA EC NOCTAPHMU XOTApH EVAA H3 aia GOxHBaAn 

A H4 To ecT B'kpa PCNACTPEAMH  EBILIEVHCAHHAO [lega BoERoAbI. 

H Bbpa murgonoanTa Hamero Kvp OrcdrrucTa. n e'Epa ApXHAtan- 

APhTa Hamere kg EVeTATiA. H B'Epa HaUIHX BOrdpz, gkpa nana 

GpaTvaa, B'kpa nana MAHOHAa. E'kpa IAHA XOTKO ABOPHHKA. gkpa 

HăHă Mukanaa aorodera. B'kpa Mana Gmanuroaa.Bkpa nana Ilerpa 

NPARAAEA. B'kpa Mata WaHH 1IbiH'Teua, B'Epă Nână Heana Rănuata 

B'EpA Nana KOBAH WânapoeHua BrEpa Nanid AAHuIOAA. g'kpa nana 

ASMH Mpzkaaâga, B'kpa Nana ApArocaaBa. erkpa nana cuna. B'Epa 

nana ASau mmkaua, &rkpa nana Paqvaa cnarapa. g'kpa nNană 

MUKVAa necmeannkă, B'kpa Mana GOA EHCTIAPHHSA. g'kpa iata 
n &'kpa BZCAY 

APăroui A WamHuka.. B'kpa nana MHXSAa CTOAHHRA. 

BOIAB HAlHX G04AABCKbIX REANKBIX H AMădblX. d HO Maui 

KTo BSacr renapz fam BEMAH. VP A'E'ren HâWHX HA OP 

HăUIErO  MAEMERE. EVAKTO KOTO BA HBEEDET  EHITH, TOT (I96bi 

Surete și Izvoade, Vol. XVIII, 5 

XHROTA 

- £ 

= 
>
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HENOPVUINA Hâtero Aaania, aan 1pioBhi HA vrerpana'b n vpbrnak 
BANVKE ECAH AdAH EMv Sa sro npagoro Hi 34 a'kpnot CAVK6V, ă 
Hă BOAtute No'TBEp%Aeiiie "Tom Bzceav Ehieliucainodiv aeaban 
€cmH Hamemv e'kpnoamv, nanv Ilerpv acroerv nucamu ui npu= 
&keuru nauiv neuar kcemv aHeTwv nameav. nuc Bvanaun $ Gw. 
“4B'k ga'kmro =+suar, Meu. aYr. ci na auz Semenic cer'bu Bu. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 
țării Moldaviei, facein ştire cu această carte a noastră 
tuturor cui pre dânsa vor căta sau auzind-o o vor ceti. adică acest adevărat şi credincios al nostru -boiaria, pan Pefru comis a slujit noao cu dreptate și cu cre- dință ; Drept aceaia noi văzând a lui cu dreaptă şi cu credință slujbă spre noi miluitu-l'am Cu a noastră ose- bită milă am dat şi am întărit lui în al nostru pământ al Moldovei satul pe Tutova anume Grădeştii, unde iaste casa lui, şi inai jos Făuroanea, şi Stănijeştii, şi Nălmăjeştii supt Cetate, pe Care le-a fost cumpărat de la Mihul logofăt, drept 80 zloți şi Glodenii ce 'au cum» părat de la Mihul Tudor drept 53 zloți; și Borceștii, ce lau fost cumpărat de la fii lui Negrilă drept 60 zloți, și la vârful Studeniţei Dragsinii şi padina (valea) de la hambare; toate acestea de mai sus scrise să-i fie lui uric cu toate veniturile, lui şi copiilor lui, şi fraților lui; şi nepoților lui Şi strănepoţilor lui şi răstră- aa nepoților lui și Ja tot neamul lui ce-i va fi mai de a- proape neruşeit nici odată în veaci. .lar hotarul celor sate să fie pe vechile hotare, pe unde din veac au îm- . blat, lar la aceasta iaste credința domniei noastre, mai 

Eustaţie, şi credința boiarilor noştri, credința dumisale Bratul, credința dumisale Manoil, Credința dumisale Hotco dvornic, credința dumisale Mihail logofăt, c 
misale P - calab, credința dumisale Oană Pântece, credințe a misale ioan Bălcean, credința dumisale Cozma Şandro- vici, credința dumisale Danciul, credința dumisale Dima parcalab, credința dumisale Dragoslav, Credința dumi- N
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sale Sin, credința dumisale Duma Micaci, credința du- 
misale Radul spătar, credința dumisale Micul postel- 
nic, credinţa dumisale lon Visternic, credința dumisale 
Dragoş paharnic, credința dumisale Mihul stolnic, şi 
credința tuturor boiarilor noștri Moldoveneşti a mari şi 
a mici. lar după a noastră viață cine va fi domn ţării 
noastre din copii noștri sau din al nostru neam, peori 
care altul îl va aleage Dumnezeu să fie domn, acela să - 
nu strice a noastră daanie, ci să i-0 întărească şi îm- 
puterească, căci că înşine i-am dat'o pentru a lui dreaptă 
şi credincioasă slujbă. lar spre mai mare tărie a tot 
ce s'a scris mai sus poruncit-am înşine la a! nostru cre- 
dincios, dumnealui Petru logofăt să scrie și să acăţe 
a noastră peceate la această carte a noastră: A scris 
Vulpaş în Suceava la anul 6963 luna Aug. 15, în ziua 
Adormirii sfintei Născătoare de Dumnezeu. 

Acad. Rom. ms. colecția lu! Ion Bogdan, 

44. 6964 Martie 1 (1456) Neamţ. Petru V-dă tutăreşte mâna. 
Neamţului iazerul Zagorna pe Nistru, cu gârlele lui, și desetina prise- 
cilor de pe Nistru, 

p 
HACTIEIO BAFÂEIO AbI ETP EOEROA. POCRSAApZ SEAN MOAAAR- 

CROH. unuia ia | To c'Rm$- ancmroa. Hauat Backmh K'TO Haz 
ovVapiir nai sro u'rouuli cvcAnituuTh KoMY | BOYAET. Toro 10TpeBu 
SNA. AdAH ECMH. Hi NOTEPZAHAI. Aaniră poanrta'k nauiero | cre. 
î194H8ui4ro, ast3an( Apa) EOEBOAN, | io ni cavkru Sasiuia ru, . 
OT Hain pan | in. n 07 hau Boakpz. nume. 8 e3tpa 
Baropu'kn, BanNSKE cc Aa WT HAlHX | WEPAHROR MOHACTIIpro 
COT Tlkaua. make scan Ada n NOTPEPZAHA). cz Sena | AoXko- 
A0M. ă KoTapa en A0au Îlicrpoa GOT RHUIHA. ACav 40 VePHE 
Baropu'ku | n ca ezckain rpzaaun, oanko Snapatri $ aaropr't. 
H TpBAH ROEBOAHHBI, H | CA 1MACHKOIO. HRAMKOBA 1 IIACHRA. 34- 
repibu, n pu Bpoqoza Haa nuerpik, | yanoponr opagnka. n 
na Scru sarepu'bu n ac avu koauto unu | uk $ mor o. 
TapS £ S HX ACBBORH. HioBbI HE XOAHAZ HHKTO. BEA H3BOM | 
n $ BAaToy. HU VunT Aa ca He cavkera vmuuari HukTo. ă 
Tako, 9Y on XOTap | aecaTunv WT uuoan BSAuun EvAWTI



  

AA HAdET, BEPET AECATHH V  Motacrupekoatv. | p'kauu- u 'ma- 
KO. AMRITĂ. 19 BVAVTA APATH pHBV v XOTap 3aropubu. ă ra 
ecmA B'kpa | renABaâin. n Bkpa Bach ROrapz Hain Bec Îkhl' m 
Main, Muc oY Hemui EAT Su ăA, mapr a. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 
țării Moldaviei ; facem înştiinţare cu aceaştă carte tu- 
turor căror spre dânsa vor căta, sau cetindu-să o vor auzi, 
cui va fi având trebuinţă ca să o ştie pre ea. Cum că am 
dat şi am întărit dania a născătoriului nostru celui ce 
întru sfinţenie s'au odihnit, “Alexandru Voevod, ca să: 
nu îndrăznească a să amestecare din dregătorii noştri 
— pbannuu — şi dintru ai noştri .boiari, nimene la iazerul 
Zagornei, pentru că iaste dat de strămoșii noștri mă- 
năstirii de la Neamţ. Aşijdere şi noi Pam dat şi Pam în- 
tărit cu tot venitul. lar hotarul lui în jos de Nistru' din 
Chițcani (Chişna) în jos până la gura Zagornii şi cu toate 
gârlele, câte cad în Zagorna, gârla Voevodina şi cu pri- saca lvancova, şi prisaca Zagornii şi trei vaduri la 
Nistru: Havoronea, și Corabsca şi la gura Zagornii; 
Şi toate plutele câte se vor face întru acel. hotar şi în- tru a lor dumbravă, şi nimene să nu umble fără de voia 
lor şi nici la bălți să nu îndrăznească a să amestecare nimeni. Aşijderea câte priseci vor îi în hotarul acela de la acelea să ia desetina mănăstirea după rânduială. A- - şiiderea ŞI vama de la cei ce vor lua peşte în hotarul Zagornei ; Care spre aceasta iaste credința domniej mele şi credința a tuturor boiarilor noştri a mari şi a mici. Sau scris în Neamţ la anul 6964. Martie |. 

După Condica lui Andronic „Istori a Pg. 25. Acad. Rom, ms, 4606 tila 18, (ct. mă văstirei, noului gi Surete ms. XXV. III, 59), AIR Ri 
. â5* 6968: April 13 1460), Suceava Juri Galbenul stăpânirea pe jumătate de Cheţeleşti Ia Sircţ' cumpă- rată cu 78 zloți de la Roman. iar jumătate să € ție Roman Teme- ; acesta cumpărase cu 75 zloți tot satul de la Frăne Dragoş. 

Stefan Voevod întăregte iui 

MACI Etera. . ia MACI Bfeo. ani Gredan BOEROAa, rSenopapa 3EMau AaRcKOu 3HN4mEHuHTo UHNHA HCCAAM AUCTOM HâulHA BE&CAAL STO VâpuT uAn ro veanuuT ur 
Ba BSALT. come nginae nigra 

—— 
Hatin. u riprka, ocean Haunatii 

Sun, ioan moro | oa NOTpEEH
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BOABE BEAHKHMU n Maanati. cavra naui pane Aparouit | no ero 
ADEDOH E9AH. Hi HARGIM HENONYKEN A LIPOAdA CROE CEAO npaesio 
sro WTHHHY, 410 (WWH AoGHA WT Oycero MpABA N Săkona. wr 
ânzaAprika n WT | Epara ero avril, Haitaua navagunka.. cuHHoRA. 
mana ceaS  nemeaeiin na caper'k, cavsk nameaiv. Pomanv 
TEMEUECKOVAS, 34 6 SA4Tu TAapekhii. d VToMME MAR OVeTaa 
Poman "TPEMEUIECEVA, TPAKOWZ 110 £PO ASEBOH BOAH H NPOA44 n9- 
APEMHA cea wW' KemeaeiiE | or cgoero ipuka. cavs'k Naemv 
nanv >vp'& raagen8 3a af 344'7u TATapekBIX. UN9, ati EHA'EBun 
HĂ ASEBOH BOA n maae |, a au mMakOz ecatu Ada îi nor- 
EPZANA Ă WF Hac POE NpEApEUENZHOL NOASBHHA ceAd (07 KEU,EAEIIhI, 
„CAS HamemVv Manv pă raa | Be Ad ccm mw oypnk. ca 
9VCHMH OA AOXOACAI, TAROKAE N AETEM FO NI EPATHAN ero, H 

_ OA HOVuaTom. £ro. H npavuvuaroma ere îi mpa | tpovprkrom ere 
11 OVCEMV pOAY. 679. KTO CA EMY BOVACT NAHBAHKHRI HEIIOpVUIE= 
WHO HukoAn2ke Ha B'Bkbi B'bunbta, 4 oTapt tra Aa ET OT vcuk | 
cTopon 104 XoTap'.  NoAcEHHA CEA. GOT KELEAELIBIH Hi N9A Yo- 
TaprE H COT Veero HPUXOAY M9asBHHă Aa Acpiaru Pomanz (SCris 
deasupra rândului). 4 na mo ser RtAnkaa map | pna 
MAtIErO PENABA. BhiienHcaHHaro. Gredana Boegoqbi. H oVenk BOAp 
Hăuiij. nai Manonaa, la CTatizu9YA. nah EAaukva. man Loanz | 
ABOpHUS, Nan XOAKO tpuBopz. nah Toma Buhae, ian mukpan. 
Hat, HETpA MoHnu, nani aasa cnarapt. nat a43a, | nau yyAko kpe- 
menu, nai - Hcana Hemenenbi n nan Grregko AZMANKVUEEHU. 
nat Herpu. nat nosmuua. nau BVĂTE, Dan doru | cu. nau Ga- 
FHUI CRATAp. NaH 1074 EHCTEPHHR. Mat KpacHHLU nocT'kanu. na 
TĂACp UâuHHK. DâH 3EHAg'k croanunk. nân ÎCOH Koauc. | n pin. 
HAN VeH BOABE. BEAHUH H ăn, i ve AMEKHAUIERE MĂ. Io 
Hip | mon_Bnan. a Ha Boauiwvro kprnoera monv OVCEMV EH | ue- 
TICAHNOMV Bea'RAu tcMH MAnv ACEpvAY aorozerv nucarn. n neuarr 
HăuV NpigecHTH. Kcev AucTv Hamut | av, nuc Toma 0 Govuagik 
BART sun art, 0 v, At Backpeceni a XOHCToRA. 

  

Cu mila lui Dumnezeu Noi Ștefan Voevod, Domn 
țării Moldaviei, înştiinţare facem cu această Carte a 
noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau 0 vor au= 
zi-0 cetindu-li-se, cui va îi de trebuință să ştie; cum 
a venit înainte noastră şi înaintea tuturor a lor noștri 
boiari a mari şi -a -mici Sluga noastră Frâne Dragoș 

A
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de a lui bună voe şi de nimeni silit şi'a vândutalsău 
sat, direapta lui ocină, pe care a câștigat-o după tot 
dreptul şi legea, de la Andreica și de la îratele său 
Luca—fiii lui Iliaș paharnic, anume satul Chefeleștii 
pe Siret, slugii noastre lui Roman "Temeşescul drept 
70 zloți tătărăşti. Şi întru aceasta iarăşi s'a sculatu-s'a 
Roman Temeşescul iarăşi de a lui bună voe și a vân- 
dut juinătate. sat din Cheţeleşti din al său uric slugii 
noastre panului Jurj Galbenu drept 35 zloți tătărăşti. 
Deci noi văzând a lor de bună voe şi tocmală, iar noi 
iarăşi înşine  datu-i-am şi i-am întărit şi de la noi 
cea de mai sus zisă jumătate sat din Cheţeleşti, slu- 
gii noastre panului Jurj Galbenu, să-i fii lui uric ct 
toate pe jumătate veniturile, anume copiilor lui şi 
îraților săi, şi nepoților săi şi strănepoților lui şi. răs- 
trănepoţilor lui şi la tot neamul lui, ce i-ar fi mai de 
aproape neruşeit nici odănăoară în veaci vecilor. lar 
hotarul ei să fie din toate părţile jumătate hotar, iar 
jumătate sat din Cheţeleşti şi jumătate hotar și din toate 
veniturile jumătate să le stăpânească Roman. lar spre 
aceasta este marea mărturie a domniei noastre mai sus. 
scrise Ştetan Voevod şi a tuturor boiarilor noştri, pan 
Manoilă, pan Stanciul, pan Vlaicul, pan Goian dvornic 
pan Hodco ȘŞtibor, pan Toma Ghinde, pan Miccerai, pan 
Petre Ponici, pan Albul spătar, pan Lazea, pan Hudco, - 
Creţevici, pan Isaia Nemţanul, pan Steţco Dămăcușes- 
cul, pan Petrică, pan Cozmiţă, pan Buhte, pan Fetion, 
pan Sachiş Spatar, pan luga visternic, pan Crasneş pos- 
telnic, pan Tador ceaşnic, pan Zbiiarea stolnic, pan lon 
comis, şi alți ai noștri toţi boiari a mari şi a mici, şi 
toți megiieşii lor, care întru aceasta au fost, lar spre 
mai mare tărie a tot ce s'a scris mai sus porunciț-am 
înşine dumisale Dobrul logofăt să scrie şi peceatea noas- 
tră să O atârne de această carte a noastră. A. scris 
Toma în Suceava, la anul 6968 April 13 în zioa în- 
vierii lui Hristos. IN 

Original pergament ; are 3 | | 
ent; peceţi, din cari 2 ale boerilor;'-au tost 9 peceți atârnate. Ci. Surete ms. ÎX V.399, Ion Bogdan Doc, lut Ştefan ce are 1. 43, avem dat un suret incomplect luat după Condica 

—————
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46, 6974 (1414). Iunie 11. Ştefan Vodă întăreşte pr. Toader e- 
gumenul de la Bistriţa stăpânirea peste mănăstirea de la Tamaş, unde 
a fost Marta Călugăriţa, cumpărată cu 60 ughi. 

Suret de la Ştefan Vodă din leat 6974 msţa lunie 11. 

Facem înştiinţare precum au venit înaintea noas- 
tră şi înaintea tuturor boiarilor noştri mari şi mici sluga 
noastră Șfeful din Tamași, de a lui bună voe de nime 
silit şi a vândut din al său drept uric o mănăstire din 
sus de Tamaș, unde au fost Marta Călugărită de ceia 
parte de Siret mănăstirii noastre, ce iaste din sus de 
Piiatră, unde iaste hramul Adormirei Prea Sfintei Năs- 
cătoarei de Dumnezeu şi unde iaste egumen popa Toa- 
der, și o baltă anume Martina din obârşie până în gură 
pe de amândoao părţile ; deci acea baltă, anume Martina 
şi cu tot venitul ce se venia. acei mănăstiri s'au pre- 
uit drept 60 de ughi tot bani-gata. Și după aceaia 
Sau sculat popa Teader egumenul şi au plătit toţi a- 
cei bani în mânule Stefului din Tamaşi denaintea nos- 
tră şi denaintea boiarilor noștri. Deci noi văzând a lor 
bună învoială şi plată aşiiderea şi noi am dat şi am 
întărit pre acea de mai sus zisă mănăstire, unde afost 
Marta călugăriță şi cu tot venitul mănăstirii noastre ce 
iaste din sus de Piatra, unde iaste hramul Adormirei 
Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, ca săi fie lui 
de la noi uric cu tot venitul neruşeit nici odănăoară 
în veaci. Şi la aceasta sântu martur însumi domnia mea 
de mai sus scris Ştefan Voevod şi Mitropolitul nostru . 
chir Teoctist şi boiarii noștri, dumnealui L'uma. Brae- 
vici, dumnealui Manoil, dumnealui Stanciul parcalab de 
Cetatea Albă, dumnealui -Vlaicul, dumnealui Goia(n) 
parcalab de Hotin, dumnealui Crasniș dvornic, dum- 
nealui Coste Danovici, dumnealui Zbearea parcalab de 
Cetatea Albă, dumnealui Toma Chindea,' dumnealui 
Petre Ponici, dumnealui Albul, dumneaiui Lazea, dum- 
nealui Isaia, 'dumnealui Bucium parcalab de Chilia, dum- 
nealui Boureanul parcalab de Neamţ, dumnealui Pe- 
trica, dumnealui Sachiş spatar, dumnealui luga vister- 
nic; dumnealui Negrilă paharnic dumnealui Paşco pos-



telnic, dumnealui Luca stolnic, dumnealui Neagu comis; 
iar pentru mai mare întăritură celor de mai sus scrise 
am poruncit credincios boiariului nostru dumnealui Do- 
brul logofăt să scrie şi a noastră peceate să o lege. 

„Sau tălmăciţ de Evloghie dascal slavonesc, la 
veleat 7261 Mai 29 (1763) şi sau scris de fiul său 
Gheorghe“. 

Obs. Copiat după o copie poslăduită în divanul apelatival țării 
de sus ia 1831 Iulie 8. Cf. Surete ms. XXIII 1338, 1444; XXV,243), 
după copii comunicate de d. lunius Leca. Vezi Sever Zotta în Revista 
istorică de la Chişinău vol. XV, pe anul 1924 uude consacră un stu- 
diu întreg asupra Martei Călugăriţei, că ar fi fost catolică, a Bara- 
ților, care îşi avea pământul ei, zis azi Trebeșul Baraților (Ung. 
barât=—călugăr, îrate ; iar ter loc, şi ferep, teren, deci Trebeş=Te- 

repeș=—pământul Baraţilor). 

47. 6975 Iunie 30 (1467) Bâriad.— Stefan Vodă întăreşte -lui 
Stoica şi fiului său Manciul cumpărătura, ce au făcut cu 45 zloți tă- 
tăreşti în jumătate de sat Urdeşti de la fii lui Florin: Ion, Danciul, 
Mihalco, Sinat, Toma şi Simion. 

 macrite Balet ani Crezan ROEROAA, Lenapz: 3tM4h 
MOAAGECKOH, SH4AeHHTo unu Hcerkmz nana ancrom Back 
KTO HâH BZ3puT, Han eco umSun oVeaniuuT, ROAHA Toro dt 
KoMoY DoTpesu ua | novaer, GO oru ucnHubi, cHoBe dA 
phiti Hauavk con u Aanutoa n Muyaace n Cunam n Toma 
Guaincou. oveu EPATUNHAUA. pIHACUIA IDEA, Ham n BEA H4- 
mimi Hoa'kpu | ri neaiittiau n aaabimn, no goe Mai ROM Îi 
IHKBIA HENOHOVAAEHA AHUNPHCHACEAHH. îi NpOAAAn caSraa HAUHăi 
Gronkzu nu cn$ eo ManuroacY nsacgnna cena 07 Opaepiti | 34 
ME SAaTiuă 'marapekii, H oy mom ovenaa COreuna n ca £70 
Manutoav îi sanaaruan ov ph Feonv un Ăanutoav n Apa” koeu n Gunars n 'Tomk n Gnmucon$ | excam BpaTiaat. Cho îaopuHii. romognrimu nun&zmn nenoana, Ho mi gua:eue Me 
mau e [A BOA H S4naaTv, cyee Hcnoana Me 344TH%- 
a a: ECMH Aa4u ÎN NOTBROGANAN i (WT Hăc cAVTIA 
aa 2 uk cus ere Manutoav, pa cer nat 0vpHk TE 
ia erau ag EA ' CA Ezckmz AOXOACA HA n a 

H BZCEMY poa uţ. ro Ser ai rea sc enoye e ur ; „ HAHBAHXHÎH  HENOGYDIEHE 
.
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noau'b. na Brkkir B'kunia, SI XoTap Ad CT TOM OAORHHIA CEAA 
WT Oc; To | poti MoAcBHHA XOTapa IM0cTapomoy koTapoy. d 
HA TO ECF BEAHKA MApTOpIA cam FCNACTEAM BZIWe cant Grec 
ana BoegoAbi H Boakpe -Hamă no Hmiiu Dan Cranuroa. na 
Faaukva | nau Ton. nan Bpachew Agopnnk, ian Rocre Aanoenu. 
nau Toma Einar. nau aBrapk. na Heana. nan BSyrk. np:- 
kadashi Bean, nani Ilanapo. Loaouuke, nan Basa. nani Aasa 

| Numar. nan Toma AzazkSur. man BowpkuSa. nan Fanrwp. 
nat GOatua. Hogorpaqckii. năn Gakbiur cnamvagk. an EOra guc- 
r'bpunk, nân Sa croanuk, na Herpuaz uauunnt | nani Tlato 
nsereatut. nas Hibroc. nau Gri kaunuk. n nuin Ezcu Hawmuy 

-zoa'kpe n mean, SL Ha Boarute noTEpzAenie n kpknocer ro ] 
Mv BzcemS Ehiuibiiicanomv Be4'Ran ecath Hauleat$ a'kpnomS nănv 
AcBpvav A9roerv -MHcaTH. n NEVAT Haunto H HeuaTii Boa'kpa 
HawHy npug'kcu | en kzcemv haueav aucmrv, Iluc Hean oy Eep- 
Aâă, BATo =-3uot, KOn a. , 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Ştefan Voevod, Domn 
Tării Moldaviei, înştiinţare facem cu această a noastră 
cante tuturor cui pre dânsa vor căta, sau cetindu-i-se 
0 va auzi, Cui i se va Cuveni aceasta a ști. lată că a- 
cești adevăraţi fii ai lui Florin anume Jon și Danciul 
şi Mihalco şi Sinat şi Toma şi Simion, toţi îraţi, au 
venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri boiari a 
mari şi a mici, de a lor voe şi de nime siliţi nici îm- 
presurați şi au vândut slugii noastre Sfoicăi şi fiului 
său Manciul jumătate sat din Urdești dirept 45 zloți 
tătăreşti. Şi într'acestea sculatu-s'a Stoica și fiul său 
Manciul şi au plătit în mânule lui lon şi Danciului și 
Mihalcăi şi lui Sinat şi “Tomei şi lui Simion, tuturor 
fraţilor, fii lui Florin, cu bani gata deplin. lar noi vă- 
zând între dânşii buna lor voe și plată toți deplin 45 
zloți, şi noi aşijderele dat-am și am întărit și de la 
n0i slugii noastre Stoicăi și fiiului său Manciului, să le 
fie lor uric acea jumătate sat din Urdeşti, şi cu toate 
veniturile, lor şi copiilor lor şi nepoților lor şi străne- 
poților lor şi împrăștiiaților lor şi la tot neamul lor ce 
le va fi lor mai apropiat neruşeit nici odinioară în veacii 
veacilor. lar hotarul să fie acelei jumătăţi de sat din-



spre toate părţile jumătate de hotar pe vechiul hotar. 
lar la aceasta iaste marea mărturie a însăşi dom- 
niei meale mai sus scrisului Ştefan Voevod şi a boia- 
rilor noştri pe nume: pan Sfanciul/, pan Vlaicul, pan 
Goian, pan Crasneș dvornic, pan Coste “Danovici, pan 
Toma Cândea, pan Zbiarea, pan Isaiia, pan Buhtea, 
părcălabi de Chilia, pan Sandro Tolocico, pan Albul, 
pan Lazea Pitic, pan Tafco Dărmăcuș, pan Booreanul, 
pan Gangur, pan Oanţă de la Novrograd, pan Sachiş” 
spătar, pan Iuga visternic, pan Luca.-stolnic, pan Ne- . 
grilă ceaşnic, pan Pușco postelnic, pan Neagoe, pan 
Sân cliucinic, şi ala ţi toți ai noştri boiari și megiiași. 
lar spre mai mare întărire și puteare a tuturor celor 
scrise mai sus poruncit-am înşine la al nostru cre- 
dincios pan Dobrul logofăt să scrie, şi pecetea noastră 
şi peceţile boiarilor noştri să le lege de această a noas- 
tră carte. A scris Ivan în Bârlad, la anul 6975 Iunie 30. 

Obs. Originalul pergament se află în posesiunea d-lui C. Dia- 
mandi, ministru țării ia Paris şi proprietarul moşiei Gura Idriciului, 
la Fălciu. Urdeştii este azi moşie lamandiască şi a căzut la împăr- 
ţeală răposatului Georges Diamandi, publicist ŞI fost deputat. 

Peceţile toate sint căzute. In 1703 uricul a fost stampiiat de Diamandi, care se şi iscăleşte. Ca în 1467 lunie 30 cei 6 fraţi, toţi copii lul Florin, să-şi vânză jumătate din Urdeşti, însamnă că tatăt 
lor Florin a avut un alt îrate, cu care a împărţit satul Urdeşti în două, şi că deci bunul lora fost singur stăpân pe toată moşia. ȘI cum. satului i s'a zis Urdești, urmează că primul stăpân a fost Urdă, care a avut 2 îii, dintre cari unul cunoscut e Florin. Acesta are 6 copii. Inceputul proprietăţii în Urdești îl ridicăm ceva înainte de 1400, când a trebuit să şi facă casă acel Urdă. 

Intr'un perilipsis de actele Urdeştilor scris cătră 1780 astiel se rezumă cuprinsul acestui ispisoc: Ă „Suret de pe un ispisoc de la Şte- fan Vodă (tăimăcit de Gheorghe Evloghi) cu care întăreşte stăpânire 
iul pe pol sat Urdeşti, ce le-au fost cumpărătură de ia lon şi Danciul şi Min i Si- mion, toţi fraţi, feclori j aleu Şi Iguat și Tora ș 

n Florii; şi hotarul acelu 1 sat Urdeștii să tie despre toate părţile jumăta Pe te de hot 1 vechiu. (Surete ms. XLIV, 225, 95, 41). otar după hotarul cel v 

48, 6980 Ghenar 25 | a i 
lui Satin 6380, (1472) Suceava. Stetan Vosvod întăreşte ăranul din moşiile femeei sale Magda satele Molmeștii, Sărbii şi Jămirii, ce-ș aproape de târgul laşilor= | 

MacTte Boieie mn Gr 
AABCOH, UHnHMa Shamenumo 

edan BOEROAA, PENApz BEAMAN _MOA- 
Hccrka ancromz Hat. Bekmz TO 
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HAN EA43pHT. AARE ro uTvu. ScanuiiT, WE TOT HCTU | bi. 
nau R'kpuni caSra nat illanapo Tamzp'kuva caviha tam ripa | (80) 
u erkpno. vhkaz mu Enakerun sro npano fi Brkpriivio cavăav 40 hac 
FRaaoRaan Ec ro COCWOEHOIO HA | WES  AMACTHR. Hi AA. Hi 
NOTEEDAHAH. ECAH EAAY, VHAINEH BEMAH MOAAdBCEOH IIPARVIO WTII= 
mu ui ero Marti. ceaa naum Moumepn n Cpzan n a- 
AH | HOBbILI făcKorO Tpard, Toe BacE BHINEIHCAHHGE, Ad CT 
COT Hac, vpHk ca Bc'kmz AOXoAsaa Haz n ATENA HY. în vu 
WATOAE HX, Îi NIpaVAVUATOMZ HX H BZCEMV POAV HX KTO BSAET 
HANBAHKHU AA ECT MA HENIOPVUUEINO HHKOAHIKE hd Rhin. ă 
XOTAD. AM CEAOMZ Ad ECT CA VCHY TOPOR CBOHA CTapHaii 
XoTapau, kY | qa ua &rkka vHBaAu, ă maomArpe utpia n Po- 
M2NEA, Ă APZTON H HK BECPOA, Ad HE HMAIOT GOT ceak ta NpAA, 
goaut m'kraru ă Hu VIIMUHATU. 34 TOTA ceA4 BHIUE | nucattiaa 
Ha nana lanapa. anu na ero he na Marav. anna nx 
ABTU. ani Ba HX Bre pOA. HHKOAHXE. Ha Bit, WHO urpaaz, îi 
Pomanta. H ApaCOH CTPATHAU |-Hc cROHAMH NpHBHArGALH.  S4N0X%- 
ma (SIC) Bia daaureta n ccm uk cRa3Au. a Ha "TO Ec 
g'kpa nauitro rencrea. Buimtncannaro Gredana Roegoati. îi B'kpa 
nprkezaatocar | maro mu. că Baeganapa. n pa Boakp Hauitik 
R'kpa natia cranuvaa. H câ sro Ha(Ha) atbipati. B'kpa fana BAan- 
KVAa CPApocTH XOTUHCKOTO. n ca ro nana Van. | Bbpa nana 
BOA Akopuuka. Ekpa nana aB'kpu. B'kpa nana aSku n B'kpa nana 
gAzka napkaaagote Tr Bkaorpaa. h &'kpa nana Mibra. ni B'kpa 
nâna Weauka apkaqagoge  Keainckuy. B'&pa mana. apn$p'k -nag- 
Kdaaza H'kmeukaro. B'kpa nana Vanrvga napaaagă cOpenekare, 
&'kpa nana der napkaaasa wr nogorpaaa B'kpa mană | e8ru. 
&'kpa nana Ilevaa uephara. B'kp nana taua Xranua. E'kpa nana 
Heamkă Xpunkognua. B'kpa uaHa IrA. BHcmHapHuka. Bpa nana 
gpuzauană | cnamapk. erkpa nana torn-—nocTtannka, E'kpa nana Aa 
MEOTA WauiHHKA B'Rpa nana Pomi CTOAHHRA. B'kpa nana XSpv 
-Bomnea, H B'kpa Becky Boa'Bp H4ultig ! MOAAABCKUXZ BEAnkuk h 
Maauy. Ă Do Hauitiz XHBOT'E. KTO BVAET CCNApA Hâulei 3EMAn 
VOT A'ETEH Hain HAR (WT HAUIErO NAEMENHE HAN Dak BSA, Ko; 
HHROTO BZ H3EEPET BbITU, PCNADEAb, V Hamueii Beata v Aea- 
AdECKOH. "TOT 1piOBti H4i HENOPUUIHA Hautero AdâHha H Barca, 

_d4€ IMOB HM NOTEEGANA. H VER | nna. Bana cau em padui, 
H MOTREDAHAH. 3a ere npago H Brkpivto carma. dă tia BoauiSie 

p'knocra. TOMY  BZCEMV BHUIEOACANNOMS. gea'lan ECMH Hama” 
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g'kpnomw | noakpunY. nativ. Tom. acroderv: nucaru. ui natur 
near. sag'bcuru, Hi Kceaw Haulea AucTv. nuc Îvpîa v Cvuast, 
gakr =+3un. cra Ten. ke. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Ştefan Voevod, Domn 
țării Moldaviei; facem înştiinţare cu această Carte a 
noastră tuturor cui pre dânsa vor căuta sau cetindue 
li-se o vor auzio. Adică acest cinstit al nostru cre: 
dincios slugă pan, Sandru Tătăranul Slujit-a noao cu 
dreptate şi cu credință ; drept aceaia noi văzând a lui 
cu dreptate şi cu credință slujbă spre noi miluitu-ne- 
am înşine spre el cu osebita noastră milă şi i-am dat 
şi i-am întărit înşine lui în a noastră ţară în Moldova, | 
dreaptă ocină femeii sale Magdei, satele anume Moi- 
meștii şi Sârbii şi Jămirii mai în sus de târgul Iașilor ; 
aceste toate de mai sus scrise să-i fie de la noi uric 
cu toate veniturile lui, şi copiilor lui, şi nepoților lui 
ȘI Strănepoților lui şi răstrănepoților lui şi la tot neamul 
lui, Ce-i va îi mai de aproape să-i îie lui neruşeit nici- 
odănăoară în veaci. lar hotarul celor sate să fie des- 
pre toate laturile pe ale sale vechi hotare, pe unde din 
veac au umblat Şi iarăşi Cernea şi Române! și Dră- 
SOI, şi a lor tot neamul să nu aibă de acmu înainte 
mai mult a părî nici a mai chema peniru aceste sate 
de mai sus scrise, pe pan Şandrul, cum nici pe femeia 
lui pe Magda, cum nici pe copii lor, cum nici pe tot neamul lor niciodănăoară în veaci, căci că Cernea și 
Române! şi Drăgoi au perdut cu 'ale lor privilegii, de 
oarece au fost jalșe şi noi înşine le-am rumpt. lar la 
aceasta iaste credința domniei noastre mai Sus scrise 
Ștefan Voevod, și credința pra iubitului meu fiu Ale- 
xandru, şi credința boiarilor noştri, Credința dumisale 
Stanciul şi fiului său pan- Mârza ; credinţa dumisale 
Viaicul staroste de Hotin şi a fiului său pan Duma; 
credința  dumisale Bode dvornic, Credinţa dumisale 
Zbearea, credința dumisale -Luca și credinţa dumisale 
Vălcu parcalabi de Cetatea Albă, credinţa dumisale Neagu * 
ȘI Credința dumisale Ivaşco parcalabi de Chilicia, cre- dința dumisale Arbore parcalab de Neamţ, credința du
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misale Gangur parcalab de Orhei, credința dumisale 
Fote parcalab de Novrograd, credința dumisale Buhte, 
credința dumisale Stetul Cernat, credinţa dumisale laţco 
Hudici, credința dumisale lvașco Hrincovici, credinţa - 
dumisale luga vistiernic, cţedința dumisale Vrăncean 
spatar, credința dumisale luga postelnic, credința du- 
misale Dajbog ceaşnic, credința dumisale Toma siol- 
nic, Credinţa dumisale Huru comis, şi credinţa tuturor 
boiarilor noștri ai Moldavei, a mari şi a mici. lar după 
a noastră viiaţă cine va fi domn țării noastre din Co- 
pii noştri sau din a noastră pleme, sau pe-ori care 
altul Dumnezeu îl va aleage să fie domn în țara noastră 
în Moldavia ; acela să nu strice a noastră danie și 
Zapisul, ci mai vârtos să-l întărească și să-l împuter- 
nicească, căci că înșine i-am dat şi i-am întărit pentru 
a lui cu dreaptă şi credincioasă slujbă. lar spre mai mare 
tărie a tot ce s'a scris mai sus poruncit am înşine la 
al nostru credincios boiarin, dumisale Toma logofătul. 
să scrie și a noastră peceate să o leage la această a 
noastră Carte. A scris Iurie în Suceava la anul la 6980 
luna Ghenar 25. | | 

Original Acad. Română, pecete-No. 265, dăruit de d-na Pau- 
lina Vasile Alexandri (cf. Surete ms, XXXV,709.. In lon Bogdan, 
Doc. lui Ştefan cel Mare se aduce un regest după Condica K.. 
N. 380 f. 16 de la Arhivele Statului din laşi. D-sa citeşte 7ără- ' 
ranii, în loc de Tamura din copia. Arh'vei, 

TaTâpă(Hiu) sau 'arzpa(niîn). în loc de 'rarapan. cu n aruncat 
deasupra. Și se duce cu gândul la Rădiul lui Tăfar. Originalul poariă numele amnpu=yamunt:=—Gemeni, cu n în rotacism ; s'a zis mai apoi Fântâneale, ăzi e satul. Mârzeştii. 

Pecetea e sfărmată, şnurul e TOşŞ: /ncuar Iw cfeban] RO [8044] 
vecn (cAapz 3emai m)eaAasegeu, Apoi nota pe cuta uricului : „Uric de la Ştefan Vodă pe trii sati anume Moimeştii, cz Sirghii e Jâ- mirii din sus de Eş.“, (cf. T. Codrescul 1. 177). . 

49. 6938, Stefan ce! Mare face la Atos un cuchiu de corabie, 
[co Gedan Rosgoaa. BOilO MHaocTIee POCNOAAPA 3EMan 

MOAAăckOH. chit oraana RoesoAH. CATROBH CÎKO KOYKIO 34 Kopagani 
BzA'ET Sur, 

lo Stefan Voevod cu. mila lui Dumnezeu domn ță-
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rii Moldaviei fiul lui Bogdan Voevod, făcu acest cuchiu 

de corabie la -anul 6983.* 

Apud. T. Burada „o călătorie la Atos* în Rev. p, istorie, îllo- 

iologie şi arhelogie vol. |. ! 

50. 6991 August 14 (1483). Stetan Vodă întăreşte 1ui Necoară 

şi Oană, fii iui Oniţ cumpărăturile făcute în satele Gărbeştii şi Tun- 

gujei. 

Uric sărbesc de la Stefan Vodă 6991 Aug. 14. 

Adică aceste cinstitele slugile noastre Necoar și 

O(a)nce feciorii lui (Onjit slujind noâ cu dreaptă şi 

cre | diricioasă slujbă cătră noi am miluit pre dânşii, OSă- 

bit de a fioastră milă le dăm şi le întărim întru al nostru 

pământ | (al Moldaviei pe ale lor dreap)te ocini şi Cum- 

părături pre un sat anume Gârbeștii pe Şacovăţ care 

au cumpă ! (rat ei de la Sima a lui Dragoş) şi de la 

fetorul lui Danco drept 250 zloți tătărăşti dintrun uric 

zau avut Dragoș Gârbeâ tatăl S | (imei. Şi iarăşi dăm și 
intărim) slugii noastre lui Nicoară, fetorul lui Oniţ osă | 
(bit de partea ce să cuvine mep)oatăsa Marena, satul 
anume Tungujenii şi giumătate de poiană de la Tungi 
dreaptu 160 zloți tătărăști ! (iar diresele ce leau avut 

el de cum)părătură leau dat în mănule slugii noastre 

lui Necoară sin Oniţ; iar Tungul au cum | (părat acel 
sat și ata &umătate de poiană de) la Dima îratele Si- 

mii logofăt şi de la Şandro cel negru drept 10 zloți 

tătărăşti | (și iarăși dăm şi întărim lui Nicoar feciorul 

lui Oniţ de la fetorii Cascoi, anume Necoar, şi Giurg€ 

şi Toader şi de la | (semănţenia lor...) o. bucată de 
loc dintraloru satu din Cascoeşti, dreaptu 20 zloți tă 
tărăşti det | (toate aceaste mai sus scrise să) le île lor 
de la noi uric cu tot venitul, lor şi copiilor lor, NeP0 
ților şi stră |.(nepoţilor şi la tot neamul lor) celi$ 
va. aleage mai aproape (nerușăit nici o dănăcară în 
veaci). lar hotarul acestor sate ca să fie dinspre toaie 

părţi-e | (după ale lor vechi hotară cum au umblat (ii 
vac. Pentraceaia iaste credința domniei meale mai 5%
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scrisă şi a preaiubiţi fii ai domniei | (meale Alexandru 
şi Bogdan-Vlad) şi credința boiarilor noştri, dumnealui 
Viaicul părcălab de | (Orhei şi credința fiului dmsale) 
Duma, și dumnealui Zbeare, și dumnealui Hrană dvornicul 
şi dumnealui luga,şi dumnealui Neagu şi Gangur | (şi Her- 
man şi Gherman) și Oanea parcalab de Cetatea albă, 
şi Maxim părcălab de Chilie şi dumnealui Dajbog | (par- 
calabul de Neamţ) şi Micotă parcalab de Cetatea noao, 
şi Micotă şi laţco Gudici și Steful parcalabul | (de Ho- 
tin şi Dragoș spatar) și Chiracol vistiiarnic, şi dum- 
nealui Irimia postelnic și lon păharnic, şi Petre stolnic 
și Groze comis | (şi credința tuturor boiarilor noştri, 
mari şi mici. lar după a noastră viiaţă cine va fi domn 
țării Moldaviei | (din copii noștri sau dintral nostru) 
rod, sau pre cine va alege Dumnezău să nu strice a 
noastră daanie, ce să dea și să | (întărească... iar spre 
mai m)are credință şi întărire am poruncit dmsale. 
Tăutului logofăt să scrie și a noastră peceate | (de a 
noastră carte să o leage). | | 
„sau . tălmăcit în scoala slovenească de Evloghie 

dascalul. 

Suretul ne-a fost comunicat de dl. avocat Mavrodin (Surete ms. 
XXXV, 401). Suretul e rupt așa că nu se păstrează de cât coloana 
a 2-a din dreapta; pe dosul căreia stă scris: 6991 Avgust 14 suretul 
uricului 4; cum însă în pachetul de acte al Gărbeştilor se găsesc 
foarte multe acte vechi, ce au fost lipite cu resturi de Zapise vechi, 
desprinzînd fila lipită pe zapisul din 7166 Mart 8 (Surete ms, XXXY, 
402) am găsit aceste note: „de Gărbeşti Mart 3 pe sârbie, scrie ia 
Andreico de na da Bârbânţă șă cu fraţâi lui. feciorii Sorii șâ cu 
Bandur 70 aspri să naibă triab ia ocină în Gărbeşti (Surete ms. 
XXXV —403), ” 

lar pa zapisul străvechiu ai lui Nestor nepot Sorei găsim alte 
note: „şau mai cumpărat Necoar fetorul lui Oniţ o bucată de loc din 
Căscoeşti drept 20 zloți de la fețorii Cascoi anume Necoar şâ Giurge 
şă Toader șâ de la sora lor Rusca Sâtranca dintra lor sat din Cas- 
coeşti* (Surete ms. XXXV. 405). | 

*.<a$au mai avut un dres de cumpărătură Necoar. Oniţ de la bă. 
trânul Ştefan Vodă pre satul Gârbeştii, pre Şacovăţ cu locu de moară 
în Sacovăţ au fostu cnmpârătură tatălui lor Necoară Oniţ de la 
Birciulici (Mireni Liga) drept 250 zioți tătărăşti“. (Surete ms. 
XXXV, 406, 

—„Şă au mai avut un uric Necoar Oniţ de ia bătrânul Stefan 
Vodă pentru 2 locuri de moară fa Şacovăţ şi on loc -de prisac dela
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Ciureni . în sus le-au perdut Andreica fetorul Giurgiia, (Sur. .ms, XXĂV.. 406). | 
— „Oniţ Necoară au cumpărat Qiârbeştii de la Sâma a lul 

Dragoş și dela feciorul lui Danco,:drept 70 zloți, şau mai cumpărat 
Tungujeaii şo giumatate poiană pe câmpul cu Tibăneştii de la Tungu 
drept 160 zioţi; cari Tungula fost compărat de la Dima fratete Sâ- 
mii logofătului şâ de la Şandro cel negru drept 70 zloți; şau mai 
cumpărat o bucată de loc de Cascoeşti de la sora lor Rusca Şatranca 
diatra lor sat drept 20 zloți.“ (Surete ms. XXXV. 406). 

Asupra acestor moşii pe Şacovăţ: Gârbeștii, Tungujeii şi Poiana 
avem uricul iui Stefan Vodă din 6977 Febr..9 (1469), pubiicat de Ioan 
Bogdan „Documentele lui Stefan cel Mare !, 133). 

Pentru lămurirea proprietarilor celor. 3-moşii dăm o spiţă de urmaşii lor, de care se vorbesc în actele Gârbeştilor: 

1 Oniţ. (câtră. 1420). 

  

2. Nicoară Oncea (cătră 1460) 

3, x - 
| 

4... Nicoară 

| 5 Etrim, Tudora, Baitar, Sora; Toader, Giurge Sava (cătră 1630) = Nistor i 

| 6 Drăguţa 3,y Bărbănţă Andreica Gârbescul Petre 10- = lea + vătav niță | E 

7 Toader Ilea, 

8 Enachi, Ioniţă, Candachia,  Satta Maria 
  

  

51. 6995 Oct. 9 (1486), Suceava. Ştefan Vodă întăreşte lui Radu Cârlig cumpărătura ce a făcut cu 40 zloți în Mohilă pe Bârlad de la Marusca, fata lui Tălpig. - 

Sureatul uricului de la Ștefan Vodă din veleat 6995 Octombrie v. 
“ „__ Venit-au înaintea noastră Şi înaintea boiarilor noş- tri a mari şi mici. Marușca fala lui Tălpig şi de a ei bună voe de nime silită nici asuprită, şau vândut a iai driaptă ocină şi moşie dintral său drept uric un sat pe Bârlad anume Mohilă ; acesta sat lau vândut slu- gii noastre Radului Cârlig şi fratelui său Bica dreptu 40 zloți tătărăşti. Şi sau sculat Sluga noastră Racul
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Cârlig şi au dat toţi banii deplin ce scriia mai sus în 
mânule Măruşcăi, fata lui Tălpig, înnaintea noastră şi 
a tuturor boiarilor noştri şi noi văzându întrea dânşii 
de a lor bună voe tocmală și deplină plată şi de la 
noi 'am dat şi am întărit slugii noastre Radului Cârlig 
cu uric de întăritură pre acel sat anume Mohilă -pre 
Bârlad, ca să-i hie de la noi moşie cu tot venitul şi 
feciorilor lui tocmai şi nepoților şi strănepoțţilor şi îm- 
prăştiiaților şi a toată seminţia lui ce se vor alege mai 
aproape, neruşeită nici odată în veaci şi hotarul acelui 
sat despre toate părțile pe hotarul cel vechi,-pre unde 
au îmblat din veaci. 

Obs. Din arhiva Gh. Racoviţă : Surete ms, XXVI, 482, cf. a- 
rătăriie dia uricul iul Ştefan Vodă din 7001 Mart 15 (Surete şi Izvoade 
1,32; Ion Bogdan DLSt. II, 18) despre neamul lui Tălpig, unde fi- 
gurează şi Maruşca. | 

1. Talpă — Tălpig „din talpă“ 

, | 
2. Toader Tăl!pig, Petre Tălpig 

3, Dingă Tălpigeanul 

4. Petrea, One, Magoșa, Stanca, Măruşca, Neagoe 

Maruşca singură își vinde ocina sa de pe Bârlad, Mofila; iar 
împreună cu toţi fraţii ei vind Tăveştii pe Crasna lui lvul Mândrea 
şi celor al lui, 

  

x 

Îvul Măndrea Oaicico — Anuşca 
| 
i „ - 
  

Toader, Ilca Trif, Furdul, Muşa 

52, 6995 Iunie 12 (1487). Tărgoviște. Vlad Vodă Călugărut 
dăruește mânăstirii Rusicul de la Atos venit 6000 aspri pe an. 

Ea Xă Ba Gaarogepuin u BAACOUBCPAIBI H XpHCTOAPBHBIA fi 

CAMOApRaBnuui n aeram nomasanin Id Baa gotgoaa n roc- 

NOAHuza cHA Aaaa BEAHKANO BOEROAd.  AMHAOCTHUOME BOW Mb 

H BOiEM Adapogatiită n H GOGAaAarițiSan n POCrIo 4 nCTBSOIS at 

BACer  BEAAH  STpORAAKIHCKOH, cuțite  BănAduHcKHAh  CTPandăth 

Aamau$ u dsarpaui8 XEpUErb.  RATONIPOHBBOACHIEA h UHCTHAIA PB 

Surete şi Izvoade, Vol. XVIII. 6
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CEETARAIE  CPhALEAIL TenABamH. n AdPORAXh TecNeAcTROMH cui BâCEIBCTHH, H BAreWBpasHu ii npknouranu, me Hâa &bc'kun. MRCMH  A4pOEA Bh Hatioeipu XpHcoBSan, răamu. cruS MOHacrupă Paaroaemu Pscu. pa CTTO h BEAHKO MUHHKa Ilanreatemona, none HeMHCAHĂR POcNoAcTROAU Eh BHUINHAMA npnaena'kruca d ae ha GOCTABAĂTH ce Me en CIOMHAŢE. H TOENOACTEOMH CAoto BAAWEHArO AAEHAa pEUEHHBIMR 44 RE WEpasco Mn AEAGETA EAtHn H4 Hen'ounuku ROAHIE, cite mMeaaera u ABE oa HanncaTuee Ba CThi MOH4c- THp5. Aâ BSatrh KTHTopt n IPHAOXHXG rcBomHi Ha Buckkw a'kro CPoNS monacrup$ 1945 ACNpH Aa ECrn Ha TIHIA  BOECThRHIALA MHOkoMh, H ga B'kunor ERCHOMHHatiie  poaiTeacma TEORA. u POCIOACTROMH, cero paan Ad Hâib ECTh E2 (OȚABA A0 MUROTA Pegan. n AC XHBOTA NpHEZBAIBAEHHAD CHHOAMA rengoai PaASas H EA4ASAS eter n aru PAdroan nocvaga'kra rengomu n cieu$ XpicoaSA$ rngamu. kore H3BEDET Pr Bh au'ru reia  Fadurkou SEMAH, HA WT con AhuHare HASAN. reiiBama, Hai wp ChpWAHHEI FCIBAH. Hai no rprcexo HâMIHĂh COT HHO rAsMEeHHE, Ad diție no- MUHASeTI H cațpannTa. H STEPZAHTA moro ra Re Ad floanaSeri H CRĂPânHTn, Ba rca'k sro ea &rkunoe EACHOAtHHanir &z B'kku 4, 
43h  Aparou HIHCâN îteh Ei Au Bh TpbroRHtie. BA'Rr=suue, IG) aaa, BOEBOAA MIIACCTHA BORA TOCHOAHHn, 

Intru Hristos Dumnezeu binecredinciosul Şi Dbine- Cinstitul şi de Hristos iubitorul şi de sine stâpânitor și cu a lui Dumnezeu aleagere io Vlad şi domn fiul lui Vlad marelui Voevod cu mila lui Dumnezeu şi dintru a lui Dumnezeu dăruire și oblăduitor şi stăpânitor a toată Țara UngroViahiei, încă şi a laturilor de peste munţi Almaş şi herţeg de Fagaraş; cu bună primirea, cu Curată şi luminată inimă a domniei meale şi dat-am Domniia mea aceasta întru to: cinstită şi bine întru- chipată și prea strălucită, care după toate cinstirile am dat şi hrisovul de față al Domniei meale, sfintei mânăstiri numită Rusi, cu hramul Sfântului şi "'mare.ui mucenic Panteliemon, căci că &indit-a domnia mea să capete cele den înălțime, iar vământul nu lasă nimic spre pomenire şi domnia mea (mi-am adus aminte) cuvântul fericitului David care ne spune, după cum do- =
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sește cerbul spre izvorul de apă astiel dorește şi su- 
fictul meu să se scrie în slânta mânăstire ca să fie 
ctitor și rânduit-am domnia mea în fiecare an sfintei 
mânăstiri, câte 6000 aspri să fie spre hrana dumne- 
zeeştilor călugări, şi spre veaşnica pomenire a părinţilor 
domniei meale şi a domniei meale ; drept aceia să le fie 
de ohab în timpul vieţii domniei meale, şi în viața prea 
jubitilor fii ai domniei meale Radul şi Vladul; încă şi 
blăstăm pus-am domnia mea spre acest hrisovul al 
domniei meale, cui va aleage Domnul Dumnezeu să fie 
domn ţării Vlahiei sau din copiii noştri iubiţi, sau din 
ruda domniei meale, sau pentru greșalele noastre din 
altă seminţenie, ci mai vârtos să miluească şi să pă- 
zească şi să întărească, aceluia domnul Dumnezeu 
să-l miluiască şi să-l păzească întru împărăţia sa şi 
spre veșnica pomenire în veaci amin. 

Eu Drăgoi am scris -lunie 12 zile în Tărgovişte la 
anul 6995. ” 

lo Vlad Voevod cu mila lui Dumnezeu Doma. 

După ar pipeckare Hă CRATOAA 0 na atoHacrnipĂ rea 1873 

supt No. 68. Actele aduse 2ici înc:p cu anul 6558 (1030) după 
Hristos. Apud. Surete ms. XXXIV 123. 

. 53. Fără dată (cătră 7000?) Pe un tetraevanghellar slavon de 

ia biserica din Năneşti (Bacău), | 

HBAEOAEHHE GOIA ÎĂ NocneintiHE CHă H CORE | phietitie CToro 
AXA. CHIO KHHTOY | peteatte evrane "TEA KeVnHAn | EH paBb BXH 

nanate aăpuwonn | i ca cacero” tonere Padua u aan ere | Ma- 

pu n SATA ro KO3hAtă, vi pag en none Loph | Anegui. aa 

cos OTRNOWIȚIENNE | POHXOVBR. ipoBă heat di Ha XoT'BA | 0% 

5ĂTH GOT pOVR POPBANEBOYĂL | a tpoă N KOT'Ean o 3aBb 1po6ă 

BOVAET NpOKAATA. 
-BOVAO "POPE MpHE Noni Wrtăd aogui. 

Cu vrearea Tatălui şi cu ajutoriul Fiului şi Cu 
săvârşirea sfântului Duh, această carte ce se cheamă 

“Țetraevangheliu, lau cumpărat robul lui Dumnezeu 

anume Larion şi cu femeia sa cu Gafiia şi copii lor
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Marica şi ginerele lui Cozma şi lau dat pre ei popei lui Gordie pentru iertarea păcatelor sale; şi nime să nu Cuteaze a-l luare pre dânsul din mânule lui Gordie ; iar Cine Sar cerca să-l ia, acela să fie proclet. „ Fost-a aceasta inainte popei Stefanov. | Cf.. Surete ms. XLIV, 903. Alte 2 notițe româneşti întregesc. [ămuririle : o a). Azastă Ivangheli amu dato şi cu toa | ti sateli lam datu. la schitul la Nâneaști în fundul Păltinoas şi am dato lui Costan | din Galeri să fie acolo la mănăs- tiri | iară di sa întindi cineva a lua di nauri strâine să îi suptu blăstămi | anaitimi. Costandinu. ” b). Să s ştie atastă svântă Evanghelie că este a lui Boloc cz par ere Vasilachi ! cu Bordoşe şi la ce besearecă. va hii ca să s pomenească nomele acestor omeni | şi cine sar. ispiti a u vinde să fie treciit şi procliar și aforisit. di 318 oteţi na nuner. a pun lan KocTaWTun Boekoaa mea HoSapie zar spus. (7196-1688) - (Surete ms. XLIV 9U4-905), 

54, 6996 Ghenar 12 (1487) Suceava. Stefan Vodă întăreşte iut Pop lvui şi la 'al lui Stăpânirea peste jumătate din satul Todereştii, partea din sus, ia Cârligătura, E 
, 

  

 Muaocrue BELEO_atnt Îw (Gredau BOEOA 1. TenlAph Bean) MCAAAECKEH.  BHAMEHITO unitinat nec AHCToA Haim, Back KTE Hântat Ezâpur (nau ere urSun ScantunT. Goe horia nera= Hi Hauin caSrii aan HESAS | i naemennk cre Alanuroas (cana Hât Hpăko ui E)'kpno. mam mb Rita keuie Hg npaRsr n Bkpusr CASES 40 tac. anogaani 6catii HZ Coco (Bio namete atnascri. Aâân) u u(ors)pzanan ecain ua 5 Hatuen | semnau OY MOAAdECHONA Hy (rpatSro wrhnu TIOAOBHIIA cEA0) ua Epzanra'rSpk manat 'n9= AGRHUA COT "Topa,  guunka M4CT,.. KAkO aa ter na n wr Hâc Sp n ca Bzcema | ACKOAoA Hi. ui breaz HX îi ovuSuq= Toma îi npaovuSuarpoua HX îi npaţiSparoniz UN N aceata 8604 HE KTo ck ua H3(6eper nanRauzeuiu, HEIOpStietitto ron Ma BERII], a XoTap Ton noacautu CEAC 4V7 anp'l | nouezatae com CPâpăra Coana... ă tr moak ua spsriu CToANE  noizentate Kouo- MHAN TA WT... Ă GOT Toak na croans Hat Kpan | pat astora AS | TIEAMOR... Ă GOT HHUIHX cTopo | HH Moc)rapoas Yo'raps Sad



si3 BRA COWHBAAu. Â Ha mo er B'bpa Hauiero! TEUAEA Eiiul EH 
cannareatii Gredana Bozo | au n E'bpa npBezarobaeuy cret 
renatmn | Hacăanapa n coraana Baaqa n ekpa (Borap) Hăui Hy, 
pa nana 3Btapn. B'kpa ana w'kră. 'kpa nana ASan. ekpa 
mâna r(anrăga. t'kpa mană aparoiua Ageprinka] R'kpa nana ap 
mâna. e'kpa nana aamkBora | Brkpa ata tamka TSanua, B'kpa nana 
Ijlegăaa xorânekore. 'kpa mâna Mukora”n P'kucua npza(aagn 
Hemekoro. kpa ana fnapenta uopTogogekoro). B'kpa natia 
Tposk Alurornua. B'kpa ! (nana) Gekapa npakăata Hogorpaacnoro 
“Bkpa nana kazuaS cnarăpa, e'kpa nana EvaaSpa Bnemkpuna 
(&kpa nana Alarera)eroanuna, nikpa nana Gpeaia | nscreatiuna.- 
e'Epa nana Illa(hapa oara) n e'Epa ovcuy Ro'kpa nauuy 'atoa- 
AGECRUX BEAHRHĂ 1 Mani. (d no Hate ugork TO BSAcT 
Felipz Haieu 3ttan)or Abreu nau Han vor uauero | PoA8. 
HAN Nak GSA, KOro BA HAREPEP CENApEAL BHTH HALUEti BEMAN MOA- 
AdBEKCH, Por. IpoBit Măi nertopătina namt(ro Aaânie H no rapi Aeie, 
aânen ua Sr) Bpzana îi Skpbitta. sauSe cca na pan u 
MiSTEŞBAHAH, 34 HX npaBtio caSKRS. Mi B4 Io CT Hy Npatoe COT- 
ună, A ta BSanee kpkuocr n noTRpAMAEHIE 'TomMS Race ! eu. 
uenncannom$, Bea)ban ccatii natweas R'bguoâiS nan$ mavrs | 43 
asredie$ nucaru îi nawuS netă, npue'ksaru kcemS AucTr$ Haz 
iiem$. tincăa(.. 8 (cSuaB)k. aro =suus, re. si. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Ion Stefan Voevod, domn 
“țării Moldaviei ; ştire facem Cu această carte a noastră 
tuturor cui pre dânsa vor căta sau lui cetindu-se o 
vor auzi-o; adică aceste adevărate ale noastre slugi 
pop Ivulu şi vărul lui Manciul slujit-au noao cu drep- 
tate şi cu:credință; pentr'aceaia văzând noi a lor 
dreaptă şi cu credinţă slujbă spre noi miluitu-ne-am 
înşine spre noi Cu osebita noastră milă dat-am şi am 
întărit înşine lor în a noastră ţară în Moldavia a lor 
„direaptă ocină jumătate sat la Cărligătura anume jumă- 
tate din Todirești partea din sus ca să le fie lor şi de 
ja noi uric şi cu toate veniturile lor şi copiilor lor şi 
nepoților şi strănepoţilor lor şi răstrănepoţilor lor şi -la 
tot neamul lor, ce li se va aleage mai de aproape ne- 
ruşeit nici odinioară în veaci. lar hotarul celei jumă- 
ăţi sat din Andrea se înceape din vechiul stâlp, iar de



acolea la alt stâlp, mai sus de.;, deaici... şi de acolo 
la un stâlp maila marginea readiului la o movilă să 
pată... iar dinspre alalte laturi pe vechiul hotar pe 
unde din veac au îmblat. lar Spre aceasta iaste crez. 
dința domniei noastre mai sus scrisă Noi Stefan Voevod 
şi credinţa prea iubiţilor fii ai domniei meale Alexandru 
şi Bogdan Vlad şi credinţa boiarilor noștri, credința . 
dumisale Zbiare, credința dumisale Neagu, credinţa du- 
misale Duma, credința dumisale Gangur, credința du- 
misale Dragoş vornic, credința dumsale Hărman, cre- dința dumsale Dajbog, credința dmsale laţco Hudici, credința dmsale Steful de la Hotin, credința dmsale 
Micotă şi Reaţeș parcalabi de Neamț, credința dmsale 
Andreica Ceortorovschie, credința dmsale Grozea Mi- cotici, credința dumsale Secară parcalab de Novograd, credința dmsale Clanău spatar, credința dmsale Boldur vistear nic, credința dmsale Matei stolnic, credința dmsale Eremia postelnic, credința dmsale Șandru comis, şi Credința tuturor boiarilor noştri Moldovenești şi mari şi mici. lar după a noastră viaţă care va fi domn ţării noastre din copili noştri sau din al nostru neam, sau pe oricare altul Dzeu îl va aleage să fie domn țării noastre a .Moldaviei, acela să nu le strice a noastră daanie şi întăritură, ci să le-o întărească şi să le-o imputernicească, căcică înșine le-am dat şi întărit pentru a lor dreaptă Slujbă și căci că le jaste lor dreaptă ocină. lar spre mai mare putere şi întărire a tot ce s'a SCris mai sus porunoit-am la a] nostru credincios pân dăutul logofat să Scrie şi a noastră peceate să o leage e această carte a noastră. Scris î i 

5996 Ghenar Ii n Suceava ia anul 

Cf. Surete ms. XLVI 301. Pecetea căzută. Original aa teriorat ; rupt și lipite părţile pe o hărtie. £ datat Eregit cea dea 6966. Se păstrează şi un suret vechiu iscălit de un Dumitrachi Ne- cuice, nedatat; dar în dos are pusă nota mai tărziu 6966 Ghenac 43 cu notiţa: saretului acestuia orighinalui lipseşte şi iaste la dumneaiai vornic Şărbau după sânetul dumisale ce iaste la minee, (Suret ms, XLVI 165,
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7003 Mart 13 (1495). Stefan Vodă întăreşte lui Drăgoţăi 
şi trațiiob iui stăpânire pe satui Stroeşti pe Moidova. 

Suret de pe ispisoc răposatului Stefan Vodă din 
leat 7003 Mart 13. 

Facem înştiinţare cu această carte a noastră, pentru 
adevărat slugile noastre Dragoţăl și iraţii lui Petrea şi 
Gligă şi Cărţilă şi nepoatelor lor de soră Nastea, Pa- 
raschiva şi Anghelina miluituiam pre dânșii osăbit de 
altă milă a noastră şi leam dat și leam întărit lor 
întru al nostru pământ al Moldovei pe a lor ocină şi 
moșie un sat pe Moldova anume Stroeștii... Pentru 
aceaia ca să fie lor de la noi uric şi cu tot venitul, 
lor şi copiilor lor, nepoților şi strănepoţilor şi cu tot 
neamul ce (să) va aleage mai aproape, neruşuit nicio- 
dănăoară în veaci. lar hotarul acelui sat de mai sus 
să fie despre toate părțile după hotarele cele veachi 
pe unde au umblat din veac. Pentru aceaia credința 
domniei meale Stefan Voevod și credinţa a preaiubiţi 
fiilor domniei meale Alexandru şi Bogdan Vlad și cre- 
dința boiarilor noştri, dum Duma părcalab şi dum Bol- 
dur vel vornic i dum., Hărman, şi Muşat și dum, Toader 
pârcalab ot Hotin şi dum. Mikotici părcălab de Neamţu, 
dum. Ciortoroga şi Alexandru ot Cetate noao şi dum. 
Câlnău vel spatar, dum Isac vel vist. şi dum. leremia 
ve! comis, și credința tuturor boiarilor noștri mari şi 
Mici ; iar pentru mai mare credință și întăritură am po- 
runcit cinstitului și credinciosului boiarului nostru dm. 
Tăutul vel logofăt să scrie și al noastră peceate cătră 
această adevarată carte a noastră să o leage. 

„sau talmăcit de Evloghie dascal iet 1772 Mart 14*. Cunoscutul 
profesor de slavistică din laşi citeşte: Boidul, Ciortoroga, Căâneu, 
apoi pune la muite boerii particula vei (marele). Condica doc. XII. 4, 

56. 7005 Mart 9 (1497). Stefan Vodă iatăreşte lui [on Pană şi 
la ai lui satul Ogrineşti pe Corod, unde a fost jude Orzea, cumpărat 
cu 53 zioţi de la fii lui luga. 

