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CAĂTR/AĂ CETITORI, 

Păşesc spre vol. XĂ din ale mele Surete şi Izvoade. 
Când scriu aceste rânduri, coala întâia din vol. XX e în lucru. 
Vol XIX e o verigă din şirul documentelor slavo-române, ce 
formează cuprinsul vol XVIII—XX-a. In acest a! XIX-a vo- 
lum am dat documentele, ce privesc anii 1546 — data morții lui 
Petru Vodă Rareş şi merg pănă la 1587 în domnia lui Petru 
Vodă Șchiopul. Documentele ne vorbăs€”de cea mai agitată 
perioadă din istoria Moldovei: Iliaş Vodă turcit, Despot Vodă 
omorât, Lăpuşneanu Vodă domnind fără divan, lon Vodă cel 
cumplit omorât de Turci, loncul Vodă Sasul cu o foarte bo- 
gată activitale divanisiă. Petru Vodă Șchiopul cu o domnie 
agitată şi turburată. Prădăciuni şi pierderi de acte, arderi şi 
pustiiri de oraşe, descăpăținări de capete; apoi o prea bogată 
contribuţie genealogică la încrângăturile de vechi neamuri de 
boeri din secl XV-a cu strănepoţii lor din pragul secl. XVII-a. 
In acest secol apar Tomșeştii, Sturzeştii, Movileştii, etc.; 
marile familii de boeri își găsesc date precise în mersul lor 
spre înălfare. 

Din 163 docu'mente, slavone sâni 63, din care unul falş 
de supt Stefan Vodă cel Mare; unul vechiu românesc din 
1564, epoca lui Coresi! Apoi 41 regeste, care de şi spun pe 
scurt, slujesc îndestul la multe lămuriri de oameni și de fapte 
istorice Surele am dat 99, aşa cum le-am găsit în vechi con- 
dici sau pachete de acte ; suretele au importanța lor, căci ne 
arafă permanența cunoaşterii limbei slavone pentru înalte ra- 

țiuni de stat în vechile școli sloveneşti din laşi de la Sf. Sava, 
sau Mitropolie, cum și Sf. Gheorghe cel vechiu din Bucu- 
reşii. Vechii tălmăcitori de ispisoace slavone: Evloghie das- 
cal, Gh. Evloghie, Debrici polcovnicul, Ioniţă Stamati pitarul. 
Vasile Zotov falmaciu Hrisantie arhimandrilul jiecare repre- 
zintă o școală literară, și o mănuire a unor fraze arhaice 
care denotă simf literar, gust estetic și o corecteţă în fraza 
românească. Glosele literare nu lipsesc şi suntem în plin și 
vădit progres în scrierea limbei. 

Aşteptând să încheiu şi vol. XX, voiu da pentru cetitorul 
special o listă alfabetică de abreviaţiuni, pentru a sluji tine- 
rilor cercetători, elevi ai Seminariilor de slavistică şi istorie -



N 

națională, ca un îndrumar în greutățile de cetire a cuvintelor pre- 

scurtale şi a evita acele complectări, cari arată o migăloasă 

şi prisoselnică preocupare, și o zădarnică pierdere de vreme. 

Transcrierea în haina veche şi îndatinată a timpului e o ce- 

rință imperioasă de corecte[ă, şi va sluji pentru cele 20 vo- 

lume din Surete şi Izvoade, cum şi pentru cele 10 volume de 

Ispisoace ca un lămuritor al sistemei mele şi de transcriere 

cât şi de traducere. In aceste sunt un arhaist cu vădită voinfă, 

poate chiar exagerată. 
| 

Şi acum rugând pe cetitor să perindeze volumul, şi să-l 

citească, îi dau întâlnire în curând cu cel de al douăzecilea 

fa 
lași 16 Octombrie 1927 

Rafail |!
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1. 7055 April 3 (1547) Huşi, Hiaş Vodă Rareş întăreşte iui Borcea 
dvornic şi a ior săl stăpânire pe satul Fâşcani, impărţindu-! îndouă, 

“Cu mila lui Dumnezeu Noi lliiaş Voevod, domn 
țării Moldaviei; înştiinţare facem cu această carte a 
noastră tuturor cui pre dânsa vor căuta sau o vor 

“auzi-o cetindu-li-se; precum pre acest adevărat cinstit 
şi credincios boiariul nostru pan Borcea dvornic şi pre 

- frate-său Toader și pre sora lor Sora, îii lui Fedor, 
nepoți Anuşcăi, și seminţenia lor Trifan și pre surorile 
lui Mărica și Anna şi Irina fii lui lvanciu; i-am miluit 
cu osăbita noastră milă de le-am dat şi le-am întărit 
în țara noastră a Moldaviei direaptă a lor ocină și 
moşie din ispisoc de cumpărătură, ce lau avut moşii - 
lor |vanco şi Anuşca de la moșul domniei meale de la 
Stefan Voevod şi din ispisoc de întăritură ce lau avut 
ei de la părintele domniei meale un saf pre Crasna, 
anume Fășcanii, pentru ca să le fie lor uric cu tot 
venitul; însă satul acesta să le fie lor în doao: jumă- 
tate să fie a credinciosului boiariului nostru pan Borcea 
dvornic şi frăţinisău lui Toader și surorii lor Sora; iar 
cealaltă jumătate să fie neamurilor lor lui Trifan şi 
surorilor lui Măricăi şi Annei şi Irinei şi fiilor lor, şi 
nepoților, strănepoţilor şi prea strănepoților şi la tot: 
neamul lor, Cine se va aleage mai de aproape nestră- 
mutate niciodăpăoară în veaci. lar hotarăl acestui de 
mai Sus numit sat, cei pre Crasna, anume Fășcanii, 
despre toate părţile să fie după vechiul hotar, pe unde 
din veac s'au apucat. lar la aceasta iaste credinţa a 
mai sus numitei domniei noastre liiaş Voevod și cre- 
dința a prea iubiţi frați ai domniei noastre Stefan şi 
Constantin şi credinţa tuturor boiarilor noştri ai Moi- 
daviei a mari şi a mici. lar după viața noastră cine 
va fi domn ţării noastre a Moldaviei, din fii noştri, 
sau din neamul nostru, sau pre oricare altul îl va a- 
leage Dumnezeu să fie domn sau din neamul nostru, 

Surete şi izvoade, Vol. XIX, 1
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sau pre ori Care altul îl va aleage Dumnezeu să fie domn ţării noastre acestei a Moldovei, acela să nu aibă a strămuta sau a strica daania noastră şi întări- tura, ci să le întărească şi să le împuternicească, căci că le iaste direaptă ocină şi moşie. Şi spre mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai sus, poruncit-am credincios boiarului nostru pan Mateiaș lbgofăt să scrie şi Cătră adevărata cartea noastră această peceate a noastră să o ieage. S'a scris în Huşi de Luca Popo- vici la leat 7055 luna Aprilie în 3 zile. - - „De pre sărbie pre limba moldovenească am tăl- măcit la anul 1811 lulie 26,= poicovnic Pavăl Debrii clucer. 
Acta Eniil' Miciescu, cî. Surete ms. XXXV, 571; după o copie din 1827 launatie 20, poslăduită de C, Piaton paharnic, şi întărită de T. Balş logotăt, Poslăduitorul C. Platon se abate de ia textul lui Debrici, şi pune atât lui Borcea, cât şi lui Mateiaş, titlui de vel, ceia ce fu era încă la 1547. . Borcea dvoraic apare cu aceasță boerie în a doua domnie a lui Petru Vodă Rareş între 7050—7054, şi continuă supt IHaş Vodă. El urmează lui Efrem Harul şi e urmat de Gavrilă vornic, tot supt liieg Vodă, ceia ce arată că a murit cătră 7057 (1549). Borcea e diminutiv patronimic din Borra, diac cunoscut în seci, XV; jar supt Stefan cet Mare găsim pe Borce Eoput — diac între $980—63999. Uricul nostru ne dă aceste iămuriri genealogice despre vornicul lui Petru Rareş, 1. x 

_| 
2. lvanco, Anuşca cătră 14380, cumpără Făşcanii supt Stetan Vodă | — Borcea diac cu fratele său Ivanco   | | 

3, Fedor Borcea 
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(au jumătate de 4. Borcea, Toader, Sora 

(au jumătate dia Făşcani) 
__În 1480 satul Răşcaai există şi asta na arată ge un străvechiu stăpân pe acele locuri dela Vaslui — Şerbeştii numit Fâșcă. Porecia Fâșcă ne duce la ruteanul dacia = îass, barii, petit bari!, tonnean; dim. Fâşcuţă. 

2. 7055 (1547) regeste. Pentru Terpeşti (Bălăneşti) pe Elan, 
.yăĂu arătat Apostol fetorul Croitoriului din văleat 7055 un ispisoc de la lliiaş Vodă scriindu că au întărit
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lui Lazor şi Grecului şi Mariei, pre satul Terpeşti pre 
Flan, care să; Chiamă acmu Bălăneştii. | 

Dintr'un opis întocmit în 7289 de Ene Neculcea 
pentru scrisorile arătate de 'Toaderu croitorul wrs Kge- uspin wr5 ținutul Fălciiului. (Cf. Surete ms. XIII 765). 

Terpeştii, sau numit mai apoi Bălănești, după unui din cei frei 'Dătrâni al Terpeştilor: Bălan, Mihoci şi Patlul. Mai apoi s'au numit Giurcanii, după numele lui Giurcan Șandrul cet orb aşezat pe imbe părţile Bujorului, (Cuzeştii, LXXX): Pa i 

3. 7056 Mart 1 (1548), liteş Vodă întăreşte iui Bran, Mihuţ, Lon şi Simion cumpărăturile ce au făcut cu 180 zloți în Hruţca de ia gura Curvei de ia fetele lui Coste Posadaic.. . , 

+ Alacruo Bizo ati Faina Rorgoaa. CRADA StMau 
HOAAABCKOH, SHaMenHTO uHHHA ceha AHCTOM natia. BEACAM 
TO HAHeA BA3pUT Han uToVuu ero. OycanuinT. wwe npitiaoua 
ADAA HAM H MpAA Hduuti MoAgagcinaiti Boa'kpu | ku n CECDDA EH ANPEANHA ACURM ROCTE NIOcAAHHKA, No Hy ASBpOH Boa 
MEDIA HENOHOVĂLAEIN, AHHNBHCHACRANI. HI NPOAAAH cROIO NpaROYVIE 
eriuiS nu ABăunn$. wr uk npagare 9YpHKA. n Henguauaie GoT 
Dasarkae | nic, ro wuni naaan wo naemennica TCABAMU MAAAAro 
(O Pedsana BOEBOAA NoAoBtiiia CEAHIpE XpSckA 40 Serie oypBa. 'Ta 
ÎMOAdAN caASram Ham. Egan n MHăSuu n Iconov. un cnaicons, 
34 AB4 CTo 1 GOCHME AFCAT | aa 'Taraperity, n OVCTARUIHCA îti caoru, Bpan n Muxsu, n Lou n Ghanwn ra anaaruan SVen HcNOAHA TOTH Biuisnuicatnin nunban cn 34aru TăTapehik. 
2 pSkn naktun. u cecmpn cu Aureiunu | Aoutam koere noca4- RA, DpAg, Has 1 npag Hâmuaii  Boakpe, unio msi euarkeu 
13 ACBDOBOAN, TORMER N NOAHO SAMAATOV. â ANI TAROMALpE 
ASAN H NOTEpBAHan ccatsi caoVram Hauina Bpanit îi AMHXS | un 
1 LoonS n Guaiwnoy. oc NPAAPrULHHOL MOAOBHHA ceanipe nauu'k Noyeka A0 OVCTIE KOypRa. Kate aa cer Math 4 COT Hac 0YpHkh 1 Că BEceath ACXOACAL. Ai n Akrea uțu ui oynSuaroa nkh. n upkoyuSuaroa nțs, n npatovekroa HXE | n Baceatoy poaoi uk 
TO CA HM USBpETa HduzAtauin HEIODOVULEHHO HuURoAH ke Hă zkiitl. 4 xorag Ten np'Gapeuzinou noacannu CEANIȚIE GOT YpOVCRA, 0 Scrie KoVpha. Aa îcTh COT Bzcero Xo'Tapa noaoguna, | a wp SUNA CToBoru MocTâpon$ țomaps. a ua To cer R'kpa antre
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reABâsin &nienucannare ati Haiauiia Bottega, n E'kpă npkezaar- 
BAthHuX din Bparita Gredana nu Kocranmu , ta. ui &'bpa BOtdp4 
HamHk. Brkpa nana.  (Edspeara xSpsa. Bkpa nana Îerpe kpaka, 
B'kga Mana Goput ABOpHHkA, &'kga rană . Ilanap$, erkpa nana. 
eTovp3k n nana Mornaa) napkaaanone XoTHhektuk. E'kpa nana | 
XOypoV. H Nana MHpoHa rApkaAanoge REMELUCRhIY. Brkpa mană rue 
H Nana ritanir'k - naptaaanone HoBorpaackaik. e'kpa nana Ilergt 
BapTukoBiiua. noprap'k Govyuanckero. p'kpa nana teypia cnarapit.. 
Ekpa Mata . Aana | encrapuuka. R'kpa nana XP2ZB0p4 1oc'TEAnRA.. 
&Epa nană. Kamaa. e'kpa nana Ilerpauna. vamunka, B'kpa nana 
W'kroyaa croanuka. e'kpa nana NAază . komuca n Rkpa oVeuy norspt. 
HAHĂ.  MoAAdECKHX BEAHRHX | Hi AaAHX. a 0 HAUIEMR KHBOTA | 
KT9 BOVAET TeApA Hauitu SiMAn. GOT EpâTin Haultik HA WT. AETiH Hank. nau wm uauiere POAA. HAN Nâk BOYA, Kore F3 
HABEDETh TEAABEMA EHTH Hate 3eatau MOAAdBCKOH 'ToTb. | Bi Hâth HenopStunan Hâuiero Adania n NOTRpZRAttia, A4u BH hat 
OVTEPZAHA Hi 0Ykp'knna. BAHORE ECAlbI Hâlh A44H H NOTRPZAHAH. Ad W10 CONH coRH koVnHAn 34 c&ou npatiu H uncrin nuw'kau, 4 H4 Boaujte | kp'knocmn u NOTEGZA Ace TOMoY ezceS Ehitment- CÂNHOMOV. Bea'kan semn tate B'EpueaiS nanoy mareratu$ Acre: 
deroY nucaru n Nâui$ veuarpi npue'kcumu uceab namen$ neru- unomnă AeToY, | nucăa mukzuaa Eoppa. Staceţ BATo +35. Mea: 
dapria, a. 

„Cu mila lui Dumnezeu noi Iliaș Voevod, Domn țării Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte a noastră tuturor cui pre dănsa. vor căta, sau cetindu-li-se 9 Vor auzi-0; adică au venit înaintea noastră şi îna- - intea a lor noștri moldoveneşti boiari Neacşa şi sora ei Anghelina, feafele lui Coste Posadnicul, de a lor bună voe de nimeni silite nici învăluite şi au vândut a lor 

gura Curvei; aceaia au vândut-o slugi tre lui Bran şi lui Mihuţ şi lui lon și lui Size drept doza sute și opt zeci zloți tătărăști si sau sculat ale noastre Slugi Bran şi Mihuţ şi Ion şi Simion, de au plătit toţi deplin acei mai sus scriși bani 280 zloți tătărăști în



_ş_ 

mânule Neacşii şi surorii sale Anghelinei, featele Costei 
posadnicul, înaintea noastră şi înaintea a lor noştri 
boiari. Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală şi 
deplină plată, iar noi aşijdere am dat și am întărit în- 
sine slugilor noastre lui Bran şi lui Mihuţ şi lui Ion și lui 
Simion, cea de mai sus zisă jumătate de selişte anume 
Hrusca la gura Curvei, ca să le îie lor şi de la noi 
uric cu toate veniturile lor şi copiilor lor şi nepoților 
lor şi strănepoţilor lor şi împrășştiaţilor lor şi la tot 
meamul lor, ce li se va aleage mai de aproape neru- 
şeit nici odănăoară în veaci. lar hotarul celei de mai 
sus zise jumătăţi de selişte din Hrusca la gura Curvei 
să fie din tot hotarul pe jumătate, iar despre alalte 
părţi pe vechiul hotar. lar la aceasta iaste credinţa 
domniei noastre mai sus scrisă Noi Iliiaş Vodă şi cre- 
dința preaiubiţilor fraţi ai noştri Ştefan şi Constantin 
şi credinţa boiarilor noştri, credința dumsale(Etrem Hurul, 
credinţa dumsale Borce dvornic, credinţa dumșale Petre 
-Crăc, credința dumsale Şandru, credința dmsaie Sturzei 
şi pan Mobilă) părcălabi de Hotin, credința dmsale Hurul 
şi pan Miron parcalabi de Neamţ, credința dumsale laţco 
şi pan Ghiangea parcalabi de Novograd, credința dmsale 
Petre Varticovici portar de Suceava, credința dumsale 
Jurie spatar, credința dmsale Dzn visternic, credința 
dmsale Hrăbor postelnic, credința dmsale (Hamza), cre- 
dința dmsale Patrașco ceașnic, credința dmsale Neagul 
stolnic, credința dmsale Plaxa comis, şi credința tuturor 
boiarilor noştri ai Moldaviei a mari și a mici. lar după 
a noastră viaţă cine va fi domn ţării noastre din fraţii 
noștri sau din copii noştri, sau din al nostru neam, 
Sau pe ori Care alalt Dumnezeu îl va aleage să fie domn 
pământului nostru al Moldaviei, acela să nu le strice a 

" “moastră daanie şi întărire, ci mai vârtos să li=o întă- 
-zească şi să le imputerească, căci că înşine le-am dat 
şi le-am întărit şi pentru Că singuri au cumpărat cu 
ai lor drepți și curaţi bani. lar spre mai mare tărie 
şi puteare a tot ce s'a scris mai sus, poruncit-am în- 
sine la al nostru credincios pan Mateiaş logoiăt să 
scrie și a noastră peceate şă o leage de această a
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noastră carte. A scris Mihăilă Borra în lași la apub 1056 luna Martie 1. | 
Pergament; originalul la arhivele statului din Chişinău, trecut în opisul genera! de predare ai tribunaluiui supt No. Cf. Surete ms. XLVII. Şaurul culoare. fragă spălâcită, Pe pecete se citeşte Ț Beuari Iu Hatraun ESFROAA rocn(oAap ema MOAAdtcRon) cap: de bou, - 

| In dos stau scrise 3 notițe: &panz n aitrovu, n luu vi Gumiteu Hă NOAORHHA ceno up XDovyexa“ — Bran şi Mihuţ şi lon şi Simion pe jumătate sat din Hrusca. Alta: „lliiaş Vodă din leat 7056 Mart 1 pe poi selişte din Hrusca Până la gura Curveie. , Coste posadaic trăeşte supt Stetan Vodă (Surete 1, 144). El are 2 fete, pe Neacşa şi Anghelina ; şi trei nepoți; Crăciun, Nicoară şt Dragna. 
. 

i lată iucrângătura : 

1. Stan posadaic cătră 1445. 

2.  Coste posadaic cătră 1480 
| | 

3. Neacşa, Anghelina, fată 1548 

4. Crăciun, Nicoară, Dragoa 1558. 

Boteştii mari ot Cârligătura, leat 7036 Mart 6: Suret de la Ilieş Voda. 
| A€Tite Baie mii Hairaiu EOEBOAA renapa 3eman AA AdRCKOI facem înştiinţare Precum au venit înainte noastră şi înainte. boerilor noştri, Ilie şi fratesău Gliga, și sora: or Nastea, fetorii Sorcăi, de a lor bună voe de nimene siliți şi au vândut a lor dreaptă ocină şi moşie din drese şi intărituri ce are mama lor Sorca de la păria-: tele domniei meale Pătru Vodă din a treia parte de sat anume Fufeștii la ținutul Cărligăturii Sumătate; a- ceiaşi au vândut-o Slugii noastre lui Drăguş și rudenii lui Drăgșan dreptu 120 zloți tătărăşti, cari bani acei 120 zloți tătărăşti iau dat Drăguş şi Drăgşan toți de- 

Sus scrişi Ilie și Gligă şi.
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Nastea denaintea noastră. Deci văzând şi noi a lor 
bună învoială și tocmală și plată deplin, aşijderea şi 
de la noi am dat şi am întărit pe acea de mai sus 
zisă din a treia parte de sat de Futeşti gumătate ; toată 
acea de mai sus scrisă să fie a lor de la noi uric şi 
cu tot venitul, lor şi copiilor lor, nepoțiior şi străne- 
poților şi a tot neamul lor ce să va aleage mai aproape 
neruşăit nici odănăoară în vac. lar hotarul din cea a treia 
parte de sat anume Futeştii fumătate să fie din tot 
hotarul din a treia parte giumătate, iar despre-alte: 
părţi după hotarul cel vechiu, pe unde au îmblat din 
veacu. Pentru aceia iaste credința domniei meale Iliiaş. 
Voevod, şi credința a prea iubiţilor frați ai domniei 
meale Constantin şi Ştefan Vodă și credința boerilor 
domniei meale, dmnealui Borcea ve! dvornic, dlui Pătru. 
Crăc d-lui Şendre şi dmlui Ion Sturza şi Moghilă părcălabi 
de Hotin, şi dmlui Danciul Hurul şi Miron parcalabi de: 
Neamţ, dmlui lonașco şi Gheanghea parcalabi de Ce- 
tatea Noao. dmlui Petre Vartic parcalabul de Suceava şi 
dmlui lurie vel spatar, și dmlui Danul vel visternic, şi: 
dmlui Hrăbor vel postelnic şi d-lui Hamza, şi dmlui 
Patrașco vel paharnic, și d-mlui Neagul vel stolnic, şi 
dmlui Plaxa vel comis; și credința tuturor boiarilor 
noştri. lar după a noastră viaţă și domnie cine va fi 
domn ţării aceștia, să nu strice a noastră daanie şi 
întărire, ci mai vârtos să dea şi să întărească, de 
vreme ce le iaste lor cumpărătură pe ai lor drepţi 
Dani, iar pentru mai mare credinţă şi întăritură am 
poruncit cinstitului şi credinciosului boerului nostru 
dumisale Mateiaș vel logofăt să scrie şi a noastră pe- 
ceate cătră această a noastră adevărată carte să o 
leage, | 

„sau tălmăcit de Evloghie dascal la anul 1764 
Dec. 6.“ 

Asămine scrie cel vechiu, Carp vornic de poartă: 

Dia Condica Litenilor, ci. Surete ms. XIV, 615. Particala ve! 
e a traducătorului, nu era în original,
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5. 7056 Mart 21 (1548) Huşi, lliiaş Vodă întăreşte iui Cupcea „ ŞI la ai săi stăpânire pe satui Drăculeștii intre Troeneşti şi Dobreni pe Prut în pustiu. 

„Cu mila lui Dumnezeu noi lliiaş Voevod, domn țării Moldaviei; ştire facem cu această Carte a noastră tuturor, cui vor căuta spre dânsa, sau cetindu-i-se o vor auzi ; iată că aceste adevărate Slugi Cupea şi îraţii săi, Trif, Lazăr, şi Ivan şi sora lor Rusca, copii lui Radul Drăculea miluitu-ne-am noi spre dânşii cu osă- bita noastră milă şi le-am dat şi le-am întărit de la noi ale lor dreapte ocine din direase de daanie, ce le-au avut tatăl lor Radul Drăculea de la procatohul nostru de la Stefan Voevod: 
ABE atkemk wp HoYCTHHHH. 34 npSTroai noa wkpbiita. MPR "TpoeHeljieat. n atzi aocp'kuu, OY KWZHHUH N04, GOROUiEAIR, ao c'k enepn HMEHSVIOT apanSaciţiiu. = doao locuri din pustiu 

spre Prut supt Obreajie între Troenești şi între Do- 
breni, la fântână supt Coaste, care acmu se numeaște Drăculeştii. _ 

Deci văzând noi a lor dreaptă slujbă cătră soi 
le-am intărit şi de la noi ca să le fie lor dreaptă o- 
cină, lor, fiilor lor, nepoților și strănepoţilor lor şi răs- trănepoților lor şi la toț neamul lor, ce li se va aleage mai de aproape neruşeit niciodănăvară în vea. [arda 

iațţă cine va fi domn... lar spit 
re a toate cele scrise mai Sus 
u credincios boiariu, Mateias 
noastră peceate să o jeage de această carte a noastră, A scris Mihail Borra în Huși ia anul 7056 luna Martie 2] zile. 

Originai Acad. Român în traducere su 
Moscova. 

WEpkiie, margine, vârt, WEcu, W&oua, Seitenabheng, Uaweg, Borges, Coaste, 
fecizarea acestor 2 locuri în 

ți 
: , pustiu pe Prut, între Troeneș 

și între Dobreni, se poate face cu-ajutorul documentelor publicate 

somână VII 37, CE. Surete ms. XXI, 146, coplat mară înainte de război. Astăzi originalul e trimis la



— 9 — 

de noi în vol, XVII al Suretelor, In adevăr în 1533 (7041) Petru Vodă 

Rareş întăreşte lui Dragotă Averescul şi lui Neagoe Şopărleanui cum- 
părătura ce au făcut cu 80 zloți tătărăşti în satul Troeneşti pe Prut 
„Tpoenepin na npSrom“, 

Troenaştii este azi Şopârlenil, ce vin în dreptul movilei Răbâia, 

pe apa Liiivei, iar Dobrenii vlu şi azi pe Prut, mai în jos ceva de 

Pogăneşti — cam 10 chilometri distanță. Acolo venia pustiul, din care 

Vodă liiaş dă 2 locuri factorului lui Radul Drăculea: Cupcea, Trif, 
dazăr, Ivana şi Rusca, 

Oare acest Radul Drăculea, care trăeşte supt Stefan cel Mare 
să nu fie întemeistorui satului Drăceni, satul lui Dracea sau Dră- 

culea, despre care am publicat acteie în vol. XVII al Suretelor, că 

începuse a se numi Drăcenii de ia 1623 încoace? 

6. 7056 April 22 (1548) Iași, regeste. Pentru Jolcujăui. 

iliiaş Rareş Voevod întăreşte vânzarea făcută de 
“Trifan cu fraţii săi Păntea şi Toader fii ai lui loan 
Parava şi nepoţii Hervasiei, fiica Mărinei şi nepotul lor 
Toan Trofin fecior Maruşcăi, toţi nepoți ai lui Stefan, 
în dreapta lor ocină și moșie, din uric ce l'au avut de 
ia Stefan Voevod cel tânăr „mladago“ o bucată de 
pământ din hotarul satului Jolcujâănii, ce-s pe Sotna, 
mai jos de Căcăceni despre "pădure şi despre Prut. 
Această bucată de loc au văndut-o drept 200 zloți tă- 
tărăşti lui Trifan şi lui Stefan şi lui Gligorie, cari au 
plătit toţi banil deplin întru mănule vânzătorilor. Şi 
această bucată de pământ să fie în doao: partea din 
sus să o ţie Trifan, iară partea din gios să o ţie Stefan 
şi cu Gligore. Se dau hotarele şi lista boiarilor de 
divan, între care este şi Sturza parcalabul de Hotin. 

Obs După regestele făcute de Radu Rosetti de pe actele Stur- 
xzeştiior. Cf. Surete ms. XXIX 344, 

7. 7056 April 24 (1548) lași, regeste. Pentru Buzaţi la Răcăciuai. 

lliaş Vodă întărește lui Gligorce şi surorilor sale 
Sofroniei şi Marinei, copiii Istinei, satul Buzaţii la gura 
Răcăciunilor. Se dau hotarele și lista boerilor, între 
care este şi Sturza parcalab de Hotin. 

Obs. După regestele iul Radu Rosetti făcute de pe actele Stur- 
zeşti. Cf. Surete ms, XXIX, 344,
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8. 7057 Mais8 (1549) Iași. lliaş Vodă întăreşte pârcălabuluj da Romano Gheorghieş cumpărătura a 3 salaşe de țigaui de ia Văscars Popăscul. 
| 

+ Hairau BOEROAG, .BAIEIO MACTII FCIADZ 36MAn MOA Ada CKOH, GO fIpIHAE Mpa Ham. A NPAA Hâumatu Roa'kpe | guckan CHA NOMACKVAA HNpakzAaă. 4 io Buia Spnkap. no canon AVEpoui, B945. HHkHa nenonSiken ainpuenao Bau. Hi poa cau npain H EAachiu urat, "ron canămu, nanm'k nau n gama n nap- AUC, Tă fipoAaA | uk Hamnawv &'kpnonv. nanv. TÂNTH, Npăkanatt MOEOPPAACKOAIY 34 AGA cTo u musen Atc'kr aaaru TâTăpeRui, | i v'roa TâKOMAEpE cocmagiu cc wnatte EZCK4H. "PH 0 co ACEBOH Eoau Huta nenonSen, aHhiipu | CHAORAH, H Aa4 v Ap ARO WHrankS, v ARopS ru TANTI npakaaaa. US AU, BHAAtuie HX A0BpO BOAHor Tok | me n MoANVE  Ban4aTv, 1p9- GO Ea NA4THA. că aaa'ru TâTapckuk, ă mn PĂROMAEDE UV | hac ten AâAH 'Toru np'kApeuennin "TH caâatuh, wurânn. n 'rorv UHPauke 19 EMY  AapoBaa. | nau emy &'kpiomv nanv PAÂNTH  NpaKAAaRS. HpOToR. Hh Aa crk ns VMHUIAET n HMăTru pasorr | CZ RH, AA he cake HX V3ETHA none of HX  KYhHA. 3a caen npazit nut'kau. NA, cum | AHCTEM. iai. nuc y TĂUL BATV =+3H3; Mă. n, 
” 

= 

lliiaş Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei; adică au venit înaintea noastră şi înaintea boerllor noștri Vascan, fiul lui Popăscul părcălabul, ce-a fost uricar, de a sa bună vreare de nimene silit nici învăluit și au vândut pe ai săi drepţi şi adevăraţi ţi- gani, trei Sălașe anume Nan, şi Frăţi şi Pardos; a: celea le-a vândut credinciosului nostru boeriu Gheanghea pârcălabul de Novograd drept doao sute şi şasezăci zloți tătărăşti, Şi într'acestea iarăși s'au sculat a- celaș Văscan, iarăși de a sa bună voe de nimeni silit NICI învăluit şi a dat în dar O ţigancă, la curtea ace- Iuiași Gheanghea pârcalabului. Deci noi văzând a lor ce oună voe tocmală Şi deplină plată, ce el i-a plătit pub zloți tătărăşti; jar noi aşijdere şi de la noi "ine dat-am ceale de 'mai sus zise trei sălașe de ţi- ani şi cea figancă Ce i-au dăruit-o credinciosului nos ru pan Gheanghei parcalabului. Drept aceaia nime să
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nu se amestece şi să aibă treabă cu ei, şi să nu cu-- 
teaze a-i luare, căci că el singur i-a cumpărat cu ai săi- 
drepți bani, înaintea acestei cărți a noastre. A scris. 
în laşi la anul 7057 Mai 8. 

Originat hărtie, marca potcul. Pecetea în ceară roşie căzută, 
se păstrează între acta C. Crupenschi laşi. Cf. Surete ms. XIV, 495; 
iar suretul vechiu în XXXII, 743. Popăscul se găseşte paharnic între- 
7938—7046 supt întăia domnie a iui Pătru Vud Rareş. Cu venirea în: 
scaun a lui Stefan Vodă Lăcustă, e rădicat ia rangul de parcalab de 
Hotin între 7047—7048; asta a făcut că Popăscui nu mai apare in 
boerie în cea de a doua domnie a iui Pătru Vodă Rareş, nici supt 
lliiaş Vvd, 

lar Ghlanghea parcalabul de Roman e Cozma Ghianghea, şi se 
găseşte parcalab de Roman în 7055, 7056, 7057 ; e coleg cu lon laţco; iar- 
în 7058 e dat boer fără boerie; în 7059 e parcalab de Hotin cu Hrăbor, 
Supt Stetăniţă Rareş, Cozma Ghianghia « citat iarăşi ca boer fără. 
boarie, 

9, 7058 (1550), regeste. Pentru Avereşti, 

„Izvod de scrisori ce sântu la Marie Popşoae pentru. 
Avereşti şi Nemţeni să se ştie anume leat 7262: 
Mart 19. | 

1). Un uric de la Iliiaş Vodă din veleat 7058. 

Cf. Surete ms. 1, 162, 

10. 7058 Februarie 2 (1550) laşi. liaş Vodă întăreşte seliştez- 
lui Micotă, zisă şi Păulenii cumpărată cu 130 zloți de la Neagşa, să 
o stăpânească pe din două; Nicoară cu verii lul Toader şi Odochia, 

+ Hairam nocgoaa Biz MACTIIO PCNADA B6MAU MOAAdB= 
ekon. ww npiuac npaa bamu n'krik vavia | Ilerpnku. no at 
ACBBON BOAH. MHKHA HELIONSACENA HA NpOAAAS CROIO HBagoR WTHHM- 
n A'kannus | u3 npunnait 34 Aaanie 110 Hqtaa ATA, EH NETPHKEIE, W'T: 
Rad reatănn Greana notnoai |WT 'TpeTYIO UacT CEANIIE MHKOTOBO- 
itcraa uacr tie că 'rentp sonvr nzvakuin ta rvpita, | ră npo- 
dăâă cavram ami Huoap n namennv ero Toaatp u ceru 
ErO GOAOKIH 34 CTO0 | 1 "'TPHAECAT SA4Ti 'PaPagckHy. H BăilAa'THAn 
îĂ Ven HenoAHA guiunueaniii nuu'ksu pa Bar Tarag | cknk, a4n Aa. 
ECT iN TOT BHILENACAHNOVI ac WT. TpETA UACT CEAHIE AMH— 
KoToRo mo c'k | renep Bogovm mavakHin Ha AROE. AMA War Aa. 
ECT CAMOME HHROApĂ, ADVTA WAcT “AA CT 'TOaAtpv | n cecmpu ero-
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"EDAORÎH KaKO Ad ECT HAM GOT Hac Îi CA BECEA AONOAOAI. HU aa 
k ne VatulaeT NpAg CHA | ancroa nana, nuc v rau E4ro 
"3 dee E. | 

iliiaş Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării 
Moldaviei; adică au venit înaintea noastră Neagşa, 
mepoata Petricăi, de a ei bună voe ds nimeni silită şi 
a vândut a sa direaptă ocină şi moșie din privilegiile 
de daanie, ce le-a avut bunul ei Petrileiu de la bunul 
«domniei meale Stefan Vosvod. din. a treia parte seliștea 
ui Micotă a șesa parte, care acmu se numeaște Pău- 
deanii la Turiia; aceia au vândut slugilor noastre lui 
„Nicoară şi vărului său lui Toader şi surorii lui Odo: 
“Chiei drept 130 zloți tătărăşti, şi au plătit ei toți deptin 
acei de mai sus scriși bani 130 zloți tătărăști. insă să 
te fie lor cea de mai sus scrisă parte din a treia parte 
seliştea lui Micotă, care acmu se numeaşte Păuieanii 
în doao: una parte să fie numai la Nicoară ; alaltă 
parte să fie lui Toader şi surorii sale Odochia ; ca să 
le hie lor de la noi şi cu toate veniturile. Altul să ru 
:se ameastece înaintea acestei cărți a noastre. 

Scris în lași la anui 7058 Fevuar 2, 
| Original hărtie. Condica documente XVII, 6; ct. Surete ms, XXXV, 273. Pecetea în ceară roşie, căzută flind hârtia, pe care se im- prima exerga; se păstrează numai ceara roşie. 

la dos notiţa: cart avu nor uro Enna ur kuri RUPEA 
NFTOHRA =— seliştea lui Micotă ce-a cumpărat-o de la Neacşa, nepoată Petricăl. 

Asupra moșiei Păuleni pe Turia, d. M. Costăchescu a pubilcat în Revista Arhivelor 1 121—124 3 documente slavone, din care: 1) "7060 Mai 6, de la Stetan Vodă Rareş, 2) 7092 Noembre 17 da ţa Pâtru “Vodă Schiopul, 3) 7i1t April 1, de la Eremia Vodă Moghilă. 
la primul ispisoz de la Stefan Vodă sa întăreşte aceiaşi vânzare 

-ca şi în 7058 de lllaș Vodă; în ai doilea ispisoc Petra Vodă întăreşte lui Văscan şi Maricăi cumpărătura, ce a tacut cu 70 zloți în a şasa parte din a treia parte, din Păuleni, de la Drăgan Tărâţă, fiui Nastel, nepot Rusului, în ai treilea ispisoc de ia Eremia Vodă se arată că Paul şi Petrică au trăit supt Stefan Vodă cel Mare, şi că au căpătat 
de ia bătrânul Stefan Vodă uric pentru Păuleni pe apa Turiei „Ha "PUpiEM noroun“; că Bogdan Vodă ie-a reînoit privilegiul, dar că aceste amândouă urice le-au prăpădit din pricioa oştilor şi a Leşilor, când au umbiat până în țara muntenească „4 rori NpHRHAjE HarvRHAH NY Ba RCHCRH H 34 AEYORE K&Aa NATIIECTBORAAH AO aiviirkiuekou
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aiman.% Eremia Vodă întăreşte tot satul Paulenii la toţi urmaşii lui 

Paul'şi Petrică, în sumăr de 30 răzeşi. 

Moşia Păuienii a mers pe 3 bătrâni, curgători din Paul şi Pe-- 

trică, Partea mai mare a avut-o Paul, de unde sa dat şi nume 

satului Păulenli, în loc de seliştea lui Micoră. 

Micotă a avut trei feciori: Paul, Petrică şi una copil sterp. Din: 

Petrică ne-au rămas 3 copii, care au la rândul ior aceşti urmaşi: 

Neacşa, Toader cu Odochia şi Nastea Tărâţă, lar Paul a avut o- 

prea bogată descendență, care stăpâneşte 2 treimi din seliştea lui MI-- 

cotă, întregi, şi dia alta a treia parte patru şesimi, sau peste tot şase- 

sprezeca şesimi, din optsprezece, cât mergea toată seliştea. Se po-=— 

menesc 19 nepoți şi 30 de strănepoţi: 

nepoți nepoți strănepoțţi strănepoţi 

1, Cozma 11. Gheorghe Eremia Todosia 

2, Stetui 12, Nechitor Mărica Giigore, Hilimoa.: 

3. Petrui 13, lon Eiinca Stefan 

4. Marița 14. ihoat Maxia  Stetui, Simion 

5, lonzşco 15. Sima “Toader, Nechita Tudosca i 

6. Marița 16. Stoica Ifrim Giigore Păcurar 

7: Todosia 17. Griga Dochia Anisia 

3. Gliga 18. Tudosca Roman, Luca “Toader, Ion 

9. Marta 19, x Ignat, Alexa Anton, Gheorghs,. 

10. Mica . 14, Sava, Cristea 30. lica, Neacşa 

lată de ce Paui a dat numele său satului tatălui său Micotă,. 
căci a avut 19 nepoți şi 30 strănepoţi,.cari l-au purtat numele şi moşte- 
nit moşia 16/18 şesimi. . - 

e 

11. 7060 Mariie (1552). Hatmanul lon Sturza dă mânăstirii: 
Vatopedu! 200 galbeni, un vas de argint şi devine ctitor, pomeain- 

du-i-se numele ia 8 Noembre în fiecare aa. 

î 2en 30 7060 za! um! Mapri is îdda 3 Zoppăwes 'epouovayos: 
, Î a 7 i ea - 7 = 

z2i mponv Zhnotaoy ns Tis Sadaoyizs za. lepăs dazihtxijs pede Mos 

că Bazonedlov vai 5 097 20! speponas xp Neâgtroc sis Tiv uzorBavlav v- 

ftpats îndvvod orezdvoy fozdsa zdong Mohăophayias, zis Ti EupevisTaTov 

dpporna ro bodvinv Xperia vai patpăvov mări Mohăofhayias ui DEMrua. 

vai "bun ză Bowrărov zapbi dpv vai 42OŢOIEY0 19. Sozpoiioy îsg0- 

povi/o9 za 05 <wiuTăziuv nponțouutvwy 72 xal Lepowo Tijg ăvias ua. 

îcpăe fudv Suvitew, va! ăvipipapiv. meu AWdevrbe xp îwăwvoy Arpuyrla, 

4 , a a Pa 2, e - a 
va Yva astzop în 10 dpi Movastnple xai 6âmyiaezoy 3 dsâs mal îi Una 

va ua! Eepwvey veizop Xa Tăoxzy fiiv, PĂOUBLIG val în Enze dprrupas 

zdlss ue mo vă edpiareres vadă vă ExtpXEz 2 ăpto MevaoTiipto., 
A 

zic Diva wdumoav. 709 Wa ypăvov ei mă ysty-
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"705 voeufpiov ua șsontpyc pnubouvav pEţa sis Tîv ptew sic 33 vage- 
“Au, nai îmi iv udptev pămelay ee Tv ptotw ai vă Em 7 pwnpbauvev 
sadaxdorv uter zapnsia ci TV pEgiy Gone ua To Arrrdpas, îs că 

“tozure 7> &p ev Mcvaozihpiov uzi img fpoynevog mă ăuehdan, xai 0952 1ăpa 
“Tă &nep “fpagbpera finale pă 76 Dehna soy „Tantpuy vă eva ășopia.tvos 
xai devvybenzes zapă Tia pia Epevaiev ai dâwmpezov mprădos ai bai zcă 
Vravaţiev înv ua Und Tov div dntă oiropevta 6vw33wy ai Tap'tudv 

“TGV Tana mal îv To viv atv wa ev 70 ut cv. 

In anul 7060 -şi în luna Martie mers-am eu So- îronie ieromonah şi fost mare eclesiarh a venerabilei, şi a sfintei şi marei mănăstiri împărăteşti a Vatopedului, și cu mine bătrânul chir Neofit, în Moldova, în vremea lui loan Ştefan Voevod, Domn a toată Moldova şi ne-am înfățoşat prea “nobilului Domn loan Sturdza hatman a “toată Moldova cu vrearea şi ştirea dela prea sfinţitul Pă- rintele nostru şi egumen chir Sofronie ieromonah şi dela prea cinstiţii foşti egumeni şi dela bătrânii sfinţitului și cu- viosului nostru sobor. Şi ne-am rugat de strălucitul Domn Joan Sturdza să devină ctitor al sfintei noastre mănăstiri, Numitul Domn, luminat de Dumnezeu şi de maica Domnului, sau făcut ctitor şi ne-au dat 200 ga!beni şi un vas de argint şia binevoit să ne făgăduiască că cât va trăi va îngriji de intereseie sfintei Mănăstiri după îndemnările lui Dumnezeu. Din partea noastră am luat îndatorire ca, în fiecare an, în ajunul zilei de 8 “opt Noemvrie vom celebra o leturghie comemorativă în partea centrală a bisericei, pe altarul cel mare şi Că numele său, precum se obișnueşte pentru ctitori va îi menţionat în fiecare zi în mijlocul liturghiei cât va avea ființă sfânta Mânăstire. Și dacă vre-o. dată vre un €- gumen ar lipsi să îndeplinească aceste a noastre înda- toriri și nu ar îndeplini ceia ce scriem aici, atunci potrivit Cu voința părinţilor să fie afurisit Şi să nu fie niciodată iertat de sfănta şi nedespărțita Treime, de Prea -sfănta Născătoare de Dumnezeu, de cele șapte siinte soboare și de noi smeriţii în veacul de față şi în cele viitoare.“ In Condică actul grecesc este urmat de menţiunea:
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„această scrisoare din 7060 de la părinţii dela mănăs- 
tirea Vatopedul dela sfântul Munte s'au dat răposatu- 
lui Hatman loan Sturdza, prin care îl arată că s'au 
făcut ctitor la această sfântă Mănăstire și în câtă 
vreme va sta această Mănăstire să i se facă pome- 
nire la 8 opt zile a lunei lui Noemvrie“. 

Urmează legalizarea și pecetea Divanului de Apelaţie al Țării 
de sus sub data de 7 Martie 1840, apoi următoarea menţiune scrisă 
de mâna Logotătului Costache Sturdza: „Acest document se află la 
fratele meu Alecu Sturdza voralc.“ 

- Obs. Ilie Sturza e pomenit în actele timpului ca postelnic în 
7048 supt Stefan Vodă Lăcustă (Surete I, 236, Wickenhauser, Homor 
95 ; lorga Doc. XI, 84; XXI. 302). Supt Rareş Vodă îna doua domnie 
ei e înlocuit ia posteinicie cu Prăbor, dar e inaintat în boerie ca par- 
calab de Hotin, cu Joan Moghilă în 7050 (Ispisoace şi zapise 1, 1, 64). 
Ca parcalab de Hotin stă în tot cursui domniei de a doua a lui Pătru 
Vodă Rareş: 7049—7054, coleg tot cu Ioan Moghilă. , 

Supt liliaş Vodă Rareş stă tot parcalab de Hotin cu Jon Mo- 
Zhilă în anii 7055—7056; iar in 7057 a trecut ca portar Sucevei, tre» 
<ându-se în locul lui la părcătăbia Hotinului pe Hrăbor, lar în pos- 
teinicie rânduindu-se Veaveriţă în locul lui Hrăbor! 

Ca portar Sucevei rămâne lon Sturzevici în 7058—7059—7060, 
când cred că moare, urmându-i în boerie Dan, ca portar Sucevei. 

De înatataşii lui loan Sturzevici portarui Sucevei cetim în uricul 
din 7003 lanuarie 17 (ion Bogdana DStet 11,541) cum şi uricul lui Petru 
Vodă Rareş din 7036 (Surete v. 220), Aceste 2 urice rectitică înce- 
puturile fantastice, ce Gh. Asachi a tăcut spiței oficiale Sturzeşti în 
1842 (cf. Surete ms. XXIX, 343). 

„lată încrâagătura primilor Sturzeşti : 

1. Nan, descalecă Năneştii pe Studeneț 1370 

  

  

2, Toader Nănescul fată fată Stana 1420 
x = Baiiţa = Farcaş | ; 

| | i ala Filip Baliţa Mălina Stan, Mărina 1450 
ț 

| ÎN Ia 
4. Marița Fătu, Sturza € e £ s3s 2, £ 

2 3 Ss Ss se Se 
DE 5” 6$ Z 
îi e . . . Ss 
-T 3 e = e 

Toţi aceşti cu numerele 1—9 stăpâniau satul Năneştii, ce mergea 
pe 4 bătrâni: Nânescul, Balița, Farcaș şi Stana, stăpânii dia 1420, 

la 1528 trăiau aceşti urmaşi ai Sturzeştilor din 1495, mai ales



feciorii Malinei, nepoți Mălinei, fata ini Farcaş, şi nepoți de var 
primară lui Filtp Baliţă, stăpâni în Dragomireşti şi în Poiana, de pe 
pârăul Alb. : ” 

3 Filip Bajiţa 

  

4: Fâtul, x Surza Mălina Neaga 
ANR 

5, Nistor, soră. | Luca Baliţă 
Fedea 

leremia, liea, Armanca, Tudora, Călina, Fedca, Duşa 

lac dia Sturza din 1495 putem curgător pe loan Sturzevici hat- 
manul, a cărui fiu sau nepot e diacul D. Sturzevici din 1552. 

lar. pentru Mălina sora lui lon Farcaş, ul se dă aceşti urmaşi: 
Toader, fiui ei şi Fedca, fata lui Toader: 

Deci ar reieşi aceste încrângături: 

4. Sturza (văr ai doilea cu Mălina Farcaș) 
po ; 
| i. 

5. lon Sturzevici fata 
hatman = Toader 

i | 
6. D. Sturzeviet diac 1552 Fedca din 1528: 

Ct. Surete ms, XXLX, 345, iar în condica Scheiană 47; 

12. 7060 Mart 31 (1552), regeste. Pentru seliştea lui Ignat la Turie, 

Stefan Vodă întăreşte vănzarea făcută de lon și 
“Todică şi Grozea şi Mihăilă şi Tiron şi Ilie Bulhac, 
feciorii Parascăi, nepoţii lui Hodco de la Turie a drepte! 
lor ocine şi moşii din direasele lor de impărțală, ce le-a 
avut îma lor Părasca, de la părintele domniel meale 
Petru Vodă, o selişte numită la prisaca lui Ignat. din 
sus de Rădiul Lung la Turia, ce au vândut-o ei lui 
Mihail şetrarul dinaintea domniei meale. lar hotarul a: 
cel vechiu, pe unde au locuit din veci. 

Această carte este scrisă de Dumitru Sturzevici diac. 

Acta Radu Roseti, cf, Surete ms XXIX, 344. Gr la , , , Greşit pune cop lui Radu Roseti, D. Sturza visternic; cum eronată în parte e notlța: 
„în toc de diac trebue cetit ot visterie, Asemenea în original nu Y& 
ti stat un Sturza, ci Sturzevici. Vi i capi icile, dem 
XXX, 353), ici. Visternicul nu. scria uricile. 

 



13, 7060 April 2 (1552) Huşi, regeste. Pentru Glodeni, 

' „Acest uric aflat în sărbeşte tot în stăpânirea lui 
Gh. Ciureanu este de la Stefan Vvd. fiul lui Petre 

Rareş Vodă. Traducerea lui veche este aparte tot la 

acel stăpânitor. Suret de pe uricul vechiu sărbesc de 

la Stefan Vodă din văleat =+să (7060—1552) April 2. 

lar la urmă stă nota: „acest suret de pe uric săr- 

besc l'am scris eu acmu Simion Cheşco uricar la ve- 

leat 7268 August 28 (1760).“ 
După copia trimeasă în 1904 de iconom |. Grigoriu, profesor | 

în Vaslui, Cf. Surete ms. XLIV 915. . 

Textul slavon cu. traducerea lui vezi în Surete ], 104. 

14. 7060 Mai 14 (1552) regeste. Pentru Camănca. 

„dar vechilul spătarului Costin Catargiu stăpânul 

moșiei Camănca au arătat că hotarnică pe numita 

moșie nu are, de cât au înfăţoşat doao sureturi de pe 

doao ispisoace, cel dintăiu din veleat 7060 Mai 14 a 

domnului Stefan Vodă, prin care dă danie lui Hagi 
Gurie vatav, i lui Stefan, i Drăghici, i Matei, moşie pe 
din sus de Camănca în gura. Camăncăi uscată de pe 
amândoao părţile de Răut, şi al doile din ve/eat 7737 

April...“ , 
Din raportul lui Jon Străzescu cătră departamentul al 2-a al 

ocărmulrii oblastii Basarabiei din 1817 Oct. 7, cf. Surete ms. VII 134. 

15. 7062 'Ianuarie 12 (1554). Pe un Praxiu, scris de pr. Iovan. 

tao gaznovrompece ez nsuun'k mepcubu fi xeaarorz npinrn 

RA NPHCTAnnIțE GOMHUINCON. 'TAKOKAE 1 d3h KEAAP NpiHTU A0 

czepauienie crie KHhiri cit, 

EziearaEy Ha mpSaoâtoezsuk ez eparcoy cen'k na nSunn$ 

HEHCTPBIIAEMATO M4KGD ABIA EXÎA IpiHHKWX BA pu. CTATO lHcAnia 

îi taukw B23M03Wy% OYatom nocrurnSru BS nocn'kiibcraStolpukf aa! 

CENHCAX ALI ENO4BSHOVIO KHHCOY ciro Pattâiu npdăn6oc. | 

D= [lau Be mica arraz HH AXZ CTIH Hb pSka Bpenna Hi rp'kurta 

"TH AXZ SHniiîi H GOKaahin n rprkuiib  AMVAPEN WU H BpATiE 

MOAtO H ahauice A/B10 dipe HE pBROI Hh E3BIKWAL MOAR CA PAGHA 

G)Epaaloa] naaroiparo cie crie KHurn fi cîe nucanie unTĂIțIE HA 

nuuSie aroao. ko. paai aie aSacr [ipo norp'kiueno nenpa] Barane. 

Surete și Izvoade, Vol. XIX. 2 
gr A, - 
pt aa 4 e:     

  

: i a i, 

ping 
MĂRIA tii 
N 
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si MUwWrGo rp'kuâre u mniuaro ez cipennuky npksenrega Hooaan. 
MISTONIABINATO ce Ma Cie AEAO BAarocAoga'k're | atit n XSAO n 
HECAMHCAZHZKO. HANHCAX. ale rpSEW 1EcTa HZ CAAAKkOE. a cAde$ 
4 X&aa8 6xinma. cThIM | WPKEAMZ. H B2 N0438 kz una npuTe- 
RANIIHAZ  (OBAIE TARA B&SMoroy, | 'Tako H Hanncak cin cruu 
npaănâoc Hi npkaat Bamz Aa En CATEOpUTE NphkSN. capace 
KHHra cita mena tanSagia Ahn BI. eza'kro -+8ăB, 

După cum cel ce pluteşte pe întinderea mării, do- 
reşte să ajungă la limanul liniştit, tot aşa şi eu doresc 
să ajung la sfărşitul acestei sfinte cărți. 

Am sârguit din dragostea de lucru, în luptele cu 
sine la largul netulburatului om şi cu iubire de dum- 
nezeu mam plecat în (truda scrierii) sfintei scripturi 

„şi cât am putut înțeleage cu mintea, cu ajutorul lui Dum- 
nezeu şi am scris această carte folositoare de suflet, Care se cheamă Praxios. 

Insă n'a scris-o înger, nici duh sfânt, ci mână pieritoare şi greșită şi duh fără nădejde şi nefericit şi greşit. Vă rog, părinților şi fraților, mă rog şi cer îndurare; dar nu cu mâna, ci cu limba rog, cu chip de rob, pe acel ce va avea această sfântă carte şi va citi această scrisoare sau o va scrie, pentru iubirea lui Hristos, dacă va fi ceva greșit, să îndreptaţi şi pe mult greşitul şi cel mai mic întru sfințiții preoți, Iovan, Care s'a nevoit pentru această lucrare, binecuvântaţi-i, Chiar dacă a scris rău şi fără Dăgare de seamă, care grosolan este, dar plăcut întru slava şi lauda sfintelor biserici dumnezeeşti şi pentru folosul celor ce aleargă Cătră dânsele, căci pe cât am putut, atât am scris acest sfânt Praxios şi l-am dat -voao, ca să faceţi răscum- părare. S'a săvârşit cartea aceasta în luna Ianuarie, 12 zile, în anul 7062. 

  

16. 7062 Mart 2 (1554) Bârtad. Alexandru Vodă întareşte Măricăi stăpânire pe jumătate din satul Oţeleşti pe Berheci, ce-l are - de ia bunul ei Hrăman. 

AMlacrio ciieto msi Sacăan apa BOEROAA. FenAp4 3EMAN MA AdECKOH. 3HamMeHnTO AH ÎiccuA AHCTWM Hamna gzckm kre HAfA Ea3pur, Han 4Tovyun sro Scanuunr, We npinae np'ka, 
|
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nam Îi ngrEa, Răi AMCO4AAECEHAH  BOTăpH Maginka nn'kruna 

Takpuad | AROpHHIa, ACRA AAUIKOBA: OVHLoVkă. XPZMAN. XAAOBAA 

HAM BEAHROIO KA40BOy £% BEAHKOE MagT(oVp)ito WkoaHHMu Hkb 

meiul pekowpulit 4 Mipugtate îjio Hataa A“BA TO XPZMaH VT 

Akaa renagmn craparo Gredana Boeoai | na OAORHHA CEAC Hă 

cepy'kun Mana  COEACIpiu, Â' 'TOTA NPHBHAITA GOH4 HSTOVEBHAA 

mov e Taepuat EHEWÂH AROPHHEZ KOAnko CE MakOBaAN cY 

IlunoTe. Hi HUHA AHOTHMR IpHRUAÂH M CKpOBHIIE | noakogaancik. 

KaKO EC . CREADAtA * CAMOMOy enABamt Hi oVcumii cze'bTomz 

BOARgOM FCNABAH. HHO “Abt EHABRUIE EN BEAMKOIO MAA0BOy CA 

BEAMKOIO AApTOYPĂIO WOROAHHdnbi EH AMEKÂTAIUN, Ă Ah TAROKAEpE 

H COT Mac | ceai £H Ada Hi NOTEPZANAN POE MOAAPEIEHIIOE Il0- 

ASEHNA CEAC HA BEP(AU. H4HE WUEAeiiH. Kăr Ad CT EH Hi WT 

Hac OVpUKZ i Ca EBCEMR AOKOACAh, Hi "PHatb îi, W SHoy- 

aaromb e, n upkoyhoyuaroma n | npatpoypkTromr n EacemoY 

BOA. KTO ch în H36EpETI, VAHBANWHÂI MENOpVUIEHNO MHKOAXK 

Ma B'kKH. 4 XOTAB TOE BHUIENHCANHOE NOAOBbIHA IO ta Gepy'bun 

ama UIpEAEIpIH. Aa CT W7 Bacero XOTapa NodoRuHa. | 4 WT 

ANU EMEpON NOCTAPEMOY XOTAPO, NOKOAA H3 Rika COHBgaan 

d Ma TO tere BBA Hauitro FenAgA Biienncannaro ai faiganapă 

goezeai, n Bkpa Borap taunth E. n. Ivana Haăantko Atop- 

uuka RA. n. ]lergn kpakoenua,; pa natia Îwand kzppognua n 

siana u'kroe Npakaadaone XoPHackAre, g'kpa nana Îwana Aanutoaa 

îi nana ewch pakanasoge nemeekii. &hkpa nana Îiwcuna B'ker- 

puuă Hi Mana BZCKANA (194 | KăaaBote HoBOrpaAckuK. ekpa nana 

aaa nogragk Goyuanckare. B'Epa nana IUenapteoyaa cnaTrap*k. 

ekpa nana iona nerphunia BucT'kpHuka. RRpA Nat BACKAHA 

Moanaa uocreanuka. B'bpa aha Toaatpa ua | una. B'Epa nana 

Meaeakna ceroannka. B'kpa nana Ilaaăa Koatnca. ui R'kpa Oycuk 

BOTAPWB HAUIHE MOAAAECRAL REAMKHĂ H Maany, Ă No Hatuim XH- - 

BOT. KTO BOȚAET PetApz Hate 3eat4n GOT ASTH HAuHX. HAN 

AVT HAIDE BOA. MAM nat BOA Oro BZ | HâBEger renApen 

BUTU HAWIEH MOAAARCROH BEM4H. "TOT BM EH HENOBOVIIHA HAuIero 

aaanii. daia en oyrepzana n SpA Sanoyke ecatbi en AaAn 

ți GOPEOZANAH Bă €CO ECTh tH DARA WTHHHA Hi AAA. d hă 

S9Auuse KpknocT H NOTEPBKASĂE “TOMEV EACEMOYV BHILENHCANHO MOV 

acarban cca ekpioatoy nanoy MoBnani 4croderoy. nucaru n 

IAUIOY NEA HIpHB'ECUTA Remo AHCTOY Hat eMoy | nuc. apzromani 

KRNOTECROVA 0 BPBAAA, =-3Ă8 MCILA A4pT- B. AH.
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„Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
domn ţării Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte 
a noastră tuturor, cui vor căta. spre ea'sau cetindu-i-se 
O vor auzi-o, adecă a-venit înaintea noastră și înainte 
a lor noştri moldovenești boiari Mărica cneaghina lui 
Gavril dvornicul, faia lui Dașcov, nepeata lui Hrăman, 
jăluitu-s'a noao cu mare jalobă şi cu mare mărturie a. 
ocolașilor ei megieşi, zicând cum direasele, ce le-a fost 
avut bunul ei Hrăman de /a bunul! domniei meale bă- 
trânul Stefan Voevod pe jumătate sat ta Berheci, anume 
Oțeleștii ; iar ceale direase le-a fost prăpădit bărbatul ei Gavril biv dvornic când Sau jăcmănit la Şipote şi multe: 
alte direase și ascunse au fost jăcmănite cum iaste cu- noscut insăşi domniei meale şi tuturor sfetnicilor boiari aj | domniei meale. Deci noi văzând a ei mare jalobă cu mare mărturie a ocolașilor ei megiaşi, iară noi aşijdere și de la noi înșine i-am dat ei şi i-am întărit cea de mai sus: zisă jumătate sat la Berheaci anume Ofeleştii ca să-i fie ei şi de la noiuric şi cu toate veniturile, ei și copiilor ei şi. nepoților ei şi strănepoților şi răstrănepoților ei şi la. tot neamul ei, ce i se va aleage mai aproape neruşeit nici. odinioară în veaci. lar hotarul celei mai sus scrise jumătăţi, ce-i la Berheaci, anume Oţeleştii să-i fie din tot: hotarul jumătate, iar dinspre alalte laturi pe vechiul hotar, pe unde au îmblat din veaci. lar la aceasta iaste credința domnie! noastre mai sus scrisă Noi Alexandru Voevod şi credinţa boiarilor noştri,. credința dumsale Iom Nădăbaico vornic, credința dumsale Petre Crăcovici, cre- dința dumsale loan Hărrovici şi pan Neagoe părcălabii „de Hotin,. credința dmsale Ion Danciul şi pan Veisa parcalabi de Neamţ, credința dmsale losep Veaveriţă şi pan Văscan parcalabi de Roman, credința dmsale- Dan portar Sucevei, credința dmsale Şendrescul spatar, credința dumsale loan Petricică vistearnic, credinţa dumsale Văscan Movilă postelnic, credința  domsale Toader paharnic, credința dmsale Medelean. stolnic; credința dumsale Plaxa comis Și credința tuturor bo= iarilor noștri ai Moldaviei a mari şi a:mici. lar după a noastră viaţă, cine va fi domn pământului nostru
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«din copii noștri sau' din al nostru neam, sau chiar pe 
ori Care alalat Dumnezeu îl va aleage să fie domn țării 
noastre a Moldovei, acela ei să nu-i strice a noastră 
daanie, ci mai vărtos să i-o întărească şi imputerni- 
cească, căci că înşine i-am dat și i-am întărit pentru 

„căci iaste ei dreaptă ocină şi moşie. lar spre mai mare 
„tărie şi împuterire a tot ce s'a scris mai sus porunci- 
t-am înşine credinciosului nostru pan Movilă logofătul 
“să scrie şi a noastră“ peceate să o leage de această 
carte a noastră. A scris Drăgoman Căpotescul în Bârlad, 
la anul 7061 luna Matrtie în 2 ile. 

. 

Acad. Română plic. CLXXXIX 258, după o copie scoasă de d-l 
“Tuducescu, de la Academie, de pe originaiui pergament, ce aparţine 
d-lui Gh. Breahă din Obărşia Bacăului şi transcrisă. în Surete MS, 
XLuil, 547, 

17. 7063 .. April 24 (1555). Bârlad. Alexandru Vodă întăreşte 
lui Anton şi. Iei cumpărăturile ce au făcut cu 125 zioţi tătărăşti în 
“Glodeni de la ion Gherasim strănepot Simei logofătului. 

„Macri Boxieio mb Baranga ROEROAA. TCNApA 3EmaHi 
MOAAABCKON,  BHAMENHTO UHNUM . HCCHM AHCTOM Hain Bac'ku 
KTO Hate E243pH'T. HAN WUTouH ScaniiHT: W IIPIHAE D944, Ham 

H TpAa, Hauuuu Moagatckumu | Bsatapu. Lwn Lepacian chz 
Sureaunu. Acukn Ankau npkoyuoyaarz Gumu asroăera.: no sro 
ABBO ROATĂ 'HEGHM NENOHOV:K AA. înupieiaosare, NpOAdA CBS 
pABOIo  WwTHitoy. n AkEanunoy. Hi Hciipuenaie | KoynewHoe. io 
nataa npasta ero Guma acroder wm npeakoRe regat, - Hair 
m GrTeipana. EOEBOAEE (U ETEDZ)TAA WacT CEA WP Ioan. 
Ta HpoAaan. caoys'k nausemoy dnronoy n eu ro na'kuu. 
Han cHoy dea | 34 co H ABa AEcAT Ba4r vaTrapekuy Îi e 
mamecik duronn n ea sro Hatna n Hak ca dean. n 
MA4THAH OVce Henioaha -Torn Bumenincaniii  nun'kan. pe 3447 
TaTapekut ov povkn Îwoy. | repacumoy ci  anre4unun AcukH 
mukan, nprkoyioyuari Guan aorozerii pa, Hanu ui NA, 
MANIA MOAAARCEHAU BOATAPU. HO Al BHA'EBuIe Hqih AGEPOROA- 
-BOE TORMERSY HA MOAH0t | BANA4ToY. 4: MH TAROKAEDE HU COT 
Hâc Hâth AdAH H- NOTEPZAHAH anTonoy un eh ero nâ'knu u Han 
cn kan To Np'kApeueinoe usTEpaTaa UâcT WT ce4o WT 
Maoaikiu. Bako Aa ET ua | u 7 Hăc oVpHkE Hi ca BCeM
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AOXOAOMZ Hmz Ha ETemza HK, H OWHOVUATOME HXE H Impâiţiov- 
prkmomz Hykb, H EzeeMOYV poA0Y Hkh. KTO c'k uHMZ H3EEpET Han= 
BAHXHÎH. HENOgoVIUEHHO HHKOAHE Ha B'bku. | ă XOTap Ad 1T GT 

"eVeero XOTapk UTEPATAA WacT. H WP HHUIUYZ CTOPOHE CTapo= 
MOV XOTapoY, NOKOVAA 8 Bra COXHBaAn. a Ha 'To cr Bbga. 
HAUIErO FCNACTEA BhiiueiHcannare Mi Sarăanapa  Beegoai |n 
Ekpa NpkRA3A0BAeHHnIXh CHOBE FenAgamu.  Îwania î Bwraana 
RoEgoAn.  B'kpa Botapz Hamuyz. Bkoa nana Iwana HA XBAuke 
ABOpHHRA. E'kpa nana nerpn kpakousă. B'kpa nana Icoana zapp 
n an w'kroe npakzaa | Boge Xomhtickuk, E'kpa mana Îwana aan 
utoaă H Mâna Bruica npakzA4s0Be Mem'kucrny. B'kpa nana locuia 

e'Beepuma n nana gzckana nparzaatote Mogorpaackuy. B'kpa nana. 
Aana nop | Tapk Goyuagckare B'kpa nana Hlenapeeoaa crz- 
mapk. g'kpă nana Icona ucrkpnuka B'kpa nana Bzckana Mornaa: 
nocTeainka B'&pa naa AoVmnTpoy uamnna. Brkpa nana | Me- 
Ata'kMa. croannka. B'kpa nana Ilaâza komuca n E'kpa' nzctya 
EOtăpa HauiHyz  MoAAABcRUXZ REAHKHXZ H AMaAHXZ. -ă RO HAEMZ. 
AugoT'E To BOVALTZ rocnoaapz amen seman Menpaecrbu WT 
AETin | Hamuyz Han WT Hautre poAa fan Nak BOA, hore BZ: 
H3BEpET Prcnapti SH'TH Hatuen 3eman (Moapagcr'ku. rom Bu Eno 
HENOpSLUHA Hawtro Adanie H NOTRPAXWALHIE. aq En Hm | Aaa ui 
NOTEPZAHAZ îi OVKp'BiHAz. SANOVAE EcaH HZ Adati Hi NoTBpZ-- 
AHân H oVkp'Enuan Banowe coBH KoynHAn 34 ceon pain ui 
anTomii nun'kai, a na Boamee kpbnoera îi norepzaenie | 'ro=: 
MOV BZCEMOV EBIUIEIHCAHHOMOYV BEA'EAu cau HateaoYy B'kphomoy 
nanoy AMornaoy aorodserov nucaru n tamoy neuar npue'beuru 

- KCEMOY AHCTOY  HâuiemoY. mucaa | kpakaacn. KANOTPECKOVA 9: 
EpPZAAA, BEATO +37. MELă. âNpHâie EA AH, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
Domn ţării Moldaviei ; ştire facem cu această Carte a 
noastră tuturor, cui pre dânsa var căta, sau cetindu-i-se: 
o va auzi; adică au venit înaintea noastră și înaintea. 
a lor nostri moldoveneşti boiari Jon Gherasim fiul An- 
ghelinei, fata - Miclei, strănepot Simei logofătului, de a. 
sa bună voe de nimene silit nici învăluit şi a văndut: 
a sa direaptă ocină şi moşie și din direase de cum- 
părătură ce a avut străbunul său Sima logofăt de la.
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strămoşii domniei meale Ilie şi Ştefan Voevozi, a patra 

parte de sat din Glodeni, aceia a vândut slugii noastre 

lui Anton și femeei sale Ilenei, şi Ilei fiului Fedei drept 

120 zloți tătăreşti, şi s'a sculat Anton şi fămeeia lui 

lleana şi Ilea fiul Fedei și au plătit toți deplin acei 

mai sus scrişi bani :125 zloți tătărăşti in mânuie lui 

lon Gherasim, fiul Anghelinei, fata Miclei, strănepot 

Simei logotătului Inaintea noastră şi înaintea a lor noştri 

Moldovenești boiarl. Deci noi văzând a lor de bună 

_moe tocmală și deplină plată, şi noi aşijdere şi de la 

noi am dat şi întărit lui Anton şi fămeaei sale Ileanii 

şi llei fiului Feadei cea de mai sus zisă a patra parte 

din sat din Glodeani, ca să le fie lor și de la noi uric 

şi cu toate veniturile, lor şi copiilor lor și nepoților lor 

şi strănepoţilor lor şi împrăştiaţilor lor şi la tot neamul 

lor, ce li se va aleage mai de aproape nerușăit nici 

odinioară în veaci. lar hotarul să fie din toate hotarele 

a patra parte și dinspre alte, laturi pe vechiul hotar, 

pe unde din veac au îmblat. lar la aceasta este cre- 

dința domniei noastre mai sus. scrise Noi Alexandru 

Voevod şi credinţa prea iubiților fii ai domniei meale loan 

și Bogdan voevozi, şi credinţa boiarilor noștri, credinţa 

dmsale loan Nâdâbaico dvornic, credința dmsale Petre 

Crăcovici, credinţa dmsale lon Hărrea şi pan Neagoe par- 

calabi de Hotîn, credinţa dmsale Ion Danciul şi pan Veisa 

parcalabi de Neamţ, credința dmsale losipVeaveriţă şi pan 

Văscan parcalabi de Novograd, credința dmsale Dan por- 

tar Sucevei,credința dumsale Şendrescul spătar, credinţa. 

dumsale ioan visternicul, credința dumsale Văscan Mo- 

ghilă postelnic, credinţa dumsale Dumitru ceaşnic, cre- 

dința dumsale Medelean stolnic, credinţa dumsale Plaxa 

comis şi credinţa tuturor boiarilor noştri Moldoveneşti 

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 pe oricare alalt Duinnezeu îl va 

aleage să fie domn pământului nostru al Moldaviei, a- 

cela să nu le strice a noastră daanie și întăritură, ci 

să le dea şi să le întărească şi să le împuternicească, 

căci că înşine le-am dat şi le-am întărit şi împuterit 

4
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pentru căci singuri au cumpărat cu ai ior drepți și. 
adevăraţi bani. lar spre mai mare tărie şi puteare a 
tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al nostru cre- dincos boeriu Movilă logofătul să scrie şi a noastră peceate să o leage la această a noastră carte. A Scris Crăcălei Căpotescul în Bârlad la anul 7063 luna April 24 zile. - 

„ Pergament cu pacete mare legată cu un şnur gros de matasă roşie. Se citeşte: + near. Iw flne3an Apa RoEBoAA. TOCNOAGp 3eMan ModaRekeu, Capul de bour. Comunicat de d. Marcel Bastachi din Vasiui, fa a cărui posesiune se află. 
la dos nota: „uric Giodenilor ot Vaslui, pe-a patra parte de sus.* 

18. 7065. Ghenar 23 (1557). Bucureşti. Pătraşcu Vodă fatăreşte iui Stoica vel logotăt cumpărăturile făcute în Rusiaeşti şi Plaviceşti, de la moşneni cu 6280 aspri turceşti. - 

T “macro Bit Lc Iarpaui ko ROEBOAA în FCHAHZ Bac BEMAE SrrpoBaajinckoH. cz ReAnkar. n AGDBpar | paava BOEROAA. AASAT  TenABMH, cui NoReAinis FENABAMH.  Bo4ipunS rcataan. avnat (Gronue Ban. tate Ad MS | ec wuns. 8 NAZBHUEIţIn, WT op. GOT ata Paava Granoa. cor cHAnte, nam $... nS._ nu ww "Moak |n nam î. uouemu Ta nok8nn, San. Gronuzr BAN. GT Paasa Granoa. aa PEN. de. roTogu. | aan acnpu mSpeu. A na Ad MS ccr counS, 5 pScunerpin wr ACA. acr MSuaTek. nam i | sa PâAi 4 acnipu. n na Ad 45 ec mănan Gronue an, EANO E&U- HOPBAA, WT Sa one ma | HokSAHw, GOT BpaTSa îi cor ran 34 60. acnpu. Îi tak Ad MS ccm eano aero | 34. BuHSrpaai or Op A4PBSA. Hi aaa Taromup. n BpATCTEO. COT cRoem A0Bpo 894%. H nak. | nokvnuui cmonus B4H: WT Tau cu, XSnanuua. Gmana EAHOAS WHPAN, rome | Wupua. Bă “+A acupu. a noTom Ad MS cr wuus, KEpanEE. S p$ceneipu. wr ADA. GOT Aca, | cHEH CTONKUNEE. PS K 34 <a ACIIpU. €pE 'Tă nokviinui Bpa'r$ en. San crenye Ban | ceerp8 -ero REDAHH H Aaa EMS ripHKEIo. n nak Ad M$5 cr 5 p8c wun$ cor pScuneiu, 7 Ata Granoey NO40BHH8. none Tă KSinu , Wr pSc a ru cpu. cer pasi Ada n FenAgmu, TAKO Aa Hai | căr wuus, WĂ4B. H NHM H cHEOM um un RHOROM. n norkenouaroa H,  HEGOTROTOME, Hi4  NOTAKHORENS | nopnuuo Tengamu, Ge ceharkmeae nocranaceat, Feigamu. mSnan Gokoa. BEAHKU ABOpHHK, H KSnan$ | TS4op geaukn awroder. n Aparoaup
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BEA RHCT. H CTANUIOA BEA COAT. H EAAAVA BEA Kom. H Pava. Bta 
crea. H Aenaar | Bea nek. n XSnan. rano gcanku nocr, n Gokoa. 
BEA ABODHHK, HC. Te Kr. AHW, nuc 8 E (68)pap. azakr —+3ăe, 

+ Lc Ilempamko RoiBoaa. MHAscPIre B9XI0 renăH (în Cer- 
neală roșie). 

pecete lipită : ţ cnc ntuar Îw nerpatmiko gongoaă:u roc- 
aoauz. Sf. împărați 

Cu mila lui Dumnezeu Jo Pătrașco Voevod și 
domn a toată ţara Ungro- Vlahiei, fiiul marelui şi bunului 
Radului Voevod, dat-am domniia mea această poruncă 
a domniei meale boiarinului domniei meale lui jupân 
Stoica ban ca să-i fie lui ocină în Plăvicești din sus 
din delnița Radului a lui Stan din selişte paşi 400, 
şi din câmp paşi 20, căci că i-a cumpărat jupân Soica 
ban de la Radul a lui Stan drept 2600 aspri gata, 
însă aspri furceşti. Şi iarăşi să-i fie lui ocină în Ru» 
sinești din gios partea lui Mușat paşi'10 drept 500 
aspri. Şi iarăşi să-i fie lui jupan Stoica ban o vie 
de la Uda, căci că aceasta i-a fost cumpărat-o de 
la Bratul și de la Stan drept 800 aspri. Și iarăşi să-i 
fie lui un loc de vie din dealul Laiuvul; şi dat-a Ta- 
tomir şi frăfie de a sa bună vreare, — Şi iarăşi a cum- 
părat jupan Ştoica ban de la fușa sa giupăniţa Stana 
un afigan anume Mircea, drept 1000 aspri. lar după 
aceasta să-i fie lui ocina Cheranei din Rusinești din 
gios din delniţa fiilor Stoicăi, funii 20 drept 1000 aspri, 
Căci că cumpărase fratele său jupân Stoica ban suro- 
rii sale Cheranei, şi i-a dat-o ei zeastre. Şi iarăşi să-i fie 
lui în Rusu ocină în Rusinești din delniţa lui Stan 
jumătate, căci că a fost cumpărat de la Rus drept 380 
aspri. Pentr'aceia dateam și domnia me, cum să-i fie 
ocină ohabnică și lor şi fiilor lor şi nepoților şi s ră- 
nepoților niciodată nestrămutată după poronca domniei 
meale. lată şi mărturie a pus domniia mea, jupan Socol 
mare dvornic şi jupan Tudor mare logofăt, şi Dragomir 
mare visternic şi Stanciul mare spatar, și Vladul mare 
comis şi Radul mare stolnic, și Lepădat mare paharnic, 
şi jupan lane mare postelnic, şi Socol mare dvornic
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ispravnic. Ghenar 23 zile: a scris în București, la anu! 
7061. NE 

lo Patrașco: Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn, 
Originalul hărtie, comunicat nouă de d-na Natalia Vlădoianu, 

născută Balş, împreună cu aite urice slavone, ce privesc moşia Ru- 
sineşti. 

In dos stă nota: 

„Prin acest hrisov de la /oan Dragoș (sic) să în- 
tăreşte stăpânirea lui Gvasile (sic) Stoica şi a urma- 
şilor lui pe Roseneşti“. 

Există şi o traducere tăcută în 1839 de dascalul Nenovici ; 
„s'a tălmăcit din limba slovenească de dascalu! 

Zaharia Nenovici lăcuitor în mahalaoa sf. Nicolae, din. 
Şelari supt No. 1626, văpseaoa roşie, anul 1839 No- 

- embre 21 Bucureşti“. 

  

19. 7065 Februar 3 (1557) regeste. Pentru Tamaşi la Bacău: 

pe„lspisoc sărbesc cu tălmăcirea lui de la Ale- 
xandru Vodă, din leat 7065 Fevruar 3, prin care se 
cuprinde cum au dat și au întărit Irinei, Mariei şi Var- 
varei din a patra parte din satul Tamașului a cincea: 
parte, partea din gios, care au tost Cumpărat-o ele de 
la Călina, fata Elisaftei, drept 90 zloți tătărăşti, după dresul ce au avut Elisafta de la bâtrânu/ Sfefan Vo- evod, moșul domniei sale...“ 

Din mărturia hotarnică dată în 1828 Ghenar 26 de Iordachi Ca- targiul visternic şt hotarnic în pricina dintre ban. Manolachi Corof: şi log. D. Sturza pentru Tamaş; acta lunius Leca Bacău. Acest ispi- soc îl prezintă Man. Coroi. Cît. Surete ms. XXIII B. 1446, 

  

20. 7066 Mart (1558) Hârlău. Alexandru Vodă întăreşte lut: One Moscovanui cumpârătura ce a făcut cu 60 zioţi în Roşiori de la Ignat Camariciu, ? | 

Ispisoc sărbesc de la Alexandru Vodă. | 
lată au venit înnainte noastră şi înnainte boerilor noștri sluga noastră Ignat şi sora lui Vasilca, feciorii Frangii, a feciorului Anuşcăi, nepoți lui Camariciu de 

a lor bună voe de nime siliţi, nici asupriți şi au vân=—
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dut a lor dreaptă ocină şi moşie din dresă de întări- . 

tură ce au avut moșul lor Camariciu de la bătrânul 

Stefan Voevod din giumătate de sat Roşiorii din al 

cincile parte doao părți; pre acelea le-au vândut slugii 

noastre lui One Moscovanul şi fămeaii sale Cristinii, 

drept 60 zloți tătărăşti; cărora numitul One Mosco- 

vanul _şi fămeia lui Cristina leau plătit toți acei de: 

mai sus arătaţi bani 60 zloți în mânule lui Ignat şi a- 

surorii sale Vasilcăi feciori lui Frânce, ce jaste fecior 

Anuşcăi, nepoți lui Camariciu denaintea noastră... /7 

Hârlău, leat 7066 Martie. 

Acad. Rom. ms. 234. Condica Roșiorilor, fila ll, cf, doc. adus: 

mai sus supt anul 6946 pg. 38, cf. Surete ms. XLVI, 399. 

lată care este împărţirea proprietăţii în Roşiori. 

  

Duma Nemţanul 1438. 

  

  
4 sus jos = Camariciu 

ds ll 
_Anuşca_ | 

| i|2]3 | 

  

2i. 7066 April 6 (1558). Alexandru Vodă Intăreşte lui Mihăilă: 
pisar cumpărătura ce a făcut cu 500 zloți tătărăşti în Pungeşti de: 

la Nichita şi ai lui răzeși. 

Suret de la Alexandru Voevod, leat 7066 April 6. 

Facem înştiinţare precum au venit înaintea noastră: 

şi înainte boiarilor noştri, sluga noastră Nichita şi îra-: 

te-său Groza, feciorii Stanei, nepoți lui Hărtan, 'stră- 

nepoți lui Tofan celui bătrân, de a lor bună voe de': 

nime siliți nici asupriţi și au vândut a lor driaptă o- 

cină şi moşie, din dres de danie ce au avut strămoșul 

lor Tofan cel bătrân de la moșii noştri llieș şi Stefan 

Voevozi, din dres de împărțală ce au avut moșul lor 

Hârtan de la domnia mea, din a treia .parte a satului 

din Pungeşti giumătate den partea de gios, și giumătate 

de moară și giumătate din poiana lui Trifan parte de: 

sus, şi o' poiană ce mai iaste din giosul Satului şi cu 

-prisacă şi cu toate livezile şi giumătate de vlamnic:
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parte de sus slugii noastre lui Mihăilă pisar şi giu- pâneasei dmsale Agatiei, drept 500 “zloți. Pentr'aceiași văzând noi a lor bună învoială, şi plată deplin 500 
zloți în mânule slugilor noastre Nechitei şi frăţini-său “Grozei feciori Stanei, nepoți lui Hrătan, strănepoți lui “Tofan, de la credincioasa - Sluga noastră Mihail Pisar i de la giupăneasa dmsale Agafia, am dat şi am întărit aceale mai sus scrise, adică din a treia parte a satului din Pungeșşti, giumătate parte de gios şi giumătate de moară, şi giuiătate de poiană lui Trifan parte de sus, şi ace poiană den giosul satului Cu prisacă: și cu toate livezile. Deci şi cine va fi domn țării aceștia, să nu strice a noastră danie şi întăritură, ci mai vârtos să «de și să întărească, de vreme că iam dat şi am întărit pentru a lui dreaptă și credincioasă Slujbă, şi de vreame „ce iaste lui cumpărătură pre a lui drepţi bani; iar pentru mai mare tărie şi întăritură celor mai sus scrise am poroncit dumsale Mihail pisar să scrie şi a noastră peceate cătră a noastră această carte să o leage. „s'au poslăduit din cuvânt în cuvânt şi fiind scoasă întocmai de pe tălmăcirile orighinalurilor din limba „Sărbească sau încredinţat, 1820 April 16. 

Constandin Leondari Sluger. | | 
Condica Pungeştilor faţa 230. Filnd că aici se vorbeşte de Tofan „cei bătrân, dăm o spiță a curgătorilor dia acest Tofan, cum o găsim întocmită de Chirica Stamate diac de divan. în 1833 Mart 1Q (Con- dica Pungeştilor fața 252), - 

1, Tofan cel hătrân 

  2, Simina Hiana. 
| 3. Wie Gărcia, îrtaa Male; Anuşca, Hărtan, Totan 
|   

  

API 
a 4, Stana, Andreica, Ioanichie, Luca, Igoat 

monah —Drăgălina sterp 
5. Nechita, Groza, Dochia, Bizioc, Tilinca Simion: Todostă, Maxiin, Mărică - '=Dragalina,—Chiratco. Cheleş, | | , | , A CI . " “Toader, : Iona co - Mari 
6, Simion Chelss arica gg 55 sa | , 

S 3 sa să 
E Oză ș$ 7. Toader 

| NE



— 29 — 

22, 7066 April 6 (1538) lași. Alexandru Vodă întăreşte lui Mi 
hăilă pisar stăpânire pe Leontina (Borăşti) şi Pungeșştii din trei părţi. 

Mac îro Bieto mn Satăanapz BOEROAA. FCHIApa BEMAH moa= 
AdBCKOH. SHAMENUTO . UHHBA HechM AHCToM Haulhai. Ec'EkM KO: 
Hânh B43pHT. han urSuu ro ScAHUINT, COME TOT HCTUNNÂN 
caSra naw | B'kpnin muxzua nncaph caSHa aa npano ui B'kpuo. 
mb mn EuA:REue npagoto n B'kpiolo cASROV ENo 40 hac, 4 
AOEdAH ECMH EFO: COCOBNOIO HAuElo MACTIR, Hi AdAH, H NOTEPIAHAN 
ECMH €A6 COT Hac 0 Hat | EMA OY MOAAAECKOH, E79 NpaBoro 
GOTHUNS Hi BukSnacui€, ucnpuguaie KSNeMHoE. IO Wuz HMaah WT 
NETPA BOEEOAd. WT NOAcRHHA CEAă Hank AEWHTHHA. PAC BA. 
Aa Arkaoge. uk po ck 'Tentp HatenSIoT BopzIjin. | Noactiina. 
Bmiun'ki uacr. ao Wh RSNHA wr nau caSru. Ghma Tess n 
GOT Bpa ro “Toaa'k BATESA Hi Www cecmpa Hy H'krua. AT 
neTpu 5ăTE3n: OVHSkoge TSaopa aebuTrna. nprkoynSuara CTaparo 

| 1% Te3a, ad crro Hi DEP AECAT B44T TATapekHț. ienpianais 
AdânHor io Hătaan, aka uk wr np'bamote tam Haifa B 
Ileana Boegean. Sa tipe Bienucannoe Aa CP Emo Wr Hac 
OVpHK H CA BASM ACXOAOM. | catov ui A'kTrea. ro H cpaTrn Hi 
nâemenuku u oyiSuarom n npatpSprkrom uk un BzcemS poa HX 

KTo c'R um H3GEpET HanBanăria nenopSiusho Hukoatutmte a e'ERH, 
ă crom ngihaouk np'ka ham n mpa nana. Boat | pr 
Hăuin caSru HHkHTA H Bpar fo rpoa'b a'kTu Hacmnin. oVHSKoRe 
Xpamana. uprkowyuuara crapare Podiaha no uk oBpon Bon. 
HHKHM HETOHS?RAEHH.  ANHNPHCHAOBANU, HI NBOAGAH RON NPABOIO 
wrunHă n AkAnnnS Henpunnaie cor aaatie to Hataah rp'kakAb 
HX mpodan crașiu. coT npkakog namuy Hair n Gredana tor- 
“BOABE n HcnpuBiiaie wT pasa'kacti: mo Hataa A'EAb Hf XPATaub. 
GOT. CENACTBAAU. GOT pu uacmu wo nSuyeiph. | moaceuna nninrka 
UâCT H NOAcgUHĂ WT anu. n noacguna tr moak na Tpnda- 
HOBA, Bhwu'kn vwacr, u Ana NOA'kiia UTO CT Hot ceas. H 
CA MACHKA, H CA EZCEM UACT ACM H ICAORHHA WT YAABHHR BHuI— 
nBa uacr caSark namen$ | B'konomS muxanan nucapre n Kn'krunn - 
ero lradira. 3a uer cor.Baam marapekiiy. n overagiucik cASra- 
Hauih B'kpnin Auxanaz nucapu n un'brun' sro raita Ta 3a- 
NATHAN 9cu. neagă. OTH gume | mncarin nut'ksu 4 3aar 
TaTapekuyk. 9% pSuu. caSraa namnă Hukuen u Bpar$ ero Fposu. 
Abrea Grannn oynSkogem țparana. npkoynSuamea crapare 
Tozana. upka, nau n np'ka, natuna Boa'kpu. unio au euak | eue 
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WX ASEpON BOA. H TOKMEK H MOAHOE BANl44TĂ, Ă MU TaROKAE 
VOT hac ECMH Adan H noTepzAnan cas Hamuem$ e'kprion$ 
Muxanan nucapr n kurkrunu ere rain. Tora npaapenrnna. 
10 WT Tpu i uacru ceao WTr riSHielţih, noacgnia Humuka uacr, 
A MOAOBHHA WT  MAHNU, H MoaogiHa wm noa'bna Tpndanora. 
„BuiW'ka uacr, H Tora țio4'k UT EcTh MOHHIRh CEAA VH CA NACHKOI 
H CA BZCMH CAAOBE, H 1040 | Buna WT XAatnuz Buiun'Ba uacr 
„KâKO AG EcT HM WT Hâc OYVpHK. H CA BACEM A0XOAOM Hai ti A'kTEM 
HX.. H oyuSuarom uk. ui np'koyuSuanvom Hy. n npatSpikrom Hy. 
H BaceMS goaS uk. Ko c& um iseeper | HanBRAHXRHiH HENOpĂUL EHO 
«aHKOAHKE na B'bkH. 4 XoTap Ton np'kAptutnnoe noAoRHHu (po wT 
MOACBUnĂ CEA GOT AEGOHTHHA io c'& 'Tenep Haenoyer (Bopaqiiu) 
„BiiuHRa uacT Aa ec Racer XOTApă, WT NOAORURA CEAO NOACRHNA 

| a wr unui copou nocrapous XoTapă. a XoTap Ton noq0- 
EHHH tpio we 'rpi uacrn ce4o we IISHxeun noaoguua Huhrka uder.u 
TpH uac'TuH NoacgnHa, a wr HHIDHY CTogoHH - Noc'Tapou8 XoTap$ | 
m9kSAa Ha B'Era twwngaan. ă na "To ccm B'kga uauiere TCABA 
EhiuituHcainaro ani SacăanApa BottoAn. H B'kpa np'Egz3AtoBatuhy 
&ETen Hâwmng Boraan n Ilerpa n Iwan. n B'kpa Botap narvay. 
Spa | năâtia mouoka Agophuka. B'kpa nana H'kroe. n nana mornaH 
"MâpKâadB98€ XoruHekaro. Bkpa nana Ilerpu KpAKOBHUA H nână 
Hwcuna B'keepuua napita | aaRoge Hemeucruyk. ekpa nana Bxchana 
-H nană Granuroaa napkuaagoge HOROrp4Ackuy, g'kpa nana ASmnrps 
onrapk cSuagckaro. B'kpa nana Suapenka cnaraprk. B'kpa nana 
Anu. nocreanuka | B'kpa nana BOA cToatna, Brkpa nana Ilamko 
momnea. n B'kpa ezekk Botap Hamuk. 4 no Hatna neo KO 
„BOVACT Penapa Haâticu Seman | wr A'kret HatuHX. HA W'7 Bpa- 
"TIĂ HAulHĂ. HAN WT Hâuutro poAa. HAH nak EOVA, Koro EA H3REDET 
TENAPEA BHTH Halen Seman. "TOT BH HENopSuinA Hauuisro Aaanii 
4 NOTEPaMAthia adu Bun Hu |] OVTEPAAHA n ovkp'kuna aanSe 
ECAu HM Adai H NOTRpzAnAn, Sa ETNO npaRoio n &rkpuor caswaoii 
AO twiia Hâm CASRHA. un aa tplo scr ere NpARaA UTHHHa. n9HE%K 
KSnHA con Ha cgcu npătiu n uhreaiu ! nun, A na Boat 
Rp'bnoer n NoTEpzRActie moâiS EzceM8 BBIUIENHCANHOAS  Bearkan ecdin Hatutai$ BkphomS uauS Moynas 4oroer8 Imcaru n nsuar Matu NpiakeuTu ceată | AncTS nauie$. nucăa ASVanTpS  acyai- 
“BPABA OV raci, GATO 345 Mea anpuri:, s,
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Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
domn ţării Moidaviei; înştiinţare facem ce această 
Carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau 
cetindu-li-se o vor auzi-o; adică ceastă adevărată slugă 
a noastră credincioasă Mihail pisar slujit-a noao cu 
dreptate și Credinţă; drept aceia și noi văzând a lui 
direaptă slujoă spre noi, miluitu-l-am înşine pre el cu 
osăbită a noastră mită şi am dat şi am întărit înşine 
lui de la noi, în al nostru pământ al Moldaviei, a lui 
direaptă ocină şi cumpărătură, din direasele de cum- 
-părătură, ce el le a avut de la Petru Voevod, din ju- 
mătate sat anume Leontina, unde a fost casa bunilor 
lor, cărora acmu se numeaște Borăştii, jumătate partea 
din sus, ce el a .cumpărat-o de la ale noastre slugi 
„Sima Bătez şi de la fratele său Toadea Bâtez şi de 
sora lor Neacșa, copii lui Petre Bâtez, nepoți ai lui 
“Tudor Leontin, strănepoţi bătrânului Bâfez, -drept una 
“sută şi cincizeci zloți tătărăşti, din privilegiile de da- 
anie, ce le-au avut bunii lor de la prea înaintașii noștri 
lliia şi Ştefan Voevozi; drept aceaia cea de mai sus 
scrisă să fie lui de la noi uric şi cu toate veniturile 

(lui și copiilor lui şi fraţilor şi verilor şi nepoților şi 
-răstrănepoților lui şi la tot neamul lui, ce li se va 
:aleage mai de aproape neruşeit niciodinioară în veaci. 
“ar într'aceasta venit-au înaintea noastră şi înaintea a 

lor noştri boiari ale noastre slugi Nechita şi fratele 
“său Grozea, copiii Nastei, nepoţii lui Hărtan, strănepoțţii 
“bătrânului Tofan, care de a lor bună vreare, de ni- 
meni siliți nici învăluiţi şi au vândut a lor, direaptă 
ocină şi moșie din privilegiile de danie, ce le-au avut 
străbunul lor Tofan bătrânul, de la prea înaintaşii noștri 

“lliia şi Ştefan voevozi și din direase de impărţală, ce 
le-a avut bunul lor Hărtan de ia domniia mea, din trei 
părţi din Pungeșşti, jumătate partea din jos, şi jumă- 
“tate din moară, şi jumătate din câmp la Triian, partea 
din Sus, și o poiană, ce iaste mai în jos de sat, şi cu 
prisacă, şi cu toată partea din casă şi jumătate din 
hlabnic, mai sus scrisului nostru boiarin, credinciosului 

Mihail pisar şi cneaghinei sale Agafiia, drept 500 zloți
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tătărăşti; şi s'au sculat sluga noastră credinciosul Mi- 
hăil pisar şi cneaghina lui Agaiiia de au plătit toţi 
deplin acei de mai sus scriși bani 500 zloți tătărăşti, 
în mânule slugii noastre Nechitei şi fratelui său Gtozei, 
copiii Stanei (sic), nepoţii lui Hărtan, strănepoţi bă- 
trânului Tofan, înaintea noastră şi înaintea a lor noştri 
boiari. Deci noi văzând a lor de bună vreare şi toc= 
mală şi deplină plată; iar noi aşijderea şi de la noi 
înşine am dat și am intărit Slugii noastre credinciosului 
Mihăil pisar şi cneghinei sale Agafiei, cea de mai sus: zisă, care-i din trei părți din sat din Pungeşti, jumă- tâte partea din jos, şi jumătate din moară, şi jumătate: 
din poiana lui Trifan partea din sus, și cea poiană ce-i mai în jos de sat şi cu prisacă şi cu toate live- zile, şi jumătate din H/abnic partea din sus, ca să le fie lor de la noi uric și cu toate veniturile, lor Şi Co- piilor lor şi nepoților lor, şi strănepoţilor lor şi împrăș-: tiaţilor lor, ce ii se vor aleage mai de aproape nerușeit niciodinioară în veaci. Iar hotarul celei de mai sus zise jumătăţi, carea iaste jumătate de sat dia Leontinești, Care acmu se numeaște Borăştii, parte din sus, să fie din tot hotarul din jumătate de sat jumătate, iar dinspre- alalte laturi pe vechiul hotar; iar hotarul celel jumă- tăți, Cari-s trei părți din sat din Pungeşti, jumătate: partea din gios şi din trei părți jumătate ; iar despre alalte laturi pe vechiul hotar, pe 'unde din veac au: imblat. lar la aceasta iaste credința domniei noastre: mai sus scrisă Noi Alexandru Voevod şi Credinţa prea. iubiților copii ai noştri Bogdan şi Petru şi loan, și. credința boiarilor noștri, credința dumsale Moţoc dvor- nicui, credința dumisale Neagoe și dumsale -Moghilă parcalabi de Hotin, credința dumsale Petre Crăcovici şi. dumsale Iosip Veaveriţă parcalabi de Neamţ, credința dmsale Văscan şi dmsale Hâncui parcalabi de Novo- grad, credința dmsale Dumitru portar Sucevei, credinţa dmsale Andreico Spatar, credința dmsale Liciul pos- telnic, credința dmsale Balco stolnic, credința dmsale Paşco comis şi credința tuturor boiarilor noştri. lar după a noastră viaţă cine va fi domn ţării noastre din 
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Copii noștri sau din fraţii noştri, sau din al nostru 
neam, sau ori pe care alalt Dumnezeu îl va aleage să 
îie domn țării noastre, unul ca acela să nu strice a 
noastră danie și întăritură, ci mai vârtos să le întă- 
rească şi să le împuterească, căci că înşine le-am dat 
şi le-am întărit, pentru a lor dreaptă şi credincioasă 
Slujbă, ce şi nouă au slujit, şi pentru căci îi iaste lui 
dreaptă ocină, căci că singur a cumpărat cu ai săi 
drepţi şi curaţi bani. lar spre mai mare puteare şi în- 
tărire a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la a! 
nostru credincios dumisale Mohilă logofăt să scrie şi 
peceatea noastră să o leage de această carte a noastră. 
A scris Dumitru Dumbravă în laşi la anul 7066 luna 
Aprilie 6. 

| Pergament, arhiva Marcopol, Pungeşti. Pecetea lipseşte. Asupra 
acestui uric avem 2 traduceri ale marelui Evloghie din 1761. Pentru 
a se vedea sistemul şcoalei lui Evioghie dascal, am dat traducerea 
părţii a doua, cu omisiunile sale, şi urmează aceste! traduceri a mele, 
traducerea întreagă a lui Evloghie, aşa cum se găseşte transcris în 
Condica Pungeşștilor pg. 229. 

Suret de la Alexandru Vodă din leat 7066 April 6. 
Facem înştiinţare pentru adevărată şi credintoasă 

sluga noastră Mihăilă pisar, care slujind noao cu 
dreaptă credință, osăbit de altă milă a noastră datu- 
i-am și i-am întărit lui pe a lui driaptă ocină şi cum- 
părătură din giumătate de sat anume Leontina, unde 
au fost casa moșului lor, ce să cheamă acmu Borăștii, 
giumătate ce din sus ce au cumpărat de la Sima Bofez 
şi de la frate-său Toader şi de la sora lor Neacşa, 
feciorii lui Petru Botez, nepoți lui Toader Leontin, stră- 
nepoți lui Botez celui bătrân, drept 150 de zloți. Deci 
toată acea de mai sus scrisă ca să fie uric de la noi 
cu tot venitul lui, Copiilor, nepoților, strănepoţilor și a 
tot neamul ce se va aleage mai aproape neruşăit în veaci. 

Şi iarăşi au venit înaintea noastră Nechita şi frate- 
său Grozea, feciori Stanei, nepoţii lui Hartan, strănepoți 
lui Tofan de a lor bună voe au vândut a lor driaptă 
ocină din dres de împărțală ce au avut moșul lor Har- 
tan de la domniia mea din trei părți a satului din Pun- 

Surele și Javoade, Vol. XIX. 3
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geșşti, parte giumătate ce din gios şi giumătate din 
moară şi giumătate din poiana lui Trifan, partea cea 
din sus, și o poiană ce iaste din gios de sat şi Cu 
prisacă şi cu giumătate din Aapnic, parte cea din sus, 
siugii noastre lui Mihail pisar și giupănesei lui Agafia 
dreptu 500 zioţi tătărăşti, cari bani acei 500 de zloți 
tătărăşti i-au dat toţi deplin întru mănule Nichitei şi 
frăţini-său Grozei, ieciorii Stanei, nepoți iui Hărtan, 
strănepoți lui Tofan. 

Pentru aceia văzând şi noi a lor învoială şi plată 
deplin, am dat şi am întărit Slugii noastre lui Mihail 
pisar şi a giupănesei lui Agafia, pre ceale de mai sus 
scrise, din a treia parte a satului "din Pungeşti, parte 
giumătate cea din gios şi giumătate din moară şi giu- 
mătate de poiana. lui Trifan, parte cea “din sus şi acea 
poiană ce iaste din gios de sat şi cu prisacă şi cu 
pomeţi şi cu giumătate de V/anic parte din Sus, să 
fie şi de la noi uric cu tot venitul, neruşăit nici odi- 
nioară în veaci. lar hotarul acei de mai sus zisă giu- 
mătate, ce-i din giumătate satului din Leontina ce să 
chiamă acmu Borăştii, să fie din tot hotarul din giumătate 
Satului giumătate, iar despre alte părți după hotarul 
cel vechiu. lar hotarul acei giumătăţi din a treia parte 
a satului din Pungești parte din gios să fie din tot 
hotarul din trei părți giumătate, iar după alte părți după 
hotarul cel vechiu, pe unde au umblat din vechi. Pentru 
aceasta iaste credința domniei meale, şi a prea iubiţi 
fii domniei meale, Petru şi loan şi credinţa boerilor 
noștri, dmnealui Moţoc vel vornic, și dumnelui Andronic 
vel spatar, şi dmalui Liciul vel postelnic şi dmnalui loan 
vel visternic şi dmlui Coste vel paharnic, şi dmlui Bole 
vel stolnic şi dmlui Paşco vel comis şi pentru mai 
bună Credință şi întăritură am poroncit cinstitului şi credinciosului boerului nostru Movilă vel logofăt să Scrie şi a noastră peceate cătră această adevărată carte a noastră să o leage. 