Macriro siicto ati Gredian Roegoad. FCIAApz Bta Aa- 
AdECKCH. 3H4MEHHTO UHHHAI. HM, ANCPOAL, Hatmihai. Back re 
HâN, B2âpuT, Han ro UPS OypcabiuttiT, | We DpÎHAOLIIA IPA,
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HăMH H NpPAA, Hanau MO4 A tea. BOTABE. REAHKHAIH, HM At4- dmiMH,  Hătiti cASru. 'Toaatp îi Bpar ero AbANAH, HI ceerpa uk Gra | na. chae rrunn. no HĂ ACBpoII EoAu. Hukiiai nentonS%A eu, AHHNDHCHAOBAHH, HU NpoAaAn. CEO IIDAROR  6OTHHHS, wm cgoero iipagare Spuka. c4to ceao Ha kepoa'k nana'k WPBHHEȚiH. PAE BHIA "SAE Wp3A "Ta upoAdan Tor cea9 caSram HAunat 1$u8 nau lu EpAră ere. t'broaS n HacMeHnkoat, HX Panoyas n pars ero Gronnu HI H4eMEHHKOAM uk Hrhar$ n cecrpu ere Mapin sa ur aaar, TăTapekiiy, | n Seragnig Hâtuiu caSri Icou nana n Epar$ ro WE, n name HX Paaoya n Bpar ere Gronka H EI4EMt- nukoae uk Hrana u cterpa ro Mzpia | n sanaaruan Scu ora Bhititnucăin nun'k3u ur saame TATâgckbik 0Y pSini cară na- uinm ToaarpS n EpaTă ro Azmitan$, n cEcTpu x. Gran, | HPAA Haâtui 1 Mpa, Hatunaiti Borape, ka mu BUA'Eeuie Mee HHAI HX A05poH BOA Hi moka H No4fi$r BAnaaTră, 4 ati "pa: KOKAEDE HAT Hac cca | pan n NOTEp2AHAH  cASraa  HAuiHM wu$. nani. n pars ro HBHSAS n nacaenukoai HK Pagoya8 n BpArS ro Grenku. n natmenukoa HX.  HruarS | n cecrpu ere Azpiu, Tor IPAAPEULIHOE ceao iţi ccm Ha Kopoa'k nana'k corpn. HE, TAE Bhia SAE (Ops, Kako Ad ET HA. nu OT Hâc $puk, Hi CA BZCEA  AOXOAOM. 44 Aa cc Ha TOE CEAC Ha ARA WacTA, MOAOBHIIA Toro ceaa nunta user Aâ fer câSram natuna ÎwuS Hanu. un Epar$ ro m'kutea$. a APSTaa noaoguHa | ww ore ceaă Buna acm aa cer caSraa Haiti, Pagovas n pară „ES CTONRU N naemtnnkoat n Hrnars A cecrpu ero AMzpu Hm HI Area uk un Sug | uarsu ut. un up'bovuSuaroau HX îi pik ipăp'kToa He n Races POAS HX. KTo ca mu H3BEpET nanBAuHiu. HenopSuicuno HHKOAH:Ke ună &'kiu, 4 Xe] T4p Toa$ RHUIENHCauino u8 ceas Ad ET COP 8cuţ CTOpoH NocPapom$ XoTaps IIokSAa na Rika G- XHEAAH, d Ha To scr gkpa Hăiuere VENABA Bun | CAHILArOo Mai Grejana Botgoau n &'kpa np'BezBarogaenuaro CHA rengtamu. Roraana Baaaa. n &'kpa Rorape HâuiHX. &'kpa nana ASAă npaa= AaEa. Bkpa nana Hoasopa AEOPHHKA. B'kpa nana Xpaatana &'kpa nana iied8aa. erkpa nana Toaatpă n nana ASaa aa aia 
XOTHIICKIN, B'kpa mană epeaa | Neameykaro &'kpa naua Ian apa. HOROPrpaAckore.  B'kpa nana A9pTepogckoro. R'kpa nana. kazuz8 cnaTap'E, apa nana Mcaka &HeTApHnka | ekpa nana, ASauun nocPeanuka, B'kpa - nana AMornaa uauinuka | &'kpa naHa . dpSii'reua CTOANUKA, B'kpa rana Nerpua Koanea și &'kpa | Ezchy(Rorap Ha
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-Auax ADA AAECRUY. H BEAHKUX Hi MaAny. ă no nauica nori ko B8- 

ACT FOCNOAAPZ HaAieit BEMAH) WT aErin uamuyk | [uan wr Hawero) 
PAC ÎNAH IAR BOYA, KOPO BA HSEEDET PCNAPEM BHTII Hauicu 

„BEAAN, TOT Rh HAL MENOPSIIHA HAEro Adana 1 NOTEPZAAEtII4) 

| 44HEhI HM STEOBAHA Hi Skp'knna. (3anSa ECMH HAL. AdAH HI 

NOTEȘA HAN, Ba 110 COHH con KBIIAH 34) cBOHMHA UpagHati Nu: 

mkan, 4 na_Bca | mr kp 'knecr u norepaAtiiie (Toms Bzcen$) 

BiiienucanneaS Eeakan cca uamenS E'kpnoa$ nau$ 'aSrSaceu 

„acrobe | 7S ancaru. n Ham$. ntuaT npug'kenTru. ncemS  anc?$ 

namem$. nuc IlanapS | kpzătegnu. (0% RacaSui) BATo =+36 cula. 
map 0. | | 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, Domn 
țării Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte a 
noastră tuturor Cui pre dânsa vor căta, sau lui cetin- 
du-i-se o vor auzi; adică au venit înaintea noastră şi 
inaintea alor noştri Moldoveneşti boiari a mari şi a 
mici, ale noastre slugi Toader şi fratele său Damian 
şi sora lor Stana. fiii lui luga, de a lor bună voe de 
nimeni siliți ici învăluiți și au vândut a lor direaptă 
ocină din al lor drept uric un sat pe Corod anume 
Ogrineştii, unde. a fost jude Orzea; acela Va vândut 
cel sat slugilor noastre lui Jon Pană şi fratelui său 
Neaniului şi verilor lor Radului şi fratelui său Stoicăi, 
și verilor lor lui Ignat şi surorii lui Mariei, drept 53 
zioţi tătărăști; şi s'au sculat ale noastre. slugi lon Pană 
şi fratele său Neaniul, și vărul lor Radul şi fratele său 
“Stoica şi verii lor Ignat şi sora lui Mărica şi au plătit 
toți de mai sus scrişi banii 53 zloți tătărăşti înttu 
“mânule slugilor noastre lui “Toader şi fratelui său Da- 
mian şi surorii lor Stanei înaintea noastră şi inaintea 
a tor. noştri boiari. Drept aceia văzând între ei de a 
lor bună voe şi tocmală şi deplină plată, iar noi aşij- 
„derele şi de la noi înşine am dat şi am întărit slugilor 
noastre lui lon Pană şi fratelui său Neaniului și veri- 
lo- lor Radului și fratelui său Stoicăi şi verilor lor lui 
Ignat şi surorli sale Mariei, ce! de mai sus zis sat 
care este la Corod anume Ogrineștii, unde a fost jude 
Orzea, ca să-i fie lor şi de la noi uric şi cu toate ve-
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niturile; însă să le fie cel sat în doao părţi: jumătate din acest sat, partea din jos să fie Slugilor noastre (ui lon Pană și fratelui său Neaniului, iar alaltă jumătate din acelaş sat, partea din Sus, să fie slugilor noastre Radului şi fratelui său Stoicăi şi verilor lui Ignat şi surorii sale Mariei, lor şi copiilor lor, şi nepoților lor şi strănepoţilor lor şi răstrănepoților lor şi la tot nea- mul lor, ce li se va aleage mai de aproape nerușuit niciodănăoară în veaci. lar hotarul celui de mai sus: SCris sat să fie dinspre toate părțile pe vechiul hotar, pe. unde din veac au îmblat. lar la aceacta iaste cre- dința domniei noastre mai Sus scrise Noi Stefan Voe- evod și credinţa prea iubitului fiu al domniei meale. Bogdan Vlad, şi credința  boiarilor noştri, Credinţa dumsale Duma parcalab, Credinţa dumsale Boldur dvor- Nic, credința dmsale Hrăman, Credința dmsale Şteful, credința dmsale Toader şi dumisale Duma parcalabii de Hotin, credința dumisale Eremia dela Neamţ, cre= 

Frunteş stolnic, credința âmsale Petrică comis, şi credinţa tuturor boiarilor noştri moldoveneşti şi mari și mici lar după a noastră viaţă careva fi Domn țării noastre din copii noștri, sau din al nostru rod, sau pe ori care. altul Dumnezeu îl va aleage să fie domn țării noastre, 
mai vârtos să le întărească si să le împuternicească, căci că înşine le-am dat Şi le-am întărit, pentru: căci au cumpărat cu ai lor drepţi bani, lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai sus po- TUncit-am la al nostru Credincios dumnealui Tăutului logofăt să scrie şi a noastră peceate să o leage câțră. această carte a noastră. A scris Şandru Cărjevici în: Vaslui la anul 7005 luna Mart 9. . 

În a O II
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57. 7005 Mart 14 (1497), Vastui, Stefan Vodă întăreşte Anuşcăi şi: 

surorilor saie Negrita şi Maria stăpânire peste satul Bezăriceni pe 

ladrici, cumpărat cu 60 zloți de la Viaicu Scoarţă. 

Suret de pe uric vechiu pe sârbie de la Stefan 

Vodă scris de Matei, în Vaslui la anul 70V5 Mart 14. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, doma 

țării Moldaviei, inştiințare facem cu această carte a 

noastră tuturor cui vor căuta spre dânsa, sau 6 vor 

auzi-o cetindusă, precum au venit înaintea noastră şi 

' înaintea tuturor boiarilor noştri moldovenești sluga- 

noastră Vlaicu fiul lul Scoarţă şi de a lui bună voe de 

nimene silit nici asuprit şau vândut a sa dreaptă ocină 

dintru al său drept uric din uricul tătănisău a lui 

Scoarţă, un sat pe ladrici anume Bezăricenii şi acek 

sat lau vândut Anușcăi şi surorilor ei Negritei şi Ma- 

miei dreptu 60 zloți tătărăşti; sculândusă dar Anuşca 

şi surorile ei Negrita şi Maruşca şi au plătit toți de- 

plin acei de mai sus arătaţi bani v0 zloți tătărăşti în 

_mânule Vlaicului, fetorului Scoarţei, denaintea noastre: 

„şi denaintea boiarilor noştri. Deci văzând şi noi a lor 

de bună voe tocmală şi deplină plată noi încă aşij- 

derele şi de la noi am dat şi am întărit Anuşcăi şi 

surorilor ei Negritei şi Maruşcăi acel de mai sus sat 

numit pe ladrici anume Bezăricenii ca să le fie lor şi 

de la noi uric cu tot venitul, lor şi fiilor lor, nepoților, 

strănepoţilor, preastrănepoților și la tot neamul cine li 

se va aleage mai de aproape nestrămutat nici odinioară 

în veaci. l>r hotarul acestui de mai sus numit sat să: 

fie cu toate hotarele lui ceale vechi, pe unde sau a- 

pucat din veaci. Şi spre aceasta iaste credința a dom- 

niei meale de mai sus scrise Noi Stefan Voevod şi 

credinţa preaiubitului fiu al domniei meale Bogdan Vo- 

evod şi credinţa tuturor boiarilor noştri ai Moldavie: 

cei mari şi a mici. lar spre mai mare tărie şi întăritură: 

tuturor acestor de mai sus scrise poruncit-am credin- 

ciosului nostru boiar Tăutul logofătul a scrie şi cătrâ 

adevărata cartea noastră aceasta, peceatea noastră să 

o leage. | 

acta Leca laşi cf. Surete ms. XXI 129. la lon Bogdan DLSt 1
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4110. Se aduce un regest după Condica de anaforale nr. 20 îila 257 de la Arhiva statului din laşi, cetiadu-se Bezrefenii. Despre cele 3 surori: Negrita, Maria şi Anuşca avem ştiri ta „actele Idricilor. (Ispisoace şi zapise V. 2. XLVII, 55), şi arată' răzeşii că au un uric sărbesc de ia 7005, întru care se arată că moșia Dol- îhenii este cumpărătură a trei surori Anuşca, Matia şi Negrita. Ar „drma deci că Bezreţenii sau Bezăricenii ar fi tot una cu Dolheali, 

  

58. 6937 April 17 (1429). Suceava, Alexandru Vodă întărite iul Radul gramaticul 2 sate pe Terebnic: Zubricăuţii și Ivăncăuţii cu mori în apa Ciuhuruţui, 
- 

Suret de pe ispisoc sărbesc de la Alexandru Vodă „din leat 6937 April 17. 
* Facem înştiinţare cu atastă carte a noastră, pentru „adevărata şi Credintoasa sluga noastră, dumnealui Radul “Gramaticul nostru carile au slujit noao cu dreaptă şi „Credincitoasă slujbă cătră noi lam miluit pre dânsul cu Osăbită milă a noastră și iam dat lui întru a nostru Pământ 2 safe pe Terebnic anume Zubricăuţii şi Ivăn- 

i i $ 
. Şi spre atasta iaste credința domniei meale de mai sus Ale- „Xandru * Vvod, şi Credinţa 'a prea iubit fiului domniei 

„a noastră să o lege. 
„ Sau scris în Suceava, . „Sau tălmăcit de Gheorghie Evlogi dascal, 1781 Mai 22. în dos nota: 2 sate pe Terebaic, Zubricăuţii Şi Ivăncăuții cu i 

„pe apa Ciuhurulul No, 1 (cf. Condica de documente XI 2 2180) 

  

+
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59.. 7014 Sept. 11 (1505). Bogdan Vodă întăreşte Lucăt Arbure, 
portar de Suceava trei părţi din a treia parte din Dersca, cumpărat 
cu 250 zloți tătărăşti și la nepoţii bâtrânuiui Hrinco, i. 

Uric scris pe sărbie de la Bogdan Vodă, în care: 
scrie că a venit înaintea măriei sale şi a tuturor bota- 
rilor slugile mării sale Jon și frafele său Alexa, feciorii 
Anușcăi, nepoții bătrânului Hrinco de a lor bună voe 
de nime siliți nici asupriţi şi au vândut a lor driaptă 
moşie din uricul lor cel drept, dintra treia parte din 
satul Derzca, trei părţi nepotului lor. boiarului Lucăi 
Arbure, portarului de Suceava dreptu 250 zloți Tătă- 
răşti. Şi sculându-se boiarinul Luca Arbure au plătit: 
toți acei bani 250 zloți tătărăști în mânule lui lon şi a: 
fraților săi Alexa şi Ivaşco înaintea mării sale şi a bo- 
iarilor. Deci Măriia sa văzând învoinţa lor şi tocmală: 
de plată deplin, pentru aceia și Măria sa au dat şi au: 
întărit boiarului Lucăi Arbure mai sus numitele dintru: 
a treia parte de satul Derzica trei părți săi fie de la: 
măria sa uric cu tot venitul și a tot neamul lui nestră- 
mutat niciodănăoară în 'veaci. lată hotarul acelor trei 
părţi dintracea parte din satul Derzca să fie din acea. 
a treia parte să fie pe vechiul hotar. 

Din Condica Humorului Acad, Rom. ms, III. fila 19 _b Cf. Surate 
ms. XLV, 1085. In uricui din 6998 Mart 15, prin care Stefan Vodă 
fixează intinderea Episcopiei de Rădăuţi cu satele sale; se enumeră: 
şi satul Apăcsa, „3i UPE&RWB Hi c nonom Ha Apkcun“ (|, Bogdaa doc. 
lui Stefan cel Mare 1, 407; cf. Uricar XVIII. 58). In Dicţionarai lut: 
Alex. Rezmeriţa (Craiova 1924) să dă această etimologie „Dresca-: 
(slav Atpâkiu, curagios, Dorohoi), stramm. | 

50. 7015 Febr. 23. (1507) Huși. Bogdan Vodă întăreşte lui Mircea” 
Vi:tea cu ai săi un sat la Tecuci, la Salcea, mai în sus de hotarul 
târgului Tecuci, luat din iocul târgului, ce Pau fost cumpărat cu 150 
zloți de ia Isalco, ficiornl iui lvanco Tudor, nepot lui Dan. Totodată 
se imparte locul în două; jumătatea de jos s'o ia Mircea Virtea, Mâs- 
nea şi Jurj, iar jumătatea din sus să fie lui Dragomir şi lui Bucur, 

+ Macrite Baiere, ati ÎOTAAN ROEBOA. TEAPA BEMANI Ato4= 
AdECKOL, BHAAMEHATO UHHHAL HCCHAL ANCTPOA HduiiiM. Bacha KTo 
Ha Hfdt E23pu nau Sun ere Seanturiiir, 6026 | npinae mpa, 
MAH, 41 [pă Schiavii Haatiatii MOAAdECIUALNI Bordpe. CASPA tau: 
Hanno. cu Haankco "TSacpa Suss Aanog. no ere Aonpoii esa,
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A HBOAdA  cRot npaBSi corrun5 wr ero ngagâre Sputa. 7 
pna aaa ro Aaa. canoe ceao ha TekSu S Caaun, DAE RHIA 
Maia. Bsuue Xomapa TeSuckero, "para. aan | onpoue aemău 
oduko cB Sakaa 8 yomap mpara TekSua. ra npoaaan cobra 
natuniai.  MWupun Euprk. n nSmnar8 ro Alecu n Tu KA 
nărse Spun | n Aparomnps. n pars ero ESkSp5 a pn aaa 
PaTapektij. n Scraguie nau caSru. Mupua Enpr'k. n nSunaTe 
sro Mack. n mru KSmnar ni Spa. |n Aparomup H Bpar 
„ro Sk5p. ra BANAA4THA Sci TOTI pi 34974 'TaTapckuik $ părul 
'ca8ak nauem$ Hcanko cus Heanko TSaopa. np'ka, uaamn ui pt 
atu | ai noakpe. ui mi Bna'keuie Ac6p8r NY BOAIO 1 "FORME, 

A MOAHSIO BANAarS. 4 MRI TAROAEPE ÎN OT Hac AAN H NOTEpa- 
„ANA Ecati  caSrâm naum  MÂnpun Enpr'k | i KSanarS ero 
Macnu. n mu  kSanar$ uk XRSpa. un Aparoanps. n BpaTb 

„sro Sk5p8. oc Np'EApeurHHos ceas, Kako Ad _ECT HAI COT Hat 
JP Ca BACEM AOXoADAt | Han na anoe. una noacgha AA 
scr exSraa. Muguu Enprk. n Macun un FRSpu. a nina 
MOAPRHHA MAK Aa cr casraat Hama AparomnpS | n BSR5p8. n 
ARTE HX H SnSuaroa ut n np'kSuSuarom HX. ui np'kipSp'kroai 

„SIX. HI BAcEMS poAy AY. BTO HA BSAEP  HaHBAHătHibin HenopBureuo 
„MKOAH Ha | Rkhii. a KoTap ToaiS ceao aie ua TekSun S$ Gaaun 
PAE Eh  Haiam. Bic Norapa "TekSuckoro para, aan wnpoue 

„Bean wie c'k Salaa $ yo | map para 'TexSua, Ad EC NOCTA- 
DoM8 X5Tapă 10 KSAa COWHRaai Ha Rhea. A NA TO CT &'kpa 
PCABAMH.  &hienneantaro ho raana BROEBOAbI. | Hi &'kpa HAuI Hy aotap. &kpa mana I[le(bS)aa. apa nana Toaatpa n Hergnaa 
MApkânătu GOT Xorun. b'kpa nana (Gpeatia) n nana A parouia apa | aaBu or Meaua. R'kpa nana lanapa  Hozorpaackoro 
apa nana flpSpe uop'rap'k Gsuatckoro. B'kpa nana KazuaS cua- 
Tapk. B'kpa nana Heaka en | cr-bonura. B'kpa nana Illapne uoc- 
veanuka, Br&pa | nana Aoruaa vana. &'kpa nana Ilerpuka ro- 
„muca, n Bkpa Bac'ky norap HAIDUŞ MOAAaecktiy geau | KI N 
MAMĂ, 4 110 Hama EuBoT'E KTo BSaer! TCNAPA Hate SEMAN 
607 ARTE Hat. Han WT taurere PoAS. Han na BS4 koro 68 -HSBEDET PENAPEA | GRITH HAUIEn Seman MOAAdECKOH, TOTPA Rhi UA 
„RenopSuna Mauero Adaria n. HOTBEPEK Acid. aa Eh HM Srapa- 
Ana ni Spkuna sans: cocni K&nna | sa c&on npagiu unu'kan. a 
Ma OAIE NoTEpAXAEtie Ezceai$ ButenneannomS araba scun 
mamemiS 6kpnemS nans TaSTSa5 | acrozers nucaru n sagkenru
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aati$ near, KeemS Ancr8 Haueai$. nucaa backafi. S XScwx garo 
=sei eg. KB. 

Din mila lui Dumnezeu Noi Bogdan Voevod, domn 
țării Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte a 
noastră tuturor Cui vor căuta pre dânsa sau cetindu- : 
li-se o vor auzi; adică au venit înaintea noastră şi 
înaintea tuturor a lor noştri moldoveneşti boiari sluga; 
noasiră Isaico fiul lui Ivanco Tudor, nepot lui Dan, de 
a lui bună voe şi a vândut a sa dreaptă ocină din al 
său drept uric, din uricul bunului său Dan, un sat la 
“Tecuci în Salcea, unde a fostiliaş, în sus de hotarul 
tărgului, dar numai atâta pământ cât s'a luat din ho- 
tarul târgului Tecuciului; acela l-a vîndut slugilor 
noastre Mircei Virtea şi cumnatului său Măsnăi și ia- 
răşi cumnaților săi Jurjei şi lui Dragomir şi fratelui său 
Bucur. drept 150 zloți . tătărăşti. Şi s'au sculat slugile 
noastre Mircea Virtea şi cumnatul său Măsnea şi ia.ăşi 
cumnaţii lor Juri şi Dragomir şi fratele său Bucur, de 
au plătit toți acei 150 zloți tătărăşti în mânule slugei 
noastre lui Isaico, fiul lui Ivanco Tudor, înaintea noas- 
ră şi înaintea a lor noștri boiari; şi noi văzind de 
buna lor voe şi depiină plată, iar noi aşijderea şi de 
la noi dat-am și am întărit slugilor noastre lui Mircea 
Virtei şi cumnatului său Măsnei şi iarăşi Ccumnaţilor 
săi Jurjea şi lui Dragomir şi fratelui său Bucur, acel 
de mai sus zis sat, ca să le fie de la noi uric cu toate 
veniturile, însă în doao, jumătatea din jos să fie slugi- 
lor noastre Mircei Virtea şi Măsnei şi Juriei, iar jumă- - 
tatea din sus să fie slugilor noastre lui Dragomir şi lui 
Bucur, și copiilor lor şi nepoților lor şi strănepoților lor 
şi răstrănepoților lor și la tot neamul lor, ce le va fi 
mai de aproape nerușeit niciodinioară în veci. lar ho- 
tarul celui sat ce-i la Tecuci la Salce, unde a fost 
liaș, mai în sus de hotarul târgului Tecuciului, dar 
atâta loc cât s'a fost luat din ho-arul târgului Tecu- 
ciului,:să le fie pe vechiul hotar, pe uade a îmblat din 
veac. lar la aceasta iaste credința domniei noastre mai 
sus scrisă Bogdan Voevod și credința boerilor noștri,
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credința jupânului Şteful, Cfedinţa jupânului Toader ȘI 
Negrilă parcalabi de Hotin, credința jupânului Eremiia și 
a jupânului Dragoş parcalabi de Neamţ, credinţa dumsâle 
Şandru de la Roman, credința jupânului Arbore | detarpor 
Suceava, credinţa jupânului Ciănău spatar, credinţa jupâ- 
nului Isac visternicul, credinţa jupânului Şarpe postelnic, credinţa jupânului Moghilă ceașnic, credința jupânului Petrică comis, şi credinţa tuturor boerilor noștri moldove: 
neşti a mari și mici. lar după a noastră viață cine va fi domn pământului nostru din copii noştri, sau din al nostru neam, sau pe ori care altul Dumnezeu îl va alege să fie domn pământului nostru al Moldovei, acela 
să nu strice a noastră danie și întărire, ci mai vârtos să întărească şi să împuterească, căci că singuri au Cumpărat cu ai lor drepți bani. lar spre mai mare tărie a tot ce s'a scris mai sus, poruncit-am la al nostru: credincios boer Tăutul logofăt să scrie şi să acăţe a noastră pecete cătră această Carte a noastră. A scris: Vascan în Huşi la anul 7015 Fey. 22, 

„ Originatul pergament 0.37 m. lat pe 0.30 lung; comunicat de d. dt. Lupaşcu, Surete ms, XXVI, 337. 
— După socoteala uricului la Tecuci a trăit Iliaș, care şi-a făcut aşezare şi Voevodul țării i-a dat în stăpânire o parte din locul tărgului, ia locul numit Salcea, partea din sus, Înțelegand diracţia apei Bârladului. liaş a avut de fiu pe Dan; Dan a avut pe Ivanco Tudor, iar acesta are pe lvanco; care vinde cu 150 de zloți satul: fără nume la Tecuci, ia Saicea. 

| Cumpărători, probabil rude între ei, îşi împart satul în două; 

      

Virtea 

LI 
| 

Virtea fată 
, I_ 

j 

| ] | Mirce fată fată  Bucar:) Dragomir =— Mâsnea = Jurj 

1). De acest Bucur legăm localitatea Bucureşti de iâugă Tecu- cei. în drumul spre Nicorești. Urmaşi de aj săi s'au păstrat pănă spre noi, când găsim pe Vasile Bucur vornic de poartă şi poet cătră 1820 (V. Alecsandri. Prosa 1] 445), Intreg uricul nostru n'a tost cu- nosctit iui A, Papadopol! Calimah. când a scris „Scrisoarea despre Tecuci (Coav. Lit. XIX, 369),
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Gt. 7015 Februar 28 -(1507). Huși. Bogdan Vodă întăreşte iui 

Săcuianu pan. şi alor săi satul Săcuenii de jos, dat danie de semin- 

ţenia lui, urmaşii lui Dragoş Viteazul. ! - 

Macrio naiieto ati ÎorAaHi BOEBOAA. FeNApa BEM4H MO4A48- 

ERSU. BHAAtHHTO UHHĂM HCCHA. AHCTOA Hai Back Keo 

HAN Ez2pH'ih. au urovuu ere Scanttiin Ta, C0%€ npiu A oua pa, Hamn. 

n apa, svcuani | AMoaaagckumu. Botape. aHSuika aouâ aparea 

aura, î macmennuui cu Mapena aouka h'bruntia îi Eparatuuu 

en Mapena ui AnSmuka, Hi Marga n “marbun uk Hacrk ui 

anSiuka. si Îrpuuka. Acu sp | a aparSwanaa, n TU 

nasmeiukoe uk Hamn caSru,. Guma Porzanant îi BpaT ero ipeăSa 

n agarrannueize six akm Toaarpa Maacuroro BacSTka n Hacra |. 

cia n Ilapacka. Hi 'THA HAeMEHHkh HK ApArcule CH AANKGDE. 

Î mumie uacmentikoge uk Spata n eecrpn ro fnSua. n Magia 

n Racova n Hhkrua Hi Tux Daemennkege HX AMlapia. n cecTpa 

e AnSuna. u cecrgn  unun Hy Acu. Herpnrnnn Ana n Hacrib. 

Sen oyHănoge, Hi Bteh pWA Apare BWT'E3ă, no 1 AOGpoH Boa 

MUREA  HENOUSAENII,  dUHUIDHCHAOBAH, H AdAH GOT HYh IIDăRAre 

sputa makoxaepe naeenniwat. | ceonm a'bremh laknata Gars- 

tanSaa: cass vane? prkpiomS.  nanS GanSran$ uauitintă n 

crewpu co MapSiwua. n cecrpnunani uk. Mara. fi nameno 

uk askreab Mukanaotnatu Dus n anSuiku î Mapenn i Hacru 

îi AraBoun. canto cea nana nun GanSranni. rac Ba Rosma: 

Ho dihi EHA/EBIUE HĂh A0EPOH EOAH. Hi AORGOE HX AAdNIE, IoKE 

HM Ada E6c PCA APArouiă BHT'ESa, 0 HX A96poW B94n | nigk a, 

Hai H NPAA Hanau EOTAgE A Mi TAKORALDE H OP HAcb 

schi Adâti Hi 19TEpAAHAH cassk uauitm8 e'kguom8 nas Gas 

tanSa.” uamnnk8. Hi. ceergu cre Mapei. Hi ceerphunuu nn 

Mara. u naemennkoze uk, | lwn8 n AniSmuru. n Mapenu. n Hacru 

îi AcaBonu. qkrima Muxanaceu. Poe np'kapeuetinoe ceao, Haina 

vinmuin CakSranut, rac Bia BOâma. KARO Ad ECT HAR WT HaC OVPHKE 

H cz zăcea AOXOACAL Hah. Hi AETEM | paie H SuSuATomh HXH 

nprkovuSuaro mb IL) USL apaiSprtr wa HK n BBcemS poa$ HK KToE 

CA HM NBEEDETh HăâHGAHătHiH WenopSuretiio mukoanme ua B'Ekhi, 4 

XOPAp TOAS GHHUENHCAHHOMS  HâHMA HE Gansra | nwvu 

ceaS Ac Bălan KOBAa. Ad ECTh GOT OVCHX CPOPOON NocTapou& 

XomapS. nokBaa H3 R'kia GDEHBAAN. d Ha TO tCTh e'kpa nauuero: 

fenAga auiuieuicantiaro, mb Boraana Borgoaut. în Bpa Horap 

nauuy &'kpa natia Ile | dsovaa. RRpA Marta TOAAEpA. H Nan 

“Surele şi Izvoade, Vol. XVIII. 7
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Nerpuaa naptaaagcoge XovnHckHka. B'kpa nata Gpimia n nana Apa- FOIA MAPKAAABCOBE HEMEUkHy B'Epa nana wanapa Honorgaackor, R'bpa mana. pasprk noprapil | Gsvenckere e'kpa nana Bania cnaraga. pa nana Heaka encTaphuna. a'kpa nana lagar av TeahHka. Bkpa nana Alornaa uaufinka, Ekpa nana dpSuraua CPOAHHKA. H E'ăpa mâna Ilempuka nomnca. | u B'kpă Ezckr Boiap MâNIHĂb AMCAAABCKHX BEAHKHȚ HI A4ANX, A 110 HaUIEM KHEOTA KTA BSAETE FCNApZ Hautn Bemau wr Abreu HâWH Han GOT. nauuero POAA HAN M4k BOVAKore ra BA H3REpETa TCUAPEA EBITH Hatutu BEM | AH  MOAAGBCKOH, 'TOTA EU HAM HenopSina Haâuiero Adana, Ă NoTBpzwAeHiă. a4u Bu na OWTEPZAHA n oVKp'knuan. San9 SCARI HAM AdăH H MOTEPAAHAH. 34 tie tr Ha ASEPâă H npagaa „Adânia. a Ha EOa ! u$r up'EnocTa. n NIOTEpz%Aenie To Bacen$ BBIEDHcaHHoMS. geakani ceai HauieaS e'hpnomS nafi go T548 aorober$ nncari. ui HauS hedaTa SaB'keuTu KkcemS ancroy na | iDEME, fHcaa ICON Aia, $ XScG0X EA4To esti, cupa . peepăapia. KĂ AHB. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Bogdan Voevod, Domn „țării Moldaviei; înştiinţare facem cu această carte a noastră, tuturor cui pre dânsa vor căta, sau cetindu- „I'Se o va auzi; adică au venit înaintea noastră și îna- “ intea tuturor alor noştri Moldovenești boiari Anușca, fata lui Dragoș Viteaz, şi seminţeniile ei Marena fata Neagșăi, Şi nepoții ei de frate Marena şi Anuşca şi Magda, şi mătuşele lor Nastea şi Anușca şi Agrișca, 
anul; şi iarăşi semințeniile lor, ale noastre slugi Sima Rotămpan şi fratele său _. Steful ŞI nepoții lor de frate, copii lui Toader 'Maleico; Vasutca şi Nastasia şi Parasca ; şi iarăşi semințenia lor Dragoş liul Dancului, şi iarăş 'seminţeniile lor Jurj şi surorile „lui Anuşca și Maria şi Vasutca şi Neacşa; şi iarăşi semințeniile lor Maria şi sora sa Anuşca și nepoatele ei de soră, featele Negritei: Ana şi Nastea, toţi nepoți şi întregul rod a lui Dragoş Viteazul, de a lor bună voe de nimeni siliți nici asupriți, şi au dat din.a lor drept uric, tot seminţeniilor lor, copiilor lui Iachim Să- cuianul,  slugii noastre credinciosului boer Săcuian ceaşnic şi surorii lui Măruşcăi, şi nepoatei lor de soră
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“Magda ; și iarăşi seminţeniei lor, copiilor lui Mihăilă, 
lon și Anușca şi Marena şi Nastea și Agaftona, un 

-sat anume Săcuenii de jos, unde a jost Cozma. Deci 
noi văzând a lor de bună voe şi buna lor daanie, ce 
le-a dat tot neamul lui Dragoș viteazul, de a lor bună 
voe denaintea noastră şi denaintea alor noștri boiari, 
şi noi aşijderea şi de la noi înşine am dat şi am întărit 
slugii noastre credinciosului pan -Săcuianul ceaşnic, şi 
“surorii lui Maruşcăi şi nepoatei lor de soră Magdei, și 
verilor lor lui lon şi Anușcăi și Marinei și Nastei şi 

- Agaftonei, copiilor lui Mihailov, cel de mai sus zis sat 
anume Săcuenii de jos, unde a fost Cozma, ca să le 

„fie lor de la noi uric şi cu toate veniturile lor şi co- 
piilor lor deplin şi nepoților lor şi strănepoţilor lor şi 
împrăştieţilor lor și la tot neamul lor ce li se va aleage 
mai de aproape nerușeit niciodinioară în veaci. lar ho- 
tarul celui de mai sus scris sat anume Săcuianii de 
jos, unde a fost Cozma, să le fie dinspre toate părţile 
pe vechiul hotar, pe unde din veac a îmblat. lar la 
aceasta iaste credința domniei noastre mai sus scrise 
Noi Bogdan Voevod și credinţa boiarilor noștri, credința 
dumsale Steful, credința dumisale Toader şi dumisale 
Negrilă parcalabi de Hotin, credinţa dumisale Eremia 
şi dumisale Dragoş parealabi de Neamţ, credința dumsale 
Şandru parcalab de Novograd, credinţa dmsale Arbore 
portar Sucevei, credința dmsale Clănău spatar, credinţa 
dmsale Îsac visternic, credința dmsale Șarpe postenic, 
credința dmsale Movilă ceașnic, credinţa dmsale Frun- 
teș stolnic, credința dmsale Petrică comis, și credinţa 
tuturor boiarilor noștri a mari şi a mici. lar după a 
“noastră viaţă cine va fi domn ţării noastre din copii noștri 
sau din al nostru neam, sau Chiar pre oricarele altul îl 
va aleage Domnul Dumnezeu să fie domn ţării noastre 

“a Moldovei, acela să nu strice a noastră danie şi în= 
tăritură, ci mai vârtos să le-o întărească şi să le-o 
împuterească, căci că înşine le-am dat și le-am întărit, 
pentru căci le iaste lor bună şi dreaptă danie. lar spre 

„mai mare tărie şi putere a tot ce sa scris mai sus, 
-poruncit-am înşine credinciosului nostru pan Tăutul
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logofătului să scrie şi a noastră peceate să o lege de această Caite a noastră. Scris-a loan diac în Huși la anul 7015 luna Februarie 28 zile. | 
Originalul pergament, cu pecete mare bine păstrată şi legată cu Şnur roş. Se ceteşte exerga: neuari lw horAană noekosani POCUISA4p 3EMaH AonAakceri. In dos notițele: nuntii GauSrauu  „Săculaaii de jos* „Săcuianii la Sozava“ „Săcuianii "'moşie“ 7015 Rebr. 28; No. 18, „15 pmoțăi» Bosfo5a 5ta o Gaxutăyn Xrazvpăs*. 
Este şi o traducere veche: „sau tălmăcit de Evloghie dascal ot scoala slovenească« 1t. 7261 ap. 26“. Muzeul Municipal laşi, donaţi- unea Drosu plic VIII, 1, apud. Surete ms. XLII 2). | — Dragoș Viteazul. E unul din cei mal vechi boeri al ţării, Se pomeneşte în vechile urice între 1392— 1400. Iar Rotompan. se pome- " neşte cap de mari boeri între 1403—1411. Aceşti 2 fruntași erau în- rudiți în:re ei Săcuian ceașnicul din 1507, era un viori, au vel. căci în lista boerilor se citează Movilă ceașnic: Lui Movilă îi urmează Petrică ceaşnic în 1508; apol pa 4 ani (1513—1512) ne Ipsesc doc. interne, cărți de judecată, şi abia în 1513 apare Săcuianu ceașnic (15:3—1523), ocupând această demnitate și supt Stefăniţă. EI era gi: nerele log. Tăutul. (Uricar XVIII 116); lui îi urmează Felea ceașnic (1524—1531) şi supt Petru Rareş. Unind arâtările uricului nostru cu cel din 1481 April 20 (. Bogdan DSt. | 252) reiesă această încrân= gătură: - - 

1 Dragoş Viteazul (1392 — 1400) 
== X 

| 
„fată  Neacşa “fată fată  Anuşca 

2. fată 

  

  

  

  

  

— Stanislav Jurj | = x = X — lachim (1409— Ca e Drăguşanul | | Săculan "1507 1400 — 
i , _ 

| ; | Sa. “5 ca sc ma Marena sea = SEZE ss SSE ss ZE assse Ea 35 Ir a a Sa SS 23 m 0.0 BDS SEa 2 poze uEE 3807 35 E <a | îs* = e Sus De ăi ass ss 558 — a ze e 239 Be E e e = Sa om DO S = a = o ap 28 235 =<s șa e gs ze z i 4.£ 
d 
>zz>3 | gEzes 5. . Dragoş 
=5za Rotompan 
Şaaa: 
e 

Anuşca in 1507 era o bătrini de peste o sută ani şi apucase'a vedea cu ochii pe toți urmaşii din fraţi şi surori, râstrănepoţi, ca Draguş Rotompan. 
———————
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62. 7015 Februar 28 (1007) Huşi. Bogdan Voevod întăreşte lul 
Movilă pah. cumpărătura ce a făcut cu 300 zloți tătărăşti în satui 
Piteşti pre Bârlad de ia Coste Baioș şi nepoţii săi. 

Suretu tălmăcitu de pe Sârbie rumăneașşte den is- 
pisocul răposatului Bogdan Voevod din veleat 7015 
Februarie 28. 
Cu mila lui Dumnezeu le Bogdan Voevod, Domn 
țării Moldaviei, facera ştire printr'acestu hrisov al dom- 

__niei meale tuturor Cui să cade a ști, iată că viind îna- 
intea noastră şi înaintea tuturor boiarilor Moldaviei 
noastre, sluga noastră Costea feciorul lui Baloşahorghi 

(sic) şi cu verii lui anume Ciochina Mălaiu și cu îrate- 
sâu loan şi cu surorile lor anume Malea şi cu Mărica, 

„nepoți lui Bafloşaorghi (sic) de a lor bună voe de 
nimenea siliţi nici asupriţi și au vândut a lor dreaptă 
Gcină si moşie dintru a lor drept uric, din uricile lui 
Baloşahorghi (sic) un sat anume Pifeștii, ce iâste pe 
"Bârlad, şi cn locu de vadu de moară în Bărlad, pre 
acesta lau vândut credincios boiarului nostru dumsale 

Movilă paharnicului dreptu trei sute de zloți tătărăşti. 
Deci sculându-se credineios boiarul nostru  dmnalui 
Movilă păharnicul au plătit deplin toţi banii ce mai sus 
“scriem trei sute de zloți tătărăști în mâinele slugilor 
noastre anume Costei feciorul lui Ba/oşa horghi (sic) 
şi a verilor Costii anume Ciochină Malaiu şi a frăți- 
-nisău lui lon și a surorilor lui a Măriei, ce sântu ne- 
poţi lui Ba/oş horghi (sic). Asijderea şi aceşti de mai 
sus vânzători sculânduse toţi ei au luat ispisoacele lui 
Răloşahorghi (sic) ce leau fostu avut el de cumpărătură 
de la răposatul părintele domniei meale Stefan Voevod, 
pe acesiu de mai sus scris sat și leau dat în mânule 
“credinciosului nostru boiariu dmsale Movilei paharnicu- 
lui înaintea domniei meale şi înaintea tuturor veliţilor 
'boiari ai domniei mele. Pentr'aceaia deacă am văzut a 
lor de bună voe tocmală și plata deplin iată că şi de 
la domnia mea încă am dat şi am întărit credinciosuiui 
boiariu dumisale Movilei păharnicului pre acestu de 
mai sus zis sat anume Piteştii ce iaste pre Bărladu şi 
cu loc de vaduri de moară în Bârlad ca să aibă el şi 

4
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de la domnia mea uric şi săi fie moșiia cu tot venitul, lui şi fiilor lui, nepoților şi strănepoţilor lui şi a tot neamul lui ce să va aleage mai aproape nerușăit nici odinioară în veaci. lar hotarăle acestui de mai sus scris. satu, anume Piteştii ce iaste pre Bârlad, ca să fie des- pre toate hotarele cari au îmblat din veacu. . Aceasta „iaste credinţa domniei meale de mai sus scris Bogdan. Voevod şi credința tuturor veliților boiari ai domniei meale, credința dumsale Steful, şi credința dmsale * Toader şi credința dmsale Negrul parcalabii de Hotin,. şi credința  dmsale Eremia şi credința dmsale Dragoș parcalabii de Neamţ, Credința dmsale Şandru parcalab de Cetate nouă, credința dmsale Arbore ve/ portar de 

lar după viaţa noastră, pre cine va aleage domnul Dumnezeu. a fi domn şi stăpânitor, în pământul Mol- daviei noastre au din fii noștri au din neamul nostru, au măcar dintru alt neam, tot să aibă a da şi a întări nestrămutată dania noastră, după cum şi însumi domnia mea am dat hrisov al domniei meale de întăritură ca să aibă a stăpâni a lui dreaptă ocină și moşie ce au- Cumpărat-o pre ai săj drepți bani; şi am poroncit domnia mea dumisale Tăutului ve] logoiăt, ca să să scrie hri- sovul acesta şi a noastră peceate de dânsul să o leage. „sau tălmăcit hrisovul acesta de pe sărbie pe în- țeles de mine Procopie dascalul ot Metropolie în cursul anilor leat 7273 Ghenar 12 (1765). 

Acta d-na Grigorescu foastă Proprieţară a moşi ! 
Us 

şiei Costeştii 
(Tutova) pe Bilavoi, Moșia Piteşti a făcut parte dia trupui moşiei Costeşti. CE, Surete ms, XL, 192, seqa. Fiind vorbă de Bălog Su-- 
retul nostru este importnnt pentru Baişe şti din seci. XV şi XVI. - 

poa
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63, 7015 Martie 1 (1507) Huşi. Bogdan Vodă întăreşte iui Eremia 
visternicul cumpărătura, ce a făcut în satul Grigoreşti pe Siret, cu 
800 zloți de la Ivanciul şi nepoţii săi de îrate. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Bogdan Voevod, domn 
țării Moldaviei, facem înştiinţare cu această carte a 
noastră tuturor Cui pre dânsa vor Căta, sau cetindu-se 

O vor auzi, precum au venit înaintea nvastră şi înaintea 

tuturor a lor noştri Moldoveneşti boiari slugile noastre 

Ivanciul și nepoţii săi de frate feciorii Sfanciului anume 

Mânzul şi Toader şi Andruşca şi loan şi Mirico şi 

Fedor. de a lor bună voe de nimene siliți nici asupriţi 

şi au văndut a lor direaptă ocină dintru a lor dirept 

uric un saf pre Siret anume Grigoreştii îmbe judeciile 

şi mori în Siret credincioasei slugii noastre dumisale 

Eremiei visternicului, drept 800 zloți tătărăşști. Şi s'a 

sculat credincioasă sluga noastră dumnealui Eremia vis- 

ternicul şi a plătit toți deplin acei de mai sus scriși 

bani 800 zloți tătărăști întru mânule slugilor noastre 

Ivanco şi nepoților săi de îrate Mâniului şi lui Thoader 

și lui Andruşco şi lui lon şi Mariei şi lui Fedor, fe- 

ciorii Stanciului pascalabul denaintea noastră şi dena- 

intea boiarilor noştri. Deci noi văzând a lor de bună. 

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

dat şi am întărit credincioasei slugii noastre dmsale 

Eremiei visternicului pre cel de mai sus zis sat, ce 

iaste pe Siret anume Grigoreştii îmbe judeciile şi mori. 

în Siret ca să-i fie lui şi de la noi uric şi Cu toate 

veniturile, lui şi feciorilor lui şi nepoților lui şi la tot 

neamul lui ce i se va aleage mai de aproape nerușuit 

nici odinioară în veaci. lar hotarul acelui de mai sus 

scris sat, ce iaste pe Siret anume Grigoreştii îmbe ju- 

deciile, să fie despre toate părţile după hotarăle cele 

vechi pe unde din vac au îmblat; şi-spre aceasta iaste 

credința domniei meale de mai sus scrisă, Noi Bogdan 

Voev6d, şi credința tuturor boiarilor noştri ai Molda- 

viei a mari și a mici. lar după a noastră viaţă cine 

va fi domn ţării Moldaviei, din fii noștri sau din nea- 

mul nostru sau pe oricare va aleage Dumnezeu să fie 

domn ţării noastre a Moldaviei să nu strice a noastră



danie şi intăritură, ci să-i dea lui şi să-i întărească, 
de vreme că şi noi i-am dat şi i-am întărit pentru a 
lui dreaptă şi crediacioasă slujbă şi pentru că ela 
Cumpărat pre ai săi drepți bani. lar Spre mai mare 
tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai sus am poruncit 
credinciosului boiarului nostru dumisale Tăutulul lo- 
golăt să scrie şi a noastră peceate să o leage de a- 
ceastă a noastră carte. S'a scris în Huși de Văscan 
la anul 7015 Mart 1, | 

„Sau tălmăcit de Gheorghe Evloghie dascal la anii 1787 Aug. 14“. Poslăduit de polcovnicul Pavăl 
Debrici. 

Apud Emii Miclescu; Surete ms. XXXV, 566. Cf. pentru lista boerilor uricul din 7015 Mart 1, pubiicat în Uricar XVIII, 82). 

  

64, 7016 Decembre 14 (1507) Suceava. Bogdan Vodă îatăreşte lui Jurj Hrabor comis cumpărătura ce a făcut cu 300 zloți în moşia Blăneşti pe Bărlad de la Steful parcalab fiul iui loanăş. - 

Macrite Băi: an Reraana Hoenoaa, FCUADA BEA Moa= AAECKOII, BHAMEHHTO MHHHHAM HceHM AHCTOA Hotuttai. Bac'kai KTo 
Hâli F&39HT. Han uzTrziuu ere Scabiuiti'T. 06 npinac | nipba, Hâmu. n mpa Sen nauuau MCAAdRCKIHALI Botaphi, Haulz B'Rp- Min dt. Îledăan Iaphanacn, cun. Icanziutn, no ro A0Bpou KOAH HHRHAb HENIOHE | Atu AHHIIDHCHACEAHR. HI IIpOAdah  cBOIO NpaB5k.  WrhuH$. wr caoere iipagare  Spuha. 60. Spuka GOWa cRoero, Îanzura, 40 ceas na BEDAAAR.  Hanar'k - Baauteiţt | u Că MAHAL. S Repaaan. Ta HIPOAdA "Tor ceao caSsk naueuS Spui XP4BepS Hoainc$S. ga TH CTâ Badr P4PaperHkB, H Hatih Boti caSra Spa | ĂPaBGp. Ko4inrh Banaaruan Secu oru nun'kau îi SA” TăTapekHyb. E pSk nanS iped;Sas Napka4aB$. cuoY Luanauied NPAA Hâuui n NBA. Hui Hat Boa'kpu. n mi Ha keut HXb ACBPER ECAIO HU 'ToRAER H neAHtiu BANAT. 4 Mi 'Takotat. ui WT Hâc Ecâtui aaau n HOTEpAAHan caSsk nau ea$ R'Epiom8 . iuSpn Xpabe | pS noatucs, PoE cEa0 tan uk Gaateniu. ua Fepaaak. u MANN 6 REDASA.  Kake AA ET em6 tor ac. SpHkh i c8 Bare ASĂCAOAh. H Area cre un SuSusron ere. | n np'SnSuavoma ere ni nprkyiSparoan sre u BZCEAMS poaA$ ro Ko ca RSAern HAHBAH:KHUH.  HentopSuretio uukoau ua Rkkhi, a XoTap mons |
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ceas po na Brpaaapk nana Baanetionin. Ad ter GOT ScHk cTo- 
pun. nocrapoaiS omapă nokSAa WiHBaan, nâ p'bia. a Ha To cer 

R'RpA HAnEro  FCACPEA. Bic | nhcannaro mb oraana Bot= 
ROAD H B'kpă HamAy Eoaap- gkpa nana ipeSaa. Bkpa. nana 
“poaatpa n nana Merphaa | napkaaasoke , XoTHuckuka. gkpa uană 

Eprmin. n nana pănă napnaaagone MHemenkukb. B'kpă nana 

Țanapă napkaaasa notorpaaciore, | Brkpa nana fpnspa noprapi 
(Gsuanenoro, Bkpa nană, AMornau. g'kpa mană Aaa cnarapit- 

_ekpa nana Heana ancrkpuuka, B'kpa nana Iilapne nocreannka | 
Bkpa nana Tlerpnka uamnnta. e'kpa nana KocTe KpzE croAHHka 

kpa nana lerpnka nomuca. H B'kpa 0YcHX BOrap Hauină atoa- 

AABCKHYM, REAHKUXR | Hi AtaaiiXh, d 10 Hatutai mugom'k KTo BSAtTI 

TCOAPA Hauicii BEMAn (WT A'ETER HdluXt. HAN 40 Hauuero poa$ 

- BAH HAR BOVA, KBOPO EA H3BEDEPE BHITU. "TOT Iioăbi £ | mă Hei19- 

pSuna namero  Adattia u NO'TBpaE Actiia, aaăn MS Sro'knnan 

BânSA:  AdAH H DOTEPAAHAN ECMH 34 £ro npagogrkpnsro caSa$. 

n 34 to | KSnna conu caottmnh. DEN'ĂSAMH d Hă BOAUIEE NOPRPA- 

ate gacem$ aoiuenncanuoată Bea'kaii cani nameai$ E'kpron$ 

maSPSA$ noroder8 | nucaru bn Hau8 ntuâTh npug'kcuru Kcem$ 

ancr8 Haiitm$, nuca Eacko GpzBanu, E4 Gsuag'k garo =+381 acul. 

ALKERpiE Al, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Bogdan Voevod Domn 

țării Moldaviei înştiinţare facem cu această carte a 

noastră tuturor Cui pre dânsa vor căta sau cetindu-i-se 

0 vor auzi-o; adică au venit înaintea noastră şi înain- 

tea tuturor a lor noştri Moldoveneşti boiari, al nostru 

credincios pan Șteful parcalab, fiul lui Ioanăş, de a lui 
bună voe de nimeni silit nici învăluit, şi a vândut a 

sa direaptă ocină dintru al său drept uric, din uricul 

tatălui său loanăş, un sat pre Bârlad anume Blăneştii 

şi cu mori în Bârlad, acestea le-au vândut cel sat slugii 

noastre credinciosuiui Jurj Hrăbor comisului drept 300 
zloți tătărăşti, Şi al nostru credincios slugă Jurj Hrăbor 

comisul a plătit toţi acei bani 300 zloți tătărăşti, în 

mânule dumisale Ştefui parcalab, fiul lui lonăș, înain- 

tea noastră și înaintea a lor noştri, boiari. Şi noi vâ- 

zând a lor de bună voe şi tocmală şi deplină plată, 

iar noi aşijderea şi de la noi înşine am dat şi am
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întărit slugii noastre credinciosului Jurj Hrăbor comi- Sului cel sat anume Blăneştii pre Bârlad şi moară în Bărlad, ca să-i fie lui şi de la noi uric şi cu tot veni- tul (lui) şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoților | lui şi la tot neamul lui, ce-i va fi mai de aproape, ne- ruşeit niciodinioară în veaci. lar hotarul celui sat ce-i pe Bărlad anume Blăneștii să-i fie.despre toate părţile pe vechiul hotar, pe unde au îmblat din veac. iar la aceasta iaste credința domniei -noastre mai sus scrisă, Noi Bogdan Voevod şi credinţa boiarilor noştri, credința dumsale Steful, credința dumsale Dragoș vor- nic, credința dumsale Toader şi dmlui Negrilă parca- labi Hotinului, credința dmsale Eremia Şi dmlui Frunteş parcalabi de Neamţ, credința dmsale Şandru parcalab de Novograd, credința dmsale Arbore portar Sucevei, credinţa dmsale Moghilă, credința dmsale Dan spatar, credința dmsale Isac vistiiarnic, credinţa dmsale Șarpe posteinicul, credinţa dmsale Petrică ceașnic, credința dmsale Coste Cărje stolnic, credința dumsale Petrică comis și Credința tuturor boiarilor noștri moldovenești, a mari și a mici. lar după a noastră viaţă cine va fi domn țării noastre din copii noştri sau din al nostru neam, sau ori pe care altul Dumnezeu îl va aleage să fie, aceia să nu-i strice a noastră daanie și întăritură, căci că înşi-ne i-am dat şi i-am Intărit pentru a lui dreaptă şi credincioasă Slujbă, şi pentru că şi-a cumpărat însuşi cu ai săi bani. lar spre mai mare tărie a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am înșine la al nostru Cre- dincios boiariu "Tăutul logofăt să scrie şi a noastră peceate s'o lege de această carte a noastră. A scris Vasco Sărbliț în Suceava la anul 7016 luna Decembre zile. | 

arsă de mişcarea bolşevică din 1918, toată arhiva i biblioteca au fost 
distruse. Cf. Surete ms. XXV 581. Pecetea bine păstrată cti şnur roş: 
de miar we Boraana ReRoAnr. TocnoAap siman Meaaanexeu, Cap In Surete IX, 161 am publicat un suret a] acestui ispisoc, tăl-
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măcit în 1813 Ghenar 9 de Ion Iancu! taimaciu ot visterie Cf. Surete 

ms, XXVIII 257. 
Cei doi boeri, parcalabul Ştetui-vânzătorul, şi Juri Hrabor cum= 

părătorul, sint prea cunoscuţi în diplomatica veche. Steiul arecea mai 

lungă boerie ca parcalab de Hotin şi ca boer fără boerie. Părcălâbla 

Hotinului a fost ținută mulţi ani de Vlaicul, unchiul lui Stefan Vodă 

cel Mare cu Goian, apoi a avut-o fiul. săa Duma, văr primar cu 

marele Voevod şi apoi a avut-o Şteful, fiul lui Iloanăş, tot o rudenie 

de a lui Vodă, cred. Stetui începe părcălăbia de Hotin cu anul 1479 

şi o ţine până la 1500, când rămâne boer îa divan fără bosrie şi supt 

Bogdaa Vodă. Chiar în acest an, la 2 Mart 7016, deci cu 3 luai mai 

în urma actului nostru, Stetul e citat în fruntea listei boerlior fără 

nici o boerie, ca dovadă că era prea bătrân; avea peste 30 de ani 

de carieră de părcălăbie şi singurul, care mal apare boer fără boerle 

în mod oficial, pe când în particular era tot parcalab, cum i se zice 

în zapisul de vânzare. - 

Hrabor comisul-cumpărătorul nu apare în doc. mai vechi. Co- 

mis mare boer de divan era din 1500 Petrică, care ocupă aceste dem- 

nităţi pănă după 1510, când îi nrmează Toma Căţelan comis, din 

1510—1524, supt Stefăniță, când îi urmează Hârsu comis de la 

1524—1527, când cu Petru Vodă Rareş vine comis Jon Jurj 1527 — 

1533; apoi Draxin comis 1533. 

Cu revenirea în scaun pentru a doua oară-a lut Petru Vodă 

Rareş în 1540, apare firăbor ca postelnic 1540 şi stă postelnic şi supt 

liag Vodă până ia 1549; când îi urmează Veaverifă postelnic, lar 

Hrăbor e înaintat parcalab de Hotin, coleg cu lon Movilă 1544—1552, 

când cred că moare. 

  

65. 70:3 Ghenar (1515). Pe o piatră mormâutală Ia bis, Si, loan . 
| [din V astui 
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„..(post)elnic, care a şi fost omorît la Vaslui, mai în jos 

de hăleşteu, şi s'a îngropat aici la anul 7023 luna Ghenar-... 

Piatra s'a aflat la temelia pridvorului, cu ocazia reparațiiler 

radicate, ce se fac bisericei sf. lon Preditici din Vaslui, de cătră 

stat. Piatra a fost cioplită la un capăt, pentru a putea sluji ca teme- 

lie pridvorului, alăturat cred cu prilejul reparațiilor radicale, făcute 

în 1820, cum sună inscripția de a doua a bisericel.
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»AYECTh căra AAIHEAZECKI 
ABKAUI AHHTpS „puenSr cina, 

—SÎAN'P Ac panocâun Arps e 
phunpk aoaun Gmean nawa ezrpani$a 
au die ca8 Boraan BEGOA, tun ASna apeavk 
pachiniaSca ca$ suanra AHHh Hod as 
Atatrken nSkoaua LĂ apira Kan'Tană3unu 
aoroder'kea. coura pănocarSABu - mapeaSu 
aorodara Bocranu Fura nSroara KEAT Stana 
ASmHcaas CIIDE REUHHEA AO no menup'k 
44 ai AE Aa ypueroca 1820. 
Ci. Surete ms. XLV 21, 24, 

56. 7025 (1517). Pe un purg (turn) ia Atos. 

Baarow'kertugti n xpieroaroanaiu Lun BOPAAHA EOEEOAA4 caâ- „TE MHprA cau. aa havk cerbi Munoaas, BRAk, Se, 
Blagocestivul şi de Hristos iubitorul lon Bogdan voevod zidi acest piurg în numele sf. Neculae ia anul "7025, 
După T. Barada, o călătorie la muntele Atos, în Rev. p. ist, HIl. şi arh, | 386. 

O —__ 

67. 7026, Hârtău (1518). Stetăniţă Vodă dăruegte şi întăreşte lui Gaja şi a lor lai satul Găjeștii pe Elan, 
Macri Basie a Grsan HOEBOAA POcnosapn EMA Mo4- AAECKOH BHaMEHHTO una ucciiai AHCToN namna Bac'ka n'ro NâHEA uz3pnr HAM ro urSun | 8canuuTz, come npinat np'ka Hamh HA npka năuuann MOAAdSE cKHain Roa'bpn caSra na raxa i CECPpA ere napacka. Aku Hrnamonu. n pu na'Batennun ut "Tekaa n CEEPpa | en Rapaapa. n Hacmik Scu cuge Hruara n Heaaua, "MAACBAAH ECMH Hy COcoRHOIO Hauieio MAcTiI. Aaau n HO TEp&AHAH ECMH HA tr nacz | $ uanuen Bratari. S$ aoaAagcken, HX Npagoy (OTHHS n BmkBnaenie £AHo ceao na tdat'R nanak Tameuu. ao Ad ICTR HAI Ii W9T acu $ | puka ca Back ACXOACan ua n pk- PEME Ha. un SHSuan'oma HĂS. n npaSHSuamoma HXb Hi rpatuă- pkTemh ţa. n acrkaa POAS un are ck H3EEpETI Hautatiiu
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HenopSuititnio uukoatizke Ha kk. ă korapn Tea enuenueannou 
cea uro Ha dan tata Vawepu aa ecran u3 ezebain croporii 
RO CTapniaiii XoTaphiaui | cge ero komap'k.. S: crpagon Haukoga u3 
A04S Aonn'k na ccm Baa Xomapuan nanz pack uognin. Hi ca 
naorSuwai... restul lipseşte..- nuc $ xpzazS garo ss. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, Domn 
„țării Moldaviei, înştiinţare facem au această carte a 
noastră tuturor cui vor căta pre dânsa, sau cetindu-i-se 
o va auzi, adică a venit înaintea noastră şi înaintea 
tuturor a lor noştri. Moldovenești boiari sluga noastră 
Gaja şi sora lui Părasca, copiii lui Ignat, şi iarăşi ve- 
rile sale Tecla şi surorile ei Varvara şi Nastea, toţi 

“fii lui Ignat şi a lui Ivan, miluitu-ne:-am noi. spre ei 
cu osebită a noastră milă, dat-am și am întărit lor 
de la noi -în pământul nostru al Moldovei, a lor 
dreaptă ocină şi cumpărătură un sat pe Elan anume 
Găgeștii, ca să le fie lor de la noi uric cu toate veni- 
turile lor şi copiilor lor, şi nepoților lor şi împrăştieţilor. 
lor şi la tot neamul lor, ce li se va aleage mai de a- 
proape neruşeit nici odinionră în veaci. lar hotarul celui 
sat scris mai sus, ce-i la Elan anume Găgeşitii să fie 
despre toate părţile pe vechile hotare toate ale sale 
hotară din heleşteul Bancov la vale să-i fie pe unde au 
hotărât Pan Cristea Cernea (Negrul) şi cu Plotun... 

Scris în Hârlău la anul 7026. 

Acad. Rom. pecete 20. Cf. Surete ms. XXL. 139. In 1804 iulie Z 
clucerul Pavăl Debrici ot Mitropolie face o traducere de pe acest is- 

pisoc, cu lipsuri, , a 

__Gaja e pomenit în actele lui Stefan cet Mare. Aşa în. 7005 

Ghoaar, 22 Stefan Vodă cumpără cu 70 zloți o prisacă la Cârligătura, 

la poaleie pădurii, pe apa Mihalcea, de la Drăguş Carămbu şi verii 

săi popa Luca Plotun şi lon, şi Gaja, nepoţii lui Petre Bertea (|. 