S'au tălmăcit de Evloghie dascal la 1765 Mai î8. 
Dia Condica Pungeştilor, ce cuprinde 531 feţe, cu peste 296 documenta. iată titlul acesteia : „Condica | de scrisorile moșiilor
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-dmsale biv vei visternie Costache Cantaeuzino pre | cum înainte să 
arată anume, adică : Șoicanii, Mărginenii Țării ce să | numesc şi 
Spinenii, Cărneștii, Fârceștii, aceste toate moşii sânt | la ţinutul 
Niamţului şi să numesc astăzi Spinenii cu un nume. Şi Pun | geștii, 
:Gărcinii la ţinutul Tutovii, care Gărcini să împart pe bătrâni, | a- 
dică Spin, Bălan, Rusul, Solomon şi Nemţanul, cei zic și Brăliă, | 
ȘI sau scris de mine și de alţii îa orașul laşii, în domnie preainal- 
țatului și luminatului domn Mihail Grigoriu Suţul Voevod, nepot | de 
fiu fericitului întru vecnică pomenire domn Constantin Miha | il Suţul 
Voevoda, şi in arhiepiscopia preosviaţitului şi a toată | Moidaviea 
Mitrozolit Chirio Chirio Veniamia Naege!, la | anii de la mântuitoru! 
„mostru Iss. Hss. 1820 Marte 10, Toader Gaspar dilac de divan. 

Condica faţa 229, 

23. 7066 April 12 Iași (1558). Aiexandru Vodă întăreşte lui 
'Aaton gomenic satul Avrămeni pe Valhoveţ supt Dreslive pentru siuj- 

:dele sale făcute domniei, 

Macrire Bkitro  mMhi ACĂAHAGA  BOEROAG, FCNApZ BcM4u 
„AMSAAARCKOI, SHAMEHUTE UNHHAM HCESA ANCTEM HăţiitA BZC'kA To 
He EE3PWTh HAN £ro WTSWIi CVCAmIUITE, CE TOTI Wee 
Ham e'kpuin nah -Sinronn Vomsrtukh. caS%Hah lan DpaRo Hu 
ekpno. mkmza an enabkgiue upagcu nu Bikpieto caSaBS ero A0 
MAC. MAAORAAH ECALH ECO WCORHOIO MAtliti AACTIIE HI Ad Eat | 
Zoy Wr7 ac. 6 Hatiitti Beat Ş$ MOAAGBCKOII, NOAOBHIIA CEAC WT 
“Acpzavkin 1pio Hă BEAZBKOREUD. 194, APHCAHBE. 110 TOTPA NCAvEHHA 
ciao wT flapamkuii Ha BAZȚORtU n NA ADHCAHBE BHaa' GOT KS- 
me | man ToaarpS aoroderS-u ucripugnaie KSuekioe tie HAdah 

stana "oaarpn aoroder WwT7 Îlerpa goegoaa. B Sprik 19 Hatda Wu 
cor RSnem wr Ilerpa BoegoaS eipie renAatSaii. HopSEasi ecmn €ro 

| Toe Bace BHUJENUCANO Aa fcTh în MUT tac Spuk ca BactmMz 
AoXoawat. emS n arkremn erou SuSuaToatn £ro H ripRSnioua Tomb 
sro n npamăpkromn ro n azcenS poaS cre ro cb | en5 H30r- 

QETh Hanganu ueriopSnieno Hukoauke Ha &kkn. 4 XOTaph 'Tou 
«N6A0RHHH ceas WT flaghavkun, 1țIo tă BAZXOBEUb 104, ADHCANBE 
AA ECTA COP BZCENO XOTAPA MDAOBUNA MIK | tra NoAoRHUA, Ă WT 
MHUI AL CTOpoHa INSCTapoA$ xoTap5 noKSAa H3 B'kă OXHBaAH, ă 

Ma To tcTn B'kpă Hamtre rcaga BHimenticăntaro mut Sarat Apa 
goegoaă, n tkpa np'kezsaresatnun | cnoge rcuazSan. hiwraann n 
Îlerpa u Wwnn. Brkpa nana Mouora ABopriuka. B'Epa nana Hikroe 
n nana dĂnkaa napkanasoge koTrinekik. Brkpa ni ua Ilerpu kpa: 
SENUA Mapkanasa. Bkpa mana | soqeio pzkaaasa, B'kpa nana 
erkaepnuz napkaăasa. Bkpa nana Îwn îi nana pack. Hementuk
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Bhpa nana Backana n nana Gnanuea Hogerpaackuy, B'bpa nană 
ASmnrp8 neprapk | coyuagekero. . B'kpa nana napenika cnaTapk, 
Bkpa nana anusaa necreantka. Brkga nana Îcona gnerepnuka. ckpa 
nana. [rocre] sam unka. a'Bpa nana oa'k croanră | Frkpa nana nare 
Kemuca. n B'bpa Bzcky noakp nani Banu n MânHy, a 10 
Hat WHBOTIE KTO BSAETE renApz hamei 3eatan wo aka 

"NAMUK. HAN COT EpăTrin tatuk | Han cor HAUIECO PODAE. Han 
Dak BSA, KOro TA BA H3BEDETR TCNAPEMh GHTII Halen AGOAAdE- 
cKoH BEMAN TOT BH EMS HENOpSIUIHA Hautero Aaania 1 MYTEPZ:K- 
ARIE. aanBh tM$ Srapz ! ana n Skpkuna Banc cca EACV Ad 
4 NOTBPAAHAH. Ba ro Npago g'kpnoyre cAS%B8 tio nam caSna. 
a Hă Boat Kpiknocri n norepzmaenie TomS BzcemS gwentica” 
noa gea'k | au cca nawemey nan$ Mornani avrederă (nucarn) 
u hauiS near npugeurn nceaiS ancrS natmeaiS. mucaa A Sauirps 
BâckânOBHU, $ TAcEX. BATO =3Ă5. an, Ei, 

Acad, Rom, pecete 267 dăruit de d-na Paulina Alexandri, Cf. 
Surete ms. XXXV 751, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
domn ţării Moldaviei, ştire facem cu această carte a 
noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau lui cetin= 
du-i-se o vor auzi, adică acest cinstit al nostru credincios 
boiar Anton Gomenic (Păserarul) a slujit noao cu drep- 
tate şi credinţă; drept aceaia văzând noi dreaptă şi cu: 
credinţă a lui slujbă spre nol, miluitu ne-am înşine spre 
el cu osăbita noastră milă și am dat înşine lui de la: 
noi în țara noastră în Moldova, jumătate sat din Avră- 
meni, ce-i la Vălhovăţ supt Dreslive; care acea jumă- 
tate sat -din Avrămeani la Vălhovăţ supt Dreslive fost-au 
ce cumpărătură dumisale Toader logofătului de la 
Petru Voevod; și uricul ce Va avut de cumpărătură 
de la Petru Voevod, încă lam rumpt doninia mea lui 
acel de mai sus scris să-i îie lui de la noi uric cu toate veniturile lui şi copiilor lui şi nepoților lui și 
strănepoţilor lui şi răstrănepoților lui şi la tot neamul 
lui, ce i se va aleage mai de aproape nerușăit nici odi- nioară în veaci. iar hotarul celei jumătăți de sat din Avrămeni ce e.pe Vălhovăiț supt Dreslive să-i fie din 
tot hotarul jumătate, jumătatea din jos, iar dinspre alalte
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hotare pe vechiul hotar, pe unde din veac a umblat. 
lar la aceasta iaste credinţa domniei noastre mai sus 
scrisă Noi Alexandru Voevod şi credința prea iubitilor 
fii ai domniei. meale Bogdan şi Petru și loan şi cre- 
dinţa dumsale Moţoc dvornic, credința dumisale Neagul 
şi pan Miclescui parcalabi de Hotin, credința dumisale 
Petre Crăcovici parcalab, credința dmsale Bodeiu parca- 
lab, credința dmsale Veaveriţă parcalab, credinţa dmsale 
Jon și pan Crăstea de Neamţ, credința dmsale Vascan şi 
pan Spancioc de Novograd, cred:nţa dmsale Dumitru por- 
tar Sucevei, credința dumsale- Andreica spatar, credința 
dumsale Liciul postelnic, credința dumsale lon visternic, 
credința dmsale Coste paharnic, credința dmsa!e Bolea 
stolnic, credința dumsale Pașco comis şi credința tu- 
turor boiarilor noștri a mari și a mici. lar după a noastră - 
viiață cine va fi domn ţării noastre din copii noştri, 
sau din fraţii noștri sau din al nostru neam, sau pe 
oricare Domnul Dumnezeu îi va aleage să fie domn 
pămârtului nostru al Moldaviei, unul ca acela să nu-i 
strice a noastră daanie şi întăritură, ci să i-o întărească 
şi împuterească, căci că înşine iam dat și iam întărit, 
pentru a lui cu dreptate şi cu credinţă slujbă, ce el 
ne-a slujit. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot 
ce s'a scris mai sus poruncit-am înșine la al nostru 
boiar Moghilă iogotăt să scrie şi pecetea noastră să o 
leage la această carte a noastră. A scris Dumitru Vas- 
canovici în laşi, la anul 7066 April 12. 

Pecete mare legată cu şnur roş de matasă: î nara 
Iu Aatăan Apz ROEROAZ H Pocnoaăp Beata moasaacion. Cap de bou. 

24, 7066 April 14 (1558) Iași. Alexandru Vodă întăreşte ur- 
maşilor lui Dragomir şi Udrea Caşotă stăpânire pe moşiile de pe, Lohaa, 
Crasna, pe Horaiţa, la Chighecin şi la Iaipnh. 

Suret de pe un uric vechiu pe sârbie de la Ale- 
xandru Voevod. scris de lon Bogzovici în laşi la leat 
7066 Apiil 14. | 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
domn țării Moldovei; înştiinţare facem prin această 
carte a noastră tuturor cui vor căuta spre dânsa sau
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0 vor auzi cetindu-se, precum această adevărată Tu- 
dora şi surorile ei Neaga şi Anna, featele lui lon și 
nepoţii lor Titiul şi fratesău Gliga şi surorile lor Pa- 
laga şi Anuşca și Magda _ şi Agafia, fiii Mărinei, fetei 
Fedcăi, fii Mircei, nepoți ai lui Dragomir Cașolă şi 
nepoata lor Anușca, şi nepoţii lor de frate Leahul și 
soru a lui Ileana, fii Şandrii, şi nepoţii lui Dan și fra- 
tesău Gavril, fii al lui Vasco, fii a lui Udrea, toţi ne- 
poţi a lui Grozea Cașotă, i-am miluit pe dânşii cu 
osăbită a noastră milă, că le-am dat şi le-am întărit 
de la noi în pământul nostru al Moldovei, a lor dreaptă. 
ocină şi moşie din ispisoacele ce le-au avut moşii lor 
Dragomir Caşotă și frate său Grozea Caşotă de la 
strămoșul nostru Alexandru Vodă, şi din ispisoc de în- 
tăritură ce lau avut părinţii lor Mircea şi Udrea de 
la moşul nostru de la bătrânul Stefan Voevod satele: 
anume Sârbii, în gura Lohanului, care acmu se numesc 
Cășoteştii și cu mânăstire şi Tecuceştii în dreptul Că- 
şoteștilor și în dreptul gurii Lohanului de ceia parte de 
Crasna Faurii şi pe FHorăiata unde a fost Vălce şi in 
matca Chigheciului unde au fost Silea și peste deal pe 
Ialpuh fântânele Căşoteștilor ; tuate acestea de mai 
sus numite să le fie lor şi de la noi uric şi cu tot ve= 
nitul lor și fiilor lor şi nepoților lor, strănepoților și 
preastrănepoțţilor lor și la tot neamul ior Cine li se va 
aleage mai de aproape nestrămutat niciodănăoară în: 
veaci. lar hotarul acestor de mai sus numite sate a- 
nume Sârbii în gura Lohanului, cari acmu se numesc 
Căşoteştii şi cu mănăstire şi cu Tecuceștii în dreptul 
Căşoteştilor şi în dreptul gurii Lohanului de ceia parte 
de Crasna Faurii şi pe Horăiata, unde au fost Vălce 
şi în matca Chigheciului, unde au fostu Sâle şi peste 
deal pe lalpuh fântânele Căsoteştilor să le fie lor 
despre toate părțile după vechiul hotar, pe unde din: veac au apucat. Și spre aceasta iaste Credinţa a însuși 
domniei mele de mai sus numit Alexandru Voevod, şi 
credința a prea iubiţilor fii ai domniei j i meale Bogdan și Petru şi Ioan, şi credința a tuturor boiarilor osti ai Moldaviei a mari şi a mici. Si pentru mai mare tărie
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și întăritură tuturor acestor de mai sus scrise porun- 
cit-am credincios boerului nostru Movilă logofăt să 
scrie şi cătră această carte pecetea noastră să o leage. 

De pe sărbie pe limba moldovenească sau tălmăcit 
la anul 1802 Gh=nar 9 de paharnic Pavăl Debrici ot 
Mitropolie. 

Acta Leonida, Fălciu, cf. Surete ms, XVII 493. Tot între acteie 
Leonida se află un alt suret ai aceluiaşi ispisoc care sună astfel (cf. 
Surete ms. XXVIII, 1): 

z 

Alicsandru Vodă un uric sărbăscu din veleat 7066 April 14, 

„Care arată întră(n)silu ataste nemuri anume 
Tudora şi sorusa Nega, ieatele lui .lon nepoate de frate 
Tintului şi Gligăi şi sora lor Palaghia i Anuşca,i 
Magda şi Gafia, care cu tasta seliște sa chemat Serbii, 
care azi să nămăscu acmu Cășălenii și cu mânăstire 
Temceștilor, care iaste tot inpotriva Lohanului şi treace 
preste apa Crasnii pără în zare dealului în Fauri, şi 
mearge în Vovrilata, au ședzut Vălt: şi pără în matca 
Ghighişoae, unde au fost satul şi preste deal la pontul 
lalpuhului în protiva Căşotenilor, precum iaste scris 
mai sus şi seamnele locului arată la uric pre hodarele 
veachi şi din sus şi din os“... 

Suretul poartă însemnare veche „neadeverit“... „a- 
devăratul uric iaste în punga cu No. 12". 

Asupra Căgotenilor avem o hotărnicie din 1781 Sspt. 20 (Su- 
rate ms. XXVIII 44) rădicată de Sava Oitenescul şi Arhire Frone şi 
adiverită de Neculce medelnicer în acelaşi zi, „Căşotenii vine pe 
Lohan, Capătul despre apus avea 28 funii; mijlocul 3! funii, 3 st. 
capătul despre răsărit avea 32 funii, lar peste tot 30 fune bune, a 
20 stânjeni funia fac 600 stănjeni; cu palmă proastă nu gospod. 

Cei 2 hotarnici din 1781 nu ne arată lungul moşiei, ci numai 
curmezişul şi care venia cam un chilometru și un siert (1250 metri), 
numai pe Lohan; pe când traducătorul neadeverit al uricului din 
7066 zice: „şi treace peste apa Crasnei, pâră în zare dealului, în 
Fauri, şi mearge şi în Vovrilata, unde au.şezut Vălce și până în 
matca Ghighişoae, unde a fost satul şi peste deal la puţul lalpu- 
halul în potriva Căşătenilor,« 

Asupra numelui Cașolă vezi nota din Surete |, 53, ca descen- 
denți din Bratul Caşotă viteazul, care trăeşte supt A'exandru cel Bun, 
care îi dă şi uric de stăpânire, ce s'a fost pierdut, iată încrâpgătura 
Căsoteştilor după documente.



1. Caşotă (Bratul?) 

    2. Dragomir Cagoră Grozea Caşotă Caşotă fată 
| == Vrăstat 3. Mircea, Anuşca; Udrea Cașotă  —Lazor Fede O.5 3 Caşotă, | ___ Dragotă & aa Anuşca, Şandru, Vasco  Andruşca * go 4. lon Fedca _ |. Neaga Caşotă | Leahul, Ileana 9 9 ari __ |  Mariaa 

5 « Toader: 5. “Tudora 
= Soflica Neaga 

Nastea 6. Anna a: a 
Titiul, Giiga, Palaga, Aauşca, Magda, Agatia 
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25. 7066 April 14 (1558). Alexandru Vodă întăreşte împărţirea Drăgeştiior în două, la urmaşii lui Petre Tudor. 

Noi Alexandru Voevod cu miia lui Dumnezeu domn țării Moldaviei, adecă Nistor şi soru-sa Ghinda şi sorusa Bisurca, featele Anușcăi şi seminţeniile lor Oană și Mihul Averescul, şi Vasilie, feciorii Muşei, taţi nepoți ai lui Petre Tudora, neau slujit noao' cu dreptate, şi dacă am văzut 
țara noastră a Moldaviei Satul Drăgeştii pre Cobâle. lară satul Drăgeşlii, ce iaste pre Cobâlea, ca să le fie _în doao: giumătate ca să fie lui Nistor şi surorilor lui Ghinda şi Busurcăi, parte cea din Sus; iară parte cea din gios ca să fie Slugii noastre Oanii Și fraţini-său Mihului Averescu] şi lui Vasilie cu loc de moară şi cu mânăstire; iară hotarul acela în parte din gios precum scrie inai sus, Slugii noastre lui Nistor şi cu soră-sa Glinda şi Bisurca, feciorii Anușcăi; arm dat şi am în- tărit pe sluga noastră pe One şi pre frate său Mihul Averescul şi pre Vasilie cu a treia parte din sat din Lăscani (şi a treia parte sau aflat ras din uric ca să 

pe Bâc cu loc de moară pre Bâc, dinteun dires ce au avut de schimbu mai înainte de la răposatul părintele domniei meale Stefan Voevod, şi dintr'un dires de danie de la răposat Parintele nostru Alexandru Voevod și de 

  

 



da fiul său Stefan Voevod şi dintr'un dires de danie 
de la liieş, fratele lui Stefan Voevod. 

Aşijderea au venit înainte noastră sluga noastră 
Simeon feciorul Petrei, nepotul Tudurii (este loc ras în 
uric) au vândut a sa direaptă ocină şi moșie dintr'un 
uric ce au avut părinţii lui de la răposat părintele 
domniei meale Stefan Voevod şi dintr'un dires de în- 
tăritură de la fratele domniei meale Stefan Voevod cet 
tânăr, Slugii noastre Mihului Averescului din a treia 
parte de sat de Onişcani a patra parte, din sus 60 
zloți tătărăşti. Acești bani i-au dat Mihul pentru Si- 
meon de lau plătit de o şugubină de fată şi au luat 
ace a patra parte din sat din Oniceani. Aşa iaste scris 
în uricul, carele iaste la Constandin sin Simeon ot 
Drăgeşti şi acestu izvodu lau scos popa Savin din lași 
din uric să se ştie. 7066 Apri! 18. Costandin Mihăi- 
tescu iscal. Popa Savin iscal. 

Din Condica Drăgeştilor document dat supt No. 2 cf. Surete 
ms, XLIV 1217, Traducătorul popa Saviu din Iaşi n'a cunoscut bine 
înrudirile, aşa că cetitorul se încurcă la înaintaşii lui Alexandru Vodă 

“Lăpuşnaanu, ln text era AkA, pata, poarta, şi pe toate la-au 
taat drept părintele domniei meale, - 

Pentru lămurire să se citească suretul uricului dat ca din 6907 
„PB. 9 unde se vorbeşte de cele 2 moaşe: Anușca şi Mușa. 

1, Petre Tudor cătră 1400 

| 
2. Mihăilă Tudor cătră 1459 

| 
3. Anuşca,  Muşa, Jurj  lvanco Petre  Coste Danovici c.1500 
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Feciorii Anugcăi luase jumătate din Drăgeşti, ca moștenire: lar 
cealaltă jumătate cea din jos, o iau de la verii lor, dându-le în schimb 
a trela parte din Lăscani, şi a patra parte din Tuzora pe Bâc cu loc 
de moară (azi Călărașii). 

Șugubina de fată s'a plătit cu 60 zloți tătărăşti de cătră Mihul 
Averescui, pentru vărul său Simeon Tudor, pentru care îl ia a patra 
parte din Oulceani.



26. 7067 Iulie 31. (1559) Suceava. Alexandru Vodă Lăpuşneanu intăreşte camaraşului de Suceava T. Mateiaşevici 2 salaşe de țigani dăruite de Mircea Vodă al Valahiei şi un ţigan cumpărat cu 600 aspri de ia M. iaderu uşerel. 

 Hacăanapa BOEROAG, BXIEIO MAcTIIO PCRApz EMA MWa= 
AAECKeH 60;8, "Tora Heruna casra nau 'Toaaep | aaTitaui cena 
Wadapaui, COT GBuagcar rpaaa. casa Ham Mpago îi ekpuo, 
TAM m Ena:beiue ro npatore | nrkprore caSkaore AO HAc ae 
ABAAH ECARI £ro COCOBHOI Hauultt0 MAcTiIo h Aaa n NOTEPZA Han ECABI | Edo we hac cRon pazit ni nnroaiiu Xoaonti unrann, NAnM'k KocTi i ea €r0. BHua. n ca aErnan | caonan. îi Bano WM >keha er Grana n ca a'krhan cRoumu, Io TOTH Bnuitprucuinu Xe40N4 WHPani A440 | ina ui nomnacaaa ere apar PEN ABânu. A upua BOFEOAA. KCAH CMR RHA ET DOCAAA BZ IOCOACTEO AO MHpUa Rot- BOAA. H OY Toi | TaRoAc pitiE HPAA Ham ui TPAA Hain Berapi cara nam Aluyate taAtpă oyuiepea. no ere ASEpO BOAR HEKHA HEDONSKEN. aHHNpHCHAOSAN, 1 NpOAGA coc NPaBAro Xoaen MHran Wâna'k Gano | Ta npoaaa cass taumemv Toaarp Aare IanIEEHU Kaatapaui, wr GSuauckar rpaaa. 3a uite cra acnpu | u Scraguuc'k cavra aul Toaatp kamapatu. a ganaarua veu To, EHIUIHcânug acngn.- unio mu | Bna'beun HX ACBPOBOANEIO Torei H HOAHOIO SANAATY. A AH TatcAc. H WP Hac AdAH Hi NOPBpz= Aban | cca. cavak naueaw Toaatp kamapaul. 'ror Butuptuet -XSAĂCI WHPAN, HAHAE RANKO, RAO Aa ET îmv n Com tac | yoacn WHTAH, "TOE B2CE BHUETIHCANOE, Aa CT £M8 Xoaonn n wT Ha HEnopăuienn, uukoAnate Ha E'kku. | ua Aa c'k ne vmntarr, nuc $ Gsuan aro 343, 104 Ad, 

Gam rengH kazaa,  rePatan HâVUitA.  *sor3a niicaa. 

Alexandru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei; adică această adevărată slugă a noastră Toader Mateieșevici cămăraș din cetatea Sucevei, slu- jit-a noao cu dreptate şi” cu”credifiță: Deci noi văzân- du-i a lui direaptă şi cu credință slujbă spre noi mi- luitu-ne-am lui Cu osebită a noastră milă şi i-am dat ȘI i-am întărit înșine lui de la noi ai săi drepţi şi ade= văraţi robi ţigani Coste şi fămeaia lui Vişo şi cu copii săi, şi Voico şi fămeaia lui Stana şi cu Copii săi; carea toți aceşti de mai sus Scriși robi ţigani fostu-i-au dat 
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şi au miluit pre el fratele domniei meale Mircea Voevod, 
când înşine Lam fost trimes pre el în solie la Mircea 
Voevod. Şi într'aceastea iarăşi a venit înaintea noastră 

și înaintea a lor noştri boiari sluga noastră Miha: /a- 
derul ușerel, de a lui bună vreare de nimene silit nici 
învăluit şi au vândut al său drept rob ţigan anume 
Baico ; acela Vau vândut slugei noastre lui Toader 
Mateiaşevici camaraş din cetatea Sucevei drept șase 

sute aspri şi s'a sculat sluga noastră Toader camaraș 
de a plătit toţi acei de mai sus scrişi aspri. Deci noi 
văzând a lor de bună vreare tocmală și deplină plată, 
iar noi aşijderele şi de la noi dat-am şi am întărit în- 
şine slugii noastre lui Toader Camaraş. acel de mai 

sus zis rob ţigan anume Baico, ca să-i île lui şi de la 
noi .rob, cum și acei de mai sus scrişi să-i fie lui robi, 

şi de la noi neruşeit niciodinioară în veaci. Altul să 

nu se amestece. Scris în Suceava ia anul 7067 lulie 31. 

Insuşi Domnul a arătat. Hatmanul a învățat, Bogza 
a scris. - - | 

Pecetea aplicată pe hârtie cu vată: Se citeşte 
numai... datăanap Bstgcăzn renanz. = Alexandru Voevod 
şi Domn. 

“In dos stă nota: nenucox cor farăanaga Botgoaă Ha 

uHrati. marian Toaarp-kamzpau BHBwini. 

Origina! hârtie, riglată, fără altă filigramă, Arhiva C. Cru- 
penschi. Cf; Surete ms. XIV, 496, 

Toader Mateiaşevici, cred că este fiul lui Gavrilaş Matelaşi, 
marele logofăt de supt Petru Rareş. In calitatea sa de camaraș-al 
Cămării. domneşti din Cetate Sucevei era în de aproape atingere şi 
“Omul de încredere al domnului. În această indoită calitate, el e trimes 

în 'solțe la curtea iui Mircea Ciobanul, la Târgoviştea, un alt ginere 
al tui Petru Vodă Rareş, deci cumnaţi între ei. Aice însă ia pre frate: 
&pâT, nume generic la prieteni şi rude mai ales în lumea slavă. 

Care ar îi fost împrejurările diplomatice, ce au necesitat solia' 
iul Toader Mateiaşevici la Curtea lui Mircea Ciobanul? Luând cro- 
nica ţării în sprijin, s'ar părea că pentru coalucrarea forțată de arme 
de a mesge în Turcia pentra orănduire de craiu nou la Ardeal în 

persoana lu! Stefan feciorul lui lanoş Craiu. Aceste fapte de arme: 

insă. au fost în al patrulea an de domnie a Lăpuşueanului, deci în 

1556 (7064) şi în Muntenia era domn Pătraşco cel Bun. Solia lui: 
Toader cămărașui a trebuit să se facă în 7066 iarna cu prilejui ve- 
nirii in scaun pentru a doua oară a lui Mircea Vodă Ciobanul, pentru:
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a-l ura domnie lungă şi temeinică cu cea de a doua lui înscăunare, "lind cumaaţi (Let [1 210). 
lată înrudirea Lăpuşneanului cu Mircea Ciobanul : 

  

Vlad călugărul Stefan cel Mare = | - Petru Rareş Maria Rareş = Maria Radu Radul cel Mare = Ileana Vodă Basarab | Despotovna | i | " Bogdaa Vodă cel 
Mircea ci banul — Chiajaa Ruxanda — |__chier 

| Pa > - Alex.Lăpuş.; Sie. 
făniță Voda 

      

e 

27. 7067 Avgust 7 (1559) regeste. Pentru Zăhăicaai, 
„Carte de la Alexandru Yodă Cum Că Neagoe par- Calabul de Hotin au dat fiului său lonaşco satul Ză- hăicani pe Ciuhur ŞI Ca moară în Ciuhur, ce iau fostu lui cumpărătură. 

| Din opisul întocmit în 1809 Mai 12 de comitetul Tânduit .de cercetarea Scrisorilor pe moșii din ținutul Iașii, care tree şi în ținutul Hotinului, ce au arătat dum- n€aiui biv vel vornic Costachi Sturza. Arhiva Vasile Stroescu, apud Surete ms. XLVII, 169. Cf. Condica documente, XIX sub anno). 

  

29. 7968 April 3 (1560) Huşi. Alexaudri Vodă întăreşte lui Oprea vatag şi lui Dragoş stăpânire în satele Viădeşti (Leuceşti) şi Dejugaţii pe Racova, cumpărate cu 300 zloți de la Anghelina. 
Aacriete  Biero mu. Sarat apa BOEEOAG.  rcipa 3EM4H MWAAARCRON.  BHâMEHure uiua ecua AicToa Hauina, Racbau ETO Hate E23pn7 ian cro urouu ocne. ww npu | naoua npEa uamu. u Np'E A nau Boskpu. Anrsanta Acta Goavaijia Bia  Ilempua noprept. no zu ADBPOIR Boat Hhihim Henon9= AEHA- âWiinpueHAogatia | n npoxaaa. cu Mpagaa wrnuna. n ata- HHiI4, H Hciipu&HAie pro Haaa COAZUL 1 Baaă, ceatentcnova na ASTGpzKAztie Gr crapare Gredana cosoan n Henpuguati | kov- NERO (> Hitai Ra cu uerpuna HSpTap_ OP nePpa noegoaa, WT II049EHHA cîio vanm'k Eiăatiiti na Panona. po HT3taHo a4€Bueuiin Wr suunda | dacT noaoeun 4. dA COP EAHO ceao 010 cc aa “TOT XoTap po ch mrenep ul SVIOT Ara, aAn Hamnaa 
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uacr, că Nodogiina manta Ha Pakoga. dan | Hi ca Tora KoVnet 
„MIO Bhaa KoVitira 3ă Heoya. apmauoya, n COP npnenăie BSN 
NO Mio HAtaa Haoya wP NSTPpA BOEBOAA. 'Tâ NpPOAdaa CAoYraat 
na | WUHA Wupi BATar$ OTP oyiroypknu n Aparău BTep ap. 34 
PpH COT 3447 TaTâpekiy. H weragmecE nHauih caocyru donprk. 
Barat. n ApzroviuS ma 34 | naaThan. oc Tora BHiwenncannin 
nni'bsu T Baa Tarapekuiţ |-0y povyhii Înreaunn. acuta Gaaomin: 
enfuu Ilerpua noprapk np'ka, aan | n np'ka uamnau Boa'kpu. 
HO MH EUA'EBIUE HiX AOBpOIO BOAEIO TOKMAACV. H MOAHad B4NA4Ta& 
Ă AAN TâROMAEPE ECMH Ada Hi NOTEZPARAN. 'TUM BHUENHCAHHHAL 

| cacram Hatna wnpu BararS n ApziBu E'ropni apmaul. 'Toe 
EAUICNCANHOE NOAOLHRA WT CE4O COP AEXOKCVLAU. HHAHAA uacT 
H No4CBHHA WT tan, tă Panoga. câ | noacenna cea nana 
eazatipini na Paoga 19 HXSBANo AeBueițlin VOT EHuilaă ac. 
KAKO Ad ECT HA MUT Hâc OVpHK IM CZ EZctai ACXOACAI. Hm i Ab 
mem UC | oyuoaarom n np'kovnoyuaroa ni npRipoprbroa. ni 
EZCEMOV POAS UK KTo CR HM HSBEpET HaRBankuin nenopSutenrto 
HUKOANME | HA B'RKH. A XOTap TON EHIENINCANNCI TICAGEHNA CEAC: 
GOT AEMOBOVTANIi  MUKHad UacT, Ad ECT 607 BBCEPO XOTapă. H0- 
ACRHHA HHXHAA UAP. 4 | OT HUH CTepONU. flo CTăpemoy 
XOTapoy NOkOVAA 3 Ba wHaaan a ta To tor t'kpa nauitro 
PCABA EHUJERHCAHHACO MU A acăani Apa | goegoaa. n B'hpa nykez- 
Bmesariin ua renatâmu Lconauno n Berăan, n Auyznaz- 
nzrp8 n E'kpa orap nauinr. Brkpa nana lcona Momea Agop- 
nun | E'kpa mana Hkroc n mană Backata NpAKZAABOBE ȘOTHHCKHL. 
apa nana Ilerpz kpzkozuua. n nana Hoocun: 'becpnu, npz- 
Kaaaă. H Bk&pa nana ÎWHa Adtiuioaa Hi Nana KPCTA IIpBRAAGEOEE 
Hemeucku | . Brkpa nana Backana ui nana Îlapen | kă mparzaaBoRe 
HOBOrpAackuy. E'kpa uana ASmurpS noprap'k cSuagrkore. t'kpa 
nana ASmuTrp8 îroprrapik cSuagekoro, B'Epa nana cata nocmeanntă, 
g'kpa nana atora cnarapk Bkpa | nana lun ancr'kpuuna. skpa: 
Maha kocru uauihuta. E'kpa nana Anapenka croannka. B'Epa Nana: 
Iawnko komnca. n pkpa Bzcby netap anutiy | eeankui n maank. 
â no Hamem uter Ko Royarr renapz Www AETin Nauink na 
WT HâMEro poAd. HAN RSA, Oro REVAET PCNAPZ Hăutii BeMAR. | 
TOT RH HENOpSUIHA. Hauuero Aaatia n NOTEpBKALniE. BanSoke cca 
EMS Ada Hi NOTREPAHAH 3a To îţio CON KENIA 34 con Tipatin | 
nuwksu. a ma toamna Kpknocr n MorepzXAtnis Tom8 ariuit- 
nucaunoM$ gea'kan cca HamemS g'kpnomo nau mo | Brare
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AsroiTS nucaru n name ueuar npuebenra ncem$ auer$ Hang Mo, Tucaa Xan3a. $ keyin Are =+3ăH. anp. r, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, Domn ţării Moldaviei, înştiinţare facem Cu această carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau lui Cetindu-se o vor auzi; adică a venit înaintea noastră și înaintea a lor noştri boiari Anghelina, fata Solomiei, nepoata lui Petrică portarul, de-a ei bună voe de ni- meni silită nici învăluită şi a vândut a ei direaptă ocină Și moşie şi din direase cea avut sodășul lor Vlad Se. menescul de întărire de la bătrânul Stefan Voevod și din direase de cumpărătură ce a avut bunul ei Petrică portar de ia Pătru Voevod, din jumătate sat anume V/ădeaștii pe Racova, care e numit Leuceştii din partea din jos jumătate; însă dintr'un. sat ce iaste în cel hotar, care acmu se numeaște Dejjugații, însă partea din jos, şi cu jumătate de moară în Racova, însă și cu acea cumpărătură ce a fost cumpărată de Ivul armaşul şi din direase de Cumpărătură ce le-a avut Ivul de la Pătru Voevod, acelea le-a vândut siugilor noastre lui Oprea vatag din Ungureni, şi lui Drăgușş 2-a armaş drept 300 zloți tătărăşti. Şi s'au sculat ale noastre slugi Oprea vatag şi Dragoş de au plătit toți acei de mai sus scriși bani 300 zloți tătărăști în mânule Anghelinei fata Sa- lomiei, nepoata Petricăi portar, înaintea noastră și îna- intea a lor noştri boiari, Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală şi plată deplină; iar noi așijderele am dat şi am întărit celor da mai sus scrise slugi ale noastre lui Oprea vatag și lui Drăguș vtori armaş, cea de mai sus scrisă jumătate de sat din Dejugaţi partea din jos şi jumătate de moară în Racova, din jumătate sat anume Vlădeştii la Racova, ce se numeaşte Leuceş- tii din partea de Sus, ca să le fie lor de la noi uric și Cu toate „veniturile, lor şi Copiilor lor şi nepoților şi strănepoţilor şi răstrănepoţilor şi la tot neamul lor, ce Ii se va aleage mai de aproape neruşuit nici odănăoară in veaci. lară hotarul celei de mai sus scrise jumătăţi de sat din Dejugaţi partea din jos să fie din tot ho-
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tarul jumătate partea din jos, iar dinspre alalte laturi 
pe vechiul hotar, pe unde din veac au îmbiat. lar la 
aceasta iaste credința domniei noastre mai sus scrisă 
Noi Alexandru Voevod şi credința prea iubiților copii 
ai domniei meale Ionașco şi Bogdan și Mihăilă Pătru 
şi credinţa boiarilor noştri, credinţa dmsale lon Moţoc 
dvornic, credința dmsale Neagoe şi pan Vascan par- 
calabi de Hotin, credința dmsale Petru Crăcovici şi 
dmnului losip Veaveriţă parcalabi, şi credința dmsale 

lon Danciul și dumnialui Cristea parcalabi de Neamţ, 

credința dumsale Dumitru portar Sucevei, credința 

dumsale Sava postelnic, credinţa dumsali Moga spatar, 

credința dmsale lon visternic, credința dmsale Coste 

ceaşnic, credința dmsale Andronic stolnic, credința 
credința dmsale Paşco comis și credinţa tuturor boiarilor 
noştri a mari şi a mici. lar după a noastră viiaţă cine va î: 

domn din copii noștri sau din al nostru neam, sau ori 

care altul va fi domn pământului nostru, acela să nu 

strice a noastră daanie şi întăritură, căci că le-am dat 

şi întărit, pentru că ei au cumpărat cu ai lor drepți 

bani. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce sa 

scris mai sus am poruncit credinciosului nostru boiar 

Movilă logofăt să scrie şi a noastră peceate să o leage 

de această carte a noastră. A scris Hamza în Huşi la 

anul 7068 April 3. 

Pecete, arhiva d-lul Marcopol Pungeşti, Vaslui. Cf. Sureie ms. 

XLIUL. 444; pecetea în ceară lipseşte ca şi şnurul cu carea fost legat. 
Se citesc 2 note pe dosul pergamentului: wiip& Batar un Aparsui 

NSASRHHA WT AEXKEraun, 

—„gumătate de sat de Degugaţi parte de &os şi &umătate de 
moară în Racova și Zumatate de sat Vlădeşti, ce s'au numit Leueeşti, 

parte de sus, 7068“. 
— Sodăș, coAzw, e un termen care Vine foarte rar în doci- 

mente. E ungurescul szovatos, szavatos = răzeş, copărtaş, chizeş, 

sodăş. (cf. Ion Bogdan Doc. Basarabene 28; Stef. cel Mare Il, 603). 

lată inţelesul uricului: Anghelina, nepoata lui Petrica portar a vândut 

lui Oprea vatavul din Ungureni şi lui Draguş al doile armaş cu 300 

zloți următoarele: 1) partea ei de ocină şi moşie cu diresul de ia 

Stefan Vodă cet bătrân a răzeșului ei sodăș Vlad Semenescul; din 

Vlădești pe Roman, ce se chemase Leucuşeşti, jumatate din jumătatea 

din sus, cu dresele de cumpărătură ale bunului ei Petrică portar de 

la Petru Vodă ; 2) satul Dejugaţii, partea din jos şi jumătate din moară 

pe Racova, ce le cumpărase Ivul armaşul cu drese dela Petru Vodă.
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30. Fără veleat. Zapis cum Găvril Avramescul cumpără cu 50: zioți părţi în Oteşti de la strănepoţii lui Galben. 

T 346 mo kvuna Tanpna fupzatzenva. wr «Tep | uacz Ori Wr wrepu. wr Marazanna Eiviaa Tom | ca raata- ORH., Ba neratekT Bar, n Banaariia, ve Herea | ae. pa Anapenra aarar. un ceh Baray. Hi vipha Torman | ANA, Hu np'ka, Hwon annran, n ip A... Rocre | a kpazur, apatzulta, Nprha AMHorn, AI04H ASEpu, 

Adică că a cumpărat Gavril Avrămescul din 0= teşti partea de ocină din Otești de la Măgdălina, ne- poata lui Tomii fiul Galbănului dirept 50 zloți şi i-a plătit toți deplin înaintea Andreicăi vătag și Benei va- tag şi denaintea lui Bogdan aprod, și denaintea lui lon Dingan şi înainte lui Costea și a lui Verdeş armășel, şi denaintea a mulţi oameni buni. 
Original! hărtie acta Gh. Strat Heleşteni;: acia Oteşti plic X, 3, pecetea în ceară neagră mică. In dos nota: „fără lună şi fără iscă- litură pre Oteşti; marturie pre Oteşti. Ă Asupra acestui zapis sărbesc 'se aduce un tegest in cartea de Judecată dia 1812 Mart 15, ce spune următoarele: Au mai arătat răzeşii on zapis sărbesc, fără veleat cu care Gavril Avrămescut şi fraţii lui gau cumpărat o bucată de ocină dia: Oteşti de la losip feciorul Giurgii, nepot Maruşcăi Micăi, partea ei din sat din Oteşti; şi aită parte au mai cuwparat de la on Gavril fecior lui Galeş nepot Maruşcăi; şi alte părţi au mai cumpărat de la on Văsii ,. > dar fiindcă Neaga au avut faţă pe Maruşca... s'a hotărât ca partea aceasta a Maruşcă!, fata Neagăi, care aste pe: a treia parte din a patra parte de sat să o tragă răzeşii cu zapisul acesta“, 

e 

  

32, Fără veleat (regeste). Pentru Oteşti pe Răcătău. 
On zapis fără veleat cu care Avrămia au cum= Părat o parte din Otești de la Magdalina nepoata To- mei feciorul lui Galbân . . şi sau înțăles că acel albăn fecior Stoei au avut o a cincea parte din a patra parte de sat şi dintrânsul au eșit trei roduri, diR Care pe doao roduri cu Scrisori le-au tras dmlui h. Săndulachi Sturza, iar pe al treile rod îl vor trage: Tăzeşii tot din acest bătrân Stoe. (Din Cartea de judecată dia 1812 Mart.), 

o O
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33. Fără -veleat. Gavrilov cumpără cu 38 zloți a 6-a parte dia 

a treia parte din Oteşti de la Simeon şi frații lui, 

+ a3 Gunamecon 007 aâbceti. H Bpar ere Anpaaa. n cico 

Tpa HX ACRA | CABHĂBAIOT CAMIN HA CERE, 4% NPOAAAH EAllA 

BVRATA | 3a GOTHHHH GOT TpETaa WăcP 47 CEAC WTEII. WecTaa 

ucr | ma npoaaan ca agpnaotnun BpaTilda £ro nvpăap. |n 

dbpzuiran n Weonamko n aanrattv cHoBe Aepamocu | 3a Ton at- 

ch n Achim 3447. TATapckiț. n NB Taa | Tokaana. BHart 

APAN ACEgin -AVMHTOv Komnuta. | 1 Îcori Komuc. Hi Bliaa Taa 

TOKMAAA. EA CTOA. PBKZUIIUI H EAGA, ANR Head HA ROAIIAĂ, 

Se'kpver, / 

Eu Simeon din Aleseani şi fratele lui, Avraam, şi 

sora lui Dochiia înştiințăm înşine de sine cum am 

vândut o bucată de ocină din a treia parte din satul 

Otești a şasa parte, aceia au vândut ei lui Gavrilovici şi 

fraţilor săi lui Purcar, şi lui Frăţiian şi lui Ionașco și 

lui Dinganu, fii lui Avram, drept 38 zloți tătărăşti. Şi | 

întracea tocmală fost-au oameni buni Dumitru comişel - 

şi lon comis şi fost-a cea tocmală în satul Răcăciuni ad 

    

şi Vlad diiac a scris, ca mai mult să se crează. ap 

Original hărtie, acta Gh. Strat, Heleşteoi (Oteşti X). N'are nică Aj 

o pecete. . Z 

Mea 

34. Fără veleat (cople). Digan cumpără în Oteşti cu 15 galbeni 

părţile Parascăi şi a lor ei. | 

+ Zde zapis de cumpărătură ce au cumpărat Di- 

gan i ot Oteşti şi au vândut Pârasca fata lui Isac...... 

ne | poata popei Cărstei strănepoată lui Bălat | par ea-i 

de ocină, din sat din Otești, partea | ei şi a fraţilor ei, 

din partea iui Bălat dintratreia parte a treia părte ! a 

treia parte (sic) ca săi hie lui ocină în veat | şi au 

vândut de bună voia ei, de nime | ne împresurată şi de 

nimene nevoită | şi au cumpărat Digan și au dat cins- 

prădzet | galbeni, bani buni şi au dat dinaintea | lui 

Vasilie pah. ot Găleşești i Vasilie Meletie | și popa 

Gligorie i Toader i Vereaştea, i pred Mihăil tij şi au 

cumpărat partea lui loan i brat ego Ștefan cus Saca- 

nul, pentru ce leau | plătito ei şi noi am dat parte de 

Surete şi lzvoade, Vol. XIX. 4
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ocină |. ... |! şi din sat şi din vad de moară şi cu tot venitul |! şi au dat Digan unspredzeace galbeni bani buni, i şia dat întru mânule lu Dumitru Sculeș, vornic de por(tă) | ca săi hie lui ocină şi lui şi fetorilor săi și nepoților săi în vea: şi au vândut lonaşco cui Avram nepotul Vântului, strănepot (lui . . . săg parteai de la. păr în sus.. şi ou cumpărat Digan de Otești și au | dat trii ug. bani buni, ca săi hie ocină | şi feciorilor săi... şi nepoților săi | și au vândut Tecla fata lui Țigan nepota | popii Costei, partea de pe Dohodot ce i să | va vini şi o cumpărat Digan de Oteşti şi au | dat 2 ug, ca săi hie ocină în veac 
„5 peceţi în cerneaiă. | 

Hârtie, rupt în 6 bucăţi. . | „Scrisoare cea veche fiindu ruptă de vechime pe cât am putut înțţălege am scris în aciastă copie întocmai. Nedelcu log. al divanului 1811 Ghenar 2y Acta G. Strat, Heleşteni: Oteşti plic X. - 

  

35. 7069 Fevruarie 15 (1561), Hârlău, Alexandru Vodă întă- reşte lui Avram cumpărătura făcută in Oteşti, 
T A ncăan 495 BOEBOAG. BAIE MACTIIR FCHADh BEMAH M9A- AABCKOH, Ada tcmh caSram tamna Aapaams n (Mukau | vor ur. B2VPaa uacr ceae WE ,'Tperăa uacr, io win ces'k kSnnan WT cASra Hanu kocr'k u wr ce | €Tpu ere anSuika. Hi WT, Apa PENA. a'kTu annu Rurkrun k XODPA Bârara, aa ALA cTo fi ner WECAT | n BanaaPnan Hu Scu HCHABHA. ate 44 cc um un Ur Hdc Hi Ca Baceat AOȚoAo4t. rporox uu Aa ck ne Sau | maer NpAA CUM AHCTOA HanHAt, Die, v XBA40R. BATo +3ă0. dea. ci. Tenana Rasaa. Epakasi: naSuna,. XAA34 nuc, 
Alexandru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei; dat-am înşine slugilor noastre lui Avraam ȘI lui Micat din a patra parte de sat Otești a treia parte, pe care ei singuri au Cumpărat-o de la sluga noastră Cristea şi de la Surorile lui Anuşca şi de la Drăghina, featele Annei, cneaghina Horgăi vătag, drept doao sute şi cincizăci (zloți) şi au plătit lor toți deplin, ca să le fie lor şi de la noi și Cu toate veniturile;



drept aceaia nimea să nu se ameastece înaintea acestei 
cărți a noastre. Scris în Hărlău la anul '7069 Februar 15. 

Domnul a arătat. Cracalie a învăţat. Hamza a scris. 
Pecetea în ceară roşie stărmată, Original hărtie. acta G. Strat. 

Heleşteai (Roman) moşia Otești X, 1. Este şi un „suret de pe un is- 
pisoc vechiu pe sărbie de la Alexandru Vodă, scris de Hamza diiac 
în Hărlău, din leat 7069 fev. 15; de pe sărbie pre limba moldove- 
nească am tălmăcit la anul Sit Mart 9. P. Debrit. 

Asupra acestui ispisoc este şi un regest în cartea de giudecată din 1812 Martie 15 în următorul chip: 

Carte de la domnul Alexandru Voevod dată lui 
Avraam și lui Micali ca săşi stăpâniască din a patra 
parte din sat din Ofești a trie parte ce şau cumpă- 
rat-o ei de la giupăneasa a /orgăi vâtav; şi măcar 
Că nu pomeneaște nimica de Niagu, dar fiindcă pe Ana 
fata Niagăi nu o trag alte scrisori am socotit că această 
parte a Anei, ce iaste a treia parte din â patra parte 
din sat.. să o tragă răzeşii. 

z 

36, 6943 April 14 (1435) Suceava. Stefan Vodă întăreşte vor- 
Bicului P. Hudici pentru slujbele sale mal multe sate pe Siret, priseci 
şi locuri în pustiu, : i 

z 

dlacrite Baie. ati, Oredania  Bocgoaa rocnoaqapă Braa 
MOAAGECKOH UHHHAZ Biadennro ucckarz AHCTOAz NANIHAZ Ba- 
ckmz sro | nana oVapura ua te OVCABIUATE, WTEUN, CDX%e 
TOTA HCPHHHEIH Cava n ROApiiiz nawz Rpribiți nanz NET pa 
XVANE agep |! tina. cavănate UprGiiae Cronounuv av vru 
MANI EAV BARI. N BkpHOIO CAVIRBOIO. MI AHEC CAVHIUTZ Hama 
npags n e'kprio. ! Taz arhi una'beuin ere Npagore ui 'kprore 
CAVKBOIO A HAC “KAACBAAM ECAH ETO WCOBHCIO Hatutio MAcrii. n 
AdAN €cătt 4MY 9 | name Bean cena HaHMA Muitapunn atop'k 
Ha CEDETU. M CZ CROHALH Npukwraaui, 4 'eane m'kere WT rverii 
MN. Hă Bo | HaBuk  BAn2z Want HAMHOTA, Hi cativ nacutv 
na &'BpXZ Gorpunun Tae ec aatăa pRiikORiuz, ui EA Ho ceatue 
Mă MHAROE'E, | NAHMA- AVaHpanii, Ha KuNpHtia nacuita, îi ovatk- 
TeatBă nacuta „AB'k arker:k vor -uverutn, n ac'k uta: An nHrau- 
CH, | naima atăvaa Ă ca ctonanut.., toma n ca gerGaui cotat 
“1EA'E AAN. "TOE ECE AjeBi ca «voua ca ec'kaz ASXoAoaz. | eur 
ui Abreata ere. SYnScaroaa ere, Hi npiowavuarea.z sro n
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npaivparoma ro n Bckaz uanBanznibiais paria | ag ere - 
HENODVUIEHO  HHKOAH Ha B'BK. ă XOTapza ABIHAPHUV cea, HM ct: 
Anti cz BCBa ceonani cTapaimu Țofapun kr | ani na u'ka 
WXKHEAAH. d XOTApA NVCTHNRAMA KOAKo BZ3MVrVTA CO:KHBATH 'Tpt 
CEAA ACHITA... d Hi4 "TO ECT B'kpa | Hauisre rcABa Bniitinieatinăre 
Gredsana ecegoani. n Brkpa namny Boapz. B'kpa nana cazut. n 
akTren ero. gkpă nana kpu | ceru Akren ere. p'kpa nâna cTana. 
ipzauua. B'kpa nana mupuk encriapnnna  e'kpa mana Herpnaa. 
B'Epa nana uv ? păi. B'Bpa nana aamakvia cToaninta. t'kpa nana 
kocrk Aparomeenua 'kpa nau: Ava upznore nik | pa nana 
vpa Iliarpa. akpa nana Ai:nnma crizrapa. B'kpa nana tak 
ovpakar. Bkpa nana Banuk | nocTeannka. ekpa nana Granuvas. 
Komuca, H B'kpa ec Boapa naum. MOAAARCEBIL ÎN REANBBIȚ N 
MAABIX. 4, NO Ha | We neo ro BVAeTA TocnoAapa Nae 
BEMAN AMOAAdeckon. WWT Akai mamut. nau or pariu Hank, 
WAN | OP auto MAEAEHE GVA KTO KCro Gh HBGEPETA GHITII TOTA. 
MITOEBI MMA HSTICpVUNAR Matmero Aaanie. aan | MITetibi Harz 02 
TEABANAZ 1 cyipknnaz. BanSatt Adan ecatii cMS Ba €ro pate 
n B'kpuSro sro caSmBS. a na | BOAtuIte NOTRPZBEENIE TOM REA 
EBU NAcânnomv Bra'ban ecran nauemS ekpuomS nas Hibron 
aerobe | 78 nucaru. n upnerkcuru uauiS neuar - eta aer: 
HAIEA.  Watiud . TPAMATHRA - Mea. ov Goua | BR Bak, aur, 
4. Aj. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod domn: 
țării Moldaviei, facem ştire cu această carte a noastră. 
tuturor cui pre dânsa vor căta sau 0 vor auzi-0 ce-. 
tindu-li-se; adică această adevărată Slugă şi boaiarin: 
al Nostru, credinciosul pan Petre - Hudiciu dvornic, a 
slujit mai inainte sfânt răposatului părintelui nostru cu: 
dreptate şi cu credință: iar acmu slujeaşte noao cu. 
dreptate şi credință. Pentru care văzând a lui cu drep- 
tate şi Cu credință slujbă spre noi, miluitu-ne-am în- şine lui cu osebită a noastră milă și i-am dat înşine: 
lui în ai nostru pământ un sat anume Curtea Mândrei 
pe Siret şi cu ale sale cătunuri şi un loc din pustiu la 
Voinăuţi lângă Oancea Nafnnotă şi o prisacă la obârşia: Ogrencei, unde iaste Alexa Râşcov, şi o selişte la Milcov: 
anume Lumireani la prisaca Chiprinei și la prisaca lui:
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Date! doao locuri din pustiu, şi două sălaşe de țigani, 

anume Micul şi cu ai săi copii și ...nom cu toate ale sale 

Sălaşe; aceaste toate să-i fie lui uric şi toate veniturile lui 

şi copiilor lui şi nepoților lui și strănepoţilor lui şi la toți 

cei de mai aproape ai săi fraţi neruşăit nici odănăoară în 

'veaci. lar hotarul satului Mândrei şi a seliştei cu toate ale 

sale vechi hotară (să fie) pe unde din veac au îinblat. 

lar hotarul pustiilor pe 'cât va putea să trăiască trei 

sate îndeajuns. lar la aceasta iaste credința domniei 

noastre mai sus scrisă. Noi Stefan Voevod şi credinţa 

-a lor noştri boiari, credința dmsale Vălcea şi copiilor : 

“săi, credința dmsale Cristea şi copiilor sâi, credinţa 

dmsale Stan Bârlici, credința dmsale Mircea visternicul, 

credința dmsale Negrilă, credinţa dmsale Ciurbe, cre- 

dinţa dumsale Dămăcuş stolnicul, credința dmsale Cos- 

tea Dragoşevici, credința dmsale Duma Cernea, cre- 

dința dumsale Jurj Piaira, credința dmsale Dienis spa- 

tar, credinţa dmsale Vană Ureacle, credința dmsale 

Zancea postelnic. credința dmsale Stanciul comis, şi 

credinţa tuturor. boiarilor noştri ai Moldaviei a mari şi - 

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

noastre a Moldaviei din copii noștri sau din fraţii noş: 

rii, sau din a noastră pleame, ori care îl va aleage 

Dumnezeu să fie, acela să nu-i strice a noastră daanie, 

ci să i-o întărească şi să o împuternicească, căci că 

înşine i-am dat-o lui pentru a lui cu credință şi cu 

dreptate a lui slujoă. lar spre mai mare tărie a tot ce 

s'a scris mai sus poruncit-am însine la al nostru cre- 

dincios boiariu Neagoe logofăt să scrie şi să acăţe a 

noastră peceate de această carte a noastră. 

„Oancea gramatic a scris,in Suceava la anul 6943 April 14. 

Pergament f. biae păstrat. Arhiva Leon Ghica Dumbrăveni. Pe- 

cetea e legată în şniir roş şi albastru, Se citește: + neuaTh Iw 

Crepaa BorkOAR! Pocnea, [apă 3£] man awvaaagckou, Cap de bou, 

-stea, soare, lună. : Ii | 

ln dos notele: Lit A. Saratfineşti 6943 April 14: (1435); — 

Văzută Aiexandru Guriţa asesorul judecătoriei ținutului. Botoşani la 

«anul 1843 Mai 1“,
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37, 7024 Dec, 10 (1595) Hârlău. Bogdan Vodă întăreşte Anuş- căi cumpărătura ce a făcut cu 300 zloți de la vărul ei lon diac în Miteşti şi Sorocinăuți pe Siret. .: : 

T  Alacrire (sic) (lipseşte B:Kieto) ati Boraan BEOEROAA, PCNAPA  BEMAN MOAAaBcKoN,  Suamenuro uunuat, HCCHAI. AHCTOA Hatuitit EAc'Răt KTO HaneM ExapT. nau UTOVuN | £ro evcanuinT, WERE pina 0p'ba aa, n up "nana Borape, caSra nau Icou Ajiak. OVioVk adunau HoTporioiiă V'kpuera. no | caotn AGpon B9A4H. HHRHAL HEMOHOV:RENI, atuipuciaonar. n HpPOAâA cRer iipaâSt WPHHHEY. MUT cor Npaa cpu GOT SVpiika aaa i ere qa= HH4â noTpenona X'kpieroe. po wn nisa w7 Hp'kaasa taurero Sagan apa BCEROAL. Ha TOThl Ata ceak ua Geperk. nana: au TEN CA AMAtnca Mio ccT oy cepera. n noa a'kcoa Gopouenezu. mă TIBOAGA Maemeunun cecen. fnovunu OVHOVIAI. Aanuaa | nor= poniona yk'bpiera, 34 “ sar TATăpcăbi H Bana4THan ia oven TOTRI Boiiienncantin nuukan 7 asr Tarapeuț | S pevrn caSsa Hatuemo Icons Altakoy. OVHSKoy Aaaa noTpoiena Vkpiuera. n EVToA Tora npinae np'Ba nam. n pa | ovenan Hanna AAAAECKHAI Botape. Bhiwnncanno. anSuika. OVHOVKA atita M0T= PoNoNA  VĂpiutra. no căocen ASBpon | Boa. unt METIOHOVIREHA, ANHOPHCHACBana. ii Aaaa Cona ceon Bhimenncantit, Aga ceak HA CEPETA HANAA MATE | n ca manea OV ceperik. -u noa akcoat Guwpounnogui. 10 dona HX WT KSinaa cy căosro tnatate= ka ÎGona piata oy SuSka | HoTporona ykpigeră. a 7 aa TĂTâpcKbIY. (ona Aaa 'roru ARA ceâk Ha ceper'k nana Alu TE. n cz anna | e y Gepenibk. n noa, a'keoa Cwposnnogin. NAEMEHMKORI  CEOEMEY Hat moy grkpnomey nanoy Epeatiu &HCTAp- HHBOV. Ho ati | ua acu HY ACBpEIO BCA în FORME, 1 NoA: HSte BanâaToy. n nak en Aaanie. IO WHă Adăa cROEMo natie MESE. naut | Brkpom$ nans epeariu Buerkpunkey. a atu 'Tanoate ĂEPE H OT nac Asan n IOTBPA ANA - ecâtt tau Emo R'kpuoatoy Nanov | Epeauii BHCTABHHROY 'ToTn npaa pede | nui AB'k cea nă ceper'k naua'k AHTERA.- Hi C& AAnHoat 1pi0 scT ov Gepert. |n no Aa'kcoam Gwpounhotun. Kake Aa ten FMOV Ww7 Hac OVpnk ca BACEA AOXOACAL tatoV ni a“k'rem erou CVHoyuarom sro u upk- iiSparom Ero H azceu$ DOAOV ro. KTo EMOV BSACT HanBAnk= nin:  nenepSiuenno HHKOAn:KE na ek | km. a X9Tap Thin ABom CEAC, nanmk muTetu, “ez MANHOAL. 9Y cepeTa n NOA akcoa COPoUNHSRUU n cz tzckm erapumu | xorapu. IEOKOVAA H3 BRA
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WXHRAM. 4 Ha TO CP B'RPA Haultro FCAEă, EhIleNHCANitAro ALEI 
: Roraana  Roetoai, n Bhkpa upkea | BARBAEHUWĂ £HWE TCAESMH, 

Iw cwedana n llerpa. Bkpa nana nzrpa Atwpuuka. B'kpa nana 
Ilanapa. e'kpa nana | Herpuaa. g'kpa nana nesau. Bkpa nana 
Vonukoenua. g'kpa nana Tanana napraaaBog YoTHHekhiy. &'kpa nana 
ko | ere. B'hkpa mata Kenapu napkaaaă neaeukny. ekpa nana IIe- 
pui, &'kpa nana Toagrpa. napranaot | nogorpaackbix. B'kpa nană 
Ain apsSpk noprapa coyuagetaro. k'kpa nana pana ctiaTapik. 
R'kpa nana kosmh | Ilapne nocmeanha. e'kpa nana GanSrana 
uamnnka. B'bpa nana Grapun croannka. B'kpa nana Toan ka | 
ueakia koanca. î B'kpa RZCAX Hain Bordp. AM0AAaBCHL. -REAHRAN. 
H AdanXk. 4 No Hamleoy iRugor'k, K'To BS! Aer renapa hamei 
BEMAN  MOAASECEOH WP AATEN HAUHX. HAN WT HALErO BoAa. 
HAN BSA KOro BA H3&EPET. Bhi | "TH PCNApEA HanieH BEA4H moae 
AARCKOH- TWTP Bi EAMOY HENOPĂLINA  Hauitro Adânia. H NoTEpzit- 
AEnia. aan | achi EA, OVTEPAANA. îi OVKp'brina. BauS%e Ecalo gAoY 
Ada Îi NOTEPBANAN. 34 sro npago n Bikpieyio co | Bo. n 
BA 1p0 EMOV WHa Adăd TOTI RHIDENEDEHHIH CEAA 0 CROtH 49- 
Bpon Boan. â ta RoamoVio kpknocra n | norezptarnie. ToAloY 
EWIUIENHCARHOMOV. BEA'Rau cca Haimemoy B'Rpiisatoy nan$ Toros | 

Way aoroderoy. hear, n Hauito meuar npnebcuTn cca 
AHCTOY HAUIEMOY. IIHCAA HBAHKO Alta. EZ KpAAoRk. LATO <a, Acta 
A. Î. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Bogdan Voevod, domn 
țării Moldaviei, ştire facem cu această carte a noastră 
tuturor, cui pre dânsa vor căta sau cetindu-i-se o vor 
auzi-o; adică au venit înaintea noastră și înaintea a lor 
noştri boiari sluga noastră Jon diac nepot lui Dănilă 
protopop Hearţeg, de a sa bună vreare, de nimene si- 
lit nici învăluit şi a vândut a sa direaptă ocină din al 
său drept uric, din uricul bunului său Dănilă protopop 
Hearţeg, ce el l'a avut de la străbunul nostru Alexandru 
Voevod, pre ceaste doao sate pre Seret, anume Miteştii 
cu moară, ce iaste în Seret și supt codru Sorocinăuții, 
aceaste le-au vândut seminţeniei sale Anușcăi nepoata 
lui Dănilă protopop Hearţeg drept 300 zloți tătărăşti 
în mânule slugii noastre lui lon diiac, nepot lui Dănilă 
protopop-Hearţeg. Şi într'aceastea iarăşi au venit îna-
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intea noastră şi inaintea tuturor alor noştri moldove- 
neşti boiari mai sus scrisa Anuşca, fata lui Dănilă pro- 
topop Hsarţeg, de a sa bună vreare de nimeni silită nici 
învăluită, doao sate pe Seret anume Miteştii şi cu 
moară în Seret şi supt codru Sorocinăuţii, ce dânsa 
le-a cumpărat de Ia al ei neam loan diiacul nepot proto- 
popului Hearţeg, drept 700 zloți tătărăşti; dânsa a 
dat ceale doao sate pe Seret anume Miteştii şi cu moară 
în Seret şi supt codri Sorocinăuţii rudei sale la al nostru 
credincios boiar Ieremia visternicul. Deci noi aşijderea 
şi de la noi dat-am și am întărit înșine credinciosului 
nostru Doiariu Eremiei visternicului, cele de mai Sus 
zise doao sate pe Serei, anume Mifeştii şi cu moară 
în Seret, şi supt codru Sorocinăuții, ca să-i fie 
lui de la noi uric şi cu toate veniturile,. lui şi co- 
piilor lui şi strănepoților lui şi la tot neamul lui ce-i 
va îi mai de aproape nerușeit în veaci, lar hotârul celor” 
doao sate anume Miteştii şi cu moară ce iaste în Seret, şi 
Supt codru Sorocinăuţii, şi cu toate vechile hotare. (să 
tie) pe unde din veac au umblat. lar la aceasta iaste 
credința domniei noastre mai sus scrisă. Noi Bogdan 
Voevod şi credința prea iubiţilor fii ai domniei meale 
Io Stefan și Petru, credința dumsale Pătru dvornic, 

credința dumsale Şandro, credinţa dmsale Negrilă, cre- 
dința dmsale Cozma, credința dmsale Grincovici, cre- 
dința dumsale Talabă parcalabi de Hotin, credinţa 
dmsale Coste, credința dumsale Condre parcalabi de 
Neamţ, credința dmsale Petrică, credința dmsale Toa- der parcalabi de Novograd, credința dmsale Luca 
Arbure portar de Suceava, credința dumsale Hran spa- 
tar, credința dumsale Şarpe postelnic, credinţa dmsale 
Săcuian ceaşnic, credința dmsale Stărcea stolnic, cre- dința dmsale Toma Căţelan comis, și credința tuturor a lor noştri boiari moldoveneşti a mari şi a mici. lar după a noastră viață cine va fl domn țării noastre a Moldaviei, din copii noştri sau din al nostru neam, sau pe oricare alalt Dumnezeu îl:va aleage să fie domn țării noastre a Moldaviei, acela să nu le strice a. noastră danie şi întăritură, ci mai vârtos să-i întărească şi



să-i împuterească, căci că înşine i-am dat şi i-am 

întărit pentru a lui dreaptă şi cu credință slujbă şi pentru 

căci lui dânsa i-a dat lui acei de mai sus zişi bani 

de a sa bună vreare. lar spre mai mare tărie şi puteare 

a tot ce s'a scris mai sus, poruncit-am înșine la al 

nostru credincios boiariu Totrușan logofăt să scrie şi 

a noastră peceate să o leage de această carte a noas- 

ră: A scris. Ivanco diiac în Hârlău la anul 7024 luna 

Dec. 10. | 
Pergament î. bine păstrat; arhiva Leon Ghica Dumbrăveni. 

“Şaurul roș; exerga: “ mtu4rh ÎW BOrAAHA BOEBOARI, POCNOAAP SEAMA 

MOAAAECKSH, Lit. A, N.I. ” 

— Ion diacul, nepotul protopopului Dănilă Hearţeg. se găseşte 

scriltor tînăr în divanul lui Stefan cel Mare între 6996—6998; care 

au trebue amestecat,cu diacul Ion Popovici dintre 7006/7014, aici cu 

„Ioa dascalul diac, frateie lui Toader dascal, de prin 6993. După 256 

ani, [on diacul vinde ocinile lui de pe Siret verii sale primare Anuşcăi, 

-întru cât amândoi şi vânzătorul și cumpărătorul erau nepoți lui Dănilă 

protopop Hearţeg: 9VHoVk AaHHAa npoPonoiiă Xkopuera. 

— Miteştii şi Sorocinăuţii nu se găsesc în lon Bogdan, „Doc, 

Aui Stefan cel Mare“; ele vineau pe locul de azi al Dumbrăvenilo.. 

38. Fără veleat (e. 1537). Pentru Dolniceani la Fălciu. 

lerpz BorBoAa. BX MACTIIO FCIAPZ BEMAN AMOAAdECKOII, 

„AAA ECAN CEC AHCT Hal, CAVr... | Hi Hac'Pii, GOT CEAO GOT AOA- 

mutu. 07 WETOIo uacT NOA9RHHA... | cro H HeTateikT Saar 

“PATABCEA. Hi BANAATHA EMO 0Y. ... | Boiăpe.., pa ck ne San- 

war Apa ... | BAT 8... 3. 

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 

„Moldaviei; dat-am noi 'ceastă carte a noastră slugii 
noastre . . şi Nastei . . din sat din Dolniceani 

-din a cincia parte jumătate... drept una sută şi cinci- 

zeci zloți tătărăşti; și a plătit lui... înaintea noastră şi 

“înaintea a lor noştri boiari... (şi. altul) să nu'se ameas- 

tece înaintea (acestei cărți a noastre). La anul 70(4)7. 

| Hărtie de 12 cm. X 12 cm.; ros pe alocurea, că nu se pot ceti 

fândurile. In dos nota: „Carte gospod de la Petre Voevod, veleatul 

rupt, fiind scrisoarea lui de toate 4 rânduri“, Mihalachi Jora comis“. 

„Altă îosemaare scrisă de d. luiiu Tuducescu: Petru Vodă Rareş 

+(1527—1535).— Se observă doi a şi e ros citra zecilor —a(m)5. 
" Acad. Rom. CLXXX, 69. -
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39. 7054 Mai 27(1546) Huși. Petru Vodă Rareş întăreşte mănăstirei 
Moldaviţa dania, ce a facut Eremia visteraicul, din călugărie Evioghie, 
satul şi mănastirea Salăgenilor, pe Siret, | 

+ Macrite Bariere Atbi nerpa BRoeRoAA PENA BEMAH Moa- 
AGBCEOH.  BHAAENHTO UHHHM HCCHA AHCTOM HâulHAt, Baci KTO 
HăttA ES3pHT Han ere urvun Scantuura. coke npinar npka 
Han. n 0p'ka naunmn Bac'kau | MOAAdBCKII BOTADH. BEAHKHAN 
H MăAHdiu, BATOA CAB'BeTia. H GArbiM NponBROAeNiEAL. AT uncTaP 
H cRRTAaro cpata. nina HENONVGAEII. AHHTIDHCIIACRAN, cAvra Hat 
&'kpuin. n np'&nourrenin. nau Epemia ne | geankin Rucrprint, 
DO MiHAuieckv 8o0Bomin leaorie u MONACTHpUR HARMA CBAAIANN 
WE CABAA. WF Boer. ripagaro mm'biia, n ceao CZAAĂNU uk 
ECT BAH3 MOHACTHBHRA, A WH IORASHIA. Cru AMonacTupu | moa- 
AAEHIN. HAER ECT Xpam cThik  Rarogipeniu. np'ker'ku u np:kBA- 
cBEHH'kn E4Auun Haieu BUN. _H NpcHo ARAĂN ap, tat 
HPHETaR BhICT NOCTABAEI VOT FCIACTEVALEI. HI rpoR con Hckenaa AA MMaRT KOCTH £ro Akai | Tamo. aa fpHcavkacr gnuienucanit MEHaCTHp CBAAENN H Ca CEAOM CRAANAHH. KA CTOaw AMenae- THȚi MoAAaBHIH. 5 AA ie WotatT ukTo Hu EAHO arSao. ca THE MOHACTHOIEA CZAAANui. UNA CA CEAOM ca | aaganu. Taina | ÎPVMEH n Kaavreoii, wr crro. monacrup'k moagatuuui. ui urme 
HAHIH AA ck nocTagaatoT wr MOAAABULLU, Că BACBEHIEM MHTgo- 
NOAHTA KTO BVAEP, Toro paai H AH tako BHarkykoai AOBpoE npou- BBozeuie | Riiuenncannare nana Epraiia. ana Bea &HC'T'Rpuuk. car- BOPHRCDA. Hi 7 hac you. aa NpHcavkarr Tor grue nucavit MoHacTHpe, ceaaarin. n ceso Geaayan. ku crmv MotiacrHpn MOAAABHUU. N CA EZCEM AOXOA, Henopvuneito | uukoana ua g'kiu. 4 XoTap TomS manacTiipukS. ti ceas Ad BRAT WT nogzerkAi CTPAN. NORBAY. H3 Ba comuBaani. ă ta ro ep ekpa tare PEABA EHIIENHCANHATO Athi NEPpA BOEBOAN, ii &'kpa np'kazaarearnn. CHORE FCARVMH, han | rama A Grepaua n Bocranruna. n g'kpa Botdp Hanmnț. R'kpa nana Ezspema XSpoy E'koa nana Bepun ABop- Hhka  F'kpa nana Ilerou KOZAKOEHUe  E'bpa Pana ovosa n nana AMornaa napkaăanone XoT unekuy. B'kpa nana Aanua | XSpoy 51 Mâtă Mnpotiă NADKAAaRORE 97 Hemuă. &'hoa nana Ilanaga n nana Tai napkaaanoge HOBOTPAACKHIy, &kpa nana Ilerpn Bag- THKOBHUa noprap'k COVMABCEAro. B'kpa nana ITAA enarag't. e'kga Nana Aaa &Hcr'konuka, | E'kpa nana XpP2Bopa nocmeannea, e'kpă nâna Tona jamaa, &'kpa nana. Ilzrpauko dâuihHta g'kpa nana
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H'krăaa croanuka. B'kpa nana Ilaaău koainica. ni B'kpa eac'by: Boz 
Ap HâUHY MOAAABCKHX REAHKUX H Aa4uik | 4 no nauea ngoT'$ 
KTO BSArP TenApz hamei Beta cor kre Ha Un. Ban co 
MAITE POAA. HAI N4K BSA ROFo ETA. H3BEDET FCNADEM BATI 

Măi MOAALECEC BEMAU, TOP RH HEIOPĂUIHA Halnero „aaa 1 

noTrepzae îi nawen | cT'ku aoann aonacrupu W7  moaaagiiin. 
HAeke ec Xpam Braog'hipei: npucr'bu ag. Gun Maia. ant 

Bu ovkpbuna n Erep'kana. BanSe ccm Aato “Toe Buinennraiinee 
Ce4O Hauieh CT'RH  AMeaBHi 47 reuRoatii i a E2 Amie AkAcE 1 

POANTEAEn Hâmuk. 4 Ba Hate 3apari: n cneetiz an ui bar. 

a nak KTo nokScurek nopvuitTH Hauisro Ada îi n NoTBpaitatiia, 
TAKOBÎN Aa £CT NpOKAT COP ra Ba cATEOpUare Ho Hi arata | 

Hi WT npucraiA Eu cui Maini n wr cThik 4 Evrancru. 1 

GOT ci Bi BpzxoBniii ancaz. XE'R Jlerpa n IHagaa. n npot ink. 
H 607 croiț 'rui Brenecuț. Gouz ti wr R'kia BS SroanBinyă. ni 

dă n | aer Suacnie, ca Tpakakroa aţi. ca Hckaputor i 

ca Iovaa npkaareak yea. u ca unban ISaeit HE EA3ZNHIDA Ha 
TA Xa. EA. FpBBA ECO Hă HHL Ii HA UAAAȚ HY. tito cc i BALET, 

EZ Erkki. amun, | Ha Boat kp'kriecra n neTepaxartie mou$ 
BzctAv BHwmeniicannomov, Brakan cati nauiem$ BrkpnoaiS nanv 
MaTetau$ A0roder$ (carii, îi Hal Nera pHEkeHTu Kcemev 

ANcToY | nauem$,  Iluca ASmnTp8  Băchatogiiu, 9 Set, sare 

—+3UA. (dres A cu alt condeiu) MCLA dara K 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 
țării Moldaviei, ştire facem cu această carte a noastră 
tuturor cui pre dânsa vor câta, sau cetindu-i-se o vor 
auzi-o; adică au venit înaintea noastră şi înaintea: 
tuturor a lor noştri moldoveneaşti boiari a mari şi a 
mici cu bun sfat şi cu curată bună vreare din curată 
Şi luminată inimă, de nimene silit nici învăluit, sluga 
noastră credinciosul și prea . cinstitul boiariu Eremia 
fost mare visternic, dintru călugărie numit Ivloghie în 
mânăstioara anume Sălăgeanii, -care a zidit-o “din a 
sa dreaptă avere, şi satul Silăgeani, ce iaste lângă mă: 
năstioară ;: iară dânsul le-au închinat sfintei mănăstiri: 
Moldaviţei, unde iaste hramul sfintei Blagoveşteanii, a: 
prea sfintei şi prea binecuvântatei stăpânei noastre 
născătoare de Dumnezeu şi pururea fecioarei Mariei,,
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:unde şi pristav -a fost pus de domnia mea şi mormântul 
Singur și la scumpărat să aibă oasele lui să şază acolo, 
ca să asculte mai sus scrisa mănăstioară Sălăgeanii şi 
„cu satul Sălăgeanii de sfânta mănăstire Moldaviţa, și 
să nu aibă nimene nici o treabă cu acea mănăstioară 
Sălăgeani, nici cu satul Sălăgeanii, ci numai igumenul 
şi călugării din sfânta mănăstire Moldaviţa. şi igume: 
naşii să se rânduiască de la Moldaviţa cu blagoslovenia 
;mitropolitului ce va fi. Drept aceaia și noi cum am vă- 
'Vvut de bună vreare a mai sus scrisului pan Eremia 
“fost mare vistearnic, făcut-am și de la noi uric Ca să 
„asculte acea de mai sus scrisă mănăstioară Sălăgeanii 
şi Satu! Sălăgeanii de cătră mănăstirea Moldaviţei, și 

“Cu tot venitul neruşeit 'niciodinioară în veaci. lar hotarul 
acelei mănăstioare şi a satului să fie despre toate latu: 
rile, pe unde din veac au umblat. lar la aceasta iaste 
„credința domniei noastre mai sus scrisă noi Petru Vo- | 
„evod şi credinţa prea iubiţilor fii ai domniei meale Iliaș 
“şi Ştefan şi Constantin şi credința  boiarilor nostri, 
„credința dumsale Efrem Hurul, credința dmsale Borce 
dvornic, credința dmsale Petre Crăcovici, credinţa dmsale 
“Hurul și pan Moghilă parcalabi de Hotin, credința 

„„Amsale Danciul Hurul şi pan Miron parcalabi de Neamţ, 
„credința dmsale Şandru și pan Tâmpa parcalabi de 
Novograd, credința dmsale Petre Varticovici portar de 

“Suceava, credința dmsale Jurie spatar, credința dmsale 
“Dan visternic, credința dmsale Hrăbor postelnic, cre- 
dința dmsale Trif Hamza, credința dmsale Pătraşco 

-Ceaşnic, credința dmsale Neagul stolnic, credința dmsale 
„Plaxa comis, şi credinţa tuturor boiarilor noştri moldo- 

veneşti a mari şi a m ci. lar după a noastră viață cine 
va fi domn ţării noastre din copii noștri sau din al 
nostru rod, sau pe oricine altul, Dmzeu îl va aleage să 
fie domn ţării noastre a. Moldaviei, unul ca acela să nu 
„strice a noastră daanie şi întăritură sfintei noastre rugi monăstirei din Moldaviţa, unde iaste hramul Bunei ves- 
- tiri a preacuratei Fecioare de Dumnezeu „născătoare „„ Mariei, ci să i-o întărească şi împuternicească ; căci că îi “jaste dată acea de mai sus scrisă şi sfintei noastre rugi
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de la domniia mea, pentru sufletul moşilor şi părinților” 

noştri şi pentru a noastră sănătate şi mântuire a su-" 

îletului şi trupului. lar cine s'ar ispiti să strice a. noastră: 

daanie şi întărire, unul ca acela să fie procleat de cătră 

Domnul Dumnezeu făcătoriul ceriului și al pământului: 

şi de cătră Prea curata Fecioară de Dumnezeu născătoare 

Maria şi de sfinţii 4 evanghelişti şi de sfinţii 12 ver- 

hovnici apostoli ai lui Hristos Petru şi Pavel, şi ceilalţi 

şi de cătră stinţii 318 purtători de Dumnezeu părinți, 

Care întru Nicheea şi de toţi sfinţii carii din veac lui 

Dumnezeu bine au plăcut şi să aibă parte cu trecleatul! 

Arie şi cu Iscariotul şi cu luda trădătorul lui Hristos: 

si cu ceilalți ludei, cari au strigat la Domnul Hristos 

Dumnezeu, sângele lui spre noi și spre copii noștri: 

care iaste şi va fi în veaci amin. lar spre mai mare 

tărie şi puteare a tot ce sa scris.mai sus poruncit-am 

la al nostru credincios boiariu Mateiaș logofăt să scrie 

si a noastră peceate să o leage de această carte a 

noastră. A scris Dumtru Văscanovici în Huşi la anul 

7054, luna Mai 27 zile. 

Pergament f. bine păstrat. Arhiva Leon Ghica Dumbrăveni.. 

Pecete iegată cu şnur roş. Exerga: [+ ueuat | n. Îi HePpA BSEBOAL.. 

H oensAana 3eman mMoadakekei Cap de bou, stea, soare, lună; 

- — Wotă: No. î. Petru Vodă din leat 7034 Mai 27 dă danie 

schitui şi satul Sălăgenilor mănăstirii Moldaviţei 7034 Mai 27 (1526)- 

— văzut A. Guriţă. | 

Cei ce au tradus uricul, văzând ştearsă cifra zecilor u, au dres,. 

scriind cu alt condeiu, cu o cerneală neagră mai închisă 4, aşa că au: 

cetit =raaa = 7034, în loc de =+3na, — 7054, cum figurează în nota” 

pe cuta uricului. Controlând boiarii reese că uricul a fost scris în 

7054 Mai 15. , 
— Eremia visternic e bine cunoscut în diplomatica seci. XVl-a. 

El şica început cariera supt Stefan cel Mare, de şi nu e de confundat” 

cu Eremia postelnicul şi parcatabul de.Hotin de supt Stefan ce! Mare. 

In 7008 Noembre 20 Eremia visternicu! primeşte danle de ta Stefan 

Vodă satul Giuleştii pe Părăul Negru, la Neamţ şi se arată că ele 

tiul lui Galeș. , 

Eremia a stat visternic supt Bogdan Vodă, când e înlocuit cuw 

Isac, pentru a reveni tot supt Bogdan şi supt Stetăniţă Vodă. (Surete 

XVII 102). Ca visternic Eremia cumpără în 7015 Mart i (1507) cu 

800 zloți tătărăști satul Grigorești pe Siret de ia fectorii Stanciu- 

iui (XVIII 103). ” 

Ceia ce- ne spune în plus uricul nostru e că spte bătrâneţe, 

Eremia visternicul s'a călugărit sub numele de Evloghie şi că şi-a
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Zidit pentru ertarea păcatelor sale şi ale părinţilor săi ua schit — MONACTHpARA. —, o mânăstioară anume Sălăgenii, pe care Pa închinat : «nânăstirii Moldaviţa, care va avea conducerea atât a schitului câ şi a satului Sătăgenilor în numirea egumenilor după vremuri, cu ști. rea şi aprobarea mitropolitului țării. . Iatr'un pian vechiu al moşiilor, ce alcătuesc trupul Dumbrăve- «anilor, se veda notat în partea de nord, spre Orăşeni, pe o colină ce desparte 2 văi şi cursuri de ape „schitul“ ; în preajmă trece drumul spre Botoşani; mult mai ?n jos vine satui Sarafineşti, zis din vechiu „Sorocinăuţi; iar mai jos Iucsăștii, satui şi Curtea. 

40. 7056 Noembre 26 (1547) regeste, Pentru Mijloceni, Bacău, 

„„„ISpisoc sărbesc cu tălmăcirea lui de la domnul Mliaș Vodă, prin care se arată că au venit înaintea mării sale un Teodor, fetor Annei, de bună voia lui şi au vândut din a sa dreaptă ocină şi moșie un loc de prisacă în mijlocul pădurii pe pârăul Starcului, unui vecin al său, anume Stefului cu 60 zloți tătărăşti, care loc de pri- sacă sau dovedit că iaste pre satul de mijloc. 
Din mărturia hotarnică a lui lordachi Catargiul vist. din 1828 “Ghenar 26. (Surete ms. XXIII 1459) pentru moşia Mijloceni ot Bacău, 

  

41. 7062 Octombre 30 (1553) regeste. Schimb intre Mihătcăuţ -şi Măndăcăuţi la Hotin. 
- 

„Ispisoc de'la Alexandru Vodă întăritor Sofiţăi şi Surorilor ei Steţcăi şi Tudosiei şi Annei și Măriuţei featele Lucăi Arbure, tau fostu hatman pe un sat anume Mă ndăcăuţii, în ținutul Hotinului, ce lau luat în schimbu de la Barnovschie, starostele de Cernăuţi, pentru satul Mihălcăuţi.“ N 
__Acta Victor Castano, cf. Surete ms. Ul 68; din opisul de hărții pe Hidărâuţi (a şasa parte) şi Mândicăuţi (a patra parte) înfățoşat de Gr. Tomiţa, ginerele slugeruiui T. Manole, comitetului rânduit cu “Cercetarea meşiilor la Hotin în 1899 Aug. 19. : 

  

„A2. 7071 April 13 (1563) regeste. Pentru Şoideoi, pe apa Dumitrel, 
„_»„în anaforaoa din 1819 Mai 25 se cuprinde atât Scrisorile ce sau văzut din partea dumsale spafarului
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Iordachi Costachi fiind atunci ban, cât şi din partea 
răzeşilor de Broşteni, arătate toate cu veleaturile lor, 
adică din partea dumsale spatarului Iordachi Costachi, 
un ispisoc din 7071 April '23 de la domnul loan Voe- 
vod, pre un loc a lui din hotarul satului Şoldeni, ce 
s'au început din matca pârăului Dumitra, valea în sus 
până in hotarul satului Solomonilor şi de acolo dialul 
în &os până în hotarul Ciorănilor.“ | 

Cf. Surete ms, XIX 725; tij Cuzeştii (Surete VII), CLXIX. 

Sa 

43. 7071 (1561) regeste. Pentru Urdeşti, la Fălciu. 

Suret de pe ispisoc de la loan Vodă din 7071 tăl- 
tnăcit tij de Gheorghe Evloghii dascal cu care întăreaște 
stăpânire lui Drăgan Stoişan şi lui ion şi fămeaei sale 
Anna, din g&umătate din a treia parte din satul... cu is- 
pisoc de întăritură de la Stefan Vodă; doao pârți din 
„partea de os cu tot venitul, însă numele satului nu-l 
arată. 

.. Din actele Urdeştilor „perilipsis di pl scrisorile cau arătat Tu- 
dosica fiica răposatului Scarlatachi Costachi pe moșia Urdeştii şi pe - 
celelalte moșii, cum mai glos se arată, de ia ţinutul Făiciului“. Pe- 
rilipsul este scris de Dumitrașco logofăt de divan. (Cf. Surete ms. 
LIV, 95). . 

44. 7072 (1564). Zapis romănesc. Plata capului iul Crăciun 
pentru furtuşagul unul cal a lui Stan. 

€ - MA [e tu, Hi H. : . H 
Ga win RS amS gorSu phiS An O Ourpuiii Moiţiu 

c nu , îi , H | 
AH KZănkăTopu nzAia 'TSAS | ES Aa mu K$ Hyw IUH  K$ Bano 

M pr 1, A n 
UIH â- NA AH MCIDHIA <A A H3p Ka pat | AHul, 5 tpau$ 

Ş A HU Au â 
Ma aX5 cS KS Bpbin An nugon nui TpS ta dSpar v BA, Bă 

a3u p E Ho 5 Cc 
Awcs | w  nazuziuztu. ru uSmn Gra ASna dauna ni am do T$ 

R MT ut ui gama Pl T 
CApPA AHN Hâ  a8$S KS UH AMA | MAATE, ui Mă N5pPTA APA CA AMA 

| 9 IE 3 AM T 
ASKA A MpAHpH. că 4 ia 35, ASia auiiă un | sa cuUApH vu 

Mm Tr . au He i 
Ma XuaSa A4 Ayitauin An npE AnpeRSpS Ao9nSa$ min An ca
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> 
Ş BE - pp 

MHVHIaUi Ma MEZAT ch ANTE paun AH car iu nu TorH. ine 

A. Hu A A „H A 
Rp iu cn Au un | Hu PpS KanS “AS ca  cKS nupn Kan$ sin cx. 

o „AM “T Tv w To 
WÎH Ba Moina, HSA  ak$S huno |uph na un npă Anina un: 

IL . poa Ha k 
Bun - AH minuni (SIC) min AH nhaiz "TS AMIS aa ap an | an nugou. 

- T - N p € 
ini cas nea AH MINH AHtan TR MHUHIALIHAO Hi a 35 KA 

. a € u , 
Hâpu ue pa! | motunia aS o "Sa au, Satin raTh AH Tpo Sun. un 

M Try P Ea c 
W Aa Hi CT, npe â ta” BOHR <A RSh 75 ui nph aATH AH 

pr. € A . . ep 
4 vu MOLIHIAĂ AH n Tu ms a9kS mn Bia | inu nomi.uiu re um 

p H r : 
mal ropnu ee T$ aHSME w_ HHrpHHH Bano ui An | pSmSiuu Toata 

- N “A A A EA CĂ 
Ac Porexiina. Xhna a AH cr ut. da. n cra [auns,. 

A]... |. 
rar N CNM Au HE 

— Ga mi  KS Mia Rh A H _ROHK RS A | AMoapa AF 

s 1 
A Hnrphun. .Grenn: ki n: Ha N po mon” ] un 4 go” Th 

” n K , N a TM 
ES SATopu. Ac „e BSnu as Hu an Hurpuni um pa w ASA” 

. pe e pr 9 ce Sa 
*APBATBTA Wii AA ja un Ata npu, AH an ta ca nn E 

Mm nr $ -H p mia ka AS ni Pomka An Hurpu  Aouiuta ] tă GTonu uim RS AY Bar 

| AM Cp A 
AOTA, IN HS pod. Ra do 78 paru KS Haaora. ne Mou. nu VW 

, , Mon , 
| BSun magi. un w ez N Saar af. Bano AnE AS Ba= 

a 
T H $ 

35 aula AS tr nxps” pa5 | kz ra€ go” T$ A A &Snu as" dparu 
., H. s H RS ua, npu Mol ai a n$ tanin KS erora, a w an [Pun 7S un 

H 9 € T A P 1 Ho ch "Th 413 TSpHH NH PU To  ASRS AUEIH Mira  Kapun ch TO: 

Ho 15 $ T Cc e T Mă c€S cpu |u ca BuS aa aun "rs ASKp$ un Tu ve RHApH 

e A pu , u- c AH RINS 5 no min BE Be a dzpă | natiu khz AS. ma RAT, Ch 
H , . e , u M . pH Mă TSpHu. Uli npu ua Ta KDHAH ia riSca' un maPrSpn | 
E H „7 

RA Ati lw  Ilzrps RoĂ BAAET 308, 

Originalul hărtie se află la d. Stoica Nicolaescu, Cf. Surete m MS 
XLIV. 313; publicat şi in Jon Neculce, bul al: 
lași V, 274, » Puletinui muzeului Municip 
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45, 7073 Iunie 11 (1565). Petru Voevod întăreşte lui Dobroslav 

şi fiilor săi stăpânire în Rusineşti, atât baştină cât şi cumpărături. 

__Aacrre Botuio Iw llerpz BorgoAA H FeNAnA Bacon SEAN 

SrrageBAakiuckon. ctiA REAHKATO MPR ACGPArO  MHpULEH BOEROAH. 

AdEAT reuAtămu cit noBeaknie PCNABAMH CEAS UABKA HAMEREM 

ASBpocaa$ A cac cHHoguC | sro Aparsa n &niuau, n Aoaponktr. u 

smkroe n CA BACHX CHHeRHC EAHLUH KOMV BA ACT, ARO Ad ECT 

ui was S pScHiieijiii. AFA BAISR cHi AOBpOCcAaBS Râpe KOANKO CE= 

Th, W3EDAT. BOI la fcP'| crap Hi pag wunSu Akauns. a 

NOTA  NPÎNAE ACBPOCAABS cai pia, TCNABOAIH, TEpE AdAE hB 

SASHA  BOFORE AZILEDOA BHIDBrutăi i HMEHH Suna hi Aparoae 

acgoukra | no nerees Guns S pSenneip aan Ha, NoaogHHiă. 

agSra noaouia Aa BSa, MeronS aparecaaaS Hi cir ere Aparsa. 

mouei iat cST SAoKHA II0EA TCnABamH, cA Satianie | BZCEAL ME 

virauWâ 407 HeroRă AOBpOBOAR. $ POM dk nokSniA  Apar$a 

Au 3 (3a c acupa W7) guman wuna $ pSciineiţin. Ata Balp$ 

ro AOGpocaază uTo cr ai | none npoaaa Buia BpaTSa cu 

7 Cilo AOBpOROAtO Hi cac-S3nanie BZACEW MEPRAILOA. PI NAKH 19= 

s&ana wikroc îi pagana wuniS $ pEcuiitiții AA rânio uTo ec | .. 

Ham ke 3ă mă acnpu. Hi nat nokSnna Gmwonka n AparSA 00ui8 

$ pScunapii At AORpocAARă Ham 3 | BA € anpn ui Maku nekSnna 

Crenan n Paava coun$ S$ pScuntiin Ara Gronau n fzpzi Na 

KM 34 <+pe deNpul. cepăatiă | n Dak nekSrna aperi wun$ $ 

PScHHripiH  MECTO WT BHHSEPAA, WT Ilpeaa nam ti 3a m acnon. 

Cero Dani AAA can reAgAH . AIA Fie cSP BHIIpEUEHA 

| tao Ad HA ST Wun i Wa UHM. CHOEHM HAL guSkem n 

npkeuSuaroa HAM N HEWTKOXE tsmekoA'EEHAo. no piu renAtamH, 

Gone n. cghakTreaie nocragark | reniagomn. XSnan Heacano gr 

aukiu asopunii n Snan Fan Beauriu aoreber. Gran cnarap 

H Gpzkatt Rome, îi Lane Buc itapiuk. n Ian. croanun n Mark 

negapiuit. n San | iwpata Be4nkin PecTeAHHE, 1 HCRpPABHHK 

Neatako BEA ABROpUHE. 43.., Suie ai anth gzakr =30r, 

+ Îw neTpa BoeROAa, ROXILO AMACTIIO POCHIOANNZ, 

D
a
 

I
S
 

  

| Pecetea desprinsă; se păstrează aţa de matasă roşie cu carea 

fost cusută de piele. | 

Nota pe pergament: Hrisov de la fiul Radului Mircea Voevod 

iatăritură stăpânirii pe satul Rusineştii. 7073 Iunie 5 (sic) 1565 anul, 

în dos PScnhieun. 

Surete și Izvoade. Vol. XIĂ. | 5 

4



Cu mila lui Dumnezeu lw Petru Voevod domn a 
toată țara Ungro Vlahiei /iu/ marelui și prea bunului 
Mircea Voevod; dat-am domniea mea această poruncă 
a domniei meaie acestui om, anume Dobroslav, și cu 
fii săi Dragul şi Vişana şi Dobroneaga și Neagoea şi 
cu toți fii lor, câți lor Dumnezeu le va da; cum să le 
fie lor ocină în Rușinești, partea tatălui lor Dobroslav, 
oricâtă li se va aleage; căci că le iaste lor veche și 
direaptă ocină și moşie. lar după aceia venit-a Dobro- 
slav singur înaintea domniei meale de a dat şi a pus 
părţi featelor mai sus zise Ana şi Vişana şi Neagoia i 
Dobroneaga pe partea sa de ocină din Rusineşti, însă pe giumătate; iar altă giumătate să fie numai lui Drago- slav şi fiului său Dragul, căci că le-a pus înaintea domniei meale cu ştirea tuturor megiiaşilor de a lui bună vreare. Şi iarăşi a cumpărat Dragul paşi 7 drept 200 aspri de ia Vişana ocină în Rusinești, partea ta= tălui său lui Dobroslav, ce'i-a fost dat-o, căci că a vândut Vișana fratelui său de a sa bună vreare şi cu ştirea tuturor megiaşilor. Și iarăşi au cumpărat Neagul şi Găvănil moşie în Rusineşti partea lui lan€ ... pași „22 drept 320 aspri; şi iarăşi au cumpărat Stoica şi Dragul ocină în Rusineşti partea lui Dobroslav paşi 7, drept 200 aspri; şi iarăşi au cumpărat Stefan şi Radul ocină în Rusineşti partea lui Stoican și Băraş, paşi 28 drept 1200 aspri de argint; şi iarăşi au cumpărat Cristea ocină în Rusineşti un loc de vie de la Preda paşi 12 drept 40 aspri: Drept aceia dat-am însuşi Domniia me cestor oameni, cari sunt SCrişi mai sus, cum să le fii lor ocină şi ohab lor, fiilor lor, nepoților lor şi Strănepoților lor şi neclintită niciodinioară de nimene după poronca domnie! meale. lată şi marturi 

mare dvornic, eu ...., . în luna lunie 11 zile la anul 7073. 
I& Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn.
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Este şi o traducere veche: „s'a tălmăcit din limba slavonească 

de dascalul Zaharia *:Nenovici, lăcuitor în mahalaua st. Nicolae din 

-Şelari supt No.. 1626 văpseaua roşie anul 1839 Noembrie 25 Bucureşti, 

Pentru a înţelege contextul acestui ispisoc, dăm diagrama în- 

-tinderii Ruslneştiior cum şi prețul vânzării paşilor, şi numele stăpâ- 

„nilor, cărora :Vodă Petre fiul Mircei Vodă Ciobanul le întăreşte stă- 

„pânirea, 
: 

„Moşia Rusinestii avea în lat 11! paşiX6 palme gospod 

== 666 palme= 83 stânjeni = 185 m. 
  

    

  

  

  

    
              
  

Dobroslav 42 paşi |lane22paşi E % 

pes cu salii 5 s 2 | 12 paşi Dobroslav 

14, 3 fete| :/,21. paşi 1 'G > a | via lui 7 pasi 

——— 
— Se le | Pred paş 

Dragul | 4 = = reda 

9 |Z |= l-=600 o S le lz = aspri| : | Ni 

Sl 2 a Cristea | « we 

2 |e 8 la |zle |2 2 

= |&|> ss se = [ă 
9 s la S m |! S 5 a 9 

dv |N m 
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3 2 

lo o | e = Z _ a, — 

5 4 
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N lE7i L_ | _ - “a > o “ 

si li le ăla 3 |&£ 

ea | 2 5 a _ i oa [&) 

5 ic-ă — a a £ 

iva 
, = 

E | 8 
a 

3 2 

= 
= 5 

n 
ta w 

O 
"> =] 

o 
> 3, 

wi 

—. 

z: 
| 
= | 

71717 ] „221 11 11 14| 14 12 via | 3'/+ 3 n 

_ 
= Lil paşi 

Din -aceşti:11l paşi au: Dragul 31'/ paşi; Cristea 12 paşi, Vi- 

-şana 7 paşi, :Neagoia 7 pași, Gavanil Li paşi, Neagul 11 paşi, Stepan 

14 paşi, Radul 14 paşi, Stoica 31/, paşi. Probabil că în Rusinești mai 

era moşie, afară de aceşti Il] paşi, care însă nu era cuprinsă în 

„uric, prin care se: întăreşte stăpânirea numai celor 9 stăpâni pe paşii 

„lor de moşie. - 

46. 7073'Iuli 31 (1565) regeste. Pentru Fârleşti. 

„.„de pe suretul ispisocului lui Alexandru Vodă 

întărind Dingăi vornicului cumpărăturile de la unchiul 

lui, ca să stăpânească a treia parte din giumătate de 

sat din Fârlești şi a treia parte de unde cade priho- 

«diștea Solonțului, şi a treia parte din poiana cu păcură
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şi a treia parte din muntele Tazlăului din Poiana Pre= luncilor, şi a treia parte din Poiana Săcâturilor şi a. treia parte din Poiana de la Chilia, şi a treia parte de pe Tazlău de la Geamăna și a treia parte din Fru- moasa, unde iaste poiana Costeva. 

  

47. 7075 August 6 (1567). Pe un aer dat de Lăpuşneauu bise— ricei din Milişev (Serbia). 

Hsgoaeniza wa u UOCNEUENĂEM CRINA H. CZRPZUIEHEZAL CEFTAro 
Ada. BAATOUECTHEnIH n XBHCTOARHRhIU un TOCNOAHU Îuwanz. Aacăanaps BOEROAA. BOXKIEIO AHAOCTII POCHOAdpA Beata AloaaaB- Ckoii n roenoăa erw Poanaa. n ca nphuzzarBaettara HI chHMRP ESTAANZ 1 METBZ N Rotariu, n Atpegnti AY Snreanita. n 05— Acpa ui Buba. un Oeooauna un Mapa. un Gevăpana. 4 Hacracua carzopuua curg BOĂACPBENIH dtp. CRETEI acticePupS WTO CE SCEET MHANUIEB, rac ecua ! cerkroe 'r'kas) np'kno aonuare Wa Hănutr) car Gaga cnpeerii în DAE KE ECPA YPana Baa MECEHÂ: POCHOAA Bora n chaca, Hatitro ÎcSca (pueTă. =+3oc, avkeeua.. avr$ScTa s. 

Cu vrearea Tatălui și cu ajutorul Fiului şi cu să-- vârşire Sfântului Duh, blagocestivul- și de Hristos iu=- bitorul Comn loan Atexandru Voevod, cu mila- lui Dumnezeu Domn fării Moldaviei si doamna lui Ru-- Xanda, şi cu preaiubiţii lor -fii: Bogdan şi. Pătru şi Constantin şi fiicele lor Anghelina şi Tudora şi Creajna .” și Teofana și Martina şi Teofanna şi Nastasiica au: făcut acest dumnezeese Qeru sfintei mânăstir:, ce se- cheamă Milișeu, unde iaste sfântul corp.a preacuvio- ului părintelui nostru Sfântul Sava Sârbul şi unde iaste hramul Inălțării Domnului Dumnezeu şi mântui= torul nostru Isus Hristos, la anul 7075 luna Avgust 6 

lugărului Pahomie. Lăpuşneanu a mai avut şi alți copii: Ilie, Stefan, Marica şi o alta Teofană, moartă în 1561; aşa că. pomelnicul lor ar cuprinde aceste nume: , 

a
 

a
 
g
a
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Aiexandru Vodă — Ruxanda doamna şi copii lor 

băeţi 7 feate 

liie : Angheiina 
Stefan Ă - “Tudora 

„Bogdan Vodă - Teofana ț 1561 
Petru Cneajua 
Costantia Teofana 

:6. un neligitira Martina 
. o Nastasla 

Mărica 
9 Totfana - 

. 
* 

43, 7076 Ghenar 1 (1568) Iaşi, regeste. Pentru Voronef. 