Bogdan DL$Stefan I1, 99), (cf. Cuzeşii, CXLIII, 239). - - 

la 7007. Maiu 20 (idem II 147), tot. Stefan cel Mare iatăriad , 

măa. Humorului mai matte sate, arată că Miicineştii la Cârligătura a 

tost cumpărat de ia nepoţii lui Petre Bertea cu 230 zloți tătăreşti, şi 

spuna că erau aceştia: Drăguş Cărâmb, verii săi popa Luca Plotun, 

Jon şi, Fedea, fraţi; şi aepoții lor Nestor Gaia şi sora Iul Vasca, fe- 

clorii bătrânului Gaja; Ar eşi deci această incrângătură:
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1.  Mlicin Stefan, descălecătorul 
a trăit pe locul Milcineştilor 

  

„2, fată 
= Petre Bertea 

3, fată fată fată = Cărâmbu = Plotun — Gaja bătrânul 

A. Petre Cărămbu popa Luca, loa; Redea Nistor, Vasca, Igoaf, van 
Piotun Gaja Gaja 

pl 
Sa 355 

5, 
se 3 5 e 

> 

str$z 
a > DI 

68. 7028 rulie 15 (1520) Suceava. Stefan Vodă întăreşte lui loa AI- botă şi a lor lui jumătate din Drăguşani şi din Zăvoeni, partea dia sus, despre verii lor, ce iau jumătate din jos, - 

Î MacTite Baie an Grezan ocgoaa. POcnOA4p 3tman AHoapaBcion. anamtnuTo unu HCCHM HâulnM Aucrwm. Eacku NTPO HântAi RZ3phr | Han Ero uTroyui OYCAbilIIHT, COME ToTru HCTHHHIN Han caoyrii. Îcou fAGoTa. n Epara sro kocme. n cec- Tpa Hk Gacka. ui nătae | hhunoge HX Fanra. n hacra. OyHOyKoBe ehata AparBuiânSaa. n mroTior HX Hacmacka, n cec'rpu ea. novuka. n Arpuuka n | oyHoyka_ HX Mapena oyuSan Aovpmu apârturaniSaa. npinHAGWa pa Hamn. n pRA Ham umu MWAAaBCRhIMUH EW- tâpHi. 0 HX Ao&pou | goau HHKHât HNenonovienă, d HHNDHCHAORaNH H pasA'kanau. pomeni coRoie CEON pati wmiunu n A'kAnnun H Hchpu&naita wo luu Hmaan, wr poaurea'k PCNAcăami B0r- „AâHă “BOEBOAH ABa cena. Hatua APârovyiuann n 3zEoraNu, n qcc- TAAOCA câoyr'am Hain Ieu$ | Agora. n BpaTă ere kocru uce cTpH HX Gacku. n naemenukeaa HĂ “tac no | aonuua ceao com APâreYuaun. Bta HOAOBHHA uU ns4oguia ces wp 32 B0t4HH ENIUH'EA ucr. a makt na uacm Hacrrackn, n ceeTpam en | fnoyuru H Arpnuu n 9VHoVun uk Aapenu. AOCTAAGCA HM PHAR M040- BHHa cE40 GOT Aparovuaiiu ura IICACEHHA H no4cRHHia ctao | OT S&BotaHui, Huihika moaoeuna. Ho ati EHAREuIn Hi A0Epor SCAP H ToRmMEk n AcRpoe PasA'kaenie. wo cont NpoMEXH coRoIo posAkanan | n AOTEKAMHAH, a Mi Takom  6om Hac. aan u PNOTEPBAHAH  ecati caoVram Hâtinâi,  ÎconoY Aagoru. u Rpa'roy



— 111 — 

sro ocru ni cecrpu uk | Gacki Hi mnaemennkoa Hy rani ui 
Hacmn or Race BIWIENHCANNOE MOACBHHA CEAO GOP AparSiuanti. 
EHUINRâ NOACEHNA. H NOAOBHIIA ce | 40 GOT 3ZBOtdnu.  EHu'a 
NOAORHHA. KAKS Ad ECT HM GOT Hac OVPHKI CA EZCEM AOXOACA, 
Hm n AETEM Hkh Hi OVHOVuaToA Hykh. îi tiprkoynoVuarom | nik 
n npaioypkroa nix. ni EzcenoV poAS Hk. KTO CA Hat HBREpETE 

BAHEARKHin nenopoVureno HHROAHkE Ha Bbs. ă Xomap kan n0- 
40 | EMHaM CEA4M, MOAORHNH CEA0 GOT ADaroVINANH. BhiLIHOH N0- 
AORHHH, Ad tc MokoVAa Hat | xorapia un pasakana e'kptinin 
mann tohapa npzkaaath  Hemeukuu. noueniun wr komaga Gano- 

VIaROA OT EAHNh CPAZII OpOCTH | NOAA CTapHiA MAOTOA A0 Kpat 
“AOVBgORH. OV BHAAEHHANUĂ AOVEH WT, Tok A0VEpOROIO CTapHIM 
WIIAOTOA AO EAHHh CTAzI NOAdn NOTo | KE. a Gor Tea A04Y 
POTOKGOM CKBOB'E CEA ApaTOVIUAHII. Ta HE CEAO S EAHH BEpECTb 
ÎOAAn NOTORA, WT oa ucpec mode 3 canti crazn)] GT "Toro 

erAza Tu MOAtA 0y Apor cazi, umo ter 10 cp'kat noa. 
Ar TOARE 'PHĂ UEpec fIOAE OY EAHH CTAZI, NOAA CEAO SABOIA- 
muz wr moak-j ngocri 0 AHN bepecTi (jo ter nocpiAh ce4o 

 BagoraiH, Â GT Toro Btpeera npoeru 40 atare Aloaaaek. 'Ta 

moagatete rophi. 40 XoTap | IMonmaperioat. ă ww HHiitik cToponH 
mocPăpoatoț XoTapoY norSaa na Brbia Wăngaan. â ta Te ter B'kpa 

mamsre Fenaemea Etuuenucannaro | ani Grezana toegoaa n &'kpa 

npkeasarosaeinare aparara (Sic) renacreaatn Ilerpa. n &'kpa 

Boiap haunyk. Brkpa nana Hcaa, kpa nana Ilerpa Aawp | mura. 

ekpa nana IMlanaga. akpa mana Merpnaa. B'kpa nana Bacsă. e'kpa 

vana Tpunoenua, ui nana Tanasa Xorunekbik. Bbpa nana Bocre. 

n nana koBApa Hemsutniy. Brkpa nana Ilerpuka. n nana Toaarpa 

- Hogorgaackuy. apa nana oţa Apaspe noprap'b Goyuagckoro.8k | ga 

nana Xpata criamapik, Bkpa nana Epraua BHeraphuka. B&pa nana 

Dlapne nocreanuna B'kpa ana Gaxoyrata WaihHka. E'bpa | nasa 

Gmphsa criwannka. Bkpa nana KzmeakHa KOmuca, ni B'bpa OYcHX 

ROTAŞA H4HX  AAAGBCKBIX BEAHBIIX i Manbik, a 110 HâtitM XH- 

RO | TR KTO BOVAET FCUApA Hâuti BEMAH OT Areni nau Han 

WT HâMIEPO BOAA. HAN MAK BOYA KOPO Ph Eh W3REPET POCNIOAApEAM 

EBIPH HAUIEH BEAMAH | MOAAABCKOH. TOT B5i Hm HENOGOVUIUA Nă- 

BEE Adânlă îi NOTEPBAEHIA. d4n. ABbi HA OVTBPBANA H 9 kpE- 

DHA.- BanBăte cm HAM! AAA A NOTEBBAHAN 3 - 10 ECT, HA 

Npagaa iWwrunNa, a Ha Eoatuee: Kp'Enocrh HU INOTEpEIRAcHIe TOM 

BECEAOY BAIMENHICANILO | 419%. BEAEAN căt HAMIEat0Y erkpHoAoy
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MâHOY TOTpoiltaHsy 4oroderoy nucaPi ui neuare nano npueke CHPH KCEAOy MAUIE | Mo ANCTOY. îimcaă AsatnTpoY nonoanu cy Goviag'k Bare =+akii atctua Iovaia ei. | 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod Domn * țării Moldaviei, știre facem cu această a noastră cartă tuturor cui pre dânsa vor căta sau cetindu-i-se o vor auzi, adică aceaste adevărate ale noastre slugi Jon Aibotă şi fratele său Coste, şi sora ior Sasca; şi verii l6r Gliga şi Nastea, nepoţii Simii Drăgușanului, şi mătuşa lui Nastasca și surorile ei Anuşca şi Agrişca şi nepoată ' lor Marena, nepoţii lui Jurj Drăgușanului ; au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noștri moldoveneşti boiari, de a lor bună voe de nimeni siliți nici invăluiți şi au împărțit între sine ale sale drepte ocini şi moșii din privilegiile ce ei au avut de la părintele domniei meale, Bogdan Voevod, doao sate anume Drăguşenit: şi Zăvoianii; şi s'au cuvenit slugilor noastre lui lon Albotă și fratelui său Coste şi surorii lor Sascăi, şi verilor lor Gligăi' şi Nastei, nepoții Simei Drăguşanului în a lor parte jumătate sat din Drăgușeni, jumătate den sus şi jumatate sat din Zăvoeni, partea din Sus ; şi iarăşi în partea Nastascăi și surorilor sale Anuşcăi şi Agrişcăi şi a nepoatei lor Mărenii li s'au Cuvenit lor iarăşi jumătate 
Sat din Drăgușeni partea din jos şi jumătate sat din Ză- voiani, jumătatea din jos. Deci noi văzând a lor de bună: voe şi tocmală şi bună împărţală, ce ei între sine şi-au împărțit şi s'au tocmit; şi noi așiidere şi de la noi am dat și am întărit înşine slugilor noastre lui lon Albotă şi fraților săi Costei şi surorii lor Sascăi Și verilor lor Gligăi şi Nastei toată cea de mai! sus Scrisă, jumătate sat dir Drăgușani, jumătate din sus şi jumătate sat din Ză- * Vo:ani, jumătate din sus ca să le fie lor de la noi uric Cu toate veniturile, lor și copiilor lor şi nepoților lor ȘI strănepoţilor lor şi ia tot neamul lor, ce li se va a- leage mai de aproape neruşeit nici odinioară în veaci, lar hotarul celei jumătăţi de sat, jumătate sat din Dră- 8ușeni, jumatate din sus, să le fie pe unde le-a hotărât :
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şi le-a împărţit credinciosul pan Condrea parcalab de 
Neamţ ; începându-se din hotarul Săcuianilor de la un. 
stâlp peste câmp la un vechiu șanț în marginea. dum- 
brăvii, la stejarii cu buori; de acolea dumbrava din 
vechiul şanţ, la un stâlp lăngă părău; iar de acolo 
valea pârâului prin mijlocul satului Drăgușani; deaci 
în jos satul la:un ulm lângă pârău; de acole prespre 
câmp la un stâlp ; din cel stâlp iarăşi șesul la ait stâlp, 
ce iaste în mijlocul şesului; de acole iarăşi prespre 
şes la un stâlp lângă satul Zăvoiani; iar dela cel ulm 
drept la matca Moldovei, de acolo Moldova în sus la 

hotarul Şoimăreştilor; iar despre celalte părţi pe vechiul 
hotar, pe unde din veac au îmblat. lar la aceasta iaste 

credința Domniei noastre mai sus scrisă noi Stefan 

Voevod, şi credința prea iubitului frafe al domniei mele 
Petru şi credinţa boiarilor noştri, credința dumisale 
Isac, credința dumisale Petre dvornic, credința dumsale 

Şandru, credința dumsale Negrilă, credința dumsale 

Vasco. credinţa dumsale. Grincovici, şi dumisale Talabă 
Hotineanul, credința dumsale Coste și dumsale Condrea 

ai Neamţului, credința dumsale Petrică şi - dumsale 

Toader ai Novogradului, credința dumsale Luca Arbore 

portar Sucevii, credința dumsale Hran spatar, credința 

dumsale Eremia vistiarnic; credința dumsale Șarpe 

postelnic, credința dumsale Săcuian paharnic, credința 

dumsale Stărce stolnic, credința dmsale Căţelan comis 

şi credința tuturor boiarilor noştri ai Moldovei a mari 

şi a mici. lar după a noastră viaţă cine va fi domn 

țării noastre a Moldaviei, .din copii noştri, sau din al 

nostru neam, sau ori pe care altul Domnul Dzeu îl va 

aleage să fie domn ţării noastre a Moldaviei, unul ca 

acela să nu le strice a noastră daanie şi întăritură, ci 

mai vărtos să le-o întărească şi împuterească ; căci că 

înşine le-am dat şi le-am întărit pentru că le iaste lor 

dreaptă ocină. lar spre mai mare tărie şi puteare a 

tot ce s'a scris mai sus, poruncit-am la al nostru cre- 

dincios boiar Totruşan logofăt să scrie. şi peceatea 

noastră să o atârne de această a noastră carte. Scris-a 

Dumitru Popovici în Suceava la anul 1028 luna lulie 15. 

Sarete și l2voade, Vol, XVIII, S
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Originaiul pergament, muzeul Municipal laşi, donațiunea N. Drosu plic, VIII, 4. cf. Surete ms, XLII 5, Este şi un suret vechiu tradus de Evloghle dascal! în 1772 Eebr. 6. după o copie poslăduită în 1833 Dec. 5 de boerli divanişti cf. Condica Documente XIV, 3. „a acest uric avem cele mai vechi ştiri de neamul Albo!â de la Albu, boer supt Stefan cel Mare (ci. doc. din 6976 Febr, 5, Ia loa Bogdan. DStefan 1 126). 
- Cum toţi aceşti urmaşi ai celor 2 fraţi, Sima şi Jurj Drăguşanul —.9 ia număr îşi împart moşiile Drăguşant pe Moldova şi Zavolanl 

Dragoş 
are casă in Drăguşani şi Zăvoiaani 

  

      

Sima Drăguganul, - Juri Drăguşanui 
| | N i 

E L fată x Nastasca, Anuşca, Agrişca x == Albota | 6 ? 8 ! (1468) | 

Ion "Coste, Saşca Giiga, Nastea Marena 
4 5 

9 
Albotă Albotă 3 

1 2 
: , Despre acest ispisoc iată ce zic boerii hotarnici din 1803 Msi | la hoțărâtul Zăâvoenilor şi Drăguşanilor:: ! -«am intrat în cercetarea Scrisoritor dumsale boerului C. Lazu şi am văzut întăi un suret de pe un ispisoc de la Stefan Vodă dia iet 7028 Iuţie 15 care întăreşte invoiala şi impărțala, ce au făcut intre , dânșii nepoţii Drăguşanului, intărind stăpânirea amânduror parților, câte pe o jumătate de sat, atât din moşia Drăguşăaii cât şi din mo- şia Zăvoianii, in care arată că pârăul ce curge prin mijlocul satului injumătâţaza Drăguşanii şi-i imparte în două părți asemenea insă fără a arăta marginile,,.“ (cf. Surete ms. V. 103). - 

  

69, 7029 Iunie 1 (1521) Hârtău. Stefan Vodă tatăreşte iui Banul dvoraic şi iui Gaja ureadali de Vastui şi lui Dragoş un loc în pustiu pe Sohuiul să-şi facă sat. : 
Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, domn: țării Moldovei, ştire facem Cu această care a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta Sau cetindu-i-se o va auzi; adică au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noștri mo doveneşti  boiari ale noastre slugi, sluga noastră credinciosul pan Banu/ dvornic şi Gaja uread- nic în Vaslui, şi Dragoș, cari au Slujit noao cu drep- tate și cu credinţă; pentr'aceaia şi noi văzând a lor dreaptă „Slujbă spre noi, le-am dat în țara noastră a Moldovei un loc din pustiu la Sohului, mai în sus de
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Beachea să-şi descalece singur sat [:ano mikcro cor noyc- 
unu Ha GokBASAa  MoBBIiute Bleu. Aa coca con ' ceao], ca - 

să le fie lor de la noi ocină şi moşie, lor şi copiilor 

lor, nepoților lor: şi strănepoţilor lor şi la tot neamul 

lor, ce li se va aleage mai deaproape neruşeit nici odi- 

nioară în veaci de veaci. lar hotarul celui sat, ce-i în 

pustiu la Sohului, mai în sus de Beachea, să înceape 
din matca Sohului, la stâlp, şi deacolo la deal la un 

stâlp, şi de acolo prespre câmp la hotarul Mâniinii, 

şi iarăşi din vâri, să fie matca Sohului, la stălp şi la 

vârtul dealului la stâlp şi de acolo prespre câmp de 

unde să înceape hotarul Măniini; aceala să fie tot ho- 

tarul, lar la aceasta iaste credința domniei noastre mai 

sus scrisă Noi Stefan Voevod și credinţa prea iubituiui 
frate al domniei noastre Petru şi credinţa tuturor bo- 

iarilor noştri, credința dumsale Isac, credința dmsale 

Petru dvornic, credința dmsale Negrilă, credința dmsale 

Vasco, credința dmsale Grincovici şi dmsale Talabă 

narcalabi de Hotin, credința dmsale Coste şi dumsaie 

Condrea parcalabi de Neamţ. credința dmsale Peţre și 

dmsale Toader parcalabi de Novograd, credința dmsale 

Luca Arbure portar Sucevei, credinţa dmsale Hrană 
spatar, credința “dmsale Eremia vistiarnic, credinţa 

âmsale Cozma Şarpe postelnic, credința dmsale Săcu- 

ian paharnic, credința dmsale Stârcea stolnic, credința 

amsale Toma Căţelean comis şi credinţa tuturor bo- 

iarilor noştri ai Moldavlei a mari şi a mici. lar după 

a noastră viiață cine va fi domn din copii noştri sau 

din al nostru neam, sau pe ori care altul îl va aleage 

Dumnezeu să fie domn ţării noastre a Moldaviei. unul 

ca acela să nu le strice a noastră danie şi întăritură, ci 

mai vâ-tos să o întărească și să o împuterească, câci 

ca înşine le-am dat pentru a lor dreaptă slujbă spre 

noi. lar spre mai mare tărie şi împuterire a tot ce s'a 

scris mai sus poruncit-am la al nostru credincios bo- 

iariu Totrusan logofătului să scrie şi a noastră peceate 

să o lege de această adevărată car'e a noastră. 

A scris Mihuţă în Hârlău la anul 7029 luna lui lunie 1. 

Pecete Acad. Rom. 66 | LXXXVII ct. Surete ms. XXI 145...
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70. 7030 :Iunie 27 (1522), Hâriău. Stefan Vodă întărește ntșo: ților lui Simeon Totosscul stăpânirea pe jumătate în satul Totoești, pe Părăul alb; iar lui Păşcan a opta parte din partea liei, 

T Alacri(to- Bozrete asi „Io Griban oezoaa. renapa 
BEALAH - MOAAdBCKOH.) Snamenu'ro unt CCA HAINA ANCTOA, 
Rack KTŞ tate BA3PHT HAN €ro uri ovcaniuiltr. ks Tor 
HcPutiu Hain (caoyru Cagea u BBAT €Fo Mato i raeMetu- 
Wa H5) 3conka. ovuoțaoge Gumuwua "POTOECRĂAA. 1 PH DACA. 
KCRE ui tar ui cecrpa ere Alapă cHoge Loan, Ka40ta | au ere 
WEWBHOI Hânnitto AHaocTrile. Adu ui 117) EpzAHan tcâtht Hai UT 
Hac S$ iaâtuei Beat NC WpaRSIo wi ceae nana roroeiu na 
Bacau norouk. noaogita cor Tone cedo wr Toroeţin | unita 
ACP, Ad CT casVrita Hatitiăi  Gageu un RDATOV £r0) name ui AEMENHUA AX Bwoukui oVnoviwa  Gianwita rororesSaa, (a 4) pSraă  NoAoguHA cea wr TOTOLţIn, Ramiti'ba | uacm aa cca cA0= 
Vru Ha Hanu u CECTPU ro atăpui croaii TOANHn,.. TE Eact EBIIENiCANILOE 44 cer Hăi HU WT Hac cVputa ca czcea AŞA 04 Hm N Abrea un ctnovuaroam HX n npkSnSuamom Hu. HipatpiSg'k | (rea ux u BacenS po4$ ay ko ch na uâneper ian 
BANK Hit Hento)pSureto tuoaitate Ha Bkieti, 11 manea ecan Aaa H HOTE; zAnan (erkpnom$) nautu$ WaiukauS u cecrpu ere Apak | (ku wm moro ceao ToTotițn) wr uacru  Haunu. n ceeTpu ze 
Mapa. (DCALOIO ua pionii iata (ec Adatiie w'r) moroscnăa. Ta IPOBBI HA GP ac oVpita ca ! (agcea AOȚodoa Hu ui kre HX. îi OVieVuaroai nu tIpaotHov'ua'roa ut.) ui TIpatțiSp aro Hy. ui “zcemă poas HĂ. TO HA Bovicr Hanganu uenspSureue 
HHKOAN E ad aka 4 XoTrapa To4i5 | (ceas Hati ah TOTO Ai CT 607 oVeuy CTE 10 CTApoai$) oTraps. A Hâk NoTap To Weu5to uacr wm BBiHIHOI0 MOARE ceas MOP "POPOR UT uacrii 
Han u ceerpn ere Alapu | (Ad ec HocâS sa wemSro uacr nokoaa) U8 bikia coenaau, na “po ET Rlpa manere FECIIOACTEA Bull HIcantaro ani Greiana nocnoai, n e'kpa up'kezaarnaennarsai . (para CA tâan IIETpa) u n'Bpa -norapa Hat iii, n'kga nana rata, &kpa nana (ierpa A&epiiita. n'kpa nana Herpuaa spa nana Bar= ka (na t'kpa Hanâ)  Îpunncanta n nana TAată Vorniceni, t'kpa | (nana Beocru n nana Reuapu HEMEUKRIX. Bkpa tată NE oua i 4:13) Toaatpa Hogerpagcrary. e'kpa nana lpaSpe uop- - PS Cstuctara, B'hpa ua | (ta X pâna cnarapr, 'kpa  uanu Pia EPoanuka). c'kpa nana nau ea'bra Koaitea n g'kpa nuety
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BOARPRR MAMI AA AABERRIȚ |! (REAHKBIY 1 Mai. Ă No tauie 

EHorik  nTo BOVAFP PEBApR Hâncu BEMAN) COT ARTE natuuk. 
HAH:AUT HANIECE VoAS ian Dak “BOYA, KoPO 82 ISEEDET FeiiApru) 
SAIPH: Hate ĂCOAAABERUOIi. : (Tom GU HM. HENOPOVUINA Haier 

Aaaa H UOTRPARAcnia. anu HA) oyTEpnAna n Skp'kuna. Ba- 

SIRE ECAMBI HAL AGA H MSTEPAANAN Bă 670 NpaBS H grkpusto | 

căov:kBS. Hi 84 po cer ui npasSte wrunuS | (a ta BoauiSto kp'b- 

N3CFR AM NOPEPAAAEIE "MoMOV BaceMoy Rilinennca | thomă Beata 

zcathi naureaS B'kpnoatoy nai8 'rorpSuianS acrodera nncarii n 
mega tauiS npug'keurii ce | (amS ancr$ namemS. mncaa... 

țpzaor'k BATE 8. Aria IVuia K3, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi lo Stefan Voevod, domn 
țării Moldaviei, înştiinţare facem cu această a noastră 
carte tuturor cui pre dânsa vor căta sau cetindu-i-se 
o va auzi; adecă aceste adevărate ale noastre slugi Savva 
şi iratesău Pașco şi vara lor Zoica, nepoții lui Simeon 
Totoescu, şi aşiiderea verii lor ilea şi sora lui Mara 
fii Tomei, miluitu- ne-am spre ei cu osebita noastră: 
milă dat-am şi am Intărit înşine lor de la noi în al 

nostru pământ a lor dreaptă ocină satul anume Toto- 
eșiii pe Pârâul alb, jumătate din acel sat din. Totoeşti 
partea din jos să fie slugilor noastre Savvei şi fraţilor 

săi Paşco şi verii lor Zoicăi, nepoţii lui Simeon Toto- 

escul; iar alaltă jumătate de sat din Totoești, partea 
din sus să fie. slugilor noastre Ilei şi surorii lui Marii 

ții Tomei; care roată acea de mai sus scrisă să fie ior 

şi- de la noi uric. cu toate veniturile lor şi copiilor lor, 

nepoților lor şi strănepoţilor lor şi împrăştiaţiior lor şi 

la tot neamul lor, ce li se va aleage mai de aproape 

neruşălt nici odinioară în veaci. Şi aşiiderea înșine am 

dat şi am întărit credinciosului nostru lui Păşcan şi 

surorii sale Armeancăi din acelaşi sat Totoeştii din 

partea Iei şt surorii sale Marii, a opta parte ce le iaste 

lor danie de la . Totoescul, aceia să le fie lor de la 

noi uric cu toate veniturile lor şi copii or ior şi nepo- 

ilor lor, strănepoților. lor şi răstrănepoţilor lor şi la tot 
neamul lor ce li se va aleage mai de aproape neruşăit. 

niciodinioară în veaci. lar hotarui celui sat anume To-
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toeștii să le fie despre toate părţile pe vechiul hotar ; 
şi iarăși hotarul celei a opta parte din jumatatea din 
sus a satului din Totoeşii din partea lei şi surorii 
sale Marii să tie pretutindenea a opta parte, pe unde 
din veac a îmblat. lar la aceasta iaste Credinţa 
domniei noastre mai sus scrise Noi Stefan Voe- 
Vod şi credința prea iubitului frate al domniei meale 
Petru şi credinţa boiarilor noştri, credința dmsale Isac, 
credința dmsale Petre dvornic, credința dmsale Ne: 
grilă, credinţa dmsale vascan, credința dmsale Grin- 
covici şi dumsale Talabă ai Hotinului, credința dmsale 
Coste şi dumsale Condre ai Neamţului; credința dmsale 
Petrică şi dmsale Toader ai Novogradului, credinţa 
dmsale Arbore portar Sucevei, credința dmsale Hrană 
Spatar. credința dmsale Eremia vistiarnic, credința 
dmsale Șarpe postelnic, credința dmsale Srărce pos- 
telnic, credinţa dmsale Căţeleanu comis şi credinţa tu- 
turor boiarilor noştri Moldoveneşti a mari şi a mici. 
lar după a noastră viaţă cine va fi domn țării noastre 
din copii noştri sau din al nostru neam, sau pe oricare 
altul D-zeu îl va aleage să fie domn Moldaviei noastre 
acela să nu le strice a noastră daanie, şi întăritură, ci 
mai vârtos să le-o întătească și să le imputerească, 
căci că înşine le-am dat şi întărit pentru a lor dreaptă Și credincioasă slujbă, şi căci câ le iaste lor dreaptă 
ocină. lar spre mai mare tărie şi împuterire a tot ce sa scris mai sus poruncit-am la al nostru credincios dmsale Trotuşanul logofăt să scrie şi a noastră pecea!e 
so leage de această a noastră Carte. A scris....,, în Hârlău la anul ?v30 luna lunie 27. | 

Pecete, cf. Surete ms. XLII 1935. Peceate mare 
atârnată în ŞNUr roş: nuar lw Gedau Pockoaa. rocnoacsă SEMAN Moaqăatekon. Cap de bou. i 

In anafor . , . : 
-amăndouă filele se Magia ot? Totoegăio edi rar raceala de Vodă cint după această anafora am întregit numele celor miluiţi A „ Au din 7040, cum cetesc boerii divanişti şi cum 2 cetit marele dascai de slovenie, Evio : di &hie, dascal, in suretul lui dia 7269 Mart 29 (1761), cf. Surete XLu, 253, ! e După arătările acestui uric, moşia Totoeşti s'a impărţit astfel:
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Totoescui (Toi. = stovacul — Tăutul) 
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meanca şi Pâşcan 
- ... (danie) 

71, 7030 Iunie 30 (1522) regeste. Pentru Hilişeu (Dorohoi). 

„.. şi după cercetare ce am făcut au arătat răzeşii 

din Hilişeu un ispisoc a răposatului Stefan Voevod din 

veleat 7030 lunie 20, care întăreşte lui Şendrică, nea- 

mul răzeşilor din Hilişeu, pe un vad de moară, ce iaste 

pe părăul pe din sus de mărturie a. oameni bătrăni, 

răzeşi din Hilişeu, al căror nume nu arată, au dovedit 

că acel vad de moară ar fi la iazul unde supt iaz se 

numește podul lui Rugină; şi aşa lau socotit numiții 

hoiarnici că la acest iaz iaste vadul de moară, ce în- 

tăreşte prin ispisoc răposatul Stefan Voevod lui Şen. 

drică, neamul răzeșilor din Hilişeu; am cerut și ispi- 

socul acela la medelnicereasa Mariia Vărnăvoaia şi am 

luat răspuns precum cau făcut rău de ni-au dat o 

hotarnică“. 

După anatoraoa boerilor din 1796 Noembre [8 către Alex. loan 

Calimah Vodă pentru Pomărla de la Dorohoi. cf. Surete ms. Il 315; 

iar în ispisocul lui A, 1. Caiimah Vodă din 3 Dec. 1796 se reproduce 

acelaş regest idem Il, 359. 

72, 7033 Fevr. 12 (1525) regeste. Pe Visterniceali de pe Bâc. 

“adică fiind că ispisocul acel de la domnul Ste- 

fan Vodă din anii 7033 pe sumătate de sat de Vister- 

niceni, partea din sus arată sămne nestrămutate zicând : 

„de ceaia parte de Bâc în dreptul iazului Albaşului la 

fântâna cea mare şi cu heleşteu şi Cu moară în Bâc 
şi de la deal să fiia după vechiul hotar, iar de !a vale
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să fiia începând de la ezătura heleşteului Chişinăului, to 
pe, hotarul lui Șarpe “postelnicul pănă la vârful dealului ce-i pe Tohan“:. - e 

Din Cartea de judecată a divanului din 1800 Sept. după rpyau 1, 168; Judecata a avut loc între Dionisie arhimandrit. egumenui măn. Galata şi Ioachim egumenul măn, Frumoasa, şi Serafim egumenul mâ- nâstirii Căpriana cu stolnic D. Râşcanul; ispisocui îl arată egumenul Serafim al Căprianei (Surete ms. XXXIV. 75). ' 

73. 6950 Aprii 5 (1442) Suceava. llilaş Vodă și Stefan Vodă întăresc lui Mictăuş Râspop sateie Leucuşești şi altele şi o prisacă pentru slujbeie sale, Se dau hotarele, 

T Maeriire Bokiere ani Maite BOEROAA FOCNOAapA 'BE4t4u MOAAAECKON H BPaT reataatu Gredan nottoaa | unitate snasie- Hire nec'kaa Haminaa aicea owpekara ne năntn oyapur nat ETe oveaniuir | urbei, toate mrora HeruHunin câ$ra naua Mu 
HAZIRUA Pacneiiă, câSna tipa Ac CToIIOUt | giuemoY poaurea'k NAUIEAOY Npago Mt Brkpue, ă- Atce caSiuma mama pate n &'kpno. 
Tha. mn Eua'b&ure ! ere fipakere “n B'kprere CASAROY 40 ac. NAADBAAN CCA ro COCOLHOI du 60 MACTII, îi Asan ui norepa | AMAN EAI EMS Oy HAUIEu 3EAan oV MOAAABCRON, Npagot re Wr- HHHOW, ui uicasmenie cead nanat'k | acenStnențim rac Bia Atrone, Hi "Tovaeipiu (ii macuka... etpin na raaguna noro | ta ae ccr cata ES... Veptteipiitt... | pafunsrimcaritie Aa cer EMOV.,. CA Baceaă A0- Nodoaz uk! az ro. ovuaareaa ere. îi np'koynSuk'roara £ro Hu npanioYpkroara îro. n naceaa | D048 ero Kro cr gatoy u3asper MSUBAL BI MetopoVurzie none Ha ilie, a Xera |-pz r'kaa CEAâMZ HI TeMeY nacuiS Aa ee ISC TApeMoY Forapte wr oycig TENE KoVAd 13 RR | ka w:niigaan, a ia re scr B'bpa nauiere TARA RENENHCANHAro Mb HAia nozRoahi, Hi B'kpa | np'kaz3arenatti- Mare BpaTa ceai Grebana poeiosn n ekpa pack aka Hatuui un rkpa i coaban Hauiiţ. k'kpa aria Ierpa vovanua Agop- Ha, R'kpa nana kperu tankare. n'hpa nana Hkrora aerobera, Rkpa nana Muyanaa  Toutua. apa nana Aba He aeuacuars | W EpaTa ere nata Mipun. nkpa nana I[Izpovaa iRoymzTaTegHua . H Gpara ere nana Alunagu. a'kpu HAH4 Ad3opa Hi Rpara cre nana Gr stmuetraa. HSETEAHHRa. B'kpa nana Hergnaa 'uatmnuka | e'kpa Hand  RPatRWuIl Anephika- n'kpa nana Keaâiu Ils poRnua. apa
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sata Bitroata, pa nana Ma | nofaa xornneare. E'kpa mata 

Bbaoima amanta. B'bpa natia arpana'kră croannka. B'kpa nana 

aperu | mopuoro, Bkpa nana (loanuma cnarap'b) a'Epa nana” Bop 

Saa koat (nuca - [n pa BzekyA Borapă Haunyz) BEAnkuX îi A44Hy. 
Ho HaueatA' MEHBOTR Ko roci) 1 Aapa BIT 0 Hale 

sean cp Meaganik Han MOT Epărita naut. nau 07 Areni 

HAii. HA | BOYA, FTO BA H3REPET POCNOAAPEALA BWIPH, "TOT 

"Rh HEMOPOVILA DANIire Adatia, aa Eh EM$ Oy PBEPANA II O 

Hphina, Banc căi BAZA Ada H NOTPEEPANAN 34 EPO PARE 

1 Bkpiowte cAS:KROV. A Ha BROAuItE Do ! PEG Ahie 'TOAĂ BAcEAIS 

eoimenncaunom$ eeaban cca cass namnent B'kpnoaoy nans | 

seen aeroderoy micaru ui npngbenru iat nea KetateY AHc- 

mov namemov, mite | auto ov Gouark, ga'kr sui, an. €. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi lliia Voevod, domn ţă- 

zii Moldaviei, şi fratele domniei meale Stefan Voevod, 

facem ştire cu această a noastră carte tuturor cari pre 

dănsa. vor căta, sau o vor auzi-o cetindu-se; adică 

această adevărată slugă a noastră Miclăuș Răspop 
sluiit-a mai înainte sfânt răposat părintelui nostru cu 

dreptate 'şi credință, iar acum slujeaște noao cu drep- 

tate şi credință. Drept aceia noi văzând a lui cu drep- 

tate și cu credinţă slujbă spre noi miluitu-ne-am înşi-ne 

lui cu osebită a noastră milă şi i-am dat şi i-am în- 

tărit inşi-ne lui în al nostru pământ al Moldaviei, a 

sa, direaptă ocină şi vislujenle satele anume Leucușeştii, 

unde a fost Leucove, şi Tuleştii şi Tuleştii şi piisaca 

(Leucuș) eştii, pe pârăul Galbena, unde îi iaste casa lui... 

și Horgeştii, toate acestea mai sus scrise să-i fie lui 

dre>ptă ocină) cu toate veniturile lui, şi copiilor lui şi 

nepoților lui şi strănepoților lui şi răstrănepoților lui şi 

la tot neamul lui, ce i se va aleage mai de aproape 

neruşeit  niciodinioară în veaci. lar hotarul celor sate 

şi celor prisăci să fie pe vechiul hotar, pe unde din 

veac au îmblat. lar la aceasta iaşte. crediuţa domniei 

noastre mai sus scrisă- Noi Iliia Voevod şi credinţa prea 
iubitului frate al domniei meale Stefan 'Voevod, şi 'cre- 
dința tuturor copiilor noştri, şi credința “boiarilor noştri, 

credința dumisale. Petre Hudici dvornic, credinţa dunii-
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sale Cristea Marele, credința dunmisale Neagoe logofăi, credinţa dumsale Mihailă Popşa, credința dumisale Duma de la Neamţ, şi a fratelui său pan Mircea, cre- dința dumisale Steful Jumătatevici şi a fratelui său par Mândru!, credinţa dumisale Lazăr și a fratelul său pan Stanciul postelnic, credința dmsale Negrilă paharnic, credința dmsale Braevici dvornicul, credința dumsal Cozma Şandrovici, credința dmsale Vitolt, credința dum- sale Manoilă de la Hotin, credinţa dumsale Balş pa: harnic, credința dumsale  Berendeiu stolnic, credința dumsale Cristea Negrul, credința dumsale loanaş spa- tarul, credința dumsale - Burciul comis, şi Credinţa tu- turor boiarilor noștri a mari ŞI a mici. lar după u noastră viaţă cine ar fi să fie domn în țara noastră a Moldaviei, sau din fraţii noştri, sau din Copii noștri, sâu pe oricare altul Dumnezeu îl va aleage “să fie domn, unul ca acela să Nu-i strice a noastră daanie, ci mai vărtos să i-o întărească şi să i-o împutereasc:, căci că înşine i-am dat și i-am întărit pentru a lui cu dreptate Şi cu credinţă slujbă, lar. spre mai mare tărie ŞI puteare a tot ce s'a scris mai Sus poruncit-am slugei noastre credinciosului boer Coste logofătului să scrie. ŞI a noastră peceate cătră a noastră carte să o leage, A scris Paşco in Suceava la anul 6950 April 5. 
__ Cetit după clişeui din Anuarul Institului Naţionai de istorle dia Civj II 532; Originalul a aparținut răposatului și mult regretatului profesor V, Bogrea. Cetirea satelor din rândurile şterse o dăm cu probabliitate. 

În 

74, 7035 Mart 15 (1527) Huși, Petru Vodă intăreşte Nicăi şi îa al lui satul Bârbeştii pe Prut, cumpărat i oții iu 
Oană Voraicul. părat cu 400 zioţi de ia nepoții iui 

_Cu mila lui Dumnezeu Noi Petrea Voevod, domn țării Moldaviei, facem ştire cu această a noastră Carte tuturor Cine 0 va vedea Sau cetind o va auzi că au 

şi nepoatele lui de soră Sorca Şi sora ei. Marena, featele licăi şi verii. lor Oană și fratele său Isac și surorile
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lor Stanca şi Marina şi Tudora şi Magdalina, copi: 

lui Stănilă, toţi nepoţii lui Oană vornic şi lui Coste; 

de a lor bună voe de nime siliți nici învăluiţi şi au 

vândut a lor sat din uric, ce l'au avut de la străbunul 

mieu Alexandru Voevod, un sat pe Prut anume Băr- 

beştii, slugii noastre Nicăi şi surorii lui Soltanei şi vă- 

rului lui Andreicăi cu 400 zloți tătărăşti. Şi s'au scu- 

jat sluga noastră Nica şi sora sa Soltana şi vărul lor 

Andreica şi au plătit deplin toţi inai sus pomeniţii bani 

400 zloți tătărești în mânule Tomei. fiului iui Costin 

şi nepoţii de soră a Sorcăi şi surorii sale Marinei, 

fratele licăi şi verilor săi lui Oană şi fratelui său Isac 

şi surorilor sale Stanca şi Marina şi Tudora şi Magda- 

lina copii lui Stănilă, toţi nepoții lui Oană vornic şi lui 

Coste. Deci noi văzînd a lor de bună voe tocmală şi 

deplină plată, noi înşine de la noi am dat şi am întărit 

slugii noastre Nicăi şi surorii lui Soltanei şi vărului lui 

Andreicăi, însă să le fie lor pe patru părți; irei părţi 

să fie numai slugii noastre Nicăi şi surorii sale Soltanel, 

iâr o-parte să fie vărului lor Andreicăi, drept acela să 

le fie lor şi de la noi toate cele mai sus scrise cu tot 

venitul lor şi fiilor lor şi nepoților lor şi strărepoților 

lor şi răstrănepoţilor lor şi la tot neamul lor, ce li se 

va aleage mai de._aproape neruşuit nici odinioată în 

veaci. lar hotarul celui de mai sus scris saf ce iaste 

pe Prut, anume Bărbeșştii să tie dinspre teate părțile pe 

vechiul hotar, pe unde din veac a îmbiat. lar la aceasta 

iaste credința domniei noastre mai sus scrisă Noi 

Petru Voevod, şi credinţa boiarilor noştri, credinţe: 

dumsale Hrană dvornic, credința dumsale Negrilă, cre- 

diaţa dumsale Grincovici, credinţa dumsale Talabă, 

credința dumsale Vlad şi dumisale Mihui parcalabi 

de Hotin, credința dumsale Cărjă, şi dumiui Huru 

parcalabi de Neamţ, credința dumsate Grozav şi dmiui 

Danciul parcalabi de Novograd, credinţa dumsale Bar- 

bovschi portar Sucevei, credinţa dumsale Dragşan spa- 

tar, credinţa dmsale Toader vistearnic, credinţa dum- 

sale Liciul postelnic, credința dumsa!e Felea paharnic; 

credința dumsale Zbiarea stolnic, credința dumsale loa
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comis şi credința tuturor boiarilor- noștri a mari Şi a mici. lar după a noastră vlață și domnie cine va fi âomn țării noastre a Moldaviei din Copii noştri sau -din neamul nostru, sau pe. oricare altul îl va aleage domnul Dumnezeu să fie domn, unul ca acela să nu strice a noastră danie şi întăritură, ci mai vârtos să o întă- rească şt să-o împuterească, căci că înşine le-am dat-o pentru a lor credincioasă slujbă şi că au cumpărat cu ai lor drepți bani. lar spre mai mare tărie şi-pateve a tuturor celor mai sus scrise poruncit-am la al nostru credincios boiariu Toader logotătul să scrie şi a noastră „peceate să o leage cătră această a noastră carte. __ A scris Dumitru Popovici în Huşi, la anul 7035 ana Martie în 15 zile, 
a „__. Pecetea Acad. Română C. 2; rezumat in Surete ms, XXI, 136. i extul a fost publicat in Sureţe i, 223, după un suret tradus in şcoala Siovenească de ia sf, Sava in 7752 lulie 3. Acei suret p'are boerii de divan şi iurudiriie sunt date greşit, Făcea parie din arhiva răposat N. Constantinov. (Surete ms, Il» 106). Ua alt suret ii avem copiat in Surete ms. XVIi, 6ii, pe o filadă lătâreață fără nume de traducă- 91, făcea parte din arhiva Adam Mitache. lar in acelaș volum XVII 5:12 am reprodus un alt suret, datorit: cluceruiui K, Marinov, care zice 

ză Va tălmăcit intocmai, dar fiind rău cunoscător aj limbii române are multe greșeli de fraze, 

  

75. 7035 Mart 15 (1527) Huşi. Petru Vodă întăreşte riăa, Neamţului dania veche în satul Copanca la Nistru, în gura Zahornel. Faci moniete anu Ilerpa nozaoa CENApZ EMA A604- AAUCROH, Buaatelirro SHHiai ueena Hit aticrom nchai. KPG a ueâ ezâpur. Hai ere Wrovei ! Scaune, 6:ts saronpohato4u PEDAESANL Battiti RArntat UDOHBROAenisAtn n unea Hi cehanat, PALE. CĂ BăcEA HA EA ACEBOA. Benea. GDP R4 Hoiuoiţiia n event | fina cca GA Bă At upiaketa H “poTearu neuuii Lu Bă Wâti BApanie un cncenie. n 54 Bapagie n ciicenie Aki nauniy. 23 AGA ECAiRI, PAULI Edo CToAo | MohacTipS” up nek auda, în Ace aer Veni  BXSretule ră Ra "1 Cică namere (v Xă n Fac “ccm JPEYAIA atarna aura uens Lepa. eAHNo ctad ta anucrp sa oyerie BATWpHen nau ROHAtIKd, ni ca rpazaamii ă CA E36p- ANA "Poe IâCESRIUDERticanuee, “Aa ee TONoV croug doRăcPapă „ep kata COP năâca OVpHI4 CA  hatea ACȚeAta nenepăteito
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HRKOANKE, Had BEKAI, 4 VOTApz 'TOANS BhiliEDHCANIIOAIS cea$ Haz, 
nucrpk 1po Ha Scris Baycoprion Hat ! ah Konanka îi ca PoRaaati 
H CX EBEPKANAMH, As ECT NOCPapeatey YoPayS WT7 owcuț copiii 
MOROVAA  H3 thkia Oman, d ta To cc B'kpa Hatere reiAta 
Bi | Wenucanaroaint nerpa gorpoani n &hpa nauiniy oa'kpa; g'kpa: 
nana Ypana ABwpinika. e'kpa nana Herpuaa. e'kpa nana rpniutaa- 
auua,. Brkpa mana "az | aasb. ka nana faaqa n nana Aluvovae 
IPBKAAARGOBE VOTHHCKUL. Rhpa nana Kpae Hi Nana NovpS Dpakaat— 
RORE HEMEUCRUL, E'Epa iată rpoBana | H Nana Aatidovaa Dpakaaa- 
noge Hoxorpaactut. 'kpa natia tapăogekoro noprap'b Govuatenore,. 
R'kpa nana aparimaua cnarapt. g'kpa nana Loagepă | gucr'puuneia. 

wkpa nana amuevaa nocreannita. Bkpa mata dea uamunita. B'Eua 
nana asirapk croannka. pkpa nana Îeua Roauca n B'Bpa oVeny- 
RO îi ARpoRA HAHY AMCANaBRERRIȚ REANBBIX 81 Aaa, Ă 0 Nduteat 
KuoT o Boa” PeApa Hate Seman tr ATI Hatay. 
HAR GP HANLEre POAa HAN ARB BEA î ROTO RA HBEDET UAP 
GRITU MAME ADAAABCESU  BEAMAN. TOT EH . HENEpĂUIIA Hâtero 
Adătia “dA ai CYTEPRANA. ui oVăpikiitta. Ă KTO CA IoRSCUre 
p43405 , birui naniero Aaania Mi IOTRPBIEAcitia. TAROBRIN Ad ET 
PORAAT WTA BA CAPROPUIACE UGO Ii BEAAA îi COT pucTai. 
RT ATEPA DP CPBik UETHpII EP | ateu, ui GOT eTaX Bi EpBNo- 
REIȚ ANA. WAP CTBIȚ PH ROPOMOCHII, COTEUA MIER, ti 
co pachț cerb, me vw B'kia Ba SromAniniii, n Aa BALET 

none “ISăk i np'kaareare n. apt NpoRaA Pen. 1 Ad âdei 

Oude ca boat ÎoVAe HE RBAZINIUI A HATĂ tauere. bv 

XA. HQARZ sro Ha HA Hi Bă UAARY Mn tă | RO:E 60TH AMALT. 

a HA toate RpRnocTrA n I9TEPAAAENE BBCEMSY GANDENICANIEALS 

REA'Rani cani Hate do kpuouS Hi noureiioa8 Ilan$ Voaae | PS 

Aoroderev micaru n near nammoY .Ban'keuTul Rector AHcTE 

Hduem$. soV.uurpz nonegiiui Hilcdă SV ŞSciwye BATE BE Map 

via di 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Pătru Voevod, domn 

țării. Moldaviei, ştire facem cu această a noastră carte 

tuturor cui pre dânsa vor căta sau cetindu li-se o vor 

auzi-0; cum că binevoitam domnia mea Cu a noastră 

bunăvoință, şi cinstită şi luminată inimă, cu- toată a 

noastră bună vreare, de !a Dumnezeu ajutor, şi făcu- 

t-am înşine întru sutietul înaintaşiior şi părinților noș-
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“ri, şi pentru a noastră sănătate şi mântuire, şi pentru 
sănătatea şi spăsirea copiilor noștri, şi am dat noi 
sfintei noastre mănăstiri, de la Neamţ, unde iaste hra- 

-mul Inălțării D-lui Dumnezeu și mântuitorului nostru 
Isus Hristos, şi unde este egumen rugătorul nostru 
popa Gherman, un sat /a Dnistru în gura Zahornei 
anume  Copanca şi cu gârle. şi cu iazuri carele toate 
aceste de mai sus scrise să fie acelei sfinte mă- 
năstiri de la Neamţ de la noi uric cu toate veniturile 
nerușeit nici odinioară în veci; lar hotarul celui de 
mai sus scris sat la Dnistru, ce-i la gura: Zahornei 
anume Copanca şi cu gârle şi cu iezurcane sări fie pe 
vechiul hotar, despre toate părţile, pe unde din veac au 
umblat. lar la aceasta iaste credința domniei noastre 

„mai sus scrise Noi Pătru Voevod și credința a lor 
noştri boiari, credința dumisale Hrană dvornic, credința 
dumisale Negrilă, “credința  dumisale «rincovici, cre- 
dința dumsale Talabă, credința dumsale Vlad și dum- 
nealui Mihul părcalabi de Hotin, credința dumsale Cârjă 
și dumnaalui Hurul parcalabi de Neamţ, credinţa dumisale 
“Grozav şi dumisale Danciul parcalabi de Novograd; 
credința dumsale Barbovschi portar Sucevei, credinţa 
dumsale Dragșan spatar, credința dumsale Toader 
visternic, credința dumsale Liciul postelnic, credința 
dumsale elea paharnic, credinţa dumsale Zbiiarea stol- 
NIC, : credinţa dumsale lon comis şi credinţa tuturor 
boiariior noștri Moldovenești a mari și a mici. lar după 
a noastră viață cine va fi domn-țării nvastre a Mol- 
daviei, acela să nu le strice a noastră daanie, ci să-i 
întărească și să-i împuterească. lar cine S'ar. cerca să 
strice a noastră daanie şi întăritură, unul ca acela să 
iie proclet de Domnul Dumnezeu facătoriul ceriului şi al pământului şi de precurata lui Dumnezeu maică şi de 
sfinții + Evanghelişti, şi de sfinții 12 vărhornici apostoli, 
şi de sfinţii 318 purtători de Dumnezcu părinţi de la Ni- 
cheia, şi de cătră toți Sfinţii, cari dintru veac au bine 
plăcut lui Dumnezeu şi să fie asemenea cu luda tră- 
parorul ȘI cu Arie procleatul, şi să aibă parte cu acei 

ari au strigat la Domnul nostru Isus. Hristos,
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sângele lui pe dânşii şi pe copiii lor precum iaste şi 
va fi. lar spre mai mare tărie şi puteare şi tot ce s'a 
scris mai sus poruncit-am la al nostru credincios boiar 
Toader logofătul să scrie şi pecetea noastră să o leage 
la această carte a noastră. Dumitru Popovici a scris 
în Huși la anul 7035 Martie 15. 

Pecete Acad. Rom. ms. 4606 fila 40: cf. Surste ms. XXVIII 

63, copiat în 1913 Iulie 23, la Chițcani după condica egumenulni An- 
dronic „Istoria Novlui Neamţ, pg. 29. $nurul e roş, pecetea e căzută. 

Este și o altă traducere din 1818 și cu traducere rusască din 1835. 

76. 7036 Martie 13 (1528) Vaslui. Petru Vodă întăreşte lui 

Costea şi la toţi ai lui, fraţi și veri primari stăpânirea în Blânzi pe 

Corod, împărțindu-le în două satul. 

Macrite Bokiero ati ÎETPA BOEBOAA PocriOAApz BEAAlI MOA- 

ASBCRON,  BHAMENNTO UHHHAL Bec AHesrsai Batai Back re 

NEA EBAPHT HAM UTE | «tb. OVcabiutiir ere. 60% TOTII HCTH- 

în nau caSra Kgncr'l n. Bparzira €ro POAArp îi Ada. Î Mauk 

n crcmpa ni MapSura. akru | Grancaagonn n . Aeaeninke x 

şau. î paria es ASmurpS n Pagpa. ni CORp'RORiE Hi cecTpa HA 

Geopa Ara AS. A | ru nacaenuege uX nain îi Bpa 

re BazhaSA n tccrpa x Aaaa, ni AMaraa fi apara Aku 

Foaatpe  ASan. KAACBAAn ECAthi HÂ | OCoBHOIO HALE -AAcTire 

AGA 4 NOTEPAANAN Ecâtbi id HX ipăgote C€OTUnĂ ti A arinuS 

zane ceao ta Hopeak nana BazuSin. Ka | no Aa ccTa na OT 

mac oVpuk în ca Backa ACYOAWAI. dA Ad ECTh HA TOE CEAS UI 

Ha Kepoak. nanavk BazuBin Ha ABA Wăcrii. NOAOBHIA AA ECTh | 

căSraa namna Kpher$ n BpATIAA £re Țooarpă n AduuSaă. n 

Manu. n ceerpn uk MapSinun. Abia Grannenaegnat â nat 

ToTă noae | Rita Aa ECTR DAEAEHURWAL HX xâus n paritare 

ASanvps. n TanpuaS n coBphăie wi cecrpit uk Gopni „A kruai 

ASAN, i "PR Mae | AENHRGOA HN dnannnă ui epars ro BAGH-. 

A8AS n cccrpaa n Maanui n Marau u Aparan Akrea, [oa- 

Apa ASau. na un Area uk. i cvaSUa | Twa HX. nipon 

aa | Topa ny. n npamăpbreoa uk ni zerat poa îiX nro_cik 

HA W3Reper. nancanxnin  nenopBinetino HHKOAHKE HA pkeu. ă. |! 

YoTap Toâ$ ehtureprurnnoatS ceao 19 tă sopoak nanavk aznau



— 128 — 
Ad. EP NocTapomă koTap$ cor azeay erepiii: nekSaa ua che 
GOXu | Baa. a ua ro ter &'kpa iatuero renAcTBa eu emteanuare mii Ilerpa: goenoai n n'kpa np'haasatonaetitiaro. cua Lenacresat Boraata. ui &'kpa'! notap HâuiHi. B'Bpa nana Xpanta ABoprintu, B'kpa nana Herpuaa. &'kpa nâna L'pnukeauua. t'kga nana Taaaea, spa nana Gupunea | e:kpa uana Baia n nata MugSaa you CKHIX, B'kpa nana paie n manta NSpS napaaasni Heaten,kaiy. ab Data AatuSaa n maia | rpezana Honorpaacinik. 'kpa ta Rap: BoRcKoro  noprap cSuanckore. ekoa nana Aparmana cnarapk: 

&'kpa nana ASiuuu Rue | repună, t'kpa nana (anuSa)a nocriae HHKa. R'Bpa natia dea vama. &'kpa nana BBitapk croatia. B'kpa mana Îcona Koatica ! n e'kpa otcur HAUIHY BOtapE MoAAit- 
KERIX BEAHRUL HI Mann. a 10 natie auoril ro BSaera [rec- NoAapa . stauieni  Moaqagcr'bri BEMau) We akren au. au | COT Hatitro posa. Hi Bak ROVA here Ea HBBEDET renaaprit BRITIE Hătei Avagancieit BemaH Tor Bu ua HenopSuna nanere Adătit u | norepamazui:. aan nai ua SVTEpaAHa n oYRphnua, 
MASE cati ua Adi ui NOPEDZARAN,.. Ha Hpagaa GOTHA, 4 HA EGDA ; uuiee Kp'kuocra H Noepzataenie "TomS acea Bit NHcaniioa$ geatan scauu Hai c45 arkpuo us NAS. TO4Arp$ 490 ăer$ | nucaru ni maus neam Bavbaaru KretoY Hatteamov anctet, nucăa Îcou AMapnpe 5 nacasu ÎI BATO BAS! Map ri Anu. 

__Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn. țării Moldaviei ; înştiinţare facem cu această carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau cetindu-li-se O Vor auzi-o; adică aceaste adevărate ale noastre slugi Crâstea și fraţii săi Toader şi Danciul şi Manea şi Sora lor Maruşca, fii lui Stanislav; şi verii lor Hactul ŞI frații lui Dumitru şi Gavril şi Obregia şi sora lor Sora, fii Dumei; şi iarăși verii lor. Filip şi frate-său Blândul şi surorile lor Malina şi Magda şi Draga, fii lui Toader Dulea. miluitu-ne-am spre ei cu osăbita noastră milă le-am dat Şi le-am întărit înșine lor a lor direaptă ocină și moşie un sat la Corod anume lânzii, ca să le fie lor de la noi uric şi cu toate veniturile; însă să le fie lor acel sat, ce-i la Corod anume  Blânzii în doao Părţi: jumătate să fie slugilor noastre Crăstei şi fraţilor săi lui Toader şi Danclului
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- şi Manei şi surorii lor Marușcăi, copii lui Stanislav ; 
iar cealaltă jumătate să fie semințenulor lor Haciului 
și fraților săi, lui Dumitru şi lui Gavril şi lui Ooreajie 
și surorii lor Sorei, fii Dumei, cum şi verilor lor lui 
Filip şi fratelui său lui Blându şi surorilor lor Marinei 
şi Magdei şi Dragăi, copii lui Toader Dule, lor și co- 

„piilor lor şi nepoților lor şi strănepoţilor lor şi răstră= 
nepoților lor și la tot neamul lor ce li se va aleage mai 
de aproape neruşeit nici odinioară în veaci. lar hotarul 
celui de mai sus zis saț, ce-i la Corod anume Blănzii, 
să fie pe vechiul hotar, dinspre toate părţile, pe unde 
din veac au îmblat. lar la aceasta iaste credința dom-: 
niei noastre mai sus scrisă Noi Petru Voevod și cre- 

dința prea iubitului fiu al domniei meale Bogdan, şi 
credința boiarilor noştri, credinţa dumsale Hrană dvornic, 
credința dmsale Negrilă, credința dmsale Viad şi pan 

Mihul (parcalabi) ai Hotinului, credinţa dmsale Cârje 

şi pan Huru parcalabi de Neamţ, credința dumsale 

Danciul şi pan Grozav de la Novograd, credința dum- 

sale Barbovschi portar Sucevei, credința dumsale Drăg- 

şan spatar, credința dmsale Dumşa visternic, credința 

dumsale Liciul postelnic, credința dmsale Fele ceașnic, 

credința dumsale Zbiare stolnic, credința dumsale lon 

comis, și credința tuturor boiarilor noștri ai Moldaviei 

a mari şi a mici. lar după a noastră viață cine va îi 

domn țării noastre a Moldaviei, din copii noştri sau 

din al nostru neam, sau ori pe care domnul Dumnezeu 

îl va aleage să fie domn țării noastre a Moldaviei, a- 

cela să nu le strice a noastră danie şi întărire, ci mai 

vârtos să le-o întărească și împuterească, căci că în- 

şi-ne le am dat şi le-am întărit, ca una ce iaste lor 

dreaptă ocină. lar spre mai mare tărie şi împuternicire 

a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al nostru 

cinstit şi credincios boiariu Toader logofătul să scrie: 

și a noastră peceate să o leage de această carte a 

noastră, A scris lon Margire în Vaslui la anul 7036 

luna Mart 13 zile. 

Pecete, original arhiva C. Diamandi, Gura Idriclior, Fălciu. cf. 

Surete şi Izvoade, Vol. XVIII. | 9
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Surete ms. XLIV 231 Există Şi un suret din 1813 Ghenar 25 de pi tarul Ioniță Stamati. 
Luând chipul cum Petru Vodă, imparte satul BiAnzii pe Corod, numai în 2 părți, de şi erau 3 serii de pleame (veri primari) relese „această încrângătură a vechilor stăpâni: 

1. Blândul 1400 
Li 

    

  

i 

2. a Blândul 
b Biândul 1450 

E o "e 3, feta Duma fata 1500 = Stanislav . = Toader Dule 17 ! 17 |) !/_ (e) 17, | „4. Cristea, Toader, Daaciul, Ma- LOOPz 9202 
nea, Maruşca sa = 5 o 2 sa = 23 a) 14 de sat g 238 pp e » a = 

(5) *, sat 

  

„77. 7036 Mart 28 (1528) Huși. Petru Vodă tace schimb cu Juri, dând Lăţcanii de pe Moldova şi ia Piciganli şi satul de pe la- drici, unde îşi avea case Bâioş, - 

T Maerite Basieio ani NETpA BROEBoAd. TEApz Seman AA» (Aagekon. anaqe) uure unu HccHa Han ancTeat, Eat KTO Ha He ez3pur u(an ero urSuu Scamu)uTr. Goe npinat n9bA nau Hi np'ka, Hâruu. | mu acoa A acc BOtapH, tiqui CASTA 28Sp5. cz ahoViuuni. Sote Aparoue HoSAa aopiuka, no CBOI0 ACEpOIo Boat Hi | ku HEIIOHOVAAEH aRHNpHCHAGRAU. Hi 1po- avkuna, caen Npatii wr | nun. n BikoYnaenin kan ero apă” VOIA  ECopaa ABOpHHRA. sro ww KSnua [Ip  AHE pOAHTEA “renABmti Grezsana BOEROAA. Ha ceru raapuua. nanavk CAE Ebia ADA Banoiueă | mio on novana. cop Ilzrșs aepe'kur, n vor Anna. i BpPOA, Sa manu oV Epz4ayu,. 3a pă BaaT Tâ'TâprkHy, HC NpHBHAIE 1J10 H&A AAA HX Bacu Wr ap'bakaa namero "ar AAN Apâ BOEEOAH ii ApoVroe cea aa go4, | BpzA4AR Ha Scrie raapnua ana nuuuraniu, (9 BTA Kownua Wwr aur un cecrpu ere imibra n darouka. akru Haun[nă. Snovnoae Apârjoua Kzaeckoaa. ue UPHEHALE 119 naaa I Aku, HK Aparovul KzaHatekova ww np'kataa nanitro Marăan apa Botkoai. 34 Ș Baa TaTapekuyț, Ta npoakuiia VOTH AEA cenoae... ii Ada cca cdoys'b nau ete m8pu | EHOY dHoVuruniioY, Snovoy Apareuia Roovaa, ABOpHHKa. u3atEHo Bd ETO E2NTA AB cena Haui5  npagSre GOTHIHSYy (na aoaad)ek
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AANAE ABUKAHu- 19 Bila KOVIIA | "Poe ceao poarta LenAtatni 
dyrebatia gotgoaa. cr lcona ca Ierpamkoga Buoyr Heamka. 
Aaukoghua, He nphanaie (ue hataa W'T) facăanApa BROEROAnI. Tor 

sEuuenieat | noz cea hanm'k AĂzukann. na Monaatt. [aae Aa 
cm caoYs] “k nautmoy Movpu ceno flnoviuunnov. Snoyioy 
ROSA4 AROPHHRA CA EZCEA AOXOACAI. EM0Y Îi ApkTEa ro. n | ov. 

Sdarom ro. Hi np'kooiuaroa cro. ii npatpovpkrom cron 
DACEMOY POAS ETNO KTO CA EAOV H3BEDET HANBAHXHIN HENOpOYULEHHE 
“koane Ha BRkhi, A Xorap Tom | npaapeurttiomS ceaov 1jio Ha 
Moagaek nanmhk azukannap Aa cer nocrapons korap$ wr 
"0VCHX CPOpOH 9 KOVAA H3 B'RKA WWHBAAH. d IIOHEHALE (jo Haida 
Heauko aamas | guu,. wr nprbakaa Hatuero wur AacăaiApa or- 
"ROAM... Elie ecmbi Adai 0 pSui cass antene Foo. cuie 
AnoviuuuntoY. OVHoRE RoSaa ABRODHHKA, NOAA, UA |" ua  Borapul. 

„a Ma ro ec E'kpa nawere eniiuenneanitare shi Ilerpa nornoai. îi 
Bkpa nprkez3qogaennaro ca renAgasin  oraana n B'bpa Botap 

namux. tkpă nana Xpana | anopnitka. apa: nana Herpnaa. B'kpa 
atâta ['gunoanua. B'bpa nana Tzaază. B'kpa nata ckpunne. &'kpa 
mană gaaqa Hi nana auySaa GOT von. Bpa nana | npzn u 
năta XoypS npzkănaci cor uitate. B'kpa nana rpoâata. n nana 

aanutoaa npztanatui 407 Hogerpaa. B'kpa nana Bapiogekui neprap'k 

-covuageero. Brkpa nana ! Aparut era ragib. i'kpa nana Aa 

anemtapuua. &kpa nana anuSaa nocreaunka. B'Bpa nana dica uatn- 

suta. ekpa nana 38tagA croanuta. Bkpa nana Leoua | Konica, în 

akpa Scug BoAkpoa Bau. BEAHkBIĂ HI Adăniț. d Mo Wamiat 

GRUBOT'k (RTO  BOVAET TENAPA HAIDE BEMANH Moagater'ku wm 

AkTe BanHk HAN GO | hatiero pemot” Hari fak BOYA koro ra 

GA HBGEBET) -TCIIApEA (BBITH) Halen Btmat. (TOT Bi HA nene: 

BoVUNA) uamero Adatia u DoTEpzXALia | aa Bun ua Sp'knna. 

AANOVAE CT HA MBARAA COTHHIIA... d Hă GOAUIEE Kp'RNOCT 1 -I19P- 

RpZ Adi TOaoy EZCEMOV BiiuenicatiloAt$ (aca'bau ecmn namen$) 

mbpnomS nan3 moaatp8 a9roderov micarii n near Hauu (saarl- 

BATU)  KecâoV AHCTOV  HALUEMOV,  fiHCaA | AaSaurp$ nonouu, o 

Noveor BAkTo =gas. MapTiia. Hu. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 

țării Moldaviei, ştire facem cu această a noastră carte 

tuturor cui pre dânsa vor căta sat cetindu-li-se o vor 

auzi-o : adică au venit înaintea noastră şi înaîntea alor
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„noştri moldoveneşti boiari, a noastră slugă Jurj, filuf „ Anușcăi, nepot lui Dragoş Boul dvornicul, de a să bună 
voe de nime silit nici. asuprit și a schimbat ale sale direpte ocini şi cumpărături ale bunului său Dragoș Boul dvornic, ce dânsul le-a fost cumpărat în zilele părin= felui domniei meale Stefan Voevod, la gura Iadriciului, anumea unde a fost casa lui Raloș, pe care el a fost cumpărat de la Pătru Berbeace şi. de la Anna. şi vad de moară în Bârlad drept 160 zloți tătărăşti, din pri- vilegiile ce le-a. avut bunul lor Baloş de la străbunul nostru de la Alexandru Voevod; şi alt sat /q apa Bârladului la gura Iadriciului, anume Piciganii, ce Va fost cumpărat de la Lupe și surorile lui Neaga și Fa- toşca, copii Iicăi, nepoți lui Dragoş Căndescul, din privilegiile ce le-a avut bunul lor Dragoș Căndescul de la străbunul nostru Alexandru Voevod, drept 109 zloți tătărăşti; acelea le-a schimbat ceale doao sate (cu insuși domniia mea ; drept aceaia şi domniia mea) am dat înşine slugei noastre lui uri, fiiul Anuşcă, „nepot lui Dragoş Boul drornicul, schimb pentru aceale 'doao sate a noastră direaptă ocină pe Moldova, anume: Lăţcanii, ce l'a fost cumpărat acel sat părintele domniei meale Stefan Voevod de la ioan fiul lui Pătraşco, ne- pot lui Ivaşco Laţcovici din privilegiile ce le-a avut de la Alexandru Voevod ; acel de maj sus scris sat anumea Lățcanii pe Moldova; însă Să-i fie slugii noastre mai Sus scrise lui Jurj, fiul Anușcăi, nepot Boului dvornic, cu toate veniturile, lui şi copiilor lui și nepoților lui şi S'rănepoților lui şi răstrănepoţi!or lui şi la tot neamul! lui, ce i se va aleage mai de aproape neruşăit nici c- dinioară în veaci. lar hotarul celui de mai sus zis sat, ce-i pe Moldova, anumea Lăfcanilor să tie pe vechiul hotar dinspre toate părțile, pe unde din veac au um: blat. lar direasele ce le-a avut lIvaşco Laţcovici de la străbunul nostru de la Alexandru Voevod încă i le-am dat în mânule slugii noastre Juriii, fiul Anuşcăi, nepot Boului dvornic înaintea a lor noștri boiari. lar lu aceasta iaste credința noastră mai sus scrisă Petru Voevod, si credința prea iubitului fiu a! domniei meale Bogdan şi
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-credința boiarilor noştri, credința dumisale Hrană dvor- 
nic, credința dumisale Negrilă, credinţa dumsale Grin- 
covici, credința dumsale Talabă, credința dmsale Scripcă, 
credința dumsale Vlad şi pan Mihul de la Hotin, credinţa 
dumsale Cârjă şi pan Huru părcalabi de Neamţ, cre- 
dinţa dumsale Grozav şi pan Danciul părcalabi de 
Novograd, credința dumsale Barbovschi portar Sucevei, 
credința dumsăle Dragșan spatar, credința dumsale 
Dumşa visternic, credința dumsale Liciul postelnic, 
credința dumsale Felea ceaşnic, credinţa dumsale Zbi-: 

iarea stolnic, credinţa dumsale lon comis, şi credinţa 

tuturor boiarilor noştri a mari şi a mici. lar după a 

noastră viață cine va fi domn ţării noastre a Moldaviei 
din copii noştri sau din al nostru neam, sau pe oricare 
altul va aleage Dumnezeu să fie doma pământului nos- 

tru, acela să nu-i strice a noastră danie şi întărire, ci 

mai vârtos să i-o întărească şi să i-o împuternicească, 

căci că-i iaste lui direaptă ocină şi schimbătură. lar 

spre mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai 

sus, poruncit-am înşine la al nostru credincios boiar, 

Toader logofătului să scrie și pecetea noastră să o 

leage de această carte a noastră. A scris Dumitru Po- 
povici în Huși la anul 7036 Martie 28. 

Pergament; proprietatea dlui C. Diamandi, ministru țării la 

“Paris şi proprietar moşiei Gura Idriclului, ia Fălciu, 

La gura Iadriciului trăia dia vremuri străvechi Băloş, unde își 

avea case, Intre boerii lui Iliaş şi Stefan Vodă se găseşte şi un 

Băloș ceaşnic. 5 

Așa în 6941 Iunie 4 (Ulianiţki 34) supt liaş Vodă; în 6943 Oct 

18 supt Stetan Vodă (UI. 48), în 6944 Iulie 3 supt Iliaş şi Stefan 

UI, 49, 51); în 6945 Aug, 19 (Ul. 55), în 6946 Febr. 17 (Arh, îst. |, 

1, 4), în 6946 Febr. 3 (Surete XVIII 35) în 6947 Iulie 2 (UL. 57), în 

-6947 Iulie 14 (Surete XVII! 49), în 6947 Oct. 26 (Surete XVIII 47) Acad. 

Rom. pecete 6), în 6950 Febr. 24 (Venelin 58), 

E greu a identifica pe acest Baloş de la gura Idriclior, cu cnea- 

zul Balş de la Poiana de pe Moldova „cea Hâ noakilii, PAL EhI4H 

KUASORE Exasun H AatuSa— satul la Poiană, unde au fost cneji 

Baloş şt Danciule. (I. Bogdan DSt. 1, 157); Stefan cel Mare întăreşte 

lui Bontici moșiile soţiei saie Elena, de la Poiana; aceasta in 6979 

Aug. 13 După 17 ani 5996 Oct. 15 aceiaşi Ileană, care se dă ca fata 

lui Nechita, fratele lui Coste Andronic vinde cu 200 zloți cele 2 sate 

de la Moldova la Poiană rAE BH4M RHESOBE E%Aoul H AAHUIOA e (| 

Bogdan DSt 1. 555). Cu acest Băloş de pe Moldova putem pune In
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iegătură pe Cozma, fiul lui Baloş, care capătă de la Stefan Vodă stâpânire in Baloşeşti pe lucașa, unde își are casa, pe părăul Tur- bata, un afiuente al Părăuiui alb (|. Bogdan DŞt. 1 205); aceasta în: 6983 Mai 7. 