Alexandru Voevod întăreşte mănăstirii Voroneţului 
«dania ce i-a făcut Teodosie monah în satele Lucăceștii 
și Bofeștii, să le fie drepte ocini şi moșii. Invaţă "Toma 
togofătul:; scrie Vasile Bălţatulovici. 

Acad. :Română plic. XXVIII 83, Cf. Surete XXI, 147. 

48. 7076 Fevruar 23 (1568) Iaşi. Bogdan Voevod întăreşte Lea- 
sei şi lui ihaat cumpărătura făcută cn 50 zloți în Scumpești de la 
„Anghelina, - 

oraani BEOEROA, Bii:0 Mace renAapz Beman MOA AagcKoH, 
WE DĂAE Hpaa hamn ureanna Acuka Aaa... no cu AOEporo 
BOA HEKHAL  HENOHSAAEUA d HUH TIPHCHAOBAHĂ H NpOAaAa cae 
-Apăa (sic) wPuună WT ce4o chSMNeji WT  No46gHHA UETEPZTAA 
uacT WTo c H3geper uacT Aureanhu. Ta Mpoaaaă caSrăm năuitai 
„kan ni Fyuars sa neratebr saam TATApckHY. Hi GOcTaRuie caSru 
Bam Aaa n Fynar n. nAăTuAu cn Sch HeNOaă TOTH EHUINH= 
can nunk3u. n BA4T NpEA Ham, KOKO Aa £cT n GOT hac n 
ca EZCEM ARXOACAL, H HU. Aa c He Smnulaer NGAA chiu ancroa, * 

Maui | nuc „8 tac Ba'kTo =303 «pen, nr 
Pena aăaa.  Pecatea căzută, 

| BEA 407. vuna. 
-Sunun'Te cm$ Spuk 

lun. 

. 

Bogdan Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării 
„Moldaviei adică au venit inaintea noastră Anghelina 
fata Mali... de a ei bună vreare de nimene silită nici
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învăluită și a vândut a sa dreaptă ocină din satul: 
Scumpești din giumă:ate a patra parte, ce se va a- 
leage partea Anghelinei; aceia a vândut-o slugilor 
noastre Lealei și lui lIhnat drept »0 zloți tătăreşti; și 
s'au sculat slugile noastre Lealea şi Ihnat şi au plă- 
tit ei toţi deplin acei mai sus scriși 50 zloți înaintea 
noastră, ca să le îie și de la noi şi cu toate veniturile. 
Altul să nu se ameastece înaintea acestei cărţi a noastre.. 
A scris în laşi la anul 706 Fevruarie 23. 

Domni a arătat. ' 
Marele logotăt a învăţat. 
să i se facă uric. —> lon. 

Original, Condica Mitropoliei Moldovei. Arhiva Stat. Bucureşti,- 
pachet IV, 225. cî. Surete ms. XXVIII, 425. 

49. Fără an (c. 7077—=1569) regeste. Hrisovul lui Bogdan Vodă 
pentru Hilişeul de jos şi poiana Strujoacele. 

„..2) o mărturie a unui popă Pricopie din leat 7177. 
lunie 7, încredințată şi de marturi, arătând cum sau: 
răspuns la ei un uric de la Bogdan Voevod, care scrie: 
satul Derfsca, şi semnele hotarului din prejur şi spune: 
şi o parte din Hilişăul de tos că ar hi cumpărat Za: 
haria din Derţsca şi sorociţi fiind a veni la lași au 
luat logofătul cel mare sama acestui uric; și au făcut 
şi o carte domnească de au oprit nişte poene din ho-- 
tarul Hilişăului de jos anume Strujoacele. Deci boiarii 
şi cu toată curtea au aflat că acel uric e aprobat și 
scris de iznoavă, și au mărturisit de drept cum ei au 
văzut pe Jratele său că rădea acel uric şi scriia în el 
ce-i era voia“... | 

Pe temeiul acestei mărturii a preutului Pricope 
din 1659 lunie 7, divanul închee astfel socotinţa sa:: 
„Divanul în pătrunzătoare luare aminte, ce au făcut, 
băgând sama că din pomenita hărtie a popii lui Pricopii,- 
răzeşii din Derţsca se descopere pricinile,. pentru care 
sau făcut ştergerile din ispisocul lui Bogdan. Voevod,- 
adică poenile Strujoacele despre răsărit de apa Buha-
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iului, chiar în capătul Hilișeului den os, adică tot 
acea pricină pentiu care şi până astăzi să lănțueşte; 
şi mai luând sama că. acel ispisoc spalat și şters de 
atunci sau răsleţit de la Derţsca şi că sau rumpt; iar 
hotarnica acea de la Bogdan Vodă neştearsă fiind şi 
neatingătoare cât de puţin, nici pomenitau de poenile 
Strujoacile, au rămas neprihănit în documentele Derţ- 
șcăi, au luat deplin pliroforie şi sau încredințat că po- 
menitul ispisoc_ nu:nai pentru Că sau atins de poenile 
Strujoacele au fost prihănit şi rumpt.“ 

Din Cartea de judecată a divanului cnejiei Moldovei din 1831 
Dec. 16 supt No. 4633, (Beldiman spatar, Balş spatar, lord. Ghica, 
Conachi vornic, Canta vornic), cf. Surete ms. XVI 578. Pentru poea- 
nele Strujoacele s'au tost judecat în 1669 Iunie 7 Vasile Rugină şatrar 
cu popa Procopie din Derţca pentru răşluirea aceior poene şi afiân-= 
du-se uricul spalat şi dres, câştigă pricina V. Rugină, 

50. 7077 (1569) regeste. Carte de judecată pentru hotar între 
Rezeni şi Cigărieni. 

„.-„aşijderea au mai arătat un ispisoc din leat 7077, 
a răposatului domn Bogdan Voevod, în care ispisoc 
arată că întăreşte pe ispisocul lui Stefan Vodă, 
(din 7010) şi arată că moșiia Răzenii să hotărăşte pe 
din gos cu moşiia Scripiţenii a mănăstirii sfântului 
loan, iar pe din sus se hotărăște cu delnița lui Maţgros, 
care delniţă a lui Maţgros este în mijloc în*re moşia 
Răzenii şi între Cigărleni ce disparte Cigărlenii de Re- 
zeni, şi întrebăndu-i cu ce trec ei peste delnița lui 
Maţgros și întră in moşia Cigărleni, şi dacă au alte 
Scrisori sau dovezi să le arăte; ei au arătat că alta 
pu mai au de cât aceste doă scrisori, una de la Ste- 
fan Vodă din 7U10 şi alta aceasta de la Bogdan Vodă 
din veleat 7077.“ 

“După copia cărţii de judecată a spatarului lancu Razul scrisă 
îu 1786 Aprii 26, după cea adevarată din 1782 August 3, Cf. Surete 
ms, V, 952. | 

Re
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51. 7077 Iulie 13 (1569). Suceava. Bogdan Vodă întăreşte îe- 
telor Lucăi Direptate satele Cozmeşti şi Mirceştii pe Siret şi giumă- 
tate de Vad în Siret. - 

ĂacTite BI ati BWPAAINL BROFROAA TenAp BEAMAn MUA- 
AdBCKOH,  BHaMEHUTO UHHHM HECĂA AHCTOM HAIUHM, Bacikai KTO 
Hă HEA B43pHT HAH WTOVUN eo OVCARIUIN'T. WE TOTH HeTHN- 
Hi Gmannă n cecrpa en AMazrazannă, n Aureanta, u MĂ apinna 
ACURH avant arpenraTre | np'kwnSuara cTann ASunn op 
KOBMZCESA.  K3AvBAAH ECMU HX VWCORHOIO HALIEI0 AACTIIO Adan H 
NOTEPZAHAH ECMH HM WTP Hâc OV MAH AWAAABCKOU BEMAH NI 
pasii wwrhuna n A'kAtntin ucnpHEHAle SA HOTEpAAEHIE UI 
mana nphăasa uk Grana | wm np'ka-kaa TENABOMU cTagare 
Creata BocRoAi ABa ceaa ta Gup'kr nana rosmerţun nat 
BBIA BpaTeya H Noaoniia 607 Bpoa pie cv Guphkr n Alnpurpin 

„PAC BBIA GOANA, Toe BCE BHIMIENIHCANIIOE, KAKO Aa cer Ha n GT 
ac SypHR n ca BEceM AckoAca Hm n Akreat n. n wonSaarea 

| na n np'boynoyuarom n un HpâlțioVpaTem n BacEmMoy poar 
HX KTO € HA HABEDET HANGA MENOPOVULENNO  HHROANAE HA 
B'kkiI. a Xorap km np'kapruriniat ceaaai. tanarul KOSAMEIȚÎA rar 
BHA. BBATOVA H neothia WT7 poa n Mupueiin rac Bhia Goana 
dă CT  NocTapoa$ XoTapIo ! nokovaa uU3 B'kia GOMHBAAH. Ă Ha 
TO CP B'kpa Hauiero renAga EHUenHcantaremni BWPAdHA BOEROA. 
4 E'kpa np'keazarcăatniieiț. &parin renagatu, Muxzuaz. lerga n 
kocraurun n Bkpa notap nâmuy. c'bpa nana 3rapk ARopuuka n 
BEpa mâna Kpautoui  ABopiuRa. n ekpa | nana Lun. kapariosikan 
ui B'kpa nana ks3mu Moypră n B'kpa nana Cana n mana ToYpua 
(păkădaiote XoTuHekniț. Hi B'kpa mata Iana n naua TOV AoPatia 
mpakanazoge Memenekus, n B'bpa nana kocTe n nana Ilopoc'kua 
HIpBKdA ARBORE Hogorpamcekuk. H R'kpa nana Bacuaj: nop'rap'k COV-AaB- 
ckaro H &'kpa nana 'Toaqtpa cnzrapt. n &'kpa nana mowpu 
EHCTEPHHKA n &'kpa nana AHHră IMOCTEANHKA. n &'kpa nata Alo- THAN WaHuka, fi B'kpa nana Bzckan: croanHka. n ekpa natia 
APEATA Komuca. ui B'bpa Bzc'EE Gorap Hauint mea | Aanckane ee 
AHKBIȚ Hi Aaa. a no nani ikugomk KTro BoVAer rIIAp8 
MAMEI  AMSAAaRcRoI  BEMAn. WT AETII Hari Han wm garii HAHĂ MAH COT, Hauitro poAd. HAN Wak BOA Koro Ba H3Btper 
PENAPEM. BAITH Hauiti. MWAAAECKOU. 3EMAH TOTEU Him HEnopSuiHa 
NAUECO Add: H | NSTRpaK ei, a US atu hu ovko'knua. a ua 
Boatuee Kp'knocr u NOTRPBKALi: TomS BzZcemn$ EHUJ EDHCaNNO MS



pgeakau ccmu nameno BkpioqiS nano Lagpii40y BEamkoatov 49- 

roiperov nucaru n nâwa neuar npur'kenmu KceaiS He | TUHHOAS 

aAucrS name. une ov GSuagk. Gnhanwu iona BATo >+363, 

MEA Il: Ti AHb. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Bogdan Voevod, domn 

ării Moldaviei; ştire facem cu această carte a noastră 

tuturor cui pre dânsa ir căta sau cetindu-se o vor 

auzi; adică această ad:vărată Stanca şi surorile ei 

Magdalina şi Anghelina şi Mărica, featele Lucăi Di- 

reptate, strănepoatele Stanei, îetii” Jurgii Cozmescul mi- 

luitu-ne-am înşine lor cu osebita noastră milă ls-am dat 

şi le-am întărit înşine lor de la noi în țara noastră a 

Moldaviei a lor dreaptă ocină şi moşie din direse de 

întăritură ce le-a avut străbuna lor Stana de la stră- 

bunul domniei meale bătrânul Stefan Voevod, doao sate 

pe Siret anum: Cozmeștii, unde a fost Bratul şi giu- 

mătate din vadul ce-i pre Siret, şi Mirceștii unde a fost 

Oană; acele toate de mai sus scrise să le fie lor și 

de la noi uric şi cu toate veniturile lor şi copiilor lor 

şi nepoților lor și strănepoților lor şi împrăștiaţilor” lor 

şi la tot neamul lor, ce li se va aleage mai de aproape 

meruşeit niciodănăoară în veaci. lar hotarul celor de 

mai sus zise sate anume Cozmeştii, unde a fost Bratui 

şi jumătate de vad, și Mirceştii unde a fost Oană să 

fie pe vechiul hotar, pe unde din veac au îmblat. lar . 

la aceasta este credința domniei noastre mai sus scrise 

Noi Bogdan Voevod, şi credința prea iubiților frați ai 

domniei meale Mihăilă, Petru şi Constantin şi credinţa 

Doiarilor noştri, credința dumsale Zbiare dvornic şi 

credința dumsale Cozma Murgu, şi credința dmsale 

Sava şi pan Turcea parcalabi de Hotin şi credința 
dmsale Paşa şi pan Tudoran parcalabi de Neamţ, şi 

credința dmsale Coste şi pan Poroseacea parcalabi de 

Novograd, şi credința dumsale Jurj visternic, şi cre- 

dința dmsate Dinga postelnic. şi credința dmsale Mo- 

ghilă paharnic, şi credința dmsale Văscan stolnic şi 

Credința dmsale. Arvat comisul, şi credința tuturor bo- 

iarilor noştri Moldoveneşti a mari şi a mici. lar după



— 74 — 

a noastră viaţă cine va fi domn țării noastre a Mol- daviei, din copii noștri sau din fraţii noștri, sau din al Nostru neam sau ori pe care alalt Dumnezeu îl va a- leage să fie domn țării noastre a Moldaviei, acela să nu le strice a noastră daanie şi întăritură, ci mai ales să le întărească şi să le împuterească. lar spre mai mare tărie și puteare a tot ce s'a scris mai sus po- tuncit-am la al nostru credincios pan Gavril marele logofăt să scrie şi a noastră peceate să 0 leage de această adevărată carte a noastră. A scris în Suceava Simeon Popa la anul 7077 luna lulie 13 zile. 
Acad. Română pachet 266 dăruită de d-na Paulina Vas, Ale- xandri. Cf, Surete ms. XXXV, 713, 

„52. 7078 Mart 24 (1570), regeste. Pentru Izvoarele, Iaşi 
„În opisul zapiselor moşiei Izvoarele, din ținut Iaşilor: 7078 Marit 24, uric de la Bogdan Voevod, sărbesc. IE 

53, 7078 Iunie 20 (1570) Bogdan Vodă întăreşte vatavului E- remia stăpânire în Băloşeşti cumpărat cu 70 zloți de'la nepoții săi, feciorii lui Ion visteranicul. 

căci Condrea n'au avut feciori. acestea le-au vândut unchiului lor, slugii noastre, Eremiiei Vătavului de Su- Ceava. drepţi şeptezeci Zloţi tătărăşti, Şi s'au sculat însuși Eremia şi au plătit pre acei cum scrie mai sus.
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bani 79 zloți tătărăşti în mânule acelor ce scrie mai' 

sus lui Isac aprodul şi fraţiior lui Cozmei şi lui Avraam,- 

ieciorii lui lon visternicul, nepoţii Condrei. 

Aşijderea mai veniră înaintea noastră şi inainte 

tuturor boiarilor noştri sluga noastră Nechita și frate-- 

său Toader, iarăși nepoți Condrei de bună voia lor de 

nimene siliți nici asupriţi şi au schimbat a lor dreaptă 

ocină şi moşie, însă dintracel dres ce scrie mai sus şi 

dintracel sat ce scrie mai sus doao părţi den sat den 

Băloșeşti, însă partea Salomiei, aceia o au fost schim-: 

bato unchii lor cu Eremia vatav de Suceava, şi au dat 

lor Eremiia schimbu pentru schimbu a lui dreaptă ocină 

și moşie şi cumpărătură 0 moşie la hotar la Petriş pe 

părăul Bahiuiului ce au fost cumpărat ei de la Maria: 

şi de. la Lăbuşco drept 300 zloți tătărăşti; şi noi vă- 

zând tocmala lor cu învoială între sine așijderea şi de: 

la noi am dat şi am întărit lui cu tot venitul şi altul 

să nu aibă a să amestecare. 

Scris la leat 7268 Noembre 24. 

Ct. Surete ms. XLII. i89 a. 

54, 7079 Iunie 15 (1571) lași. Bogdan Vodă întăreşte iui Hromșa” 

(Şchtopul) biv ureadnic de Ştetăneşti părţile din Măleşti şi Obărşia: 

la Părăul alb, zalogiţi cu 70 zloți de Reapede aprod. 

-- Boraân BOEBOAA BXIEIO MACTIEIO TCNAPZ BEMAH MOAAdt- 

con, Adan tem caSk hauemS Xpoauuu. BHR | iuin oyp'tanuk 

WT. IprĂgaelpin. WT NO4oEHHA CEA0 nana  Mzaupin. Ha Bp2X 

Ekaaro fioToRa, | NOASgHHa uacT WT7 WEDZIUA, îi NAKU WT Tpte: 

mite uac CE4o Ha Bpzy 'kaaro [loT6ka. | nanmk wapzatuita. ro2 

ACRHHă EHUINIIA U4cT UT9 NOCTABHA V AZară caSra Ha p'k | neae: 

ApoA, 3 0 BA. TATApCKHĂ. PAK Aa HMAET ADBKATII TOTH 

UacTH XE BHLI | THUN. Atat BanaauTu e$ nnn'ban, n 

HE Aa Cc hE vunmker. mpa cum ancroai Hatna, | tine o raci 

aro +39. ma: ui | 

reNAHZ pEu 
PABEQIA BEA ACTSĂT VunA. 

— Abhou. 
. 

Bogdan Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţă-
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zii Moldaviei, am dat înşine Sslugii noastre Hromșei, fost ureadnic de Stefăneşti din jumătate sat, anume Măleştii, la vârful Părăului Alb, jumătate parte din Obărşia, şi iarăși din a treia parte sat la vârful Pă- răului Alb, anume Obărşiia, jumătate partea de sus, ce a pus'o zălog sluga noastră Reapede aprod drept '7U zloți tătărăști; ca să aibă a le stăpâni aceale părți, ce scriem maj Sus, pără ce-i va Plătire lui banii; şi altul să nu se âmeastece înaintea acestei Cărți a noas- tre. Scris în lași la anu] 70,9 lulie 15. Domnul a zis, Gavril ve] logofăt a învăţat, - 
1 Lucoci 

Este şi o traducere făcută de Gheorghe Evloghie dascal în 1787 
“Iulie 14. Iar în 15 Iulie 1787 ss întocmeşte un „Perilipsis de pe scri- 
sorile ce are dumnealui vei vornic Constandin Paladi pe moşiile Obâr. 
-iia i Dragumireştii i Măleştii Şi alte hotară dala ținutul Neamţuiuie, 

„Carte gospod de ia domnul Bogdan Voevod dată Hromșii biv 
„ispravnic de Stefănești, prin care scrie că i-au dat din giumătatea 
„satului Măleştii, deasupra părăului alb giumătate parta din Obărşle ; 
„ŞI iarăşi din a treia parte a satului Obărşie deasupra părăului giu- 
„mătate, partea de sus ce a pus'o zălog la „Repede aprodul drept 70 

_Cf. Surete ms. XXXII 765. Ia uricul din 6991 Sept. 23 cetim acestea de Obârşia: »Okpziuira na EfpYZ BHaoro noro, PAC ECT ACM TPOAAEpWa 
SVPARCatn eg — Obărşia Ia izvorul Părăului Alb, unde este casa iui 
Toader Urdiugaş.« 

Tot acolo se vorbeşte de Măleşti: _„u NOACREHHA wp MZAEUH 
HACT_W7 Benga = şi jumătate dia Măleşti partea din Sus“, (Ion Bog- 
dan DSiet, l, 272), | 

” 

  

55. Fără veleat (ate 7080) Dec. 8 Botoșani. Zapis pria care 
Popa Vasile din Brăila vinde cu 24 taleri o țigancă lui Mihail vornic 
de Botogani, 

Ilona nachaie GOT 'Tpar Bpanackin cop EAâyinckomS stmau. cuue CREAETEACTEOEM, | cum Hcânitu MOHqi, Bo aa CâA Npo- 
AdXMO  eAna A'&nua MAAGA Tanks. up (WV'TKoro | Heguţmo 
ap'khvaacu â HHIIpHcHAoRau. n ApoAațao cn, Mar ABopuuk$ | SSTawanekomv u ez3"kyao 34 He runksu UHCAoai ARaAtck'r. n “4ETHDU Taaepu. ku | P4Ai Ad BESACT ca XOA4OTI Ka pana R&nEmHaa,
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HI HUKTO Aa HE Mătaer one | tnkaanor aka. n NpH CEA BHAH 
AAN ASGPHX TP2PEu n OT rpzr Ro | Tamaneriii ua'kuna. nor: 
BâcHale COT AROp reia ui ATAKOt COT Ta. H Aa WP | mara: 
pai îi Alomwa. ni Mzuronap. î AVâinTpv uaT$3 n ipiedha. n : 
NpouiH | Ar AH ACEpHX. n ko BZAET 10 Tp'hua snaru, WT ron: 
WMrAHkA Aa BZAET PUT | ua ca Nheanie, n Ad AacT ACEpeE- 
HOROERIE EP AACR. CÎS TIHUDEAL EN Atap'Tpopocuai | cuai nau: nncanie. 
H Aa oameni akpa ntuar uamv NPHACRHXOM. KZceatv | Baninc” 
Ad € BH9ET, MC V GOANA, Ac Hi, 

„i BON BACHALE AE Gpenat, 

Popa Vasile din târgul Brăilei din ţara Munte- 
nească, aceasta mărturisim cu această scrisoare a rea, 
cum €u singur am vândut o fată mică ţiganca de că- 
tră nime fiind silit nici învăluit şi am vândut”o pre ea. 
lui Mihai vornicul de Botoşani şi am luat pre dânsa: 
bani în număr 24 taleri. Pentr'aceaia să-i fie lui roabă: 

"dreaptă cumpărătură, şi nime să n'aibă cu dânsa nici 
O treabă. Şi întru aceasta au fostu oameni buni târgo- 
veţi din 'ârgul Botoşanilor anume: popa Vasile de ia: 
Curtea domnească şi Diiaconu de acolea, şi Dan din 
Tătăraşi, și Mosul şi Măciucar si Dumitru şoltuz şi Stefan şi alţi oameni buni; și cui va fi de treabă să: 
știe despre această țipancă să se uite pe această scri-: 
soare şi să dea bună pace milei sale. Aceasta scriem 
şi mărturisim cu această a noastră Scrisoare şi pentru 
mai mare credință peceatea noastră am alăturat-o cătră: 
acest zapis să se stie. Scris în Botoşani Dec. &.: 

Popa Vasilie de Brăila. 

Hărtie ; acta C. Crupenschi, cf. Surete ma, XIV, 490. Nu putem preciza exact data, căci nu avem ştiri despre Mihail! vornicul de Bo= toşani nici de Dumitru Şoltuz, lucrarea d-lui Gorovei asupra Botc=- şanilor fiind de tot sumară asupra ştirilor din vechi despre adminis- trația municipală a Botoşanilor. | 
Pecetea în fum, poartă o floare, 3 crini, | | 
la dos stă nota: „zapis pre Sora ţiganca wr tanua nenz wr 

BO&HAr, | 
Această ţigancă Sora cu copii ei stă amintită in isplsocul din 7094 Mart 9. 

——
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56. 7080 Iulie 16 (1572). Zapis pentru Roşiori, 

Zapis sărbăsc tălmăcit de lon Stamati biv vel 
-pitar în laşi 1816 Martie 30. 

Adecă eu Andronic şi fratele meu Petre Burdun, 
feciorii llincăi și nepotul. lui Toader Şotrac, am vândut 
parte me de ocină din Roşiori lui Ion ginerele Nastei, 

„a fetei lui Toader Şotrac şi iam dat 70 zloți tătărăști 
bani gata denaintea lui Golăe vel spătar şi a lui Gher- 
man din Şoirăcești şi a popei Neagu și a lui Dumitru 
diacul şi a Creţului deacolo şi a lui Dumitru și Crăstea 
deacolo şi a lui One din Roşiori şi a lui Isac isaico 

„de acolo şi a iui Alexa din Şofrăceşti şi a lui Petre 
vatav din Săcueni şi a Savei de acolo. 

Acad. Rom. ms. 234. Condica moşiei Roşiori fila 11, Cf. Surete 
ms. XLVI, 398, Vezi doc. de supt anii 6946 şi 7066, ce vorbesc despre 

„Roşiori. 

57. 7080 Mart 8. Pentru Tăuteni, Dumeni şi Călugăreni. 

ioan Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
Moldaviei, iată domnia mea am dat și am întărit şi am 

“întors Mâăricăi cneaghinei Tăutenii şi Dumenii şi Călu- 
Bărenii la Jijia, care aceale sate sânt ale ei dreapte o- 
Cini şi moșii. Deci să-i fie ei şi de la noi şi cu toate 
veniturile nerușeit niciodănăoară în veaci. Drept aceaia 
şi nimene să nu se amesțece preste această cartea 
noastră. : 

Domnui a zis. Scris în Suceava la anul 7080 
luna Mart 8 zile. 

După copla transmisă în Coudica Litenilor, a d-lui C, Crupen- -Schi, laşi. Cf. Surete ms. XIV, 603. Copiatorul modernizază textul 
slavon. - . , 

58. Fără veleat, cătră 7081 (1573). loan Vodă întărește Mag- dalenii, femela lui Neagul parcatabului satui Călugărenii, la Dorokol, -Schimbat cu Baliţa pe Başău. 

lon Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării Mol- 
daviei, datam noi această carte a noastră Magdalenii 
„eneaghinei lui Neagul parcalabului, spreaceea ca să 
fie tare şi putearnic cu această carte a noastră să
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stăpânească un sat anume Călugărenii în ţinutul Do- 
rohoiului, căci că cel sat la schimbat Tăutul de a sa 
bună vreare cu dânsa şi a dat Tăutulu! jumătate sat 
din Baliţă pe Bașău în schimb, dânsa să-și stăpânească 
într'un județ. Drept aceia nime să nu se ameastece îna 
intea acestei cărți a meale. | 

(Domnul a zis. în Suceava la anul 708..) 

Din „Condica Litenilor, C. Crupenschi, Cf. Surete ms, XIV, 612, 
lu jos verifică textul şi asămine scrie cel vechiu. Cârpu vornic de 
poartă, , 

— Schimbul făcut între Tăutul şi Magdalena lui Neagu ne a- 
rată un început de comasare a moşiilor nu pe interesul economic ce 
cerea comasarea ci pe interesul administrativ de a se cerceta toate 
„afacerile ce privesc moşiile ca dări, havalele şi gloabe, 

Expresia: KRake, aEH WHă ABpXATH AC EAHOro cSAS=ca dânsa 
să și le stăpânească într'unul şi acelaş județ, 

59. 7082 Dec. 21 (1583) Iași. loan Vodă judecă şi dă rămas 
pe popa Drăghici în pâra ce a avut cu Lazor comisul pentru ocină 
în Barboşi. Se pune ferăe 12 zloți în visterie. 

an BorRoAA. Boitilo maciieto PCCHIOAapZ BEMAH A0AAdB- 
CROH, WKE IIpIHAOLIA DPAA HAM si NBAA, Hanu AOAAaR | cku= 
mu Scapi nens Aparna u ca $nSoge cec, n 'mkraan | tiaa 
HâtH cari Ha aa3ap Kodntmuta cun fureauun u - Toaatp cz 
Eger | SnSroge MHkSaa BpbBocSaa. n no&pzrauc'k 34 âHu, 

Np'EA Hain. pEKOVU. CONH | 4% HE MMAIOT GOTHIIS ca NHMH BA- 
RÂDE OY ce40 S BpnBolui HUH ccm HA Ask anunS | KâkO WHH pekVu, 
HHO9 Mu 7 Pat Bhakeme ax nogpzra'kion. ch 34 nu | an 
AdASYoa Ha AH Bhueprunm aa3opv. komnuita. ch fnreanHn, 
m Toaasp. | ch kperunu. a Bu Bownan ca EA AAN. Ad c 
SUHHHAH 84 WTHUHS | v Tot ce40. h KOAH EHA9 HA Ab. Ă conu 
HPHUAN că dapTopu. n wnpatuauck mpa Hămn ui nocraguan 
cobn dept ai sar v Ham Bucmr'kp. a nona | apzrnu. n ca 
SHSU4TOMH cBonmu Wu 3ocraan. mpa haqin wm gecero Bal 
KOHA. H AdACXOM n YTBpzANOM caSraa Hauina aa30p cun Su. 
veanhu. ui Toaaepir | cun kperunn, Snoxone. MnkSaa BpzBocSaa. 
TOE NpEADE | eo cea0. RAO AA ECT Hai WT dc. Ca BACeM 
ASXOA0m. n Ww7 czaa Hă pa pă He | umar n mkrărn ă
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HH ACBUBATH HMKOAME Ha Ban. tip'ka, cai ancroa | tamna, 
V tac BATO 38. AEK. KA. 

Venauz peu, | 
BEA A07, vuna, = ASHA 

pecetea domnească în ceară 

loan Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
Moldaviei; adică au venit. înaintea noastră şi înaintea 
a lor noștri moldoveneşti boiari popa Drăghici și cu 
nepoții săi şi au părât pe ale noastre slugi pe Lazor 
comişel, fiul Anghelinei, şi Toader fiul Cristei, nepoți 
Micului Bărbosul, şi s'au pricit de față înaintea noastră, 
zicând ei că nu au ocină cu ei la un loc în sai în 
Bărboşi, nici iaste lor moşie, cum ei zic. Deci noi de 
atunci văzând cum se pricesc pentru acealea, datu- 
le-am lor zi mai sus zişilor lui Lazor comișel fiul An: 
ghelinei şi lui Toader fiul Cristei ca să jure cu 24 
oameni ca să-i facă de ocină în cel sat şi când le-a fost 
lor zi, iar ei au venit cu marturi şi s'au îndreptat îna” 
intea noastră şi şi-au pus sieşi ferăe [2 zloți în at - 
nostru vistiiar, iar popa Drăghici şi cu nepoții săi, ei 
au rămas înaintea noastră din toată leagea ; şi le-am 
dat şi le-am întărit Slugilor noastre lui Lazor, fiul Ar- 
ghelinei şi lui “Toader fiul Cristei, nepoți Micului Bărbo- 
Sului, cel de mai sus zis sat, ca să le fie lor de la noi cu toate veniturile, şi de acmu înainte să nu aibă 
a-i mai pări, dar nici să mai dobândească niciodănă- oară în veaci, înaintea acestei cărți a noastre. ln lași la anul 7052 Decembrie 21. ” 

Domnul a zis. Vel logofăt a învăţat — Luca. 
Origina! hărtie Acad. Rom, plic, A : Ferăe de 12 zloți s'a depus în visterize rgSurete ms. XXI, 14 şi de Toader Cristea, dând rămas cu ]2 oameni jură Popa 

Drăghici şi cu nepoţii săi că n'au ocină îa Bărboşi. tori. pe 

  

60. Fără veleat (c. 7082=— 1574) Iaşi. Pa vor nic mare dă zapis de mărturie cum Mih. ae soma Mori Ba-: boşini ca 60 zloți părţile lui Grigore Coroa. 

Han AlSprs ceankin acopun APARHIUI Bean. we e rpBhat HPEA nam. n ipka area muein ASEPH | ranrop cun Apar 
Tr
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AURA KeposHAV, Np'EVDIOUATA NETBZ KOPOAOV. H, HHRHAL HHDOHEK | 
ANEDHCHAOBAN, Mă Bă AORpoe EMS BOA. 1 MpOAaA CON npata 
CBOETO GOTHHHA. H AEAHHHA. WT CH40 | WT BABOLIHHN. WTP BHIIHA 
ăcr, WTO € H3Reper EM8 UdcT ABArHUN. TA NpPOAaa ta MHYzHA 
kepaaT, | n cuv emS kopaăr arat n Bacnain 3a mic aber | 
3A4TH WaTapekuyk, ho BacTaack | Muyana Kogaar n cuva em$ 
KOpAaT AÎTAR PH BACHAHE. H SANAATHA BACH PUR. BHUIIHCAnH, | 
uim Abc 3A4TH TATapckHk V pVkiH TAHTep ch ADArHut 
Acu kopoav. np'Rionouemi | iizTp8 kopoav. Ta au. Koan 
BHAEXOM n ABBA TORMAAH. N HeriVAHA BANAaTri | MN TAROM 
AEDE Î UHHHXOM HAM HCNHCOR AOHArK UHHHT coBH NpaBSA COT 

“rengnnz hau Huwn. a nn pa ck | me Smnuiarr -HHKOAHK Hâ 
gen. Op'Ea, cum AHCTOAM Hain m. 

Pan Murgu mare vornic al ţării de jos; adică au 
venit înaintea noastră, şi înainte a mulţi oameni buni 
Gligore, fiiul Drăghiţii, fata lui Corozăl, strănepot lui 
Petru Corod și de nimeni silit nici învăluit, ci de a sa 
bună voe şi a vândut dânsul direaptă a lui ocină şi 
moşie din sat din Baboşini, din partea din sus ce i se 
va aleage lui partea Drăghiţii; aceaia au vândut-o lui 
Mihăilă Corlat şi fiilor săi Corlat diiac şi lui Vasilie 
dirept şasăzeci zloți tătărăşti. Deci s'a sculat Mihăil 

“ Corlat şi fii săi Corlat diac şi Vasilie, şi au plătit toți 

cei de mai sus scrişi 60 zloți tătărăşti în mânule lui 

Gligorie, feciorul Drăghiţei, fata lui Corod, strănepot lui 
Petre Corod. Drept care noi cum am văzut şi bună 
tocmală şi deplină plată, noi asemenea am făcut lor 

ispisoc, pănă ce-şi va face singur pe cel drepfu de la. 

domnul nostru loan; iar alalt să nu se ameastece nici 

odănăgară în veaci înaintea acestei cărţi a noastre. 

-Hărtie, pecete în fum, acta dr. Drag, Hurmuzescu. Cf. Surete 

ms. XLVI, 231. Doc. nu poartă dată; cum însă din actele timpului, 

vornicia mare a ţării de jos a lui Cozma Murgu a ţinut supt lon 

Vodă cel Cumplit şi Petru Șchiopul, fixăm zapisui acesta din 7082 

(1574), înainte de omorârea lul lon Vodă, care a fost în lunle 1574 

(7082); deci prin Martie 1574, 
Boeria lui Cozma Murgul e foarte curioasă. Apare ca boer fără 

boerle alâturi cu loan Caraghiuzeal între 7076—7082 iarna, adică în- 

“tre 1568 şi 1573 iarna.. Ca să fle boer fără boerie, la sfărşitul seci. 

„XVI, când. acest sistem de a aduce credinţa boerilor fără boerie era 

Surele şi Izvoade, Vol, XIX, 6
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pe sfărşite, arată că aceşti boeri orl erau bătrâni sfetnici ai domniei, ori rude de aproape aie Voevozilor. Cred că aceasta a doua expli- 
care este mai proprice; de oare ce Cozma Murgu figurează cu ace- iaşi demnitate supt 2 domni rivali, lon Vodă şi Bogdan Vodă, cari însă erau rude între dânşii, şi anume: 

Stefan cel Mare 

| 
  

  

Bogdana Vodă Petru Vodă Rareş 
| (legitim) (natural) 

Stefăniţă Vodă, Alex.(Petru) Lapuşacanu Vodă, căs.cu Ruxanda N | (legitim) - | (aaturai) ('egitimă) 
loan Vodă cel Cumplit Bogdan Vodă 

(aatura!) (legitim) 

Vornicia cea nouă s'a desprins în 2 după moartea lui Alex, Lăpuşneanu. in 1568 apar pentru întăia oară câte 2 vurnici mari, şi cei întâi cari ocupă această demnitate au fost Zbiare și Crăciun (7076 —7081) ; apoi vin Dumbravă și Păcurar (7081); apoi Dumbravă și Ioan Grumaz (7082); supt toţi, aceşti vornici mari Cozma Murgu e. citat.ca boer fără boerie, alături cu Ion Caraghiuzei în 7081, și sin- gur apoi în 7082. In 1574 primăvara el e ridicat ca vornic mare al țării de jos şi stă în această boerie supt Petru Vodă Schtopul în întăia lui domnie între 7082 lunie—70838 cu Biiăe (ct. Surete ms. X sub anais). - 
: Nu mai puţin interes poartă şi vânzătorul şi cumpărătorii, Co- rodeștii şi Corlăteștii, vechi familii de boeri. La spița Corod, adusă în vol. XVIII, 150, complectăm cu da- tele ispisocului nostru, - - i 

Petre Corod 

fată, Andrabaş, Aadreica, Malea, Corozer. 

  

sg 8 
Neghina 

Drâghiţa 

Trifan 
"Gligore 

Corlat. se găseşte boer supt Ştefan cel Mare, care îi dă şi-i întăreşte stăpânire pe moşia Berebeşeşti, ce-i pe Moidova. Din acest Corlat — 1472 Sept..13 — se trage — credem -- Mihăiţă Cortat, care are 2 tii, Corlat diac şi Vasile Corlat. in seci. XVII vom mai găsi alţi 2 diaci: Pascal Corlat şi Vasile Corlat. ” 

  

61. 7082 April 13 (1574). Petru Vodă Schiopul întăreşte lui Mihail Arvat şi lui Teader fraţi, cumpărătura făcută” cu 350 Aoţi în Păuleşti pe Prut de ia Anghelina monahia' şi de la ai ei. - - 
Alacri» size Iw Ilerpa  Botkoaa, TOCNOAApA EMAN M0A- AdECKOH.  3HAMEHHTO uHHHA HccHM AHCTOM HauH Mm gacku. KTO 

+ 

R
i
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ant | ea3puT au sro urevun Scabiuuie, We Dgiiiae np'ba 

namu H. np'ka, Scuamu namuan 'moaqackuan Bcakpu fnreauna 
MOHAia, AOuKa Aparunu. AOUUM. NANA .XpB&MaH4 [pZKZAaBa, U 
cecrpuuean en Magia ! a n AQeaia. acukn Macrarin monaxiu. 
n SnSka uk Hacracia acukn TSaocin SuSka Main. n Tu A0ukH 
AP2THHN, ACU Nana Xpzdiata MpataAaBa. [io Hy | ABpon Roa'k 
HMEHAL HEDOHSKAEHH Î ANHIIDHCHAORANU, 4 TIPOAdAN HY Npagere 
wTHunS un AEANuHS UTo Wu Haai WT Hcripuenaie 34 pasa,k- 
Ale io WMana BAB4 Hf Aparhia. ww maaiaro Gredana Bor- 
Bean. canoe ceanie Ha npSr'k. nana naSacipin. ma npoaaan 
Alnkana apeaT$ n BgarS sro Toagep Sa TH 3447 'TATaprkux. 

Cu mila lui Dumnezeu lo Petru Voevod, domn 
“ţării Moldaviei, ştire facem cu această a noastră carte, 
tuturor cui pre dânsa vor căta sau cetindu-i-se o vor 

„auzi, adică a venit înaintea noastră şi inaintea tuturor 

a lor noştri moldoveneşti boiari Anghelina monabhia, 
- fata Drăghinei, fata jupânului Hărman parcalab şi ne- 
poatele ei de soră Măriica şi Attemia, featele Nastasiei 

-- monahiei. și nepoatei lor Nastasia fata 'Tudosiei, ne- 
poata Mariei şi iarăşi featele Drăghinei, featei jupănu- 
„lui Hrăman parcalab, de a lor bună voe de nimeni si- 
“iți nici învăluiți şi au vândut a'lor dreaptă ocină și 
moşie ce ei au avut din direasele de împărţală, ce au 

avut buna lor Drăghina de la tânărul Stefan Voevod, 
-o seliște pe Prut, anume Păuleştii, aceia au văndut-o 

lui Arvat şi frațelui său Toader drept 350 zloți tătă- 
- răşti... [după suretul polcovnicului Pavăl Debrici ot Mi- 
_tropolie din 1804 Mari 27]. - 

„apoi sculându-se Mihail Arvat şi fraţii lui Toader 
- şi Necoară au plătit toți deplin acei de mai sus ară- 
“taţi bani '350 zloți tătărăşti în mânule mai sus numi- 

- telor vânzătoare denaintea noastră şi denaintea boiari- 

for: noştri; : deci văzând noi această: de bună -voea lor 

- tocmală între dânşii şi deplină plată, noi încă: şi de:la 

noi am: dat şi am întărit lui Mihăilă Arvat şi fraţilor 
“lui, lui Toader și lui Necoară ca să le fie lor şi „de 

la“ noi uric! şi ocină cu tot venitul, și fiilor. lor şi hepo: 
- ţilor lor, strănepoţilor, preastrănepoţilor şi la tot neaniul
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lor, Cine li se va aleage mai de aproape nestrămutat: 
niciodănăoară în veaci. lar hotarul aceii de mai sus 
numitei selişte anume Păuleștii de pe Prut să-i fie ho- 
tarul despre toate părţile după vechiul hotar, pe unde 
au apucat din veac. lar pentru aceasta iaste credința 
a însumi domniei meale de mai sus numit Petru Voevod 
şi credința a prea iubit fiului domniei meale Vlad Voevod 
şi credința a tuturor boiarilor rioştri ai Moldaviei a 
mari și a mici. Și spre mai mare tărie şi întăritură 
tuturor acestor de mai sus scrise, poruncit-am la cin- 
stit şi credincios boiarului nostru .... vel logofăt să 
scrie şi cătră adevărata cartea noastră această peceate 
a noastră să o leage. | 

„De pe sărbie pre limba moldovenească am tăl- 
măcit la anul 1804 Mart 27, polcovnie Pavăl bDebrici 
ot Mitropolie. (Cf. Surete ms. XVII, 614, XVIII, 519). 

Originalul pecete Acad. Rom. peceţi N 1r5; dar au tam putut copia de cât partea, care am dat'o cu mult înainte de răsboiu, Azi 
tot depozitul de acte vechi. ale Academiei, fiind dus la Moscova, nu 
am mai putut complecta textul, mai ales cu lista boerilor, şi controluf 
datei lunare, căci în 13 April 7082 era încă Ion Vodă cel Cumplit în scaun, lupta de la Roşcani, dându-se în vara anului 1574. Uricul ne arată descendența parcalabului Herman a! Cetăţei albe de supt Stefan Vodă (6983 — 6990), 

1. Herman parcalabul de Bealograd 

2, Drăghina 

| o INN INN 
3. Anghelina Nastasia, Maria 

monahla monahia | 
1 | 

4 Marica,  Aftenia 'Tudosia 
2 „3 | 

5, e: Nastasia 
4 

Cele 4 femei: mătuşa, 2 nepoate şi | strănepoată vând cu 357 zloți moşia Păuleşti pe Prut ia cei 3 feciori ai lui Arvat, Mihail» Toader şi Necoară, 
-Polcovnicul Pavăl Debrici eră ua clasic, Cunoscător al limbet vechi slavone, era şi un elenist şi un latinist, căei nu puține surele aie: lui sânt întovărăşite de giose etimologice, Aşa în traducerea ce „face în 1825 lunie 25 uricului lui Alexandru cel Bun din 6922 Dec. 20 (vezi vol. XVIII pg. 12), venind la cuvântul uric „să-i fie lui uric ch
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-tot ventiul“, face glosa : sloveneaşte Spwk sau obrac, greceşte acuăs, 

Aatineşte tributum (pusSrsa). (Ct. Surete ms. XVII 609). 
Având îndoială asupra datei am scris d-lui Iuliu Tuducescu, la 

Academie şi iată ce-mi răspuode: „Pecete 115 de care îmi scrieţi 
(azi la Moscova) are data de 7052 Aprit 13. Petru Voevod Mold. 
„(Rareş, iar nu Petru Schiopal cu data de 7082, greșit descifrat de 
cei ce a îndreptat data exact de 7052, aşa cum o descifrase răposa- 
tul Petruţu) întăreşte stăpânire lui Mihăilă Arvatu și a fraţilor săi 

" Toader şi Nicoar peste seliştea Păulești de la Prut, pe care au cum- 
părato de la monahia Anghelina, Indreptarea greşită a leatului de 

"7032 probabil e făcută de d. Stoica Nicolaescu, carele a îăcut rezumatul 
acestui document în inventarul documenteior Academiei. Data exactă 
rămâne însă tot cea descitrată de răposatul Petruţiu, adică leat 7052 

-în domnia lui Petru Rareş. Nefiind originalul aici, nu pot-să vă co- 
munic şi boerii divanului, care ar evidenția greșala descifrării.« 

Cum la 1804 uricul era întreg şi l'a tradus polc. Pavei Debrici, 
el pune crediața fiului Domniei meie Vlad Voevod, deci se arată că 

aici e vorba de Petru Şchiopul. 

62, 7082 August.6 (1574) regeste. Pentru Mijlocenii Bacău. 

„«Ispisoc sârbesc cu tălmăcirea lui de la. domnul 
Petre Voevod, prin Care se întărește lui Toader şi su- 
rori-sa Urâta, feciorii lui Dumitru şi nepoți Annei 
satul de mijloc pe Tămăşel, ce l'a avut moşul lor Mi- 
hăilă Bălălău, surorile sale Maruşca şi Anușca cu uric 
de întăritură de la lliaș Vodă din 7098 April 21.“ 

Din mărturia hotarnică a lui lordachi Catargiui vist. din 1828 
-Ghanar 26 (cf. Surete ms. XXIII 1459) pentru Mijloceni, Bacău. 

63. 7083 (1575) regeste. Pentru Săiceni, 

„iar Gavril  Sălceanul şi cu neamul lui încă au 
„scos un uric de la măria sa răpousatul Petru Voevod 
din leat 7083, întru care scrie cum Că au vândut lon, 

“feciorul “Tomei, moșul lui Vlasie şi a feciorilor lui Plă- 
„cintă o parte, a patra parte dintru acea moşie, din sat 
„din Sălceni, insă partea despre apus, Savului, strămoșul 
!ui Gavril Sălceanul şi a neamului său drept 120 zloți 
tătărăşti...“ 

Dia cartea de judecată a lui Gh. Beldiman şetrar şi Iordachi 
Costachi med. dia 7263 Mai 19 pentru Săiceni, Cf. Surete ms, XIX 170, 

Note. ln perilipsis-ul de scrisorile moşiei Broşteni şi Sârbii de 

„ja Fălciu se mai pomenesc în regeste şi aceste note:
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a). 7083 Mart 12, ispisoc gospod sărbesc de la domnul Petru: Voevod, dia leat 7083 Mart 12, ce întăreaşte lui Maldăr partea Romei din Sărbi. 

« b). 7084 Marti 12. O carte de la Murgul vel voraic de țara de-- &os- sărbască, prin care se întăreşte lui Maidăr partea Solomiei din Sărbi, din leat 7084 Mart 12. 
Cr. Surete ms, X1Ă, 703. 

  

N 

64. 7083 Noembre 20 (1574). Letopiseţul lui Gr. Iuraşco uricar, scris in Hotin de preutul Jloac, 

Hagoaqtnieain COmuus A CBNOCIEENIEMB ChiHa H CREpaUIENEAlh CRETATO Ava. ce a3h pasn aoxiu Tanropie  opauiko OVpukapb. KOVOH ci RHHraA pekomaa a'k'ronucetyb W CPnECRHY Kpa4 i w APĂHENHCKONIR, KAKO Ko cae mumie [IpOROAH. îi KoYynuți A WTb iona  Îeoana corn PPAAă XOTHHA. H AX SA HER, KI, S44T8, KAKO- Aa mu BĂAECTA NaMeTh EA AhNEXZ BA4COULCTHBAaro roc=- noauna Îw Ilerga BOEROAbI, Eh â'kro =+nr Hou. i. u AAAOŢ E CBETOMS  monacmupS wa CSUrRHUH. HAERE ecra Xpâmh Bhchpa CEHIE rocnopa Bora u Chilâcă Hamero iucoy XPHCTA. Hi KTe ca NOKSCHTA BA3ATH WTh CBETAATO MOH4CTHpA., 'TakoBiu Aa HMâtTh Suacrie ca HSAoă H ca um'kuu Heg'pnumu XHAORH, HE Bb3b- MHIUĂ Hi4 POCNOAA BOPă n chriaca Hauero Iacoy XOHC'TA;  Kpbbt IEPO Hă Haiţh H Na UAL HE; ERE ECTh un BEAET, 4MHiib, Eh d'B'ro <aus, 
Gia kunra CATROPHAn EA I0paurKo OVpHKapi, Aă ECTh EM HAMETA 54 OTanoviţrenie rp'kronh, ero n aa PoAnHTeAk erou 34 PpEyi ero, 

„Cu vrerea Tatălui şi cu ajutoriul Fiiului şi cu: Săvirşirea sfăntului Duh; adică eu robul lui Dumnezeu Gligorie lurașco uricar Cumpărat'a această carte nu- mită Leatopiset de craii Sîrbești şi de arhiepiscopi, cum: li s'a scurs. viaţa lor, şi a cumpărat'o de la popa loan din cetatea Hotinului şi a dat pe ea 28 zloți, ca să-i: fie lui pomenire ; în zilele blagocestivului Domn Iw Petru Voevod, la anul 7083 Noem. 20. 
„Şi a dat'o pre ea sfintei mănăstiri de la Suceviţa,. unde iaste hramul Inălțării Domnului Dumnezeu şi mân- tuitorul nostru Isus Hristos ; și cine S'ar cerca să o: ia de la sfănta nănăstire unul ca acela să aibă parte
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cu luda şi cu alalţi necredincioşi jidovi, cari au strigat 

spre Domnul Dumnezeu și  Măntuitorul nostru lisus 

Hristos; sângele lui spre ei şi spre copii lor, care iaste 

şi va fi amin. In anul 709%, - . 
„Această carte a făcut'o pre “ea luraşco uricar, 

să-i fie lui pomenire spre ertarea greşalelor lui şi gre- 

şalele părinţilor și greşalele lui. 

Obs. Din Zbornic, pg. 220 No. 714—715, după lucrarea lui 

Danilo: KUBOTH KpaâhiRă Î apkirennekona CPNCRAY, Beograd, 1866, VI. 

Despre urlcarul luraşco Gligorie din 1575 mavem multe ştiri. 

Un luraşco vel vornic ţării de jos se găseşte pela 7089 (Surete v. p. 

155); alt luraşco fusese parcalab de Roman înainte de 70!7 (idem II, 

18); un luraşco logoiăt al doilea se găseşte prin 7118 (idem II, 267): 

tot în acest an se găseşte pomenit Gheorghe Iurașco fiul lui Başotă 

(idem V. 186). Una alt Juraşco aprod se găseşte stăpânind pe această 

vreme Cobâlele pe Nistru, despre care ştim că era fiul parcalabului 

Patraşco şi nepotul lui Cozma uşierul de supt Stefan Vodă cel bă- 

trân, (Surete IX, 57) 
Băuuiala mea cade asupra vel vornicului luraşco din 1581, căci 

numai un boer mare de divan avea dragostea și interesul să dea 28 

zioţi pe un letopiseţ sârbesc, căci după slujba lui cea mare trebuia 

să ştie şi sărbeşte, apoi să o dea mănăstirii Suceviţei din 1588, după 

ce trecuse prin boeriile mari ale ţării, ca să i se îarte greşalele. 