De un Bâloș Ciutea se aminteşte în uricul Vasluiulni, căct movila lui Baloş e hotar spre răsărit-sud. Acesta ar îl mai aproape de Baioş de la gura Idriciulut, cale de 10 kilometri mai jos). Dar acest Baloş Ciute îi putem pune în legătură cu Coste Baloş,. fiul Horgăi Băloș, care are în stăpânire Piteştii pe Bârlad, în gura: Crasnei şi mai în jos ia gura Bitavoiului, faţă in faţă aproape de gura ldriciului : aceasta in 7015 Febr- 28 (vez! msi sus pg, 101). Bâloș paharnicul de supt Alexandru cel Bun, de supt liaş şt Ştetan, cred că a avut casă în gura ldriciului, pe locul unde azi se- află curţile lui C, Diamandi, De la Bâloş paharaicul, le-a stăpânit urmaşul. său Ciutea Băloș, ce se intindea cu moşia pănă în movila dinspre moşia târgului Vaslui, Horga Băloş a urmat să fîe fiu lut Ciutea Băloș. 
Acest Horga Bălos a avut 2 urmaşi; pe Costea Bă/oș şi pe- Băioş, tatăl 1ai Ciochină Mălaiu, lon Măiai, Malea şi Marica Dragoş Boui vornicul cuinpărâ moşia aceasta din gura Idriciului de la nepoţii lui Băloş: Petre Bearbece şi Ana ci 160 zioţi. Jurj, feclorul Anuşcăi, fata iui Dragoş Vornicul, schimbă cu Patru Vodă Rareş in 1529, luând in Schimb moşia Lăţcani pe Moldova. Cu incepere de la acest an Pătru Vodă Rareş isi are casa în gura Idricului, pe- locul unde şi-a avut case Băloş de la Piteşti, 

  

78. 7036 April 4 (1528) Huși. Petru Vodă Rareş întăreşte lui: Fedor şi verilor săi satul Făşcani, pe Crasna, pe din 'două. 
Cu mila lui Dumnezeu Noi Pătru Voevod, domn: țării Moldaviei, înştiinţare facem cu această a noastră Carte tuturor cui pre dânsa vor căta, ori cetindu-li-se: O vor auzi; pentru aceaste adevărate slugile noastre: Fedor, feciorul Anușcăi şi semințenia lui 7rifan şi su- rorile lui Maria şi Ana şi Irina, fiii Ivanciului, că i-am miluit cu a noastră osebită. milă şi le-am dat şi le-am: întărit lor de la noi în fara noastră a Moldovei dreapta lor ocină den ispisocul de Cumpărătură, ce Pau avut părinții lor Ivantul și Anuşca de la părintele domniei meale, de la Stefan Voevod, un sar pe Crasna anume Făşcanii ; tot acest de mai Sus sat să le fie lor de la NOI uric Cu tot venitul însă satul acesta să le fie în. doao; adică dintr'acest sat ce-i pe Crasna, anume: Fășcanii să fie singur numai lui Fedor, iară cea- laltă jumătate dintr'acelaşi sat ce-i pe Crasna, anume:
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Făşcanii să fie lui Trifan şi surorilor lui Măriei, şi 

Anei şi lrinei, fii ai lvanciului, şi fiilor lor, nepoților, 

strănepoţilor, răstrănepoţilor și la tot neamul lor, cine 

li se va aleage mai deaproape nestrămutat niciodinioară 

în veaci. lar hotarul acestui de mai sus numit sat, ce-i 

pe Crasna, anume Făşcanii, să fie după vechiul hotar, 

până unde s'au apucat din veac. lar la aceasta iaste 

credința a mai sus numitii domniei noastre Pătru Voe- 

vod, şi credința prea iubitului fiu al domniei meale Bogdan 

şi credința boiarilor noştri ai Moldaviei, credinţa du- 

misale Hrană dvornic, credința dumisale Negrilă, cre- 

dința dumisale Grincovici, credința dumisale Tălabă, 

credința dumisale Vlad şi dumnealui Mihui parcalabi 

de Hotin, credința dumisale Cârjă şi dumisale Hurui 

parcalabi de Neamţ, credința dumisale Grozav şi dum- 

nealui Danciul parcalabi de Cetatea nouă, credința 

dumsale Barbovschie portar de Suceava, credinţa du- 

misale Dragșan spatar, credința dmsale Dumșa visti- 

iarnicul, credința dmsale Liciul postelnicul, credinţa 

dumsale Felea ceaşnic, credința dmsale Zbiiare stoluic, 

credința dmsale loan comis şi credinţa tuturor boiarilor 

noștri ai Moldaviei a mari şi a mici. lar după a noastră 

viiaţă şi domnie cine va fi domn ţării noastre a Mol- 

daviei, ori din fiii noştri, ori din neamul - nostru, sau 

pe ori care alțul ar aleage Dumnezeu să fie domn ţării 

noastre aceştia a Moldaviei ; acela să nu aibă a strica 

daania şi întăritura noastră, ci să aibă a le da şi a le 
întări, pentru că noi le am dat şi le-am întărit pentru 

slujba lor. Drept aceia spre mai mare tărie și puteare 

a tot ce sa scris mai sus poruncit-am la al nostru 

credincios boiariu al nostru dumisale Toader logofăt 

să scrie şi cătră această adevărată carte a noastră 

să leage pecetea noastră. Toader Darie diacul în Huşi 

a scris la leat 7036 April în 4 zile. , 

„de pe sărbie pe limba moldovenească am tălmăcit 

eu la anul 1815 lulie 26. Pavăl Debrici polcovnic. 

slăduit suretui tălmăcit de pe ori- 

gina! i latre pi i 25 Pal vel logofăt contrasemnează 
Cf. Surete ms, XXXV 568. 

Li



— 136 — ă 

Despre 'satul Făşcani :nu se pomeneşte în |. Bogdan „Doc, iu] - Stefan cel. Mare« de şi satul exista după: numele primului stâpân * Fâşcă (malrus dsacka, dauna, Fass. butoiaş — Butea). Stăpânii acestui sat Făşcanii îl găsim în 1507 Martii că vând lui Eremia visternicului cu 800 zloți satui Grigoreştii pe Siret. Vanzătorii erau: Ivanciu și nepoţii lui de frate, copiii lui Stanciul; Mâazul (recte Mârzea), Toader, Andruşco, Ioan, Maria şi Fedor. Acest Fedor ni să dă ca copil si Anușcăi. iar Ivanclu! care la 1507 se dă sing-r ca vânzător în Grigoreşti, după 21. ani î se dau aceşti urmaşi: Trifan, Maria, Ana şi Irimia. Am putea dar întregi astfel spiţa primilor proprietari în Fășcani, Cu începere 'de la 1409: 

Fâșcă (Butea) 1450 

Ivanțul Stanciu: 1507 
==X = Anuşca 
IL | 

Trifan, Maria. Ana. Irina Mârzea, Ţoader, Andruşco, loan, Marica 
au +, Fâşcani „Fedor 1528 

are %, Fâşcaai 

Sora, Toader, Borcea vel vornic : 1547 

  

79. 7036 Mai 18 (1528) Huși, Petru Vodă întăreşte fraţilor Munceu Fântâna roşie şi câmpul Ocolului la Covurlui, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Pătru Voevod, domn țării Moldaviei, facem ştire cu această a noastră carte tuturor Cine o va căuta Sau cCetindu-i-se o va auzi, pentru adevăratele slugile noastre Petre, i Oane, i Toader. i Constandin, 1 loan, i Jurj Munceu, precum că au slujit n0a0 Cu dreptate şi cu credință; pentr'aceea dar vă- zând noi a lor cu credinţă slujbă cătră noi iam miluit 

a patra parte ot câmpul ocolulu; parte din gios ot Co- vuriui ce ei zu plătit Părintelui domniei meale Stefan Voevod 70 zloți pentru moartea unui om anume Neaniul NEaMiȘ, ce Sau gâsit ucis într'acel câmp a Ocolului, Toate aceste de mai Sus scrise să le fie lor de la noi
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uric cu tot venitul lor şi copiilor lor şi nepoților lor şi 

strănepoţilor lor şi restrănepoților lor şi la tot neamul 

dor cine se va aleage mai de aproape nerușeit nici o- 

dinioară în veaci. lar hotarul de mai sus scrisei Fân- 

tâni anume roşie şi a patra parte din câmpul Ocolului 

partea din gios ot Covurlui să fie pe unde le-au ho- 

tărât Felea starostele, iar spre aceasta iaste credința a 

însumi domniei meale Noi Petru Voevod şi credința 

prea iubitului nostru fiu Bogdan Voevod, şi credinţa 

tuturor boiarilor nostri (lista boerilor şi încheerea lipsesc). 

A scris Dumitru Popovici în Huşi la anul 7036 luna 

Mai 28 zile. 

Dia condica moşiei Frumusiţa ia Covnrlui, apud Surete ms. XLI, 

250, moşia Băleni ot Covurlui. 

80. 7037 Martie 11 (1529) Vaslui. Petru Vodă întăreşte lui 

“Toader şi femeii saie Drăguşa cumpărătura ce a tăcut în Pojereşti 

pe Răbricea cu 60 zioţi de la Nastea. . 

- Macri pariere ai Îlerpa Bozo îi reNApa  BEMAII 

MOAAdRCKSN,  BHAMENNHTO UMHHA HccHAt AHCTOA HAUIMAI azerkai 

RTO nana Ba3pum Han uTBun £ro ScABIuHT. Wax NpINAE NBAA 

HAN | îi OPAA Hai BOrdpu Hack Aqua Aparantia, cecTpa 

EpaATSaa. 10 EH ACEDON BOA HARA nenoSăena. 4 HHIIpHcHi- 

AOEAHA, "Pa IpOAdAa CEO fIpARSIo WT | umnS GOT Ei Npagare 

Spua. îi HenpHRHAlE 1p0 GONA HMAdd, WT BOAITEA'h  renABAAH, 

Gredana Botgoai- WT NOACBHHIL CEA COT Ilo:epapu: na Pazagnun. 

XEBDATSIO UacT MATEDU Et AparâtiiH. | cass'k HâueaiS Teaatp. 

ui erini ero AparSuu. Ba Ă 3447 TATApcKHĂ, 1. OVCTaBtuH cASra 

mam Teoaatp n ikea ero. Aparbiua n a | NAATHAH Scu TOTH Heo 

meana esumenucantia nuikau & 3aar marapekiă. S pSEh! Hacru 

AOUEDH ADATANHH,  NPAA HAM H NpAA naum Borăput. no | 

ati Bnabeme uk AoBpSIO Beal Hi TORMEXE ÎI moan$to BanAaT$, d 

AM. "FAkOAepe. HN COT Hâc ECAibl Ad ii NOTEI ANA. cass'k 

, 
n 9 

HA EAS To4Atp$ H EH, ET, AparSiuiHi. TouU Ve NOANBHHH CEAY 

«or aura (SIC) Hanm'E NOzEpepHi. Ha Pzăpuuui. uePRpATAA UACT. 
. / 

Na 

MATERII EN ABĂTANHHH. Ad ECT Haz W7 H4C Spuk ca BZCEA AOXC 

acm ua n Ab | Tea HK. 1 BHSIATOA II npauSuaroai n pa 

apspmoa. pro co r'baa uk GSAST ch mbkruSuTrii. a ea He
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SSAST nmaTu Aku waa. că HN Baa pa sem sm | Spun m Area en n euSuarom en n npătuSuarom n np'bipSp'brom e. H BacenS p5848 (SIC) m KTo ca nau H3BEPET HâHBAHKHH Heno- pSusento Huko | an ua Bem. a X9TA9 Ton uemepamoni war: 119 CTAyoM5 XoTap. 4 na To ter Bkpa nanitro FEIABA BBJUlt- Mucannaro ai Îlerpa Roegoar.. îi B'Epa np'kazare | Bacnnare: TEDABAMbI, ca BOrAana, îi Bkpa Botap HâuIHY AMoagaRckuy. B'kpa MAH rpo4BA ABopnuka. Rkpa nana Herpnaa. e'kpa nana Tzaaeă. B'kpa nana ckpuno. ! &kpa nană Bidjă Hi nana AlugSaa napa— A4GOBE XoTuHckitn, B'kpa năna- Kpake n nana XSpS (napkananoae HEMEEbIH. B'kpa nana AanuSaa. n B'kpa nana 3nitapu napkănanote (Hrogorpa ackutn,) B'Bpa mana  napnoackaro noprapk (cSuanckore. &'kpa nana APAPID ana) enarapk- erkpa nana ASmwn eucr'kpuuka. | &'kpa nana anuSaa N9ETEAHHKa. R'kpa nana sean uaunna, tepe nana Toa(4tpa croanua. B'kpa nana IGona) Koanca. n &'kpa ax- CAN B9tapz Hang arca pagcktiy | BEAHENI HI Maabiț, 4 00 natie HROT'k To Sar PENAPA Hauitn ema wm a“krren Hain naut (07 Haulere poaa HA nak RS, koro Bz uses i PET renaapen BbiTh FANE BEMAH A04A4&ckoN. or usi Hat HEpSUInT Hanutre Adana, Ho fBpaăacnia (anu 464) n STăpzAHa ui Srpknna, sanse AAA HI HoTEpz | Ana ceai Hat a AX paRSto caSwa8. ă na BoauiSto  kp'knocmz un MMSTBPAKArHiE RaceiS BRIL ENHCÂNMOAIS Er=- aan ecmhi Hameu$ EkpuoaiS nan$ | ToaatpS aorogers unea. 1 HâuiS ieuamp npuBtcuru kcemS "AHCTS HamiemS.  nucăa per BSpacgnu oy gacaSu. aro “343 Maprvia. a, 

„Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn țării Moldaviei ; înştiinţare facem cu această carte a noastră tutoror cui pre dănsa vor Căta sau cetindu-o- vor auzi; adică au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noștri boiari Nasfea fata Draganei, sora Bratului, de a ei bună voe de nimeni silită nici învăluită, de a vândut a sa direaptă ocină din al ei drept uric și din 
- Voevod, din giumătate sat din Pojoreşti la Rebricea, o: a patra parte a mamei sale Draganei, Slugii noastre ui Toader și femeei sale Draguşei, drept 60 zloți tă- tărăşti ; şi s'a sculat Sluga noastră Toader şi fămeaia lui Draguşa şi au plătit toţi acei deplin“ mai sus scriși: 

N,
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bani 60 zloți tătărăşti “în mânule Nastei, featei Dra- 
ganei înaintea noastră . şi înaintea a lor noștri boiari.. 
Deci noi văzănd a lor de biină voe și tocmală şi de- 
plină plată; iar noi aşijderea şi de la noi am dat şi am 
întărit slugii noastre lui Toader şi femeei sale Draguşei, 
cea din jumătate sat din carte anume Pojereştii la Re- 
bricea a patra parte a mamei ei Draganii să le fie lor 
de la noi uric cu toate veniturile lor şi copiilor lor şi. 

nepoților și strănepoţilor şi răstrănepoţilor, ce din trupul 

lor se va întâmpla să aibă; iar dacă nu va fi să aibă 

copii împreună din a lor trup, să fie ei uric şi copiilor 

ei şi nepoților ei şi strănepoților şi răstrănepcțţilor şi la 

tot neamul ei ce i se va aleage mai de aproape neru- 

şeit niciodinioară în veci. lar hotarul celei a patra 

parte (să fie) pe vechiul hotar. lar la aceasta este cre- 

dința domniei noastre mai sus scrisă Noi Petru Voevod, 

şi credința prea iubitului fiu al dorhniei meale Bogdan 

și credința boiarilor noştri moldovenești, credinţa du- 

misale Grozav dvornic, credința dumisale Negrilă, cre- 

dința dumisale Talabă, credinţa dumsale Scripcă, cre- 

dința dumsale Vlad şi pan Mihul parcalabi de Hotin, 

credința  dumsale Crăje şi pan Huru parcalabi de 
Neamţ, credința dumsale Danciul şi Zbiiare părcalabi 

de Novograd, credinţa dumsale Barbovschi portar Su- 

cevei, credința dumsale Dragșan spatar, credința dum- 
sale Dumșa visternic, credinţa dumsale Liciul postelnic, 

credința dumsale Fele ceaşnic, credința dumsale Toader 

stolnic, credința dumsale lon comis şi credința tuturor 

boiarilor noştri Moldoveneşti a mari şi a mic. lar după 

a noastră viață cine va fi domn ţării noastre din copii 

noştri sau din al nostru neam, sau chiar pe ori care 

altul Dumnezeu îl va aleage domn, să fie țării noastre 

a Moldaviei, aceia să nu strice a noastră daanie, şi 
întărire, căci că le-am dat şi întărit înșine pentru a 
lor dreaptă slujbă. lar spre mai mare putere și întărire 

a tot ce Sa scris mai Sus am poruncit la al nostru: 

credineios boiariu Toader logofătul să scrie ŞI a noas. 

tră peceate să o leage de această carte a noastră.
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Scris Cristea Burlovici în Vaslui: la anul 7037 Martie 1. 
" Pergament donat muzeului Municipai laşi de d-na L.. O, Erbl- -ceanu Plic. 1, nr. 1 cf. Surate: ms. XLII, 65. 

  

81. 7037 Mart 22 (1520) Huși. Petru Voevod întăreşte lui Bran “Şi la neamurile sale stăpânire pe Glodenii, Socii şi Duşeşti, și le im- parte moşiile pe neamuri. 

Macri Bia ani Ilerpz Boegoaa, FCNApA BEA AAgat: “RON,  BHAMEHATO WHHHAA, Hceum ancTom namual, Bacrkai. kre Hă HE4. B43gur Han ur8un: ero Scan. cos Npinaoma. np'ka- Madi Hi np'ka nau | ani MOAAaEcKoI Mi EoA'kpe. naum ca$rul hpana cena Hacmunu un MAEMennua sro prana acură AMlagin, n &paTatnurge tn Adlora n Bpar ero Aparoua cuoge non$ ASkH, n cecTpuuete uk | Toaarpn u cecTpa ro. ku Bacunun, n Tu IAEMEnHEoBE uk Poman u Bpar ero Iwn Abu Sureaunu n PI9TRA WU AMlapena cn SuSnone Cumu AOTodera. ni ceerpa ro ana au'brunk | &pzcana. ne HX ACEpon oa pasa:kanan CBCHY. nipagin GOrhiin n ABannun H Hengnenate 19 Hâtaa Aaa n Guaa ae: rodera cr np'kSukcon MAUIHĂ. GOT ala nu Gredpana Borgoactt. n cecTpă Guam asroBera. Suna kă'krunk Bpzcanega. ue ua HMână ele npHenAia ca MâpTepite cor poanreatk Tenagaasi Gredana Borgoqbi. ceaa Hank Taoaikun n uoaoguni cena na Honnoaz | rac Bta Tamka EăTâatan, n ce4o Gouiu n Asueqin. 4 AccTaacck um ceao ĂSiuepin u uerapamaa user ceao wr Iaoakun wm euunon dăcT. 4 nak Bz uacr caSram nani Pe- MaH5 Hi Bpară ero | [cons î TITUH Hy Atapetikbi ru Aocraaorik S Hya ac 'ppu uacr ceae Taoakuu i noaceuna Reae Hd RGHHOBA PAE EA lama Haramau. une AI EHA'keure. HU AcBpon oa |u Tokâtek ni noakaenie [IPOAEKH COROI. Ah Take și WT Hac ECAMII AGA H NOTEPZANAN Eat Ha og BACE  EBIUIENICAN ZICE Ad ET Bai OT tac Sprik ca Batu ASXOACA | nat ui Abe uk n ans UATOAl HyX H ripaRuSuaroa Hy H npamiSp'lrroa HR H gaceud POAS ET9 e na naeper HGHBAHKHÎn HenopSuuenio HukoAta fa “kr, 4 XOTApA That | Briurenucannu m CEAWAI  necrapeai$ voraps uo- KSAa H3 e'kka COKHBaA. Â na mo ccm B'kpa HALEr9 Ten AcTEd, BERI ENHCaHHaroatiu, Ilerpa BOERCAL. n B'kpa np'kez3arotacu | nare ca renagaatu Haitaa. n R'kpa Eacky notap HAUIHY MO gaBckauii.
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mkpa nana rposata ABopiinta. B'kpa nana Herguaa. g'kpa. nana. 

maaată. B'kpa nana Cupunko. Erkpa mata | BAaaa. n mana MirixSaa 

HApRaAaBo8t VOTHUHCKUX, &'kgă nana [pac] n nana XSp8 napaaaBote: 

Hemeţcuy. B'Epa mâna Ada. 11 .DaHa BBÎPH IMAPKAAABORE IHoB0- 

rpaackny. Ekpa mana  Bapăogeroro noprap'k cSuaackere. e'bpa 

nâna Apariwana cnarăpk. B'kpa nana ASăiua eucr'kpnua: a'Epa 

nana Ănmoaa nocPeanuta. &kEpa nana deau uauiuka. e'kpa | nana 

PoaAtpa cToanuika. B'kpa mana vota komuca. n erkpa Boiza Hatmiuit: 

REANRRIX ÎN AAABI. Ă 10 HALUEM mutoT'k RTO BSAET. CENApa Ha 

WE BEMÂN  AOAAALCECH. 107 ARTE | HALĂ MA GOT HAUIEro 

BOAS. Hat Dak SSA, Kero BA MAGEGET PENAPEM BBITH Hate SEAN 

MOAAABCRAN. POT Eni HM HENOPSinA Hauiero Adanid Hi NOTEPBX- 

AEtid, dau | un) Hâl STREOZAHA fi Skp'knua. BauSe Ada N NOT- 

BPBAHAN cat Hat 24 HK npaRS caS:KBoro. Ă Ha BOANSIO Kp'knocr - 

n usrepaaenie momS azcem$ Rea'ban ecatni Hate av a'kpnom$. 

nân$ 'roaatpS acrodeTS niicaTu îi naui8 near upuekeuru ec 

AO AUCTOV MANIEAtOV, IHCAA pack nSpaonuu. Ş XSc6oXz | BaTw- 

S948. ANCA MApTIE RE. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 

țării Moldaviei; ştire facem cu această Carte â noastră 

tuturor, cui pre dănsa vor căta sau cetindu-i- se lui o: 

va auzi, adică au venit înaintea noastră şi înaintea a 

lor noştri boiari moldoveneşti ale noastre slugi Branu 

fiul Nastei, şi seminţenia lui Felea, fiul Mariei şi ne- 

poții săi de frate Moga şi ratele său Dragoș, fii popei 

Lucăi şi nepoții lui de soră TȚoader şi sora lui, copiii” 

Vascăi; şi iarăşi seminţeniile lui Roman şi fratelui său 

lon copii Anghelinii şi mătuşa lui Marena, toți nepoții 

Simei logofăt şi sora lui Ana, cneaghina lui Bârsan,. 

de a lor bună voe au ?mpărţit ale lor dreapte ocine s! 

moşii şi din direase ce au avut bunul lor Sima logo- 

fătul de la străunchii noştri de la Iliaş şi Stefan Voevozi,. 

şi sora Simei logofăt, Ana cneaghina lui Bârsan, ce ea 

au avut încă direase cu mărturie de la părintele domniei 

meale Stefan Voevod, satele anume Glodenii și giumă- 

tate sat la Voinova, unde a fust Paşco vătâman, și 

satul Socii şi Dușeştii; şi s'a cuvenit lor satul, ivi 

şestii şi a patra parte din satul Glodenii din parte
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-din sus. Şi iarăşi în partea Siugilor noastre lui Roman Și fratelui său lon şi mătușei lor Marencăi iarăși li s'a cuvenit în partea lor trei părți din satul Glodeni şi jumătate -sat la Voinova, unde a fost Paşco vataman. 

A 

hotar, pe unde din Veac au umblat. lar la aceasta iaste 

Scripcă, credința dumisale Vlad, şi pan M'hul parcalab -de Hotin, Credința dumisale Cârje și pan Hurul parca- labi de Neamţ, credința dumsale Dan şi pan Zbiiare parcalabi de Novograd, credința dumsale Barbovschi portar Sucevei, credința dumsale Dragșan spatar, cre- dința dumsale Dumşa vistiiarnic, credința dumsale Li- 

credința boiarilor noştri a mari şi a mici. lar după a noastră viiaţă cine va ţi domn pământului nostru al Moldaviei, din Copiii noștri sau din al nostru neam, sau pe oricare altul Dumnezeu îl va aleage să fie domn Pământului nostru al Moldaviei, acela să nu strice a 

î-am înşine la a] nostru credincios dumnalui Toader logofăt să scrie şi a noastră peceate să o acățe de această carte a noastră. A scris Cristea Burlovici în Huși la anul 7037 luna lui Martie 22.
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Pecetea căzută; şnurul roş; Originalul perganmient este propri- 

-etatea d-nei Antoniu din Piatra. Are 0.49 lei pe 0.33 lat, Ct. Surete 
ms, XLVI 765. 

Cum ispisocul nosi'ru . vorbeşte de descendența lui Sima logofăt 
“din 6950 (1442), credem a da această încrângătură: 

X 

. | | 
Sima logotătul Ana, [veri cu Şandrul Negruil 

Nastea, Maria, pop Luca, Vasca! | 

| | 

  

  

  

  

. m e [2] 5 
- : sa Yu» PN O II E, 

Bran Felea < $, 9 5 Bănilă, Maria, Malina 
1 2 Z se a | [1495) 

3 4 e 6 ————— 
a | 
4 5 | 

e | f | - "Toma, Petre, Sotia, Muşa, 
Anghelina  Marena 9-a 
i! N 9 Ss = S 

2 sa 
3 a 
2 8 

7 

Despre urmaşii Aaei lui.Bărsau vorbeşte uricui lui. Stefan Vodă 

din 7003 Mart 15 (loo Bogdan DStei Il 76), în care se spune că stă- 

pâniau moşia Floreşti la Polocine. cumpărată de la Magdalina, fata 
lui Petru spatarul (6950 Arh. ist, 1.174). iar în uricul din 6970 Sept. 

25 (1461) se vorbeşte că Ana jupăneasa lui Birsan şi sora lui Sima 

logofătul și-a pierdut dresul de la llie şi Ştefan pentru moşiile Socti 

işi Daşeştii, la Cetatea albă 1. Bogdan DStet 1 60), 

82, 7037 Julie 23 (1529). lascripţie pe o psaltire slavonă f(tila 

281 b). 

Hanoaenieu wa n nocrmbiweniea cita Hi ca | Epzuiniem cre 

ANA. paueniei O BXCTBULIN Pac | MaAenieaiKe AXWBHhIaL cat peniu 

suuckonz, a0po. | Qru wT Acatiti  Murponoain: WT Pomanoga 

TOACA, Xe | AaăHă  MăaPiicA BKCTRHUATO „FHATĂ CI4 pEkO | aaa 

APaAThpz 4 MpHNACAHTĂ K& CTApHuH | praiHioe. AapoBaTiică OT 

amprkanaocrugare ră Îv Xa. | Time NOTBIPATEAHO H3% wBp'kTek. : 

H Menncă | ni Spacu £ | NOceake Ad €CT BA AWABĂ cea. u | 

MAAT pOAHTEAEA £r0. H CZEPZIINHCA EAGT =+343 FpT. canu 0. 

ASn 3. cai B. Wc, K MCUA IA. BBET AHb H noToSaaenil:a pSko% 

antur rp'kuitar iepomonâk GH MT Hedtuckaro wsuT'kant.
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Cu vrearea 'Taţălui şi cu ajutorul Fiului şi cu să- Vârşirea sfântului Duh; prin îngrijirea dumnezeească cu râvnă dehovnicească, smeritul Episcop Doroftei din Mitropolia de: jos din târgul Romanului, vroind a. aduce dumnezeească această carte numită Psaltire şi a o înmulţi din vechile zise, ce s'au fost dat de prea mi- lostivul: Dumnezeu Isus Hristos; drept aceia cu oserdie s'au aflat şi s'a scris şi s'a împodobit pe aceasta ca să fie spre: rugă şie şi pamentea părinților săi şi s'au săvârşit în anul 7037 Crugul soarelui 9, luna 7, edic- tion 2, mâna anului 20, luna Iulie în 23 zile. Şi cu truda mânei mult păcătoase a ieromonâhului lon din mănăs- tirea Neamțului. 

Din bibiiotece măn. Nouiui Neamţ din Chitcani, Basarabia Ca- talog |, 12; se dă în catalog ca Psaltire din sec!. XV-a, Se găsesc pe acest exemplar şi aite insemnări : 
a). Sau adus din sfânta mânăstire Neamţului cea veche în stănta noao mănăstire Neamţului prin ieroschimonahul Andronic, și ! cine o va înstrăina să fie ne | ertat,” b) A fost adusă de la Chiev de Paisie starețui Velicicovscago, scrie o însemnare rusască-din 1868, c) Să se ştie de când au dat piatra cea mare a doua sâptă-. mână in postul Sânpetruiui, umbla veleat 7264 (1756). : 

  

„83. 7039 Marti 13 (1531). Vaslui. Petru Vodă iatăreşte lui Bărsu stăpânire pe a patra parte din Urdeşti, iar verilor săl pe altă a patra parte. 
- 

T Macri Băieto mn Ierpa Rockoaa. FENAApZ Bean Moa- AdECRON BHaMEHHTO UHM HCCHAL  AHCTOAL Ham, aăcku KTo HAHEM. Eăâpur, Han urSqu €ro oVeanitiiuT. oa TOPHU WeTHHbIU Ham caSrai Bapcă | cut AManudawe. n MAEAMENIKORE co TaTSA H ARSpica. n cecrpu HX Mapu n Hikra Aku Gronkn. KaaoBasti ECARI HY (WOCOBIHOIC HAMIEIo AAC. Adi H HOTEPAARAN căii COT ac $ name Beata | S MOAAARCKOH. Hy npaRSio wrunn$ ui his AMELIE. COTUEGE HN CTONKII Hi CHR Erg Mauusaa n HCNpHBHAIE 19: GH naaau. Wwr poanrea'k ENABdau, GOT Gredana Bcegoai 34 MapTSpite, noacanita cea we | Spacu TOE Race BBILIENIUICAHHOE Ad CT HM CDU ca nzcem ACĂSACA. sâaH Aa Ec Hai TOE DOAGRIIIA CAO Wwr. Sper Hă ARA uacTu, IOAORHHA pă ec Râpe$ cris
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„manubaorni -camoub. a ta Ap5răa; HOAOEHIIA | Aa. tere At McHut9 as 

-ero' marbaotu ui Wigan Hi Magni ui Hkru Akrea eToiRunit aa, 
mau area uk. n SuSuarom BX H „np'bSuSuarroai Hk. 1“, “Apăuţis- 

„prea axă cacem$ OAS HX ETO. CA A HREEPIT,, tan |. Raut- 

ui nenepSunenuio HHLOau a Bi. d Xo'Tap TON doAsenuu, cea 

  

wT „SD aci Ad ter Hm WWP MOAOBĂNA CEAO. fa ABA WAcTH, â or 
- muziink copou nocragoms “xoTapS nekSaa ua ha IRURAAU,. A 

na mo ter ekpa Hauitre renafaaiu. RI EDHCANHACOAhI, Meroă 

„Boegoal n e'kpa np'EezBAtOBAeHaro cita ÎCOACTEAriibi „BOPAaua. “ 

"apa Botap HAI. g'kpa nana x8p5 ARophuia. | apa natia, To 

„rpSuana. akpa rana Grpunko, ekpa nana Faaaa u nana Toa- 

APA WAPKAA4BOBE KOTHNHCEHX. B'kpă nana Aanusaa n vana duba 

“apkaaanote Îemeuekux. ekpa | pâna A6uagn i natia Îvoua nap- 

Rânagoge HoRorpaacitik. Brpa nana MWuy8aa uoprap'k ceipuaRersto. 

“Ehkoa uana Apartuatia cnarapk. t'kpa mâtta radtâna Buc: bonuia. 

“ekpa "ANA | a4B9Tă MOCTEAHHISA. a'tpa âta. Jiorizitaa “tau ue a 

- -arkpa' nana noasua emoatinka e'Epa nana | îcoma omite, și ekpa 

Bac B9tap Hattik MOAAABCERIK EFAHUX Hi GA4NĂ Lă 09 ua 

“mea wngomik tro ESAcY rapa natie BEMAU OT pkreu, Matiiuk 

DAN GOT HAUIETO OAS. HAN Dal ESA KEO GA HBIEPET, FER Aapeat 

BBITH Haueli BEMaţi, TOT fb Hai | nenepbuiua nauieeo  Aaania ui 

uorepzAenia, aan anu um Sepknua. BatiSe scT Hai Opafaa (A- 

“î mumta, a tă poante tpiknecr n nomapaacnie mam neemb. tai 

—menneauue as | mean calitati p'kgitoas naus "moăa$ 

| „aorederă CaTa 41 siaiuS _neua'r upuakeurui cea aucr% atiscat8. 

: nica, „roaregie. corsa. $ găcasu | garo 340. mea Magie ri Atu. 

“Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, “dorun 

țărli: Moldaviei; înstiințare facem Cu. această carte a 

noastră tuturor, cui pre dănsa vor câta. sau cetindu-i- se 

"0 vor. auzi-o; adică aceaste adevărate ale noastre, slugi 

 Bărsu fiul Manciulni şi seminţeniile | ior Tatul şi Jurj 

“şi surorile lor, Mara şi Neaga, copiii Stoicăi, miluițu- 

“ne-am înşine, spre. ei din osăbita noastră milă le-am dat 

şi le-am. întărit înși-ne dela noi în a noastră ţară a 

Moldaviei, a lor direaptă ocină şi cumpărătură părin= 

-“ților-lor Stoicăi şi fiului. său Manciul; iar direasele ce 

“le-au fost _avut de la. părintele domniei. mele de ia 

“Stefan | Voevod de mărturie: pe jumătate” de sat de 
10 

Surete şi Izvoade, Vol. X viii,
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Urdeşti, tot acela: de mai sus scris să fie 'lor uric cu toate veniturile; dar să le fie lor cea jumătate de sat de Urdeşti în doao părţi: jumătate să fie lui Bărsu fiului Manciului singur, iar cealaltă * ju'nătate “să “fie - verilor săi, Tatălui şi lui Juri şi Mariei şi Neagăi, copii „Stoicăi, lor şi copiilor şi nepoților lor și strânepoţilor lor şi răstrănepoţilor lor şi la tot neamul lor, ce li se'va alege mai de aproape neruşiit nici od nioară. în veci. lar ho: tarul Celei jumătăţi de sat din Urdeşti 'să fie lor din jumătate sat în doao părţi, iar dinspre alte părţi pe vechiul hotar, pe unde din veac au umblat. Iar la acesta iaste credința domniei noastre mai sus scrise Petru „Voevod și credinţa prea iubitului fiu al domniei meale Bogdan şi credința boiarilor noștri, credința dumisale „Huru dvornic, credința  dumisale Totruşan, credinţa dumisale Scripcă, credința dumisale Vlad şi pan Toader „ parcalabi' de Hotin, Credința dumisale Danciul şi pana Liciul parcalabi . de Neamţ, credința dumsale Zbiiare "ŞI pan loan parcalabi de Novograd, credinţa dumisale Mihul portar Sucevei, credința dumisale Dragșan spatar, credința dumsale Glavan vistearnic, credința dumisale Aibotă postelnic, Credința: dumsaie Popăscul ceaşaic, „credința dumsale Colun stolnic, credința dumsale loan COMIS, şi credința tuturor boiarilor noştri Mo!dovenești a mari și amici. lar după a noastră viaţă cine va fi „ domn din copii noştri sau din al nostru rod, sau pe Ori care altul Dumnezeu îl va alege să fie domn ţării „Moastre, acela să nu le strice a noastră danie şi întă- rire, ci mai vârtos să le-o întărească şi împuterească, căci că le iaste dreaptă ocină, lar spre mai mare tărie : ȘI puteare a tot ce s'a scris mai su. poruncit-am la al nostru credincios dumisale Toader logofăt să scrie şi al noastră peceate să o acăţe la această carte a noastră. "A, scris Grigorie Bogza în Vaslui la anul 7039 luna Martie 13 zile. i IR - 

Pergament proprietatea d lui c Di 
| | 

t, € “4... Diamandi, Gua I[driciutui. 
Fălciu, Ct. Surete ms. XLIYV, 37, Pecetea căzută, "Ia dos originalul 
poar Peceatea iuli Râmansi post, 1703, cum şi de C. Donici visteraie. 

| „Uricul nostru stă în tegătură cu uricul din 6975 Iunie 30, adus -
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mai sus. p. la 1467 Stoica şi cu fiul său Manciui, cumpărase de la feciorii. 

iul Florin: Ion, Danciut, Mihalco, Sinat, Toma şi Simeon cu 45 zloți 

jumătate din Urdeşti, După 64 ani atât Stoica cât şi fiul său Manciul' 

erau morţi; probabil că Manclu a murit în preajma lui 1531, când se 

face. împărţirea între urmâăşii săi, toţi veri primari intre dârșii: 

  

Ra „Stoica ' 1470 

a | |. î 

-- Manziul - fat: 1500 

=X - = Stolca 

fata e Tatul, uri, Mara, Neaga 1530 

e Bars . | 
-. “ln perilipsis-ul moşiei Urdeşti din 1785 asttel-e dat cuprinsut 

acestui urle: N i : 

Suret de pe ispisoc sârbescu de la Pătru Vodă 

(tălmăcit iarăşi de Gheorghe Evloghie) cu care întăreşte 

stăpânire. .lul Barsu feciorul “Manciului şi rudeniile lui 

“ Tatul şi Giurgea şi suroriie lui Mara şi Neaga, feciorii 

Stoicăi pe a 'lor direaptă ocină şi cumpărătură a tată- 

lui lor -Stoica şi a feciorului său Manciul pe pol sat 

de Urdeşti; însă acea giumătate de sat să fie lor 2 

părți, giumătate să îie numai lui Barsu, feciorul Man- 

Ciului, iar cealaltă giumătate să fie rudenii lor Tatului 

şi Giurgii şi Marei şi Neagăi, feciorilor Stoicăi. Şi ho- 

tarul” acei giumătăţi de sat de Urdeşti să fie lor din 

şiumătate satului pe 2:părţi, iar despre “aite părți dup 

hotarul vechiu, pe unde au umblat din veacui.. 

  

94..7039 Mart 20 (1331) Huşi. Petru Vodă Rareş imăres 

traţilor Dan şi Pirardus Silişteanul cumpărătura făcută cu 275 zloți 

jumătate din Părteşti ia Sărata, unde a stat Petra Pârtea. 

+ Macrine gatieie ati. erp notei. IHAD BEAANL APA 

aauekon; -3tamenud 
uitat Siccita - AHCTOAL naurtăi Backa ETo. 

HA HE EXAVHT Haii wi Suit ro Sebi. (Cate -Npiu | A£ npiE A 

aa n npka, Bei Atur : HANDIAI. MDA Aate FIR Borape „derawu 

GramigrkiuSa. apoi ECTR RăaSrEp i uaenSerea TSAcp 19 409 

ĂOBpOU BOA unui | venos seal. AH IpiicilăoBstt, n APO dAA CBS 

IpaBoțto WTuunoY i ehicaSzitenie caro îi WENpHRHALE 1ţi9 OI 

AAA OP EpATanitiiă reRABâdinl WY Grsădatia BeEBOAH : DOAGRHNHA
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„câas''Hia Scrie Caparu. ra bla Îlerpă Ilpuuh.. 1pio. ch 7ueep - năentisr Ipzutaţin uzul, uoăocnua TA HIGOAGA EGĂT adi cneuae : AauS ui ab5p | as cesuuibuwat Ba coc aa VATapeBiix: îi Se. TâBtitt tati caSru. Aa un EpaT cre Spasre u Sanâareau Sar TOTH Bunutnucanin unwksu | cot 344 TaTapeei 5 pă eru- Gus ceântprkuSat 410 dk ecru HaaSrep u ten Sere a: BAS, pa nam. pla namumu u NOAHSIO  anaaroV. A atu ra ROEA ECAbl HA Asan n tiorepaani moră Dpizapeucutoe aoaceuna CEAS Ha Bcerie |: aparu. rac Bota Izmp$ ilpzuk vant ilpzuepa (Sic) ao: aa “ecran casran HAlDHM  Aanid ui tpar ro Span WT ac Bi n ca acea ACĂCAOA nai nu Thea (Sic) | up * SHSuaroan ur un npksnsuaroa UK ui np'hiiSgaroa EIN ui Băeruă PAS uk are ch sara uanepem HaHRAUIRGHIU nehopăru csttlo umnoatiate “na u'kau |. ă XoTâp "7o0H Bit enicanitou HOAORHUIt cena (LL) ek HhenSera upzuetjii. numeu OASE Aa cra dor EAZErS oirapa HRASBIi a, Â cor HHIIHĂR | cTepoti no cvapon goTapoi "no SA -HB- Bta. wiiuRaati, â ua TO Ectn E'hpa vam renina istet cancere at Ierpa „BCEROAH. a'kpa pl a sama acra î.7o ca TEABăatii corAana. n Gkpa Bac gotzp das tfpa natia 4595 ABopbitta. ukpa ana TorpSuatia. tkpa nana Ghprnra. uekoa. mană Bâaaa | n nana T'oaqtpa Upâkanacoui; Sotie. ekpa ata. AâtiuBaa îi nana AnuSaa NpZIKdAABoRE, Heate it, ha cana! asia 4 Hatta  lcona npa | naaanone Hozerpaqcruţ. tkpă “nara! HiugSaa HopTâgk  cogatcearo &“kpa nana Apaciiana cuărap, elga nau „Vaagina auer'bonuna, t'Rpa taha | AatioTa HSCT panta, elipsa nana HOMAcRSAa  camitnika.  e'kpa natia toatua Toamna, uhpa tata: lwua rSra dastea, îi- apa acRy | BOIEp Haiti atoaAarettiţ GEANEUE îi MaAny, a 010 naut Ro. sro. aer, Fenape naut SEMN COT adapa HAINE, Hat COT atrere DRAG. fat rate [54 "ROI ga: UBegemr . TCHApEA uurru datare Beata, Atoijazerilu, OT GH £4$ urnogSuina iâuizro Adaniz. aan a] ŞTapaaa. 4 egiuna | (BauSie can ua Ada 4 o ragzanan ga iq fhpiSn n pa: ROKR cABoy. un za 1 BSD up uperta u soro ai sntihan). a. „NA Hoatite Kp'kuoe | (n. NOTE Bic Azuie 8 axczaS avi csuea “one ad teastau ecatu Hate c'kpuoauy T'oa Ars) aortizrs citeai H tetar auiS ap | curu ceas ue “nat niicaa (Tosa xzukaauă 5 XScur Ram 

    

  

HHnonS ăncTeitS” nasca. 
9 SEBAĂ. AMrtra) asorta E. An. 

Sai Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevei, com
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țării. Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte a : 

noastră tuturor cui pre dânsa vor căta, sau cetindu-se 

lui e va auzi-0; adică au venit înaintea noastră și îna-" 

întea. tuturor a lor noştri moldovenești boiari Fetion 

Su:şteanul, carea acmu iaste calugăr şi se numeaște 

Tudor, de a lui bună voe de nimene silit nici învăluit: . 

şi a vândut a sa direaptă ocină și Cumpărătură a sa 

din direasele ce el le-a avut de la nepotul de frate al 

d »maiei mzale, de la Stefan Voevod, jumătate sat /a 

gura Sărăţii, unde a fost Petru Părţea, care: acmu se 

numeaşte Părteștii,. jumătatea d'n jos ; aceia au vândut 

fraților săi lui Dan si lui Furduiu Seliștenii drept 275 

zloți: tătărăşti în mânule lui Fetion Seiișteanul, care * 

acmiu iaste calugăr și se numeaşte Tudor, înaintea” 

noastră şi înaintea a lor noştri boiari. Deci noi văzând 

a lor de bună voe şi tozmală şi deplină plată; iară 

noi aşijdere înşine le-am dat şi întărit cea de mai sus, 

zisă, giumătate de. sat Ia gura Sărăţii, unde au fost, 

Petru :Pârţea, anume Pârceștii, ca să fie slugilor noas- : 
tre lui Dan şi fraților săi lui Furdui de la roi uric şi 

u toate ven turile lor şi copiilor lor și nepoților lor şi, 

strănepoţiior lor şi. răstrănepoților lor şi la tot neamul - 

lor, ce li se va aleage mai de aproape neruşăit nici 

Odinioară în veaci. lar hotarul celei de mai sus scrise 

jumătate sat ce se numeşte Pârteștii, jumătatea din Jos 

să fie despre toate ho'arele jumătate, iar despre alte 

părți pe vechiul „hotar, pe unde din veac au. îmblat.. 

dar la aceasta. iaste, credința domniei noastre .mai Ssu$. 

strise, Noi. Petru. Voevod, şi. credinţa boiarilor noştri, 

<redința dumisa'e, Huru, dvornic, credința „dmsale, To, 

trușanu, credința “dumșale Scripcă, credinţa” dmsale. 

Vad şi pan Toader parcalabi de Hotin ; credinţa dmsale 
Danciu), si pan, Liciul. parcalabi de Neamţ, Credinţă, 
dmsale: Zbiare şi pan lon pârcălabi de Novrograd,, ere-, 

dinţa dmsale Mihul portar Sucevei, credința dumsale 

. "Dragan, spatar, credinţa dumsale Glavan visternic, cre- 

dința, dumsale Aibotă postelnic, credință dmsale PQoăs- 
cut,paharnic, credința  dmsale Colun stolnic, credinţa. 
dmsale.;lon: Gug. comis ..şi credința. înturor- boiarilor:



noştri Moldoveneşti a mari şi a mici. lar după a noastră 
viaţă care va fi domn țării noastrea Moldaviei din copii 
"noştri: sau din al nostru neam, Sau ori pe Care alalt. 
Dumnezeu îl va aleage să fie domn ţării noastre a Mol- 
daviei, acela să nu le stricea n 'astră daanie, ci mai 
vârtos să le-o întărească şi împuterească, căci că în- 
şine le-am dat şi le=am întărit pentru a lor dreaptă ŞI 
cu credinţă slujbă şi că au cumpărat cu ai lor drepti. 
şi Curaţi bani. lar spre mai mare tărie și puteare a tot 
ce s'a scris mai sus poruncit-am. înşine la al nostru: 
credincios boiariu lui Toader logofăt să scrie și pe- Ceatea noastră să o leage la această adevărată a noastră carte. A scris (Toma Căţelean în Huşi la anul 7039) luna Marte 20 zile. E Si 

„Originalui pecete, proprietatea d-lui Jenică Aianasiu, proprie-, “tarul moşiei Ivăneşții Falciu. Cf. Surete ms, XXXIV, 17), Pergamen- tul-e rupt şi ros la rânduriie de jos, aşa că nu să citeşte data şi: locul. După lista boiarilor din data de 20 Martie, am pus data de 7030 (1521) şi iocul Hușii, intru cat la 22 Martie acetaşi an Petru Vodă .Rarrş era în Huşi, şi uricui cuprinde proprietăţi ia Fălciu. Fetion Setişteanul, călugărit:ca Tudor, Dan şi Furdui Seligtea- nui, trebue să stea în legătură cu Pătru Selişfeanul,. străbunul Caa- temireştilor, pe care însă D. Cantemir îl numeşte Toader Selişteauul. 

  

„85. 6904 Mai 10 (recte 6914 - 1406), regeste, 'Pontru Doi heşti.: 
„Intăiu un suret după un uric vechiu, sârbesc de la domnul Alexandru Voevod din 0904 Mai 10, prin: Care au miluit pe sluga sa Vlad Doihit şi i-au dat lui în pământul Moldaviei un sat pe Crasna, unde. iaste: casa lui, şi un loc în pustiu peste Prut, anume Fântâna Veprova, deasupra Sarăţei, cu tot venitul ;. iar hotarul acelui sat să fie cu toate ale sale vechi hotare, după cum: au umblat. din veci; iar hotarul acelui [oc în pustiu să fie cât va putea apuca să Stăpâneașcă, în destul pentru: un sat. i IE E a tai „2 SR De 

După o carte da iiuda: ! 9 "As 2 pt re „i de ia Fâlciu, Ci. Sus mnecată Zig, 112. Mărt 50 Tipra Do N a lar epigetule pe care îl arată răzeşii cur gâtori din bătrânut. Qrebia;,, 
rete mar dia bătranul Grebta: cuprinde 138, nurăe, ct. Sr 

, - ii 
Er. 

*
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86.. 6942 (1434) regeste. Pentru satele pe Cobâle, 

. „zicând Safta călugărița că nepotul său Vasile 

precum le . împresoară aceste mai sus numite, nişte 

părți de ocină ce au avut dintr'un uric de la Stefan 

Vodă din 6942, până când erau trecuți 296 de ani, 

care sate sânt anume cuprinse în uric: satul pe Cobâle 

la movilă, partea lui Costin,: și peste Prut pe Rămni- 

covul, şi dvorişte la  Rosamaciu, iară ia ce pnut sânt: 

nu scrie. | Ea 

“Din cartea domnească a lui Gr. Ghica Vodă bă: 

trânul din 11238 Sept, 21 (1729) în pâra pornită de - 

Safta călugărița Placintoze. şi nepotul: ei Vasile cu 

" Toader Romaşco diacon şi cu fratele său loan Romaşco 

armaş şi cu Bejan Dienis şi cu Apostol - Penişoară, 

toate seminţeniile lui Gavril Sprinceană paharaic: şi. a. 

lui Alontie Pojar şi a lui Toader Sprinceană, şi a lui 

"Mihailă Arvat şi a fratelui său a lui- Toader.“ --. i: 

Cf. Surete ms. XVIII, 520. Din 7238—6942 = 296 ani. 

  

87, 6944 April 12 (1436) regeste, Pentru Dothe ştii de pe Almaș. 

„După această arătată jalobă a lor au scos jălui- 

torii întăi şi au arătat: un ispisoc, care acum: nu de 

malt zic că Pau găsit 12 nişte neamuri a lor; acest is-. 

___pisoe dat de la domnul lie Voevod şi de la îratele 

 măriei sale Stefan Voevod, fii domnului Alexandru 

- Voevod, din anul 6944 April 12, Care de atunci şi pănă 

acum sânt trecuţi 346 ani şi scrie într'acest chip, că 

pe o adevărată slugă anume Baico pentru ale șale 

drepte şi cu credinţe slujbe, care au slujit atât părin- 

 telui măriei sale, cum şi. însuşi . măriilor sale; sau m - 

Tostivit . şi din osebită: milă domnească i-au dat. şi: lau 

„întărit “lui întru acest pământ al Moldovei .pe. ale, i 

“. “direapte „ocini sate, -anume Dolheştii, unde. eră asa 

„ui, şi Negreştii şi Almăşelul şi „Horonteşti şi Roscani 

"si pe Alunași din gios de Dolkești şi Dobrenii; aces 

toate ca să-i fie lui uric Cu tot venitul, lui şi-fecior!9 

tul şi din neam în neam,
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Despre credinţa şi dovada, ce au făcut răzeşii cu' acest ispisoc găsit de curând la unii dintre dânșii, iată ce zic boerii giudecători mai departe în aceiaşi carte de: judecată : 
| | 

„«-După care şi boerii tot asemenea au judecat, adică că la ispisoacele Boteştilor, acele de sus arătate de la llie Voevod şi de la: Stefan Voevod, nepunând Episcopul nici un temeiu (Ioanichie episcop de Roman) şi socotindu-le ca pe nişte lucruri răsuflate, încă nedând credință nici de se trag numele Boţului dintr'acel Baico ce scrie ispisocul, şi cum Că neamul Boţului cu acele Scrisori de moșii ar ţi Stăpânit cândva..“ (cf. Su- rete ms. V. 799), - | 
„În adevăr incă . din 1776. Mart 2. boerii de divan judecase Chestia între Râşca şi între Maria A, Balica, fata Lupului Boţu!, cu fratele său Boiul pentru. Roşcani:- şi Horonteşti pe Almaș, şi venind vorba de uricul din 4944 zic: - E 

Semne, dar nu pomeneşte nici de Roscani nici de Ho-! ronteşti, care sureţ fiind de peste-300 ani şi mai bine: Cine a apucat să ştie pe acel Baico cine au fost, sau: că sânt: Boteştii din acel Baico: nu sau crezut... (CE. Suiete ms. v. 817). - | ! 

dintre măn. Răgca ŞI răzeși; ebtra:Ros=aj |  Guirața i.” 
mă. V 815), Şi: pentru Roşcaui şi Horonteşti (c;, Sesete: 

aico se idtălneşte mai des in diplomatica seci, x+ -a. Ua Biico: 2ây Baico-o moară-pe Stavnic q, Bogdan DSiet.-], '88). :: Aceasta:jaij 
6 13 (1409) Ua at Baico,: acesta de ia Almaş. se dă frate unui foaa: Ci a i03)- La ati B_tco Jerie face parte din neamul Pentete'deiţă!     

  

| Adăugâna-la 6944 :pe:343 ani iese :7299 (1782):
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03.. 0944. Mai 3 (1436), regeste. Pentră Iliegeştii lui 1. Cauttş, 

„„Şi-spre dovadă niau arătat un ispisoc sărbesc 
de la domnul Ilia Voev,.d şi .frate-său Stefan Voevod. 

din anul 6944 Mai 3, întru care dă danie lui.lvan 

Cauteş satul llieșeşti și un loc din pustiu“... . 

- “Din mărturia hotarnică rădicată de spatar lon Sturza 

din.porunca lui Alex. Nec. Suţu Voevod: pentru cerce- 
tarea impărțirii moșiei Căutişeni. Cf. Surete .ms. V. 317. 

89. 6949 Sept, 19 (1440). regeste. Pentru Rujăviaţi. 

jlspisoc de la lie Vodă şi fratele său Stefan 

“Voevod, cu care au miluit pre Caloian cu un sat în 

inut Hotinului, anume Rujăvinţii.“ E 

“Din opisul de scrisori ce banul Arghirie Cuza cu fraţi! şi pea- 
murile sale au arătat pentru moşiile din ţinut Hotinului. comiteitu- 

ui: rânduit spre cercetarea scrisorilor de proprietate. Ci. Surete ss... 

VS: . : , . 

90, 6950 (1442) regeste. Pentru hotarele Mogoşeştilor pe Viina 

Masai, 7 se a 

„În ceia ce se atinge pentru despărțire hotarelor 

moșiei lor Mogoşeşti de :câtră.. Şendreni spat. Ganea,,, 
Hămurinduse” atunci divanul că această - pricină este 
curmată prin hotărârea dată mai înainte pe temeiul 

ispisocului. d-lui Alexandru V. evod din 6950. întăritor 
moșiei Mogoșăşri... a cărui ispisoc semne arătându-se 

Că hotarul acestui sat Mogoşeştii se se'în- 

ceupă: an :0vâşia  Vilnei, trece din pârău în jos pân 

lăplopi, deacole : peste câmp până la: trei stejari în 
fărpinea” dumbrăvii, și de. la acei trei stejari drept 

lâ'rediu' şi în „marginea  rediului la. movilă, şi de: la 

niovilă! pe “culmea. dealului până-. la poiană, :iar de la. 

plană, toț. pe culmea. dealului celui: mare până lao 

DA Vie 
' Din ahataraoa dlvanalui dia.1838 Nem. 25. în pricina dintre + 

2911 de. Mogpşeşti zis şi Ipatele, ia Vastul,. şi :spatar, Jordachi Gaste 

stăpânul Şoogrenilor, (Ct” Susete: ms, X1X..766)  Vezi-textul adus mai. 
1999 9ăpt'briui :6008-(3g.: 10). 
E ate es 
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91. 6952 Iunie 18 (1444) regeste. Pentru iazut Blstricenllor, 

„la anul'6952 Iunie 18, domnul Stefan Voevod, 
după documentul de supt No. 1 din opis, înfățoşat în 

„Copie întărită de d van, de cătră dumneaei hătmăneasa 
"au dăruit lui popa Toader din Bârlad moara fratelui: 

său, lui: Popa Draghie, ce iaste pe -Simila, unde au . 
“fost” helesteul - Bistricenilor, valea, :păn unde cade Se- 
mila 'in Bărlad, dându-i voe a-şi face și sat, fără a se 
amesteca nime pe acel pârău“. 

Din socotința căminarului Enacachi Dragoş, arbitru cerut de Ce. 
Ruxanda Roset Roznovanu. născută Calimah, în procesul de imoresu- 
rare din 1833 Iulie I5a Zorleailor despre Simila, ct. Surete ms, IV, 186. 

  

Die 92. 6959. Iulie 19 (1451) regeste. Pentru Albeşti: : 
«„Tălmăcire, de pe ispisoc sărbesc din anii 0959 

lulie 19 de la. domnul. Bozdan Voevod întăritor lui 
Dragoş Albescul și fratelui său Petre pe Sumătate sat 
Albeştii pe Stemnic, /amenii ce au cumpărat ei în preț drept 30 galbeni de la un Viad Zlătărescul din uricul 
ce au avut cum pre largu să cuorinde la acelaș ispisoc. 

Din Cartea divanului din 1819 Mast 12 la priciia dintre bis 
sf. ton Ziataust din iaşi şi răzeşii din Alheşti, Vaslui, pentru glumă-: 
tate sat Albeşti, tacălcata de biserica din laşi (ef; Condica doc. XX sub anno.1819). -. | o 

  

sti 98: 0961 Fevruar 8 (1453) regeste, Pentru Zăvoeni. şi Negrl- 
ieşti pe Şomuz, | 

„„__ «Pe urmă au trecut peste Moldova la. Zăvoiani și: Negrilești si. întăi au mers-de. au .aflat seamnele cele 
fireşti ce să arată: prin .hotarnica. lui Luţă şi. au, găsit” întăi. gura : Şomuzului, ce dă atunci. în Moldova, Pe 
unde: acum curge Râşca,-de unde nu: merg mai; în: sus “Stroeștii, după hrisovul 'de la Alexandru Vodă :din leat: 6961 Febr. 6 (această arătare a Spătarului Lucăi pentru glăsuirea .ispisocului “de sus -iaste de. la. sine înfințată ŞI alcătuită, căci ispisocul n'are “acea înțelegere). - *.- 
“Din cartea. de mărturie hotarnieă « “Sept, 1i  Drhguşe- * 

___ Wa cartea. de turie că din 1803 Sept, 1i ă Drăguşe nilor, rădicată de Gavril Conachi  vornlc; (ct, Surete” dis. V, 1094.
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04, 5961 Fevruar 8 (1453) regeste. Pentru Stroeşti. 

_ „Şi întăiu găsindu un Frisov a lui Alexandra Vo- 

evod diri leat 6961 Fevruarie 8 (1453), întru carele scrie” 

că satul Stroeştii, cei în gura Şomuzului pe Moldova 

şi amândoao cuturile şi cu moara, le-au dat danie Ma-, 

rușca, nepotului său lui lon postelnicul.” Da 

| Obs. După cercetarea ce sa făcut în 1774 Maiu 18 de 1. Ba-...- 

şotă pah, şi „lordachi Tăutu stolnic în moşia Stroeştii şi Căbuşteai, - 

lul Ştetan Capşa, despre Drăguşaai şi Zăvoeai a pah, lordachi Lazui+ 

(cP ioan Neculce îV, 177; textul siavoa vezi-t mai sus pe. 69; că, 

Surete ms. |, 433). 
: 

  

„95, 6968 Sept. 3, (1459) regesie. Pentru- Buciumi (Răpezes-. 
tii) Galbeni şi Tuteşti. - 

„mm Şi după poruncă am mers la starea locului, 

find faţă toţi răzeşii 'şi făcând cercetare şi sc.isorilor 

- vechi, ce au avut, care scrie întrun ispisoc de la Ste-“ 

- fan Voevod, sărbesc din leat 6968: Sept. 3.” ia 

Dia mărturia ' hotaraică făcută în 1793 Oct. 3 de iooiță Brzhă,. 

lttode, Pascai şi Stefan pentru moşiile. Buciumi, ce s'au numit şi Ră- 

pezeștii, Galbenii şi Tuleştii, dia porunca 1s.:de Neamţ Iordachi Ru: 

set biv vel. spatar şi iordachi Sturza biv vei paharnic. Din această. 

hotarpică iese aceste ganeraţiunai de Bo'dești: 

„„iordachi Boidescul_-..: :- 

_— Varvara Către 1670 

SD SI 
Stefana Boldescui cătră 1710 

” =. Dochiţa. Roată --. : 

!. a LE : a E zi 

Maria 1750 .. 
Brăhuţa. 

ge 

  

Miroa Boidescul o | 

| a iri N II 

Panaite, Maranda €. 1793 > 

Brăhuţă.— Ursachi! Păgă- : 

e n Cea” 
soră, Stefan Boldescol, soră, soră 

. n Ioniţă: Bojdescul, E Ă pi 

Maria, _lon.Boldescul ..: -. 

Petre 
_fBae - 

și. 1 Că, Şiurete ms. dea 
pe ma i A a ea 
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96. 6971 (1453) regeste, Pentru Vitolteşii. ja Fălciu, 

„al, treilea dânşii Zic că ar avea hrisoave pre acel oc, care ar fi din a Stânga Prutului, punând înainte şi „hotărârea dorznului Scarlat Calimah Voevod. cuprinsă în. hrisovul din 1819 April 28, ce face pe Vitoltești o- sebit hotar, în care se arată şi un ispisoc din 6971 de Ja domnul Stefan Voevod, intăritor unui “Petre . Villo- - feanut. pe ' Vitolteşti tângă Băseşti. SI e 
Din hrisovul lui 1], Sandu Sturza Voevod din 1924 lunie 22 în "pricina dintre loniţă Anton Ciolpan, ce ţin de Viitoteşti și, între stol. |. aie leremia Giuşcă, stăpân în Cârpești. m Ci. Surete ms. XIX 145. Pentru Vitoltești vezi Cuzeșiii (Surete VII) .132 seq.... 

| 

  

97, 6980 iunie 7! (1472), Vaslui, regeste. Pentru Petregti. 
ispisocul - d-lui Stefan Voevod,. prin care arată că un. Petre Vilnă de bună vos lui de nimene. silit nici îndemnat şi - din - drept uricul său o.a treia parte, din. hotarul satului său din Petrești di pi Vilna, din zos de părăul -Cornilor, au dat. nepoților săi lui Lazor. și lui 

lilor acea a treia parte... .. | „Acest ispisoe „este denpreună cu tălmăcirea lui „Seris..de pe limba sârbească . în limba moldovenească Ja anul 182y Dec. 20 de. Vasile: Zotov tâlmaciu depar- tamentului pricinilor Străine din: vremea aceia. 
Ci. lon Bogdan Doe Stei n 245, după an sui i a: 

« Ste 3, pă un suret aflător la A-a-  Semie, tradus de C. Sărgui 10g. de divan în 1814, Mart 19, Cf. Su- - rele: ms. X1X:.742, din Vplsul băriiilor..ce. Ioniţă, Handoca:a. inta joşat - în :1823..Der:: 22 „pentru:a itreia parte de moşia Petregtii, ce 1 se cu- 
aaa ȘI ui de ra pârăul Cornitor în jos; şi 4 se împresura de câtsă î » muza, far la pa. 754 est suretul acestui ufic făcut de Vasile Zotoy,. P&- 794 este iusuşi saretui acestui iiie făcut la altă jalobă aceluia 1oniţă B iado EI . aa o șu „ SI Îi : : dpi dota din 1833 Dac. 15 Se arată. să Ja „Bas supt Joniţă Sturza Vogâ judecângu-se. pricina de hotasă,. > „po - e alte acte, pe temeisi. ârătărilor a doi răzeşi top Bidaiţă 

$ $, că au apucat stăpânire Pâuceştilor în poiana Ursoaia, ce jâste . 
“Pe Viina, care' poiană după Ispisoacete : vechi de-la Siefan Vodă e
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“aumesc Miculița şi părăat. curgător Ujiţă, târ na Vină, care ispisoc 
atunce le înfăţoşare nu s'âu văzut au dat dreptate răzeșilor din Mo-: 
goşeştie. (cf. Surete ms. XIX 462). OO ei 

“08 16980 dunie 25 (1472). Stetaă Vodă dă lul Stetaa' Cudatbui 
“şi tui ilie Vrabie o bucată de ioc pe vzleaGerulut (faiş). . 

_* Cu' mila lui Dumnezeu .Noi Stefan YVoevod,.:domn 

- țării. Moldaviei. ştire facem cu această carte a domaiei 

„meale tuturor cui vor.căta spre dânsa, sau cetindu-se 

o'vor auzi; adică au venit înaintea noastră și înaintea 
“tuturor a lor noştri moldoveneşti boiari.. a mari. şi a « 

„mici ale noastre slugi Stefan Cudaibul vornic şi. loa 

Vrabie izbaşă slujit-au noao cu dreptate şi. credință; 

deci. noi văzând a lor cu dreptate şi cu credinţă slujb; 

"spre noi miluitu-niiam spre ei cu osebita noasttă milăţ: 
datu-le-am şi le-a întărit lor în pămăntul nostru al: 
Moldaviei o bucată de pământ. peste. valea Gerului. ca 

„să le fie lor de la noi uric şi cu toate, veniturile lor şi 

copiilor lor, şi nepoților. şi strănepoților şi răstrânepo- 
"ţilor şi la tot neamul lor, cine li se va alcage. mai de a- 

„proape neruşăit nici odinioară în veaci. lar hotarul ce- 

lei bucăţi de pământ peste apa Gerului să. îie în curmeziş 

spre apus până îu maica Hereştilor, şi spre „răsărit 
până în valea Țiganzei, ce se apropie .de. apa -Mânzine! 
„„şi-merge marginea din jos până li „Fileşti, şi. partea 
“din sus pănă !a Troiandol, şi capetele se.hotărăsc cu 

moşiile Bujorăștii şi Golog: nul. lar. dinspre „ale hotare 

„să fie pe-unde din .veac au îmblat. lar spre aceasta 

iaste credința domniei noastre mai sus serisă Noi Stefan 
Voevod şi credința prea iubiţilor fii ai domniei meale 

- “Alexandru 'şi Petru și credinţa tuturor boiarilor: noșiri 

ai“ Moldaviei a mari şi a mici. lar spre mai mare tărie 

şi“puteare a tot ce s'a. scris mai sus poruncit-am „la al 
„nostru credincios! boiariu Tudor logofăt să scrie ŞI â 

-- Boastră peceate la această a noastră carte .Să-0 leage. 

- carei. în i oarut Geogratic al jud," 

covaDuPă Most acu: care-i duci e Pasta face cu o mistiticare. 

„întru cât se urmăreşte un vădit interes de. hotară mârite -ate 'moşiitoc 

"Cudatbeşti şi Vrăbiegti de pe valea Gerutui. L'am dat ca. model de“ 

" fatslticare, - : : 
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a 99 6937 Aug. il (1479) Suceava. Statan vodă a dăruete fete- - 
or lui Comarin satele Grozegti şi Mâneşti. - . i 

+ Macri Bine ati Greban EoEBoAA BOȚItiI MACI renaga 

„IMA :MCA A aBckOH, " BMAAEHUTO MHNUM MCCHAG AMICTOAA HaHa, 
RZCEA KTO Hat | B2BPHUT HAN ECO urvun VARIAT, 02 Tori 
neunit Anvuna n lagie AZINIEGI HOMAPIHELII, >BaaoBăait cat | 

(NY CORNI Hain MAT, n Aaa n NOTEPAANAN - EC OT 
aie Seat MOA Adeekoii IBARSE - MIX Corut | n comuna Gus 
Hy ROMapinta. ctaa nam (tăiat) A rpozeriin u- arznetțiiti, aa 

„see ua GP bac oVpri | n ca Bacea APĂOAoAL tdi ui METER Hy 
zi vea rosi Hu up'kvuvuaoat HX. U Npavp'brom Hy n Ba- 
eta poat Hy kre ch na H3Beper ta | Gan Henopeneni 
HMROAIDRE Ha kr, a XoTapă THAI CEA A ECT NOCTAPOAIV jo: 
Tape ser veny evepona. | RVaa_H3R'kka MoxzaAn. a ra 'P9 cr 
R'hga nanierS eRAcTeA  Bnutencannareatti  Gredana BotBoAa 

î e'kpa np pkezsarenae | tg akren nau Sarăanaga n horia 
Fo si. e'kpa Bea'kpit nawuy. R'kpă Nana BaanRvad. NpEIAAABA. 
n'kpa rana | ssrapu. rkpa nana 107. p'bpa nana pan. ABopunna. 

1 hopa nana avma. ne Epa nana yzpanaita IPB[RAACBORE BEAOTPAA; 
cehă. Ekpa “nana, Hikra. n akpa naua ranrSpa. e'kpa nana Heawua. 

au e'kpa nana Makcuna np&kănatoge | Keacucuiu, e'kpa. mana Ilau- 
Ap noorăpk Gruasnenoro. n'bpa Ddiţa Aa: KBOT'A UpaRAAana “EAI, 
soro. -Bkpa nana „Ăparetua. HpaRandGa nogorpaăckoro. r'kpa nana 
mocrk Enavapk nkpa NANA AKA „Peg. p'kpa rata apiedaa 
Xorniekere. akpa mâna Fepmana nocreanuka | B'kpa nafia Kupa 
NCAA aucrep ! + niia, ekpa nana wa uanninka B'kpa nana Îlerpa 
Croata. t'kpa natia rgoan keatca nn nkpa venă coabkp | Banii mon” 
AGBCKHĂ FEAMEHATA di MăANAiți, 4 o atita 2 ugoTk KTo. BOA, 
PEDApA Hauitu Beatair- cor | ark'ren Hanttty HAN WP Hâero BOY 

„MAH Dak EVA KSro Ba naneper TENApEAZA BUTH Hauiei BeMAn | moa- 
„Aaner'ku. ser nu nxa MENOpVUNIA Hauicre Aganie. n MoPREpaă enie, 
„340 tpobu ut | vrepsantaz ni viplinnăa. BANVME EH, HX Aaa 

N HOPBOAANAN Sa tioRn EX Npată WrHun. o 4 noatue  npbiocra 
i NOTRE AENţe gea'Ban cai. navicuuv Ekpioaiv. many Taran 
seroibirv. nuceru | n nau near aaa curu eta anerie Hatent$: 
„ue: e: ev Rea! „RATE sus air. a 

Cu mila. lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, <u mila “aui Dumnezeu (sic) domn ţării Moldaviei, ştire faceni cu a-
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geastă. carte a noastră tuturor, cui pre dânsa vor căta, 

sau lui cetindu-se o vor auzi-0; adică aceaste adevă- 

rate Anușca şi Măriia featele lui Comarin, miluitu-ne-am 

înşine. lor cu osebita noastră milă şi am dat şi am 

întărit îaşi-ne dintru al nostru pământ al Moldaviei a 

lor ocină, ocina părintelui lor Comarin, satele anumea . 

-... şi Grozeștii şi Mâneștii, să le fie lor de a noi 

uric și cu toate veniturile lor şi copiilor lor şi nepoților 

lor şi strănepoţilor lor şi răstrănepoţilor lor şi la .tot 

neamul lor, celi se va aleage. mai de aproape neruşuit 

niciodinioară în veaci. lar hotarul celor sate să le fie 

pe vechiul hotar, pe unde din veac au îmblat. lar la 

aceasta” iiaste credinţa domniei noastre mai sus scrisă 

Noi Stefan Voevod, şi credința prea iubiților copilor 

noştri Alexandru şi Bogdan Vlad, şi credinţa boiarilor. 

noștri, credința dumsale Viaicul . parcalab, credinţa 

dmsaie Zbiare, credinţa dumsale lugăi, credința dmsale 

Hran dvornic, credinţa dmsale Duma și credinţa dmsale 

Hărman părcalabi de Cetatea Albă, credința dmsale 

Neag şi credința dmsale Gangur, credinţa amsale lvaşco 

şi credinţa dmsale Macsin parcalabi de Chiiia, credin;a 

dumsale Şandru portar Sucevei, credinţa dumsale Dâi- 

bog parcalab dz Neamţ, credința dmsale Dragoș par” 

calab de Roman, credința dmsale Coste spatar, cre- 

dința * dmsale  Ch'racola visternic, credința dumsale 

Gherman postelnic, credința dmsate: laţco Hudici, cre- 

dința 'dmsale Stetul de la “Hotin, credinţa dmsale van 

paharnic, credinţa dmsale Petre stolnic, credinţa dmsale 

“Grozea comis, și credinţa tuturor boiarilor noştri mol- 

doveneşti a mari şi a mici. lar după a noastră viață 
cine va fi domn pământului nostru din copii noştri sati 

"din al nostru neam, sau pe oricare 'alait Dumnezeu îl 

va aleage să. fie domn ţării moastre a Moldaviei, acela 

să nu le strice a noastră daanie şi întăritură, ci Mal 

vârtos. să, le întărească şi imputerească, căci că iașine 

le-am dat. lor şi le-am întărit, pentru căci le iaste Ir 

" dreaptă ocină. lar spre mai mare țărie şi puteare am 

poruncit credinciosului nostru boiariu Tăutului logofătului 

-ză scrie şi a noastră “peceate să o leage de. această 

—
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carte a noastră. Scris în Suceava ia anui 6907 Avgust 1. 
- Pergament 0.35 pe 0.45 Arhiva statului Chişinău, din documentele: 

aduse de ia Tribunalul din Chişinău. Cf. Surete XLVIL 713, Perete 
mare: atârnată cu nur fraise, Se. citește: ț ncuarn Iw Grejani e 
EEWAG. TWCOCAAp Seman MoAAanckeu, Capul de bon. | a 

 - Amândouă aceste sate par a fi tost în ţinutul: Nearmţaluj, și 
“despre Măneşti „zeu Ha nemu'k vorbeşte utitul lui Stefaa Vodă 
"din 6967 Sept. 3 (1. Bogdan DStet 35), 

„100. 6996 Mart 12 (1488) regeste. Pentru Zvoriştea, 

; „Şi având şi mănăstirea . Moldaviţa, giumatăte de 
"at, iarăşi de Zvorişte, parte de pios, dată danie de la 
bătrânul Siefan Vodă de 280 de ani“. a 
«Din castea lui Gr. |. Calimah Vouă pentru. alege- 
„rea părților. din Zvoriştea, în 1763 Sept. 3 ct. Surete 
"ms. IV, 357, 361. La 6996 adăugând 280 de ani iese 
1276 -din care scăzând 5509 ani rămân 1767.“ 

“Ia mărturia 'hotarnică a boerilor rânduiţi de Vodâ'A. î. Marro- 
„cordat în: 1785 Neem. 20 (cf. Surete ms. 1V.373) se vorbeşte de ace- 

laş -uric asttel șs. : | BE pi Na 

-.„piste apa Siretiului am urmat: pe semnele ispi- 
„Socului răposatului domn Stefan Voevod din .leat 699 
Mari 12, care arată; din malul Siretiului şi prin. luncă 
înainte, pentre poene la vadul râu, în poiana . din sus, ce iaste mai sus de poiana lui Oană Jumătate, şi ocolul 
acelei -poeni, şi prin păduri la dea! printr'ua stejar 
mare; şi de acolo la groapa Ursului; și de: acolo prin 
Păduri în sus peste drum la nişte meri, la o. movilă 
săpată; de acolo drept la malui Siretiului pe 'din sus „de moară la-Salce, ce iaste de ceia parte la malul -Siretiului, în protiva ceialalte sălci de unde sau început hotarul, o -giumătate de sat de Zvorăşte, parte din. gios, ce âu avut-o răposatul domn Stefan Voevod de cum- părătură.“ . a 

(Cf. Ion Bogdan Doc. Stefaa 1, 329), a — In Cartea: de judecată dia 1786 iulie 8 (Surete ms. IV 381): se pomeneşte de acelaşi ispisoc astfel :: 
„jowiitru care măcar că arată că giumătate de sat de Zvoriștea, partea din sus, trece peste Siretiu, dup&
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uricul răposatului doinn Stefan Voevod din 699%, şi că 

ar fi găsit semnele, ce le arată uricul; deci tiind-că 

de lă scrisoarea aceia şi pănă acum sânt trecuţi 299 

ani, nici un temeiu n'am putut pune pe acele semne; 

“căci 'cine poate sti, după atăta trecere de vreme, nnde 

a fost groapa Ursului. şi alte semne nestatornice, ase- 

menea aceștia...“ i i . 

„___.— In mărturia hotarnică a pah. lordacbi “Canano din 38 Sept, 

1787 (Surete ms, IV 382) cetim aceste de uricul amintit: A 

| „începând. .întăi a măsura din vâr, drept 'spre 

Siret, prin movilele ce se dovedesc prin isoisocul lui 

Stefan Voevod din leat 6996 Mart 12, ce sânt despăr-" 

ţitoare între yerbăvești şi între Zvorişte, prin care mo- 

vile se păzeşte hotarul în pace şi fără pricină şi păn 

acum,“ | a MR . 
A 

__— În mărturia aceluiaș lordachi Cananăi pab. din 1790 lunie 

15 (Surete ms. iV 355) se vorbeşte din nou despre acest ispisoc: * 

.„ „cinstiţii boeri judecători. sănt încredințați din 

ispisocul răposatului întru fericire domn Stefan Voevod 

„cel Mare şi care este de 302 ani, cu care afierosește 

măn. Moldovița jumătate din satul Zvorişte, în care 

ispisot arată de jur împrejur semnele hotarelor ce. au 

hotărât atunci; şi între aite semne. pomeneşte şi gura 

Zvoriştei, care şi până azi se află... 

__ n 4794 Febr. 9 lon Chescuţ portars*e jălueşte contra Zoiţei 

“Dumitroae, că îi încalcă moşia Zvoriştea cu moşia sa Dobrinăuţi şi 

zice: 
: 

„Asupra căreia moşii am şi scrisori vechi încre- 

dinţate, iar mai ales ispisoc vechiu domnesc de la Ste» 

fan Voevod din leat 6936 Mart 12.. dar eu văzând ne- 

dreapta împresurare despre boerul-acesta hotarnic ne- 

voia m'a silit de am venit aicea la laşi de am tălmăcit 

ispisocul vechiu de la Stefan Vodă, care sau tă'măclt 

de tălmăcitoriul ce iaste în Mitropolie, de care se tăl- 

măcesc toate scrisorile cele vechi sărbești, şi suretul 

"lui după certau adiverit țălmăcitorul cu iscălitura lui; 

apoi după ce au cercetat şi însuşi prea sfinția sa pă- 

Surete și Izvoade, Vol. XVIII. | 41 

>
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rintele Mitropolitul suretul acesta împreună cu ispisocul 
din cuvânt în cuvânt, aflându-l că este întocmai, au 
adeverit şi însuşi prea sfinția sa cu iscălitura, cun și 
toți dmlor veliții boeri, care tălmăcire a ispisocului s'au 

_făcut în anul trecut 1793... (cf. lon Bogdan DocSteian 
4 330, unde se arată că Pa tradus polcovnicul Pavei 
Debriţ ot Mitropolie în 1793 Ghenar 16 şi poslăduit de 
Iacov Mitropolitul în 31 Ghenar 1793). 

— la 1798 Aug. 10 Vodă Alex, 1. Calimah dă un hrisov stolnic, 
Ton Cheşco în privința Zvoriştei, şi reproduce intocmai ispisocul din 
6996 Mart 12 în semnele sale hotar, cum sânt publicate şi. în loa 
Bogdan (0. c. 1, 328)., 

101. 6997 (14389) regeste. Pentru Dobrineşti, 

„lo  Constandin Dumitru Muruz Voevod, bojiiu 
milostiiu gospodaru zemli Moldavsco! de vreme că 
„domnii meale ne-au jăluit cuvios rugătoriul nostru Paisie, 
proegumen şi vichil mănăstirii Ocnei, arătănd cum că 
această sfântă mănăstire Ocna la ţinutul Vasluiului pe 
valva Telejnei. are trei părţi. de moşie din satul Dobri- 
neştii, după cnm li sau adiverit ispisocul ce are mânăs- 
fire de la răposalui yomn Stefan Vodă din leat 6997 
părțile loanii şi fraților săi Toma şi popa Lupșa, pe 
Care părţi de moşie le-a dat danie şi afierosire la mă- 
năstire Antiohie L.oghin biv stegar şi frate său Năs- 
tasă Loghin cu scrisorile lor de danie din leat 7252 
Junie 11.“ 

După Isoisocul lui C. D. Muruz Vodă în 1778 lunie 6, cf. Su- 
sete ms. |, 36. 

102. 7000 (Febr. 17) = 1492. Regeste. Pentru Jumătăţeai.. 

„7000. Suret di pi ispisoc sârbesc de la Stefan 
Voevod, prin care arată cum şau împărțit Mărina fata 
urii Jumătate cu fraţii şi cu rudele sale Mărica fata 
Măndrei şi fratele ci Sila şi sora ei Done, feciorii lui 
Fedcove. şi rudele lor Stefula şi sora lui Mărica, feciorii 
Maruşcăi, fata Stetfului Jumătate, toți: nepoți lui Jumă-
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tate, viind în parte Maricăi fata Giurgii Giumătate, sa- 

tul Giumătăţenii pe Jijia, unde au fost curtea lui Că- 

liman.“ 

“Din opisul de documente al Jumătăţenitor. Surete ms. 1, 475, 

Ci, lon Bogdan, Doc. luî Stetan cel Mare 1, 493—501. Surete îi, 49; 

Condita Asachi IL 
. | 

103. 7003 (1495) regesteş Pentru satui Săicent. 

„am întrebat pe Vlasie şi pe feciorii lui Plăcintă 

cu ce dovadă vor să scoată pe Gavril Sălcean și pe ne- 

potul lui din moşie Săiceni; ei au scos un ispisoc al 

mării sale răposatului Stefan Vodă din. veleat 7003, 

întru care scrie cum că acea moşie de pe Eian, ce se, 

cheamă Sălceni au cumpărat-o strămoşul lui Ylasie şi 

a feciorilor lui Plăcintă, de la lon Buze drept 70 zloți “ 

tătărăşti, 

Din cartea de judecată din 7263 Mai 19 (1755) a boeriior Gb: 

“Beldiman şatrar ispravaic de Fălciu şi lordachi Costachi med. în pri- 

cina intre Gavril Săicean şi Viase de Băseşti. Cf. Surete ms, XIX 170. 

104. 7003 Februarie 3 (1495), regeste. Pentru Dodeşti şi Scrip= 

4ăneşti (Ţitul) Fălciu, 

„„cari scrisori sânt acestea: un suret scos în tălmă- 

cire de dascalul Evloghie de pe ispisoc vechiu sărbesc 

de la domnul Stefan voevod din anul 7003 Fevruarie 3 

prin carele scrie că viind înaintea domniei sale, şi a 

boiarilor săi a Moldovei, sluga domniei sale lon Buzea 

şi sora lui Drăgălina, nepoţii popei Scolofendie şi a 

lui lon sin Vasilie, şi rudeniile lui Petre Gâlţ şi sora 

1ui Muşa, nepoţii popei lui Dragomir şi au vândut a 

lor dreaptă ocină dintru a lor drept uric on sect pe Ji- 

gălie anume Dodeştii, unde au fost Stan, din gios de 

Tamăşăni dreptu 10U zloți tătărăşti, slugilor sale Pă- 

ziulii şi fratelui său Petre şi surorii sale Drăgălina şi 

zudeniilor lor lui Toader şi lui Necoară, şi nepotului 

lui Negrilă Medeleanul întărindu-le să le fle lor acei 

sat în patru părţi: o parte dintru acel sat să fie slu- 

gilor sale Pătiului şi îratelui său Petre şi surorii sale 

4
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Dtăgălinei; altă parte să fie numai a lui Toader “singur, 
jar a patra parte să fie nepotului lor lui Negrilă: Me 
deleanul singur; şi hotarul acelui de ma' sus scris sat 
să fie de câtă toate părţile d'pă toate hotarele cele. 
vechi, pe unde au umblat din veac.“ 

După anaforaua boerilor divanişti din 1820 Oct. 15 in pricioa . dinfre ton Ră;canu şi al lui cu ban _C. Lambrino ventru râşiuire a 
părți din Râcaui pe Jigătia ; acta Gr. Perlicari Ct Surete 601; id:a 
mârturia hotarnică din 1794 Noembre 19,în care.scriu: î) le am ceţit porunca întru auzul tntnrora ş le-am <etit şi un sur't ş os de pe ua Ispisoc sârnesc de la Stefan Vodă -din_leatul 7003 Februarie 3, întris care scrie în acel ispiso: duoă hntarul vechiu, după cu au imbiat 
să 'se măsoare (cf. Surete XVI, 619), . Ne sat __ Originalul stajoa Pan publicat în Surete VI! (Cuzeşrii) 1849, după Surete ms XVII 321. lir[. Bngdan în Doo. S-rt 1. 196 ubică un suret a lui-Gh:orghe Evioghie jascal ga din 6983 Mart 11; cați în notă pune în indoiaiâ data de 3 Febr. 7003, da şi vu, m=u Guzeşţii apăruse cu un an mai înainte şi | utiliz-ază (1. Boadan DStef,-1i 493), 

Unind arâtările acestui suret cu cel din 4 F:br. 700! (1 Bogdan Doc. Stef. II 98) reiese acest iaceput al proprietâţei pe.] gâlta tare: 
Dodeşti în jos de Tamăşeni. „ , i 

"1, Stefan Dod (de unde Dodeştii) 

    

2. fata ) fat Aa - , 
=— Popa Scolofendie == popa Dragomir Ea 

3..fata .: -Vasiie fata ii 
.=— Buzea .- i : = Gâlţ, . 

4 lon Buzea Dragalina | loan . Petre Di Muşa 7 „- a 2 3 Ga 5 
„„.. Aceşti 5 veri-al doilea între. ei „TEAC MEHIROKS* vind moşia:de pp sirăbunul lor Stefan Dod 13 $ iaşi veri între ei, cari duvâ cum işi impart între ei moșia, „in patru pârția ne arată înruoirea. lor” n drep- “tările. succesorale după părinţi, desvre cari însă 'uricul nu ne. spune 

nimica cine au fost, câci cei.6 veri. între ei UAEminnkone“ întră : a cumpărători, nu ca urmaşi de ocină şi moşie Pip părinți: ÎN mogi: 

  

I. x . 

Ce o i 
Zar b gt 

, „] | -: | aia o 
3 Petiui, Petre, Dragălioa - Toader -:. Nicoară fața ii i 

Da E a i1=> Medelean 

| 
4 Ne grilă
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105. 7003 Mai 5 (1495) Vaslui, regeste. Peatru Bouşori: 

„Un uric sârbesc de la Stefan Vodă scris pe piele 

de epure din leatul '7003. Mai 3 zile pe sat (Bouşori) 

ot; Vaslui, când domniia (era] în Vaslui: - 

Obs. După 'scrisoarea da ă în 7293 August 4 (1185) 

de preutul Ghrorghe din Bousori de pe 6 cărţi întări-. 

tură ispisocului,- ce Pa avut mosul nostru lon por'arul: 

din Bouşori, sn S:mion Raţă din Soleşti; iar ispicocul 

(de la Siefan Voda) ce esre scris pe piele de epure' 

este a lui Toader Tocul stolnic; iară acmu sânt toate 

direasele în mâna Lupului Burghele, fratele lui Stefan 

Burgheie,.. 'Toate aceste cărţi sânt baştină pentru 

Bouşori...“- 
Cf. Surete ms. 1 71. 

196. 7003 (1495) regeste. Spiţe răzeşeşti (Bădărăeşti). 

lzvod de spiţe de neamuri din bătrâni, din leat 

1003 Stan Polova, un bătrân. Vlaicu Brumariu un bă- 

trân. Bercho' un bătrân. 

:. Stan Polova au fâcut pe Drăguşa, ce-au ţinut-o 

Cuman. | | | | 

“Obs. Supt anul 7055 (1577) Coman sin Stanciul 

Sţiucali din satul Dobrenii din gura Lâpuşnei, Coman 

şi. cu Drăgusa au tăcut pe Andrei şi pe. Pavăl Apostol, 

1. Mărica i Cununa.“ 
NE 

Din actele Bădărăllor de ia Fălciu. Cf. Svrete ms. IX, 419. . 

Coatroiând spița Badărăiască (4X ms. 501) cetim aceste încrângături ; 

  

Vasile Brumariu, Stan Polova, Ber hoi . 

(trag Varneştii) (trag Bâdârâii (trag Dolăcheştii 

” şi Dorueştii) 

1191 st. - | 1191 st. 1191 st. 

Pavăl Lupuşor, ” Comaa Postu Dons. 

= Drâguşa SI aie 

397 stânjeni ** 397 

    

Andrei, Pavă! Apostol, Măricaă, Cuanna 
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207. 7005 Mar! 15 (1497), regeste. Pentru Şişcaai (Fălciuj:., 

„am întrebat şi pe loniță Buzincu să arăte şi et; 
Scrisori sau alte dovezi; el niau arătat un suret scos: 
di pi ispisocu sârbescu di la bătrânul Stefan Voevod: 
din leat 7095 Mari 15 şi întărește pe M hui paharnicul. 
strămoșul lui loniță Buzincu şi pre fratele său Vlad şi: 
scrie că i-au “vândut încă unchiul lor Mihăilă Cupce: 
ce Pau fost împărţit de credincios boeriul măriei. sale 
Dumitrașco Oțel miedaru şi arată toate seamnele vechi.. 

lar mai jos: - Si | | 
„Şi au făcut fune de 20 stânjeni şi s'ânjenul de 5 

palme cu palm lui Neculai Agarici şi am măsurat 
toată moşia Şişcanilor, ce s'au chemat Larga mai îna-- 
inte prin semnele vechi după arătare acelui ispisoc de 

-la bătrânul Stefan Voevod, ce s'au văzut la Ioniță Bu-- 
zincu“, Ma 

(Ct. Surete ms. XIII 712). 

dar fa mărturia hotarnică râ ficată de N. Agariti și N. Penişoară' în 1783 Sept. 29 asupra moşiei Şişcanilor. ia Fălciu (Cf. Surete ms. XVIII 766) se aduce alt regest. 

«am întrebat şi pe Ioniţă Buzincu să ne arăte- 
Scrisori zapise, ce are spre dovadă; el niau arătat pr 
suret scos pe un uric sărbesc de la bătrână! Sfef.n Vodă din let 7005' Mai în 15, de împărțală şi arată 
toate semnele și pietrele pe la ce locuri s'au pus,, de hotarele ce au avut Mihiilă paharnic şi cu fratele Său 
Vlad cu uneh ul lor Mihănă Cupce. ce l'au fost îm- părțit credincios boeriul domnii sale Dumitru Oțel 
miedar.“ 

  

108.. 7008 Mart 22 (1500) Iași, regeste, Pentru Dobraaii ps- 
Lăpuşna ai Episcopiei Huşilor. 

„„al treilea 7008 Mart 22. copie tălmăcirei unui 
ispisoc vechiu sărbesc de la domnul Stefan Voevod, scriind că este tălmăcit la 1785 Fevruar 1 de Evloghii: 
dascal, pre care se cuprinde precum au venit înaintea 
domniei sale Sora, fata Muşinii, nepoata Stanciului co-
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misului, de a sa bună voe de nimeni siliți şi au vândiit 

a sa dreaptă ocină și moşie un saf anume Dobrenii pe 

Lăpuşna. pre acela !au vândut lui Danciu Ştiucarului, 

şi nepoților săi de soră, lui Oanţă Gotceanul şi frăţi- 

nisău lui Trif, feciorilor Măniei drept una sută zloți 

tătărăști, pre cari i-au dat toţi deplin Danciul Ştiu- 

carul şi nepoţii săi de soră Oanţă tiotceanul şi fratele 

său Trif, în mânule Sorii, featei Muşinii. Deci văzănd 

a lor tocmală şi plată deplin, aşijierele am dat şi am 

întărit domnia me Dancului şi nepoților săi Oanţei 

Gotceanului şi lui Trif, acel sat de mai sus zis Dobrenii . 

pe Lăpuşna să fie lui uric cu tot venitul. Insă să le 

fe lor acest sat în doao: giumătate din acel sat mai 

sus scris Dobrenii să fie a slugii noastre Danciului 

Ştiucariului, iar. cealaltă giumătate din satul acela !'0- 

brenii să fie a nepoților săi de soră Oanţei Gotceanu- 

nului şi frațelui său Trif. lor și copiilor lui, nepoților, 

: %trănepoţilor şi răstrănepaţilor şi la tot neamul lor ce 

se va aleage mai de aproape. lar hotarul acelui sai de 

mai sus scris să fie despre toate părţile, pe unde au 

_îmblat din veac.“ 

Cf. lon Bogdan. Doc. Stef. 1, 179, după o copie de la arhivele 

statului, Bucureşti.. Noi îl dăm după Cartea de judecată din 18 Mart 

1818 în pri:ina pentru Dobreni în!'re Episcopia i: şilor şi între Ticu- 

teştii din Chişin:u." Amândouă părțile prezintă surrte de pe iispisocut 

jol Stefana Vodă, (cf. Surete ms, XVI. 562). Judecata dă câştig Epis- 

copie! în ale căreia .mâni este moşia şi astăzi după unire. " 

  

109. 7013 (1505) regeste. Pentru Ungureni şi Pojoreni ps Prut. 

„am cerut şi la loniţă Dima ce scrisori are pe 

moşia Ungureni, ce se nume-aşte acmu Tod renii să le 

arăte, si «| au arâtat un zspisoc din leat 7013 de la 

domnul Bogdin Voevod pe a patra parte de satul Un- 

gurenii, ce sânt de ceia parte de Sârata de cătră Prut, 

şi arată că hotarul acestei a putra parte de Ungureni! 

se - începe din gură pârăuiui Păcurariului în vârvul 

dealului la movila sâpată, şi de acolo drept peste câmpu 

la capul ezerului la. stălpu, şi de acolo pe pârâul ce
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se cheamă Soci, în sus la stâlpu pe cămp în gârlă la 
stâ'pu, şi apucă Sărata.. în givuş până. la gura părăului Păcurarului, carea ispisoc are dozo. taălmăciri, una de Simion Cheşcu uricarul, una de heorghi Evloghi, 
după cari ispisoc. numiții răzeaşi vor a trage acea a patra parte din Ungureni, după o hotarnică din leat 
1718 de. loan Gordul vorn c de poartă“ > 

Din mărturia hotarnică rădicata de Gh Talneş vornic de poartă, Nec, OQitenescal şi Nec. Bâdros căpitan în 1801 Mai 29, pentru curma- rea prictailor de hotare Între moşia Pojoreni a răzeşilor, între cari e Sandul Ghtban, ginerelei lui Tanasă Pivnicerul, şi moşia Ungureni! a ciucerului C, Roset, cf. Surete ms. XVili, 340. - 

110, 7016 (1508), vegeste, Pentru Petreşti. Să i 
Un ispisoc de la Bogdan: Vodă din văleat 7016 de întăritură pe pol! sat lui Ghine şi Soru și Jurjă.“ 

„ Din izvodul de dreseie Moşetegtilor ce sânt la Andronic hotnog, et 7262 Iunie 22 (cf. Surete ms. VIȚI 566), 

111. 7027 (1519. regeste, Pentru Pstreşti, 

Ispisoc de la Srefan Vodă din vă/er 7077 (sic) ia- răşi de întăritură iarăş: pe pol sat ce au cumpărat fe- Ciorii tăhinei şi a lui Soru, şi a Jurjii anume Condre şi Andreica şi Sava şi lon şi sora lui Mărina şi Neacșa şi săminţeniile lor.“ IE 
| Dia izvodul de drasăle Moşăteştiior ce sânt la Andronic hotnog, iet 7252 lunie 22 (Cf. Surete ms. VIII 566). Vezi regestul de mai sus supt anul 7016 pentru aceleaşi persoane. 

  

112. 7024 Dec. 19 ('515). Bogdan Vodă intăreşte Biicăi şi a lor săi satul Liteni pe Siret din drese ce le-a avut mogul for Coste Li- teanul de la Alexandru Vodă, . . 

A acTito: Bixito ai Eoraan BOEROA. renApa sean MOAAaR- CKOH BHAMEHHTO UHHHH Hcciii AHCTOM Hauiua BZCEH KTO HâREM azĂpuT HAH WTo4H £ro ScAHIIHT. We moru HeTuuuiu Buaka H matătennua ci PscranSa 6 Scru AdHiSA.  Scu  SuSone RHocrn 
AHT'EHSAa. N Xa40ga4u EFA HY WeeBHolo Haurero Macrit n "Adân
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a NOTRORAHAH tea Ha 5 Răut Seatăti $ AoAAdicioti HK fipa- 

ast Abanună cane ceas tanqe nrenu. Ha Guper n nenpugHait 

“pe cui hataat COT piarbAa. Hauuro Satăan Apa BOEROAA. ... 

KARO-Aă €cT H.COT Hac Spuk Hi CA BBCEM AOXOACĂI HA fi A'kTEM 

„UX. n Snbuarom HX n np'kSuSuaroa Hk H npatuSprkrom uk n ta- 

tai$ poa HX TO ce HM H3EEpET HaHBRAWWKHÎN  HENopSUIEHHO HH- 

KOAMMKE Ha Bi, a XoTap "TOME eta anTenin wo ha Gnprr Aa 

e nseragoais korapS nokSaa H3 aka WOXHBaa. ă Hă To Ec 

Ekpa Hamutro TCNABA EWUINEHCAHHATO Athl. HorAaHa  BOtEOAA. Hi 

ehpa npkuzsarnaening cnoge riagamu Feoa. Ileana n Ilerga 

a pateu, Wu Rkpa Back BOAtăp Hay. ekpa nana Ilerpa 

aBopuuka, n boa nana Illanapa. n'kpa nana Flerpnaa. g'kpa natia 

Tpunkoguua 1 mana- Tasagă NApKAMGBOBE XOTHHEKOH, &'kpa nana 

mosm$. g'kpa nana KOCTE KpAMH. Hi Dată KONApH AApKAAdBROBE HIĂ- 

muekon.k'kga nana Ilerphka. DapKAAABA Hogorpaqcken. g'kpa nana 

aSka SpaSpe. noprapk cSuagckoni, Bkpa nana Xpâna enarag'k. 

ekpa nana morpSwmana BueT'Epiika. e'kpa nana: Ileptana nocrea- 

HHRa. &lkpa mană CanSrana uauniHnka,: B'rkoa. nana Grpaua CTOA- 

nuka. apa mata Kzieaiia Koaica. îi B'kȘa BzcEX BOAtap HahĂk 

BOAURE Hi Maaux. 4 No HaLDtâ! Ho" KTO BSAET PeNApE Ham 

64 MOAAABCPRU, POT Rit Bd HenopBuIHA HALIEre Aaânie 4 

nomepaacie [au rămas din acest uric 5 rânduri ne 

scrise fiind şterse). 

„Cu mila lui Dumnezeu Noi Bogdan Voevod, domn 

ării Moldaviei, ştire facem cu această carte a noastră 

tuturor cui pre dânsa vor căta sau auzindu-se 0 Vor 

ceti; adică acesta adevărat Bilca şi seminţeniile ei 

Rustanul și Ustidianul (sic) toți nepoți Costei Liteanului 

şi “i-am miluit noi dn osebita noastră milă si le-am 

dat şi le-am întărit lor în al nostru pământ în Moldova, 

alor: direaptă ocină un sat anume Litenii pe Siret şi din 

direase ce le-a avut de la străbunul nostru Alexandru 

Voevod,... ca să fie şi de la noi ur'c şi cu toate veni- 

turile lor şi copiilor lor, şi nepoților lor şi strănepoţior 

lor şi împrăştiaţilor lor şi la -tot neamul lor, ce. li se va 

aleage mai de aproape neruşeit niciodinioară în veaci. 

lar hotarul celui sat Litefri, ce-i pe Siret, să fie pe 

“vechiul hotar, pe unde au umblat din veac. lar la a- 

i
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ceasta iaste credința domniei n)astre mai sus scrise” 
Noi Bogdan Voevod şi credința prea iubiților fii ai 
domniei meale Ion, Stefan, Petru şi Ilaș şi credința 
tuturor boiarilor noştri, credința dumsale Petre dvornic, 
şi credința dumsale Şandru, credința dumsale Negrilă,- 
credința dmsale Grincovici şi pan Talabă parcalabi de 
Hotin, credința dmsale Cozmei, credința dmsale Coste 
Cârjă şi pan Condre parcalabi de Neamţ, credința 
diisale Petrică parcalab de Novrograd, credința dmsale- 
Luca Arbure portar. Sucevei, eredința dmsale Hrană 
spatar, credința dmsale Totrușan visternic, credința 
dumisale Şerban postelnic, credința dmsale Săcuian 
paharnic, credința .dumsale Stărcea stolnic, credința 
dmsale Căţelean comis şi credința tuturor boiarilor noştri 
moldoveneşti, a mari și a' mici. lar după a noastră viață 
Cine va îi domn ţării noastre a Moldovli să nu strice - 
a noastră danie şi intăritură, (ci mai vârtos să o în- 
târească şi să împuterească, căci că înşine le-am dat 
şi le-am întărit, pentru că le iaste lor dreaptă ocină 
din drept şi adevărat uric. lar spre mai mare tărie și 
puteare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-amala al 
nostru cinstit şi credincios boiarin, dmsale Isac logo-- 
fătul să scrie şi a noastră peceate să o leage de această 
adevărată carte a noastră. A scris ... in... la anul 
7024 Decembre 18. - 

Din Condica Litenilor, cf. Surete ms. XIV. 518, 699 (traducere), Din greşita citire scriitorul condicei Liteniior a pus =+akn în loc de: “354, mai ales că precum singur mărturiseşte, ultimiie 5 rânduri din origina! fiind cu totul şterse nu le-a mai transcris. Deci date a pus'o greşit din lipsă de coutrol critie după lista bocrilor, (Cf. Ar-- hiva istorică |, 157, şi Acad. Rom, pecete 87) Ortografia nu e cea 
din original, ci a scriitorului din secol, XVIli-a, ' 

rr 

113, 7026 Guenar 23 (1518) Vastui, Stefan Vodă întăreşte în 

Dragotă cumbărăturile facute cu 120 zloți în Muceşti pe Racova de- 
la Anuşca fata Tatului Patredul, 

Macrito Basin ani Grean EOEROAd. TEAPA BEA AM0A- 
AdRCROI. SHSAENTE MMHITAL HCCHAL AHCTOOA natiitit. pack pre
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nat Ba3pur man uPSuni ro Scam, COE “ROîNAE | npka: 

NAMH E Np'ha, HALA A0AAAGCKBIAH BOIAPE BEANEBIAILI. H MAAIMH, 

AnSuua Aouta TaTovaa. NSPpEAă, 9 £79 A95pon BOA. MURHAE. 

Menohoy:EHA. AHUNBHCHACBANIIA Îi NPOAAAA CEO HIPOGSIO TEN PT 

E Hpaare SpHka. NOASRHIIA CEAC (OT Mount, WTO ta Pakoek nu 

mată sacru no wait croponu. Panel n ca manta. ) io Hă S 

Panoe'k. ma upoaaaa cas" nateaS ApAroTz îi cecrpam ro unu n: 

TOYASpH. Ba pt BaaT Ta'TapeRtiy. Îl OVCYABUIU CASTA taur AparoTa_H 

cempa ero dna | i 'TS4opa "ra Bana4THAu. OC TOTII: HCHOAA 

emenncanuu nnukan S pSru Sun acut “narSAa nSTEAA. 

APA, Haatui. Hi AGEA, Hanna aoAAdecIAIi | Boiapr. Ho Mb 

Buakeue Aeăn HHAH IX ACBPOHBCAH i Tokaeă. 1 NOANE 84= 

NA4ToY, d Mhul PARALELE li GP AC CAM Ada HU NOTBPZ AHAH 

casa nameatev AparoTA | Hi CECTpAM tre Ani n TovAopa. '70£ 

NpAABEUEIIOE MCAOGHIIA CEAC (PT AVEȚI. we ua Panonk. turla 

sacru ne we croponik Panonik. îi ca AAnnGDA 10 ec7 $ panorik. 

| make Aa cr ua (OT hac Spiik 02 BCA ACĂOACAL dA Ad 

e MA Tor WOAGEHIIA eee, Ma ARE acTu. EANd act mol Ho 

AORUNA CEAS Ad EC ADATOTZ 1 CECTPAM EI Auun. n Tăacpu | 

ă moraa ApSraa IoacEntia, Ten toAoBHIIA €FA9. Ad EC TUE ADA- 

vsrz u ceempaat ere unu n TSacpu. n cecrpuunat BX Apt HK 

CORNI. Poe EZCe BHIDENHCA + HHOE AA cET MAL GOT Hac Spun. N 

CR BBC6M ACXOASAL îi PN area x. n SiSuarea tii Hi upibSnS- 

uarom uk ui nphiSpkroa ut ni pzcemS poat uk" To cb H5- 

GEDET Has, nai s4n Aus | nenopSmenno unoan na B'bkol. â XoTap 

mon msdoinon cea. Ad tcp 47 _Scero "XOTApA MoaoRHna, ă H& 

me cer Bkpa Haneio TCAta. EBNIEOHCANNArE hi Gredana 80 

„goai n Bkpa npk :z3aroaeinaro BpaTaă Fenagaau Ilerpă. n Bkpa 

“notap maimaț. B'pa iata Feaka. apa nana Ileroa ABopuuka. t'Epa 

“mana Mlanapa 'kpa nana Berpnaa. | Brkpa „mana Keamati (sic) 

Bipa nani Backa. Bkpa nana Tounonusă n natia Tată HAPRA- 

aagote koTuuckny. B'kpa mată. KOCTE Hi Mana Îonapi HApRaaati 1 

Hemeucbik, B'bpa ană Îlerguka n nana Toaatpă NApKaMAB9BE 

oRocpa jckui. Boa mană Apssp noprapk cSuaBacora. g'bpa natia 

Xpana cnsrăpk | spa nana GanSrana uaui HHKA. e“kpa nana Orpaua 

cToanukă. g;kpa nana Ezra | ROMHCA. Ii. g'kpa B2CAX BOI40 

Hâuiă, BEAM HI MaAbik. 4 19 name uneori TO BBALT, 

TEnAp4 Hauen BEAU Moaaaecr'tu. WT kre aux. HAN Mat 

BSAKOTO | 82 H3BEBET PENAPEAI EDITH Maulei BEM MoaAdBCKOH,
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An “bi um Srapzua n Snp'kiia sanSae AdAN CROM HpaBH UH= 
nau. a na Boaweo kpkuoer. n NOTEpZRAL | nic Tome gacemot 
BAUENiCAtitIO 410 Beakan „tcătpi HatnemoY n'kpHoaoy Ianoy Tor- 
pSinanoy aoroderoy. nncaru n near HamoY none'kcuru |: Rec 
Hate oyp „aticToy, MHCaA ASMHTpaulko KO3Mo&ny, S acas. BAT? 
3RS. TEN Rr, | 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, domn 
țării Moldovei; stire facem cu această carte a noastră 
tuturor cui pre dânsa vor căta sau Cetmnduci-se 0 va 
auzi, adică a venit înainta nvastră şi înaint'a a lor 
nostri moldoveneşti .boiari a mari şi a mici Anuşca fata 
dui Tutu! Putredul, de a sa bună voe de nimeni silită 
nici învăluiă şi a vândut a sa d'reaptă ocină d'n alei 
drept uric, jumătare de sat din Muceşti ce i pe Racova, parie cin jos şi pe îmbele moluri ale Rucovei şi cu mori ce-s în Racova, acelea le-a vândut Slugii noastre 
lui Dragotă şi suroriior sale Anei şi Tudorei dre»t 120 

„ Zloţi tătărăşti. Şi s'au sculat Sluga noastră Dragotă şi 
Surorile sale Ana şi Tudora de au plărit toți acei de- 
phn mai sus scrişi bani în mănule Annei, fata Tarului 
Putredului înaintea noastră şi înaintea a lor noştri 
Moldoveneşti: Doiar!. Deci noi văzând între dânşii dea 
lor bună voe şi tocmală şi deplină plată, iar noi aşij- 
derea şi de ia noi înşine am dat şi am întărit slugii noastre_lui Dragotă și surorilor sale Anei şi Tudorei, acea de mai sus zisă jumărate de sat din Mucesti, ce-i 
pe Racova, partea din jos şi pe îmbe malurile Racovei. şi cu mori ce-s în Raova ca să le fie lor de la noi uric şi cu toate veniturile; însă să .le fie cea jumătate de sat în doao părţi: o varte din acea jumătate de 
sat să fie lui Dragotă şi suror lor sale Anei şi Tudorei, iar cealaltă jumătate acelei jumâtăţi de sat să fie ia- 
răşi lui Dragotă şi surorilor sale Annei şi Tudorei şi nepoților lor de soră, Mircei şi lui Oniţă. Aceale toate „de mai sus scrise să le fie de la noi uric şi cu toate veniturile lor si copiilor lor şi nepoților lor şi străne- poțiior lor şi răstrănepoților lor şi la to* neamul lot, 
ce li se va aleage mai de aproape neruşeit nic! odinioară 

,
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in veaci. lar hotarul celei jumătăţi de sat să le fie” 

dinspre tot hoiarul pe jumatate. lar la aceasta iaste: 

credința domnie: noastre mai sus scilsă Noi Stefan: 

Voevod şi credințu prea iubiluiu! frute al domniei mele 

Petru, şi credinţa buiarilor noştri, credinţa dmsale !'s+c,- 

credința dmsale Petre dvornic, credinţa dmsale Sandru, 

credința dmoale Yegrilă, credinţa dumsale Cozma, Cte=.- 

dința dmsale Gr ncovici şi pan Talabă parcalabi. de 

Hotin, credinţa dum-ale Coste şi pan Condrea parca- 

labi de Neamţ. cred':nţa dm=ale Petrică şi pan “Toader . 

parcalabi de Novograd. -credința dmsale Arbure poriar 

de Suceava, credinţa dmsale Hrană spatar, credinţa 

dmsale Eremia vist: rnic, cred'nţa dmsale;Şarpe postel- 

nic, credinia dmsale Sâcuian ceâşnic, credința dmsale: 

Srârcea stolnic, credinţa disile Caţelan comis, şi cre- 

dința tuturor boer lvr noştri a mari si a mici. lar după. 

a noastră viaţă cine va fi domn pămăntulni nos ru ai 

Moldaviei din copii noştri. sau ori pe care alalt Dum 

n zeu îl va aleage să fie domn, pământului nostru al 

Mo'daviei (să nu strice a noastră daanie şi) întăritură) ci 

să -le-o - întărească și să “le o -împuternicească, căci că: 

au dat ai lor drepți. bani. lar spre. mai: mare tărie și 

puteare a tot ce s'a scris mai sus, poruncit-arm la at 

nostru credincios bo ar'n, dumsale To'ruşanului logoiât . 

să scrie și peceatea noastră să 0 leage de această a 

noastră earte. A scris Dumitrașco Cozmovici în Vaslui. 

în anul 7026 Ghenar 23. | SE 

Pergament, fără pecete. şnurul 7oş: are 0.41 lăţime pe 0 32- 

lvagime, aparţine. invaţătorului ioa Andriescu, dia lvăneşti, Vasiui. 

C1. Surete ms. XIV 673. 

„114, 7027 Iunie 20 (1519) regeste. Pentra Gălăşeşti (Crasna). 

": şi cerându-se mai întăi de la “vechilul dsale car- 

netuiui Alecu Costachi Iamandi documeniele, ce ar€, el 

prin opisul ce au dat, au întăţoşat urmâtoarele docu- 

menturi: : | a 

- "4, 7027 Iunie 20 Suret încredințat de postelnieiil 

loan Jora de pe ispisocul domnului Stcfan Voevod, priP 

. | | i 

N
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are întăreşte lui loan Giurge şi fraților săi satul Gă- 
Lășăştii pe Crasna, amândouă judeciile, şi satul Cerești 
în obărşia Horincci, și alt sat Bldgeștii pe Liscov și 
satul Sârbi iarăşi pe Lişcov, cu poiana ce iaste în o- 
Dârșia Lişcovului în pădure şi sâtul Cătuşa pe Bârlad, 
şi Jumătate din gârla Cătuşei şi giumătate din iazerul 
Catușei precum şi alte osăbite patru sate pe Bârlad, 
anume: Măstăcani!, Bojorenii, Pipercanii şi al 4-a satul 
unde 'au locuit Stavilă şi Mihailov, amândoao giudeciile.“ 

Acta Pavă! Iacob din Igeşti, din vechiu Scăndureni; ct. Sarete 

108. XVIII din anaforaua divanului din 1939 iunie 27. 

| > 

115. 7028 ?ulie 15 (1520) regeste. Pentru Stroești. 

„Şi fiind că moşia Drăgușanii sau cunoscut din- 
trun hrisov a lui Stefan Voevod din leat 7028 Iulie 15 
că in dreptul moşiei Stroeștilor este mijlocul moşiei 
Drăgușani, părăul ce curge prin mijlocul satului Dra- 
gușenii și ştiindu seamnele moşiei Drăguşanii din sus, 

“ ştiute din parte despre Oniceni.“ - 
Dia mărturia hotarnică a boerilor 1. Başotă pah. şi tordachi Canta stolnic în 1774 Maiu 18 a moșiilor Stroeştii şi Căbuştenii lui 

_ Stefan Capşa despre Drăguşenii şi Zăvoianii pah. iordachi Lazul. Surete ms. |, 434. 

  

116, 7029 April 20 (1521) Suceava. Stetan Voda întăreşte lui 
Barbui stăpânire pe moşiile sale Sârbii ia Oancea, Ezurcani şi Gro- 
geni, după ce și-a îmoărții ozinite cu fratele sâu Şerbau. | . 

„Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, domn 
țării Mo'daviei, ştire facem cu această carte a noastră tuturor Cui pre dânsa vor căta sau o vor auzi Cetin- 
du-se, adică au venit înaintea noastră. şi înaintea a lor 
noştri moldoveneşti boiari a mari şi mici slugile noas- 
tre Barbul și fratele său Serban, feciorii lui Ionașco 
Plop de nimene siliți sau învăluiţi şi şi-au împărțit în- 
tre sine a lor dreapte ocine şi moşii, şi li s'au venit în 
partea slugii noastre Barbului satul anume Sârbii în 
gura Oancei, unde a șezut giude Jula şi pe din e
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Scheia şi cu giumătate din Ezurcani şi giumătate de 

sat din Gropeni pe Horincea ; iar în partea frăţini-său, 

slugi! noastre : lui Șărban i sa venit satul anume Dă- 

neştii, şi Ja Prut Şovărcanii şi giumătate de sat din Gro- 

peni pe Horincea şi giumătate de Ezurcani. Deci noi 

văzănd a lor bună învoială și împărțală între sine, a- 

șijdetea şi de la noi am dat şi am întărit slugii noasthie 

Barbului pre cele de mai sus arătate anume: Sârbii 

în gura Oancei, unde a şezut jude Julea. şi pre din sus 

de Şcheia şi cu giumătate din Ezurcani şi pe giumă- 

tate de sat din Gropeni pe Horincea, ca să-i fie lui şi 

de la noi uric şi cu toate veniturile, lui şi copiilor lui, 

și nepoților lui şi strănepoţilor şi răstrănepoţilor şi la 

“ot neamul lui ce i se va aleage mai de aproape neru- 

seit niciodinioară în veci. lar hotarul celor sate ce s'au 

zis mai sus, anume Sârbii la gura Oancei şi pre din 

sus de Scheia, şi cea giumatate din Ezurcani şi giu- 

-mătate de sat de Gropeni pe Horincea, să le fie lor pe 

„de toate părţile după vechiul hotar, pe unde din veac 

au îmblat. lar la aceasta iaste credinţa domniei meale 

de mai. sus scrisă Noi Stefan Voevod şi credinta prea 

iubitului frate al domniei meale Petru şi credința bo 

iarilor noştri ai Moldaviei a mari şi a mici. lar după 

a noastră viaţă cine va fi domn țării noastre din fii 

noştri sau din al nostru neam sâu pe oricare altul 

Al-va aleage Dumnezeu să fie domn ţării noastre,"a 

Moldaviei, acela să ni strice a noastră danie şi aşe- 

zare, ci mai vârtos să'i dea şi să-i întărească, căci 

că i-am dat şi i-am aşezat pentru a lui dreaptă şi 

credincioasă slujbă cătră noi. lar spre mai mare tărie 

și puteare a tot ce s'a Scris mai sus poruncit-am l> al 

nostru credincios boiariu d-sale Totruşanul logofăt să * 

scrie şi a noastră peceate să o leage de această a 

noastră carte. S'a scris în Suceava la anul 7029 luna 

Apriiie 20 zile. 

După Moise Pacu, din dicționarul Geografic al jud. Covurlui 

€î. Surete ms XIX 707. 

PO titi



= 
117. 7030 iulie 2 (1522) Hartău. Stetan Vodă tătăreşte impkt- ţala ce şi-au tăcut în Borăie pe a patra parte Jucşa Pitiş şi ai iul. 

„ Suret de pe uric. sârbesc de la Stefan Vodă din. 
leat 7030 lulie în 2 zile. N | o 

Cu mila lui Duinnszeu Noi Stefan Voevod domn 
țării Moldaviei, înştiinţare facem cu acastă a noastră 
Carte tuturor cine va câuta spre dânsa, sau cetindu se 
va auzi, adică au venit înaintea noastră şi înaintea bo= „iarilor noştri ai Moldaviei a mari şi mici, Sluga noastră lucşa Pitiş şi surorile lui Armeanca, Anusca, Dragna şi nepotul lor Ilie şi nepoata lor Sora şi au împărțit în- tre dânșii dreapte a lor ocini Şi moșii, din drepuul lor uric şi. deresâ tau avut ei de la moșul domniei meale 
Stefan „Voevod şi putru pă ţi din sat din Borăle; şi au rămas în parte Slugii noastre lucșii Pitișu. şi surorilor sale Armancii, Anușcăi, i Dragnei în paitea lor din a patra parte din sat din Borăle a treia parle, parte din. „_Şios; şi iarăşi nepoatei lor Sorii au rămas în partea ei din a patra parte a iresa parte pe din sus de Pitiş: şi iarăşi nepotu ui lor llii au rămas în partea lui tija treia parte din a patra parte din sat din Borăle pe dia sus de Sora. Şi văzând noi a lor de bună voe tocmală şi impărțală, deci noî asemenea şi de la noi am dat şi am întărit Slugii uoastre lucşăi Pitiş şi surorilor sale Armancăi, i Anuşcăi, i Dragnei, i nepotului lor Ilie şi Sori' acea d: Sus . Scrisă a patra parte din sat din Bor le ca să fie şi de la noi uric şi cu tot venitul lor şi fiilor lor și nepoț lor lor și strănepoţilor lor şi stră-: nepoților lor şi la tot neamul. lor, cine se va aleage mai de aproape neclintit niciodinioară în veaci. lar ho- farul acei a patra parte din sat din Borăle între Ilii şi între Sora să fie până în Sâlcii pe din gios de casa lui Ilie şi de acolo pănă în Stâlpul d.n gios -de casa Lupşei, iar pe despre alte Părți după h tarul vechiu pe unde din veci au apucat. Şi spre aceas!a iaste credinţa domniei meale de sus arătat Noi Stefan Voevod şi credința prea iubitului frate a! Domniei meale Petru şi credinţa bovarilor noştri, Cred'nța giupânului Isac, i Petre vornic, i Negrilă, i Grincova, i Talabă de Hotin,



  

i Coste i Condre de Neamţ, i Petrică, Toader de Ce- 

tatea noi, i Arbure portar de Suceava, i Hran spatar, 

i Eremie visternic, i Șarpe postelnic, i Sâcuianu pa- 

harnic, i Căţălean comis, şi credința tuturor. boiarilor 

noştri ai Moldaviei mari şi mici. Dar după viața noastră 

cine va îi domn din fii nostri sau din. niamul nostru 

sau ori pe cine va aleage Dumnezeu a îi domn în. 

pămân ul nostru a Moldovii acela să nu strice a noastră. 

danie şi întăritură, şi să le întărească, fiindcă noi le-am 

dat şi le-am întărit pentru că le iaste dreaptă ocină, 

şi spre mai mare tărie şi întăritură, am poruncit cih- 

stit şi credincios boiariului nos'ru giupânului Totruşan 

logofăt să scrie şi să spânzure peceatea noastră la 

această adevărată a noastră carte. - A 

Au scris Oanţă în Hârlău la anul 1030 lulie 2 zile. 

„Sau tălmăcit de cătră Andrei Tălmaciu ' căpitan 

lunie 27, 11794.* RE | n 

Suretul ne-a fost comunicat de preut A Dubău din Moiniţa, 

Dorohoi; Cf. :Surete ms. XIV, 125, | e 

Moşia Borăie face parte din trupul Sârbii, foasia proprietate a 

ospitalelor st. Spiridon din laşi, care păstrează şi documentele. Ce: 

mai vechiu doc, ce vorbeşte de Forâle e un zapis slavon, fără veleat 

prio care Irina şi Anica din Borâle vinde părțile lor unui Simeon sble 

gerul (Ispisoace I. 1, 233); aceasta înainte de 1600. Urmează că moşia 

Borâle e mai veche, încă de supt Stetan cel Mare, care dă uric de 

stăvânire lui lucşa Pitiş și ia ai lui, Dacă luăm în samă tulpina lut 

Borâle că ar îi Bor ung. vin; Borale ar îi tot una cu Vineș. Dacă 

în 1529 neamurile lui lucşa Pitiş îşi impart în trei a patra parte din 

Borâle, proprietatea atunci a curs astie! : 

1) Bor= (Vineş) 

| 
  

2) 1) To! CT) Toi) ; 

aaa 
== Pitiş | | 

! | m]
 

Pa II i 

| ! | | 

| 
ilea Sora 

În 
Taia 

j ş 

4) lucşa, Armeanca, Anuşca, Dragna IX he IX la 

IX = 32 
| 13 3 

PD a 

Surete şi Izvoade, Vol. X VIU. “
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- 118. 7035 (1527) regeste. Peatru Pungeşti. 

...„, Moşia aceasta (Pungeşti pe Racova la Vaslui), 
din învechimea după isp:socul de la Petru Voevod, din 
7035 să arată împărţitoare pe patru părţi, din care 
trei părţi din sat din Pungeşti se arată că s'au venit 
lui Hărtan și fratelui său Tofan și surorilor -sale Anuş- 
căi şi Malti, feciorii: llenei parte de gios,; iar a o patra 
parte de sat de Pungeşii parte din sus şi cu osebite 
părți din alte moşii s'au venit lui Ilie Garcin şi surorii 
lui lrinii, feciorii Siminei, toţi nepoţii lui Tofan celui 
bătrân. Dând asămine şi răzeşii samă că aşa sau im- 

" părţit din vechiu. şi că este priimită împărţirea aceasta 
de cătră amândoao. părţile cunoscându-o a fi urmă- 
toare întocmai după ispisoc, şi că Anuşca şi Male ră- 
mâind stârpl au rămas acele trei părți de sat pomenite 
la ispisocul lui Pefru Voevod din 7035 împarţitoare 
numai pe doi fraţi anume Hărtan şi Tofan...“ 

, Din Cartea de judecată a divanului Moldovei din'1813 Mart 14, 
dată în judecata dintre răzeşii de moşia Pungeşti de la ţinutul Tu- 
tovil (azi Vaslui) cu vornicul C, Cantacuzino (Condica Pungeştilor 
fața 255), 

lată mersul proprietăţii în Pungeşti de ia 1400— 1527. 

Pungeştii 

  

Tofan cei bătrân 6765 st. 

fa Samina (691 st. 2 p. | 
iar 3382.4 din alte moşii 'î lana 5073 st. 6 palme 

  
  

    

| His Garcia | | O teina Maie | Anuşcaj Hârtan | Totan 
| (845.4) | (845.4) 1263.4 i 1258.4 i: 12â8.4 | 1268.4 
ţ — i 

| stearpă stearpă | 2536.5 | 2536,5 
| st. st. 

119. 7035 Martie 15 (1527) Huși. Două surete pentru Berbești 
pe Prut. 

A) Uric din 7035 Martie 15; suretul uricului de 
la Petru Vodă, precum scrie pe sat pe Berbești. 

„„.Siamne facem cu atastă carte a noastră ; cine 
va ceti sau va auzi... a mari şi a mici slugile noastre
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Toma fecioru lui Coste şi cu verile lor Sorca și sora 

ei Marina, featele lui Ilie și cu seminţeniile lui Oană 

si cu frate-sâu Isac și sora lui Nastea şi Maria şi 

Tudora şi Magdalena feciorii lui Stavul toți nepoți Oa- 

nei vornicului, şi a lui Coste... şi verilor lui Soltan şi 

seminţeniei lor Andreicăi. 

„aşijderele şi de la noi am dat lor şi am întărit 

slugilor noastre Nicăi şi verilor lui Soltan şi seminţiei 

lor Andreicăi şi le-am dat din a patra parte trei părţi 

ca să fie Slugii noastre Nichitei singur şi femeii sale 

Annei, iar o parte sau dat lui Soltan şi Andreicăi, a- 

ciale ce scriem mai sus am dat de la noi uric cu tot 

venitul... şi împrăștiaților...” 
i 

S'au făcut la Huşi vlt 7055 mesiţa Mart 15. O 

jiladă lătăreaţă ruptă. 

Acta Beldimăneşti, cf. Surete ms, XVII. Gil. 

B) Acelaşi uric din 1035 Mart 15. | 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 

ării Moldaviel, facem ştire cu acrastă a noastră carte 

tuturor cine o va vedea sau cetind o va auzi, că au 

vemt înaintea noastră şi înaimea a tuturor d noștri 

boeri a Moldaviei, sluga noastră Toma fiul iui Costin, 

i surorile lui Sorca şi sora ei Mărina, fiicele a lui Ilea, 

și nepoții lor loan și fratele lor Isac, $i fii... şi toți 

nepoţii lui Ivan vornic şi lui Coste şi de buna lor voe 

de nimeni.„, ce şi ei au avbt de la strămoșul -nostru 

Alexandru Vodă un sat pe Prut Ce SE. numeaşte Bear- 

Beştii... şi nepotul lui Andrei cu 400 zloți tătărăști. Şi 

sau sculat sluga noastră Nica şi sorusa Soitana şi ne- 

poţii lui Andreica, si au plătit toți mai sus pomeniţii 

bani 400 zloți tătărăsti în mânule lui Toma fiul lui 

Costin şi surorii lui Sorca şi surorii el Marina, fiicele 

1ui Mea, şi nepotul lui i0an şi a fratelui lui Isac, şi su- 

zorii lor Nastasichii, şi Maria şi Tudora şi Magdalina 

“fii lui Stănilă toţi nepoți lui loan vornic Şi lui Coste. 

Şi cu aceasta: văzând noi a lor bună voe şi tocmală 

şi deplină plată, noi iarăşi şi din partea noastră am 

dat şi am întărit slugii noastră Nichii şi surorii lul
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Șoltana şi nepoţii iui Andreica, şi dar va fi lor patru 
părţi, trei părți vor fi date a slugii noastre Nichi şi 
soții lui Anisii, şi o parte eşte a Soltanei' și Andreicăi 
pentru toate acestea mai sus sciise va fi din partea 
noastră uric cu tot venitul lor şi feciorilor lor şi nepo- 
ților lor şi strănepoţilor lor şi la tot neamul lor, cine 
din ei se va aleage mai deaproape neclătit nici odănă- 
oară în veci. lar hutarul acelui mai sus “pomenit sat, 
ce iaste pe Prut cu numele Berbeşti din toate părţiliy 
după cum din veci au umblat. Şi spre aceasta este 
credința domniei noastre cei mai sus scrise Petru. Vo- 
evod şi credinţa boerilor noastre, credința dmnlui Hrană 
dvornic, credinţa dmnlui Negriiă, credința dmnlui Grin- 
covici, credința dmlui Talabă, credința dmnlui Vlad 
şi dmlui Mihula parcalabi de Hotin, credința dmlui 
Epnxa (Cârje) şi dmlui Huru parcalabi de Neamţ, cre- 
dința dmlui Grozea (Grozav) şi dmlui Mihail “parcalabi 
de Cetatea noao, credința dmlui Danciul, ...credința 
dlui. Dragșan spatar, credința dmlui Toader visternic, 
credința dmnlui Liciul (postelnic) credința dmlui Fele 
paharnic, credința dmlui Zbiare stolnic, c'edința dmlui 
loan comis, şi credința tutu'or boerilor noastre a mari 
şi a mici; şi Cine va îi domn acestui pământ a Mol- 

- dovei din fii noastre sau din rodul noastru, său altul 
pe cine Dumnezeu îl va aleage de domn din pământul 
nostru a Moldovei, acela să nu strămute, ci încă să 
intărească şi să adeverească, pentru a lor credincioasă 
Slujbă, pentru că au Cumpărat cu a lor drepţi bani; 
şi spre mai bună credinţă și întăritură tuturor acestor 
ma! Sus scrisă am poruncit a noastrului „credincios. 
dlui Toader (logofătul) să scrie şi a noastră peceate a 
o lega cătră această a noastră carte. Au scris (Du- 
mru Popovici) în Huşi la anul let 7033 luna Mart în 

zile. 

După un suret „tălmăcit întocmai de K. Marinov clucera. cf, Sarete ms. XVII, 611, 612, dia arhiva Beldiman. O variantă a acestui wric am publicat în Surete I, 224. după o traducere făcută la şcoala. sioveneaacă dia sf. Sava laşi, în 1752 Iulie 3, ă 
Oană (loan, Ivan, Vană) vornicul de Suceava e pomenit în ac..
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tele de ia Alexandru cel! Bun iatre 6915—6932: (Surete ms. X sub 

anais). lată cari ar fi incrângătura urmaşilor din Oană vornicul; ..* 

| 
2, Oană voraic de Suceava. Coste 1400. 

(loan, Vană) = X 

  

3, Cristea (Costin) Stan (Stănilă) 1450 

4. momaziicana (Ilea, Elisei) ” Oană, Isac, Nastasia —1500;.. 
(Nastascâ). Tudora 

*  Magdaliaa 

5. “Sora (Sorca)  Mărina 1530 

Traducăiorul C. Marinov, e un rău cunoscător al iimbei ro- 

mâne ; nare acorduri gramaticale; apoi are mnatenisme: Nichii, 

Nastasiichii, etc. - „. 

: Pentru întregirea spiţei se va''vedea mai j08 suretui adus. supt 

anul 7089 Mart 1v. (vol. XIX). ” 

E 119. 7035 Mart 16 (1507) regeste. Pentru Costeşti pe Ciuhur. 

„Ispisoc de la Pătru Vodă, tălmăcit de Evloghie 

dascalul, întăritor lui lon pisarul pe a treia parte din 

" satul Costeştii, ce-i în gura Ciuhurolui. unde cade Ciu- 

hurul în Prut, care au cumpărat de la Simion feciorul 

lui Isac Petrariu... a 

isul de Gi i ăndulit 
| Din opisul întățoșat de Gh, Cuza ban câtră comitetul r 

apre cercatarea scrisorilor de proprietate a moșiilor din ținutul Ho- 

tinului, Cf, Surete ms, VI, 536. 

  

120. 7036 Marit 28 (1528) regeste; Pentru: 5 sate pe Elan: 

Cristeştii, Murgenii, Bărsâneştii, Drug! şi Hrăniceni. 

„Apoi au arătat şi neamul Buzeştilor şi â Țăru- 

şăştilor şi a Vrăbieştilor scrisori vechi ce au avut şi 

si; adică un ispisoc sărbesc de la domnul Petru Voe- 

vod din anii 7036 Mart 28 prin Care arată că .au mi- 

iuit pe sluga sa Vrabie şi pre fmatele său Neagul şi 

pre sora lui. Maria, feciori llincăi cu a treia parte din 

Hrăniccni de pe Elan, partea din sus; şi alt ispisoc 

sărbesc al aceluiaşi domn Petru Voevod tot din anii 

7036 Martie 28, prin care întăreşte stăpânire lui Barta 

şi fratelui său Bene şi surorlor lor Magda, Neacşa,
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Preuteasa şi Magdalena, feciori Siminel, şi seminţeniei 
“lor Neagra, i fratelui său Capotă şi Dumşa şi surorilor 
lor Paraschiva, i Doica, feciorii Stanei, nepoţii Creței 
de pe Elan pe ale lor drepte moşii Drugii şi Murgenti 
şi Bărsâneştii şi satul Creţeștii ; iar hotarăle acestor 
Sate să fie precum au umblat din veac; însă la ce ți- 
nut ar fi aceste patru moșii nu arată. 

Din cartea de judecată a veiiţiior boeri din 1785 Dec, 20 penire 
pricina de pământ îatre neamul Banaru şi Andronachi Cârjă. Cf. Surete 
ms. XVIIi 740, - 

121, 7037 (1529) regeste. Pentru Roşcani şi Horoatești pe Almaş. 

„.„Care acea giumătate de sat de Horonteşti n'a fost 
dată danie mănăstirii Pângărați de neamul lui, ci se 
află vândută de un nepot al preastrămoșului lor Baico 
la un Gliga, cum s'au doved't dintr'un ispisoc iarăşi 
de la Petru Vodâ din leat 7037, ce sa aflat acum la 
banul Mihalache Jora. lar de la acel! Gliga la cine ar 
îi eşit acea giumătate de sat cu vânzare sau cu 
danie nu se ştie „căci banul Jora ţine ispisocnl şi mâ- 
năstirea Pângăraţi stăpâneşte moşia“... | 

Din. cercetarea făcută în 1782 Mai 3 de boerii rănduiţi pri 
porunca domnească a iul C. D. Muruz Vodă între Boţuleşti şi măn. 
Răşca pentru Roşcanii şi Horonteşti pe apa Almaşulul. Cf. Surete 
ms, V 810. 

"122, 7037 Mart 24 (1529) regeste, Peatrn Chilleni pe Prut. 
___+«„Deci sau zis de noi răzeşilor să ne arăte cu ce Scrisori stăpânesc ei satul Cârhâneştii, unde au dat ei samă că sânt hlizele lor şi mai ales pentru că trec cu capătul Cărhăneștilor peste Elan la drumul Brăilei, arătând înaintea noastră şi aceste scrisori, adică un ispisoc sârbesc de la domnul Petru Vodă dn leat 7037 Mart 24, prin care îrităreşte Stăpânire unuwa Lu: pşe şi femeei sale Dobrușa pe a lor dreaptă ocină şi _Ccumpărătură, din drease de la părintele domniei sale Stefan. Voevod, pre un sat deasupra Prutului anume
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Chilienii, a căruia hotar să fie despre toate părţile pe 

unde au îmblat din veac.“ 
| 

Din cartea de judecată a veliţilor boeri din 1785 Dec, 20 în 

pricina pentru Cbilieni între C. Banariu cu ai lui şi Andronachi Câriă 

cu ai lui. Cf. Surete ms. XVIII 738, 

  

123, 7039 (1531) regeste. Pentru Muncel şi Glodeni ot Vaslui. 

Şi fiind că dintru aceste doao ispisoace nu s'au 

putut cunoaşte a fi Muncel între Glodeni şi între Mur- 

gesti şi ca să putem afla adevărul am întrebat pe 

Gheorghe Evloghie, moşiia Murgeştii în câţi bătrâni 

umblă? El au scos un ispisoc de la Putru Vodă din 

leat 1039, întru carele arată că moşiia Murgeştii umblă 

în 6 bătrâni... şi nu ştie să fie Muncel...“ 

Din anaforaoa divanului din 7284 Noembre 23, iutărită de Vodă 

Gr. A. Ohica Vodă în 8 Dec. 1775. Glodeni! şi Murgeştii sânt Bereasa 

de astăzi, Cf. Surete ms. lil, 344, 

PI a 

124, 7041 Mart 6 (1533) Vaslui. Petru Vodă întăreşte fraţiior 

loan şi Coste Albotă impârțirea ln doao a satelor Drăguşani şi Ză- 

voianti ; în acelaş timp intăreşte lui Coste Abotă stâpânire în partea 

din Medeani, cumpărată aparte de la nepoţii lul M. Mudeoa; se dau 

hotarele. pa a 

Macriito tite din Ileippa . BOEROAA Hit PENAPĂ BEAU 

MOAAdEeKON. Atat To WHHHAL Het AL  AHCTOA IAIHA gzcka, 

To Hath BA30HT tii ECO VITO | ut ro ocean, 004% TOTH, 

nemnnuiu. tau  cASrbI. [wu flasoTă n BpAT £79 AU grkpuiniti 

man nocre flassmă NOCTEANIIEE p cecToă x (Gacka |n WAEALEII UI 

noge Hg anra W Hacna. SHoVoBe Guau AparBulaevaa, Kan9- 

RAAU SAI EX GDCOBHSIO HALE macro. îi Ad Il noTBpzAHAI 

€ | can “ua WT nach $ tamen BEM MA AABCKOH, HXh pagini 

THUN UI AAA, E HCNGHRHALE WT gosarkacuie [9 Wan WMA 

OT COT Bparâtniiă | retaMhl eredsaia BOEEOAII. MSAoBHHA CEAO sr 

AparSuian. hi una M9AGEIHA i ROAsBitiA CEA OT BBROIAHH &NIUI- 

ba. WoASENHA. Kao Ad £cTh | Ha COT Mac Spiikh, îi CA RaCEAt 

ACXOAVAL. Hat îi ANETA AX HR SuoyuaToath Hy. II npkSneyuarea! 