65, 7083 Iulie 20 (1575) Iași. Petru. Vodă Șchiopul întăreşte 

lui Maxim fost parcalab stăpânire asupra a 2 ţigani, cumpărăți cu 

200 aspri de ia Oprişa lui Oprea armaşul, 

+ Ilemga BOEBOAd BIO MACTIIO PENAPA SEMAN MOAAABCKOH. 
Wa DPÎHAE | prea, Ham. n Npea, Hama B04'pH. wnpnuia 

ACuka crotai cvaap | u'krăn'k wnpn aparu. 10 eh AoRponi 

BOA  HEKHA HENOHVWAEHA  ÂHH | mpuchaogana. n Npoaana ei 

npagun Yoaonn uwitrat. banat Paava. | n nauT'k. Ta ngoacaa 

cavru  Hamemv E'kpnomv AMaăuno Bueuin | npakzaan sa Aek 

PHCAU 'acnpH. H EACTaRmHeA  cavra ham B'kpriu | Mann. 

BUBUÂN NpZKZAAt A B4DAATHA VeH HeNOANA THX EHIDENHCAHBĂ | 

nunE3H =+R. ac. V pVkH onpuua Acuka cota cvaxtap, KH'brun'k 

WNpH apari. | Npra Ham. n MpEA, MâuiMMH BOA'EpH. Kako Aa 

EET EMY | Hi WT Bac ŞCAonn IMHTAHH H HENOPVILEHH, H HHKOAHXE 

Ha BB. He V dc BATO SSN7, tn k 

FCHAHih, Pt, BEA 40rodiT vu. 
= MuyznatckYA
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Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei; adică a venit înaintea noastră şi înaintea a lor noștri boiari Oprişa fata lui Stoian Sulgiar, cnea- Shinea lui Oprea armașul, de a sa bună vreare de nimeni silită nici învăluită şi a vândut din ai ei drepți robi țigani anume Radul şi Pântea; aceia i-au vândut Slugii noastre, credinciosului Maxim fost parcalab, drept doao mii aspri. Şi s'a sculat siuga noastră, credin- ciosul Maxim fost parcalab şi a plătit toți deplin acei de mai sus scriși bani 2000 aspri în mânule Oprişei, featei lui Stoian Suljar, cneaghinei Oprei armașului, înaintea noastră şi înaintea a lor noştri boiari, ca să-i fie lui şi de la noi Tobi țigani şi neruşeiţi niciodănăoară în veaci. o 
Domnul a zis. Marele logofăt a învățat. Scris în 

laşi la anul 7081 Iuli 20. — Mihailescul 
Original hărtie, Acta C. Crupenschi, cf, Surete ms, XIV, 498, Pecetea a fost aplicată pe hârtie romboidală, dar azi e căzută; se păstrează Puțin vata de supt pecete, 

  

G6. 7083 (1571) Iași. Petru Vodă întărește nepotului lui Ghe= deoa Popa şi Miroslav stăpânire pe jumătate sat Dolniceni, 

T Ierpa BOEEOAA BIO MAcTII VCNADA SEMAH MOAAaBckou, OK HpiHAcuIA nip'ka Hamn, n mpa na | muumu Boakpu. nauu CASrH Aozrhu. cun Lotauiko. n MAEMENHILA ET Bacuaka. AouRa AM aginka, cecrpu | Pomausko OVHSKORE BupTranv np-kovivuaroge PEAEDH TANA i TIAEMEHHKORE HX Donau: | no Ănura AÎLAk_H Epar er llerpa n CECTpA HX mbpiuka, akru AHHCA  Astak, OYVHVKoRs Heauko nipiloy : nvuaroge MHpOCAGEV; H MaAoRaat Ham REM: a- A0EY ca BEAHkoI MâpTopito aroqu A05piH, n cra | pin. meziramn pEkSuni ripu&naie Bo 34 Adânie uTo Hataa np'ka'kaoge HX reaewu Manld. H in | pocaag Ha noa ceao (OT Ac4HHuann. wm craparo Oreana BEOROAi 4 TOTă npHeHaia 3arua wm | 'Tamage. KoAu MPHUIAH TaTapu ag, luu EOEBOAA. Koan H3arHe. u nona'Ea Han SEMAA CENABcAH | ue ari eHA'kauiu HX BEAE manoav. ca Br ANRE Aapopito atoqu. ASEpin n crapiu, WKoAHHMu | mexirauru,



să WCIICOR, Bă NOTEPAMAENIE, WT AAEĂAHADA EOEBOAL ELE HMAAH. 
„A Ab TAKOMAEDE ECMH | HM A4aH H NOTEGZAHAN EbILDENHCANH IM 
SVNSROM Leaewnv. Nanu. 1 MHpOCAAEY, "TOTH MOACBHHA ceăo | wm 
APAHHUAHN. RAKO AA ECT HA H WUT Hâc OVpHK H ca BZCEM AXA. 
ȘI HU AA CA HE OVAtniluacT, | nic $ tac BATO =3ur, 

CNAA KABăA REA AOPrOdET vu, OO peri 

„pecetea căzută 

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
“Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi înaintea 
a lor noștri boiari, ale noastre slugi Drăghici fiul lui 
'Romaşco, şi vara lui premară Vasilica, fata Mariicăi, 
sora lui Romașco, nepoţii lui Birtaian, strănepoţii lui 
“Ghedeon Papa; şi seminţeniile lor lonașco Dinga diiac 
şi fratele său Petru și sora lui Măriica, copii lui Dinga 
diiac, nepoţii lui Isaico, strănepoții lui Miroslav şi s'au 
jăluitu-s'au cu mare jalobă, şi cu mare mărturie de oa- 
meni buni şi bătrâni megiiași, zicând cum privilegiile 
lor de daanie, ce le-au avut străbunii lor Ghedeon Papa 
şi Miroslav pe jumătate sat de Dolniceani de la bă- 
trânul Stefan Voevod, iar aceale privilegii le au fost 
pierdui, despre Tatari, când au venit Tatarii asupra 
lui Ion Voevod, când au ars şi au prădat țara domniei 
meale. Deci noi văzând a lor mare jalobă cu mare 
mărturie a oameni buni și bătrâni, megieşi de prin prejur, 
şi ispisoc de întăritură de la Alexandru Vodă, ce l'au 
avut, iar noi :încă am dat lor şi am întărit mai sus 
scrişilor nepoți ai lui Ghedeon Papa şi ai lui Miroslav 
acea jumătate sat din Dolniceani ca să le fie lor şi 
de la noi uric şi cu tot venitul şi altul să nu.se ameas- 
tece. Scris în laşi la anul 7083. 

Domnul a arătat. Vel logofăt a învățat. —- Cristea 

Acad. Rom. CLXXX 70. Hărtie. Pecetea desprinsă şi căzută, 
"Este şi un suret „pisal ierel Grigore ot Mândreşti“. | 

Intr'un perilipsis (Acad, Rom. CLXXX 68) se aduce în regeste 
acest ispisoc: „ispisoc sărbesc cu tălmăcirea sa de la Pătru Vodă pe 
-moşia „Dolniceanii“. 

„.—.-Dinga, După acest ispisoc iată care erau încrângătura celor 
:5 stăpâni ai Doinicenitor în 1575:



X 

| 
Ghedeon Papa Miroslav 

| 
Birtalan Isaico 

| 
Romaşco Măriica Dinga diiac | 

„Drăghici Vasilca lonaşco, Petru, Măriica Il - 2 3 4 5 
In uricui lui Bogdan Vodă din 7078 (Uricar XVIII 177) se dau: de alți Dinga, ca stăpâni în Firloeşti pe Tazlău. 

Dinga Wajwoda Valachorum 

Dinga c. 1491 (arh. ist. 1,1, 157) 
| 

, Dinga pitar, - Gavril Dinga 

" Odochia 

| 
Toader, Gavril, Drăghici, Măriica 
pitaru!, . vornic Deci Drăghici Dinga din cele 2 spiţe e unul şi acelaş, atunci putein lega strămoşii lor de supt Stefan cel Mare. Dar despre Din- gulești avem ştiri mai complecte în actele Căutişenilor de la Roman, In 1802 răzeşii de Căutişani: N. Bârzul med., Vasile Homc-- cean, Toader Dioga post; şi Sava Dinga și alți ai lor întocmesc o spiță mare de neamuri a urmaşilor lui /van Cauteș: 

Ivan Cauteş 

Maria Cauteş 

Sotie - Sa = Ioniță Dinga stăpâna 1553 stânjeni: | în tot Căutişaail 
Gheorghe Dinga (1553 stinjeni) 

Maria Ruxanda Catrina Savin Stearpă =— Arhire = Gr. Bârzul Dinga 338 st. 2p. 474.7 „601.4 

| 
Andrei Dinga (601 st, 4): 

Stefan, Pintilie, Maria 

  

preut - 201.4 
a | 4006 | 
Safta, Zamfira, 29 35 Pa) — pr. =—diacoa az 88 (vindu:), Gheorghe. Toader SE = - Cf. Surete ms. IV, 123, &
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Supt Stefan. cel Mare se găseşte Dinga boer fără boerie, citat” 

totdeauna între parcalabuli de Roman şi spatar. lar în 1007 Noembre 

23, un Dinga pitar, măsură şi hotărniceşte moşia Tălveştii, de la fân-- 

tâna Onlcenilor, unde a fost Onică, mai îa jos de lieşeşti, dăruit de 

Stefan Vodă măn. Bistriţa (|. Bogdan Doc. Stef. Ii 155). 

67 7084 (1576). Zapis pria care Heana Lazor vinde Urâtei cu: 

100 zloți o a cincia parte din Dragomirești. 

Ge oyao a3 Ha'kna azipep Aasop. cama 43 ca a breacTavie 

cec Banc, AKOX Ipodațoat GDP uacT Maat Nera uacr Pasi 

CO SA4T, H IIPOAaXoM VpATH. Sa A0BpOE 'BO4H (OT CEAD ApAro- 

MUDELIH. WTA € H3BEPET. MON 'UacP CA BBCEM ACXOA. H Eăue Hat 

MORMEE WT CTOA. BORNE. MP aparoanprapit n 00 HacvA”k, 

H KpacT'E KpaXAHZ. Hi PZVprEHVA. 1 HHHX AHOrHy "AAN AOBPHĂ. 

n wkpacTrk Wr Bag. 1 na nikaje B'Bpy MOCPABHȚAIO NAN NEUE, 

RATE +84. 

lată adică eu Ileana, fata lui Lazor, însăşi eu măr-: 

turisesc cu acest zapis cum am vândut din partea 

Mălinei a cincia parte pentru una sută zloți, şi am 

vândut U:âtei de bună voe din satul Dragomireşti ce 

mi se va aleage partea mea cu tot venitul; şi fost-au. 

la a noastră tocmală la masa lui Bonţea din Dra-: 

gomireşti şi lon Năsulea şi Cristea Cărhană şi Gău- 

reanul şi alți mulţi oameni buni, şi din împrejur din 

'Văd(eni) şi spre mai mare credinţă pusu-ne-am ale 

noastre peceţi. La anul 1084. 

Original hărtie. Poartă 3 peceţi în fum, Este şi un suret „sau: 

tălmăcit zapisul acesta de pe sărbie moldoveneaşte de Procopie Arda- 

rievici Golăescul, uricar gospod i dascal gospod în cursul anilor let 

1775. luli 4 dniî. Cf. Surete ms. XXVI, 304. 

lată acum cum e rezumat acest zapis îa perilipsis-ul întocmit în 

1787 lulie 15 peatru moşiile marelui logofăt Constantin Paladi. (Su= 

rete ms, XXXII, 765). 

„„Zapis de la Ileana îata lui Lazor, prin care vinde: 

a cincia parte din sat din Dragomireşti, din partea - 

Mălinei, câtă se va aleage a ei parte Urâtei dreptu 

100 zloți tătărăşti îiind la tocmală şi alţi oameni. lar 

de pe sărbie -s'a tălmăcit de Procopie dascal la 1775: 

lulie 4. . 

 



68. 7084 Decembrie Iq (1575) Iaşi. Petru Vodă Şchiopul întă- ul lucşăni pe Jijia Cumpârat cu 1000 

-Teşte lui lon Golăe logofătul sat 

92 — 

„zloți de Ia Sania, strănepoata Grozai comisul, rescumparată din robie „de la Tătari, 

Ilerpz Borgoaa. Bit MACTI:0 Fenapz. 3eman MOA A dEckon, 0% Npitaoa pa namu n rip'& A “YcHmH Hauunmu OA Ad8c- FHMH Bo4kpn Reaukumu 4 maanmu. Gân | aa un CECTPA EH Apr „PVua. ACaku Magi sun. RuvkoRe kH'Eruiu. crapar BA4AA Hpaka- aaâa | np'koynoarri Ipoan komuca. ne HX ACRPOI EOAR HHkHAL HENONVAKAEHH, ânunpu | cuacgau 
AOTHHHA n Akannua HcripHanai 
HX FPo3A Roque ww crapar 

- Sein Hanau PEUIANIA Ă ca 

HH. H DpOAdAu HX Wpaga n niroata 
1_KV | mewnoe, uro naaa npkata 
Greana Rorgoai. cane | ceao Ha 
arkero sa mau OY Bexin, 'Ta Hpoădan | mor cec Hanu E'kpiomv u NOUTENHOAMY, Boa'bpunr Nav Îcon$S roazu, Beau | Ko aorozerv. sa EAHA 'Tucau, 3447 TATApcRHX. koAu WHH, Hcavn 

îi AVCTaRmEE Ham E'kpuin u ue 

HAH câ WT po | Bic us TA'Tapb, 
“ronin Bo4'kpuu man Icon roaze Be | anti acroder. n sanaarua OYcH.. HenAaHa Tori Biunucan- Ha Nuurkau, <a Sari | TâTapekuyi cy POVEAX caHAH, n cecTpu EH AparSuu. Asukau Magi iun Npăkanata.  np'kovnvuaru n rp 
oVivkam | kukrunn cmapar Basa 

L OS KOdiică, ww mp'ka namu Hu Hp'RA | ovenan nauumu MOAAAECKHMH  Bca'kpu. nenpunuaie wT KSNEK UTo uMaa pata uy | rposa Komne com cerapar GTi „ana Boezoai. na mor EBHUNHCANHOE  ceo euţie er | Adai 'Torai B4 PVKAy Hâiuiemv e'kpnomv H NoireiHomY Bo4kpune nanv Iwnv TOAZH EEAHROAS | acrederv com NpBA namu. no ani HA kee „IX AOEBOROAR Hi Aaroatte Tome Hu DOAHOIO | SanaaTv, ă mu TAROMAEpe H WT Hac EcMu Adu N NOTEPZAHAi Hauiem$ u'tpuoaus, „H NOWTEHHoAMY | Boâ'kpunv, nans Iwu Toazn. Reankomv asroerv -TOE. BIUIE PHCAHHOE ceao umo n awkere 3a Mann OY BEI ka 
„OPHHNV  Bukvnătuie cz BACEM 
"ME OVAMHUIAET, nic ov tac Bare 

Ga recnoanua RA3a4, 

Petru Vodă cu mila 
„Moldaviei; adică au venit 
tuturor a lor noştri Moldove 
Sanda şi sora ei Drăguţa 

a 8€ | oxie nanam'k rotația ui ca 
9 dd ECT Er wr hac ovpui lu 
ACĂ9ASA. NpoTok unt pa ca 
SF3NA. AEK Ai anu. 

-— Kperk nuc, 

lui Dumnezeu Domn țării înaintea noastră şi înaintea neaşti boiari a mari şi a mici. , featele Mariicăi, nepoatele -Cneaghinei bătrânului ” Vlad Parcalab,  strănepoatele
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Grozei comis, de a lor bună voe de nimene siliţi nici“ 
învăluiți şi au vândut a lor dreaptă și adevărată ocină: 
şi moşie din direasele de cumpărătură,. ce le-a avut 
străbunul lor Grozea comis de la bătrânul Stefan Voe-" 
vod, un sat pe Jijia anume lucşănii şi cu loc de moară: 
in Jijia; aceale le-au vândut cel sat credinciosului şi 

_cinstitului boiariu pan lon Golăe marelui logofăt drept 
una mie. zloți tătărăști, când ele s'au fost răscumpărat” 
din robie de la Tătari. Şi s'au sculat al nostru adevă-" 
rat şi cinstit boiariu pan lon Golăe, marele logofăt 
și a plătit toți deplin acei mai sus scriși bani 1000 
zloți tătărăşti în mânule Sandei şi a surorii sale Dră-- 
guţei, featele Măricăi, nepoatele cneaghinei bătrânului 
Vlad parcalab, strănepoatele Grozei comis, denaintea 

noastră și denaintea tuturor a lor noştri moldoveneşti: 
boiari; direasele de cumpărături ce le-a avut străbunut” 
lor Grozea comis de la bătrânul Stefan Voevod, pe 

cel de mai sus scris sat încă le-au dat atunci în mâ- 
nule credinciosului şi cinstitului boiariu pan lon Golăe” 
marelui logofăt, denaintea noastră. Deci noi văzând a: 

lor de bună voe și liniştită tocmală şi deplină plată, 

iar noi aşijderele și de la noi înşine li-am dat şi am: 

întărit la al nostru credincios şi cinstit boiariu dumi= 

sale lon Golăe marele logofăt, acel de mai sus scris: 

sat ce-i la Jijia anume lucșanii şi cu loc de moară în 

Jijia, ca să-i fie lui de la noi uric și ocină cumpărătură: 

cu toate veniturile; drept aceia nime să nu se ameas-- 

tece. Scris în laşi la anul 7084 Dec. 14 zile. 

Domnul a arătat. Cristea a scris. 

Pecete în ceară aplicată desprinsă. 

Originai hărtie. Acad. Rom. Doc. Mitropoliei laşi. Cf. Surete' 

XXVII, 549. Uricul de ia Ştetan Vodă cel Mare, de care face men- 

ţiune uricul nostru, este din 7000 (1. Bcgdan Doc. Stefani | 5F4), şi se: 

spune în el că Grozea comisul cumpără cu 160 zioţi tătărăşti “satul” 

lucşanii pe Jijia de la Ileana fata lui Manole şi de la Dumşa şi Zoica 

featele lui Mihail. Deci în fucșănii de pe Jijia proprietatea în sec!. XV-z 

a trecut prin aceste măni: 
x 

o 
Manole Mihail 

| 
“ Heana —Dumşa şi Zoica
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lucşeni „PRIIANiH 3 ne duce la stăpânul /cuș, Iacuș, anu, “Aume care vine des în patronimica seci. X V-a şi anume lacuş visternicul, „ducșa Taderovici; Iucșa este dim. dia Iuga cu sufixul Șa, lug şa, ca Tom-+șa, Lupșa, Cap--șa, Com+șa, Pop-+-șa şi însamoă Gheorghiţă; lacuş vist. vine cătră 6931, .6933, 6936, 6943, 6945 și 6943 (Surete MS, X, sub âanis). Jacuş cuprinde tulpina tak şi sufixul diminutiv uș; ca Drag, Drăguș, Bog-uș (Buhuş) Balm +uş etc. Jac=ak însamnă Iacob, (AxiE); mai. însamnă AKA şi taur de Tataria.- Cred însă că Iacuș este “Jacobiţă, şi că deci lacușeni, apoi Jucșeni, însamnă Iacobenii. lacuş vist. se găseşte între 1423-—1440 supt Alexandru cel Bun „Şi fIi săi fiiaş şi Ştefan. El are acești urmaşi: - 
„lacuş visternic (1423 — 1449) 

fată Marera 
! 

| 

| DI NI INI : Steful parc, de Hotin Anuşca,  Vasutca fata 
- = luris Buceaţki 

j 
Î 

băeţi 
Urmează dar că lacuşeni — lucşenii — au fost: întemeiați de un Jacuș şi că prin cumpărătură au intrat la Manole şi Mihail, îraţi, cum 

tot prin cumpărătură au trecut la Grozea comisul în 1492, Grozea comisul apare în această boeria cu începere de la 69%, 
când îi urmează lui Neag, trecut ca parcaiab de Chilia, şi stă în 
„Această boerie până în 6994, când îi urmează Şandru comis, iar el e 

;“trecut parcalab de Orhei cu Micotici, unde stă pănă în 6999. lricul 
» BoStru vorbeşte de Grozea comisul,.fiind cunoscut în actele Icușenilor 

„„„*a comis, de şi ta 7000 (1492) el nu mai era comis încă din 1486. [a 83 
„ ani s'au perindat aceste generaţii din Grozea comisul: 

Grozea comis (1478 — 1486) 
=ă% 

Coeaghina 
= Viad parcalab (1528— 1541) 

Mărica 

|=x 
“Sanda - Drăguţa 

———— 

69. Fără an (e. 7054) Februar 12 Urecheni. Zapis de. mărturie 
„cum Drăghici Mâălinescul a Cumpărat cu 290 zloți părţile Maricăi dia 

" « Dragomireşti, 
| 

Ge S&o mn KAaNUA R2Tak. Wwr Sperkun, „ri Toaap npa- „44448 | uro auao n XHAHN, ui Tzaina, Ade  3Hânie. take npit ae | np'EA,  namu Scumu, M&piHKA.. A0uka Ilerpu, HEKUM  Herion0= „2RAena. | AHUNpHCHAOBRAHA, - 34 AOBpon Boa'k cgon. şi HIPOAda caoa
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Apasă WacT. | 84 WTHUMY WT AparoMHpeIn. CB BACEM AOkOACA. 

70 ek U3BEpEm | n MpoAda ApZrHuoBHi MZAHHEcKVA. Păai ABA 

cr B4ăTH | DHRABH POToEH. HHO BACTA4Hc ApărHU MBAnHEcKSA, 

H BANA4THA | eh Back uacT 34 GOTRHHY. HCOOAHA KĂKOK BHLINU- 

mem. cor np'Ea Ham | Îi wT mpi, torii arat A06pu. H CTaph 

H MAaAn. Ad EBAET EMY | 34 MapTopie. npka cha 3anncom 

HANAL. H NoCTARUXOAM  Hauiti | near, "POE Ad ek 3H4Tu, HHC 

v Sp'krknu. dee. gi. 

lată adică noi Clanţa vatah din Urecheani, și 

Toader parcalab, ce a fost; şi Filip şi Tomşa, dăm 

«stire cum a venit inaintea noastră a tuturora Mariia 

fata Petrei de nime silită 'nici învăluită, ci de a ei bună 

vreare şi a vândut a sa direaptă parte de oCină din 

Dragomireşti, cu tot venitul, ce i se va aleage şi a 

vândut: lui Drăghici Mălinescul drept 2J0 zloți, bani 

pata. Deci s'a sculat Drăghici Mălinescul şi a plătit 

dânsei toată partea de. ocină deplină, cum scriem mai 

sus, denaintea noastră şi dinaintea a mulți oameni burii 

bătrâni şi tineri ca să-i îie lui de mărturie denaintea 

acestui zapis al nostru, şi pus-am ale noastre peceaţi. 

Aceasta :să se ştie. Scris în Urecheani. Febr. 12. 

Cf. Surete ms. XXVI, 309. Este şi ua suret: „sau tălmăcit za- 

.pisul acesta de pe sârbie pre moldoveneşte de Procopie Ardarievici Go- 

lăescul uricăriu gospod şi dascal gospod, în cursul anilor let 1775 

Julie 4.“ 

70, Fără an (c. 7084 = 1576). Mart 18. .Zapis de -mărturle -a 

“ui Drăghici Uscatul cum Ileana Lazăr a vândut cu 200 zloți Urâtei 

1ui Drăghici Mălinescul părțile sale dia Dra gomireşti. | 

 Ge-ovao a3 Apariu %EATBA, BZTAX.. AA "SHATH, 9 NpIH- 

„acul. | pa, nad Vana oua AasapoRui. Heknai HenonswAtHa 

l-a WunpHcHASEANA. 84  A0BpOH ROAE : CROH, H-MpOAdAH. CROA 

NBABa. -UacT | 3ă GOTHHHV GOT APAPOMHPELIU: H NBoAâAu spzrn 

“REHN ApBTUA ABAHRECEVA | PAAL AB. er 3aaTu HU. NUHASH 

“poroeu. uuo -Ezerasncik SpaTa H 38ă | NAaTHA Han. cae uc- 

MANA. Hă-cBOHX IIHU'E3H, Mpagn WewBHo, | 3ă max cn Apzrnu. 

„pack uacr 34 OTHHNV, H CR -RZCE ACXOACM. WTo CE | H3BEpET.
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wr npka, namn. A cor npkA IlSpuen. n cor pila autori any | ACEPH Hi capi un Masa. Kako AA WMAET GHTH tn 34 sg. Topie | cum namuna BaNicom, Poe aa cik aHaru. Map ni, 
lată adică eu Drăghici Uscatul vatah, dăm știre: Cum au venit înaintea noastră //eana, fata lui Lazor,. de nimeni silită nici învăluită, şi de bună voia sa și a vândut a sa direaptă parte de OCină din Dragomi- rești, şi a vândut-o Urâtei, fămeaei lui Drăghici Măli- nescul pentru 200 zloți, și bani gata. Deci s'a sculat Urâta şi a plătit Jleanei, toţi deplin cu ai săi bani drepți usebi de bărbatul ei Drăghici toată partea de: ocină şi cu tot venitul, ce-i se va aleage denaintea. noastră şi denaintea Giurgei şi denaintea a mulți oa- meni buni şi bătrâni şi tineri, ca să aibă să-i fie de marturie cu acest al nostru Zapis ; aceasta să se ştie,. 18. 

Cf. Surete ms, XXVI, 305. Cum şi vânzătoarea şi cumpărătoae: 
rea figurează în zapisul adus mai sus din 7084; am dat şi acest zapis. 
de mărturie tot din acel an, 

i 

71. 7084 Mart 18 (1576). Alexandru Vodă întăreşte iul Stolca: 
9 fune pământ în Rusineşti de Sus, cumpărată cu 4000 aspri, iar Ma.- 
riei îl dă un ațigan. - 

T Macrire naziro Iw Satan aps EOEROAA, renanz Bacor: 3EMan Srrpweaayinekou. CHA BEAHkAr un nip'kAo&par AHpUER Bot= 
ROAS cn3 Muyuen BOEROAS.  Aagar TCOAROMH cig noRea'knie | 
CenAgamn. Gronusg, u SnaHuuek em nanate Gopns. u cacHUX! CHOBHX. eAHun HM na KENpunSerui, ratox dA ECT WunS S ropua. 
PSchHelu. wr aea. Paasaca wm MAZRHLUI | EAna Sag ukaa. no-- 
HEXI9 ecT nokSnua Gronue, un XSNaHHia sro copi. 607 Pag 
"4 â€. npurovogu. CPEEpenu. fi sa CANA KpaR: cac MârRom. IE 
DBOAdA 1 ecTr cau PâAvA sa neroa | A0BBO4t Eoate. czc Ssnanie 
BACEM METHIAUI04. n CHILE cE ecT Srakmha. CToHuE tac Snap ee. 
Gopksg. np'Rae MPT2 Aa Apznur CTOHUE ung, 4 ApSr nnkro i 
METOR Aa HE umar. n MAK Aa cr. car TCARAMU  Mansg EARH 
AWHPan Hanate AParmnp. n cz du Hrânkacu. 3a HEVEBAA  Aparatup 
ko kouu. AHXREEW7 | nparowga H  BHA ee 85 anus, 1 
Ya ECT Aa rawe'ben. a EHinpeunS. caşr TENABRaMuH wu FA £c'p i
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CRĂMIA AWT BHUDE. "TEpE ECT Ad AMHXUER CaNepHukS. kpae r. | 
dcnpi d. n Aăă ECF HA HAL OP AcHipH. WT DEA, Bac Cea pa 
marnuu,  Ger pâai A4AcȚ H FernABcAi. Bniuipeun$ caSr îi npea. 

Mu HAROX Aa AS cv cls Enupeuetia wunb ua | UHTAnu, Ba Wun$S 

H BA WNaB. HEMS. H cHiogoai EMS BHSROdiE Hi np'kenSucroa em. 

H HeoTKoromo nenokoakenmo nop'k3 renaBaamn. ceț n cea 
regie | noeTagaEk renaomn. wSnan Îzauio Beanrii .ABOpunt. n 
:xSnan u'bree arati awrdber. n Gran cuar. ui Murp'k auc. n 
BparSa koat. u Sag crea. îi | ron neg, n Gronka Beautu 
nocrkaun, ne, Hibroc Rtanku awrozer n nenea 43 llvputi 
lwcufoa awrder ga nacroann rpaa, BSrSpetpi |! acuma Maprie. pi 
Anu 47 apaata 40 cea retin BaTea EAT. =+3NA. 

7 oo AaăanapS BotBoAa MAcTIIO BXIEIO FocNoAHH, 

Pecetea cusută. | 

Cu mila lui Dumnezeu Iw Alexandru Voevod, domn 
a toată ţara Ungro-Vlahiei; fiul marelui şi prea bunului 
Mircea Voevod, fiiu Mihnei Voevod, dat-a domniia 
mea această poruncă a domniei meale Stoicei şi jupa- 
niței sale anume Soicu şi cu ai lor fii, câţi lor Dum- 
nezeu lea dărui, cum să le fie ocină în Rusineștii de 

sus, din delnița Radului din Plaviş una funie întreagă, 

căci că a fost cumpărat-o Stoice şi jupăniţa sa Sorcu 

de la Radul cu 400U aspri gata de argint, și pentru o 

vacă cu vițel, şi a tost vândut-o însăși Radul de a lui 

bună vreare şi cu ştirea tuturor megiiaşilor; şi astfe! 

sa fost tocmit -Sfoice cu jupanița sa Sorcul înaintea 

morții ca să stăpânească Stoice ocina, iar alaltul nici 

un ameastec să nu aibă. | 

Şi iarăşi să fie slugii noastre Manei un aligan 

anume Dragomir şi cu aținganca sa, căci i-au fost furati 

lui Dragomir niscare cai Mihnea din Craiova ; şi au 

fost aduși ei față, şi au vrut să-i pue în obezi ; iar mai 

sus zisa slugă a domniei meale a fost şi l-a scumpărat 

de la cel de mai sus zis ca să i dea Mihnei în protivă 

3 vaci şi aspri 500; şi a fost dat pentru ei 300 aspri 
denaintea a tot satul Grămătici. Drept aceia dat-am şi 

domniia mea mai sus zişei siugi şi denaintea mea ca 

să le fie aceasta de mai sus zisă ocină şi aţigan de 

Surete şi Izvoade, Vol. XIX. 7
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ocină și de ohab lor Şi copiilor lor, nepoților şi străne- poților niciodănăoară nestrâămutat după poronca domniei meale. Şi acești marturi am pus domniia mea: jupan Ivaşco mare vornic şi jupan Neagoe mare logofăt, şi Stan spatar şi Mihai visternic, şi Bratul comis şi Badea stolnic, şi Gonţe paharnic şi Stoica mare postelnic: ispravnic Neagoe mare logofăt, şi am scris eu Șurin losipov logofăt în orașul de reşedinţă București, luna „1ui Martie 18 zile, de la Adam pănă acmu Curgătorul an, anii 7084. 
lw Alexandru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn. 
Original hăstie, din arhiva d-nei Natalia Viădoianu, lași, — Furtușag de cai. Mihnea din Craiova a tose prădat de Dra- Somir cu nişte ca]. Prius şi adus înaintea judeţuiui a fost pus în o- bezi. Atunci Manea îi plăteşte capul, dâoa Mihnei despăgubire 300 aspri inaintea a tot satului Grămatici, prețul celor ce se hotărâse de judeţ drept dzspăgubire; 3 vaci şi 500 aspri. Domnia dă pe Dragomir şi pe aţiganca lui ca robi Manei;, 
— Afiganii atirâtt, cu a protetic arată proveniența sudică a 

țiganilor, cari au fost întăi cunoscuţi Macedonenilor, cari au pe a 
protetic: aieagere (cetire), alaud (iaud), aromâa (român), ca la noi 
Moldovenescul alămâe, (iămâe), etc, . 

lară suret de pe un ispisoc sărbese tii de la Petru Vodă de întăritură pe cel dintăi din leat 7084... | Precum au întărit a lor sale adevărate slugi Soţu și frățini-său lu: Dragoş şi lui Drăghilă şi ini Teliagă şi Surorii lor Duşcăi, nepoți lui lon Măcău, iarăş din deosebită milă iam întărit întrarostru pământ a] Mol: dovii, pe a “sa driaptă ocină tau Cumpărat tatăsău ion Măcău de la Crăciun și de la fratesău lon Crăciun şi de la sora lor Tudora, nepoţii Petrei lui Pojar dreptu 230 zloți tătărăsti, precum mai pre sus scrie, şi sau Scris şi credința domnului Petru Vodă şi a preaiubiţi- lor noştri fii Iliaș şi Ştefan şi boerii.. ... leat 704 msţa... 24. 
Condica documente IX, 4, sub anno. Cf, doc. din 7048 Mart 10 

Surete XVIII 194, căci ia acesta e greşit cetită data,
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Jată o tacrângătură: 
lon Măcău (t537) 

Măcău 

| 
Soţu, Dragoş, Drăghilă, Teleagă, Duşca 

  

73. 7084 April 1 (1576), regeste. Pentru Muncel, 

„Ispisoc de la Petru Vodă întăritor pe a treia parie 

din gumătate de sat, partea de mijloc şi cu moară şi 

cu a treia parte din poenle Muncelului, Muncelul ro- 

tund şi Muncelul lung, lui Roman lurașco drept 600 

zloți tătărăşti.“ 
Din perilipsisul de acte ale Piotuneştiior. Cf. Surete ms, III, 209. 

74. 7085. Noembre 8 (1576). Iași. Petru Vodă întăreşte măn. 

Moldaviţa satele Miteşti şi Sărăcineşti pe Siret luate în tărie de Ere- 

mia portarul Sucevei supt ton Vodă ce! Cumplit. 

+ Macrire site Hoo Îlerpz Borgoaa. PenAp EMA AA 

AABCON. BHAMERHTO WHNA HeciAi AHCPOM HAMHAI, RZCAA KO. 

manta Ez3pur. Han urvuin Scan | IBT, (W NpIRAOLIA IIPAA, 

Ha. HI MPEA SCHAH MANIA ADA AABCEHANhI BOAEOU AABHHE 

nat Vapuribit erSMEH. 11 cz zeu Bpariaan. ee npkeneazipiia. 

419 | MacPip  a1caAoBuueReui, Erie ET Xpă4i BACCEIȚIE:N 

OPET SI GAME Mau BE Hi NPEHOABAH Mopia. ca Reannor Mag- 

mSpis, ca auorht BOA'Epii WT A6op Ten, 4 MAAOBĂAN Hâai RE- 

ARSE | RaaoeW, PERS, EPE HpHIBHALE Bă Adanile WTO HAaA AT 

AAĂINApA BOBOAN. Ha ce40 MHNTEWIN ui Ha CEAo Ha c3pBABEIDII 

u-o ua Cupra. n cz anu $ Guprkr. uto o | Tu ceace 

BRIINCARUUA HAN MUTEțIN H CAPUA. Id Guphr un ca 

mansa 5 cpr. KSNHA crku monacrup Sacădnapa BOrBOA, co? 

Mopiuna nu'krena "ISpSa covamapk. | Aouka Epnaua nuerikg- 

ka no atnuirereS GSacrie, 34 Ata THEA Hi ABA.CTA BAT, 

TATâpekuX d 'TOTA HpHBHAia gaara cro wm craa amonacrip. Epir- 

mia gigi Tema. | REPAA BuIA BZ3AA TOTH CEAOBE Dpu AI 

Viana BOEBOAH. H HEAGA HAL HHUHCOA, i CYRASAAN UpAaa, dati. 

FAMH HErcoR, Ba Adanie 19 AAA WT Aacăanapa setea | tine 

Athi EHAiBBiue UR BEAHKOE MaqoRă CZ BEAHKOIO mapr$pie uro Ham 

MARSRAAN H MApTĂPUCHAH, CX BOA'BPH WT AROD TCOABAIH, n'a,
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AMN. TA Al CA HauHAtti Heka | Xom îi wBpkrokoa. ca mu IUHABI Aliadihi. £pe cST Hat npagoe wruunS un AdâHIE. 4 Ati Ta. RO H WT hac Adan  nomapzahan ec CT'EH MoHdeTupie wm Ae44cEnia 'roTu | nprkapeuerin ceaone nana Murepri, n Ga- pzunueipin na Gup'kr n ca aanuu & cHp'kr. Kato 44 er n wm Hac. crbu atonacrnupre Spuk. n ca Bzcem pokoacal. n nentepă uns. HHKO | anke na Bi. a XoTap Ta  etomenncannnal. ceata mnTepii n Gzpzunnein. na Gup'kr. n cz aaun $ Gupkr. aa EET MOT Scut crepou reerapoms XoTap. nek5aa u3 i: phkha ou Ed4H. 4 ua ro cer Bkpa nature FEABA Bbiienucannaro Îw nerga Roekoai... n R'kpa Bota Hauiny. B'kpa nana KOSWa AlSpr$ ABOpinia. Hu A04 Bemau. a'&pa nana cuazu | ABopHnka ropnku geaman t'bpa nată Anaponnta. n nana Tagpnaa npzraaanoae XoTHBektik. Bbpa Mâtd 1aNH, n nana teSaa Toazn upakanazoe Heamenektuţ. akpa Hatid | upzus'k n nana KOHApk npakzaaRoae PWwătauckuk. e'kpa nana Gazauaz tepTap'k covuagckare, e'kpa m:na RSuSma n nana kau- P3and NpakzAaBoBt Wwpykerchin, &kpa nana Rapru | ka NOCTEAURA.. Bkpa nana acuta enaTapk. e'kpa uana Lewpri: auer'kpuua, &'kpa nana Hanuka datuHnka &'kpa nana HukSaa croatia. e'kpa Nană Bcopuoyaa koanica, | u t'bpa Bzc'ky Eorăp Hank aoagateruț BEAHRHAUI n maanatti. â o nana ÎSHBOTA. KTo BSaer renapa. GOT a'krie HAUUS. RA Wor Hanitro POAA. AH Na BSA Koro pa | HSBEDET. FCIApA4i EAUTH Hate BEMAH MGDAganer'ku. mor anu MenopSineă Haue sari: n D9PEPEAAEHIE. dau AGH HA Ada N o kp'krina. BanSae arti ecou HA Ada | Hi HoTepzană crku Monac- THppo 34 uro cr sp NpâRce COPHunS. un Adâtie. ă pa Boaulin Kp'knocr n NOTEPEKAEnit. Ta oycu.n EHuenicanuii ai BEAan ecatt Haienă | 'kpnou$ n MoierenomS eoa'kpunS nau Ion8 Poaaw a0roderS: nucarn n hăui$ neuar sap'kaaru Kceu$ nerunuea$. AVCTS Hametatoy. | nneaa, Sâkapia apaaza'kuSa $ Iăcok. B4To ant, MEA, Horapie. n. 

Cu mila lui Dumnezeu Iw 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:0; adică au venit înaintea noastră și îna- intea tuturor alor noștri moldoveaneşti boiari rugătorul NOStru /Jariton: egumen şi cu toţi frații, care petrec în mânăstirea Moldavit, unde iaste hramul Bunei vestiri
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a Prea sfintei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare 
şi pururea Fecioarei Mariia, cu mare mărturie cu mulți 
boiari de la curtea domniei meale şi s'au jăluit cu mare 
jalobă, zicând cum privilegiile de daanie, ce le au avut 
de la Alexandru Vodă pe satul Mifești și pe sat pe 
Sărăcineşti ce-s la Siret, și cu mori în Siret, care a- 
ceale sate mai sus scrise:anume Miteştii şi Sărăcineştii 
pe Siret si cu mori în Siret, le-a fost cumpărat Ale- 
xandru Vodă dela Mariia cneaghinea Turcului sulger, 
fata Eremiei visternicului, pe călugărie Evloghie drept 
una mie şi doao sute zloți tătărăşti. lar aceale direase 
i le-au fost luat de la sfânfa mănăstire Eremia fost 
hatman, când i-au fost luat aceale sate pe vremea lui | 

Ion Voevod și nu i le-a dat nici pănă acmu. Şi ne-a 
arătat înaintea noastră un ispisoc de daanie dela Ale.- 
Xxaridru Vodă. Deci noi văzănd a lor mare jalobă cu 
ma:e mărturie, ce ne-au arătat şi au mărturisit cu boiari 
de ia curtea domniei meale, înaintea noastră, aşijdere 
şi noi cu ai noştri (boiari) cercat-am şi am aflat cu 
ale noastre suflete cum sânt lor direapte ocine şi daa- 
nii; iar noi aşijderea şi de la noi am dat şi am întărit 

înşine. sfintei mănăstiri de la Moldaviţa ceale de mai 

sus zise sate anume Miteştii şi Sărăcineșţii pe Siret, 
și cu mori în Siret, ca să fie şi de la noi sfintei mă- 

năstiri uric şi cu tot venitul şi neruşuit niciodănăoară 

în veaci. lar hotarul acelor de mai sus scrise sate Mi- 

teştii şi Sărăcineştii, pe Siret, şi cu mori în Siret, să 
fie despre toate laturile pe vechiul hotar, pe unde din 
veac au umblat. lar la aceasta iaste credința domniei 
noastre mai sus scrisă Noi Iw Petru Voevod, şi cre- 
dinţa boiarilor noştri, credința dumsale Cozma Murgu 
vornic ţării de jos, credința dmsale Bilăe vornic ţării 
de sus, credința dumsale Andonie şi pan Gavril par- 
calabi de Hotin, credința dmsale lane şi pan Steful par- 
calabi de Neamţ, credința dmsale Brânză şi pan Con- 
drea parcalabi de Roman, credința dumsale Slăvilă 
portar Sucevei, credința dmsale Bucium şi pan Că- 
mărzan parcalabi de Orhei, credința dmsale Vartic pos- 
telnic, credința dmsale Casin spatar, credința dmsle
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Gheoghie visternic, credința dumsale Balica ceașnie, credința dmsale Niculea stolnic, credința dmsale Bor- ciul comis, şi credința tuturor boiarilor noștri moldo- venești a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă cine va fi domn țării noastre dn copii noștri sau din al nostru rod, sau pe oricare alalt Dumnezeu îl va aleage să fie domn ţării noastre a Moldaviei, acela să nu strice a noastră daanie şi întăritură, ci să le-o dea Și să întărească, căci că înşine le-am daţ şi întărit sfintei „mănăstiri, pentru căci îi iaste ei dreaptă ocină şi da- anie. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce sa SCris mai sus poruncit-am la al nostru credincios și „cinstit boiariu dmsale Ion Golăe logofăt să scrie şi a noastră peceate să o leage de această adevărată carte a noastră. . | A scris Zaharia Bărlădeanul în laşi la anul 708 luna Noembre 8. 
Arhiva Leon Ghica Dumbrăveni. Pergament f, bine păstrat, pe: cetea legată cu Şnur roş. 
+ inaccrin EX lw Ilerpz ROEBOAdA POENOAAp BEMAN MOAAaE” €KSH. Cap de bou, stea, Soare, iună. Ia dos nota: îhoaaănnua, MenacTup, Ha cea Murepiu n Ga Pzunhepin, na Gngerk 36. HO, u, " — Lit C. Seratineşti 7085 Noem. 8 (1577) No. 4, — Petre Voevod din leat 7085 Noem. 8 p. Miteşti şi Sărăcl- neşti pe Siretiu. 

Ă Văzut A, Guriţa, 

| Zapis vechiu sârbesc tălmăcit de i mate în laşi la anul 1816 Mart 30. ; de Ioniţă Sta Eu Pâtrașco biv Părcălab, iată au venit înainte me Luca, feciorul Savii din Movileni şi şiau vândut partea sa de sat din Roşiori din al treile parte al cincea parte şi cu tot venitul, pe aceiași au vânduto- Cozmei din Bărboşi drept 60 zloți, carele Cozma i-au plătit denainte noastră; şi au fost Toma din Brj vătavul şi alți mulţi oameni. Și pentru aceasta iarăși au venit Simion feciorul lui Baloș; şi iarăși au vândut



una bucată dintracelaş sat de la Prona pănă în parte 

a isăceştilor şi cu patru pământuri în țarină drept 50 

zloți; pe care are săși facă şi întărituri domneşti... 

Academia Rom. ms 234, fila 12, cf. Surete ms. XLVI, 398, 

  

76. 7085. Iulie 9 (1577) Iaşi. Petru Vodă Schiopul întăreşte 

impărțala de țigani între Simion Popăscul şi Lupul. 

-- Îerpa Boegoaa. BXÎ Mac Îie renApa Bemait MOA AdBckCH. 

wa npiuaciua npa, naatii în ngha taina goa'kpu. Ham caSru. 

Cu micon Hs0z i CKOVA BBIBUIÎN DSCTEAHHK. CH TARpHA HODACKOȚA 

WAVIIOVA  EHEUIÂU "PH useneatu. cun Macradia etni aepHA 

Monaciovya, WW7 HK Aobpeti BOA, | tuia RENOVARI, dHU- 

HiicHACBAtI, Hi Pasa kana UBSMERAO CORE rBoil Npâgin Xonar 

unraun. naiztitiat Pagva ! ÎN ela ere Iapacaa. u cun n Gumnwu. 

a Houar H Mesta er. Arata, kapea. ui ax [Tg Ahr te 

ASCPAASC 83 ua ASA Bubuniii i MOCPEALHE. Ch Nacracin. Hrua 

tenace Magia. ui Rapua n Tu ron ATU, d Ea dacr 

CHACO NOUACROWA  GUBUIĂN "PI HOCTEANHE | cun Fanpna. no- 

maenva, aecraace PasSă n xena ep. apara. Î cub BX Guaieon. 

no au  ena/kiie E upazor pazsahaciie | ii Aaroano  MeAS 

IAU, d Ai "PAROMALDE HOP Hâc Adi în NOTEPBANAN ECMRI HA. 

POT BMMEPELENRII OA | UPA, KARD AA CT Wa i AWP ac 

BEpVur it. d Npnăuaie WP9 Maat îi NATAB UNICA SI PICTA Tevp- 

Pie BDAT AVIVA, 1 MAEI AVENUE, GiuiiwuS nenackva, Keanu (ce) 

mes born Roegoja 5 rac. NpOTOR HI Aa CE Saar. me Ste 

BATI x 376, OA UI. FCIANA KABtă, 
Fenze Bea AOTOĂET CYUNA fi HCRGA. 

— ASaiiTrpv Î Xickognu NHCAA. 

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 

Moldaviei; adică au venit inaintea. noastră şi înaintea 

a lor noştri boiari, ale noastre slugi Simion Popăscul 

fost postelnic, fiiul lui Gavril Popăscul, şi Lupul fost 

iarăşi postelnic, fiiul Nastasiei, fămeaia lui Gavril Po- 

păscul, dintru a lor vreare de nitaeni siliți nici asupriţi 

nici învăluiţi şi au împărţit între dânşii ai lor drepţi robi 

țigani pe numea Radul şi fămeaia lui Parasca și. fiul lor 

Simion; şi Ignat şi tămeaia lui Măriica, şiCarcea şi iarăşi
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trei copii; şi s'au cuvenit în partea Lupului fost postelnic, fiul Nastasiei, Ignat şi fămeia lui Măriica şi Carcea şi iarăși trei copii; lui Simion Popăscul fost iarăşi postelnic s'a cuvenit Radul şi fămeia !ui Părasca şi fiiul lor Simion. Deci noi văzând a lor direaptă împărțală și împăciuire între ei; iar noi aşijderele şi de la noi am dat şi am în- tărit înșine lor cei de mai sus zişi robi țigani, ca să le îie lor şi de la noi nerușeiţi ; iar privilegiile ce le-au avuţ le-au fost pierdut socrul lui Gheorghe. Țratele Lupului și semințenie lui Simion Popăscul, când ou ars  lon Voevod Iașii. Drept aceaia altul să nu se ameastece. Scris în laşi la anul 1085. iulie 9. | Domnul a zis, Golăe marele logofăt a învăţat şi a iscălit. | 

—+ Dumitru Gănscovici 
a Scris 

Original hărtie; acta C. Crupeaschi laşi. cf. Surete ms, XIV, 489. Pecete în ceară aplicată, căzută, Arderea Iaşilor de lon Vodă. De acest fapt vorbește cronicarul Ureche, Ion Potcoavă Creţul, zis de domaie lon Vodă, a scos din scaun pe Petru Vodă Schiopul în 7085 Noembre 23 (1576). Şi zice 
cronica : „în a: patrule an al domniei lui Petru Vodă, în anul 7085, un Ivan ce-i ziceau şi Potcoavă... şi după poticala iui Petre Vodă contra Cazacilor, oastea lul Petru Vodă a dat dosul şi izbânda a rămas la Cazaci. Deci au mers Cazacii fa Iași de au apucat scaunul Potcoavă Noembre 23.« (Let 12 231). Documentul nostru' rectitică spusele cronicarului, care zice că 
Petru Vodă după atungarea lui lon Vodă Potcoavă zis şi Creţul a 
venit în laşi şi sa aşezat al doilea rând în scaun la 1 lanuarie- 7086 (Let 1: 232). Faptul că la 9 luiie 7085 aă acest document din Iaşi, 
arată că războaele cu Ion Creţul Vodă au fost mai sumare și domnul 
şi-a recăpatat Scaunul mai de vreme, — Neamul Popăscu. Ispisocul nostru ne dă câteva lămuriri 
despre neamul Popăscul, în Arhondologia țării din secl, XVl-a. Primul 
Popăscul amintit în drcumente e paharaicul lui Petru Vodă Rareş cu 
începere de la 1530, urmând în boerie lui Felea ceașnic. espre acest Popăscul ceaşnic avem următoarele Ştiri: 7038 
(Gh. Coriolan „P. Rareş« 17); 7039 (Surete 1, 10), Radu Roseti, 
» Bohotin« 47); 7040 (Surete 1, 130); 7027 (Surete IX, 23, XVII 2); 
Uricar XVIII 185 (arhiva, laşi. II 177); 1Ispisoace ] 1, 60) (N. lorga 
Doc. V, 212, 388). 7043 (arh. ist. 1, 1, 83 Ispisoace 1, 1, 162) 7044 
(ci „gamor, 95) 7045 (Uricar XVII, 194); Surete XVIII, 192; ms. 

Stefan Vodă Lăcustă îi rădică la rangul de parcalab de Hotin 
în 7047, 7048, 7049 (Surete XVIII, 198, 287; 1, 237) 7042. Cu revenirea 
în scaun de a doua oară a lui Petru Vodă Rareş, Popăscul e scos din 

r
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Doerle, şi ncamul său decade. E greu a spune din ce sat să fi fost 

acest Popăscul, rădicat în boerie între 1530— 1540. II cred a fi din 

Urecheşti, despre care vorbesc pe larg actele Coţofăneştilor (vezi 

Isplsoace. și Zapise în indice supt nume). EI îşi împărția moşia Ure- 

cheştii cu alţi 3 fraţi şi cumnaţi ai săi, căci moşia umbia pe A bă- 

trâni: Scântee, Paţa, Mircea şi Popăscui (Isp.1V,2, 154). 

Un urmaş-oepot a primului ceaşnic — e comisui Popăscul din 

7087 Aprii 26, supt Petru Vodă Schiopul (Surete 11 34). Dacă îl luăm 

pe acesta ca Vasile Popăscul al actului din 7129 Mart 28 (Ispiscace 

|, 2, 138), ar eşi aceşti urmaşi cu această încrângătură : 

Popăscul din Urecheşti cătră 1500 
| ! 

Popăscul paharnic între 1530—1540 

Gavril Popăscul cătră 1560 
| == Nastasia 

Vas, Popăscul comis cătră 1579 (cel bătrân), Simion post., Lupul post. 

cătră 1620 

iftime Popescui, Vasile Popescul din Munci, lon Popescu zis Cojocarul 

! (din Urecheşti) 

  

  

  Sanda,  lonaşco, Varvara, fată cătră 1660 

Pătraşcu = Tofan =Zaharia Gaitona, Tudosia, Maria 

Vasiica, loan cătră 1700 

"+= "T, Batnariu 

77. 7086 Mart 14 (1578) regeste. Pentru Oteşti. 

Ispisoc de la domnul Pătru Voevod, şi care arată 

că David şi sora lui Neaga, nepoţii lui Ivan, şi străne- 

poții lui Straromir și neamuriie lor Trifan şi fraţii lui 

loan şi Ignat și surorile !or Mariica și Frăsina, feciorii 

lui Stan, şi suroriie lor Ghinda şi frații. lor Macsin și 

Ichim şi strănepoţii lor Ciurlan şi Ceucan şi Merlan fii 

lui Costin, şi nepoții, îii Nastasăi surorii lui Costin, au 

vândut lui "Bucium vornic din a patra parte de sat 

Oteșiii, a şăsa parte.“ 
Din cartea de judecată din 1812 Mart 15. Acta Gh. Strat. 

  

73. 7086. Iunie 20 (1578) lași. Petru Vodă tatăreşte lui Itrim 

ŞI fraților săi satul Gârbeşti şi 2 mori în $Şacovăţ şi pe Veja. 

ACTII PEApB BEMALU AGOA AABCKSH, 
+ llerpa ocgoaa Bio A 

npka nau | atu avaqaseknat wi piara mpa, adu Hi
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Boa'Bpa. Maniu caSrii Gipea nn ceempa ero TSacpa un păr tr 
catirap n Gopa n Toaak | fi mvpaa n Gaga. cyen cuge Hukoapă, 
în ÎAAOBAANL Hâsi CA BEAHKVIO KaACBOY | H CA BEAHROIO AlapToţii: 
în GDSoanti Mu mexitauu, n ca GoA'kpi WT ARep FCIABasii. pexdun 
epe pu | aici: Kvreknere uro nataa somer AY. HHKVapă GONHUĂ 
wr crâpare Grezana Boegoai Ha | ceao rpagelți ua INarereaa. 
n ez avkeroie OT Manli. CV uakeeia, WTo Bia RS ! ui 
corav tig. Mukoapă wunuă cor nana Aupus Aura. sa ABA cre 
n neratekT Bam mavapeuy, n Puii i ApSr OVpiR uTro HAăa 
HARI VU FIX HMROApĂ (OMU. WP cPaparo Gredana gortoqi. 
na | apa avkerbr cor amanuu OV UIARCREV, ÎI FANA achita Fac 
oYhaader 4 cyerie | aa. ey wakokena.. Datu Iji0 Bia tmoY 
KSIAEHĂ:, (OP Wata nino Ba co ABaatehr Baa | varapenny. 
H XoTrap hm ank avker'ky za atanu. na UIAKOREA. H 'TOTA Ha= 
Cha IO Yi Hasaer woveni: esta OV takeBeu, wr everie 
ea rep'k. a 'roru GHIMHicaHHUY pu | Ruai HArăRiia BY du Agenka 
CUB RVpRA BYE uiitoâpă Wu. Roan npuaSuna cb | can 
Vâ3 PBĂNTI 40 rac ROAH BU40 tati BOFROAA 'Paato. A ovaugaack 
OY Fe, PA HAVE '-Ra cnete pcâiv uitau mere aa arteta(tmv); 
EN CA FANA TalcTpv "Tvprekaa. ui ca "rpiatelr ! Hi uecrr aa 
TATâpekHj H Henticok 3a atapropie uro count haaani wr [oana 
BorzoAi AH | cvpRakoa cro a he coun Ban HEICCTARAEHII. Hdd 
nabA'E Gpaszauuz n Bpa | Tita ero cuone Gopu n Ranrapu, Ba Tor HENHCWOE, 407 [na gotBoaf. AH ui ca ui tuia Boa'kpu. nckakoa 
î wpkreyoa cz naninat  Amaatui ru AAACXOM Ha H 0VTEpA | ANKBat. Kako Ad cer Hai tor hac ui ca tace ACYoAoa. Sen page "r'Bk Buumuicantit ceaay. la su Arpasu. npo IO ccT Ba- ca wriuna ui kana. n wm euivun vei Huno 
dt GPEBZLĂ n Eparita ero cnote Gogu. n Ban rapv. 
e depui. Tha aitpearit. ni ua Ad C He 4 
ae | To nau, 

APĂ RUN: 

| ARH AARaA 
OVAHUISET Tipe, chat. 

MHC V tdc BATO 35. uk renABA pru, 
, BEA AS. VU, Hi Heiaa, 

via. 

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei, adică a venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri moldoveneaști boiari, ale noastre slugi Efrem:
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şi sora lui Tudora şi fraţii săi Baitar şi Sora şi Toadea 

şi Jurj şi Sava, toți ficiorii lui Nicoară Oniţă, şi s'au 

jăluit noao cu mare jalobă şi cu mare mărturie şi cu 

megiaşi de prin 'prejur şi Cu boiari de la Curtea dom-: 

niei meale, zicând cum privilegiile de cumpărătură, ce 

le-a avut tatăl lor Nicoară Oniţă de la bătrânul Stefan 

Voevod pe satul Gărbeştii la Şacovăţ, şi cu locuri de: 

moară în Şacovăţ, ce i-au fost de cumpărătură tatălut 

lor Nicoară Oniţă dela pan Mirciu Liga drept 250 zloți 

tătărăşti, şi iarăşi alt -uric ce Pa avut tot tatăl lor Ni- 

coară Oniţă de la bătrânul Stefan Voevod, pe doao- 

locuri de moară în Şacovăț și o prisacă, unde cade în 

gura Vejii în Şacovăţ, iarăşi ce i-a fost lui cumpără 

tură de la Paşco Oană drept 120 zloți tătărăști, şi 

hoiarui celor două locuri de moară in Şacovâi şi cea. 

prisacă ce cade în gura Vejii în Şacovăţ, din gura 

Vejii în sus; iar cele de mai sus privilegii le-a pierdut 

lor Andreica, îiul Juriei, : epot lui Nicoară Oniţă, când 

i sa întâmplat o dată să vină la Iaşi, când a fost Ioan 

Vodă acolo, şi i s'au luat în Iaşi, căci ducându-se spre 

casa sa cam băut le-a fost pierdut cu o traistă iur- 

cească şi cu 36 zloți țătărăşti. lar ispisocul de mărturie 

ce ei lau avut de la loan Voevod noi i lam rumpt, 

pentru aceia, căci ei n'au fost puşi pe cealaltă semin- 

țenie a lui Bărbănţă şi fraţii săi, feciori! Sorei şi a lui 

Baitar cu acel ispisoc de la loan Voevod, Noi şi cu ai 

noştri boiari cercat-am şi am aflat cu ale noastre su- 

flete, deci am dat și am îatărit ca să le fie lor de la 

noi şi cu toate veniturile, toate deplin cele de mai sus 

scrise sate, cum să le stăpânească, căci că le iaste 

tuturor ocină şi moşie şi sunt nepoți toți lui Nicoară 

Oniţă ; iar Bărbănţa și cu fraţii săi, feciorii Sorei şi a .. 

lui 'Baitar, ei să dea 800 aspri celor de mai sus ZIȘI» 

şi altul să nu se ameastece înaintea acestei cărţi a 

noastre. . 
| 

Domnul a zis. Scris în laşi la anul 7086 lunie 20. 

vel logofăt a învăţat şi a iscălit —- Luca 

Hărtie, Pecetea în ceară roșie aplicată supt hărtie romboidală. 

Comunicat nouă de avocatul Mavrodin. Cî. Surete ms. XXXV. 82.
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Asupra. acestui ispisoc avem un suret al marelui Evloghie, pe care îl dăm aici spre a şti felul cum traducea acest mare dascăl în siavonie -(Surete ms. XXXV, 425): 

„Suret de la Petru Vvd, leat 7085 Iulie 30 (sic). Au venit înaintea noastră și înaintea boerilor noştri Moldoveneşti Efrim şi sora lui Tudora, şi fraţii ei Băitar şi Sora şi “Toader și Giurge şi Sava, toți nepoți lui Nicoar Oniţ şi sau jăluit noî cu mari jalobă şi cu mare mârturie, de la megiaşii di pi impregur şi cu boiarii din curte domnii meale, zicându că aceaste direase de Cumpărătură ce au avuţ tatul lor Nicoar Oniţ de la bătrânul Stefan Vodă pre soiul Gârbeștii pe Sacovăţ cu loc de moară în Șacovăț, tau fostu Cumpărătură tatălui lor Necoar Oniţ de la Mirciu Liga drept 250 zloți tătărăşti şi alt uric ce au avut tatul lor Nicoară Oniţ de la bătrânul Stefan Vodă pentru doai locuri de moară in Șacovăţ, şi cu loc de prisacă, unde cade în ura Vejii 1aq Sacovâț, de la gura Vejii în sus, care aceale scrisori şi dresuri leau pierdut Andreica fetorul Giurgii, nepot lui Necoar Oniţ, când sau tâmplat de au venit la Eș în zilele lui Ioan „Vodă şi sau îmbătat la Eş; deci mMârgându el la casa ui leau pierdut cu o draistă turcească și cu 36 zloți Zătărăști şi ispisocul de mărturie cau avut ei de la loan Vodă noi lam rumptu pre dânsul, de vreame căci nau fost pus pe alte nea- muri, pre Bărbănță și pe fraţii lui, feciorii Sorii și Băitar, întracel ispisoc de la lon Vodă. Pentru aceaia N0i şi cu ai noștri boiari am cercat și am aflat cu su- fletele noastre şi am dat şi am întărit ca să fie lor şi cu tot venitul toți în tocmala ataia, ce scrie mai sus, ca să ție cu dreptul toți ocina şi moşie de vreme că „Sânt toţi nepoți lui Necoar Oniţ. lar Bărbănţa Şi cu fraţii lui, feciori Sorii și Baitar, ca să aibă a da 800 aspri celor zişi mai sus. “Şi altul să nu se amestece peste carte noastră, 
„Sau tălcuit în şcoala sluvenească de Evloghie dascal. 

In dos: Ispisoc de la Pătru Voda pentru neşte sarcini ce şau 
pierdute, Cf, 

” A
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79. 7086 Iunie 23 (1578) Ia şi. Petru Vodă scrie carte la An-: 

dreica vatag în pricioa datoriei de 800 aspri a lui Bărbănţă pentru: 

Qărbeşii. 

[l:rpz Bocgoaqa. BIO MAcTIr PerApA BEMAN AA AAECKOI. 

numea caSsk nautaS Îuapenka. | EATar. Adtato TH 3HATU. Ep£ 

ch orekraan npha, aan Anapgena n Ileroz Baraxu |n non 

dată n AGSRUNA HA CA BPZASAHIE. HI CA BpATII £ro C& WHHU,. 

H CZ BpATH £r0 | 8a Ano OTHBBY WT CPZBEȚIA (po What 

APARAT. Ba AUC COT denpii. TAK BPABZHUE N Bparii cro|H 

[on 1 BpaTi ere Wii ck HAN KAkO aBH AdAn TOT VOCAH 

COT AcNpIi. OV POMALCTEO | YpucTogo. HpoTox fdko B30iiui cre 

AUCT nam. d "TH caNoTpku koan BVAET 9 Toro AHZ | a whn 

AG Ada "TOTH nunkân _B£3 pui, AHoru, 4 40 Tor Ala AB 

APB:EAAN WTHUHV 4 ECAH. BVAVP AATH nunkau. BvavT con 

B23UTHU WOTHHIV, WM MAK HE VOI, | CENAtA per. NHE Y tac 

RATO =+308. RH KT, 
BEA AVC vu, n "Pup 

Petru Voevod cu mila” lui Dumnezeu Domn ţării 

Moldaviei, scriem slugii noastre Andreicăi vătag, dă- 

mu-ţi de ştire cum s'au părât înaintea noastră Andreica 

şi Petru vătaji şi pop Alexa și soțu lui cu Bărbănţă 

şi cu fraţii săi, cu Oniţ şi cu fraţii săi pentru una 0- 

cină din Gărbeşti, ce ei o ţin pentru 800 aspri. Astfel 

Barbănţă şi fraţii săi şi loniţă şi fraţii săi, ei s'au a- 

părat cum au dat acei 800 ăspri la Naşterea Dom- 

nului, drept aceia cum vei vedea această carte a noas- 

tră, iar tu să le arăţi când va fi la acea zi, iar ei să 

dea acei bani fără multă vorbă; iar de la acea zi €i 

să-și stăpânească ocina, iar dacă vor fi dat bani, ei 

îşi vor lua ocina, și altfel să nu faci. 

- Scris în laşi la anul 7086 lunie 23. | | 

Domnul a zis. Marele logofăt a învăţat.  —Tiron. 

Original hârtie. Pecetea cu exerga: MacTil) BXIP ÎW N6Pp& 

ROEROAA. TELApR BEAAN MOAAARCKOH In dos nota: „carte gospod pe 

sărbie dată Andreicăi, de va da Bărbănţă cu fraţii lui şi cu Oaiţă 

800 aspri să lipsască din ocină“. Ci. Surete ms. XXXV. 75. 

ÎI a
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80, 7086 Iunie 29 (1578) Iaşi. Petru Vodă întăreşte urmaşilor 
ut Nicoară Oniţ stăpânire pe moşiile Gârbeşti, Tunguiei, dând câştig 
„de causă şi lui Barbănţă cu ai săi ca corezeşi, 

llerpa Botgoqa. Băii AMAcTieio fcHApa BEA APA AdEcReu, 
“ww mpiigcrta nipba Han |n pa nana awvaaageknatn 
Boa'kpu. nam cari Toag:k n vpa n Gaga | ui cecrpa ny 
Tsaopa ari Hukoapa vwnnua. n na'Boennkone uk Eapum n 
Gopa. | ctcrpa uţ. i Banrăâp. Scu cnnone Hukoapă Oua n 
mbraancik cac Bpacziuă. | îi ca panta ere. kr creea 
“Gopn pană ceao Ppaseţii n ceao TSursai:, n ca man iu “Ana 
BVKAT BEMAIO, WOP. KACKoEIJII. H roaoguna wr noaka atotacrupik | 
noaotnia wrka Ilakogziuv, To BHA0 Mal. VOCE MW Nouă 
dvanTpv | we Gvuat. pes ax ccm um wrnun$ n At annus. 
tAROK Bhinptuetuk. n ET um A'Ra, Înkoapă winujă. mako Tal, 
TAN AB ENE He AOTAIETA ANCT | or ig. Kato He cm nat 
makaeuote, nu bere HA WOrHuua. n ABAnna, | anv camu 
BABAAn pb, Haatn,e a cr Hat akm. n ccm Mora. n 
ABanu + Ha. ranco nat ea mr BWUIDEUEHNUX cena. a How Koan 
BUA0 Hp AH cra | pap lerga noecai ă nona AFâTpY wT 
CSuap'k accea up ca canu Spui. u | ez3'ka ia by ceaaj, 
AvRH te XoT'kan cveratnTru conu WPHitna. | a nS aan eu ca 
SAP PATApeRHX, N ckSnain cotn toriuna, a Bpzzu ăn 
Boaritaa akru Gogu negor'kan roran AGBaru riuw'hau ! ua 
Oro A Bi SanaaTnau, va Onu Heron nocraturii. v Tor 
nenn |cok wr Îlerpa noros, to a n ca ramai Roa'bpu 
Hekâgea n WBp'kro | koa cz Hanna Adam, ast ccr um wr- 
Mun. tă Hi Tia. n Adi Aokoa nm u OVTRPAANOM Hako AA 
cr tai Bac'ka pane aa rr ceia, n Aa | tratate tai BoatiTi 
40 aci, HCZ EBgtul ACXoAcdi. Î HH Aa c ue p | atntuaer. 

Muc v tac aro ans Ion «9. ! Tenawz peu, — avieu 
BEA 407. vu, 

Petru Voevod cu miia lui Dumnezeu Domn ţării Moldaviei; adică au veniț înaintea noastră şi înaintea a lor noștri moldavenești boiari ale noastre slugi Toader și Jurja și Sava şi sora lor Tudora feciorii lui Nicoară Oniţă şi seminţeniile lor Efrim şi Sora sora lor şi Ba- itar, toţii fii lui Nicoară Oniţă, şi s'au părât cu



Bărbănţa şi cu frații săi, copii fiului Sorei pentru satul 

Gărbeştii şi satul Tungujei şi Cu moară şi cu o bucată 

de pământ din Căscoeşti şi jumătate din poiana Mă- 

năstirii, jumătate despre Şacovăţ, ce le-a fost lor cumpă- 

„rătură de la popa Dumitru din Suceava ; zicând cum 

le iaste lor ocină şi moşie ca și celorlalţi de mai sus 

scriși, şi le iaste lor moş Nicoară Oniţă ca şi lor. Ast- 

fel ei încă au aruncat Cartea de la dânşii, cumcă nu 

le sunt seminţenie nici nu le iaste lor ocină şi moşie. 

lar ei singuri au arătat înaintea noastră cum. le sunt 

lor seminţenie şi le iaste ocină şi moşie ca şi lor în 

cele de mai sus zise sate. lar când apoi a fost în zi- 

lele bătrânului Petru Voevod, iară popa Dumitru din 

“Suceava i-au răpus pre ei cu un uric şi le-au fost lua! 

lor ceale sate. Ei atunci mau vrut să le rămăe lor 0- 

cină, ci le-a dat 240 zioţi tătărăşti şi au scumpărat 

singuri ocina, iară Bărbănţă şi cu fraţii săi, copii Sorei, 

mau vrut atunci să iea bani la aceasta nici să plă- 

tească ; astfel ei n'au vrut să-i pue în ceal ispisoc de 

ia Pătru Voevod. Deci noi văzând şi cu ai noştri bo- 

iari cercat-am şi am aflat cu sufletele noastre cum le 

iaste lor ocină şi moșie ca şi acestuia, și le-am dat 

şi le-am întărit cum să Is fie tuturor deopotrivă în 

ceale sale, şi să aibă a le întoarce 800 aspri, şi cu. 

toate veniturile, şi altul să nu se ameastece. 

Domnul a zis. Scris în laşi la anul. 7086 lunie 29. 

vel logofăt a învăţat. Lucaci, 

Original hărtie. Acta avocat Mavrodi; Cf. Surete ms. XXXV, 

57. Daspre Nicoară Oniţă avem surstul ispisocului lui Stefan cel Mare 

dia 6991 Aug. 14 (1483), publicat- mai sus (Surete XVIII pg. 18), 

-uade am dat și o încrăngătură de urmaşi ai lui Nicoară Oniţă. 

  

————— 

81, 7086 Iulie 12 (1578) Iaşi. Petru Vodă întăreşte diacului 

'Stetan cumpărăturile făcute în Zăvoiani — jumătatea din sc.s—cu 

"180 zloți de Ia strănepoţii Marinei. 
- 

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn ţării 

Moldaviei ; iată au venit înaintea noastră Ursu şi sora 

Aui Odochia şi Chelsiia, feciorii Salomiei, nepoți lui
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“Florea, strănepoți Marenii, de a lor bună voe de nime siliți nici asupriţi şi au vândut a lor direaptă ocină și moşie din direase de împărțală ce au avut străbuna lor Marina de la tînărul Stefan Vaevd din giumătate de sat de Zăvoiani din partea de Sus giumătate și cu moară; aceaia au vândut-o Slugii noastre lui Stefan diiacul pentru 200 zloți tătărăşti. Şi au stătut sluga noastră Stefan diacul și au plătit deplin acei 200 zloți înaintea noastră şi înaintea boiarilor noştri. Şi iarăși au venit înaintea noastră Gorghi şi fratele său Toader şi.surorile lor Nastasia i Voica i Anuşta, feciorii Costei, nepoți lui Micotă, strănepoţi tij Mărinii, de a lor bună voe şi au vândut a lor direaptă ocină și moşie din acelaş de mai sus scris sat și uric din giumătate de sat din Zavoiani din partea cea din SUS giumatate a treia parie, aceaiaşi au vândut-o iarăși Slugii noastre lui Stefan diiac pentru 340 zloți tătă- răști şi au stătut Sluga noastră Stetan diacul Şi au plătit toți deplin acei :340 zloți înaintea noastră şi îna- intea boiarilor noştri. 
| ŞI iarăşi au venit înaintea noastră Crăstina fata lui Sacotă, nepoată tij Marinei, de a ei bună voe de ni- meni silită şi au vândut a ei dreaptă ocină şi moșie tot din acea de mai Sus scrisă giumătate de sat şi uric din giumatate de sat a doua parte ; aceia au vân dut iarăşi slugii noastre lui Stefan diacul drept 240 zloți tătărăşti; și au stătut Sluga noastră Stefan diacul şi au plătit toţi deplin acei mai sus scriși 240 zloți tă: tărăşti înaintea noastră şi înaintea boiarilor noștri. Deci să le fie lor întăritură de la n0i Cu tot venitul. Scris in Eși la anul 7086 luli 12. 

Domnul a zis, Marele logofăt a învăţat. 
Pecetea domnească desprinsă | 

„Tălmăcit de pe cel sărbese de loan Vladovici paharnic. 

Cf. Surete ms. XUII, 144 _ I proprie- 
tății în Zăvoianj. , b. lată mersu prop
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din jos x. "3% din sus Mărina 1520 
  

  
  

  

  

Florea, _] Micotă, | Sacotă 

Salomia, | Costea, | Crăstina 

_ i Ss e x 

“4 din % de sus a], als inde a 

Ursu, Odokia, = 3 z Ș 3 vin a 

Cheisia vând cul £ ȘISIE'8| 27ărti | 
200 zloți | | * leuz40 zioţi| & 

vând cu 340 zloți | 8 
  

Stefan diacul, care 

j cumpără cu 780 zloți       
  

  

82. 7086 August 9 (1578). Pe un Tetraevanghel, scris în măa, 

Bistriţa, 

4 CRIN PEPPOHBĂNTEA CBVBOPH îi GOKOBA N0NI | PANTA WT 

KAMEH H CANDAKHHUA CEOE VEAORHA | Aa EBAET HA g'kuna nanar 

H EXACT CHWE HM Baciane | Hi EXALT HENDOAAR. dlpt. FTO Ne- 

KScHT ca Np9 | AATH BE8 MOBeA'EHia Hai, Pi cEOHAM POA. HAN HI 

NAEME | HHK Ad GXAET NpORAAT WT BA wm gekg cr. ră | 

HE NBOAGA fă HĂ UEPET E HEAI. H MANTE Bd 34 HĂ | Are Koero 

EETA CĂTBOPHA. BATO =+31l5 | Mcua aBr$cT ș, AH. pH AH Ilerga 

BoeROAa. n npu muirponoanT Kup flacracie Gvuagckaro | rpaa. 

n pn însmen'k gewaocie RHCTpHUECkArE Mona | cTnp. 

Gau merpotvrah Tinca anoro rp'kuiinu. credan non L'anra. 

Acest Tetraevanghel Pa făcut şi ferecat popa Gligă 

din Piatra şi cu soţul său Evdochia, să le fie lor vez” 

nică pomenire şi să fie și fiului lor Vasilie şi să nu 

se vânză; iară cine S'ar ispiti să-l vânză fără voea 

lor şi a copilului lor, sau alt neam să fie procleat de 

Dumnezeu; şi de toţi sfinţii, nici să-l vânză, ci să se 

citească pre dânsul și să rugați pre Dumnezeu pentru 

sufletele lor, care Pau fost făcut la anul 7086 luna 

August 9i'zile; în zilele lui. Pelru Voevod, și în zilele 

Mitrapolitului Anastasie al cetăţei Sucevei, și în zilele 

egumenului Teodosie 'al mânăstirei Bistriţei. 

Acest Tetraevanghel la scris mult greşitul Stefan 

popei Gligăi. 
Surete și Izvoade, Vol. XIX.
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După un decalc făcut de păr. lon Antonovici, azi Episcopul Iacob 
al Huşilor, care l'a publicat în a sa lucrare „Mănăstirea Floreştii 
Bucureşti 1916 pg. 106 cu înlăturarea uitimului rând, care spune că 
Pa scris Stefan pentru popa Gliga din Piatra«. Ct. Surete ms. XLIV 
937, Tetraevanghelul a fost scris în mănăstirea Bistriţei, de cătră 
călugărui Ştefan, căci numai aşa ne explicăm de ce s'a pus şi egu- 
menul Bisiriţei Teodosie. 

83. 7087 Oct. 6 (1578), regeste. Pentru Oteşti, 

Ispisoc de la domnul Pătru Voevod că Dumitru 
ficiorul lui Stănilă au vândut lui Bucium vornic toată 
partea din Otești care este cuprinsă şi la ispisocul lui 
Iancu Vodă. | 

(După carte de judecată din 1822 Mart 15). Acta Gh. Strat, 

  

84. 7087 April 5 (1579) lași, regeste. Pentru Strâmbii, pe Cracău, 

Petru Vodă întărește vânzarea ce Mărica fata lui 
Drăghici visternicul, nepoata lui Stârcea, strănepoata 
lui Dragoș, răstrănepoata lui Dragomir, pe ispisoacele ce 
le-a avut de la Ilie şi Stefan, răstrămoșul lor Dragomir, şi din dires ce l'a avut Dragoș de ia Stefan Vodă cel bătrân, ce o face în moşia Strâmbii pe Cracău lui Ilea jitnicer cu 1000 zloți tătărăşti, . 

Acta d-na Antoniu, Piatra. Cf. Surete ms. XLVI, 18. 

  

soţiei sale Drăgăliaa cumpărăturile făcute E t 
” la ungeş Îl de la Irina Găr- 

Macrire Bio Hw Ilerpu ROEBOAA renApă Seman dwagas- KOH, SHAAEHHTO  WHHHAI HCCHAM AHCTOM  HaHM, BZCAA KTO Had HEM B23piiP Han uTovun ro ScantunT, one fipinaowua np'ka, | Ham Hi np'ka, vena taurnan Boa'kpu, cara nam aSa îi End „€9 ABBCBAHHA SmanTe hac H ripocume cec com Hăc -NoTBapz%- ALE Ha cBonF npagoe wrHuu8 BHkSnac | uie na eano a'kerro WT Nacu H ca caaote 8 XOTAp ceao NSE HA Ha DoToRA Wnpniusga. w7 p'kk8 KpzHuu 8 40 IIDHXOA HI. 110 Poe -Bhiuit | nu- 
cannot. avere wT acne $ XoTap nSuerpum, Ha noroka 69-
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mpuuoaa. :C0T pibkS EBUHUĂ AO IIpUXOANIțIA WI CB CAAOBE AWVHH 

ek nSnua 607 puna aouka [paunntaa 34 cTo BA4T TATAp- 

ERHXĂ. EMI PU AH NeKOHtaro npkanaro lerpa Boegoan, n 

umaan. mcuncox Sa uSnewuo. cor npbanaro Ilerpa ROIROAH | Hă 

pore micro WT MăcukS. Ho Athi că HAUIHMH Boa'kpu. Hckayoa 

N WBpETOROA. "€3 "MAnu Ai Atildatii 4% CT HA npagâa TOTHIuNS 

ANRBIIAEHiE, A Mhi | TARSMAHPH  AaAOXOAI  H STROZANXCAI ca$s'k 

mamem$, ĂSRa. n Atenii. £ro. APAPZANNU, TOE Race BHIlUENUCaHHeE 

avere W7T năcută 110. 5 XOTap | CE40 nSuimepuu B CA CAAOEt, 

44 M9TOKA WNBHINOEA WT pro RPZHUHIII AC nipuxoAnujiS |-uecna 

ant BHAMEHHTOA AHCTOA. BAKO Ad £CT MA | wr hac ov6uk 

m wwruun$ n BHkSMAcHiEH cz Bacea ACXOACAL, HA II Abrna ua. 

m SuSuarom ni npkânoyuarea n npampepkToa. H- Bacea$ PoAH 

SI. |. KT6 cr Ha H3REpET HANBAHKNIN nenopSuieiito NHKOANAE H4 

kan, d ma To ccT Bkpă fauitro rcuAtă BitueliHicaHHare Hoo 

METpA BOEBOAN. ÎN erkpa  Betap | nanny. apa nana nesau mSpr$ 

-AB99huka Acat'bu BEMAn. B'EpA natia GHAZU aBoonuka repn'ku Bran 

Bkpa nana IOpauiko -BAPTHKORIHUA, nrkpa nana [lie] NpZKAAARCEE 

“gornuekHig. R'kpa natia pan n Dana ROHAp'E NpakaaaBoBe He- 

meuekuik. Bkpa Nana IpeăSaa reazui i nana (il Spr8 npakasaeBe 

Poatanckux. -B'kpa Mâna  Baatikă noprapk  cSuagckaro.. a'lpa nana 

tauu nocreatuka. rkpa nana Ioxera enzrapk. B'Boa nana i-crponua 

“anerepuuta, B'Epa Mana Băprik amina. Bikpa natia ROoKepă CTeA- 

iunka, B'kpa nană nonaekSAa KOaiica, P pipa EzcAk Borap naună | 

MOAAAECKHK. “BEAHRHX HM MAANY. Ă 9 HsHAt mngoTik KTO BSAET 

CADA WT Akie MauHx HA MT Anere OAS. Han Nak BSA 

RSro GA H3BEPET | CCNAPEAM BBITE HAUEN BEMAN MGA AaecT'Bii TOT 

85 HenopSunA  Hautere  Aăanie ii A9TEPBE Acne A4€ AH HA Ad 

m Skpknna. ans ecatbi | nat adă Hi HOTEPEAIIA Sa IO 6cT HA 

Npagee 60THuH6 n ankSnaeuis, d na GSawmiti upknocT n HOTBPAX- 

„athije. overa "Tia, Bituenineaite ai | Reagan cca nateată arkg= 

poat. nourentioiă goarkpnuS naua: Tewprie. REAGROAIV acroder$ 

nucaru A nauia - niguaT  Batbsarii | KceaoY WETHHNOMS  AHcToYy 

„AAUIEAMOY,. HHCAA sakapi a, paz aibuSA $ tăcwf. EATO +33, Mei 

ANpHaie H. Ata. 

Cu mila tui Dumnezeu lw Petru Voevod, domn 

gării Moldovei; ştire facem cu această carte a noastră 

tuturor, Cui pre dânsa vor căta sau ;cetindu-i-se 0 vor.
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auzi; adică au venit înaintea noastră şi înaintea tuturor 
a lor noştri boiari, sluga noastră Luca și femeia lui 
Drăgălina, rugatu-s'au noao şi au cerut înșiși de la 
noi întăritură pe a lor direaptă ocină cumpărătură pe 
un loc de prisacă şi cu livezi în hotarul satului Pun- 
ești la apa -Oprișei, din apa fântânei la _prihodiște, 
care cel mai de sus scris loc de prisacă în hotarut 
Pungeştilor pe apa Oprișei, din părăul fântânei la pri- hodiște şi cu livezi Singuri ei lau fost cumpărat de la: Erina fata Gărcinului drept î00 zloți tătărăști, încă din: zilele răposatului înaintașului nostru Petru Voevod, şi 
au şi avut ispisoc de: cumpărătură de la înaintaşub Petru Voevod pe acelaşi loc de prisacă. Deci noi cu: 
ai noștri boiari cercat-am şi am aflat cu ale noastre. suflete, cum le iaste lor direaptă ocină cumpărătură, jar noi aşijdere le-am dat şi am întărit- slugii noastre: Lucăi şi femeii sale Drăgălinei, acel de mai sus scris: loc de prisacă ce-i în hotarul Satului Pungeşti și cu livezi la apa Oprişei din părăul fântânei la prihodişte: cu această înștiințată a noastră carte, ca să le fie lor şi de la noi uric și ocină şi Cumpărătură şi cu tot venitul, lor și copiilor lor şi nepoților lor şi strănepo- ților şi împrăştiaților şi la tot neamul lor, ce li se va: aleage mai de aproape nerușeit niciodănăoară în veaci.. lar la aceasta iaste credința domniei noastre mai sus scrisă, I& Petru Voevod și credința boiarilor noștri, credința dumsale Cozma Murgu vornic țării de jos, credința dumsale Bilăe vornic țării de sus, credința: dmsale luraşco Varticovici, credința dumsale (loan) pai ca- labi de Hotin, credința dmsale Brânză şi pan Condrea: părcalabi de Neamt, credința dumsale Şteful Golăe şi: pan Murgu parcalabi de Roman, credința dmsale Ba- lica portar de Suceava, credința dumsaie lane postelnic» credința dmsale Pojog spatar, credința dmsale Stroici visternic, credința dmsale Burtea ceaşnic, credința: dmsale Popăscul Comis, şi credința tuturor boiarilor noştri moldovenești a mari și a mici. lar după a noastră: viață cine va fi domn din Copii noștri sau din al nOs- "tru neam, Sau pe ori care alalt Dumnezeu îl va. aleage
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să fie domn în a noastră ţară a Moldaviei, acela să nu 

le strice a noastră daanie și întăritură, ci să le dea şi 

să le întărească, căci că înşine le-am dat şi le-am în- 

tărit, pentru căci le iaste lor direaptă ocină şi cumpă» 

rătură. lar spre mai mare tărie şi puteare la tot ce s'a 

scris mai sus poruncit-am la al nostru credincios şi 

cinstit boiariu dumsale Gheorghie marelui logoiăt, să 

scrie şi a noastră peceate să o leage ia această ade- 

vărată carte a noastră. A scris Zaharia. Bârlădeanul în 

laşi la anul 7087 luna Aprilie 5 zile. 

Pergament; arhiva Marcopol, Pungeşti, Vaslui. Cf. Condica doc, 

%IV, 8, Surete ms. XLII, 432. Suretul acelulaş document se găseşte în 

Condica Pungeştilor pg. 231. „Acest suret tam tălmăcit de pe cel a- 

devărat sărbesc din cuvânt în cuvânt eu Vasile Cartul ilac la anul 

1797 lunie 12, 

  

26, 7087 Mai 28 (1579) Iaşi. Petru Vodă -Schiopul întăreşte 

aprodului Grigore Gavrilovici, satul Criva pe Prut cumpărat cu 890 

zloți de la Crăciun Buciaţki. . 

Macrite asi Biro Îw Îlergz BOfBOAA. FCIApA BEMAN MOA- 

AdBCROH. BH4MERATE WHHHA  HCCHAM  AHCTOM Hauitm Back Ko 

Hate B230HT HA WTOUH: £PO ScaniiuiT. WX% nginat | mpa Ham 

fi Nora ScHatu „Haim A94AABCKUMH RoaEgu Beankumni Ă Ma- 

AH. caSra nau KpXuSH. BSusuckii cHS Suauckin ÎȚledSa SuSK 

BSuaukoai$. npESnoyk KoBAbi | MaHApoRHud. H tdKOILIA aucTitap- 

Wa. (19 €r0 APEpon EOAn HHKRIM HENOHSKALH. AHHNGHCHAOBAU, Hi 

AIBOAAA 79 ABAkOIS - WTHHHS..H AEARHHI, AUT  CROSTO IIPABAro 

Spuha, wr Sprika | 3a NOTEpaXAtHie. UTE HAMAA VITEU, £I9 g3uau- 

KIA. WT. 4AHăanApz BOEBOAA. H HenpuBuaie â4 pasa'baenie po 

uman np'Eakozik Hk PT CTâpare Gredpana BOEBOANH. NOAOBHHA 

CEAO MUT KyHBA Ha lpSm:k. aa noaoguna WTR2 MO4t Hi Y BOAOTO 

To 6CTh HA PbIBS. TA UPOAANA ca$au nauem$ ranropite Lapu- 

A92iu. -34 Wei CW 8447 TATapekbiX. Ph BACTEA | ca caSra 

mau Î'guropie anpog.. H BAUMATHA . Sci HcnoaHa rit ebiuenucântin 

Dnuksu, W 3aaT TATApGRtIX. 0 pSu KgăuSui BSuauckin, ctih 

pedSaa sSuaryiu. + ap'k | OVHBK aw3mbi . Gan ApoBHua “H raKOIIA 

Bsuauckiu. npika, Hanua:fi, 4194 maini - GoaEpn. Fo ai BH- 

AEBIIE HX A0Bpo EOAnii "TORA Îi DOAHOIO BANAATV. 4 Mb TâKO | 

MAEDE Ad HA NOTEPBAHAU. cas HamtHS. rBHCOpIL „ANpoA MOTA
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NOACBHHA cead WT kpHE4 Ha np5r'k, ane NoAoBHHA WTKa 10at Îi 
8 BCAOTO Wre ECT- Hi4 pH6$, Kako Aa tc eatoy |. wm nac $pu 
H WTHHHA. ca ECE ACXOACM ta$ n Akrem ro n. Snouaromt 
ere. n np'koyuouaroa n np'kuiSphrom ro n ezcent poas ere 
ETO CA EMS H36tpeT Hanna nenopS | WEHHO HHKOAnkE ha 
B'Biu. d XoTap Ten nprkagturnnon neacguna ceao wi KpHBA Ha. 
NpST'E. - aa NoasBHHa WT noat, AA ECT WP Bacero XoTap'k ne 
AOBHHA, H $ BoaoTro | uTo  ecT na pHES. ă wu HHIIHY cTepgontt 

 N9ETApomS:XoTagoy. nokSAa Hag'kka cownnaan. ă na mo cer a'bpa 
Hanisro PeniABa Brumenucannare mi. Ilerga. Borgo, | B'kpa 
BoA'kpog amy. 'kpa tiana KoBaini MSprS agophnka. a'kpa. nana 
BHABIU  ARepHHka, B'Spa mana Bapruka Hi mana lwna NpzKaA46tt 
XoTHNCKHy, B'kpa nana apă | Sk n nana Iegisaa Toaan upa- 
kada6n t'kateukuy. ckpa nana Ilerp'l n mana roaziau NpaKA446H 
HOBOTpaAckbi, B'kpa nata amanta. neprapk cSuaacrin, B'kpa nana ti nocTeanuka, 'kpa nana Iloxora enz'rap'k. e'kpa nana Grpone 
BHCTitaphHka. &kpa nana BOYp'TH “aimhuka,. Brkpa mană KOkOpA CToANHkA. pa nana. NoiizeKkoVAa Keqhca, îi p'kpa acţ goat- PB HAUIHĂ AMCAAABCKHĂ BEAHKHX n Masi, ă no nauemă utory 
KOro BoPh HSBEpET BHITH renApa Name 3BEM4H: MOA AdBcROH, WT Even naut, Han wr CPOACTEA Maniere, Hân Mak BSA, KOro b% H3Brpe. "POT Bhi ca8 nenopSuina naurere Adânia n noTpaxAttiia. 
dAE 4Bbi EAS | aaan n OVTRPZAHAU  MOHEAE cc MRI 63 AAN HK HOTEPAAHAH, nouro 07 pas NO4Bad GOTHHiia. un eukSnatnia Io kE Wii COBH KSriHA 34 cRou NpaARiu n nuTro | ati nunkau, ă te 
Boat Kpknocru 1 noTepaKaeri: roms BZCEMS Bien ncanHo AS. BEA'Ran cât, Hauieuă &'kpnom$ nans Luwprf 4oroder$ nncari H HduiS NedaT Bag'k3arii KceMtoy Heine 3 AHCTE nawmeatoy. nuca ISPăuike BHAaBtiu, ey tacok. &4To | <+ana. Mara, Ku, 

_Cu mila lui Dumnezeu noi Iw Petru Voevod, domn țării Moldaviei ; înştiinţare facem cu această carte a noastră tuturor, cari “pre dânsa Vor Căta sau cetindu- li-se O vor auzi-o; adică au venit înaintea noastră şi inaintea tuturor alor noștri moldoveneşti boiari a mari: Şi mici, sluga noastră Crăciun Buciaţehi, . fiul: Stefului Buciații, nepot lui Buciaţii, strănepot. Cozmei Sandro- vici şi lui Iacoş visternicul, de a sa bună vreare de. nimeni silit nici învăluit şi a vândut a sa dreaptă: c-
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cină şi moşie din al său drept uric, din uricul de în- 

tărire ce Va avut părintele său Buceaţki de la Alexan- 

dru Voevod, și dreasele de împărțală ce le au avut 

inaintaşii săi de la bătrânul Stefan Voevod, jumătate 

sat din Criva pe Prut, însă jumătate din câmpie şi din 

balta, ce iaste cu peşte; acelea le-a vândut slugii noa- 

stre lui Gligorie Gavrilovici, drept opt sute zloți tătă- 

răşti. Şi s'a sculat sluga noastră Giigorie aprod şi a 

plătit toţi deplin acei de mai sus scrişi bani 800 zloți 

țătărăşti în mânule lui Crâciun Buciaţki, fiul Stefului 

Buceaţki, strănepo: Cozmei Şandrovici şi lui lacoş vis- 

ternicul, înaintea noastră şi înainte a lor noştri boeri. 

Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală şi deplină 

plată, iar noi aşijdere am dat și am întărit slugii noas- 

tre lui Gligore aprod acea jumătate sat din Criva, pe 

Prut, însă jumătate din câmpie şi din baltă ce iaste 

cu pește, ca să-i fie lui de la noiuric şi ocină cu toate 

veniturile, lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi străne- 

poţilor şi răstrănepoţilor lui şi la tot neamul lui, cei 

se va aleage mai de aproape neruşeit nici o odănăoară 

în veaci. lar hotarul celei de mai sus zise jumătate sat 

din Criva la Prut, însă jumătate din cămp să fie din 

spre tot hotarul jumătate, şi din balta.cea cu peaşte; 

iar din spre alte laturi pe vechiul hotar, pe unde din 

veac au umblat. lar la aceasta iaste credința domniei 

noastre mai sus scrisă Noi Petru Voevod şi credința 

boiarilor noştri, credința dmsale Cozma Murgul dvornic, 

credinţa dmsale Bilăe dvornic, credința dmsale Vartic 

și pan loan parcalabi de Hotin, credinţa dmsale Brânză 

şi pan Stetul Golăe parcalabi de Neamţ. credința dmsale 

Petrea şi pan Golăiaş parcalabi de Roman, credința 

dmsale Balica portar Sucevei, credinţa dmsale lane pos- 

teinicul, credința dmsale Pojog spatar, credința dmsale 

Stroici visternicul, credinta dmsale Burtea ceaşnic, Cre- 

dința dmsale Cocora stolnic, credința dmsale Popăscul 

comis şi credinţa tuturor boiarilor noştri ai Moldaviei 

a mari şi a mici. lar după a noastră viiață căruia Dzeu 

îl va alege să: fie domn țării noastre a Moldaviei din 

- copii noştri sau din rodul nostru, sau ori care alalt îl
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va alege Dumnezeu acela să nu-i strice a noastră. da- anie şi întăritură, ci mai vârtos să-i dea şi să-i întă- rească, căci că îi iaste lui dreaptă, ocină și. cumpără- tură, şi că singur a Cumpărat cu ai săi drepţi bani. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai sus, pPoruncit-am înşine la al nostru credincios boiariu Gheor- ghie logofăt să scrie şi a noastră peceate să o leage cătră această adevărată carte a noastră. A scris lurașco Bi- lavici, în Iaşi la anul 7087 Mai 2, 
Acad. Rom. pecete 284; donaţiunea. Paul Gore din Chișinău. Pecete mare legată cu Şaur roș şi verde, Se citeşte exerga; MnHascrie RoXit Iw lerpa EOEEOAA, PociioAap aemau MoAA4Rekou. Cap de bou, Ct. Surete ms. XLIII 291, 
— Criva = Strâmba, nu mai este azi moşie pe Prut, — Buciafki. Un Mihail Buciaţki se găseşte voevod al Podoliei ; sigur că un neam ai acelui Buciaţk!, a venit şi s'a inrudit cu neamul lui Cozma Sandrovici, şi al lui lacuş visternicul, Urmând arătările uricilor lui Stefan Vodă cel Mare despre neamul Buceaţki, am tatocmi această încrângătură: 

- 

Şandru Buciaţki: 

  

lacuş visternicul | , : : voevodul - | 
| Podoliei x Marena căs, cu Cozma Şandrovici 

Stetul portar, apoi Anuşca, Vasutea, iure; fată: parc. de Hotin 
„= Buciaţki 

Isaico Danciui,  Stetul 

a _ Crăciun Buciaţki Ct. loan Bogdan DStet I 208, 241; II 230; 297 | 

. 

87. 7037 Zuli 15 (1579) Iași. Petru Vodă întăreşte “fiior Ere. 
miei stăpânire pe a 6-a parte din Băloşeşti, cumpărată de tată! lor 
cu 130 zloți de la Cozma biv camaraş. | - 

+ lerpz nottoaa. nai MAcTio renapa. semnau MOAAd- CFO. AK NpiAAE Npea, - Haan, n BEA, Hauhain Boa'kpti | tosma BH& Kâmapaui o er AOBpOROAH, HHkHA HEDOHOVA4eH, “a Hu ngu- CHASBAH N MaprSpncua npka, aan |.a HpEae wr ca spe, MPOAGA UIiCTaa” uacr cgoa. WT ceae (OT Hă4ocelţini By4T$ coeur Eprmii | sa: cvo n TpHAtcbT 34ar TATApcKHĂ. H San4aTua 6m$



S = 

Teran veni i'E3n, A. BAT. 7 bac aa ter | abrha Gpeaiu 

TOTA UITA” WAcT WT CEA OT BOAOUEIH. Hi GP Hăc (2 BBCEM 

AONoADAt. at Ad € HE VAMIIAET, 

rEnANA KA3aa. pc v iac BATo +33 IA i. 

Eta a0roder VunA PH HCRAA. 

E | = Avu'TrpS nic 

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 

Moldaviei; adică au venit înaintea noastră și înaintea 

a lor noștri boiari Cozma biv camaraş, de a lui bună 

voe de nimene silit nici asuprit şi au mărturisit înaintea 

noastră cum mai înainte de această vreame... a fost 

vândut a şasa a sa parte din sat din Baloseşti fratelui 

său Eremia drept 130 zloți tătărăşti; şi ia plătit lui 

atunci toți banii 130 zloți; pentru aceia să fie copiilor 

Eremiei acea a şasa parte din sat din Boloceşti (sic) şi de 

la noi cu toate veniturile. Altul să nu se ameastece. 

Scris în laşi la anul 7087 lulie 15. 

Domnul a arătat. 
Marele logofăt a învăţat şi a -iscălii. 

—- Dumitru a Scris. 

Original hărtie; pecetea lipită cu ceară roşie supt hărtie rom- 

Dotdală desprinsă. Cf. Condica doc. XIV, 7; Surtete ms. XLIi 189 b. 

Pentru înţelesul acestui isplsoc să se alătureze cuprinsul ispisocului 

din 7078 lunle 20, de la Bogdan Vodă „1 npbXAcWT cita EpEkMe= 

„înainte de acestă vreame“; la care se referă mărturia Cozmei cama- 

sașului, lată înrudirea vechilor stăpâni dia Bâăloşeşti. 

x 

loan visternic Condrea Eremia Saiomia 

sterp vătav de Suceava 

| 
„sac, Cozma, Avraam - - copil - Nechita, Toader 

aprod, camaraş 

  

a —— 

88. 7087 August 7 (1579) regeste. Pentru Ruijaviaţi, ta Hotin, 

«moșie Cuzască. 
i | 

| 

, „.„|spisoc ce nu i se cunoaşte de la care domn 

iaste, lipsindu-i o parte,. cu cuprindere că au dat şi 

au întărit slugii sale . (lipsă) din Zumătate sat de Ruja-
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vinți, gumătate, ce şi-a fost Cumpărat-o el de la (lipsă), fetorii lui Alexa, nepoţii Rujavinţului.“ 
Din opisul de acte înfăţoşate comitetului rânduit pentru cerce. tarea mogiilor din ținut Hotinului, hârtii prezentate de ban. Arghire Cuza în 1810 Mart 1i pentru următoarele moşii Cuzeşti: Voloșcovut (cu 11 hărtii); Costeştii (cu 16 hărtii) Buticul (cu 6 hărtii), Căpotenii (cu 4 hărtii), Rujavinţii (cu 25 hărtii), Măndăcăuţii (cu 9 hărtii), Solo- ninca (cu 15 hărtii), Burtăneşti (cu 9 hărtii), Cristeştii (cu 17 hărtii), Suhăceni (cu 17 hărtii), Voiticăuţi (cu. 10 hărtii), Șișcăuții (cu 9 scri- sori) ; deci peste tot 148 documente. Cf. Surete ms. VI, 538. 

n 

89. 7087 Aug. 8 (1579) Iași. Petru Vodă dărueşte satul dom- nesc Mănăilegti pe Bistriţa la 5 oşteni, cari au dat domniei 3 cai, 
Ilarps BOEBOAA. Bio  mMacr!r FCIADA BEMAH MOaAaRckou, WE PCNABAMH. Aaa n NOAMHACEAR nam caSin yuaun. n Au- XZHA. un Toaatp H KOAURH n hac ca cane cEAo Hanavk manan- 4E1 în $ Baocm RakOBH. noguu EăZCHHEIIn, Meme Bncerpnue. N9uT7o AdĂ TeABaA urpoe MTHBH  Kehu. aan "Takato CA Tpiiţki. ă „ANE A4AOT aan Boat WT 'Tpuke. wm ue aer un Ad BBAET CEAC TCHABeEZ. a Kon Erin HAL RUS narSa8 ue BAT 'ToRai$ TPHYRE KOHH, Ko caau MPEA, HââiH aer. n Kako dă ECT HM HWT HO WTHHO ca Bzceu ĂOXOACA. n un Ad ce He Sanuaer npka, AHCTOM Haiuui m, 

Pătru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei ; adică domniia mea am dat şi am miluit pe ale noastre Slugi, pe Hilip, şi pe Mihăil, şi pe Toader ŞI pe Crăciun şi pe ile cu un sat anume Mânăileştii în ținutul Bacăului, mai în sus de Vlăsinești, între Bis- irife, căci că au fost dat domniei meale aceia patru Cai, dar numai cu trei; și de ar fi dat mai mult de cât trei de astăzi August 8 să le fie satul domnesc, şi de va fi lor vre o pagubă, aceia să le fie lor numai pentru trei cai, ce i-au fost dat înaintea noastră la 8 August; drept aceia să - Je fie lor și de la noi ocină Cu toate veniturile Și altul să nu se ameastece înaintea. Cărţii noastre. 
| Din Condica Litenilor, acta Cc. Crupenschi laşi. Cf. Surete ms. XIV. 693. Textul slavon e modernizat de copliatorul Condicei,. Darea de-cai. Cele 5 Slugi domneşti Hilip, Mihăiă, Toader,
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Crăciun şi lea au apucat de au dat domaiei 4 cai, cum le venise” 

rechiziţia. Ei însă pănă în ziua de 8 August dăduse numai trei cai.. 