M n ngamiSprkroain IX. 1 BacsnS poat WX_KTO ch ab. na5t
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per | Hanganu HenepSuene Hueau ună B'kkar, Hi oyToat Tao 
PpÂNAOtIA NPAA Han n pag, Hamnan Boa'bpu nau caSre AEPpA oyprr'kuSan un | Bpara ere Anapenkă n cterpa uk Ala. Stuka. n uenoroge HX HekHTă W BpaT ero Îcou ui cecrpn n da: 
pinta n COAckiA. Scu oyuSkoge AMluxkan aa Macea. no AY A0- BpOH BOAH HHKHM HENOASRENU, aniiupucHAoBanui. ui NpOAaAn con pai) WTHHNS H AAqhun8 Hu BicaSenia AAAd ti Muyânaa Meacoa. n nengugnain IHO Hmâa Aaaa uk Muyznaz Mea wr p'kSuka nameno  Haia BOEBOAH. H Ha 1oTBapzKAaenie COT BpaTa- HHU4 | renAgaatni Crredana BOEBOAH, E4NS BSkaTS seman GOT XoTapă ateaeipoat. wr Humn'kro XOTapA WTKA WHHuaHH, TA ipoAdân Haultmoy | BkpuomS nans Saoru koeru CĂMMOAO w- „Ip (UT ETO EpaTia 4 cre H Wet AICAT 8447 TATapekeiţ. u CSCTARUIH. Hauih e'Ephti | HaHh kocre Saaora NOCTEAHHK, Hi 34-, maâriah Scu Tori girutiucanniu nHW'k3u on Saam 'Taragekeiy. 3 p KH caSraan nam Ilerpu | eVgen'kuSa u apar sro An apennu m cecTpu Hx Mapturuu, ui HenoTrem HX HekuTru un apar ero lun u cecrpu ut Mapinnu u Wastiu  SuSiom (Mu - Xanaa MWearaă. MIPAA Hădin 1 pa Hamnaui Boakpu. uns mu BHakauu na AAEPOBCAUCH TAME ti AaroAS. Hi [1049 BanaaTr$. mb Take | ABE. H WT Hach ecmhi Aa4n H NOTBpzanan namen$ t'kpnomă tian$ kocTu fagoră nocTeAnuk TOT$ BSkaTS stman to WT Xo- “apă | Meacepnacp wr uun'kro XOTâp4 GOTKz conituani. Kake AA ECT em cammons oc n daoră noertanuk OVpuk n ca Bz- TEM ACXOAcAL,  cM8 | ni akmem ere i. SiSuarom ro n up'kns- ATOM ro n ripamiSpkroa erou RACENS poaS ro “roci eu$ HSBEPIT HaHBAnHin HenopSuie | rio Hukoau: Ha E'kibi 4 XOTap "Prmb nodogunamin ceaaa N949RHHA cF40 GOT AparSiuanui  Butuneni PO4eEHHH. n MOAOBHHH cea COT: SABOI4HH, Eh | Hou noaogunn. AG ECT NOKSAd Hai XOTapua n pozarkana Nan KonAp'E Bhiewin MADKAMAEZ EZ HemtuckoA8 rpaa'k. nouenug wr yorapă Gakoy | 1AHOA COT EAHH cTAznz mpocri noa CTApHAM CONAOTOA 40 "Dan ACEPOBH 9 Snamenanuy ASH. ur oa ACEBOROR c'rapu WWAOTOM. 40 | EAHH cTAziit NOTOkA a wm Toa'k Acan no'rokoa CK69S3 CE4O Aparăuiâthi. Ta HE cre & EA BepecTa noAan MOTORA.WT Toa'k ueprc none $ FAHII CTaznz, COT moro eTAznă Pal No4tn 9Y ApSriu crazn IO EC rio cp'kak com Troa'k ru 4104£4. $ EAHH cTagă | noaan ceao SaEotantwwy. co7 roa'k peer 4Y EAHH BIpICTA 410 scT 119 cp'EAA csae SaBotanui. Îi wr ore
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EEpieTă MpecTH Ad. MĂTRE “MOAAd | at. mă Bioaadste topi 40 

xomap'k, Ilonmageijiwai- a co ÎHUInĂ cope no crapoait XoTap. 

to kBAa.n3 B'BRa COXHBAAUI...4 NOTAP „rou | Bătar8 seama 10 wii 

ÎSTaga MeAtupnawp.. Aa îcT more Ar atari$ uomSaa. ripecrii 

HA FAM cCTAZNA COP moak epic TApSBHE | Hi WEpre noro, “qi: 

AO Ha tAHn CTAzn. -d WT moat na AtenS AEpoRS uepet 

Ta A9por$! Ha. EAHiH CTABNB. A WT 'ToFe cpoaria | 104, A06po85 

aa Apsrin cranuz îi OT Tok S AcpoaS Ha EAnh AS 10 cc. 

NANA XOTap, "TO cer, Bec XOTăp. d UT MHIDHX cmegsu n 

Ta] pom$ xorapă no RSA 13 BRA GOXHBAANI. A HA TO CT 

BEpă nauiere FcABă BhiDENHCAHHATOAĂbI. Ilerpa Eorgoani Hi &'kpa 

mpbu'kaaroBaciiaro cha | reABăAthi Bovaană, n g'kpa Botâp mauluik. 

tkpa nana x89$ ABogna. B'EpA Hală morrpSurattă. B'Epa iaiiă 

Cupunna, B'kpă uana BAÂAA.. N mana "oa | Aepa apt AAdBORE 

vorănekbiy. “B'kpa -uana AanuSaa Ii Iâiiă AHUSAA NApkAAaBORE He- 

mimetiyi, B'Ega Nana Biitapu 1 mană. KpâuSHa “Maphaaa | EOBE. 

Hogorpaackiik. .B'kpa nana  dĂuxSAa nopmapik couagckore. rbpa 

Maha ABAru aa cnamap't B'kpa nana Taagana BHCT'EpHUBA. g'kpa 

aaa nonz | ckSAa uauituka. g'kpa nana RoaSna croată, g'kpa 

saha aparcuna KOmMuca, H BrEga BCA Borap Hamuk EEAHKbIX ÎI 

MAAny, ă po Haiti HI | gom'k KTmo BSALT FehAp2 Hate BEMAL, 

«7 Abkriu namnxk Han WT Hatuero pOAă. HAN Dak BOYA KOTO EX 

H3BEGET CCNAGEM BhiTII Hauitu 364 | an MOAAAECKOH, POT Shi, 

HAR  HENOPĂMIHA HaLuero Adânija ni N9TEpBĂAcHia. dan Bbi HA 

Sp'kuua. în OV'TEPZAHA. Să 419 ECTh fim npagă GOTHA. | în 3Ă 

1jiw wuu cosn KSnnau 84 HX “mpagiu rinita. Ă HA BOAtUEE pr 

user n nomapzaenie omS Bzeeus eviuenucanea | geaban ec. 

vacă erkpnomS nas ToaarpS aoroderoV NHCATH H tam $ nea: 

Big'kcu'ru keea$ uauitiui6 “aucmră | 44309 TOAah nuca. 8 Racasre. 

HATO esa mea AapTie S Abe 

_$nur roş, pecetea căzută, 

In dos: „să se de la Lazu“ — apzrvurttin CX sxRotatiti — 08tt 

Albot şi altor fraţi a ivi întăritoră — Drăguşani şi Zăvoenii, .. 

Cu mila lui Dumnezeu noi Petru Voevod de îa 

Dumnezeu Domn ţării Moldaviei; înştiinţare facem cu 

această carte a noastră tuturor, Cui pre dânsa vor câta 

sau o Vor auzi-o cetindu-li se; adică aceste adevărate 

ale noastre slugi lon Albotă şi fratele său, al ostil
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credincios pan Coste Albotă postelnic şi sora lor Sorca 
şi verele lor Gliga și Nastea, nepoți Simei Drăgușa- 
nului miluitu-ne-am înşine lor cu osebita noastră milă 
şi am dat şi am întărit înşine lor de la noi în al nostru 
pământ al Moldaviei; ale lor drepte ocini şi moşii din 
direse de împărțală ce ei au avut de la nepotul de 
frate al domniei meale, Stefan Voevod, jumătate sat din 
Drăguşani, jumătate de sus şi jumătate sat din Zăvo- 
iani jumătatea din sus, ca să le fie lor de la noi uric 
şi cu toate veniturile lor şi copiilor lor şi nepoților lor 
şi Strănepaţilor lor şi răstrănepoţilor lor şi la tot neamul 
lor, ce li se va aleage mai de aproape neruşuit nicio- 
dinioară în veaci. Şi într'acesta iarăşi au venit înaintea 
noastră şi înaintea a lor noștri boiari, ale noastre slugi 
Petrea Urecheanul şi frate său Andreica și sora lor 
Maruşa şi nepoţii lor Nechita şi frate-său lon. și suro- 
rile lor Mariica şi Odochia, toți nepoți lui M hăilă Me- 
deoa, de a lor bună voe de nimeni siliți nici ?mpresu- 

„ați şi au văndut a lor direaptă ocină şi moşie și Slu- 
jenie bunului lor Mihăilă Medeoa, din direase ce au 
avut bunul lor Mihăilă Medeva de la străunchul nostru lie Voevod şi de întăritură de la nepotul de frate al 
domnici meale Stefan Voevod, o bucată de pământ din 
hotarui Medeştilor, din hotarul den jos despre Oniceni; 
acela au vândut la al nostru credincios boer: lui Albotă Coste singur osebit de al său frate drept 180 zioţi tătărăşti. Şi s'au sculat al nostru credincios Albotă postelnic şi a plătit toți acei mai sus scriși bani toţi. 180 zloți tătărăşti, în mânule Slugilor noastre Petrei Urecheanului şi fratelui său Andreicăi şi surorilor Ma- rușcăi, ŞI nepoților lor Nechita Şi fratelui său lon şi surorilor lor Mariicăi şi Odochiei, nepoți lui Mihăilă Medeva, înaintea noastră şi înaintea a lor noștri boiari. Deci noi văzănd a lor de bună voe tocmală şi face şi 
deplină p'ată, noi aşijderea şi de la noi înşine am dat şi om întărit credinciosului nostru pân Coste Albota postelnic, acea bucată de pământ ce-i își hotarui Me: 
deeştilor din hotarul din jos despre Oniceni, ca să fie lui. singur lui Coste Albotă postelnic uric şi cu toate
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veniturile lui şi copiilor lui şi strănepoţilor lui şi răs- 

trănepoților lui şi la tot neamul lui, ce i se va aleage 

mai de aproape neruşeit nici odinioară în veci. lar ho- 

tarul celei jumătăți de sat dn Drăguşani, giumătate 

din sus, şi jumătate sat din Zăvoiani, jumătate din jos, 

şi să fie pe unde le-a hotărît şi împărţit pan Condrea 

fost parcalab în cetatea Neamţului, începăndu-se din: 

hotarul. Săcuianilor, dintr'un stâlp prespre câmp la ve- 

chile şanţuri la marginea du'mbrăvii la un stejar în- 

semnat, de acole dumbrava pe vechile şanţuri la un 

stâlp lângă pârău, şi de acolea valea pârăului satului 

Drăguşani ; deacolo în jos satul la un ulmi lângă pârâu; 

de acolea prespre câmp la un stâlp; de la acel stâlp. 

tot câmpul la alt stâlp, ce iaste prin mijlocul câmpului ; 

de acolo iarăşi la un stâlp, lângă satul” Zăvoia. i, de 

acolea drept la un ulm, ce iaste în mijlocul satului 

Zăvoiani, iar de la acel ulm drept la matca Moldovei, 

deacii Moldova în sus la hota'ul Şoimăreştilor: iar 

despre alalte părţi pe vechiul hotar, pe unde din veac 

au umblat. lar hotarul celei bucăţi de pământ, ce iaste 

din hotarul Medeeşti!or, să îie începând din matca Şo- 

muzului, drept la un stâlp; de acolo p «este spini şi peste: 

apa Medeeştilor la un stâlp, iar de acolea la netedui 

dumbrăvii peste un drum la un stâlp; iar de la acel 

stâlp supt dumbravă la alt stâlp, şi de acolea în dum- 

bravă la un stejar ce iaste însemnat ho'ar. Acesta iaste 

tot hotarul, iar despre alalte părţi pe vechiul hotar, pe: 

unde din veac au îmblat. lar la aceasta iaste credința 

domniei noastre mai sus scrisâ Noi Petru Voevod şi 

credința prea iubitului fiu al domniei meale Bogdan şi 

credința boiarilor noştri; cred nța dum sale Hurul dvor- 

n'c, credința dmsale Totruşan, credinţa dumsale Scripcă, 

credința dumsale Vlad şi pan Toader parcalabi de: 

“Hotin, credința dmsale Danciul şi pan Liciul parcalabt 

de Neamţ, credința dmsale Zbiare şi pan Crăciun par” 

calabi de Novrograd, credinta dmsale Mihul portar 

Sucevei, credinţa dumsale Dragsan spatar, credința. 

dumsale Glavan vist iarnic, credinţa dmale Popascul. 

ceaşn'c, credința dmsale Colun: stolnic, credința:
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<dumisăâle Dragșin: comis, şi credința tuturor -boiarilop 
nostri a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă cine 
va fi domn ţării noastre did copii noştri: sau din al 
nostru . neam, sau pe ori care altul Duninezeu îl Va. 
aleage să fie domn ţării noastre a Moldaviei, acela să 
nu le strice a noastră daanie şi întăritură, ci mai vâr- 
tos.să le întărească și să le împutern cească,. căci că 
ie iaste lor direaptă ocină şi pentru că au cumpărat 
ei singuri Cu ai lor drepţi bani. lar spre. mai mare tărie 
Şi puteare a tot ce s'a scris mai sus poruacit-am la al 
nostru credincios boiar Toader. logofătul să scrie şi a. 
noastră peceate să o leage de această carte a noaștră;. 
Lazăr. Golăe a scris în Vaslui la anul : 7041 luna: 
Martie 6 zile. . Sa a i, 
„085: Arătările acestui ispisoc sa leagă cu ale ispisocului lui. 

-Stefaniţă Vodă din 7028 lulie 15 (vezi mai sus pg. 110). , . 
  

125. 7043 Mart'3 (1535) regeste. Pentru Câutişani, - 
8) „„.şi alt ispisoc sărbesc de la Pătru “Vodă din anul 7043 Mart 3 ce întăreşte această moşie — llieşeștii — Sofiicâi fata Maricăi, nepoata lui loan Cauteș giu- mătate de sat partea de os giumătate de moară şi giu- maătate din Poiana lui Cauteş, care moşie se numeaște acum Câutişanii. | - . 
„Din cartea de mărturie a șpat, 1. Sturza asupra “Căutişenibor: ăcntă. din porunca lui A, N. Suţu Voevod, cf. Suretu ms. V. 317. 
șla- îa -altă parte asupra aceleiaşi moşii avem acest regest: 

„+ D) «.-xam intrat în cercetarea dovezilor înfăţoșate de pretindatorii şi. anume : - Si 1) 7043 Mart. 3, copie încredințată de pre ispi- socul sărbesc a domnului Petru Vozvod întăritor pe jumătatea -de sat din Elieşeşti sau Căutișani partea din gios.“ - - Si Din jurnalul Curţii de apel din laşi, din 1860 Noembre 25, în: procesul dintre proprietarii moşiei Câăutişeni (fraţ:i .Boteanu, med- “perbaa şi comis Gh:orghladis, Gr. Giosanul şi casa răposatului său 
frate 'Stetaa Giosanul) cu aga lordachi Hermeziu, proprietarul Daml- 
seueştitor, cf. Surete ms. IV, 70. - : 
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126. 7043 Martie 22 (1535) Huşi. Petru Vodă întăreşte lui Ac- 

drabuş şi la ai iui Cumpârăturiie ce au făctit cu 100 zioţi în Baboşas:: 
pe Racova, de la nriaşii lui Petru Corod, a 

_ Suret de la Petru Vodă din vleat 7143 msța Martie 22. 
Facem înştiinţare precum au venit înaintea noasiră 

şi înaintea tuturor boianilor. noștri sluga noastră Triian 
feciorul luii Neghina a fetil lui Petru Corod, de.a sâ- 
bună voe de nime silit nici asuprit și au vândut a sa 
driaptă ocină dintru al său drept uric şi dires de 'cum- 
părâtură, ce au avut unchiul lui Petre Corod. de la 
tatăl domniei meale Stefan Voevoda, din doao:părţi a 
satului din Baboșâni pe Racova a patra parte slugilor 
noastre lui Andrabuş şi rudemilor lui Toader şi suro- 
rilor lui Neagă, şi Neacşăi şi lui lon şi surorii lui A- 
nușcăi drept 100 zloți. tătărăşti; cari bani iau plătit toţ; 

deplin slugilor noastre Andrabuş şi rudeniilor lui Toader 
şi surorilor lui în mânule slugii noastre lui Trifan, fe- 
ciorul lui Neghiuă al fetei lui Petre Corod înaintea 
noastră şi înaintea boiarilor noştri. Deci noi văzând a: 
lor bună învoială . şi tocmală şi plată deplin, aşijderea - 
şi de la noi am dat şi am întărit slugilor noastre lu: 
Andrabuş și lui Toader şi surorilor lui Neagăi şi Neacșă: . 
şi lui lon şi surorii lui Anuşcăi, aceale de mai sus: 
scrise din doao părţi a satului din Baboşăni pe Racova, 
a patra parte ca să fie lor uric cu tot venitul tor şi 
feciorilor lor, nepoților şi strănepoţilor lor şi: a tot nea- 
mul ce se va aleage mai aproape neruşeit nici odini- 
oară în veaci. lar hotarul acei de mai sus zisă a patra: 
parte din doao părți a satului din Baboşini pe Racova: 
ca să fie din tot hotarul a patra parte şi după hotarui: 
cel vechiu, pe unde au îmblat din veacu. Pentru a-- 
ceaia credința domniei meale Pătru Voevod, şi credința“ 
Q preaiubiţilor fiilor domniei meale Illaș şi Ștefan Vod& 
şi credinţa tuturor boiarilor noştri a mari şia mici, lar 
după a noastră viaţă cine va fi domn ţării noastre a: 
Moldaviei să nu strice a noastră danie, ci mai vârtos 
să dea şi să întărească; iar pentru mai mare tărie şi 
întăritură a celor de mai sus scrise am poruncit cinstit 
credincios boiarului nostru dumnealui "Toader logotăt.
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"să scrie şia noastră peceate cătră această carte să o leage, 
„Sau tălmăcit de. Evloghie dascal slavonescu; sau 
“tălmăcit Noembre 13 let 7268.“ | 

Face parte din arhiva de documente a d-lui dr. Dragomir Hur- 
muzescu. Cf. Surete ms. XLVI. 235. Despre Corodeşti se vorbeşte 
şi îotr'ua document de la Stefan Vodă din 1488 (6996) lanuar 14,cu 
„aceste serii de Corodeşti. Corod Stan „care şi-a avut casa pe [lo- 
rincea“ Viad Corod, tatăl ini Grigore Corod, a iul Petre Coroi, 
“Stanciul Corod, a ioanei' Corod şi altei fete. 

, Petre Corod are mai mulţi copii: o fată, mama iui Neghina și 
«noaşa iuli Tritan; pe Andrabuş, Andreica şi Malea, cumpărătorii dia 
Baboşini; 

latâ_ încrăngătura Corodeştilor: 

  

  

Stan Corod 

"Viad Corod 

Petre Corod, Giurgea Corod,  Stancial Corod,  Ioasa, a î NR 1] ; | . . : . | Ă 

. 3 : x = 7 z . fata, Andrabuş, | = i. Măruşca, Mărica, | = 2 | 2 3 

IN SI 25 so îs 
Neghină a s 
al 
“Trifan 

„127. 7044 Ghenar 19 (1536) Suceava. Petru Vodă întăreşte lul 
“Buzatul vatav cumpărătura ce a făcut cu 860 zloți de la Dragul în satul Mihăiteştii, 

Tălmăcire de pe uric vechiu de la Pătru Vv. scris 
în limba sârbască de Grigore Bogza, în Sutava la anul 

„1044 Chenar 19 în cât sau putut fiind vechiu şi rupt 
şi în multe locuri cuvintele şterse, - 

Că 'au venit înaintea noastră şi înainte boerilor 
„noştri: ai Moldovei mari şi mici sluga noastră Dragul 
şi soră-sa Maria fii lui Ghedeon, feciorul Leahului ne- 
pot de fiu a lui Forov, de a lor bună voe de nimene 
îndemnați şi au vândut a lor. driaptă ocină din privi- 
leghia de întăritură ce au avut tatăl lor Ghedeon fe- 
cior Leahului, nepot de fiu a lui Forov, de la fratele 
nostru Bogdan Vv. un sat mai sus de codrul cel mare, 
anume saltul Măceşănei, ce să numeaște Mihâileştii, slugii 
noastre - Buzatul vatav şi femeei saie Armanca drept 
86V galbeni tătărăşti, și sluga noastră Buzatul vatavul
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şi femeia sa Armanca au plătit acei de mai sus scrişi 

860 galbeni tătărăşti în mânule siugei. noastre Dragul 

si surorii sale Măricăi, feciorii lui Ghedeon, fiul Lea- 

hului, nepot de fiu a lui Forov denaintea noastră şi a 

boiarilor noştri. Pentru care noi văzând a lor de bună 

voe tocmală şi plată depin, noi aşijderea şi: de la noi 

te-am dat şi le-am întărit slugii noastre lui Buzatul 

şi fâmeei sale Armanca pe acel mai sus scris sat, ci 

iaste din sus de codrul cel mare, anume satul Măceşău 

ce să numeaşte Mihăilestii, ca să le fie lor de la noi 

uric, cu tot venitul şi fiilor lor, nepoților, strănepoților 

“şi la tot neamul lor cine va fi mai aproape nestrămu: 

tat nici odată în veaci. lar hotarul acelui de mai sus nu- 

mit sat ce iaste mai sus de Codrul cel mare, anume 

satul Maceşău, ce să numeaste acmu Mihăileştii, să fie 

- “după hotarul cel vechiu, pe unde din veci au stăpânit. 

Şi pentru aceasta este credința domniei mele Noi Pătru 

Vvd. şi credința prea iubiţilor fiilor domniei mele, liaş 

şi Ştefan şi credinţa tuturor boiarilor nostri ai Mol- 

daviei, mari şi mici. Şi spre mai mare întăritură a ce- 

lor de mai sus scrise, am poruncit credinciosului boe- 

rului. nostru dumnealui Toader logofat să scrie şi pe- 

cetea noastră să o lege de această carte a noastră. 

„. „am tălmăcit eu loan Stratulat pitar din limba 

sărbească pre limba moldovenească în laşi la anul 

1803 Februar 21. | 

CĂ, Condica documente XIV, 4 sub anno. Ispisocul nostru ns, 

vorbeşte de Forov, ca strâmoș al Dragului. De acest Forov bepet 

ne voibesc actele din 6943 Oct. 18 (1434), ca boer a lui Stefan Vodă, 

(Uleaanitki 48 cf. Surete ms..X sub anno); în 6544 Sept. 19 (1435:, se 

scrie dhipata — Pârăva ; (arh, îst. |, 2, 19 (1437), tij în 6945 Aug. 12; 

ca rianRa (UI, 55); 6946 Febr, 17 ca deponz (arh. îst, |, |, 4), 

“După suretul nostru se dau aceşti urmași lui Forov: 

1) For 1400 (ung. forro, cald) 

. 2) Forov 1430 

3) Leatiat 1470 

4) Gnedeoa 1510 

'5) Dragul Mărica 1536 
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128, 7045 Martie (1337) Vaslui. Petru Vodă îatăregte 1ul lon 

cuitipărătura ce a făcut cu 50 zloți in satui Bozieni! pe: Ligcov, de la 
Petre Boziu, cum şi: o .prisacă la Saca 6 jrebi, _ 

„o  Mâcrite citire ani [lerpa EVEROAA.. PCNApa BEM Mod 
AdECRON.,. 3HAMENITO una Hccia AHCTOAL:. Haundi Bacbkai &T> 
HAHEM. Ea3pim Ha cre urovun Scaniun'Ț. 0% npin At. .npEa 
Haatit. n, liprkă, naunaini | moaaaeeknamn Boa'kpu.. cara, naut Ilerpa 
posi$ ris ro A0Bpon Boa BRAM HEDIONOY EN AHUNphcHadBan n 
NŞOAGA EBOIO Npaget ceao Hanaik Bosnranin na „ÎNUROBI | ÎI cAna 
măcre “Ha nacnn$, ua cărom norowk mucri mecr pan "Ti 
îpoaaa. catsk nawem$ Îcon8 3a n saar TATapcKHk,  (H OVeTABult) 
câSra Haui Icon H ganaarha Scu roTrn Ei | wvenncalin nun'3H: 
fi aaa, 'vâTapekuk. 8 pSrn caovsk nâmem$ naTe$ Ro3i$. pri 
Hanu, Hi pa Hanau Boa'kpu. Hno atu BHA'Rauii AOEgOROANSIe 
HĂ TOKAEM ÎĂ MI0AN0I0 34NA4T8. | 4 bi TAKSXAEpE caini H 67 
AC Ada îi NOTEpAAHAu TOT3 ceao naum EOSItauin, Ha. Auukog'k 
W EAtio di'kero Ha IlacuS. na eso noronk mure uree XEpaitt: 
dă ter caSa'k | namenS Lwnovy Spuk n CR B2CEA AOXOAAI ta. 
i Aik'rea cre. H Snoyuarom £ro Hi npaSnoVuaroa ro îi npat- 
pron cro-.u BACEMOV poa KTO c'k Ha W3Reper HaHEAn%Hin 
HfNOopSuictino tia grkkbi, a XoTap | Tous BBIIUEIIHcatinon$ .cE40 
HanmR Boian 119 Ha AnukoRa.. Aa cer GOT Sen cropoii. not- 
Tâpom$ xorapă. nokSaa u3 B'kq GO AHBAANI, â Nak. XoPap ToA5 
M'kcTo Wr nacuk | Io Hă cSom norou'k mucoase REpAÎ 

„MĂ EET TBKALO UISCT EPA. Ă Dak TIpHRHATA 34 po Haaa Iu: 
wr RS w'r poaurea'b rcnagăau G'redana Borgoai. n GT ren- 
ABâAIN HA NOTEphiitAeie Ha Toe | cea H ta 'ror8 mrkepo wr 
MicHKE. COHH c$T cRAMEHII. tak cc RRAon$ TCHAEAMH. H BOIAp94 
CENABAUI, Ha mo ser B'kpa nameno FCOARAMH RBIUIENHCANNOMIE 
Ierpa Bocoan n: e'kpa Np'REZSArBAE ! HHX cHCOg  FeNABAII. 
Haitaa un Grepana. n e'Epa Botap Hauink. pa nana 85 ABOpHHK. gkpa nana 'oTp&mana, e'Epa nana c&pHnKo. B'kpa nana 
RASAA Hi Mană Toadrpa pita | aagcge yornicon R'kpa natia 
AanuSaa n B'bpa nana nuraa npreananone Hemeuckuy. B'kpa. 
nana Kkp:u$na n B'kpa nana Toaatpa NP KdAaBOEE HORCrpAAckHy. 
abpa nana Muysaa noprapk cSuancrare. &'kpa nana Apariuana 
cnaTap't. akpa nana Ma'rerama &ncT'kpuuka, a'kpa nana fAatora 
nocTeannka. &'kpa nana IlonzcSaa uâtuniika, ekpa nana KoaSHa. 
CPOANHkA. R'kpa nana Apaxchna Koduca, ui B'kpa gackț Borzp



    
  

HAUIX MOAAAECEHY REAMENȚ i Ada, 4 10 HattAt BOT TG 

BEA PENAPA Name AEAAĂN MoapatcTu. Or A kTPei Hăniy Hat 

SP uătiero poAd Hat. Bak BSA ore GA UAREDET PCNADEM GHTIi 

nau sf: Beata, Ter BH Hat HEnopSiia Hatiisto Adana. Îi NSTBBAA- 

Aeie, aan um STBPAAMA i Sapkritia.  BANSItte EC Ut AdAr 

4 DOTBUZAHAI Ba UTE KSMIAN aa HĂ npaziu nim'kan, d Ha Bea 

mec ipiuser n Srapaiiaenie PomS Rata Bit eNINCANHOAIĂ RE- 

aka cca vameat e'kpueS  nan$ moaitpă sorederS nucaTui îi 

HAS: Ea npuekeu'ru ncemS auct$ namen$, nuicaa 5 LACAS 

jo dsaoureiSA. Rare ame, Acta AMaprie. E 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 

țării Moldaviei ; ştire facem cu această carte a noastră 

tuturor care pre dânsa vor căta, sau o vor auzi Ce- 

tindu-li-se; adică au venit inaintea noastră şi înaintea 

a lor noștri moldoveneşti boiari a mari şi a mici sluga 

noastră Patru Boziu de a (ui bună voe de nimeni silit 

nici învăluit, şi a vândut al său dirept sat anume Bo- 

zianii pe Litcov și un loc la prisaca de pe pârăul sec, 

loc de șese jirebii ; acelea le-a vândut slugii noastre 

lui lon, drept 50 zloți tătărăşti; și sa sculat sluga 

noastră lon şi a plătit toți deplin acei mai Sus scriși 

bani 50 zloți tătărăşti în mânule slugii noastre lui Pătru 

Boziu înaintea noastră şi înaintea a lor noştri boiari. 

Deci noi văzând de Wună voia ior tocmală şi deplină 

plată; şi noi aşiiderea înşine şi de la noi am dat şt 

am întărit acel sat anume Bozianii la Litcov şi un loc 

la prisacă: pe pârăul sec lo de șese jirebii ca să fie 

slugii noastre lui lon uric şi cu toate veniturile lui şi 

"copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi răs- 

trănepoților lui şi la tot neamul lui, ce se vă aleage 

mai de aproape neruşuit niciodinioasră în veaci. lar ho- 

tarul celui de mai sus scris sat anume Bozianii, ce-i 

pe Lişcov, să fie dinspre toate pă:țile pe vechiul hotar, 

pe unde din veac au îmbiat» Şi iarăşi ceale privile- 

gii ce le-a avut lon de cumpărătară de la părintele 

domniei meale Stetan Voevod. şi de la domnia mea de 

întăritură pre acel sat şi pre acel loc la prisacă, ei le-au 

prăpădit precum iaste cunoscut şi domniei meale ș 

Surete și Izvoade, Val. XVII. 
13.
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Boiarilor domniei meale. lar spre aceasta este credința 
«lomniei mele mai sus scrisă Noi Petru Voevod, și 
credința preaiubiţilor fii ai domniei meale Iliaș și Stefan 
şi credința boiarilor noştri, credința  dumisale Huru 
dvornic, credința dumisale Totrușan, credința dumsale 
Scripcă, credința dumsale Vlad şi pan Toader par- 
calabi “de Hotin, credința dumisale Danciul și pan 
Liciul parcalabi de Neamţ, credința dmsale Crăciun și 
credința dmisale Toader parcalabi de Novograd, Cre- 
dința  dmsale Mihul portar de Suceava, credința 
«Jumsale Dragşan spatar, credința dumsale Mateiaşi 
visternic, credința dumsale Albotă postelnic, credința 
dumsale Popăscul ceaşnic, credința dumsale Colun 
stolnic, credința dumsale Draxin comis şi credinţa: tu- 
turor boiarilor noștri moldoveneşti a mari şi mici. lar 
după a noastră viaţă cine va fi doma țării noasire a 
Moidaviei, din copii noştri sau din a! nostru neam Sau 
pre ori care altul Dumnezeu îl va aleage :să fie domn 
țării noastre, unul ca acela să nu strice a noastră da- 
nie şi întăritură, ci mai vârtos să le-o întărească ŞI 
împuteriască, căci că înşine i-am dat şi izam întărit, 
pentru că a cumpărat cu ai săi drepţi bani. lar. spre 
mai mare tărie şi puteare a tot ce sa scris mai sus 
poruncit-am la al nostru credincios boiariu dumisale 
“Toader logofătul. să scrie şi a noastră 'peceate să 0 
ieage cătră această a noastră carte. A scris în Vaslui 
fon Flocescul la anul 7045 luna Martie. E 

„Pecete Acad. Rom.. CVII, 10, donaţiunea Virgil Caraivaa. Cf. Surete ms. XXI, 134.: : . 

129, 7045 Măr 19 (1537). Pătru Vodă Rareş. întăreşte Iul loa „Măcău cumpărătura, ce a tăcut cu 230 zloți în Bogdănești pe Siret de da strănepoţii lui Mihul Pojar. 

„ Suret scos de pe un ispisoc sărbesc de la Pătru 
Vodă din văleat 7045 Mart 10. a.  Aşe(a)rat acest ispisoc precum 'au venit înnaintea 
doastră şi înnainte a noştri Moldavii boeri = Crăciun 
îitor Petrei lui Pojar și fratesău Crăciun și sora lor
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“Tudora nepoți lui Pojar = strănepoţi Mihului Pojar, de 

a lor bun(â) voe de nime siliți nici asupriţi şi şau 

vândut a sa driaptă ocină şi moşie de întăritură tau 

avut moşul lor Mihul Pojar de la niainul domniei meale 

Stefan Voevod, a patra parie din Bogdăneşti la Siret 

au vândut-o slugii noastre lui lon Măcău drept 230 

zloți tătărăşti şi dându sluga noastră ion Măcău și 

plătindu precum scriem mai sus aceşti bani 230 zloți 

tătărăşti în mânule slugii noastre lui Crăciun, care au 

jost fetor Petrel lui Pojar şi frăținisău iară Crăciun şi 

a surii lor Tudorii nepoți lui Pojar, strănepoții Mihului 

Pojar, vin înaintea noastră şi înainte a Moldovei boiari, 

şi noi văzind a lor bună învoială şi tocmală şi deplin 

plată, şi de la noi i sau dat şi i sau întărit tot pe a 

sa a patra parte din Bogdăneşti pe Siret ca săi fie 

slugii noastre lui lon Macău şi de la noi uric cu tot 

venitul lui şi a tot niamul lui, şi acest uric sau Scris 

in credința domniei mele Petru Voevod, şi al noştri 

preaiubiţi fii Stefan Voevod, lie şi a toţi boerii. 

Acta Gr. Tabacariu, Condica doc. LX, 4 sub anno. În legătură 

-zw acest uric avem 2 alte urice, publicate în Surete 1, 248, 250, dia 

anii 7044 April 27, Hârtău, in aceiaşi afacere cu Bogdăneştii şi ur- 

maşii lui Mihut Pojar. 
| ' 

Unind arătările celor 3 urice de la Pătru Rareş, cui uricul lui 

-Steian cel Mare din 5980 Aprii 25 (|. Bogdan DStet, 1 169), reiese 

acaastă spiță a Pojărăştilor. : _ 

Pojar cel bătrân (cătră 1400) 
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(vâna lui l0n Mâcău)
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130. 7048 Mai J]/ (1549) Hârlău. Stefana Vocă Lâcustă întă- 
reşte Eiincăi Pioscă -cumpărătură ce a tăcut ci 220: zloți 'de la îratele* 
său T. Ploscă 'în-Criceşti, jumătate din a treia parte. : : 

4 Macrue Bere, aim Geza Bocgoaa- cun crapare Ge 
dana Botnoan. rehApa Seman Moaaascren. Bnamenne una: 
HCCHM AHCȚOA Haina. KZCEA TO Ha tea az3pnr. tau | urban 
cre Scanimnur, co HpiLAE NPAaA hac. fă IPAA Scumui nau au 
doaaaeeruan Botapit caovra nau Foaarp accea, ne cre 49- 
BpOIO. Oa. Het nene | nSătacnn ARDPHCHACEAH, În. poat 
CBOIO HIpâtor GoTHun$ iicupugnaie. 34 mapr$Spite Ipi9 AH Hiaah GOT 
[ETPA BOERCAN COT 'PpeTSI uacr ceao Gr Rpbițiă 10 | A0antta. 
MA DBoAdA ctcPpu. câcei anna 3a AEACTA Hi AEAAtCATr S4ără 
TaTApekiiX  KOAH 60th Naa'rhah raaeS ceaun. n everanuncl Gaunta. 
"ră Bataa | han Sen Terhi nunenticaniani rmukattcR Baat ra. 
TâyckHk. 9 pSku 'reantpr nacâua, Apa Baci n pa, Scurt 
HâuIHiti  MOAAaBckumtn Botăpui, HO ni! HA Bon EX AcBpoRea- 
NSE TZKME:KI hi HeabSr SanasT$, a ai Tăkoă n (PAC AdaH: 
W HOTApa Anat Eco Cani soc npaapeueurner vom „rperSie 
ac CE49 GOT pe | WElțiA NOACRANA. KARE pă ECTR E (7 ac 
OVpHKb. că Eăcka aokoaon en n akren cn ui Snovuarea cn îi 
nprkoviisuareat e vi npapspkroa en n Baceus PoAS en kre ch. 
„A WSBEDET Hanpanmint nenspSureno HHKoanie Ha aibrn: â xorăp 
TON, HOAApEiEnHen noaoghun COT Pger$ie uacm tao. VOT kprutajit 
AA ETA wr Scere vorapa | wr "fpersre uacr Moses. a 60 
HARIDHŞ_CTopWH Aa EC NOCTapoa XorapS noSa n abea vest: 
Bânn. ă ta 'ro ccra 'kpa Hâuere reaa. BNtIEnNcauHar> | ai 
“Cregana nosmeai. n Boa HP'ERABAPBEHIIBI CICA FEAA tu 
antăahapa n Gredana. n t'kpa Botap năumnț. tkpe nana opor 
ARWpHHKa. B'Epa mana | naaaa. f'kpa nana ekpinta. n'hpa tanc 
Kpâsiota. &'Epa nana nensckoyaa n nana IManreinuz HOPE AA AGOBI XoTHHekuy, n'kpa nana Mark n mana rpoSaa apt. | aatore: 
HEMecknt, B'koa nana SurSpSaa ui nana Alareama: Iapa a4Retier 
HOBorpa AckuX, B'kpa an: AlhySaa fepTapik cewancnaze. e'bkpa. 
mată Aparusana cnarap'k. a'Bpa nana Kpaciibiina thcrăgntita. pekpa" 
Hapa G'rovpsa necreannta. “hopa nana I[edSaa uatununa. nkpa 
nana AovaHa croanhna. B'kpa | nana Jerpaura Romica n h pa 
RECAY REIa) HatHX  MCAAARCKHE. RARI N AaaHx. A Ho Hattrte 
“amRomk re Barr FeHApA Hauien Beatâri,: cor akrin Hârpt. 
WAN | WT Hâutire poa Han nak sta Kero Bra HBGEAET Pen Apei. 
ATU, MADE BEA MEA MABTROEI, OTP bici HERPĂUL A DEA MED EI 

v 3
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sania. si STII ACU, AAHBN | ci STSPBANĂ N Srpkana. 34- 

ASE căt EN AAA novapa Alan. Sa Ip Whd kSBHaa co&n: 

a ces pain rima a na coaute iphuocra îi NOTBpAAEAL | sie 

îomS pace hiteniicaline$ ceata temi liautn$ Bkpuotb 

maus rorpSiati$ asroberS micaTii 4 dau $ neuar - npăinibeuru 

cau anerS nameinS | tneaa ASka Gpnanu, 5 NpzAWE. BATE 

aaa. Ata. Mat. ai Aith, - 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod. 

fiul bătrânului Stejan Voevod, domn țării Moldaviei; 

ştire facem cu această carte a noastră, tuturor cui pre 

dânsa vor căta sau 0 Vor auzi-o cetindu-se; adică au 

venit înaintea noâstră şi înaintea tuturor a lor: noştri 

Moldovenești boiari sluga noastră Toader Ploscă de a 

sa bună voe de nimene silit nici învăluit şi a văndut 

-a sa direaptă ocină din direase de mărturie ce ei au 

avuț de la Petru Vodă, din a treia parte de sat din 

Criceşti, jumătate; iar aceia au vândut-o surorii sale 

“Elincăi drept doao sute şi doaozeci de zloți tătărăşti, 

când el şi-a piâtit capul; şi s'a sculat Elinca dea 

plătit toţi acei mai Sus scrişi bani 220 zloți tătărăşti 

în mânule lui Toader Ploscă înaintea noastrâ şi ina- 

intea tuturor alor noştri: moldoveneşti boiari. Deci noi 

văzând a lor de bună voe tocmală. şi deplină plată, - 

jar noi aşijderea şi de la noi am dat şi am întărit în- 

şine. Elincăi cea de mai sus zisă din a treia parte sat 

„de "Creceşti, jumătate, ca să-i fie şi de la noi uric cu 

“zoate veniturile ei şi copiilor ei şi nepoților. ei, şi stră- 

-nepoţilor ei şi răstrănepoţilor ei la tot neamul ei ce i 

se va aleage mai de aproape neruşeit niciodinioară în 

eaci. lar hotarul celei de mai Sus zisă, jumătate din 

a treia parte sat din. Creceşti să fie din tot hotarul 

din a treia parte jumătate; iar despre alalte hotare 

să fie-.pe vechiul hotar, pe unde din veac au im- 

biat. lar la aceasta iaste credinţa domniei noastre 

-mai sus. scrise Noi -Stefan Voevod şi credința 

- prea iubiților fii ai domniei 
i 

fan şi credinţa  boiarilor noştri, credinţa: dumisale 

Hurul 'dvornic, credința dumsale Vlad, credinţa du- 

misale 'Scripca, credința dmsale Crăciun, credinţa
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dumisale Popăscul și dmsale Şeptelici parcalabi de 
Hotin, credința dmsali Manea şi dmnelui Grozav, par- 
calabi de Neamţ, credința dmsale Ungurul şi dmsale 
Mateiași parcalabi de Novrograd, credința dmsale Mi- hul portar Sucevei; credinţa dmsale Dragșan spatar, credința dmsale Crasneş vistiarnic, credinţa dmsale 
Sturza postelnic, credința dumsale Sturza postelnic, credinţa dumsale Steful paharnic, credința dmsale Lohan stolnic, credința dmsale Pătraşcu comis, şi 'credința tuturor boiarilor noştri moldovenești a mari şi a mici, lar după a noastră viaţă cine va îi domn pământului nostru din copii noştri sau din al nostru neam sau pe oricare altul îl va aleage Dumnezeu să fie domn pâ- mântului nostru acela să nu strice a noastră danie şi întăritură, căci că înşine i-am întărit pentru aceaia că dânsa a cumpărat cu ai săi drepţi bani. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai sus po- runcit-am la al nostru credincios dumisale Totrușanu logotătul să scrie şi a noastră peceate să o leage de această carte a noastră A scris Luca Sărbul în Hărlău la anul 7048 luna Mai li zile. 

Originalul pergament foarte bine păstrat, însă pecetea şi şnurui: lipsesc. Este şi un suret din 1898 Sept. 22, făcut de ierodiacon Miroc, pe care l'am publicat în T. Codrescu I, 132, după Condica d-iui Etnii Miclescu, Cî. Surete ms, XXXV, 125, 
. „E primul original, care Pam găsit până acum de la Stefan Vodă, zis Lăcusta, de oarece îratesău Peiru Rareş de ură şi de cludă mai pe toate le-au rupt. Se'vede însă că pe al ilincăi din Chirceşti. n'a pu- tut să-i rupă, ftiad un cap de femse, cărela i se întăreşte dania şi cumpărătura. Aici Stetan Vodâ zice lămurit că e fia? bătrânului Siefan Vodă, şi:şi dă ŞI copiii. Am avea dar aceşti trei nrmaşi ai maralul Stefaa, care toți domnesc în urmă-i: : 

- Stetan Vodă cej bătrăn a) .:Maria Radu Vodă b) —— Maria Rareș „=? i din Hărlău :. 
Bogdan Vodă Petru Vodă Rareș Stefan Vodă Lăcusiă „....: Cegitim) „02 (natural)? ? = X (nataral) . =: Lăpuşneană lleaha 'Despotina - - | | : ; : i : i , Dia Stefan Vodă, Pătră (Alex). Bogdan, 2 53 Ş9 Alexandru, Stetaa =”: Vodă Lăpuşneanul) . ea E 25 SE mata SEE | loa Voevod — Ruxanda 2 $ & 22 Mircea Vodă, (cel cumplit) Bogdan Vodă = = Ciobaniii
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131. 7053 (1545). Pătru Vodă Rareş întăreşte lui Potârcă cum- 

părăturile, ce a făcut cu 200 zloți tătărăşii în Leuceşti şi cu moară în 

acova, 
Ă Ia 

Maer nătier ani Îlerpa Boeseăa CENApA Beata Aa4dt- 

co BHAMENTe WMA ccm AHCTOM Hai BCA FTO HA 

MEA. BAD Han Iron £ro Scânutii'r. COE HBIHAGIIA pa, 

HAM îi PA Iau mn MOAAĂREEHM ES i akpu. nam caSrH ASE 

n apar ere doc n cgeronunun HX Bpaani. n CECTpA £I9 skruua: 

abru  Annuni. Do HE ASBpeNi. ROSA HK HEnonS En, AHN 

ApienAcRâni. N NpoAdăn CBS npaRSIe GOTHHnoY Hi AAAUHNS. Hc- 

npnanaie KSutAAce 119 UMaani API HX ABHA. GAT RpaT anti 

renagadut, Grejana BoEBOAÎ. COT NOASBHIA  CEAD GT AcSueipi Ha 

Panog:k. oare ca H3StpeT. $ nat mar ere flu. n CE MAH, 

Pă UPOAdAn caoysk namenS UTP | Ba Ba ABA cTA BAaTi Td- 

TPapekbik. 1 SCTABUIHA caASra Hai NOTPARA BatlăâTita Seri HCNOAH& 

vorbi  RIUIENACANHĂN uuukan c BA4T PATApcRHĂ $ p5rn cara 

ama ASE HI BPATOV ELE Moeun n ceerpu | unuS HX Bpa anu 

w cecrpu ro btu Area Anu nea nasu îi npba H8 

una calin, ue ati RI A ABUII MXII PAPEI HI HoAtoR BauaaT$. 

AAA PakMEAEpE 1 (PT MAC Ec Adu 7 Ho | "TepzAtiart 

cass name NOTPARH, ee MpAADEUEREE dac ct ROAnEO CA 

uaetpeT act MAT MĂ fun. GOT MSAORHNA CEA WT AcSUEIHH 

MOT AMAR, Up Mă Pakogik. Rako Aa EC smS ui OT hac SoHEZ 

u CA BACEAL ACYO ASI emS | AkTem sro suSuaron Ev i 

npkSnSuarom ere. H npapSprkrem ro. gacems poat ro RTY 

ek a IBREDET naBEantkHin  HeDspSIueit te uuoanite na B'krh. 

a YoTap Ten. np'k apeuennoii dac cea9. COT NOAVEHHA | cea WT 

au n COT Matt IN9 a Pakog'k.. Aa EET FCAHEO ca UBBEPET 

uact Mast HX ast, d „COT HUH cropeon nocTapeai$ NSTapS. 

NOKS Aa H3 ghia GOXHZaAti. a atita ca h3HanasT whit NU 

ua wm ore crea ! mă BIEEOAL pEKOAMIH AakSePa. 4 TH pH 

ENA HHTAE Ad. Hi WAUSIOT HA Ana .BAkeii NPAA, HadtiMHi NB 

Ghita. 4 ha TO ET grbpa Hauitro PCA BRBIMDENUCANNACE Mbă 

Ilerpa goezoai n B'E94 npb az Bate BAH sIXE 1693? renatâhi Laraiu & 

i Gredpana n 9CPANPHUA N erkpa Botap HARA. abpa .nantă 

1395 AOpINAA. ghpa mană K5RA. ekpa Dana Bop. |! nana 

Grasu Magia AaROBE XoTHHCRBIĂ. grkpa ana XSp8 H Nâtia Mupona | 

NpaXa4aRoBt Reasueneaţi. SEpă nana Ianapă hi nana Tamna apă 

KAMaEORE HogODpAAcknit. grkpa- nana „Meroa. EAGTHROBHIA.. nopTape
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eSuakearo. t'tpa and pita enarapb. a'koa nana fMoyuaa : guc- 
Viapunta, E'kpa nana ypasspa uocreanua, aripa nana llerpaura 

„ MâmHika. Bkpa nana HkrSaa croanuta, &'kpa nana (loc gol) homnea, n Rlpa Bec Bsrâpiee HAI, AMA A atekhiȚ | BEAIUȚ î 
Maăiy 4 ne Hâtneai ura are BSaer FENAPA NANE Beah 
Won ageteu vor area HAI HA AP Hatitre poa6, Han Hat 
SSA Boro B5 HSBEDEP ICDAGEM FITI Hate BEA MOA A anche. “vor nn ! restul lipseşte, pergamentul fiind tăiat. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Pătru Voevod, doma țării noastre a Mo'daviei, ştire facem cu această a noastră carte, tuturor cui pre dânsa vor căta sau ce- tindu-se o vor auzi, adică au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri Moldoveneşti boiari ale noastre Slugi Lupe și fratele. său Josea şi nepoţii lor de soră Bradici şi sora lui Neacșa, copiii Annei; de a lor bună voe de nimeni siliţi nici învăluiți și au vândut a sa direaptă ocină şi moşie din direase' de Cumpărături ce âu avut maina lor Anna de la nepotul domniei meale Stefan Voevod. din jumătate sat din. Leucești pe Ra- cova, cât se va aleage în partea mamei ilor Annei, şi CU moară; acelea le-au vândut Slugii . noastre lui Po- fârcă dreptu doao sute zloți tătărăşti. Şi s'au sculat Sluga noastră Potârcă şi a plă it toți deplin acei de mâl Sus scriși 200 zloți tătărăşsti în mânule slugilor noastre Lupei și fratelui său Josea şi nepoților lor de soră lui Bradiciu şi sororii sale Neacşei, copii Annei, thaintea noastră şi înaintea a lor noştri boiari. Deci noi vâzând a lor dreaptă şi deplină plată; iar noi a- şijderele şi de la noi înşine am dat şi am întărit slugii noastre lui Potârcă cea de mai sus zisă parte de sat, câtă se va aleage partea mamei lor Annei, din ju- mMătate de s:t din Leuceşti şi din moară, ce-i pe Racova, ca să fie lui şi de la noi uric și cu toate ve- miturile lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţi- “lor lui şi răstrănepoţilor lui. şi la tot neamul lui, ce i. se va aleage mai de aproape. neruşeit nici odănăoară în veaci, lar hotarul celei de mai sus zise părți de sat din jumătate sat din Leuceşti şi din moară, ce-i pe
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“Racova, să fie cât se va aleage partea mamei ior Annei, 
iar dinspre alalte părţi, pe vechiu! hotar, pe unde din 

veac au îmblat. Jar de se vor afla niscari direase de 
la acel Stefan poreciit Lăcustă, iar acele direase nici 

odală să nu aibă nici o leage înaintea a ior noastre 

rivilegii. lar la aceasta iaşte credinţa domniei” noastre 

ai sus scrise -noi Petru Voevod, şi credirița prea iu- 

Viţilor fii ai domniei meale lliiaş şi Ştefan și Constantin 

i credinţa boiarilor noştri, credința pan Huru dvornic, 

Yedința pan Crăc, credinţa pan Borcea şi pan Sturza 

rcalabi de Hotin, credința pan Huru şi pan Miron 

rcalabi de Neamţ, credinţa pan Şandru şi pan Tămpă 

prcalabi de Novrograd, credința pan Petre Varticovici, 

pitar Sucevei, credinţa pan urie spatar, Credința pan 

Mhila visternic, credința pan Hrăbor postelnic, cre- 

dila pan Pătraşco stolnic, :credința pan Neagu, cre- 

dim pan (Plaxa) comis şi credința tuturor boiarilor 

no$i Moldoveneşti a mari şi a mici. lar după a noastră 

via| “cine. va fi domn ţării noastre a Moldovei din 

«copi noştri sau din al nostru neam, sau pe oricare 

altul va aleage Dumnezeu să fie domn ării noastre 

a Miaviei, acela să nu i strice a noastră danie şi 

întăriră, ci mai vârtos să i-0 întărească și să i-o 

impuinicească, căci că şi noi i-am dat şi i-am întărit 

pentriă lui adevărată slujbă cătră noi şi pentru că a 

Ccumpăt cu ai săi drepţi şi curaţi bani. lar spre mai 

mare lie şi puteare a tot ce sta scris mai sus po- 

muncit-ă la al nostru credincios boiar pan . . - - logo- 

fătul si scrie şi a noastră peceate să 0 leage de a- 

ceastă Noastră carte. A scris... În... la anul... 

luna... Îgile. . 

„Acta olo,. Paogeşti, Vaslui; ct, Surete ms. XLII, 449. 

„intru cât se Degte aici de Stotan Vodă Lăcustă, frate vitreg cu 

Pătru Vodăiisocul e din a doua domie a lui Petru odă i a A? 

Com insă dit pui acestei de a doua domnie iipsesc srice 1 aoii 

7051 şi 7052, de arme contra Poioalsi; după tista boiarilor, 

1 Mobilă cu Dao [d visternicie, Şi r 

di Etrim Huri, Borcea în vornicie, presupunem, că uticul a tos . 

 



132. 7054 (1546) regeste. Pentru lItriaeşti. 

„„..măcar că Costachi Honcu s'a pricinuit ca să au 
treacă moşia lItrineştilor peste părău în mijlocul răn-. 
nicului, după cum mearge linia de la o piatră la alta, 
zicând că ar fi având și ispisoc şi răspunde între 
Părțile țărmurilor pârâului; de care au scris şi o copie 
nejstălită de nimenc din aau/ 7054, iar nu ispisocul cel 
adevărat, şi cu adevărat aşa scrie îmbele părțile ţer 
murilor părâului; dar nu au putut pune nici un temei! 
pe această copie, una că nu-i iscălit de nimene şi 
doile că la izvodul stolnicului Constandia Lazu, ce-i ru 
209 ani în urma âcestei copii de ispisoc şi arată căşi 
atunce au avut pricină pentru o bucată de loc, cro - 
trăgea Gheorghe Honcu, tatăl acestuia, cătră moşiesa 
Băloșeșşti şi atunci s'au dovedit că jaste linie dregtă 
de ltrinești, iar nu de Băloșeşti. 

Din mărturia hotarnică a lui Vasile Canţir vornic de poari din 1807 Decembre 6, pentru moşia Itrineştii a visternicesei Eczerină lanculeu, cf. Surete VI, 185, 

„y433- 7054 Mart 20 (1546) regeste. Pentru Răazeşti îălciu) „pe Elan. | - 

„.„ Copia ispisocului domnului Petru Voe+d din anul 7054 Mart 20, îacredinţată de divan la £3 No- embre 10 supt No. 1992, prin care întăreşte luOance, lui Neag şi surorilor sale Sora,i Cătdlina i altorudenii pe a lor. direaptă ocină, ce au avut după oul ior Danciul Horga; cumpărâtură de la Stefan »dă, trei părți din sat din Rănzeşti, partea despre Ela precun? și a patra parte altor neamuri arătate prin SPiSOC lar mai gios zice: „din luate aminte Cută ișpi- socului comisia a venit în lămurire, ca moş: Rănzeştii, după ispisocul domnului Petru Vozvod di7054 Mart 20, trebue cu trei părți să treacă valea Cii şi să se Sue păn în zarea Elanului, spre indeplini+ cuvântului din -pomenitul ispisoc că au întărit ac trei părți dinspre Elan şi de cătră Elan“... e 
Dia: mărturia” botarnică rădicată în 1840 6 23 pentru aie- gerea moşilior Harbuiii, lvăşcanii, Ranzeştui, şi 'teştii. CE. Suzete MS, XII, 554. - ”
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134. 7054 Martie 25 (1546) regeste. Pentru Stoişeşti. 

„..1) 7054 Mart 25. Uric sârbesc de la domnuf 

Petru Voevod cu tălmăcirea lui de Evloghie dascal, 

întăritor Badiulni și femeii sale Muşăi pe o giumătate 

sat de Stoeşești, ce iaste supt dumbrava Leahului de: 

cătră apus, pre care giumătate de sat lau cumpărat 

de la Anghelina, giupăneasa lui Hrană dvornic, fata 

Marușcăl, nepoata Giurgli Pântece drepţ 200 zloți tă- 

răști. | 

Din anatoraoa veliţilor boeri din 1821 Febr. 10 în pricina aie- 

gerii părţilor poruşnicuiui Anastasâ Ivanovici, giaerele lui Gr. Scariat 

şatrar despre părţiie casei răposatului post. Matei Costachi. Suretu: 

acesta îl arată poracicul Aa. Ivanovici. (Ci. Surete ms, XVI. 402). 

135, 7054 April 6 (1546) Huşi, Petru Vodă întăreşte popei Ga-- 

vril' Secară un ioc de prisacâ dia locul de fânaţe al Popeştilor, cum- 

părat cu 40 lei de ia Lupe şi va cuprinde atâta loc, cât va putea 

azvârli un tânăr cu măciuca. 

+ Macrite RiiEtO Aht NEPPA ROEROAA PENAPA BEMAI AMA 

AGBCROIL,  BHAAENTO UHUBA HCEBAL Hasta AHCTEA AZ Ai Ko 

Mă Nem EZ3pIT HA EIO umSun  ScattuuitiT. 0% UpPHHASUA EOAĂ 

MâMui H DPAA NA Măită AMA Adtekii | au Botapii casa aul A5n€ 

CHA CITA ACHOB gauSr  coaoatona Ajtaka 110 CROE ASRpOU Boat 

ecua nenouSaten d tienpucitaefăti H Wpoaăa BCE IPA wru [at 

wm: cacere pasăre Spuita ucupnanaită ARAA cRoere | coApiteia 

Arată 19 CDU MASA or npit aaa Hăuero tor d4fĂanApA BogBSAI 

cauS itacuiS S$ XOTAo [no neipsats cpeas ta [ou macrp wr c6- 

nomar $ noaccrii EPAARPBTSPH. "a UPOAAA mer$ HAcukS trout 

răgpu | aS ceRapA Să uerup ActkT 344? m ATapetiii 1 BanAeTHA 

NOHA TARDHA CEAPĂ Sc oTH ENINICARH uHNEaH d BA4Y râ= 

VăGCHUL HCIIOANA NPAA ham 1 NPAA Nain, goa'kpei. Ho A: 

Rua keme HX He ASRpSIO BOA4I spoaanie | noautie  BanaaTă. 3 

MRI PaAROMAEGE HM WDT MAC gcâtbi  Adăb 1 NOTEPAANAN moe UBAA 

prugnăa Hack $ yoTap. NODEMIA $ Roaocr KPBANTATURII nouă 

TARpuAb c6tApA Kako Ad GT sus wr hac BpHE C4 [az eee? 

Aso | ac. 65 n akrean Eroi “Snouapoatn £ro n npkSi5-" 

“uapoaii ro hi npkipSp A Toâtt ero n BACEMS poAS. ero ETo câ. 

1) Originaiul era cA ce
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AS H3BepeT HanEani:kuin nenopSurenia MROAA:E na kk. 4 
„NOTâp TON Raci is ecr | $ NOTAp Ton Acu 1ţ10 ecT | $ 
ȚOPâp HONDA Ad Ec HOat Ec VoTap FALNOE MACH 1 KOAIt 
BBAET. A0U6 BEA, EAI MOAOAEILh WF CPAA Daci CAHttait 
SHEAtn ha: Secu cTopouti- 4 a ro ec B'lipa  măttro rcaza 
HHUWE fiHcaliăaro ati nerpa Bortcui u :“k | pa np'keazană6- 
HI ENDE rca ati nălaută ui credatta ui Kocranmiinta ti Bkpa 
BoTăp Hannik Erkpa natia XSpS ABopiuita, E. ui, copuk ui mata 
CTSoAH NpBRAAaROBE oricui. E, n, nerph tpanonnua, B, i. 
VipS | n nana  Aponia npakaaanete NEMERRUL, E a 
API H Dâtia "Tana fipattasanoteţ [sic] HOBOLPAACRUY, BN. "UETo4 
HâpTHkoRnua noprap'k COMARCROLE, A. 11. Opiia chatagit, B.a. 
Moina enerkpuuka, e. n. | xpatopa IOCTEANNKA, E, 1, VIMA HI 
Erkpa nana  na-rpauita wkinna, e.n. ukrSaa CPOAHIRA, E, îi. 
MAGI KoAiica (n tkpa Bac by ROTâP) Hautiy MOAAaBCRHI BEAU 
 MAANY, d Ho ate unor aro năaer TEA Wamneii Beata 
tor Apkwea HANUL H4u Gr nauiero Bouta HAN Hâk BOVAROTO E 
HSREDET ERITU  FENADEU  Hâtuicu Beau MOAAAECEON VOT GH Hi 
NEMpSHIa  nauiero aaauia u HOTEpAXAeia aanuti nai Sep'hiina 
H Srăpzana BanSae ecatbi ui Ad E NOTEBRANAH 84 (Ip4- 
no php US caSanS n 8a 119 WH COGH REAHA 14 con paziti Ri 
kB. a 14- Boainee Epiknocr n NOTRpAAAeuie mons aAceAs 
Fa uBiucano AS geaka ecatn riatieus a'kpusa. nauS | mararanu$ 
soroderS ancaru ui namS ueuar npnekcuTu tcemS aucrS ta- 
MeMS, meaa Îi nncag.$ NSCEţ tare na acra aupuia 5. 

_Cu. mila lui Dumnezeu Noi Petru “Joevod, Domn 
țării Moldaviei, ştire facem cu această carte a' noastră 
tuturor, Cui se cade a şti; sau cetindu-i-se o vor au- zi-0; adică au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri moldoveneşti boiari, Sluga noastră Lupe fiul lui 
„Spiridon, nepot lui Solomon diiac, de a sa bună voe „de nimeni silit nici învăluit, şi au vândut a sa direaptă „cină din al său drept uric privilegiile bunului său So- „-lomon diiac, ce el la avut de la străbunul nostru, de 
1a Alexandru Voevod, o prisacă în hotarul Popeşților, 
în mijlocul unei părți din Jânaţe în ţinutul Cârligăturii; 
de a vândut cea prisacă lui popa: Gavril Secară drept 
A0- zloți tătărăşti; şi a plătit. popa Gavril Secară toți 

N
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cei de mai sus scrişi bani 10 zloți tătărăşti deplin 

inaintea noastră şi înaintea â lor noştri boiari: Deci 

noi. văzând a lor de bună voe vănzare şi deplină plată; 

iar noi aşijderele şi de la noi înşine dat-am şi am în- 

tării acea de mai sus zisă prisacă în hotarul Popeștilor 

în ținutul Cârligăturii popii lui Gavril Secară, ca să-i 

fie lui de la not uric cu toate veniturile, lui şi copiilor 

lui şi nepoților lui si strănepoţilor lui şi împrăştiaților 

lui şi la tot peamul lui, ce ise va aleage mai apropiat 

neruşuit nici odănăoară În veaci. lar hotarul celei pri: 

săci ce iaste în hotarul Popeaștilor să-i fie cât iaste 

hotar unei prisăci şi cât va putea zvârli un fânăr din. 

mijlocul prisăcii cu O măciucă în toate părțile. las la 

aceasta iaste credința domniei noastre mai sus scrisă 

Noi Petru Voevod, şi credința prea iubiţilor fii ai 

domniei meaie lliiaş şi Ştefan şi Constantin şi credința 

boiarilor noștri, credința dumisaie Huru dvornic. Cre” 

dința dumisale Borcea şi pân Sturze parcalabi de Ho- 

tin, credinţa dumsale Petrea Crăc, credința dmsaăle 

Huru și pan Miron parcalabi de Neamt, credința dmsale 

Petre varticovici, portar Sucevei, credința amsale Hra- 

bor postelnic, credința dumsale Hamza, credința dmsale 

Patraşco paharnic, credinţa dmsale Neagul stolnic, Cre- 

dința dmsate Plaxa -comis, şi credința tuturor boiarilor 

noştri ai Moldaviei a mari” şi a mici. tar după â noastră 

viiață cine va îi domn pământului: nostru al :Moldaviei 

din copii noştri sau din al nostru neam, sâu pe oricare 

alalalt Dumnezeu îl va aleage să fie domn țării noastre 

a Moldaviei, unui ca acela să nu. strice a noastră da- 

pie şi întăritură, ci mai vârtos să i-c întărească şi - 

împuterească, căci că înşine i-am dat-o şi ti-am întărit-o 

pentru dreaptă slujbă şi pentru căci el singur a CUMm- 

părat cu ai săi drepţi bani. lăr' spre mai mare tărie şi 

puteare a tot ce sa scris. mai sus. poruncit-amm la al . 

nostru credincios ! oiariu pan Mateiaș logofăt să scrie 

şi a noastră peceate să o acăţe la această carte a noastră. 

A. scris lon pisar în Huşi ta anul 1054 luna April 6 

Pergament, lipseşte pecetea. Proprletatea a-tui C. Cerchez, Lua- 

gani, laşi. Comuntcat şi transeris de d, M. Costăchescu, psofesor iaş!.
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Obiceiu juridic. De trei generaţii era stabilită proprietatea in 
-părțile Lunganilor de azi, sat îa vecinătatea Sirbcăi, sat și gară. A- 
-£oio a trăit Solomon diac supt Alexandru cei Bun, de la care capătă 
:3i ispisoc. Acolo a trăit şi Spiridon fiul său; acolo a trăit Lupe ne- 
potul său; deci între 1400—1546. Ca aşezârii ior să i se zică Popeşti, 
îmsamnă că toți au fost feciori de popă, cum erau mulţi dia grama- 
„ticii. şi diecii seci, ai XV-a, cartea pe atunci fiind un bun rezervat 
mal numai popilor! 

la 1546 popa Gavril: Secară, cumpără din trupul moşiei Popeş- 
“filor, un loc de prisacă, ce venia taman în mijlocul fânaţului „cpti$ 
PAHSHI UACPII WP cetiokar€ şi pentru a-i fixa suprafața, se recurge la 

_abicejul pământului, că pentru a putea trăilo prisacă -„KROAHKO Ec kt 
Pap EAHCE tacukS“ ; se alegea un tânăr voinic pfA RU MOTOARE, se 
aşeza în mijlocul locului ales pentru prisacă „wm CPAĂ Macau“; 
ma în mână o măclucă sau un toporaş »fAHHM KHeMA“ Şi azvârlea 
cu măciuca în toata părţile n OAHRI” REAFCP ALOUE REA, Ha SCI €TopoHH”, 

Pe locul vechii prisăci a iui popa Gavril Secară s'a întemeiat 
“Satul Lunganii de astăzi! i 

_ 136. 7054 Aprit 8 (1546). Petru Vodă întăreşte lui Olan şi a 
ior sâi cumpărâtura ce a făcut cu 300 lei în Coroteni de la: Toma 
„trană sin Stefan Hrană voraicul, 

_- Suret scos de pe uric sărbesc de la Petru Voevod 
din veleat 7054 Aprilie 8 zile. 

| Cu mila lui Dumnezeu Noi Pătru Voevod, domn 
ţării Moldaviei, facem ştire cu această carte a noastră 
tuturor Cui pre dânsa vor căuta sau cetindu=se 0 vor 
auzi-0, că au Venit înaintea noastră şi. înaintea tuturor a lor noştri moldovenești boiari sluga noastră Tom, fiul dumisale - Stefan. Hrană, ce au fost “dvornic, şi de a lui bună voe de nime silit nici asuprit a vândut a lui direaptă ocină din direase de cumpărătură. ce au avut „_datăl sâu Ştefan Hrană, ce au fost dvornic, de la fratele domniei meale Bogdan Voevod, giumătate de sat de Coroteni, ce sântu pre Bărlad, giumătatea din sus; a- ceasta au vândut-o siugii noastre lui Olanu şi surorilor Aui Muşii. şi Stanii şi. unchilor lor lonaşco şi fratelui 

: său lie şi surorilor!) lor featele Stanei şi slugii noastre 
dul Dragoș ŞI nepotului său Mănăilă, aşijdere a slugi“ 

  

„ 1). Gecşit cred în loc de sestricici = nepoate de soră, 
4
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îgr noastre lon şi Simion drept 300 zloți tătărăşti, ŞI 

stând sluga noastră Olanu şi surorile lui Muşa şi Stana 

5i unchii lor lonaşco şi fratele lui Ilie şi surorile lor, 

featele Stanei şi slugile noastre lon şi Simeon, cum 

şi a noastre slugi Dragoş şi nepotusău Mănăilă, aceştia 

au plătit toţi deplin acei mai sus scriși bani 300 zloți 

tătărăşti în mânule slugii noastre Tomei, fiiul dumisale 

Stefan Hrană dvornic înaintea noâstră şi înaintea boia- 

rilor noştri. Deci noi văzând de a lor bună voe, toc- 

-mală şi deplină piată înaintea noastră, aşijderele şi de 

la noi ami dat şi am întărit slugii noastre lui Olanu şi 

surorilor lui Mușii şi Stanei şi unchilor lor lonaşco şi 

fiatelui său liie şi surorilor lor featele Stanei şi lui 

Jon i Simion, Drăgoş şi Mănăilă pre acea mai sus zisă 

jumătate de sat den Coroteni, ce iaste pe Bărlad, ju- 

mătatea cea din sus ca să le fie de la noi uric și cu 

tot venitul tor şi fiilor lor şi nepoților şi strănepoţilor 

şi a tot neamului lor ce să va aieage mai aproape ne€- 

clintit nici odănăcară în veac. lar hotarul acei giumă- 

1ăţi de sat din Coroteani, giumătatea din sus, să le îie 

din hotarul- giumătatea cea din sus giumătate, despre 

toate părţile în hotarele vechi, pe unde au umblat din 

veac ; şi Spre aceasta iaste credința domnii meale mai 

sus scrisă Pătru Voevod şi credinţa prea iubiților fii 

ai, domniei meale lIliiaș şi Sretan. şi Constantin, şi cre- 

dinţa boiarilor noştri, credința dmsale Efrem Hurul, 

credinţa dumsale Borcea dvornic, credința dmsale Petre 

Crăcovici, credinţa dmsale Sturzea şi dmsale Moghilă 

parcalabi de Hotin, credința dumsale Danciul şi dum: 

sale Miron parcalabi de Neamţ, credinţa dumsale Şan. 

darui Toma parcalabi de Novograd, credinţa dmsale 

Petre Varticovici portar Sucevei, credinţa dumsale Jurie 

spatar, credința dumsale Dan visternic, credința dum- 

'sale Hrăbor postelnic, credința dmsale Trit Hamza, 

stedinţa dumsale Patraşco 'paharaic, credința dmsale 

Neagul stolnic, credința dumsale Plaxa comis, ŞI. cre- 

dința tuturor boiarilor noştri ai Moldovei â mari şi a 

mici. lar după a noastră viaţă cine va îi domn ţării 

noastre a Moldaviei din copii noşiri sau din al nostru
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neam, sau pe oricare altul Dumnezeu îl va aleage să 
fie domn, unul ca acela să nu strice a noastră întă- 
ritură, ci mai vârtos să o întărească şi să o împuters 
nicească, căci că aâu cumpărat cu ai lui drepţi şi 
curaţi bani. lar spre mai mare tărie şi împuterire a 
tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al nostru cin- 
stit şi credincios boeriu, dumisale „Mateiaş marele lo- 
goiăt să scrie şi'a noastră peceate “să o leage dea: 
ceastă Carte a noastră. A Scris în Huşi la anul 7054 
luna April în 4. | n | 

Din arhiva d-lui C. Diamandi, ministru plenipotenţiar la Paris," 
proprietarii moşiei Gura ldricilor. Cf. Surete ms.XLIV, 67. Coroteni 
(si. noporkin scurt), t trup de:moşie pe Bârlad, şi azi nu mai este sat. 

Stefan lHrană a tost vornic supt Stefan cei mare intre 6986" 
(1478)—6994 (1486) urmând în voraicie lui Crasneş din 6985 și fiind 
urmat în vornicie de Dragoş Bhul intre 6994-6998. Ei a avut de îe- 
cior pe Ștefan Hrană, care vine proprietar îa' Coroteni, moşie ce â 
fost a lui Bogdan Vodă, de la care o cumpără. IN 

Acest Stefana Hrană a fost vornic supt Stetăniță Vodă între 
1032—7036 şi în primui'an de domnie a lui Petru Rareş. El urmează 
în vornicie iui Petre (intre 7024—7032) şi e urmat de Grozav după 
7035. Avem dar trei generaţii din neamul! Hrană: | 

Hrană voraic 1480 

Stefan Hrană vornic 1526 

Toma Hrană 1546 

Toma Hrană trăia pe ia 1546, când îşi vinde moşia Coroteni Ia: 
0 grupă de neamuri şi anume: , ÎN: E 

x | 3 2, 

- | | . pr , . 

x Vonageo le ăxX . E „i - | | : a. NE „7 Olan, Muşa, Stana Dragoş X ... loa, Simion . 
MAănilă 

  

- 137. 7054 April 11. (1546), Hotarul Petricanitor pe Başău. 

„_Suret de pe uricul lui Petru Vodă pe satul Petrir . 

a tot hotarul. . pc Mie - SE 

 musincepând de” ia. Fodorăni “din gura Boului spe . 
“e,
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Podraga pănă în gura Podagrei şi peste Başău şi pe 

Başău în £os până din &os de Săveni, apoi la o mo= 

vilă ce iaste aproape de drum; apoi peste drum la 

dial la o movilă; iar de acolo peste zăpodia la dial, 

apoi pe şăs la o movilă unde să împreună hotarul din 

Budeşti şi din Vicoleni, mai pe sus de drumu. Sucevei ; 

apoi întorcând în sus. pe şăs drept la Glodul albu ce 

iaste în vale, iar de acolo în sus drept la movila ce 

din os şi de acolo în sus pe costişă până la al şap- 

telea movilă, unde să împreună hotarul Petricanilor cu 

a Știubeiului, acesta este tot hotarul Petricanilor... 

Condica de documente V. 1, Tot aici se aduce „suret din is- 

pisoc lui Stefan Voevod pe satui Ştiubeiul din let 7000 Noem. 4 ce 

sau scos semnele din gios: „incepând din matca Başăului dintr'o 

movilă sâpată dreptu pe câmpu la movila ce iaste săpată deasupra, 

de acolo peste zăpodie ce să chiamă Sărnigosa la dial la o movilă 

săpată mai gios de moviia cea mare, de acolo peste câmpii la o mo-= 

„milă săpată ce iaste în deal despre lubăniasa; apoi la giod la Căldă- 

ruşa, apoi pe Căidăruşa la pârăul lubăneasa, apoi pe lubăneasa. Ci. 

lon Bogdan DLStet. doc. din 7000 Noembre 24 (1491) 1, 509—514; 

“1, 215 (doc. din 7011 Febr. 2), 

o 

138. 7054 April 15 (1546) Huşi. Petru Vodă Rareş întăreşte 

Martei şi Micăi, fetele Anei stăpânire pe câte a 8-a parte din Gă- 

leşeşti, Mănăstirea şi Poiana. 

Suret de pe ispisoc vechiu pe sărbie de la Pătru 

Voevod, scris în Huşi de Luca Popovici din leat 7054 

Apri , 
| 

Ari] satare facem prin această cartea noastră tuturor 

Cui vor căuta asupră ei sau o vor auzi cetinduse, 

pentr acestea adevărate slugi Marta și sorusa Mica 

featele Anei, precum că le-am miluit pre dânsele cu 

osăbită a noastră milă, de leam dat şi leam întărit lor 

în ţara noastră a Moldovei, dreptea ocinile lor, din is 

pisoc de împărțală Ce lau avut maica „lor Anna e la 

părintele domniei meale de la Stefan Vvod, şi a „pa a. 

parte din sat din Gălăşeşti partea „tă stirea SS spre 

apu i atra partea Ain 5 

parte 3 Peiane, ca să le fie lor uric cu ta en 

şi fiilor lor, nepoților, strănepoților, preasir nep 1 

Surete și Izvoade, Vol. XVIII.
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şi la tot neamul lor cine li se va alege mai de aproape 
nestrămutat niciodinioară în veci. lar hotarul acestor 
mai sus ziselor părţi, o a patra parte din sat Gălășeșşti, 
partea cea din sus despre apus, şi a patra parte din 
Mănăstirea şi a patra partea din Poiana, să le fie lor 
din tot hotarul câte o a patra parte și după vechiul 
hotar păn unde sau apucat din veac. Care spre atasta 
iaste credința a mai sus numitei domniei meale Pătru 
Vvd, şi credința a prea iubiţilor fii a domniei meale, 
lliiaş şi Ştefan şi Costandin şi credința a tuturor boe- 
rilor noştri a Moldovei a mari şi a mici, şi spre mai 
mare întăritură tuturor acestor de mai sus scrise am 
poruncit credincios boeriului nostru Măteiaş logofăt să 
scrie şi cătră adevărata cartea noastră atasta pecetea 
noastră să lege. 

„De pe sârbie pe limba moldovenească am tălmăcit la anul 1805. 
xx Mart 16 polcovnic Pavăl Debrit ot Mitropolie. Ct. Condica doc. 

, 2. 

139. 7054 April 20 (1546) Huşi. Pătru Vodă întăreşte și îm- părțeşte îatre rude stăpânirea ia satele Perişeşti, Nistoreni şi Micieşti. 

„___ Suret scos di pi sărbie ot Pătru in leat 17054 April 20. P î voevod dn 
Adică aceste adevărate slugi a noastre Stănilă şi 

sora lui Mărinca, feciorii Anuşcăi, şi cu nepoții lor Bilăe ŞI cu sora lui Neacşa, feciorii Nastei cu fii lor 
Lazor şi Mirce şi Marcu şi Mihul Ploşcă, feciorii Mă- - Tuscinii, cu fii lor Dolca și cu fratele ei Stefan Albul 
ŞI sora lor Armanca îficiorii Neacşăi, miluituiam pre dânşii osăbii di a noastră milă leam dat şi liam în- tărit la Noi întral nostru pământ a Moldovei pe a lor 
direaptă ocină şi moşie din dresuri' de întăritură tau avut de la maica lor Anuşa şi Marușca şi Neacșa și -Nastea de la părintele domniei meale Stefaa Voevod 
satul anume Pereşăștii şi Nistorenii şi Micleştii precum liam dat lor uric cu | | „tot venitul lor, feciorilor, nepoților şi strănepoților lor şi împrăştiaților lor şi a tot neamul. 
lor cari se vor aleage niam mai de aproape neclintit nici răşuit niciodiniozră în veci, Așa liam dat lor aceste
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trei sate la patru părţi.: Părăşestii iam dat lui Stănilă 

şi surorii lut Măriuţii, iar Nistorenii Bităii şi surorii lui 

Neacşăi, iar ăumătate de sat de Micleşti, zumătate din 

sus, iam dat Mircei şi lui Lazor şi lui Marcu şi Mi- 

Mului Ploscă, iar cea zumătate de sat din Micleşti par- 

tea din os am dato Dolţii şi fratelui Steţcului Albul 

şi surorii lor Armanţii, iar hotarele acestor de sus scrisă 

sate anume Perişăştii, i Nistorenii i Micleştii: leam 

dat cu tot locul prin hotarăle vechi, pe unde din Aeac 

au îmblat stăpânire. Şi cătră aceasta iaste credinţa 

domniei meale Pătru Voevod şi cu credinţa prea iu- 

biţilor îii ai domniei meale lliaş şi Ştefan și Cons- 

“tantin şi credinţa boiarilor noştri. 

Au scris Vasile Buzdugan in Huşi. 

„Acest suret lam tălmăcit eu de pe cel adevărat, 

eu Cucernicul între diaconi Miron ierodiacon la leat 1800 

«Ghenar 28. 

Acta Emii Miciescu inginer. Ci. Surete ms. XXXV, 135. lată 

incrângătura: * 

      

    

Anuşca, 

Siăniiă, Măriuca  Nastea, Maruşca Neacşa 

“(au Perişeştii)__ | | Ploscă .. | = Albul 

” Bolăe, Neacşa 522 E ID 

(iau Nistorenii) a E 9 Z z 3 

5 
es E 

— >» a o 

o 
* 

8 

9 

, B> (iau jumătate din 

(iau jumatate Micteştil-ios) 
„dia Micieşti-sus) 

  

, , 
. dru 

140. 7054 April 20 (1546) Huşi. Petru Vodă dărueşte lui Şan 

parcalab de Roman jum. satul Odobeşti pe Berheci, perdut de loanaş 

şatrar în hiclenie contra lui Stefăniţă Vodă. 

Alacrie Bokiero bi Îerpz BetESAA. reuapz BEAAW AMO4- 

- AdBcKOH, HA MEANTO ună HCCHA AnNCTOA HaUnAM gacbu Te 

Mă HE B23puT. mau £ro yTovVuH OC AHUIHT. WE TOT HCT bitii 

Lor si “a HAM 

nau &'kgnin nat Tla Apo NPBKAAAE HOEC pa ackin | eqovuA | 4 

-mpazo n &'kpuo. plz ati GHArEBuInt IIpaB9 grpuoirro ere cAoyiROY
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A0 Mă, XAACRAAN CM! -EPO COCOBNOIO - Hari MACTIR n Adan îns 
NOTEZANAU  ECARI EMOY COT Hâc 0 HALEH BEMAH Oy MOAAac- 
KoH, | Doacgnna ceao COT commence. Ha BEPkAUH. n ca MAHNUM 
9V Bepăru... usroyana eu Îwanzru terpag Oy YHRA'kHCTELI KoAn.. 
ck Bz38HrHoYaH uk | ca Han Herba HAA,  Epamannuă: 
VenaRmn. maaaare Gmidana BROEROAbI, POE RACE  BEIIENHCARNOE- 
NOACEHHA CEA WWT- COEAEIȚI, ijie Hă Bepkeui. H CZ AMAHHOM 9Yi 
Bepy'Bu Aa tem HatemoY B'kpomor natoy | IHanapoy npzkaaagoy 
HOBOTPAACKOMOV AWP Hâc 0VpukV H ca EaCEM ACXOAeM emo Hi 
AETEM £ro Hi sVHoyuarom ere, n np'koyHovyuaroai £Fo. îi Bzeeaoi 

_POAoy ero k'mro c'k EMOY  HSBEpEP Han | Bani Nenopovyueino 
HHKoAn:%E Ha E'krn. îi atpeanea n'kroau H3nanaSTr nkriu npuau-- 
ain S cmog Iooanziua marpapk uan 
ă WHH  MHROAMAE ca e 
&4Tu Ha e'khku, 

8 EPO BNOVKWE HAN EOyKTore. 
AHHMH DpHBHAÂH. Aa HE ua | tor aonn== 

4 XOTAp "TON BHUIENHCAHHOH, IOAOBHHA Cta WUut- A€lțiH. Hă Bepk'bun n ca Maunom oy Bepyku. aa cr wr Baci: XeTâpă NOACEHHA. 4 GOT uHiuHk crepou nocrapomst XoTaps | MOKOVAA Hs B'kka GOHRaAH, Ă Ha To. te B'kga - Hamero “renABa- Biiuenicaniaroabi Îlerpa pocgoau, n &kpa np'kezBaroRaeinbiat CHOE renABau. Hanana n Grepana îi koemanruna. n g'kpa- BOTAp Hatuuă  B'kpa | nana Espeata XSpov. pa mapa opun: ABogiukă. B'kpa nana Ilerpn Kpata. R'Epa nana Gmopsn nap- KaaaBA X9THHekbIk, B'Spa nana X8p8 n nana A npona. RpzHaâaBoBe- HEaeucktiX. &'Epa mâna Tazana | npakadaa Mogorpaackaro. ekpa-” nana Îlerpa eap'rnrognua noprapa eSuanctaro. B'kpa nana tepia. cnarap'k. e'kpa nana MokHaa Buev'kpuua, Bkpa mana ypz6opa IOETEAHHKA, &'&pa nana xamsu. B'kpa nana | nerpammka wanna. &'kpa nana nkrovaa CToAHHka. E'kpa nana: naaăa Romica. n ghpa. BACAX FOI Nauitik A04Aagckhiy REAHKUL n Aaa. Ă no naunat MBOT'E K'TO BoVaer renapa com A'kTen Hank nat (or Hautre: P9A4d). Han nat BoVA, koro Ba HSBEDET renapem 6 MOAAdBCKON BEAU. TOT RH EM 
HOTBPAXAchia. a4u En cas Sr&pzAHa un Srp'knna. BANO E ccâh! | EMOY Ada H NoTPBpzAuAn 84 ere paRovio-caoyăigeto 40 hac, ă HO Soiiute kp'knocr u NOPEpBEActiE TomoY Bzceqiet tituennean HOAOV Beakau  ecatni HaiemoY | a'kononey pane  AMaritaureue A9roderoY nucaru n pan Heaar  npukeufiu nceatev aeroy MAltAoV. NHcaA Bacunan ESsASran $ XOVcEȚ. BAT9 = 3HA, ACU, ANpHA &. | | 

. MFA 0 Hauteit: 
VY HeENopoviuiiA Maurero Adani
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„(Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 
“ării Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte a 
noastră tuturor cui pre dănsa vor căta sau cetindu-se 
„0 vor auzi-o, adică acest cinstit al nostru credincios 
-pan $andro parcalab de Novograd sluijit-a noao cu 
dreptate şi credință. Deci noi văzând cea cu dreptate 
-şi cu credinţă a lui slujbă spre noi miluitu-ne-am înşine 

“lui cu osebită a noastră „miiă şi am dat şi am întărit 

“înşine de la noi în :al'nostru pământ în Moldavia ju- 

-mătate sat din Oţeleşti, pe Berheciu, şi cu mori în 

:Berheaci; și au pierdut-o loanăș şairar în hitlenie, 

„când s'au rădicat cu alţi necredincioși asupra nepotului 

“„«meu*de frate, tînărul Stefan Voevod. Toată cea de 

mai sus scrisă giumătate de sat din Oţeleşti, ce-i pe 

: Berheaciu şi cu mori în Berheaci, ca să fie credincio- 

sului nostru pan Şandru părcalab al Novrogradului de 

„la noi uric şi cu toaie veniturile, lui şi copiilor lui şi ne- 

- poţiior lui şi strănepoților lui şi la tot neamul lui ce 

i se va aleage mai de aproape neruşăit niciodinioară 

“în veaci. lar dacă vreo dată se vor afla nescareva 

“privilegii la fii lui loanăş şatrar sau la ai lui nepoți 

sau la oricare alalt ar fi, iar el niciodănăoară cu aceale 

privilegii să nu aibă a dobândi în veaci. lar hotarul 

celei de mai sus scrise jumătate de sat Oţeleşti, ce-i 

la Berheaci, şi cu mori în -Berheaci, să fie despre toate 

“ hotarele pe jumătate; iară dinspre alalte hotare pe 

-vechiul hotar, pe unde din veac au îmblat. lar la a- 

ceasta iaste: credința domniei noastre mai sus scrisă 

, Pătru “Voevod, şi credimţa prea iubiţilor fii ai domniei 

meale lliaş şi Şteian şi Constantin şi credința boiarilor 

- noştri, credința dumsale Efrem Hurul, credinţa dumsale 

“Borca. dvornic,. credința dumsale Petre Crăc, credința 

" dumsale dumsale Sturza parcalab de Hotin, credinţa 

“„ămsale Huru- si pan Miron parcalabi de Neamţ, Cre. 

dinţa dumsale Tâmpa parcalab de Novrograd, credința 

“dumsale Petre Varticovici portar Sucevei credinţa 

- dmsale Jurie spatar, credința dumsale Mobilă visternic, 

"credinţa - dumsale - Hrăbor postelnic, - credința dumsaley 

_ Hamza, . credința  dmsale Petraşco paharnic, credința



a 
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dmsale Neagul stolnic, credința dmsale Piaxa comis, 
şi Credinţa tuturor boiarilor noștri Moldoveneşti a mar 
și a mici. lar după a noastră viiață cine va îi domni 
din copii noştri sau dintru al nostru neam, saw pe ori: 
care alalalt Dumnezeu îl va aleage să fie domn în al: 
nostru moldovenesc pământ, unul ca acela să nurii 
strice a noastră daanie. şi întăritură, ci să-i întărească 
ŞI să-i împuterniceaseă, căci că înşine i-am dat şi: 
i-am întărit pentru a lui direaptă slujbă spre noi. lar: 
spre mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai: - 
sus poruncit-am la al nostru. credincios boiariu Mateiaş. 
logofăt să scrie și a noastră .peceate să o leage la: 
această carte a noastră. A scris Vasile Buzdugan în- 
Huşi ia anul 7054 luna April 2U. . 

Academia Română .peceţi plic CLXXXIX. 257. Pecetea căzută: 
ca şi Şnurul, Pergamentul a fost dăruit de Gh. Breahnă, răzeş în 
Obărşia, Bacău. Cf. Surete ms. XLili, 693. Ispisocul nostru com- 
plecteazâ cadrul boiarilor, cari an luat parte la omoriîrea iui Stetă- 
niță Vodă, şi a căror averi au fost confiscate de Petru Vodă şi date 
la bolari credincioşi şie-şi, Cf. Uricar XVIII, 112. | 

141. 7054 April 25 (1546). Huşi. Pătru Vodă Rareş întăreşte: 
lui Şteful şi fraţilor săi stăpânire pe satul Runcul, la gura Strâmbet 
ps Tazlău in fața Bereştilor. 

_Cu mila lui. Dumnezeu Nol: Pătru Voevod; domn: 
țării Moldaviei ; facem ştire-cu această carte a noastră 
tuturor. cui va căta pre dânsa sau cetindu-i-se o vor: auzi; iată că domniia mea am miluit cu osăbita noastră; 
milă pre adevăratele noastre Slugi pre: Steful şi pe iratele său Sârbul şi pe surorile lui Maruşca şi Mariia 
şi le-am: dat şi -le-am întărit-lor-în al nostru pământ 
al Moldovei dreapta. lor ocină și uric de cumpărâturâ, 
ce lau avut tatăl lor popa Stroe de la părinfele..nos- Slejan. Voevod o poiană în protriva. Berestilor pre Tozlău la gură Strâmbei, anume Runcul şi cu toate' 
poeniie ca să le fie lor de la domniia mea uric și cu: tot venitul, lor: şi fiilor lor şi nepoților lor, și la tot! 
neamul lor, cine va fi mai de aproape nerușăit nieio-" 
dănăcară în veaci, iar hotarul poianelor celor de mai 

”
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sus arătate să fie din toate părțile după hotarul vechiu 

cum a fost din veac; iar de să vor afla ceva urice de 

la acel Stefan Vodă ce se numeaște Lăcustă în protivă, 

urice ca acelea să maibă nici o puteare înnaintea hri- 

sovului nostru. Şi întru aceasta iaste credința domniei 

meale' mai sus scrisă Noi Pătru Voevod şi credinţa 

prea iubiţilor fii ai domniei noastre lIliiaş şi Ștefan şi 

Constantin şi credința boiarilor noștri, credința dmsaie 

Ifrim Hurul, şi credința' dumsale Borcea vornicul, şi 

credinţa dumsale Petre Crăc și credinţa dumsale Sturzea 

parcalab de Hotin, şi credința dumsaie Danciul Hurul, 

credința dumsale Şandru şi Tămpa parcalabi de No- 

vograd, credința dumsale Petre Varticovici portar de 

Suceava, credința dmsale Jurie spatar, credinţa dmsale 

- Moghilă vistiarnic, credința dmsale Hrăbor postelnic, 

credința dmsale Pătraşco paharnic, credinţa dmsale 

Neagul stolnic, credința dmsale Plaxa comis şi cre- 

dința tuturor boiarilor noştri ai Moldaviei a mari şi a 

mici. lar dipă a noastră viiață cine va fi domn din 

fii noştri sau din al nostru near, sau pe ori carele 

altul îl va aleage Dumnezeu să fie doma pământului 

nostru, acela să nu strice această a noastră daanie şi 

întăritură, ci să le întărească, căci că şi noi le-am dat 

şi le-am întărit pentru a lor dlreaptă slujbă, şi că 

iaste dreaptă a lor ocină. lar pentru mai mare întărire 

a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al nostru 

credincios boiariu Mateiaş logofăt să scrie şi a noastră 

peceate să o leage ia această a noastră carte. A 'sCris 

Luca Popovici în Huşi la anul 70.4 Aprilie 25. 

„Sau tălmăcit de pe sârbie de polcovnic Enache 

Papaihopulo postelnic şi sau poslăduit în 1817 Mart 

| 1 Debrici. - 

ce clucer Favă Miclescu; cf. Surete ms. XXXV, 570. Tra- 

ducătorul pune Jlii0ş pro Mateiaş log: 
o 

i i Vodă împarte satul Bubu- 

142. 7054 Mai] 1546) Huşi. Pătru 
i 

ruzi în 2 părţi la verii (ași ai lui David şi Stan de supt Stefan Vodă 

Macmiro xieo hi ÎleTpA BOEEOAA. reNApZ B£M4H MoAAaE- 

TRON. SHAMENMTO UHHHM ucchM AHCTOA sauna azcAM E
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“NEM B239HT Han UTSun £ro ScAnsiuuATT. (RE TOTA HCTHHaa cTană 
ASURA 'TAAO | pă AaBHA. HU MAeAteHHIa: e M2pHKa ti cecTpa tu 
Ana Acum AURĂ. H MAMARA Hk TOMA N cscrpu ero MĂ5ua 
u Maat n soypa atkru NMapaunniu. ovych ShofkoRE AaRHaa. n 
THĂ  NAEMENHKORE HY | nauin car aazwp BSESpovs fi Bparita 
evo” Bhaâtn n Laura n cecrpu uk Tăaopa un Muta n Aunnua 
O9ven SHSKORE CTAHORH. XKA40Ra4H CAN HY WCORHOIO HAUIery MAcTiI. 
-Ad4AH H IIOPEPZAHAH  ECMbI HMh | (OT - Haâc 0Y Haiti BEMAN $ 

MOAAAECKOH. Hy NpaBor GTHHNoV Hu &ukSnacnie. n ncnpuBHAie KS-. 

meXHoE 10 Hmaan p'baoge uk Adtia nu Gian wr poanreat 
renABamu Gredsana Bocgoaă tao ceantpe” B83un8 | noaan Fotua 

MHCKOVAa H KpZHHUA NOAAH BSarâpe. 10 ca TEep. B0R0V'T BS6% 
pss'kuin, Tot Race BHIIDENHCANHOE AA ECTb Halh COP Nae Spun 
CA BACEM AOXOAOM. HAN Ad ECTH HM 'TOE CEAHINE Nă ABA uar- 
PH | moaceută Biiuh'ka ace. aa ccrh Granu cununi Toaarpa 
AABHAA Hi nacmennua cu Mapunku. u cecmpu en un. Aouka 
A0UKĂ. H NAeMeHukS uk Tomun u cecroam ro mSmun n Man n 
sn. AaTen la | pamunnu. SnSroem AaRHAa. a itakh 'TOTA 
ApSraa no40BHHa WT moro ceahiție. HHkHEa uacr. Aa ECTh 
caoYram naninm A43wp8 BSESpS3ov u EpaTitam ro RHAaHOy Hi 
Vanru n cecrpam uk Sapun n | Murnu îi nuu, FĂ SuSkogeat 
CTaNă. Hat. H A'kTrea HX. u SuSuarom n npkănSuaron HK. H 
ngatpSprkrom uk. un uaceus POAS HX KTo ca HM H3EspeT nau 
BAHXHIH HenopSuuituno „HAKoAHXkE Ha Ekru. a XoTap | Ton npA4- 
peieMHon ceânițin BSsun8 noaan Koma IluckSaa. n EPA HA. 
NOAAU BSArape. ulo ca Tenep B0R0YT Boy8SpSskniu Aa EcTa WT 
9VeHĂ cTepotn nocrapom$ YoTapS. nokSaa uH3 ha COHBAAH. 
a | ameanca H3hanacr n'kkin npuenain wr moro Gredana Bot 
BoAi prkomin aAzkScrz. 4 "Tin npuguaie HHCAE: AA HE UMArOT HN 
EAha Baton tip'ka, Hai MH  npugiaita. a ua. "ro cp g'kpa 
Ha | were renaa gtiuenicanHaro Mb. Herpa Boegoaa. n BEpa 
Np'BBz3A Baci HI cHoE. renatamu. Hairama îi Gredaua n koc- 
TANTHHA H B'kpa borapă Hatmuk. B'kpa nana Gisprama X5p8.. arkpa 
Nana Bopun Atop | na. e'kpa nana Ilempu kpna. R'Epa tiaha.. 
H Nana Moruaa IIP&KAAGBORE XOTUNHCKbIY. &'kpa nana X5p5 n mană 
Mugona - niphkaaagoge Hemenekik. ekpa nana Ilanapa n ana 
Tana npukaaanoee | Hogorpaackiik. pa nana Ilerpa aprukognua. 
nopaprk cSuaRckaro, &'kpa nana iopia cnarapk, pa nana aaa 
BHCTităpHuka. Brkpa nana XO2B0p4 NOcTEARHRA. &'kpa Nana XâN34.
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skpa nana Ile | para uawunka, e'kpa nana n'krSaa croanua. 

kpa nana Iladăa - romuca. A e'kpa Scuk BOrap6oR Hauimk Moa- 

AdRCEBI  EEAHRHX H MaAAUX. d 110 HâmEm XHBOTA KTO BSAET 

PENA. Hate BEMAU. MOAAaE | ckoi WT AETEH Hari HA WT 

HAultro pOAOy. HAN MAK BOYA KOro B2 H3EEDET FCOApiM GHTH 

HAI EH 3EMAH AMOAAGBCKOH. TOT BH HAh HENopSuIHA HAuiero Ad- 

aie H HoTEpzakaenie. a4u6u ua | zrepzanan n Spa. Sange . 

£CMH Hib AdAH. H NOVEDZAHAH 3ă (JO ECTR HM NpAgaa GOTHHHA, 

ă MA BOAUICE KPAIIOCTE. 1 NOTBOBXAENIE 'TOMS BăCeMS Ehiiuenui- 

“câNHoMg, Beak | an ccatbi Hauem$S g'kpuoaS nau maritatuS A9- 

roderoy nhcaru H HauS near 3ag'kcuTu KeeMS ancToy Ha- 

WU EMOV. MHCAAh Mukana Boppa $ XSCEX. BATOO +3HA, | meua, 

Mat, a. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 

“ţării Moldaviei, ştire facem cu această carte a noastră 

tuturor cui pre dânsa vor vedea, sau cetindu-se o vor 

auzi, adică această adevărată Stana fata lui Tador 

David şi semințenia ei Mărica şi sora ei Mica, copiii 

_Doicăi; şi seminţenia lor Toma şi surorile lui Mușa 

'şI Malea şi Bura, copiii Paraşnei, toţi nepoți iui David: 

şi iarăşi semințeniile lor ale noastre slugi Lazor Bu- 

buruz şi fraţii lui Bilan şi Gligă, şi surorile lor Tu- 

dora și Mica şi Aniţa, toți nepoți lui Stan; miluitu- 

ne-am lor cu osebita noastră milă ; le-am dat şi le-am 

întărit înşine lor de la noi în a! nostru pământ al 

Moldovei, a lor dreaptă ocină şi cumpărătură şi privi- 

legiile de cumpărătură ce le-au avut bunii lor David 

şi Stan de la părintele domniei meale Stefan Voevod, 

.0 selişte Buzinu, supt capătul Piscului şi Făntâna supt 

Bulgara, care acmu se numeaşte Buburuzeonii ; acea 

toată de mai sus scrisă să fie lor de la noi uric cu 

“toate veniturile. Iar să le fie lor cea seliște în doao 

părți; jumătate partea din sus să fie Stanei, fetei lui 

Toader David, şi seminţeniei sale Marincăi, şi surorii 

“sale Micăi, fata Do:căi . şi seminţeniei lor „Tome! Și | 

surorilor sale Mușăi şi Malei și Burii, copii its 

nepoți lui David. ŞI iarăşi cea alaltă jumătate n a 

«Ceiaşi selişte partea din jos să fie slugilor noas
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Lazor Buburuz şi fraților săi Bilanu, și Gligăi şi su-- 

rorilor. sale Tudorii și Micăi şi Aniţăi, nepoţii Stanei,- 

lor şi copiilor şi nepoților și strănepoților lor şi la 
tot neamul lor ce li se va aleage mai de aproape ne- 
ruşeit nici odinioară în veaci. lar hotarul celei de mai 
sus zise selişte Buzinu supt capătul Piscului şi Fântâna 
supt Bulgara, care acmu se numeaște Buburuzenii, să 
fie dinspre toate părțile pe vechiul hotar, pe unde din 
veac au îmblat. Jar să vor aflare nescari direase de 
la acel Stefan Voevod poreclit Lăcusta, iar aceale pri-- 
vilegii nici odată să nu aibă nici o leage înaintea a lor” 
noastre privilegii. lar la aceasta iaste credinţa domniei 
noastre mai sus scrisă Noi Pătru Voevod şi credinţa 
prea iubiţilor fii ai domniei meale Iliiaş și Stefan şi 
Constantin şi credinţa boiarilor . noștri, credința dumi- 
sale Efrem Huru, credința dumsale Borcea dvornic, 
credința dumsale Petre Crăc, credinţa dumsale Sturzel 
şi pan Moghilă parcalabi de Hotin, credința dumsale 
Huru şi pan Miron parcalabi de Neamţ, credinţa dum- 
sale Şandru şi pan Tâmpa parcalabi de Novrograd, 
credința dumsale Petru YVarticovici portar Suceavei, 
credința dumsale Jurie spatar, credința dumsale Dan 

„visternic, credința dmsale Hrăbor postelnic, credința 
dumsale 'Hamza, credința dmsale Petrașco paharnic,. 
credința dmsale Neagul stoinic, credința dmsale' Plaxa. 
comis şi credinţa tuturor boiarilor noştri Moldovenești 
a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă cine “va îi 
domn din copii noștri său din al nosiru neam, sau pe 
ori care alalt va aleage' Dumnezeu să fie domn țărit: 
noastre a Moldaviei, unul ca acela să nu stricea 
noastră: daanie şi întăritură, ci mai vârtos să le-o în”: 
tărească şi împuterească, căci că înşine le-am dat şi 
le-am întărit, căci le iaste lor dreaptă ocină. Iar spre: 
mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai sus. 
poruncit-am la al nostru credincios boeriu lui Mateiaş 
logofăt să scrie şi a noastră peceate să o acățe la a-- 
ceastă carte a noastră. A scris Mihaii Borra, în Huşi 
la anul 7054 luna Mai 1. 

Pergament proprietatea d-lui Jenică Atanasiu, imoşia ivănești:



—219— 

jud. Falciu. Se păstrează pecetea legată cri şaur fraise. Pe pecete" 

se clteşte: “p neua'rn lw Îlerpa Fotkoani. POCNoAap SEMAji MAMAR 

co. Cap de bou. Cf. Surete ms. XXXIV, 19. | 

Buburuzi, Coada Siâncii, Buzinu, Bulgara, Fântâna Bulgarey 

iată nume vechi, cari azi au dispărut; dar sânt multe documente ce 

vorbesc de vechile aşezări pe vaiea Sărăţii, lată încrângătura : 

x 

| 
  

  

  

  

David o ” Star 

Tador, Dotca, Paraşnea Buburuz 

03 
255 
oa. 

Stana Marica, Mica, Toma, Lazor, Bilan, Giiga, Tudora, z> 

| | se 
% Bubnruzi partea de sus 34 Buburuzi partea de jos 

  

143. 7054 Mai 2 (1546). Petru Vodă întăreşte Micăt şi a lor” 

săi stăpânire pe satele Cositeștii şi Cosiţenii pe Zeletin. 

Suret de pe un ispisoc sărbăsc de la Pătru Vodă 

din let 7054 Mai 2. | | 

Insămnare facem cu atastă carte a noastră tuturor 

ce 0 ar vede sau cetindusă o ar auzi. lată adevărată 

Mica fata Niagului Mălaiu şi cu văr primare a ii A- 

vraam, iam miluit pre dânşii cu osăbita a noastră milă 

liam dat şi liam întărit lor de la noi întru a nostru: 

pământu al Moldovei, pre a lor dreapte ocini din dres- 

de cumpărătură ciau avut părintele lor Niagul Mălaiu de: 

la niamul domnii meale Stefan Voevod şi din dres de: 

întărire ciau avut ei de la nepotul de frate a domniei: 

mele tânăr Stefan Voevod un satu anume Cositeșiii ce- 

sânt:pe Cobâle şi satu Cosărenii ce sântu pre Ze(le- 

tin) din fos de Gaiberi; aceste toate ce sânt mai Sus: 

scrise ca să le (fie şi) de la noi cu tot venitul lor şi 

copiilor lor şi nepoților lor şi străne)poţilor şi a tot 

neamul ce se va âleage mai de aproape „neclătit nici 

odinioară în veci. Iară hotarul acelor mai Sus numite 

sate, anume Cositeştii, ce sânt pe Cobâle şi Cosifenii ce:
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sânt -pre Zeletin pre din gios de Galbeni ca să le fie 
de. Către toate părţile după hotar cel vechiu, pre 
unde din 'veci au îmblat. lar spre aciasta este credinţa 

domnii mele ce mai sus scrie Pătru Voevod şi a pre 
iubiților fii ai domniei mele ilieş şi Stefan și Constantin 
şi în credința-a tuturor boerilor noştri moldoveneşti 
„a mari şi a mici, fiind logofăt Mateiaș. 

„Sau scos la let 7275 Sept. 3* (1766) de "Toader 
Muste. 

In dos nota: „zapisu pe parte Saverincăi, i pe a lui Gligorica 
“Bechii, pe a iui Theodor Călugar săn (tiu) Bechii, fitorii ivi Ştefan 
Bechii şi zapis pe parte lui Vasile Bechii săn Ionescu şi zapis Ța- 
gului pe-o bucată şi 2 laturi şi zapis pe parte de gios de sileşte pe 
curături pe cotu a treia.“ 

— „Pe parte Săverincăi şi cumpărăturile lui Istrate de Şerbeşti“, 
„— Note lexicale, . „o 

" RâAORaAH = miiuituneam noi. - 
HY NpARHX WTuNS = pe a lor drepte ocine. 
H Apar — şi ait, 
“TOE CA BHULIE OHCANHOE == care toate acele de mai sus scrise, 
Ad ECT HM= să le fie lor, 

„de ia Pătru Vodă pre Cosiţeni 7054 Mai 2«, 

„144, 7054 Mai 12 (1546) Huşi. Pătru Vodă Rareş întăreşte urma- 
-gilor lui Iachim Porcişanul stăpânire peste satul Porclşani, şi împarte 
-satul în trei părţi, pe cei 3 moștenitori. 

Macrite aatieo miri Ilempz BOEROAd. renaapa 3eman Mod: 
_AdECKHOU, : 3HăMENHTO uhHhM uccu m AHCTOM HăulnM, Back KTO 
Hâ HEM E45pHT MAH 4Tovyun ero Scânuinr. GO "TOTH ueTHAniA 

| Haum casru aSaa n Bpaz evo nerpk cnoge ratnata Hopuntua- 
HBAa, H Epa'taiu HY 'TOaAtp cu ARII. AAORAAN Ec HE 0- 
>COBHOI0 Hatiiita MacTiia, Adâtt n NOTEPZAHAH tcMH | Ha 0% name 
BEMAH.  MOAAaECkOH, HX npaaSro wmnun$ us npuenai: KSneXHOE 
Apo Hhaa GOTen. Hy tatnm nopanmanSa, wr npikarkaa rocnoAcT- 
„Bam Gredana BoeBoAu. Eanio ceas nana Îopue | uraniu. ao. 
„AA CT HAI GOT Hâc 0VpHK H CR Bactăt ACXOAOM. H Aa ECT Hi 
TOe CEAC HA 'TpH WacPu, HHHaa uacm Ad ec ASH, cepeahta 

_âcTa Ad ter ToaaipS. enuinrka uaem Aă ccm ]lerpu.:un Ark | "EA 
2„HĂB. n: SuSuarom uk. n np'ksnSuaroaa “UX. H ngamSpkToa HX.. 
m B2cEMS. poa n, ro c'k HM HSE&EpET HanE4uXnin HenopSulen? 

7 

,
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HukoanE Ha B'EKU. ă XoTap 'ToatS Bpiipeucuio 4 ai$ cea8. nana” 

NopusiuâneAl. A teTh 0 cTapOA8 yoTapS nokSaa na 'B'ka Wu 
acm $ camin raoa SnaqacTn A0A$. ă 10 EHuIE WT cad Sa aaer 

$ crpâur$. â ua | To ecTb B'kpa Hauiiro renABA RHUIEDHCANHAro Ain 
METPA BOEROAH. 1 Bkpa np'rkez3AroBAeiNuX cHogh renAgamu Hai- 
ama n Greana n Boncranruna n B'kpa Botap namuk. E'kpa: 

nana € | dpeaa Spov. e'kpa mana Bopua ARopinka, B'Epă nana 
[lerpu. pana. &'kpa nana Gr3psn un nana MMornaa napraaaBoe 

jorunckuy. pa nana AdnaSaa XSpoY n nana | DMupona napa- 

AaBogt Hemeukuk. - a'kpa nana Tana Măpkaadga HOBorpaAckoH. 

ekpa nana Îlerpn gaprnka. noprapik GSuateesra. pa nana: 

pia cnarăpk. e'kpa na | Ha Aana BneT'kpunka. E'Epa nana Xpa- 

Gopa nocrtanika, B'kpa nana țadi3a. &'kpa nana Ilzmpamka wanna 

“Bkpa nana... [krSaa] croannka. a'kpa nana nau komuca | n g'kpa - 

BAC EOTăg Hauiuk. MOAAABCKHX BEAHKHX H MaAHX. d N0 HANICMb 

naor'k To ESAETR: PCOAGh “Hate. Beat WT A/ETEH Hauik. 

HAM COT Haulere pOAd. HAN | Nakn BSA, FOro Erz H3BgpET PENApIA 

GUTA HANIEn BEMAH MOAAdECKHON TOT EH HM HENOVOVIHA Haiero: 

Adăia i NOTEpaWAEHIĂ,. a4H BH Hâi STEPZAHA n $ | kprknua. 

3an$ke îcrb um ngăgaa Grifina n AEAHHia. â Ha Boaluet kp'E- 

DOCTR. H NOTBpBIE A ENE TOMS gzcemS BHIenHcaHnOMă gea'kan temi 

name | 8 erkpnomS nans Maria acreders nicaru n BaB'k-- 

cau maniS heuam. keemS AncT8 HamemS. nHcaA aSka noncanu. % 

XScook. | gaTo rai. Meta Adi Bi. AH. | 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 

țării Moldaviei ; înştiinţare facem cu această carte a 

noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau cetindu-li-se 

0 vor auzi-o, adică aceaste adevărate ale noastre slugi 

Duma şi frate-său Petrea, fii lui lachim Porcişanul, şi | 

nepotul 'lor de frate Toader fiul Lucăi, miluitu- ne-am 

înşine spre ei cu osăbita noastră milă, dat-am şi am 

întărit înşine lor în al nostru pământ al Moldaviei a 

lor direaptă ocină din direase de cumpărătură ce ir 

avut părintele lor lachim Porcişanul de -la str un 

domniei meale Stefan Voevod, un sat anume Porceşan , 

ca să le fie lor de la noiuuric şi Cu toate veniturile 

Şi să le fie for cel sat în trei părți: partea din E 

să fie Dumei, partea din mijloc să fie lui 10a4€ P
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stea den sus să fie Petrei şi copiilor lor şi nepoților lor 
şi strănepoţilor lor şi răstrănepoților lor şi la tot nea- 
=mul lor, ce li se va aleage mai de aproape, neruşăit 
niciodănăoară în veaci. lar hotarul celui de mai sus 

:zis sat anume Porcişanii să le fie pe vechiul hotar pe 
„unde din veac au îmblat, din însuși Glod merge la 
:vale, iar în sus de sat merge la strungă.. lar la a- 
„ceasta iaste credința domniei noastre mai sus scrisă 
„Noi Pătru Voevod si credinţa prea iubiților fii ai Dom- 
„niei meale Tliaș şi Ștefan și Constantin şi credinţa bo- 
iiarilor noştri, credința pan Efrim Hurul, credinţa pan 
;Borcea dvornic, credința pan Petre Crăc, credința 
span Sturza şi pan Moghilă pârcalabi de Hotin, credința 
pan Danciul Huru şi pan Miron parcalabi de Neamţ, 
„credința pan Tămpa parcalab de Novograd, credința 
pan Petre Vartic portar Sucevei, credința pan Jurie 
:Spatar, credinţa pan Dan visternic, credința pan Hrabor 
“postelnic credinţa pan. Hamza, credinţa pan Pătraşco pa- 
harnic, credința pan Neagul stolnic, credinţa pan Plaxa 
comis, şi credința tuturor boiarilor noştri, ai Moldavici 
a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă cine va i 
domn pământului nostru al Moldaviei, din copii noștri 
“sau dia al nostru neam, sau pe oricine alalt Dumnezeu 
Al va aleage să fie domn, unul ca acela să nu stricea 
„noastră daanie și întăritură, ci mai vârtos să le-o în- 
“tărească și împuterească, căci că iaste lor direaptă 
„ocină șI moşie. lar spre mai mare tărie și putere atot 
“Ce sa scris mai sus poruncit-am la al nostru credin- 
Cios boiar Mateiaș 'togotăt să scrie şi să leage a noastă 
peceate la această carte a noastră. A scris Luca Po- 
povici în Huşi la anul 7054 luna Mai 2 zile. 

Pergament aparține lui Neculai săn pr. Vasile Racoviţă din 
iPorcişani. Cf, 'Surete ms. XLV. 481. Pecetea foarte bine păstrată, 
-cu exerga: ț ncuar Îw |lefpu BOEBROAA, BXIIO AACTIEIO PenApa BEM 
MoAAARcăoH,. Cap de bou, şnurul matasă, [raise. 

Uricul nostru ne rădică cu ştirile despre Porcişani tocmai lă 
4445 supt Stetan:Vodă, când Iachim Porcişanul a cumpărat satul Por- 
«Cişanii de -la vechii lui proprietări. lachim şi-a tuat aumete de Ia 
satul Porcigani care şi-a luat numele de la unul Zorciş, diminullY 
„din Porcu, aume cunoscut :în dipiomatică seci. XV-a câtră început.
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| Porcul se găseşte pomenit în uricul lui Alexandru Vodă cei Bun 

din 1421 (Ulaniţki 26) ca Vană Porcul. Ţinând politica! lui Stefan 

Alodă contra fratelui său Iliaş. Porcul se găsește boer cu boerie în 

1443 ca „visternicul Doamnei“, apoi ca paharnic în 1445 (Ulianiţki, 

60, 61, 64). 

lachim a avut 3 copil: Duma, Petru şi Luca, care era mort în 

-4546. şi ful său Toader ia parte cu unchii săi la împărţala satuiui 

“Porcişăni. - ” 

145, 7054 Mai 14 (1546) Huși, regeste. Pentru Micleştii pe Siret. 

Pătru Vodă Rareş întăreşte moștenitorilor lui Andrei 

: Dolha și fratelui sâu Micle doao sate pe Siret, anume : 

Farceştii şi Oşmeleştii, cari astăzi se numesc Micleștii, 

şi iaste mai sus de Şişcani şi de Martineşti pe Trotuş; 

„şi pe cari Andrei Dolha avea uric de întăritură de la 

părintele său Stefan Voevod. 

în (Printre boiari iaste iscălit şi Sturza părcalab de 

:Ilotin). 
. 

dă actele Sturzeşti, copiate şi rezumate de Radu Roseti; cf. 

; Surete ms. XXIX, 344)... - . 

Ă 146, 7054 Mai 23 (1546) Târgovişte. Mircea Vodă intăreşte lui 

i;Dragotă şi Stanciul moşia lIni Homneştaii ohabnică lor de la Radu 

*Sodă cel Frumos, . 

| T Macrite Boxit luv Mup(ua BoeRo4d) Bacon BEAtAH Sr 

 PPPORAaYHHCKOE. CHA BEAHKATO H AOBPATO Pava BOrBoa8 | Aaaa” 

-renagamu chic . NORtA'kuile AparoTroR c4 EpaTirac. îi Granuta c4 

EpaTitac H ca HUX CHOB | tao AA ua ec WTHHS (Io ck 89- 

“Ber xoainetpaant MEkAS BOpZCKSA H MEKAS GOXAB. MONEK HA ECT | 

CTapa Ă Npaga WTHHHS... S&u,..- BX Ec MpUTeCHSA TFE: BOpac- 

"RSA. Boa'kpn  KpAuGOBEȚI HAL. | ă wa WAR 6p2... maR HOTOA 

_ABArOT ti CTANUICA. HABAAHUI KHHrA CTApoTA ÎI kpacnaro | PaaSaa 

BOEROAS. HI FCRARCAH... uuur8 n U3HABACĂ H HC'rUHCTEOBAA 

“(con)u Kao uk cST npui | TecNSAu BHiupeuctint (Boa'kp ca cHacT. 

ctre paai MS AAAOX PENABOMH. Ad mM$... peuend CEANIBE | nserapu 

XOTApH...  COXAB. HU. H CHOBEM MAL. HI enSroam un np'kanSurToit... 

HUWTROTOK  NEDOTA | KHOBEHH nopiku... cearta NOCTABRAENĂA 

PENAROMH.,.  BEAHROH  ABOpHME | HI... HI Eh cnaTap. Hi KHPKĂ | 

(RHCTHIAPHRR, Eh 9 LEpre.. BEAM. DOCTEANNIK | he. WAAANIĂ
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awr Leon cnpruSu, IHc EZ COANA PpaA... Mah Er AHH. BART =+3nA. 
+ co AMipua Borgoaa. AMacrite BOX. POcnoAHN. 
Pecelea : nisa ic) Mhpua BOEROA, HM TOCNOAHH EAdIDKOH: 

-3H4. Sfinţii împărați Constantin şi Elena. 

Cu mila lui Dumnezeu lw Mircea Voevod a toată: 
tara Ungro-Vlahiei, fiiul marelui şi bunului Radul Voe- 
vod, dă domniia mea această poruncă lui Dragotă cu 
fraţii săi, şi lui Stanciul cu fraţii săi şi Cu alți fii ai 
lor, ca să le fie lor ocină, care se Chiamă //orneștali 
(Coama) între Borăscul şi între Ohab, căci că le iaste: 
veche şi direaptă ocină ; dar că le-a făcut lor strănsoare: 

„despre Borăscul boiarii Craioveşti, iar despre Ohab 
Bră... Deci pentru aceasta Dragot şi Stanciul au scos; 
cărţile bătrânului şi frumosului Radul Voevod şi dom 
mia mea văzui cartea și aflăi şi mă încredinţăi, precum 
lor le-a fost făcut strănsoare mai sus zişii boiari cu 
silă. Drept aceia am dat domniia mea ca să le fie 
mai Sus zisa selişte pe vechile hotare de ohab lor și 
fiilor ior şi nepoților şi strănepoţilor niciodănăoară 'ne- 
strămutată pe porunca domniei meale. Marturi am pus: 
domnia mea: (Vintilă) mare vornic.., (și Crăstian) spa-: 
tar și Chirca... (și Coandă) visternic... şi Gheorghe: 
(comis) și Dragomir mare postelnic; is(pravnic) Țalapi 
logofăt. Ion Sirghiuţ a scris în cetatea de reşedinţă... 
Mai 23 zile anul 7054. | 

Orlginal hărtie foarte ros pe ia îndoituri. Pecete aplicată pe: 
hărtie lipită cu ceară roșie. Cf. cendica documente XII sub anuo 4, 

147. 7054, Mai 25 (1546) regeste. Pentru Zahoreni, 

Ispisoc de,la Pătru Voevod cel adivărat pe piele 
de epure şi cu copie încredințată de Evloghie dascalul 
din 1765 Mai 16 pentru Zahoreni. | | 

„Din opisul a 58 scrisori pomenite pe moșiile Za- 
horenii, Dumuşenii şi Teşcurenii 'de la ţinutul Doroho- 

- iului, ce. s'au primit de Stefan Gherghel spatar de la. 
dumna!ui stolnic Grigore "Tomiţa 1823, Decembre 17 zile. 
Ci. Surete ms. II, 322. |
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148. 7054 iunie 18 (1546) Iaşi. Petru Vodă intăreşte lui An- 
drabuş şi ia ai săi stăpânire în Baboşini pe Racova, împărțind moşia 
în 2 părţi, 

Suret de pe ispisoc de la Pătru Voevod din leat 
7054 iunie 18, | 

Facem înştiinţare pentru adevărate slugile noastre 
Andrabuş şi fratele “lui Andreicăi şi sora lor Malia, 
feciorii lui Petre Corod şi rudeniile lor Maruşcăi, și 

sora lui Marincăi featele lui Stanciui Corod, precum 

că iam miluit pre dânşii osebit de a noastră milă, am 

dat şi am întărit lor întru al nostru pământ al Molda- 

viei a lor direaptă ocină din -dres de cumpărătură, ce 

au avut tatul lor Petre Corod și Stanciul Corod de la 

părintele domniei meale Stefan Voevod, un sat pe Ra- 

cova anume Baboșinii, ce au fost cumpărătură tatului 

lor de la Sora, fata Anii, nepoata lui Mic Brăcioae,. 

drept 200 zloți tătărăști. Deci acea toate de mai sus 

zisă să fie de la noi uric cu tot venitul, însă să fie 

lor acel sat anume Baboşinii în doao părţi; doaă părţi 

să îie slugii noastre lui Andrabuş şi fraţină său An- 

dreicăi, şi surorii lor Malii; iar a treia parte iarăși 

dintru acelaş sat să fie rudeniilor lor Maruşcăi şi 

rudeniei lor Marinca, lor şi feciorilor lor, nepoţi- 

lor lor.şi strănepoţilor şi a tot neamul ce se va 

aleage mai aproape neruşeit nici odinioară în veaci. 

lar “hotarul acelui de mai sus scris sat, anume 

Baboşinii ces pe Racova să fie parte de gios după 

hotarul cel vechiu pe unde au îmblat din vechiu. lar 

hotarul părții din sus să fie de la o moviliţă drept la 

dumbravă atâta este hotarul. Pentru aceia credința dom- 

niei meale Petru Voevod şi credința preaiubiților fiilor 

domniei meale Iliiaş şi Ștefan şi Constantin Voevod, şi 

credința boiarilor noștri de la dumnealui Borcea dvor- 

nicul pănă la dumnealui Plaxa comisul şi credinţa tu- 

turor boerilor noştri a mari şi mici. lar după a noastră 

viiață cine va fi domnu ţării aceștie să nu strice a 

noastră daanie şi întăritură, ci mai vârtos să de şi $ 

în ărească, de vreame că şi noi am dat şi am întărit, 

pentru că este a lor driaptă cină. lar pentru mai: mare 

Surete şi Izvoade, Vol. XVIII.



— 296 — 

tărie am poruncit credinciosului nostru boiar dumisale 
Măteiaş logofăt să scri: şi a noastră peceate săo 
leage la această carte a noastră. 

Face parte din arhiva d-lui dr. Dragomir Hurmuzescu; cf. Su- 
rete ms. XLVI, 281. 

ge o 

149. 7054 Iulie 6 (1546) Hârlău. Petru Vodă întăregte impăr- 
țala ce şi-au făcut între sine nepoţii Tomei şi Anei în satele Gălă- 
şeşti, Mănăstirea gi Poeni pe Răcătău,, 

Noi Petru Voevod, bojiiu milostiiu gospodaru zemli 
Moldavscoi, leat 7054 luiie 6. 

Inştiințare facem cu această carte a noastră tu- 
turor Cine pre dânsa va câta sau cetindu-o va auzi, 
iată că au venit dinaintea noastră şi dinaintea a tu- 
turor a lor rioştri, moldovenești boiari slugile noastre 
Juria şi fraţii lui, Filip şi Gavril şi Drăghici şi suro- 
rile lor Nasta și Sofronia, nepoţii Tomei şi săminţenia 
lor Marta fata Annei, şi cu nepoata ei Neaga, de a 
lor bună voe de nime nevoiţi nici asupriţi şi şau îm- 
părțit a sale drepte ocine din dresă de împărțală ce 
au avut moşii lor Toma şi Anna de la părintele dom- 
niei meale Stefan Voevod, giumătate de sat de Gă/ă- 
șești cei în gura Răcătăului, parte de sus şi giumătate. 
de Mănăstire şi giumătate de Poeni şi sau venit în 
parte slugilor noastre Giurgii și fraţilor lui, Filip şi lut 
Gavril şi lui Drăghici şi surorilor lor Nastei şi Sofro- 
niei, giumătate dintrace giumătate de sat de Gălăseşti 
partea de cătră răsărit, şi giumătate din giumătate din 
Mănăstire şi giumătate din giumătate din Poeni, și 
iarăşi în partea sămănțiilor lui Nastii şi Neagăi, li sau 
venit așijdere- giumătate dintraceiași giumătate de sat 
de Gâlăşești parte de cătră apus şi giumătate din glu- 
mătate din Mănăstire, şi giumăţate din giumătate din 
Poeni. Deci şi noi văzând de a lor bună voe tocmală 
şi dreaptă împărțală, iarăşi noi aşijdere şi de la noi 
datulium si liam întărit slugilor noastre Giurgii și fra- 
ților lui, Filip, şi lui Gavril şi lui Drăghici și surorilor 
lor Nastei și Sofroniei, nepoţii Tomei pre aceaia de 
mai Sus numită giumătate din giumătate de sat de
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Gălăseşti ce-i în gura Răcătăului din partea de sus, 

giumătate din giumătate din Mănăstire şi a Poenilor 

cari să le fie lor şi de la noi uric cu tot venitul lor 

și feciorilor lor, şi nepoților şi strănepoţilor şi împrăș- 

ţiaților şi a tot rodului lor, cine li sar aleage mai de 

aproape neclătit niciodinioară în veaci iară hotarul a- 

celor de mai sus scrisă giumătate de sat de Gălăşeşti 

şi din Mănăstire şi din Poeni, părţile de cătră răsărit, 

Ca să le fie dintru tot hotarul giumătate din giumătate, 

iară despre alte părţi, pe hotarul bătrân, pe unde au 

dovăit din veac. Şi spre aceasta iaste credinţa însuşi 

a domniei meale, care mai sus ne scriem numele Petru 

Voevod, şi credința ale iubifilor fiilor domniei meale 

Iliaș şi Stefan şi Costantin și credința boiarilor noştri 

(de la Ifrim Huru vornicul şi până la Plaxa comisul). 

Şi Măteiași logotătul au legat peceate şi s'au scris în 

Hârlău la veleat ce sau scris mai sus ca să se ştie. 

Eu Axinte uricarul am scris romăneşte de pe sâr- 

Die, u las leat 7229 Dec. 9. 

Eu Vasile Bosăe-am dat cheltuiala deisau scos 

după uric romăneşte ca să ştie şi alți îraţi. Şi eu fiind 

răzeş am scris Constantin Bosie vornic, 1838 Oct. 1. 

Acad. Rom. pachetele Mitropoliei de laşi No. 2. Cf. Surete ms. 

XVII 437 Supt No. 1 în acelaşi pachet (cf. Surete ms. XXVII 

435) stă scris uricul lul Stefan Vodă din 6978 Mart 15 (recte 6998, 

ci. 1. Bogdan DCStef. [, 493). tălmăcit romăneşte de clucer Pavăi 

Debriţ ia Mitropolie în 1798 Mai 15 şi scris în copie de „şi eu am 

scris fiind şi răzăş Constantin Bosie 1835 Oct. 1. 

In 1490 îşi impart moșiile de pe Răcătău: Găleșeştii (pe Ră- 

cătău), Mânăstirea (pe Divineţ) şi Poenile (Horgeştii, Năneştii, Oteş- 

4ii şi Pănceștii) aceşti stăpâni: 
. 

1) x 

2) Isaiu Stana Danciul 

1 = Forcas | 

3) Petre Forcaş, Marta Toma, Ana 

2 3 . 4 5 

Isaiu ia Oteştii, Horgeştil, */ Năneştii, unde îşi are casele. 

( aș si Marta iau Galeşeşti %: Pânceşti '/;, Măneştii %, 

Petre poras $, Pănceşti '/., Mănăstire 1. 

Poeni !p. , 

Diză 56 ani se face o nouă impărțală intre urmașii Tome! și
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Anei, cari stăpâneau în Gălășeşti, Mânăstire şi Poeni câte o jumă- 

tate. Cei 2 fraţi au avut fiecare câte un copil: ” 

    

Daaciul 

oa Aia 

Jurj, Filip, Gavril, Drăghici, Nastea. Sofronia * Neagoe 5 

iau jumătate din jumătatea celor 3 sate iau a doua jumătate 

latre 1490—1546 satul Pănceştii — două treimi — eşise dia stă- 

pânirea lui Petre Farcaş şi Toma. | 

In condica de documentele moşiiior Tăoşti, Lieştii, Bodești, 

Catipădure, Balţaţii de la .Vasiui, (Acad. Rom. ms. 3280, pg. 11) cer. 

tim această spiţă Bosiască, în care cetim cine a tost C. Bosie, 

  

  

Bosie 

| ae 
Vasile Bosie - loan Bosie 
- | 

Constantin Bosle Sandul Bosie 
2 logotăt - şatrar _- 

Catrina, Maria, lleana, Balaşa Seriban, Neculai 
= C. Velsa 

| medelinicer 

Vasile, lacov,  Zoita, liie 
ep aud 

fără rod 

Catrina, Gheorghe, Costin, 
  

fără rod 

Cf. Surete ms. XLV, 1041. 

  

i 

Documentele chirilice din acest volum, precum şi zahi 

întregime, sunt efectuate de d. loan Breabăn, moeslru ipogră 
din laşi.
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Duiea Teodor 128 | 

Dulcescu Duma 37, 45, 59 

Dulcescul Mircea 37. 

dumbravă, supt — 59. 

Duma 76, 86, 107, 128, 221. 

Duma pan 79, 159. 

Duma vist. 61 — parcalab ot 

Neamţ 53, 66, 87,. 99, 112, 

  

  

parc. de Cetatea Albă 159;. 
Dumeşti 16. 
Dumici 33. 
Dumitra 128 
Dumitroae Zoiţa 161. 
Dumitru parcalab 48. 
Dumşa 182 
Dumşa postelnic 107, — vis-— 

ternic 129, 133, 135, 139, 

142. 
Dumuşeni 224. 
Dunăre 62. 
Duşan Ștefan 4.. 
Duseşti 141. 
dvorişte 151. 
Dvorniceni 16, 54, 55. 

dvornic 19, 31, 34, 187, 194.. 

213, 215, 218, 222. 

ediction 2, 144. 

Edumereşti 8. 
Elan 163, 109, 181, 182, 202.. 

Elina ţariţa 5. 
Elinca 197. 
epure „pe piele de epure scris“ 

165, 274. 
Erbiceanu O. Lucia 140. 

Eremia visternic 103, 113, 115; 

118, 173, 177 — postelnic 86,. 

_— comis 87 — parcalab de: 

Neamţ 90, 96, 99, 102, 106. 

Ei 42. - 

evanghelie 5 

Evloghie dascal slavonesc 51. 

61, 72, 79, 100, 114, 163, 

166, 181, 190, 203, 224. 

Evloghie Gh. dascal, fiul, 33, 

39, 74, 92, 147, 164, 168, 

183. 
Evstatie arhimandrit 66. 

Evtimie biv patriarh 7. 

Ezurcani 175. 

Fagaraş herțeg 82 

fals de dozumente 9, 157. 

Fântâna 9, 59, 136.—roşie.. 

Fântăneale 44, 59. 7. 

Fărămă 55. 
Fărceşti 223.
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Făşcani 134, 135, 136 spiţa. 
Fatoşca 132, 
Făuroane 66. 
Fele pah. 123, 126, 129, 133, 

135, 139, TAI, 142, 
Fedor” 103, 134. 
Feodor vornic 64, 
Fete 54. 
Teteş 156. 
Fetion 70. 
Fileşti 157. 
Filip 128, 226. 
Filipescul Gh. inginer 8. 
Filoteia de la Argeş 
Firov 38, 
Flocescul ]. diac 194. 
Florin lon 73, 147. 
Fodorăni 208. 
Forov 190, 191 (spiţa), 
Fote parc. de Roman 77. 
Frăncii 1, 
Fratovschi Jurj 19, 31, 32, 34, 

37, 40, 45, 47. 
Frumuşiţa 137. 
Frunteş stolnic 90, 99, 102 — 

parc. de Neamţ 106. 
Fundea, selişte 49. 
fune de 20 stănjeni 1856. 
Furdui, seli;te 149. 
-Găgeşti 109 
Galata măn. 120. 
Gaja 109. . 
“Gălăşeşti 174, 209, 210, 227, 
galbeni 220, 222 (— tătărăşti) 

“Galbăna părău 121. 
Galbăna 154, 157, 190. 
Galben Jurj 70. 
Galeri 84. 
Gane lord. spiţ. 153. 
“Gangur parcalab de Orhei 74, 

177, 79, 86, 159. 
Gerul, valea -— 157. 
Gârbov Manoilă 54, 
Gărbeşti 76, 79 
«Gărbea Sima 78. 
Gărbea Dragoş 78. 

  

Gărciu Ilie 34, 
Garceneşti 33 
Gărlanici, podul— 16. 
Gavril 128, 226, — vorn'c 48. 
Gavril ierodiacon 5 - 
Ghedeon diac 24, 190. 13i. 
Gheorghe comis 224, 
Gheorghe preut 163. 
Gheorghe Stef. spatar 224. 
Gherman post, 159; 
Gheorghiadis comis 188. 
Ghiban Sandul 168. 
Ghica Gr. Vodă 152 
Ghica C. log. 108. 
Ghica A. Gr. Vodă 153. 
Ghiciul, baba —8. 
Ghilţ P. 163, 
Ghine 168. 
Giosanul Gr. 188. 
Giurgea 21, 80. 
Giurgea lon 174. 
Giuşca Irimia stol. 156, 
Gliga 87, 112, 182, 186, 217, 

218. 
Glavan vist. 146, 148, 187. 
Glod 23, 209, 222. 
Glodeni '66, At, 183. 
Goian 74, — parc. de Hotin 71. 

dvornic 70, 
Golăe Lazor diac 188. 
Gologan 157. 
Gordie popa 84. 
Gordul lon vornic de poartă 

168 
Gotcean Oanţa 167. 
Grabova 19. 
Gradovici Isaia diac 14, 20. 
Grădeşti 66 - 
Grama 48. 
pgramaticul 41, 44, 
Grebiă, 150. 
Grigorescu d-na 102. 
Grigoreşti 103. 
Grinco 17. 
Grincovici 123, 176 — parca- 

270 d de Hotin 113, 117, 118,
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Gropeni 175. 
Grozav parcalab de Roman 

123, 12., 133, 135. — parc. 
de Neamţ 198— vornic 114, 

„139, 142, 
Groze comis 79, 159. 
Grozeşti 159 
Gug lon comis 121, 129,139, 

142, 146, 148. 
Haciul 128. 
hambar 66. 
Hamza 205, 213, 218, 222. 
Handoca 1. 156. 
Harbuji 202. 
Hărman 86, 87 — parcalab de 

cetatea albă 159. 
Hărsu comis 107. . - 

Hărlău 115, 118,177, 195, 198, 

227. 
Havorna 68, 
Heleşteni 8 
Hereşti 157. - 
Herman 79. 

Hermeziu lord aga 188. 

- herţog de Fagaraş 82, 

hiclenie 213. 

Hilişeu 119, 

Hirje Bode 51. 

Hiabnic 42. 

Hlăpeşti 14. - ă 

Homor, mănăstire, hramul, Us- 

penia 54, 62, condica 93, 109. 

Homiceşti 16. 

Homneştali 224. 

Honcu C. . 

Honcu Gh. 202. 

Horga 48. 

Horgeşti 121, 227. 

Horga Dancul 202. 

Horincea, obărşia 174, 175. 

Horonteşti 151, 152, 182. 

Horodişte 16. 

“hotar-ă 187. 

Hotco post. 27, 44, 66 (vornic). 

Hotin ţinut 153, 18i — parca- 

lab de — 32: comitet rân- - 

duit la — 153.   

“Hotinean Manoil 47. 

notnog 33, 168. 
Hrabor Jurj comis 105, 106, 

107, — postelnic 107, 207, 

213, 215, 218, 222,— patr- 
calab de Hotin 107. 

Hrăman 90. 

Hrană Stefan spatar 113, 115, 

118, 170. 173, 177. 228, 

dvornic 79, 123, 126, 129,. 

133, 135, 159, 20c —biv 

dvornic 26. 

“ Hrană Toma 206, 207. 
Hrinco 14, 93. | Aa 

Hrincovici Ivaşco 77, 126, 133, 

"135, 139, 181. 

Hrisantie ieromonah, talmaci 8, 

“21, 35 (arhimandrit). 

Hriste spatar 59. 

Hristodul diac 41. 

Hudici Vană 59. 

Hudici latco 77, 79 86, 159. 

Hudici Petru vornic 32; 34, 

37, 40, 45, 47, 51, 52, 56, 

59, 121, 
Hurmuzachi 196. A 

Hurmuzescu Drag. dr. 190, 

226. 
* Huru comis 77, 

Hurul Efrem parc. de Neamţ, 

123, 126, 129, 133, 135, 139, 

142, 201,205, 213, 215,218, 

292-—dvornic 146, 148, 189, 

194, 197, 201, 205, 207, 

213, 215, 218, 222, 226 

Huşi 96, 100, 124, 127, 133, 

135, 137, 150, 205, 208, 

209, 211, 214, 215, 218, 222. 

lachim spatar 74. 

Jacob Pavel 174. 

Iacob Stamate Mitropolit 167. 

lacobeşti 44. 

ladrici 91, gura — 74, 91, 136, 

133, 146, 208. 

lalan 59. 
lamandi Cost. 173. 

Iamandi cornet 173.
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MTanculescu Ecat vist. 202. 
aşi 65, 76, 100, 102, 154. 
iazerul 68. 
ieromonah 144. 
“Igeşti 174 (v. Scândureni). 
Ignat 89, 90, 109. 
ignat stolnic 50, 
“Ignat (sf bogoslovul) 14. 
“larion Mitrop. 8. 
“Mica 117, 122, 132. 
lie 31, 176, 206, 207. 
Aiie logofăt 60. 
lliaş ceaşnic 14, 19, 21, 70. 
Aleş Vodă, fiul lui Alex. cel 

Bun şi frate cu Stefan Vodă, 
14, 17, 19, 21, 32, 33, 34. 

'37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 
45, 47, 48, 49, 50, 51, 92, 
121, 141, 151, 152, 153 186. 

dlieş Vodă Rareş fiul lui P, 
Rareş Vodă şi frate cu Bog- 
dan, Stef. şi Costachi 142, 
189, 191, 195, 194, 201, 205. 
'207, 210, 211,215, 213,218, 
220. 225. 

Mieşeşti 152, 188. 
“inca 181, 
“indiclion 1, 4, 5, 6. 
învierea lui Hristos 70, 
oana 162. 
Toachim eg. măn.Frumoasa 120. 

„Moanăş 115 — şatrar 213— 
spatar 38, 51, 122.” 

Ioanichie Episcop Romanului 
152. 

Aoanichie patriarh 5, 
Moan Zlataust, biserică în laşi 

154. 
Ion, mănăstire din Râla 7. 
Ion 42, 44, 93, 103, 185, 189 
don, diac 100, 181, (pisar) 205. 
Ion arhimandrit Neamţ 28. 
lon ieromonah 144, 
don vist. 51, 67 — postelin. 155. 

— comis 70, 146, 148. 
don parcalab de Roman 146, 

143 — paharnic 79. 

  

lonaşco 206. 207. 
lorga Nec. 20,.39. 
losit mitropolit 3. 
Irimia post. 79, 
lrina 134, 
Isac 173, 176. 
Isac pan 113, 115, 118 122. 
isac vist, 9, -87, 90, 96, 9, 

102, 106,— log. 170. 
Isaevici Duma 47. 
Isaia 47, 48, 45. 40, 34, 32, 

26 — pah. 21, log :17 —par- 
calab Chiliei 74— ceaşnic 24, 

Isaico 95 
Ispas diac 6). 
Istrati 9, 220. 
Itrineşti 202. 
lubăneasa 209. 
lucşa Petre 176. 
luda 126 
luga 79, 89, 159. 
luga Vodă 11. 
luga post. 77—-vist. 70, 7.., 

74, 71. 
lurghici 53, 57, 
lurie diac 77. 
Iurie spatar 201, 207, 213, 215, 

218, 222. 
Ivana 20, 23, 49, 54, 59. 74. 
Ivan Stângaciul 48. 
Ivan stolnic 61. 
Ivan diac 74— pah. 159. 
Ivăncăuţi 92 
Ivăneşti 150, 218 
Ivanciul 103. 134. - 
Ivanovici Anast, poruşric 20, 

prisaca lui — 68, 
Ivaşco parc, de Chitia 70, 159. 
Ivul popă 59, 85. 
Izbaşă 157. 
Jamirii 76 77 154, 
Jigălia 163 164. 
Jijia 21, 163. 
jirebie, loc de 6 jirebii ia pri- 

sacă de la părăul sec , 
lirecek 3, 15 
Jora Ion post. 173.
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Jora Mihai ban 182, 
Josea 200. 
judecii, îmbe — 49, 103, 174. 
Julic Vanâ 57, 61. 64. 
Jumătate Jurj 20, 162. 
Jumatate Steful 35, 50, 41 45, 

41, 122, 162, 
Jumătate Mândrul 35, 45, 41. 

38, 47, 122, 163. 
Jumătate Marina 162. 
Jumăţăeni 163 
uri pan 23, 26 95, 132, 145, 

146: 147, 160, 226. 

Jurj vornic 31. — comis 61, 107. 
Jurj staroste 17. 
Lachanes Ivajlo 4. 
Laleşti 44. 
Lambrino C. ban 164. 
Lăpuşna; gura— 155, 167. 
Larga 166. 
La ion Matia 83, 84. 
Lăţcani 132. 
Lăvreşti 16. 
Lazea 54, TO, 71 
Lazor pân 32, 35, 37. 4, 47, 

54, 122, 214, 215, 150. 

Lazul C. stolnic 154, 292. 

Lazul lordachi pah. 155, '74. 

Leahul 190, 191, 203. 

Leaţcovici lvaşco 132. 

Leavici Alex. 53. 

4 eca lunius 72, 91. 

țege, a judecat cu toată legea, 

56, a câştigat după lege şi 

după drept 70. 
tetopiseţ 7. 
Leuceşti 200. 
Leucove 121. 
Leucuşeşti 121. 

Levetea 14. 

lexicale (gl>se—) 220. 

Liciul postelnic 123, 126. 129, 

133, 135, 139, 142 — parc. 

„de Neamţ 146, 148, 181. 

194. 
1imbădulce Mircea 35, 41." 

Limbădul .evici Duma 35. 

  
“i 

  

Lipova 33. 
Lişcov 174, 193 (Liccov). 

Liteni pe Siret 169. - . 

Liteanul Coste 169, — condica 
— 170. ! | 

Loghin Nastasă 162 

Loghin Antiohie stegar 162. 

logofăt 21, seg; 79, 14, 7, 

79, 86, 87 seaq. 
Lohan stoln. 198. 

Lozova 16, vârful — 16. 

Luca 70, 225. 
Luca popă 141. 
Luea parc. de Cetate Albă 16, 

— stolnic 72, 74. 
Luceşti 33, 
Lumiuată, vârful — 59. 

Lun 3. 
Lungani 44, 205. 
Lupaşco dr. 96. 
Lupe 132, 200, 204. 
Lupşa 162, 182. 
Lupu 102, 138. 

Luţa Antiohi voraic de poartă 

154, 
Macău lon 195. 

Măcişăni 190, 191. 

Maciucă 44; seliştea lui — 59. 

măciucă „a Svârli cu — diu 

mijlocul unei priseci“ 205, 

Magda 16, 9%, 99, 128, 181. 

Magdalena 123, 182. 

maghiupti = iobagiones 3, 

Malai Neagul 219. 
Malea 217. 225. 
Malina 128. 
maluri, pe îmbe — 172. 
măna anului 144. 

Mănăilă 206, 207. 
Mănăstire 209, 210, 216, 2:7. 

Mauciul 75, 85, 145, 146, 147. 

Manea 128 — parc, de Neamţ 
198, 

Măneşti 159, 8. 
Măndrea 23, 32. 

Măndrul Ivul spiţa 81. 

Măniina 115, 157.
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Manoil 61, 66, 70, 7Ti—ot 
Hotin 122. _ 

. Mânzul Ivan 59, 103. 
Marcopoi 201, 40 
Mardare Cozma 35. | 
Mara 117, 145, 146, 148. 
Marele Criste 122. 
Marena 78, 98, 112, 168. 
Margire lon diac 123. 141, 
Maria 34, (Soţia lui Iliaş Vodă, 

134, 141, 167, 181, 190, 
191, 214, 91, 210, 211, 

Marica 89, 90, 186, 188. 
Marinca 210, 211, 225, 
Marinca soţia lui Alex, cel Bun 

25, 30. . 

Marinov C., talmaci 124, 181. 
Marta călugăriţa 71|, 72, 47, 

209, 226. | 
Martina, balta — 73, 
Martineşti 223, | 
Maruşca 98, 128, 155, 186, 

203, 214, 225. 

Maruşcina 210, 211. 
Mărza '76 
Mârzeşti 77. 
Măsnea 95. 
Măstacan 174. 
Matei diac 91 —stolnic 16. 
Mateiaş vist. 194 — parcalab 

de Roman 198 — logofăt 205, 
208, 214, 215, 2;8, 220, 222, 

Mavrodin Const. 79. 
Mavrocordat 1. A. Vodă 160. 
Maxim parc. Chiliei 79, 159. 
Meglenitul 8. 
Medeoa Mihaii 186. 
Medelean Negoe 163. 
Medeşti 186. 
megieşi 74. 
Meleşco, apă 40. 
Meleşco Tador 40, 98. 
Mica 209, 217, 218. 229. 
Micaci Duma 67. 
Miclăuşeşti 16. 
Micle 223. 

  

    

Micles: . Emil 33, 35, 104, 
198, 215. 

Miclescu Levet 13. 
Miclescu lancu 51. 

„_ Micleşti = Buceleşti 210, 211, 
223. 

Micotici Grozea 86 — parca» 
lab de Neamţ 87. 

Micotă parcalab de Roman 79 

— parc, de Neamţ 86. 
Micşin 59. 
Micşineşti 59. 
Micul 59 — postelnic 67, 
Miculiţă 156, 157. 
miedar 166. 
Mihail pan 3, 14, 17, 19,33, 72, 

21, 23, 26, 31, 55, 99; — 
logofăt 57, 66,—pah. 166. 

Mihailov 19, 174. 
Mihaileşti 190, 191. 
Mihalcea 9, 109. 
Mihul diac 28, 38, 45, 115. 
Mihul stolnic 67, — pah. 166, 

parcalab de Hotin 123, 126, 
129, 133, 135, 139, 142,— 
portar Sucevei 146, 148, 
187, 199, 198 — og. 66. 

Milcin Stef. spiţa 110. 
minali (trecutul, revistă 2, 
Mircea 122, 172, 210, 211. 
Mircea Vodă 95. 
Mirce 103, 224. 
Mirică Virtea 
Miron ierodiacon 

(talmaci). 
Miron parc. de Neamţ 201, 

205, 207. _ 
mitropolla ţării de jos din târ- 

gul Romanului 144. 
mitropolit Moidaviei 7l. 
Mitachi Adam 124. 
moară, vad de —în Bărlad 

103, 108, 132, 
moarte de om, a plătit — 135. 
Moga 141. 

ogoş 10, 11, 12 (spiţa—). 
Mogoşil 37. (spița —) 

198, 211,



    

— 241 — 

Mogoşeşti 11 
mohorâtele 11. 
Mobilă sat pe Bârlad 81. 
Mohila, 106, pah../9y, 213,215. 

— paharn. 90, 95, 96, 101, 

(Movilă), — parc. de Hotin 
107 (Movilă), 207 (Moghilâ) 
218, 222 (Mohilă) 

Moicesul Tador 59. 
Moimeşti 76, 
Moldova, apă 51, 61, 87, 113 

(matcă) 132 (pe—) 153, 
154 (peste —) 187, (matca,—) 

Moldavia ţară, 6, 16, 87, 109, 

114, 145,146, 150, 151, 159, 

163, 165, 176, 186, 207, 209, 

214. 
Moldaviţa, mănăstire 160. 

Molniţa 117. 
movilă sapată 167. 
Moscva 49. 
Muceşti 172, 
Muncel 51, 183, 
Munceu Jurj 136. 
Murat | Sultan A. 
Murgeni 182. 
Murgeşti 183. 
Muruz D. C. Vodă 162, 182. 

Muste | diac 220. 
Muşa, 9, 203, 207, 217. 

Muşat 87. 
Muşeteşti 168. 
Muşina 166. 
Nalmageşti 66, 
Naneşti schit 84, 227. 

Nataşca 98, 112. 

Nastea 19, 87, 98, 109, 112, 

138, 141, 186, 210, 211, 226. 

Neacşa 9, 98, 168, 181, 189, 

200, 210, 211. 

Neaga 37, 132, 145, 146, 147, 

189, 226. 
Neagoe, logofăt 19, 21, 24, 26, 

53, 56, 74. 19. 

Neagul 86, 159, 181, 201. 

202 — stolnic 205, 207, co- 

mis 72, 

Surete şi Izvoade, Vol. XVIII, 

  

    

“Neagra 182. 
Necoară 78, 163. 
Nechita 186. 
Neculce Dim. 86. 
Negoeşti 13 
Negotin 23. 
Neghina 189. 
Negrea 11, 17, 23. 
Negreşti 151. 
neamiş 136. 
Neamţul Dum. 38, 47. 
Neamţul Isaia 70, 
Neamţul Mircea 38, 47. 
Neamţ (desetină) 30. 

“Neamţ cetate — 187. 

Neamţ. mănăstire 28, 30, 64, 

68. 122, 144;. hram Ispasul 

26, 34, 126. 

Neaniul, nemiş 89.90, 136. 

Negrilă pan 32, 37, 4], 50, 534 

56, 60 113, 123, 124- 129 

133, 137, 139, 142, 170, 113, 

176. , 

Negrilă paharnic 20, 27, 3i, 

74, 11, 122, — parc. de Ho- 

tin 96, 99, 102, 106, vornic 45. 

Negrilești 154, 

Negrita 9i. 
Negrul Cristea 38, 47. 53. 123. 

Negrul Duma 37, 47. 

Negrul stolnic 214, 215, 218, 

222. 

Neporotova 56. 

Nesteac 14, 19, 21, 23. 27. 

Nica 123. ” 

Nicheia 11, 27, 31, 35, 126, 

Nicola sfânt — 2. 
Nicoman 59. 
Nicoreşti 96. 
Nistoreni 210, 211 

Nistru 26. 28, 30 (balta), 68, 

Novograd =— Roman 14 seqq. 

Oană dvornic Sucevei 14, 16. 

61, 122, 123; parcalab de 

Cetatea albă 79. 
16
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“Oancea diac 19, 53. 18 — log. 

33, 202; gura Oancei 174. 
'Oanea diac 54; portar 45, 49... 
“Oanţa diac 1; — de Novo- 

grad 14. 
-Oarză jude 89, 
obicei juridic 206 
-Obărşia (Bacău). 214. 
-Obreajie 228. 
Ocna, mărăstire 162, 
Ocolul; câmpul — 136. 
Odochia 156. 
Ogrineşti 89. 
Ohab 224, 
“Oituz 8. 
-Ojogul 56. 
Olaa 206, 207. 
Oltenescul Nec. 168. 
“Onicico 20. 
Oniceni 174, 186 
'Oniţ Necoară 78,79 80(spiţă 172 
Opriş 27, 31 — vornic 47. 

| Oprizaca” 19. 20. 
opis 173. 
'Orăş Coste 59. 
Orhei, parcalab de — 77, 79. 
Osmeleşti 223. 
“Oțel diac 33; — gramati= 41, 
Otel miedar 166. 
Oţeleşti 213. 
ozere 49. 
Pacu Moise 157, 175.. 
Păcurar, gura — 167, 
pădină (vale) 66. 
pagos = selă 3. 

paharnic 21, 31, 35. 38. 45 
48, seqq. | 

Paisie  Velicicovscogo stareţ. 
măn. Neamţului 144, 162, 

„palma lui Nec. Agarici vornic 
de poartă 166. 

Păltinoasa 84. 
pamente 26, 39, 
Pamvo ieromonah 50.: 
Pănceşti 156, 227. 
Păngaraţi, mân. 182. 
Păntece Giurge 203. 

      

Pântece Oană 66. 
Pană lon 89, 90. 
Pantilemon biserica 2. 
Papainopulo Enachi polcov- 

nic 215, | 

Parasca 98, 109 
Părăul aib 13, 14, 47, 117. 
Poroşnea 217. | 
parcalab 71, 77, 79, 90 — de 

Chilia 159 seg. 

— de Cetate albă 152 seg. 
— de  Novograd 77 seq. 
— de Neamţ 71 seq. — de 
Hotin 79 seq. 

Părteşti 54, 55, 149. 
Parascheva 87. 182; 

dobna — 7. 
Paşco. postelnic 71, 74. 
Paşco 117. 
Paşco diac 122, 48, 53. 
Paşco vataman 141, 142. 
Paşcan 117, 
Patiul 163. 

prapa- 

- Pătraşco comis 198 — stolnic 
201 — paharnic 205, 207, 
213, 215, 2:8, 222. 

Pătraşco lon 132 
Pavlov Gh 45. 

- Pavlov 6, 60 
pecete „ispisoc cu mică —136. 

- Penisoară Apostol 151. 
* Penisoară Neculai 166. 
„ Perereşti 210. 21.1. 

perilipsis 74 v. opis. 
Perticari Grigore 164. 
peşte, care cu—62. 
Petrariul Simion 183. 
Petrariul. Isac. 181. - 
Petre Ion 42. 
Petre 61, 87, 167, 221. 
Petre logofăt 67. 
Petre parcalab 64, 63. 
Petre comis 60 — postelaic 61 

— stolnic 79 159 — ceaşiic 
59 spatar 47, vornic 113, 
118, 170, 173, 176.
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-Petreşti pe Vilna 156. 
“Petrică 10, 71, | 
“P.trică comis 90, 99, 106, 

107, ceaşnic 106, postelnic 
64 — parcalab de Roma 170, 
115, 118, 174, 177. | 

“Petricani 208. ii 
-Petru Vodă fiul lui Alex, cel 

Bun 8, 58, 59. 
“Petru Vodă frate cu Stefan 

Vodă cel tânăr 53. 113,115, 
118, 173, 175, 116.. 

“Petru Vodă „Rareş 122, 123, 
125. 126, 128, 131, 132. 
134, 135, 136, 128, 139, 
141, 142, 145, 146, 147, 
148, 149, 181. 182, 183, 
185, 187, 188, 189, 190,191, 
193. 194, 197, 200, 202, 
203, 204, '205, 206, 207, 
208, 209, 210. 211, 214, 
215, 217, 218, 219, 220, 
222, 224, 

Petru Vodă. fiul lui Stefan cel 
Mase. 157. 

"Petusca 16, 

Piatra. mai în sus de—7l,. 
Piatra Jurj 24. 27, 40, 45, 47, 

48 
Picigani 132. 
Pietrarul Ivan 38. 
Pipercani 174. 
Piscov K. T. i. 
pirgn ia Atos 108. ! | 

piscul, supt capătul — 217,218. 

Piscul Radul stolnic: 38, 59, 

pitar 191. 
Piteşti 101, 102, 134. 

Pitic Lazea 74. | 

Plăcintă 163 IRI 

“ Plăcintoae Safta călugăriţa 151. 

plață, şi-a plătit câpul 197. 

Platon C. pab, 135. | 

Plaxa comis 201. 205, 207, 

214, 215,218, 222, 225, 226. 
pleanie 41 : ” 

-Pleşescul Bratul 19. 

  

Plop. lonaşco A 
Ploscă T. 197. i 

Ploscă Mihul 210,211. 
Plotun Luca 109. 
plută 68. ; 

Piaxa comis 225, 226. 
Podraga 209 : 
Poeni 226, 227. 
Poiana 133. 209, 210 
Pojar Mihul 195 spiţa. 
Pojar Petre 194. 
Pojar Alonte 151. 
Pojoreni 138, 139, 168. 
Polova Stan 165 (spiţa). 
polcovnic 41, ! 
Ponici Petre 70, 71. 

' 

- Ponici Stanciul 38, 53, 45, 57. 
Ponici Viasin 35. 
Popăscul ceaşnic 146, 148. 

187, 194 — parcalab de Ho- 
tin 198 

Popeşti, 204, 205. . 
Popovici Dum. uricar113, 124. 

127, 133, 137. 
Popovici Luca diac 209, 215, 

222. 

Popşa Mihai 35, 47. 122. 
Porcis 222, 223 ţetimologie). 
Porcu pah,. 53. 
Porcişan lachim 221. 
Porcişani 221, 222 
Porosiace 18. 
portar Sucevii 45. 49, 59 seqa. 

poslăduire 17, 51, 72, 104, 

114, 135. 162, 215 

postelnic 14, 20, 27, seqa. 
Potârcă 200. 
procelnic 17. Să 

Porcopie Esin dascal. slove- 

nesc ot Mitropolie 49, 102. 

Prodanovici T. diac 57. 

Protopopescu Manoil. 35.. . 

prisacă „a sădi— 17; să aşeze 

moară şi — 44, 204. . 

privi'egii falşe, a rumpt — 76.
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Prut 49, 59, 123 (pe—) 150, 
151 (peste—) 156 din a 
stânga —) 167 (de cătră —) 
175 (ja—) 182 (deasupra—), 

psaltire 144... : 
Pungeşti 33, 49, 201.: 
pustiu 45, 59 (loc în—la Prut) 

114(îu— pe Sohului),152, 153. 
Putredul Tatul 172. . 
Răcătău gura — 227. 
Răcinţi 56 . 
Racova 33, 48, 189, 200. 
Racoviţă Gh. 81, 225, 
Racoviţă N. N. 222 
Rădăuţi, Episcopie 93. 
Rădchiteşti 49. 
Radul 89, 90 — stolnic 54, — 

spatar 67. 
Radul gramatic 92 
Radul Voevod 224 
Radul Vodă cel bătrân şi fru- 

mos 224. 
Radu Vodă sin Viad Vodă 83, 
Răla sf. loan din —7, 
Ramandi port 146, 
Rămuscovul 15]. 
Rănzeşti 202. 
râpa roşie 8. 
Răpezeşti 155 
Rareş Vodă 225, 227, vezi 

Petru Vodă. 
Râşca mân. 152, 182. 
Râşzani sat pe Jigalia 164. 
Răşcan lon :64. 
Râşcan D. stol. 120. 
Răspop Miclău 121, 
răsuilată 152, 
Raţi Simion 165, 
Răebo-ni (Neamţ) 98. 
readniţi = diregătorii 68, 
Rebricea 138, 139 
Reaţeş parc. de Neamţ 86. 
Retezeşti 49 
Rezmeriţă Alex. 93. 
Roman ţinut 8, 141. 
Roman Vodă fiul lui Ilieş Vodă 
24, 39, 47, 5l. 

  

Românul 76. | 
Romaşcul Teodor diacon 151: 
Romaşco lon armaş 151. 
Romaşco Tanasă 168. 
Rontunici lonaşco log. 20, 
Romei 1. 
Roşca Oană gramatic 44. 
Roşcani 151, 152, 182. 

Roset C. clucer 168. 
Roseti Radu 223. 
Roşiori 38. 
Roşţa 58. 
Rotompan Stetul 98, 
Rotompan Sima 98. 
rubie de argint 64. 
Ruginâ, podul lui — 1!9, 
Rujavinţi 153, 

- Runcul 214, 

Rusca şatranca 80. 
Ruset lordachi biv vel spatar, 

ispravnic la Neamţ 153, 
Ruset Ruxanda Roznovanu năs- 

cută Calimah 154. 
Ruse măn. în Atos cu hramult 

Sf. Pantelimon 82. 83. 
Rustanul 169. 
Saca 44, 59; valea — 202. 
Săcălăşeşti 8. 
Săcară Gavril, preut 204. 
Săcară parc. de Roman 86. 
Săcăreni 16. 
Sachiş spatar 70, 79. 
Sâcuenii de jos 99, 113, 187, 
Săcuianul lachim 98. 
Săcuian ceaşnic 98, 99, 113, 

115, 170, 171, 177. 
- Sadova 16, 

Safta călugăriţa 151, 
Salcea 95,— la — 160. 
Sălcean Gavril 177. 
Sălceni 163. 
Samoil v-taman 34. 
Sarata; gura — 149, 150, 168; 

valea — 209 
Sărbii 76, 174 
Sărbească, ţara— 1 ; regele—3. Sărbliţ Vasco diac 106.
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Sărbul pan 56, 214. 
Sârbul post. 59. 
Sârbul Gh. diac 63. 
Sârbul Luca diac 198. 
“Sărnicioasa 209 
Sas comis 51. 
sat, cât ar fi în destul unui — 

21, să-şi facă — 23, 37; a 
sădi — 44 şi-a făcut — din 
pustiu şi din pădure 48 
să-şi facă aşezare de — 156. 

Sava 117, 168. 
'Săvcăui pe Cracău 34. 
Săveni 209. 
“Săverinca 220, . 
sbornic 1. 
“Scăndureni (Igesti) 174. 
Scarlat Gr, şatrar 203. 
Scheia 175. 
scoala slavonească 100 — la 

sf. Sava 124 | 
Scoarța Vlad 91.. 
Scolofendia popă 163. 
Scripcă 139, 142, 146, 148, 

187, 194, 197. 
Serafim egumen la Căpriana 129. 
selişte 49;— lui Stan 59, 
Selişteanul Fetion 149 — că- 

lugăr 149, 150. 
Serbia 3, - 
-serdar de Orhei 17. 
Serghie, Sfântul — 3, 
Serghie 77. 
'Sârgul C. log, de -divan 156. 
sevastocrator 2, 
Silvan egumen la Neamţ 26, 31. 
Sima log. 38 — dvornic 53, 

143 (spiţa). 
Simila 154. 
“Simina 182 
Simeon stilpnicul 4. 
Simion log. 41, 45, 54. 
Simon călugăr 6, 
Sin pan 67; ciutnic 74. 
Siret 14, 51, 70, 71 (de ceia 

parte de —) 103 (pe—) 160, 
161, 169, 125, 223, 

  

  

Siighiuţă 1 Ion diac 224 
Slăveştii 37. 
slujenie 180.- 
Soci 23, 141, 168, 
Sotiica 188.. : 

" Sofronia'.226;: 
Sohului 114. 
Soleşti 165. 
S lomon diac 204: 
Soltana 123 
Soru 128, 166, 176, 202, 225; 
Sorca 122. PN 
„Sorn 168. 
spatar 35, 38, 41, 45, 47 seg. 
Spiridon 204. 
Sprinceană 153. 
Sprinceanâ Gavril .151. 
Stamati loniţă - pitar 130. 
Stan vist. 17, 217, 218 . 
Stana 89, 182, 206, 207, 217. 
Stanca 123. - 
Stanciul pan 33, 41, 54, 59, 

61, 64, 66,70, 74, 76, 224— 
comis 38. 45, 47, 166— 
postelnic 35, 37, 45, 47, 51, 
122 — hotnog şi parcalab de 
Hotin 32 — parcalab de Ce- 
tatea aibă 71. 

Stangaciul Ivân 48. 
Stanigesti 66. 
Stanul 35, 103. 
Stănilă 210, 211, 223. 
Stanislav 128. 
stânjăn de 8 palme 166. 
Stărcea stolnic 113 115, 118, 

170, 171. 
staroste 17, 
Stefan, sf. — crai Serbiei 2. 
Stefan | ţar Serbiei şi Greciei 5. 
Stefan pan 20. 
Stefan vornic 23. 
St-fan Vodă bătrânul 8, 9. 

Stefan Vodă fiul lui Alexandru 
cel Bun 32, 33, 37. 40, 4, 
42, 44, 45, 47. 48, 49, 50, 

51, 52, 54, 56, 124, 141, 

151, 152, 154, 156, 158, 221.



— 246 — 

- Stefan Vodă cel Mare 69, 70, - 
71, 74, 77 (fiul lui Bogdan: 
Vodă) 78, 80, 858, 86, 87, 
89, 90, 91, :102, 108, 114, 
119, 132 (cel: -bătrân) 134, 
136, 138, 141, 145, 155, 156, 
157, 158, 159, 160. 161, 162, 
163, 165, 166, 176, 182, 189, 
193. 202, 209, 210, 212, 217 
(tatăl lui Petru Vodă Rareş) 
219, 223, 225, 226. 

Steian -Vodă cel tănăr 109, 
112, 115, 117, 118, 119, 149, 
(nepot de frate lui Petru 
Vodă Rareş) 168, 172, 173, 
174, 176, 186, 188, 195, 
200, 213, 219. 

Stefan Vodă zis Lăcustă 197 
(fiul lui Stefan Vodă cel Mare) 
198 (spiţa) 201, 215. 218. 

Stefan Vodă fiul lui Petru Ra- 
"reş, 189, 191, 194, 195,201, 
205, 207. 210, 211, 215,. 

„218, 219, 220, 223, 225, 227. 
Stefanov popă 84. 
Steful 32, 38, 41, 45, 71, 90, 
96, 99, 102, 106, 214 
Steful parcalab 105, 198 (pa- 

harnic) — parc. de Hotin 79, 
86, 159. 

stegar 162 
Stemnic 154, 33 (Stavnic). 
Stoeşeşti 203. 
Stoian procelnic 17, 
Stoica 73. 89, 90, 145, 146, 

147 (spiţă). “ 
stolnic 17, 20, 21, 23 seqq. 
Strâmbii 23; gura —214. 
Stracimir lou ţar 4 
Strat Gh. 8. 
Stratulat lon pitar, talmaciu 191. 
Stroe preot 218. 
Stroeşti 61, 87, 154, 155, 174. 
Stroioae Maruş:a 61. 

Studeniţa, vârful — 66. 

Sturza Dum. spatar 51. 

Sturza loa spatar 151 - post. 198. 

  
  

Sturza parc. de Hotin 204, 
205, 207. 213, 215, 218;- 
222, 223. e 

Sturza lordachi biv vel pah. 155- 
Sturza Sandu lon Vodă. 156, 
Suceava 14, 17, 20, 24, 27,. 

32, 35, 39, 48, 51 (ţinut) 55,. 
56, 57, 60, 61, 65, 67, 70, 
77, 86, 92, 175, 190, 209: 
(drumul —) 106, 122; vor- 
nic de— 14, 2]; portar d=: 
93, 96. | 

sulger 17. a 
suret 17. 
Suţu N. A Vodă 153, 188. 
Sventislav Teodor ţar. 2. 
Şacovăţ 78, 79. ă | 
Şandrovici Cozma 38, 41, 45,- 

47, 61, 64, 66, 122. 

Şandru pan 14 17, 113, 170, 
173. 

Sandru logofăt 65. 
Şandru cel Negru 78, 80. . 
Șandru parc. de Roman 90,. 

96, 99, 102, 106, 201, 207, 
213,'215. 218 — portar Su-- 
cevei 159 — spatar 56— co-: 
mis 61. 

Şanga Iliaş 53. 
Șarpe post, 96, 99, 102, 106, 

113, 117,118, 120, 173, 177. 
şairar 203. 
gendrică pan 56, 119. 
Sendreni 153. 
Şeptelici parc. de Hotin 198, 
Şerban 174, 188 medelnicer, 

86 vornic. 

Şerbăneşti 163. 
Serbsa 14. 
Şerbeşti 210. 

- Serbici Jurie 53. 
Şerbici Manuii 51, 
Serbu post.€170. 
Şişcani 166, 223. 
Sişman |]. țar 4, 6, 7. 
Şoimăreşti 113, 187.



— 241 — 

Şomuz, gura— 61, 187, (matcă) 
154, 155. 

Şovărcani 175. 
Ştibor Hotco 61, 70. 
Ştiubeiul 209. 
Ştiucar Danciul 167. 
Suşman 19, 
Tabacariu Giigore 195. 
Tadorcomis 45, 54 —ceaşnic 70 
Tafrali O. 2. 
Talabă 123, 126, 133, 135 139, 

142 — parc. de Hotin 113, 
115, 118. 170, 173, 176. 

Talmaciu lon post. 42. 
talmaci 156, 161, 191. 
Talpeş Gh. vornic de poartă 

168. 
Tatpig Maruşca 80, 81 (spiţa). 
Tâmpu 6, 8— parc. de Roman 

201, 213, 215, 2:8, 232. 
Tamara, cadâna lui Murat 1,4. 
Tămăşi, mănăstirea — 7l. 
Tămăşeni 163. 
Tansa îl. 
Târnova 7. 
'Pârgovişte 83. 
Tarnavico, poiana lui — 16. 
tatăl nostru slavoneste 6. 
Tataruicul Şandru 76. 
'Tatorca 34. 
Tatos, Roman. 
Tatul 145, 146, 147. 
Tăutul logofăt 79, 86, 87, 90, 

91, 96, 99, 102, 104, 106, 
159, 

Tăutu Iordachi stolnic 155 
Taveste pe Crasna 81. 
Tazlăul mare £, 53, 214. 
Tecla 109. 
Tecuci, în sus de hotarul târ- 

gului — 95. 
Telejna, valea — 162. 
Temeşescul Roman 70. 
Teoclist mitropolit 6, 71. 
Teodor basilius 1. 
Teodor: parcalab de Hotin 187, 

194. 

  

  

Teodor Gh. 11. N 
Teodora evreica, ţaristă 6. 
Teodosie patriarh 4, 
Teofana 4. 
Terebnic 92 
Terter Gh. ter 41. 
Tescureni 224 | 
tetravanghei 6, 81. 
Thailâczy 3. 
Ticuleştii 167. | 
Tivadar 40. 
Toader popa 71, 154. 
Toader 89, 103, 128, 138,163, 

189, 221. 
Toader diac /2 — stolnic 199, 

142. 
Toader parcalab de Roman 113, 

115, 118, 173, 177, 194. 

Toader visternic 38, 123, 126 
— parc. de Hotin 87, 90, 96, 
99. 102, 106. 145, 148— 
logofăt 124, 127, 129, 133, 
135, 139, 142, 146, 148, 
150, 188, 189, 191, 194. 

Tecul T. stolnic 165. 
Todireni 167. 
Todireşti 85. 
Tofan 33, 34 (spiţă). 
Tohan 112. 
Tolocico Şandru 74, 
Toma 117, 162, 217, 226. 
Toma diac 70 — stolnic 77, — 

vist. 41 — pare de Roman 
207 — log. 77. 

Tomiţa 85, stoln. 224, 
Topolița 64. 
Tetoescul Sim. 117 
Totoeşti 13. 14, 117, 118. 
Totruş 223. 
Totruşcan log. 113, 118, 146, 

148, 173, 175, 177, 187; 
194, 198,— vist. 170. 

Treabăş 9, 72 (etimologie). 
Trit 167. | 
Trifan 134, 189. 
Troiandol 157. 
Trotuş. ţinut, 8,— 13 (ap2).
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Tudor 10 (spiţa) — log. 157. - 
6 Tudor Mihul 66. 

Tudor lvanco 95, a 
Tudora 9 (spiţa) 123, 172, 

195, 217, 218. e Tuleşti 123, 155, : 
Tungu, poiana — 78, 80 . Tungujeni 78, 80. N Turcul Simeon 33, 37, 41, 48 “(comis), 
Tutova 44, 59, 66. 
Tagul 220. | 
Ţalepi log. 224, 
Țarigrad [. 
Tăruseşti 181, 
Țibăneşti 80. 
Țiganca, vaiea — 157. 
Tigăneşti 16. 
Toleşti 49. 
Tolici Coste 64 
Topică Coste 64. 
Udriu 1. 
ughi bani gata 7. 
Unclet 26, 3]. 
unde a fost casa ]ui (gde bil. 

dom ego) 1, unde iaste 
casa lui (est! 20, 21, 32, 39, 
40, 42, 47, 48 (pe Racova) 
49, 124, 150; (gde bi! Iliiaş) 53 (gde est dom ego), 59 (unde a fost Ivan) 59 (unde iaste casa Roşţei) 59 (unde este casa Cozei) 59 tunde a fost Câliman), 66. 163 (unde a fost Stan) 174 (unde a lăcuit Stavila) 174 (unde a stat jud: Juli), 56 unde iaste moara 44, 56 unde a fost Marta Călugăriţa), 89 (unde a fost jude Oarză) 95 unde a fost Iliaş) 99 (unde a fost Cozma), 132) unde a fost casa lui Balş), 149 (unde a fost Părea). 

Ungro Vlahia 82, 224, 71. 
Ungureni 167 (de cea parte de 

Siret). 

Urdeşti 73, :74 (etimologie), 
146, 147. 
Ureache Petre 14. a 
Ureache Vană 37, 41 (dvornic) 

45, 53, | a 
Urecheanul P, 186, 
Urecheanul Andreica 186, . 
ureadnic 124. = 
uricar 168. 
Urmeniş 53, 
Uroş, crai 5. . 
Uroş Steful 3, 3. 
Ursoaea 156. 
Ursul groaza — 47, 160, 
Ustidianul 169. 
Uşiţa 156, 157. 
Vadul rău 160 
Vălcea pan 14, 19, 21, 23. 31, 

32, 34, 37, 40, 45, 47— 
parc. de Cetate albă 76. 

vamă 61. 
vameşii de Neamţ 64 | 
Vană logofăt 57 — portar 54, 

59. - 
Varnavoae Maria 119. 
Varticuvici P. portar Suceava 

2U1, 205, 207, 213, 215, 
222, 

Varvara 109, - 
Varzar, mănăstirea lui—16, 17. 
Vascan stolnic 57— diac 96, 104. 
Vasco 113, 115, 118, 141. 
Vascovici Tador 53 — stolnle 

59 
Văsieşti 53, 
Vasile j51, 
Vaslui 11, 33, 38, 41, 45, 49 

(apă; 90, 9i, 107 (mai în: 
jos de heleşteul —), 107: 
(bis. Sf. lon Preditzci din—) 
129, 143, 146, 162 ţinutul —) 
165 (ot-: 173, 188, 194. 

Vasutca 98, 
vătăman 34, 141, 142, | 
Vatav 199, 
Veaveriţa post 107. 
Venelin 17.
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Veniamin Mitropolit Moldo- 
vei 78. 

Ventura 20. 
Weprova, fântâna — 150. 
'Verescean Toma 53. 
Vicoleni 209. 
"Vidin, cetate mare şi cu mult 

norod, 4. 
vii 49, 
“Vilna 10, 11, 37, 153, 156 (pe-) 
'Vilna Petre 156 
Vintilă vei vornic 224. 
"Virtea 95 ispiţa— ), 
-vislujenie 121... . 
visternic 13, 14, 38, 41,51 

seqq. 
Visterniceni 119. 
Vişnăuţi 56. 
Vitolt pan 35, 61, 122. 
'Vitolteanu Petru 126. 
Vitolteşti 156. 
'Viad Vodă sin Viad Vvd. 82, 83 
Vlad 14 (de Părăul alb), 14 

(— de Siret) — parcalab de 
Hotin 123, 126, 129, 133, 
135, 142, 146, 148, 187, 
194, 197. 

Vladimir Vodă Basarab 4. 
Vlahia, 83. 
“Viaicul pan 70. 71, 74, 107,— 

parc, de Orhei 19, 159, — 
staroste de Hotin 76. 

Vlasă lon 163. 
“Vlasi= Vlahi 3 
Vlasie 163. 

- Voevodina, gârtă — 68. 
'Voinova 141|. - 
vornic 21. 23, 26, 32, 37 seqq. 
"Vrabie 181. 

  

  

Vrabie lon izbaşă 157. 
Vrăbieşti 181. 
Vrâncean Zaharia 77, 
Vulipaş diac 67. 
Zaharia 3. 
Zahorna 26, 28 (prisaca —) 

30 (iazerul > 68 (gura—) 
126. . 

Zahoreni 224. 
Zămeşti 8. 
zapis 77, 
zavescă 61 (60 ruble) == zevlâna, 

64 (100 rubie de argint) 
Zavoeni 112, 113, 154, 155. 

174, 186. 
Zblare stolnic 70; ; — parc. de 

Cetate albă 59 71, 74, 76, 
79, 86, — stolnic 123, 129, 
— comis 126, 133, 135 — 
parc, de. Neamţ 139 — parc. 
de Roman 142. 146, 148, 
187. 

Zeletin 219, 220. 
Zlătăreanul Vlad 154. 
zloți 62, 66, —zloţi tătărăşti 

70, 73. 78, 80, 99, 91, 93, 
95, -101, 103. 105, 123, 132, 

136. 149, 163, 167, 172, 186, 
89, 193, 195, 197, 200, 

203, 204, 225. 
Zoica 117 
Zorleni 154. 
Zotta Sever 72 
ZottovV as. talmaci departamen- 

tului pricinilor-străine 156. 

Zubricănţi 92. 
Zouche, lord, 
Zvorişte 160, 161, 162,
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tului Pleşescul . , , . . 

6935 (1427). Alexandru Vodă dărueşte lui Onicico satul, 
unde îşi are casa, pentru slujbele sale aduse domniei 
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6936 April 22 (1428) Suceava. Alexandru Vodă dărueşte 
panului “Dragomir satele Cornii şi Strâmbii şi un 
pustiu pe. Cracau, pentru slujbele sale a 

7937 Sept. 1 (1438) Suceava. Alexandru . Vodă . milueşte 
mânăstirea Neamţului cu ozerul de la Zahorna, pe 
Nistru, cu gârle şi priseci o. . cc. 

6937 August 31 (1429). Alexandru Vodă întâreşte măn, 
Neamţului ozerul şi prisaca de la Zahorna, iar ca- 
răle cu peşte aie mănăstirii le scuteşte de vamă . 

6937 April 17 (1429). Suceava. Alexandsu Vodă întăreşte 
lui Radul gramaticul 2 sate pe Terebnic: Zubrică- 
uţii şi lvăncăuţii cu mori pe apa Ciuhurului E 

6938 Decembre 23 (1429). Suceava. Alexandru Vodă în- 

tăre;te mănăstirii Neamţului balta Zahornei la Nistru 
cu peşte, prisacă şi trei mori . . 

6942 (1434) regeste. Pentru satele pe Cobâle , , 
0944 April 12 (1436) regeste, Pentru Dolheştii de pe 

maş . . . * . . . . 

6944 April 21 (1436). Vaslui. Ilie Vodă şi Ştefan întă- 
resc lui Stanciul parcalab de Hotin satul de pe 
Crasna, unde îşi are casele . . . . 

6944 Mai 3 (1436), regeste. Pentru llieşeşti! lui |. Cauteş 
6945 Martie (1437) regeste. Ilie şi Ştetan Vodă întăresc 

lui Tofan 5 sate pe Racova , . . 3 
6946 Februarie 23 (1433). Suceava. llie Vodă dăruește 

măn. Inălţarea Domnului de la Neamţ satul Savcă- 
uții pe Cracău, o prisacă la gura Tatarcăi şi o 

moară pe Jijia . . . , . . 

6946. Mart 5 (1438). Vaslui. llieş şi Ştefan Vodă dau şi 
întăresc Neagăi, cneaghinei lui pan Jurj Piatra, mai 

multe sate . . . . , . 

6946 (1438) lanuar 17. Suceava. Iliaș Vodă miiueşte pe 

Duma de la Nsamţ cu satul Roşiori pentru slujbele 

sale . . . . . . , . 

6946 August 21 (1438) Vaslui. lliaş Vodi dărueşte lui 

Tivadar 2 sate; unul pe Berheci şi altul pe pârăul 

Meleşco. unde a fost Toader Meleşco . . 

6947 lulie 30 (1439) Vaslui. Iliaș şi Ştefan Vod: întărese 

fraţilor Oană Roşca gramatic şi lui Cojea Petru sa- 

tul Călimăneşti şi alte selişte la Tutova . . 

6947 Oct. 26 (1438). Suceava. lliaş Vodă şi fratele său 

Stefan VodA întăresc lui loan Uscatul satul, unde 

îşi are el casa, pe părăul Alb pentru slujbele, ce au 

dat domnului . . AR . , . 

6947 Iulie 15 (1439) Suceava). |lie şi Ștefan Vodă întăresc 

şi miluesc pe loan Stângaciul cu un loc pe Racova . 
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Ştefan Vodă întăresc lui Oană portariui satele: Bru- 
dureştii, seliştea Fundei. Rădchiteştii, Retezeşti:, Bo- 
zianit, lacobeştii, Bărboşii, seliştea Țoleştilor cu o- 
zere şi via din vârful Dobroslăveştilor . . 

6948 (1439). Noembrie 12, Vaslui. Ilie şi Ștefan întăresc 
lui Dragomir satele Ciritenii şi Călieneştii, -ambele 
pe Cobâle . . Ș , . î . 

6949 Iulie 7 (1441). lliaş şi Ştefan Vodă întăresc lui Dan- 
ciul stolnic şi nepotului său Negrilă satele Dobro= 
mireşti şi Balosineşti pentru siuijbele lor - . . 

6949 Sept.: 3 (1440), regeste. Pentru Rujăvinţi 
6950 Sept. 8 (1441), lliaş Vodă dărueşte lui Bode Hirje | 

satul Balomireşti pe Siret . . . 
6950 April 5 (1442) Suceava. lliiaş Vodă şi Ştefan Vodă. 

întăresc lui Miclăuş Răspop satele Leucuşeşti şi al- 
tele şi o prisacă pentru slujbele sale, Se dau hotarele 

6950 (1442) regeste. Pentru hotarele Mogoşeştilor pe 
Vilna (Vaslui) . . . . . . 

6951- luni 8 (1443) Suceava. Stefan Vodă milueşte pe 
lliaș Şanga cu satul Văsieşti pe Urmeniş, Boseştii 
pe Tazlău, o jumătate din Bădeşti, şi o poiană la 
Trotuş . . . . . . . 

„6953 Febr. 18 (1445). Ştefan Vodă întăreşte lui Lazăr şi 
fratelui său Stanciul 3 sate: Vornicenii, Antileştii şi 
Pârteştii supt dumbravă . . . . 

6955 Ghenar 14 (1647). Suceava. Stefan Voevod întă- 
reşte lui Şandru spatar stăpânire pe satele Coloşe- 
uţi, Răsciuţii. Dobovoaia, Neporotova, Vişneuţii şi 
Ojogul la Nistru pentru slujbele sale, făcute ţării 

6956 lulie 5 (1448) Suceava. Petru Vodă întăr-şte lui 
Roşţa şi lui Cojan fraţi mai multe sate şi selişte pe 
Tutova, pa Ialan şi la Prut în pustiu . , , 

69651 Februar 8 (1453) regeste. Pentru Zăvoeni şi Negri- 
leşti pe Şomuz , . . . , . 

6961 (1453) Februar 8. Suceava. Alexaudru Vvdul Mol- 
dovii întăreşte lui Oană postelnicul satul Stroeştii 
pe Moldova. în gura Șomuzului, dat lui de mătuşa 
sa Maruşca Stroioae . , , , , 

6961 Februar 8 (1453) regeste. Pentru Stroeşti . . 
6962 Oct. 3 (1453. Petru Vodă scutcşte de orice vamă 

2 cară cu peşte a măn. Homorului : . . 
6963 Fehr. 8 laşi (1455). Alexandru Vodâ întărește măn. 

Neamţului pământ. de la Topolița, hotarât de Coste 
Ţolici; se va pune zavescă 100 ruble de argint . 
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6963 August 15 (1455) Suceava. Petru Vodă întăreşte 
"lui Petru comis mai multe sate la Țuţora cumpărate 
de la unii şi alţii . . ati “ 

6964 Martie 1 (1456) N-amţ. Petru Vodă întăreşte măn. 
Neamţului iazerul Zagorna pe Nistru, cu gărlele lui, 
şi desetina priseciior de pe Nistru . i. 

6968 April 13 (1460). Suceava. Stefan Voevod întăreşte 
„lui Jurj Galbenul stăpânirea pe jumătate de Cheţe- 
leşti la Siret cumpărată cu 75 zloți de la Roman, 
iar j:mătate să o ţie Roman Temeşescul; acesta 
cumpărase cu 75 zloți tot satul de la Frâne Dragoş 

6968 Sept. 3 (1459) regeste. Peatru Buciumi (Răpezeşti, 
Galbeni şi Tuleşti) . . . . 

6971 (1553) regeste. Pentru Vitolteşti la Fălciu . , 
6974 (1474). lunie 11. Ştefan Vodă întărește pr. Toader 

egumenul de la Bistriţa stăpânirea peste mănăstirea 

de la Tama;, unde a fost Marta Câălugăriţa, cum- 

| părată cu 60 ughi . . _. . , 
6975 lunie 30 (1467) Bârlad. Stefan Vodă întăreşte lui 

Stoica şi fiului său Man:iul cumpărâtura, ce au fâ- 

cnt cu 45 zloți tătăreşti în jumătate de sat Urdeşti 

de ia fii lui Florin: lon, Danciul, Mihalco, Sinat, 
Toma şi Simion , . . . . , 

6980 Ghenar 25 (1472) Suceava. Stefan Voevod întărește 
lui Şandru "Tătăranul din moşiile femeei sale Magda 

satele Moimeştii, Sârbii şi Jămirii, ce-s aproape de 

târgul laşilor . . . . . . . 

6980 lunie 1 (1472), Vaslui, regeste. Pentru Petreşti —. 
6980 lunie 25 (14721. Stefan Vodă dă lui Stefan Cudaibul 

şi lui llie Vrabie o bucată de loc pe valea Gerului 

(falş) . . CC . . . . . 
6938 Stefan cel Mare face la Atos un cuchiu de corabie 

6987 Aug. 11 (1479) Suceava. Stefan Vodă dărueşte fe- 
telor lui Comarin satele Grozeşti şi Mâneşti . 

699: August 14 (1483) Stefan Vodă întăreşte lui Necoară 

şi Oană, fii lui Oniţ, cumpărăturile făcute în satele 
Gărbeştii şi Tungujei . . . . . 

6995 Oct. 9 (1486). Suceava. Ştefan Vodă întăreşte lui 

Radu Cărlig cumpărătura ce a făcut cu 40 zloți în 

Mohilă pe Bârlad de la Maruşea, fata lui Tălpiz . 

6995 lunie 12 (1487). 'Tărgovişte. Vlad Vodă Călugărul 

dărueşte mânăstirii Rusicul de la Atos venit 6000 

aspri pe an . . . a . . . 

6996 Ghenar 12 (1487) Suceava. Stefan Vodă întăreşte 
lui pop ivul şi la ai lui stăpânirea peste jumătate 

din satul Todereştil, partea din sus, ia Cârligătura. 
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6996 Mart 12 (1488) regeste. Peutru Zvori;tea . 
6997 (1489) regeste. Pentru Dobrineşti . 
fără dată (c. 7000). Pe un tetraevangheliar Slavon de la 

biserica din Năneşti (Bacău) .. . . 

7000 (Febr 17). 1492 Regeste.. Pentru Jum.tâţeni . , 
7003 (1495) regeste. Pentru satul Sălceni . -. . 
7003. Februarie 3 (1495), regeste. Pentru Dodeşiti şi Scrip- 

țăneşti (Ţiful) Făiciu . = . . 
7003 (1495) regeste. Spiţe răzeşeşti (Bădărăeşii) . . 
7003 Mart 13 (1495). Stefan Vodă întăreşte. lui Drăgoţăi 

şi fraţilor lui stăpânire pe satul Siroeşti pe Moldova - 
1003 Mai 5. regeste. Pentiu Bouşori . , . , 
1005 Mart 9 (1491). Stefan Vodă întăreşte lui lon Pană 

şi la ai lui satul Ogrineşti pe Corod. unde a 
fost jude Orzea. cumpărat cu 53 zloți de la fii lui 
luga 

7005 Mart 14 (1497). Vaslui Stefan Vodă întăreşte Anuşcăi 
şi surorilor sale Negrita şi Maria stăpânire peste 
satul Bezăriceni pe Iadriciu, cumpărat cu 60 zloți de 
la Viaicu Scoarţă 

(1005) Inscripţia lui Alexandru Vodă sin Stefan cel Mare | 
1005 Mart 15 (1497), regeste. Pentru Şişcani (Fălciu) -. 
7008 Mart 22 (1500; laşi, regeste. Pentru Dobrenii pe 

Lăpuşna ai Episcopiei Huşilor -. Pa 

17013 (1505) regeste. Pentru Ungureni şi Pojoreni pe Prut 
7014 Sept. 11 (1505). Bogdan Vodă întăreşte Lucăi Ar- 

- bure portar de Suceava trei părţi din a treia parte 
din Dersca, cumpărat cu 250 zloți tătărăşti dela ne- 
poţii bătrânului Hriaco: . . . 

7015 Febr. 22 (1507) Huşi. Bogdan Vodă întăreşte lui 
Mircea Virtea cu di săi un sat la Tecuci la Salcea, 
mai în sus de hotarul tărgului Tecuci, luât din locul 

“târgului, ce l'au fost cumpărat cu 150 zloți de la 
Isaico, ficiorul lui Ilvanco Tudor, nepot lui. Dan 
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1015 Februar 28 (1507). Huşi Bogdan Vodă întăreşte lui” - 

Săcuianu pah. şi alor săi satul Săcuenii de jos, dat 
danie de semințenia lui, urmaşii lui Dragoş Viteazul. 

7015 Februar 28 (1007) Huşi. Bogdan Voevod întăreşte 
lui Movilă pah. cumpărătura cea făcut cu 300 zlaţi 

97 

tătărăşti în satul Piteşti pre Bârlad de la Coste Ba- 
loş şi: nepoţii săi "101 

7015 Martie 1 (1507) Huşi. Bogdan Vodă întăreşte ui. - 
Eremia visternicul cumpărătura, ce a făcut în satul 
Grigoreşti pe Siret, cu 800 zloți de la lvanciul şi 
nepoţii săi de frate. . . . . . . 103
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"1016 Decembre 14 (1507) Suceava. Bogdan 'Vodă întă- 
reşte lui Jurj Hrăbor comis cumpărătura ce a făcut 
cu 300 zloți în moşia Blâneşti pe Bărlad de la Ste- 
ful parcalab, fiul lui loanăş. , . 

"7016 [1508), regeste. Pentru P-treşti „, -: | 
"1023 Ghenar (1515:. Pe e piatră mormânatală la biserica 

Sf. loan din Vaslui 
7024 Dec. 18 (1515) Bogdan Vodă fatăreşte Bilcăi şi a 

lor săi satul Liteni pe Siret din drese ce le-a avut 
moşul lor Coste Liteanul de la Alexandru Vodă 

"1025 (1517). Pe un purg (turn) la Atos' . . . 

1026 Hârlău (1518). Stetăniţ. Vodă dărueşte şi întăreşte 
lui Gaja şi a lor lui satui Gâjeştii pe Elan . , 

1026 Ghenar 23 (1518) Vaslui. Ştefan Vodă întăreşte lui 

Dragotă cumpărăturile făcute cu 120 zloți în Mu- 

cești pe Racova de la Anuşca fata Tatului Putredul 

027 (1519) regeste. Pentru Petreşti .. . , - 

027 Înnie 20 (1519) regeste. Pentru Gălăşeşti (Crasne) 

0-8 lulie 15 (1520) Suceava. Stefan Vodă întăreşte lui 

lon Albotă şi a lor lui jumătate din Drăguşani şi 

din Zăvoeni, partea din sus, despre verii | r. ce 

iau jumătatea din jos . . „: A | 

1028 lulie 15 (1520) regeste. Pentru Stroeşti , , 

1029 Iunie 1 (1521) Hâr:ău. Stefan Vodă întăreşte lui Ba- 

nul dvornic şi lui Gaja ureadnic de Vaslui şi lui 

Dragoş un loc în pustiu pe Sohului să-şi facă sat 

17929 April 20 (1521) Suceavz. Stefan Vodă îutăreşte 

tui Barbul stăpânire pe moşiile sale Sârbii la Oan- 

cea, Ezurcani şi Gropeni, după ce şi-a împărţit o- 

cinile cu fratele său Şerbin - - . . . 

1030 lunie 27 (1522). Hârlău. Stefan Vodă întăreşte ne- 

poţilor lui Simeon Totoescul stăpânirea pe jumătate 

în satul Totoești, pe Pârăul alb; îar lui Păşcan a 

opta parte din partea [lei . . . . 

7030 funie 30 (1522). regeste. Pentru Hilişeu (Dorohoi) 

7033 Fevr. 12 (1525) regeste Pe Visternicenii de pe Bâc 

7030 dutie 2 (1522) Hârlău. Stefan Vodă întăreşte împăr- 

ţala ce şi-au făcut la Borâle pe. a patra parte lucşa 

Pitiş şi ai lui . . . | . . 

7033 Fevr, 12 (1525). regeste. Pe Visternicenii de pe Băc 

7035 (1525) regeste. Pentru Pungeşti . . . e 

1035 Martie 15 (1527) Huşi. Două surete pentru Berbeşti 

pe Prut . . . . î. . . 

7035 Mast 15 (1527) Huşi. Petru Vodă iatâreşte Nicăi şi 

la ai: lui satul Bărbeşiii pe Prut cumpărat cu 450: 

zloți de la nepoţii lui Oană Vornicul . .. . 
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7035 Mart 15 (1527) Huşi. Petru Vodă întăreşte, mănăst. 
Neamţului dania: veche în satul Copanca la Nistru, 
în gura Zahornei  . . . . 

1035 Mart 16 (1527) regeste, Pentru Costeşti pe Ciuhur 
7036 Martie 13 (1528) Veslui. Petru Voda întăreşte lui 

Costea şi la toţi ai lui, fraţi şi veri primari stăpâ- 
nirea îi Blânzi pe Corod. împărțindu-le în două 
satul , . . , . . . . 7036 Mart 28 (1528) Huşi Petru Vodă tace schimb cu 
Juri, dând Lăţcanii de pe Moldova şi la Piciganii 
Şi satul de pe Iadrici, unde îşi avea case Băloş . 7036 April 4 (1528) Huşi. Petru Vodă Rareş întăreşte lui Fedor şi verilor săi satul Făşcani, pe Crasna, pe _ din două , . . . . . . 7036 Mai 18 (1528) Huşi. Petru Vodă întăreste fraţilor Munceu Fântâna roşie şi câmpul Ocolului la Covurlui 7036 Mart 28 (1528) regeste. Pentru 5 sate pe Elan: 
Cristeştii, Murgenii, Bărsăneştii, Drugi şi Hrăniceni 1037 Martie 11 (1529; Vaslui. Peru Vodă întăreşte lui Toader şi femeii sale Drăguşa cumpărătura ce a făcut în Pojoreşti pe Răbricea cu 60 zloţi de la Nastea 

7037 Mart 22 (1529) Huşi. Petru Voevod întăreşte lui Bran şi Ia neamurile sale stăpânire pe Glodeni, Socii „Şi Duşeşti, şi le împarte moşiile pe neamuri . 
7037 lulie 23 (1529). Inscripţie pe o psaltire slavonă . 1037 (1529) regeste. Pentru Roşcani şi Horonteşti pe Almaş 7037 Mart 24 (1529) regeste. Pentru Chilieni pe Prut . 7039 Mart 13 (1531). Vaslui. Petru Vodă întăreşte lui Bărsu stăpâaire pe a patra parte din Urdeşti, iar verilor săi pe altă a patra parte o . . 7039 Mart 20 (1531) Huşi. Petru Vodă Rareş întăreşte fra- ților Dan şi Firardus Silişteanul cumpărătura făcută cu 275 zloți jumătate din Părteşti la Sărata, unde a stat Petru Pârtea „ . . . . . 7039 (1531) regeste. Pentru Muncel şi Glodeni ot Vaslui 7041 Mart 6 (1533) Vaslui. Petru Voda întăreşte fraţilor loan şi Coste Albotă împărțirea în doao a satelor Drăguşani şi Zăvoianii ; în acelaş timp întăreşte lui Coste Albotă stăpânire în partea din Medeani, cum- părată aparte de la nepoții lui M. Medeoa; se dau hotarele . . . . . . . 7043 Mart 3 (1535) regeste. Pentru Căutişani . . 7043 Martie 22 (1535) Huşi. Petru Vodă întăreşte lui An- drabuş şi la ai lui cumpărăturile ce au fâcut cn 100 zloți în Baboşani pe Racova, de la urmeşii lui Petru Corod 
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7044 Ghenar 19 (1530) Suceava. Petru Vodă întăreşte . 
îui Buzatul vatav cumpărătura ce a făcut cu 860 zloți 
de la Dragul în satul Mihăileştii . , 

7055 Martie (1537) Vaslui. Pătru Vodă întăreşte lul Ion 
cumpărătura ce a făcut cu 50 zioţi în satul Bozieni 
pe Lişcov, de la Petre Boziu, cum şi o prisacă la 
Saca 6 jirebi . , . . . . , 

7045 Mart 19 (1537). Pătru Vodă Rareş întăreşte lui lon 
Mâcău cumpărătura, ca a fâcut cu 230 zloți în Bog- 
dăneşti pe Siret de la strănepoţii lui Mihul Pojar . 

1048 Mai 11 (1549) Hârlău Stefan Vodă Lăcustă întă- 
reşte Elincăi Ploscă cumpărătura ce a făcut cu 220 
zloți de la fratele său T. Ploscă în Criceşti, jumă- 
tate din a treia parte , E , . , 

7053 (1545). Pătru Vodă Rareş întăreşte lui Potârcă cum- 
părăturile, ce a făcut cu 200 zloți tătărăşti în Leu- 
ceşti şi cu moară în Racova . a . . 

7054 7654 (1540) regeste. Pentru Hrineşti . . , 
7054 Mart 2) (1546) regeste. Pentru Rânzeşti (Fălciu) 

pe Elan . . , , . , . 

1054 Martie 25 (1546) regeste. Pentru Stoişeşti 

7054 April 6 (1546)Huşi Petra Vodă întăreşte popei Ga- 
vril Secară un loc de prisacă din locul de fănaţey 

al Popeştilor, cumpărat cu 40 lei de la Lupe şi-va 

cuprinde atâta loc, cât va putea azvârli un tânăr cu 

măciuca , . . . . , . 

1054 April 8 (1546). Petru Vodă întăreşte Ini Olan şi a 
lor săi cumpărătura ce a făcut cu 300 lei în Co- 

roțeni de la Toma Hrană sin Siefan Hrană vornicul 
"1054 April 11 (1546). Hotarul Petricanilor pe Başău 
7054 April 15 (1546) Huşi. Petru Vodă Rareş întăreşte 

Martei şi Micăi, fetele Anei stăpânire pe câte a 8-a 

parte din Găleşeşti, Mânăstirea şi Poiana . , 
1054 April 20 (1546) Huşi. Pătru Vodă întăreşte şi îm- 

părțeşte între rude stăpânirea în satele Perişeşti, 
Nistoreni şi Micleşti , . , , . . 

1054 April 20(1546) Huşi. Petru Vodă dărueşte lui Şan- 
dru parcalab de Roman jum. satul Od beşti pe Ber- 
heci, pe dut de loanaş şatrar în hiclenie contra lui 
Ștefăniță Vodă . . . . . . 

7054 Aqril 25 (1546) Huşi Pătru Vodă Rareş întăreşte 
lui Şteful şi fraţilor săi stăpânire pe satul Runcul, 
la gura Strâmbei pe Tazlău în faţa Bereştilor . 

7054 Mai i (1546) Huşi. Pătru Vodă împarte satul Bu- 
buruzi în 2 părţi la verii urmaşi ai'lul David şi Stan 
de supt Stefan Vodă, . . , 
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7054 Mai 2 (1546). Petru Vodă întăreşte Micăi şi a lor 
săi stăpânire pe satele Cositeştii şi Cosiţenii pe Ze- 

tetin . . . . . Fă IE 
1054 Mai 12 (1546) Huşi. Pătru Vodă Rareş întăreşte ur- 

maşilor lui Iachim Porcişanul stăpânire peste satul 
Porcişani. şi împarte statul în trei părţi, pe cei 3 
moşteuitori . . . . . PR 

1054 Mai 14 (1456) Huşi, regeste. Pentru Micleştii pe 
iret . . . . . , . . 

7054 Mai 23 (1546) Târgovişte. Mircea Vodă întăreşte 
lui Dragotă şi Stanciul moşia lui Homneştali ehab- 
nică lor de la Radu Vodă cel Frumos . . . 7054 Mai 25 (1546) regeste. Pentru Zahoreni . . 7034 lunie 18 (1546) laşi Petru Vodă întăreşte lui An- 
drabuş şi la ai săi stăpânire în Baboşini pe Racova, 
împărțind moşia în 2 părți 

7054 Iulie 6 (1546) Hârlău. Petru Vodă întăreşte împăr- 
țala ce şi-au făcut între sine nepoții Tomei şi Anei 
în satele Gălăşeşti, Mănăstirea şi Poeni pe Răcătău 
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