Vodă arată că pentru acei trei cai le-a fost dat satui domnesc Ma- 

năileşti pe Bistriţa, numai dacă ar fi avut ei vre-o pagubă oare care 

mai mult; în alt caz trebuia să dea şi cel de al patrulea cal, Se vede. 

că cei 5 soldaţi au ajutat pe Vodă în luptele ce le-a avut în cursul 

anului 7035 cu lon Vodă Creţul zis Potcoavă, care a dat mult de: 

furcă lul Petru Vodă Șchiopul, şi pentru ajutorul dat în cal le-a dat . 

o moşie, lucru des obicinuit în ţară pe atunci; sau în războiul cu: 

Alexandru Creţul, fratele lui loan Potcoavă. 

  

90; 7088 (1580) regeste, Pentru ţiganii vornicului Bilăe. 

„Alt uric tij de la Pătru Voevod din leat 7084 

precum au dat şi au miluit pe al său cinstit şi Cre- 

dincios boiariu, pe Bilăi ce au fost vel vornic cu doao' 

salaşe de ţigani, anume Crâstea cu fămeaia sa şi cu 

feciorii lor şi Petre cu fămeaia sa şi cu fetiorii lor, pentru 

căci acei ţigani au fost fugit în ţara Leşască și î-au 

scos singur el din ţara Leşască, când Vau miluit pre' 

el Vodă şi lau pus staroste de Cernăuţi, ca să-i îie 

lui robi in veaci.“ 

Din izvodul de uriee şi zapise sârbești ce Pau fost întocmit 

Axinte Uricarul în leat 7214 Octombre 12, pe cât le-a putut pricepe;- 

ce scriu toate aceste urice şi zapise pe țiganii âmsale !ogotetesei 

Pălădoae de la Valea Sacă. Cf. Surete ms. XXĂII 478, 

a — 

91. 7088 Sept. 21 (1579) Iași. Petru Vodă Schiopul întăreşte 

lut Zaharia, cumpărătura ce a făcut cu 400 zloți în Ciuteşti pe Năr- 

nova, la. laşi, de la feciorii lui Toma Spancioc.. 

Macriro Biro Îw neTp5 BOEBOAA. A TCRAgz BEAan AMGDA- 

AABCROM. BHAMEHUTO WHHHAI MECA AucTeM Hălmnăi Back FTO 

HAHEA BZ3PIIT HAM UTVUA £FO : ScanuitiT,  W% npinacim'k nip'E A. 

Hamu H np'ka Haunati MOAAdEcKIAtIĂ zoA'kpu EEAHRHANII A MaAHMH. 

Maguna mena- Domn cnanuok |n cz AT CBONAI, ÎWHAKE. w' 

"BpATiA 70 HHROAVĂ îi Anaponuk n cecTpă HX RecTaânAd MAHRA, 

Aktru Toaibi | cnanust. H mape, no IX ABBE BCA, HAI? 

NENOHSA AHN. ĂNMIIPHCHASEANII H NpoAăAH CBS IMPARE | WTHHNS 

u BbikSnaerit pOANTEAE HX. II nenpnenrit Sa KOVIIPKHO ATE HMAA 

POAHTEAN WX TOMA | cnânuokt. H Magia. WT EorAdnă EOEBO AN 

A arat Apoenu.. OAoBHIă 
'ced0-0T uSTepH N94, GSkOBHHOY $ uz 

Bgăuiă | HZPHABEH. uTo' tcTh -09V ROAGCTI TAckOH. TA FO AdÂN'
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<48S'k nau Bakapid. 34 ueTHhphi €To aan TATâpeibiț. u EZCTAANIECA caSra Hat 3avapia H Banaarua oVeu Henoano, Tia "8 Saar Tarapetnă | cY pvkhi Tka Bazcka gnituenHeaNuaai n TH NpuBHcis kSnaHo UTo Haaan wuu Ele Adu $ pSkui 3a |: Xapi1 mpa nani n nipka naunau Boa'kpu. une mn eHakeue HX AOBDOROANĂI TORAEA Hi NOAnCIO A | Haas. ă mu TAROKAEDE, APT Bâc ECâtti Ad Hi (oABpzanan caSs'k HauitaS 3aţaţia TOTS no4o | Buna ca wr uSTreijiu noA BSKoRunoy $ wepauiia HIAPHOEA. RKO Aa EC tM5 COT ac SpHk n WTHUNa, că BaCAM | Aokoaom cas un A'krreaz Ha i SuSuarom ua n “NpâlpiSpiarons - HĂX. H BZCEAS poa$ HX KTO ck em uz | Bep'bT MAHBANĂHBIN  HENOpSUIEHHO HHKoAHie ua ab E'kuntiy. ă XOTap TOR  1IOAOBHHA  ceao Wr_uSTeiin | oa BSkognu 9Y GEpzwia HApHaBa uro ser OV BOAOCT tachHoHi Ad cc COT Bacero XoTap ne- „A9EHHA. | a wr Huuiny cropons AA ECT o cTapoa$ xoTaps, no- KSAa H3 R'kka oHgaan, ă Ha 'ro ET B'kpa nauiero | CALA Bht- enncautaro. Ilerpa EOEECAH, n B'kpa noa'kp Hauiik. R'kpa nana „Rosata dovprS Atoptnka, B'kpa | nana cazanaz AROpHHâo. R'kpa rana BiizH. B'kpa nana BâpTiikă H nana Îwna npaRaaagogt XOTHHCKHy. &koa nana Bpaisă n ana ÎȚleSaa roazie NPBKA4AGOBE HEAEL- “chi 1. &'kpa nana AMsprs n nana Foazi NpakaaaBoee | Pomancku. Bkpa nana Raaiia HopTap cSuaackin. g'kpa nana tan MocTeAnukă: gkpa nana Tlomora (cnarap'k). e:kpa nana cTponu Buc'Ti apHHka. &koa nana TonzenSaa | Komnca. n n'kpa &acki Boa'kp -nany. MPAMABCRHĂ BEAHKUL n au. ă no H4eHS migork no | ung “MSBEPET BHTH renapen nauien ema MOAAdtcT'ku. or cu um ienopSuina nanmieaS Aaa n no | BPa% Anii ac RH -c$ Ad4 4 MOTEPZAHA. ONEME cai Aaan n NOTEPZAHAH, uoumvo ccm EMS npagaa WTuiHia |n kata n ESnaeii:. a ua &oautu tpk- HIOCTH 1 1OTapamaenri: Tomy Scems EbIiuenHcannom$ | geadan ecatu “vuautemS &'kpnou$ Lewpri: A6reder$ nucaru H HALA NeuaT sa- BkcuTu kceaS neg | nous AHCTOY Hate. ropănuno nuc oY tac. 8. cal, kă, a 

Cu mila lui Dumnezeu LI» Petru Voevod și domn țării Moldaviei, ştire facem cu această carte a noastră, tuturor cui pre dânsa vor căta sau cetindu-se o vor auzi, adică au venit înaintea noastră şi înaintea a lor moştri moldovenești bojari a mari şi a mici: Mărina
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fămeia lui Toma Spancioc şi cu copii săi lonaşco şi: 

fraţii săi Nicoară şi Andronic şi sora lor Costanda 

Maica, copii Tomei Spancioc şi ai Mărinei, de a lor 

bună vreare de nimeni siliți nici învăluiţi şi au vândut 

a lor driaptă ocină şi cumpărătura părinţilor lor şi cu 

drease de cumpărătură ce au avut părinţii lor Toma 

Spancioc şi Măr'na de la Bogdan Voevod Alexandro- 

pici, giumătate sat de Ciuteşti supt bucovină la obărșia 

Nărnovei, ce iaste în volostea Iașilor; aceaia au vân- 

dat slugii noastre lui Zaharia drept 400 zloți tătărăşti.. 

Si sa sculat sluga noastră Zahariia şi a plătit toţi 

deplin acei 400 zloți tătărăşti în mânule tuturor celor 

de mai sus scriși. Şi iarăși privilegiile „de cumpărătură- 

ce le-au avut ei încă le-au dat în mânule Zahariei 

inaintea noastră. și înaintea a lor noștri boiari. Deci 

noi văzănd a lor de bună vreare 1ocmală şi deplină 

plată, iar noi aşijderele şi de la noi înşine am dat şi: 

am întărit slugii noastre lui Zaharia, acea jumătate sat 

din Ciuteşti supt bucovină la obârşia Nărnovei ca să-i 

fie lui de la noi uric și ocină cu toate veniturile, lui: 

şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoților şi răs-: 

trănepoţilor lui şi la “ot neamul lui, ce i se va aleage' - 

mai de aproape nerușşeit niciodănăoară în veaci de veaci.- 

lar hotarul cetei jumătăţi de sat din Ciuteşti supt buco-— 

vină la obârşiea Nărnavei, ce-i in volostea Iaşilor, să 

fie din tot hotarul jumătate, iar dinspre alalte laturi să 

fie pe vechiul hotar, pe unde din veac a umblat. lar 

Ja aceasta iaste credința domniei noastre mai sus scrisă,. 

Pătru Voevod, si credinţa boiarilor noştri, credinţa ju 

pan Cozma Murgu: dvornic, credința jupan Siăvilă 

dvornic, credinţa jupan Bilăe, credinţa jupan Vartic şi: 

jupan lon' parcalabi de Hotin, credința jupân Brănză şt 

jupân Steful Golâiu parcalabi de Neamţ, credinţa Ju- 

pan Murgu şi jupan Golăia parcalabi de Roman, Cre- 

dința jupân Balica portar Sucevei, credinţa jupan lani 

postelnic, credința jupân Pojog (spatar), credința jupân: 

_ Stroici visternic, credinţa jupan Burtea paharnic, cre- 

dința dmsale Cocoră stolnic, credința jupân Popăscut 

comis, şi credința tuturor boiarilor noștri Moldoveneşti
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„a mari şi a mici. lar după a noastră viață, ori cine îl va aleage Dumnezeu să fie domn ţării noastre a Mol- „daviei, acela să nu strice a noastră daanie şi întărire, Ci mai vârtos să-i dea şi săii întărească, căci că în- şine i-am dat şi i-am întărit, de vreame ce-i iaste lui «dreaptă ocină şi moşie şi cumpărătură. lar spre mai mare tărie şi împuterire a tot ce S'a Scris mai sus "Poruncit-am la al nostru credincios Gheorghe logofăt să scrie şi a noastră peceate să o lege de această a- «devărată carte a noastră. .lurașco a scris “în lași la 1088 Sept.21, o Ma 
Acad. Rm. peceate 276, donăţiunea Paul Gore, Chişinău. Pe- ceate căzută; se păstrează Şnurul de mătase. roşie. Cf, Surete ms. “XLiIt 228). 

92. 7088 Nombre 12 (1579) Iași. Petru. Vodă îatăreşte lui „Simion Cumpărătura ce a făcut cu 140 zloți părţi din Mogoșeşti și “Chivjdeşti pe Viloa de ia strânepoţii licăi. | - „Macri aie Hw Ilerpa KoeBoaa renapz Seman Alwagae- CROW. BtaMEnuTe unuum HECHAM AHCTOA Halta BaCAM KPO Han B23pWv Au urvun ere Scaniutir, wa Dpi44cwa npba, naan n -Hpha naum AA AaRckHAtH Roa'kpu. geanuan n Maanatt | nau carui. Toma Barar. n EpaTita ro iped;Sa. n wake. n cecTpu ax Marga n saara, Akru moasun. â DNAZAMENHKORE HX UoRună «4 Bpatia ro Gaga n lwn n Tepacum un cEcTpa HX Gopa. a,k'ru AnunSuuku, | SiSkoge Aparora. pia SuSuaru Hauunu, no c&on ACEPEIO BOA HeknAi uenonSata enn AH NpuchAcgaui, n npoaanu €BoHă pat n upuuain WT_Spuk RS nenoe, Mio Haâtă | aa up: Saba -uţ Haka. wr cTaparo Grezaua BCeBoAi. n wm Spui na „ AOTEpAXKALni: 410 namaa AEa uk AParoră, wr craparo Ilerpa | BOEBO,LUI. NoaokHHa wr FANKO CA H3Beper ude HX. tVT cer wr “sM9romep. |.n wr ccas cor FIOAcIi uro ua Enaner, Ta Hps= Ada caSsrk HauieaS  GumiionS aa CTO H ueTupu Atcar sari » PATABeRUL, 1 BacTaaca casta nau Grain n Bătt4aTHA Bacu :hemoana, „TIN >. Eniuutcanuin | nuu'kau PA. Baa TâTapckuy. ea par. CASraai - natuutat, Toma HaTrars. n GpaTitaa erg “Mlebsa. „ai -Îwnanko, = cteTpaai ua Alaraa n B44Ta. Aku Teaann, 1 
” AIMEMENNRO UE uokută, n tpaTitam | ro Gaga u Hwn. un -A'epachat. n cterpaau UX Copa Aku Ausuku, SHSkom Aparora,
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upkSuSuaroai Hauuuu.: pa nau. n npta, Secu Hauidiui 

goakpu. $ Tâcok. HHO Atbhi enakeue HX AOEPOIO EOAIO "TOR | AX. 

m Moat Banaară. a Ai TAKOXAEH AdAH îi NOTBpZ ANA ECMhi 

caSsk naulca8 CumuwnS mor Np'BApedrunoe NOA0RHHO WT £AUKO 

CA H3EEBET WacT AparoTă n Hauunu. wTr cae OT Aloreturi | Hi 

AVP CEA WT RIOXAEII, UTO Hă Enanor. Kako Ad .EcT tM5 H WT 

“mac S0uk. H: wiutS. gbikSnmacnie. ca BZCEAI  ACXOACAI. em5 ui 

Susuarom hH np'kSuSuareoat. H -npaipSp'k'roa vu azceaS poAs Elo 

KTO CA EMS | HABEDET Hanganu uenopSineii8 HuBoAn:kt ua B'k- 

Mil, Â XOTAp TOI BACE BAIUIETMCARROIO. NOAORHHA GOT FAHKOCA 

HABEDET Wacr AparoTă H Hauuuiu. Wr cea WTP AMOPOIIEI, Ii wTr 

RIA. 1P0 ha | BHAHCIO. AA EET WT BACcErd XOTApă 1OAORANA. 

Ă NUT HIDHk cPopon MocTago4i$ XOT49 NORSAi H3 grkka coKUH= 

pam, Ă Ha mo ter Bikga HAniisro PCARĂ - BILE HCAnHATO Hu& 

[lerpa notgoai n B'kpa np'kez3410 | BAunare ca. renatau. Ho 

“BAaq BOtROqa Hi B'kpa Bor4p Hay. ekpa mana Iwus [oaza 49- 

roipera. n kpa nana: M5pră ABOPHABA. AAN BAH. e'kpa 

MARA CABRHAA ABSpHuka Top BEMAH, R'kpa |! nana BHAzH. spa 

RANA BapTika H Maha ÎWHS NpBRAAAECEE XOTHBERUAt. EBA HANA Ie- 

„Sa roazi' ui natia spausk NpAKAAABOBE nemeekin. B'Epa nana Mers, 

A NANA HZAXRBANKA UPAKAAARSEE | Pomanekux. BEpA Dan Raauka BOp- 

“rap  cSuatcRare, BRkpă nana dinu NOETEANUKA Bkpa' nat NOXOră 

enzTapk. kkpa manta. CTpohid anerbkpnuka, Ekpa Nână BSCTE uau- 

nka. Bkpa nana Koop CToA | ună. B'Epa Nata nomzektaa KOAMHCA. 

4 Bkpă -BECAX EOClâp HaHă MoaAatekiik -BEAHKHX H MAAHX. ă -n9 

amina ungere TE BSAET PCOApA WT ATU HAuiHX. HA WT Hâ- 

(Were poAa. ban Bak. ESA | FOro E2 HSEEpET PENApEM EHITE, HAUIEH 

BeMAu  AwaaaterEu. TE(T GH £m5) HenopSinna Haniere Adanie H NOT- 

ApaMAcuie, ă US 46 EMS Ada H SepEnua. ante” EcMhI EMS Ad 

s STapă | AHa. Să 110 ECT EMS npiBg! wruiuS RIIRENAEHIE HA CRSHX 

npagii u nu(romin nun) Eau. ă Ha Boamin Kpuocer H norapsm Ari: 

TOMS RACE RIUIEIHCANNOAMS BEAEau.: ECMH HaneiS REpHONS A nuc | 

mnunoms ecakpunt, nau Lewprie aoroderS nHcaTH, H Bâulă 'NEuaT 

Bak 34TH .RCEMS AcTbIHHoMS AHCTS AIE. MHCaă SAXăpi A BPBAE- 

AkNSA, 3 IACOY. BAT. =+3nu. Meu | NOEMRgpiE Bi AHN. 

Cu mila lui Dumnezeu lw Petru Voevod domn 

ţării Moldovei, ştire. facem cu această carte a noastră 

+uturor cui o vor vedea sau cetindu-se 0 vor auzi-0, 

.
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adică au venit înaintea noastră și înaintea a lor noștri moldoveneşti boiari a mari şi a mici, ale noastre slugi Toma vatag şi frații lui Stetui și lonaşco și surorile lor Magda şi Zlata, copli Toadei, și semințeniile lor Ciochină şi iraţii săl Sava şi loan și Gherasim și sora lor Sora, copii Anuşcăi, neroți lui Dragotă, strănepoţ 

Cumpărătură, ce lau avut strămoaşa lor llca de la: bătrânul Stefan Voevod, şi din uric de întăritură ce lau avut bunul tor Dragotă de la bătrânul Petru Vo- „evod, jumătate din cât se va aleage partea !or din sat din Mosoșești şi din sat din Chiujdeşti pe Vilna; acelea: le-au vândut Slugii noastre lui Simion drept o sută şi pătruzeci zloți tătărăşti.. Şi s'a sculat sluga noastră: Simion şi a plătit toți deplin aeei mai Sus scriși bani: 140 zloți țătărăşti în mânule Slugilor noastre lui Toma vatag, şi fraţilor săi Steful şi lonașco și surorilor lor Magda şi Zlata, copiii Toadei și seminţeniilor lor lui Ciochină şi fraților săi lui Sava și lon şi Gherasim și surorii lor Sora, copii Anușcăi, nepoți lui Dragotă, strănepoţi Ilcăi denaintea noastră şi denainte tuturor a: lor noștri Foiari îş Iași. Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală şi plată deplină, iar noi aşijdere am dat şi am întărit înşine slugei noastre lui Simion, pe cea de 

uric şi ocină Cumpărătură cu toate veniturile, lui şi: Copiilor lui, şi nepoților şi Sstrănepoților și răstrănepo- ților şi la tot neamul lui ce i se va aleage mai de a- proape, neruşeit nici odănăoară în veaci. lar hotarul! 

fie dinspre tot hotarul jumătate, iar dinspre alalte părţi: pe vechiul hotar, pe unde din veac au îmblat. lar la aceasta iaste Credința domniei noastre mai sus scrisă lo Petru Voevod, și credința prea iubitului fiu ol dom-
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iei meale Is» Vlad Voevod şi credința boiarilor noșştii, 
credința dmsale lon Golăe logofăt, şi credința dumsale 
Murgu dvornic ţării de jos, și credința dumsale Slăvilă 
dvornic ţării de sus, credința dmsale Bilăe, credinţa 
dumsale Vartic şi pan lon parcalabi de Hotin, credința 
dmsale Şteful Golăe şi pan Brănză parcalabi -de Neamţ, 
credința dumsale Murgu și pan Nădăbaico parcalabi 
de Roman, credința dmsale Balica portar Sucevei, cre- 
dinţa dmsale lane postelnic, credința dmsale Pojog 
spatar credința dmsale Stroici visternic, credința dmsale 
Burtea ceaşnic, credinţa dmsale Cocora stolnic, credința 
dumsale Popăscul comis, și credința tuturor boiarilor 
noştri ai Moldaviei a mari şi a mici. lar după a noastră 
viaţă cine va fi domn ţării noastre, din copii noștri, 
sau din al nostru rod, sau pe oricare alalt Dumnezeu 
îl va aleage să fie domn ţării noastre a Moldaviei, a- 
cela să nu strice a noastră daanie şi întăritură, ci mai 
vârtos să-i dea şi să-i întărească, căci că înșine am dat 
şi am întărit, pentru că-i iaste lui dreaptă ocină cum- 
părătură pe ai săi drepţi şi adevăraţi bani. lar spre 
mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai sus 
poruncit-am la al nostru credincios şi cinstit boiariu 
dumsale lui Gheorghie logofăt să scrie și a noastră 
peceate să o leage de această adevărată carte a noastră. 
A scris Zaharia Bărlădeanul în laşi la anul 7085 luna 
Noembre 12 zile. | 

Pergament ; bine păstrat. Pecete atârnată cu nur roş:  lnasc- 
Pi noXi Iwanz Jlerpă ROEKSAA PocnAap. BEMAN AMOaAateton, Ci. 
Surete ms. XV 167, | 

Pe origlaai se găsesc diferite însemnări: Gumicu ta ceae Riă:- 
Ati H Moroueiiu. Pătru Vodă din leat 7088 Noembre 12 întăreşte 

lui Simion cumpărătura din Mogoşeşti şi din Chivjdeşti ce sint pe 
Vilna. Uric dela Pătru Vodă pe moşia dela Mogoşeşti şi din Chiuj- 
deşti giumătate cât se va aleage, pe care a cumpărat Simion. 

Este şi un suret: „din limba sârbească intocmai am tălmăcit şi 
am îscălit«, Aceasta este copie de pe care sau Intărit copia supt No, 

1844. Criste serdar. 
_-— Tica strămoaşa vânzătorilor din Mogoşești și Chiujdeşti pe 

Vilsa, la Vaslui, a trăit pre vremea lui Stefan cel Mare. Ian uricile 
lui cunoscute pănă acum găsim unsprezece Ilca ; a) lica tata Muşatei 
(|. Bogdan DeStef. Ii 157) b) Jlca pe apa Gerului ia Tecuci (idem n 

201) €) Ilca fata lui Stan de la Orhei (idem Il 917) d) Ilca nepoata 

Sureie şi Izvoade, Vol. XIX. 9
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lui Lastău Globnicul pe Siret (idem II, 61; €) /lca fata lui Onicică, 

şi mama: lui Toader Dragoiă, pe Crasna (idem 1, 18); î) Ilca fata 

jul Hărman, la Ițcani (idem |, 433, 435) g) Iica fata iui Paşco pe 

Cuţitoa, la Vaslui (idem 1, 391); h) Ilca nepoata lul Oancea vornicul 

pe Sărata ia Fălciu (idem |, 372); î) Ilca tata lul Duma Benici (idem 

|, 292); g) Ilea -fata lui P. Ponici pe Siret (idem 1, 186); k) Iica 

fata lui Popşa, nepoata Fliosofului pe Rebricea (idem I, 65). - 

lica, e diminutiv de ia /] tulpina lui Ilea, şi Ilca ; Ilca pro lulca 

" mirus WABKA = Iulia, iar PAhko = iulian, şi era sufix patronimic des 

întrebuințat în seci. XV-a: Anca, Anuşca, Busca, Coica, Dolca, Fedca, 

ludca, Loica, Miica, Oanca, Onicica, Păşca, Păuca, Porca, Simca, 

Stanca, Stoica, Ulca, Vasca, Vasutca, Voica, Zoica masc. € sufixul 

co, Baico, Hadco, Baico, Danco, Daşco, Doico, Vasco, Hanco, Hrinco, 

laţco etc. | 

la uricul nostru i se dă această incrăngătură: 

jica 1490 

| 
Dragotă 1530 

Toader o |  Anuşca 

| | | | | 
A Me 1 

Toma, Setul, lonaşco, Magda, Ziata, Ciochină, Sava, lon, Gherasim, 

vatag | 
- Sora 

Dacă lica, de pe Rebricea, este însăşi această Ilcă, atunci am 

complecta neamul ei astiel ; 

Filosoful 1400 

fată Moişa Filosoful 1450 
== Popşa | 

| I.
I 

i Danciul lca ul, Maruşca 1490. 

Dacă însă Ilca e cea de pe Crasna, căreia i se dă în 1493, de 

fiu pe Toader Dragotă atunci, se explică şi motivele vănzării: Mo- 

goşeşti pe Viiaa, ca şi Chiujdeşti, ie venia peste mână, ei avându-și 

  

  

aşezările la Boţeşti pe Crasna. Atunci ar urma această incrângătură, 

pe care bănuesc a fi cea adevărată. 

a 
| „1400 

Ivul Mândru Onicico, Anugca —— 1450 

L | 

Ea iica, Toader — Trit, Furdul,. 

a = Dragotă ! ul, Muşa 1490 

- | o Pa 

Toader Dragotă 
, 1530, : 
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Pentru a se vedea şcoala literară siavonă a timpului dăm tra- 

ducerea lul V.:Zotiov din 1826 spre a se vedea tradiția şcoalei sia- 

-vone a marelui Evloghie. , 

Facem ştire cu această scrisoare a noastră tuturor 

celor ce vor vedea sau cetindu-li-se o vor auzi că au 

venit înaintea noastră şi înaintea tuturor boiarilor noştri 

moldoveneşti a. mari si a mici, slugile noastre Toma 

vatavul cu “fraţii săi Steful i lonaşco şi cu surorile 

tor Magda şi Zlata, fii Toadei, nepoţii Ciocăi, şi 

seminţeniile lor Sava i loan i Gherasim cu sora lor Sora 

fii Anuşcăi, nepoți lui Dragotă, toți strănepoțţi Ilcăi, şi 

de a lor bună voe de nimene siliţi nici învăluiți şi au 

vândut a lor direaptă ocină şi baștină lor din direapte 

ispisoacele lor ..şi din uric de cumpărătură ce au avut 

mama lor llca de la bătrânul Stefan Voevod, şi uric 

de întăritură. ce au avut bunul lor Dragotă de la bă- 

+rânul Pătru Voevod pe zumătate sat de Mogoșeşii şi 

sumătate sat de. Chiujdeşii, ce sînt pe Vilna, pe care 

au vândut slugii noastre lui Simion drept 140 zloți tă- 

tărăşti şi sculându-se sluga noastră Simion și a plătit 

“toți acei bani scrişi mai sus în mânule slugilor noastre 

lui Toader vatav şi fraţilor săi.Şteful i lonaşco şi su- 

srorilor lor Magda şi Zlata, fii Toadei, nepoți lui Ciocăi; 

şi semințeniile lor Sava i lon, i Gherasim şi surorile lor 

“Sora, fii Anuşcăi, nepoți lui Dragotă, toți strănepoți 

Alcăi, înaintea noastră şi înaintea tuturor boiari'or noştri. 

Deci noi văzând a lor de bună voe şi deplină plată, 

noi încă am dat şi am întărit slugii noastre pe acea 

mai sus ziumătate de sat cât se va aleage partea lui 

Dragotă şi a licăi, din sat din Mogoşeşti şi din sat 

din Chiujdeşti, ce sânt pe Vilna, ca să-i fie lui şi de 

la noi uric şi ocină şi cumpărătură Cu tot venitul, lui 

şi copiilor lui, nepoților, strănepoților şi răstrănepoţilor 

și la tot neamul lui ge i se va aleage mai de a- 

proape nerușeit niciodănăoară în veaci. lar hotarul ce- 

lor de mai sus pomenite părți ce se vor aleage partea 

lui Dragotă şi â licăi din sat din Mogoşăşti şi din sat 

din Chiujdeşti ce. sînt pre Vilna, să-i fie din tot hotarul 

pe gumătate, iar despre alte hotare pe unde din veac
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au îmblat. Şi la aceasta iaste Credința domniei noastre 
mai sus scrisă Noi Petru Voevod şi credinţa prea iu- 
bitului fiu al domniei meale Vlad Voevod, şi credința 
tuturor boiarilor noştri a mari și a mici, iar după viaţa 
noastră cine va fi domn din fii noștri sau din neamut 
nostru sau pre oricare altul Dumnezeu îl va aleage să 
fie domn în pământul nostru al Moldaviei, acela să nu 
răşluiască a noastră danie și întăritură, ci mai vârtos 
să întărească și să împuterească, căci că iaste dreaptă 
lui cumpărătură pe drepţi banii săi. Şi spre mai mare 
tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am 
credinciosului şi cinstitului nostru boiariu Gheorghe 
logofătul să scrie şi peceate noastră să leage la această 
adevărată carte a noastră. A scris Zaharia Bârlădeanut 
în laşi la anul 7088 luna Noembrie 12-zile. - 

„Din limba sârbească intocmai âm tălmăcit şi am: iscălit Eşi 1826 Sept. 4 zile. . | 
Vasile Zotov: taimaciu departamentului pricinilor străine. 

| 

  

93. 7088 (1580) Iaşi. lancul Voda Saşul întăreşte la 8 inși satul Mănăileşti pe Bistriţa, pentru un cal dat domniei. 

+ Hw rankSa BOEBOAA. BXÂ Macri TENApa Bean MWA- 
Adărckou. we mitaome nphka aan n np'ka, Hauantatit coa'bpui 
casru Yuan paray. în Hae gopuut n Toaatp noua n duţana n 
KpzuSu. n I'posae: un Hunii Ilnaronu SMHAHTHU ui pocHTII cEBE 
GHă  NOTRpARAEUILE Mă upatoro WPHuu5. Aaa: wr uenucok ad Adanie urs nmâau cor Ina ROEROAN HA câ Azuzanacipi 1 $ 
BROAOCT - BAKOBIU, . nothiur'k - Bă ACHietpu. Aeme RUCTPHIa io Tod. ct Manznaejin Ea upaRo FENApekua. n Asau NATpS Boegoaui.. UETHGIL KOHH. HHO mi că iidtuuuu gca'kpuan HCRaoA n (05 &pikrooai a:ke nuao nm Adat ie ww Iletpa Eoetean. n nau Ta 
FORĂEPE AAN FANII KOH. HO Aaaokoau un STRPZAlyem RakO Aa 
EET HM H COP sdc-ca Baci AOXOAo, nice Şi rac gam 3", 

__„Iw tancul Voevod, cu mila iui Dumnezeu domn țării Moldaviei; adică au venit înaintea noastră și îna- întea a lor noştri boiari Slugile noastre Hilip vatag și le vornic şi Toader Popa şi Mihăil şi Crăciun şi Gro=
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zav şi lon şi Platon, şi s'au rugat şi au cerut noao o 

întăritură pe a lor dreaptă ocină, daanie din ispisoc de 

daanie ce lau avut de la Pătru Vodă pe satul Mănăi- 

leştii în ţinutul Bacăului mai în sus de Vlăsineşti între 

Bistrițe, carea acel sat Mănăileșţii a fost drept dom- 

- mesc şi au dat gi lui Pătru Voevod 4 cai. Deci noi şi 

cu ai noştri boiari cercat-am şi am aflat cum le-a fost 

lor daanie de ia Petru Vodă; şi noao așijdere au dat 

un cal. Deci le-am dat şi le-am întărit ca să le fie lor 

şi de la noi cu toate veniturile. 
Din Condica Litenilor ; acta C. Crupeaschi, laşi Cf. Surete ms. 

XIV 607. Vezi actul din 7087 Aug. 8 despre acelaşi sat Mănăiieşti. 

94 7088 Febr. 28 (1580) Iași. lancu Vodă întăreşte lui Cozma 

„cumpărăturile făcute în Roşiori cu 70 zloți de la Luca. - 

| „Ispisoc sârbesc de la lancul Voevod scris în Eşi 

de Bărlădeanul, _ 
lată au venit înaintea noastră şi înaintea boiarilor 

noştri Luca fiiul Saveei, nepot Măricăi, preastrănepot 

lui Camariciu de a lui bună voe de nime silit nici a- 

suprit, şi a vândut â sa direaptă ocină şi moşie din 

al său dirept uric, din uric de întăritură ce au avut 

strămoșul său Camariciu de la bătrânul Ştefan "Voevod, 

cât i se va aleage partea lui din sat din Roşiori ce 

iaste în ţinutul Neamţului, pe aceiași au vânduto slu- 

gii noastre lui Cozma drept 70 zloți tătărăşti; şi scu- 

jându-se sluga noastră Cozma au plătit toţi deplin acei 

mai sus scrişi: bani 70. zloți tătărăşti în mânule dena- 

intea noastră $i denaintea boiarilor noştri. 

Stroici vel logofăt a învăţat: şi a iscălit. 

„loniță Stamate biv vel pitar a tradus în 1816 

-Mart 3. El pune greşit Golăe în loc de Stroici vel logofăt. 

Acad. Rom. ms. 234 moşia Roşiorii. Cf. Surete ms. XLVI. 400, 

95. 7088:Mai 7 (1580) Iaşi. lancul Vodă Sasul: întăreşte Coz- 

mei cumpărăturile făcute cu 250 zloți în Roşiori de la nepoţii lui 

-Camariciu. - 

„Ispisoc sărbesc de la lancul Voeved Sasul“. 

lată au venit înaintea noastră și înaintea tuturor



XLVI 400. 
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Doiarilor noștri ai Moldaviei 'leremiia și frate-său loan: 
şi surorite lor loana și Magdalina nepoate lui Camariciu, 
de nime siliţi nici asupriţi şi au vândut a lor direap'ă 
ocină și moşie din sat din Roșiori din a treia parte a. 
satuiui a patra parte, din direase “de întărituri ce au 
avut moşul lor Camariciu de la bătrânul și prea bunul 
Stefan Voevod, pe aceaşi au vândut-o Cozmei drept 120: 
zloți tătărăşti; cărora mai sus nuniitul Cozma. le-au 
plătit toți deplin acei de mai sus arătaţi bani 120 zloți 
în mânule numiţilor nepoți âi lui Camariciu lui leremiia 
şi fratelui său loan şi surorilor lor Irinei şi Magdalinei.- 
Pentr'aceasta iarăși au venit înaintea noastră şi inna- intea boiarilor noștri Isac feciorul lui One Moscovanu! 
şi au vândut a sa direaptă ocină din parte ce a fost 
a tatălui său și în vatră de la fântână până la un cireş ce iaste' pe din sus da casă, și cu trei pământuri în 
țarină, pre aceiaşi au vândut-o lui Cozma drept 130 zloți tătărăști; și sculândusă mai sus numitul Cozma au plătit toţi deplin pre acei d:' mai Sus arătaţi bani 
în mânule lui Isac fecior lui One Moscovanul Drept aceaia și noi văzând a lor de: bună voe tocmală şi plată deplin, şi noi aşijderele i-am dat lui ca săi fie: şi de la noi ocină și cu tot venitul. a Stroici: vel logofăt a învățat şi a iscălit. 

Acad. Rom. ms. 234. moşia Roşiori. fila 7-a, Cf. Surete ms; 

  

96. 7088 (pro 7080) Iunie 18 (1580). Suteava:-lancu Vodă intă- rește feciorilor lul Iosip Moţoc jumătate de sat Batasineşti pe Bahlueţ, 
O copie de pe tălmăcirea de pe ispisocul 'sărbesc de la lancu Vvod întăritură de pol:sât Balasineşti din: lea! 7080 (sic) lunie- 18. . . i : lw lancul Vvod cu mila lui Dumnezeu domnul: pământului Moldaviei, venit-au înnainte noastră şi înnainte boiarilor noştri slugile noastre Sămion Motoc şi fratele său Dumitru şi cu surorile lor Nastasica “şi “Anghelina, cum. și sora lor Stana di pe tată, feciorii lui losăp Motoc; şi ii sau: jăluit cu- mare ja- lobă și cu mare-mărturie de la Oameni buni şi bătrâni
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şi cu megiiaşi de prin prejur zicând că direasele de 

cumpărătură ce au avut ei de la părinţii lor de la păâ- 

rintele domniei meale de la bătrânul Pătru Voevod, pe 

a lor dreaptă moşie pe din sus giumătate de sat de 

Balasineşti şi. cu vad de moară în Bahlurţ, ce au fost 

cumpărat părintile lor losip Moţoc dimpreună cu giu- 

păneasa lui Măgdălina drept şasă sute zloți tătărăşti, 

de la Anuşca fata Petrei, insă aceale direase le-au fost 

prăpădit, când-au prădat Tatarii țara în zilele lui loan 

Voevod. Deci noi văzând a lor mare jăluire şi cu mare 

tânguire, ce ne-au mărturisit, iarăşi noi aşijderea le-am 

dat şi le-am întărit aceste toate de mai sus zisă ca să 

le fie lor şi dela noi moșie cu tot venitul ; şi altul să 

nu se ameastece. 

S'a- scris în Suceava la anul 7080 lunie 18, iar de 

la Hristos 1572. , a 

Sângur domnul a poruncit. pecetea domnească, 

„Sau tălmăcit de pe. orighinalul sărbesc întocmai 

de mine, Hrisant monah.“ Cf. Surete ms. XXIII, 605 

arh. stat. laşi No. 49! | 1678 opis 1910. 

Cum data în siove vechi era =+ânii traducătorul Hrisantie a ne- 

socotit unităţile „n“, care. fiind şters a cetit numai pe 1 — 80. Orila 

1572, cum îl pune, cred, de la sine talmaciul, era Vodă Ion cel Cum- 

plit; şi de oare ce ispisocul: pomeneşte de prada ţării supt lon Vodă, 

aceasta vine în 1574! . 
. 

Din fericire în anaforaoa din 1845 Mai 17 supt No. 1259 se aduce 

lista documentelor moşiei Baiasineştilor şi se reproduce astiel acest 

1spisoc: „7088 lunie 18 în copie încredinţată ispisocul domnului lancul 

Sămion Moţoc şi a fraţilor 

Vodă, prin care au întărit stăpânire lui 

săi pe jumătatea de sus din Balasineşti cu vad de moară“. (Surete 

ms. XXIII, 606). lar în perilipsul scrisorilor moşiei Tâmpeşti și Ba- 

lasineşti se aduce tot supt anul 7088, dar luna Iulie în loc de lunie 

18 acest regest:' „isplsoc sărbesc de la iancu Voevod pe giumătate 

sat de Baiasineşti, partea din sus, cu vad de moară în Balasineşti“. 

(Surete ms. XXIII B. 749). 

lată încrângătura Moţocilur după acest ispisoc: 

Moţoc 

losap Moţoc - 

o)= = Măgdălina (b) 

” . : 
” i ” 

= 
: . 

Pe
 

a a 2 
— 

| Stdnz, “Simeon, —Damiurw, — Nastasia, | Anghelina 

() Lb) a
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97. Fără veleat (către 7088) regeste. Pentru Oteşti, 

Răzeşii au arătat un ispisoc fără veleat şi lună 
fiind rupt, de la domnul lancul Vodă întăritor lui Ga- 
vril şi fraților lui, Purcariului, Frăţiianului şi lui Ioniţă 
Dingan, pe o parte de ocină ce au cumpărat din Oteşti 
de la Armanca giupăneasa lui Pihur biv parcalab par- tea ce i se va alege drept 30 zloți tătărăști, dar din 
ce bătrân nu arată. 

(Din cartea de giudecată din 1812 Mart î5). Acta Gh. Strat. 

. 

98, 7088 (1580). lancui Vodă întăreşte impărţala ce şi-au făcut în satul Ciortova peste Prut pah. Spranceană cu aj săi, a 

Macri to:io Lw taunsă BOEBOAA FCIApA SEMN MOAAAt= CK9H. 3HameHu'To uniti gackm ko vata RASPHT HAN €P9 uroyun Scanuinr. WK ror uerunii caSra ua spui 1 ragpua cupzu- MAN | WauiHHk, n maku nam caSru, facuti: noap n Toaarp enpantan, n AMngana dpear. n apar ere reaatp. caSuau Ham fipato n &'kpio. kai atu una'keuiu HK ripanere n B'kpnoro cases “To CONU  namu | caSmuan, une TENARMH MOAnAogajoM n cz EAHĂ  BSK4TA emMAn. ca CHUSMATA  uspec upSe | woraa Bacro, TAE c'k Boger uoppona. dac "roma BSKa'ra Btatan ca cuHOKATu ue- pc ÎloSr | corna aero, Ad B&Atr 'rph acru un ab'k uăcru BABI Aa BAAEI camoat3 ca$su Hauznoy e'kpnou$ TatpHa Gupan- MANA W4UNHRA. ă Hak 'rpeTaa user HHO 1dă Ad EBA caSra aul Slaonrie | nomap n Toaatp cupatiuan. n IMukana Apaar u pars €ro Toata uro mora RSKATA BEA Ritaa atua TCIApCKa4.,, (HpucaSiuiiaa) K2 wkoa TpzarS kSuu... 

Cu mila lui Dumnezeu Iv lancul Voevod, domn ţării Moldaviei, ştire facem cu această Carte a noastră tuturor, cui o vor vedea sau cetindu-i-se o va auzi adică această adevărată Slugă al nostru credincios 

fratele său Toader, slujit-au n0a0 cu dreptate şi cu credință ; pentru care noi văzând a lor cu dreptate şi cu credință slujbă ce dânşii ni-au Slujit; deci Domniia mea i-am miluit lor cu o bucată de Pământ cu fâneațe
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„prespre Prut dinspre răsărit, unde se numeaște Ciortova, 

însă cea bucată depământ cu fâneaţe prespre Prut; 

dinspre răsărit, să fie trei părți; doao părți din sus să 

fie numai Slugii noastre credinciosului Gavril Sprăn- 

ceană paharnic; şi iarăşi a treia parte, din jos să f:e 

slugilor noastre, lui Alontie Pojar şi lui Toader Sprăn- 

ceană şi lui Mihăilă Arvat şi fratelui său Toader, ca e 

cea bucată de pământ fost'a noastră -domnească, atăr- 

nătoare de ocolul târgului Huşi .. 

(După suretul clucerului Pavăi Debrici ot Mitropolie din 1809 

„Mai 20). _ 

„noi cu sfatul nostru şi cu boiarii noştri am cerce- 

tat şi am aflat că nici de o trebuinţă n'au fost nici dmlor 

nici altor sate ce sânt supt ascultare ocolului târgului 

“Huşi. Pentru aceaia domnia mea am dat şi i am miluit pre 

„dânşii cu această vestită cartea noastră pentru ca să 

le fie lor de la noi uric cu tot venitul şi fiilor lor şi 

nepoților, strănepoţilor, preastrănepoţilor şi la tot neamul 

lor ce li se va alease mai de aproape nestrămutat nici 

odinioară în veaci. lar hotarul acestei bucăţi de loc de 

pământ peste Prut despre răsărit, unde se numeaște 

Ciortova începându-se din malul Prutului, merge pănă 

la gărla Hâdelii mai din sus; iar de acolo peste un 

grindu şi de acolo dreptu spre răsăritu pănă la obăr- 

şia Brebeneilor, mai din sus de iazul Bătlanei; de a- 

colo iarăşi drept la răsărit pănă unde se întălnește cu 

hotarul Rocăşeanilor, iar de acolo drept la vale la malul 

Prutului. Precum spre aceasta iaste credința a mai sus 

numitei domniei noastre lancul Voevod şi cred'nţa a 

tuturor boiarilor noștri a Moldovei a mari şi a mici. Şi 

“spre mai mare tărie. şi întăritură tuturor acestor de 

mai sus scrise am poruncit cinstit şi credincios boia- 

riului nostru lui pan Lupul Stroici vel logoiât să scrie 

şi cătră adevărată cartea noastră această pecete a 

“noastră să o leage. 

„de pre sărbie pre limba moldovenească am tăl-. 

-măcit eu la anul 1809 Mai 20 clucer Pavel. Debrici.“: 

Ac. Rom, pecete 212; restul pergamentului e rupt. cf. Surete ms, - 

XXL, 140. LL î
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Suretul se găseşte în Surete ms, XVII, 617; iar în Tegeste voi. X VIU 520, adus de T, Romaşcu diacon. Neamul Sprinceană se găseşte răzeş în vechiul sat Dăneşti, pe Elan, ceva mai în sus de Hurdugit de astăzi (Cf. Cuzeştii XLIV). 
* Gavril Sprânceană pah. a avut de soră pe Vasilca; ca fecior are pe lonaşco Sprinceană, iar de nepot pe S':mion Sprinceană, care în 1640 Febr, 28 vinde cu 15 ughi lui Stratulat agă jumătate dina patra parte din Dăneşti (Cuzeştii 126), 

ra 

99. 7088 Aug. 6 (pro 7056), regeste, Pentru Oteşti. 

In ispisoc de la domnul lancu Voevod să cu- prinde cum că Mihai și fratesău Dumitru și surorile lor Parasca şi Petrea fetele Sorii, nepoți Galbănului stră-- nepoți Stoii au vândut lui Bucium vornic toată partea Câtă se va aleage din Otești.. dar făcândusă spiţe așa să înțelege că acel Galbăn feciorul lui Stoe au avuta cincia parte din a patra parte care sau împărțit pe trei roduri a lui anume Toma, Sora, şi Mărica, şi acestor 4 roduri a Sorei ce au Vândut lui Bucium vornic li se Cuvine a treia parte d n a cincia parte din â patra parte: 

- „Din cartea de judecată din 1812 Aug. 2!. Cei ce a scris Cartea: citește 7058 contundând pe n şters cu u şters. 
a 

a 

100. 7089 Sept. 5 (1580). Pentru ua loc la Cetăţue despre Răduleşti. " 
i 

Y Suret de la lancul Voevod, din leat 7089 Septem- re 5. 
| _ Datam şi am întărit: Preutului Ilie, fetorul popii Gligăi şi rudenii lor lui Isac şi surorii lui Mărica şi îratele îor, fctorii Dușcini!, şi iarăşi” rudenilor lor Fră- sinei împreună cu frații şi f.torii popei Voina ; şi ia- răşi rudeniile lor Toader, carele după călugărie se nu-. meaşte Teofan, și fraţii lor, feciorii Marușcinii, pe a lor direaptă ocină şi moşie din dres de întăritură, ce „„au-avut părinţii lor de la Alexandru Vodă, un loc din: 

„pustie de a Cetăţue la mânăstire în Profiva Rădules- „ilor pe de - câtă parte de Siret, ca să ie fie lor de în



— 139 -- 

noi ocină cu tot venitul. lar hotarul acelui loc să fie: 

după hotarui cel vechiu pe unde au îmbiat din. veac; 

şi pre unde le spune lor uricul, pe unde lea hotărât lor 

Toader vătagul cu mulți oameni buni şi leau fost pus 

lor şi stlăpii; pentraceia altul să nu se ameastece 

prespre cartea noastră. A | 

Domnul a poruncit. Stroici vel logofăt a învățat și 

a iscăli!. Dumitru a scris şi sau tălmăcit în anu! 7269 

Sep:. 30 de Evloghie dascal slovenesc. 

După copie posiăduită cu orighinalul şi adiverită de divan, 

după cererea slugerulvi lordachi Harhas, vechilui vornic. Petracht: 

Roset în 1841 lulte Ș. Cf. Surete ms. XXIII 1335. 

lar în mărturia hotarnică rădicată în 1828 Ghenar 26 de vister= 

picul lordachi Catargiu! şi poslăduită în copie în 1842 Mai 4 de Dl- 

vanul apelativ al ţării de sus se vorbeşte din nou de acest ispisoc:. 

„7089 Sept. 5. Carte domnului lancu Vodă, ce o dă preutului lie, fe- 

clorul popei Gligăi şi altora, întăritură ce au avut părinții lor de la 

Alexandru Vodă un loc din pustiu la Cetăţue la mănăstire în protiva 

Răduleștilor, pe din ceia parte de Siret“. (Cf. Surete anis. XXI 1445; 

idem XXV, 248). ! ! 

  

101. 7089 Mart 10 (1581) regeste. Pentru Drăguşani, pe Prut. 

Din scrisorile dumsale med. Lupul Rosăt asupra 

moşiei Drăguşani pe Prut la ţinut Fălciului; 

„„pispisoc de la Patru Voevod, prin care se cu-: 

prinde -că. Obrotina fata lui Gavril şi llieş și surorile 

lor Mărica şi Tudosia şi Linca, ieciorii Sofroniei şi cu 

surorile lor, pe care îi arată anume, toţi nepoți Maruş- 

căi, strănepoţi Ilcăi, prea strănepoţi Oanei vornicul, au: 

vândut a lor dreaptă moşie din drese de împărțală ce! 

au avut mama lor lica de ta Alexandru Voevod şi din 

drese de împărţeală ce au avut: mama lor Maruşca de 

la tânărul Stefan Voevod şi din dresă de împărţală ce“ 

au avut mosul'lor de la însăşi domnia. mea giumătate” 

satului din Drăguşani, din domnia dintâi, parte şi cu. po” 

mât, iarăşi le-au vândut ele lui Gavrilă Sprinceană 

paharnicul .şi giupănesei dmsale Irinei drept 350 zloți 

tătărăşti. Deci li să întăreşte pre acea g:umătate de 

sat de: Drăguşani pe Prut partea d:n sus şi Cu po-: 

măt; iară hotarul acei: giumătăţi de sat să fie despre
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“toate părţile după hotarele vechi şi pe unde au hotărât şi au stălpit. Drăghici vătavul Cu oarteni buni; iară despre alte Părți să fie lor după hotarele vechi, pe unde au umblat din veac. | 
ms. XVIII 513). La acele arătate mai sus la Ispl- 

(Ct. Surete 
-Socul din 7035 Mart 15 unde am dat descendența din Oană voralc, . adâugăm aceştia; 

- 
1. Oană vornicul de Suceava 

ţ 

2. Cristea Stănilă 

| 
3. Lica 

4, Sora, Mărina, Maruşca 

5. Gavrii, ”— Sotronia 
6. Obretina lieş, Maria, Teodora, Liace, | 2 3 4. 5 Toţi aceşti 5 veri primari între ej îşi vână ocina lor din Dră- 

găşani, jumătatea din sus pe Prut, ta 1581 cu 350 zloți, lui Gavril 
“Sprănceană paharnic, lar. în 7118 (1612) urmaşii acestui Gavrii Sprin- 
„ceană: lonagco Sprinceană, lonaşco cuparul, fiul Grigorcei Sprinaceană, 
şi Dumitrașco Petre Sprinceană vând cu 60 galbeni a cincia parte 

  

102. Fără an, (7089 = 1581). Regeste, Pentru Oteşti. 
Un ispisoc stricat la veleat, tot de la: acelaş domn (lancul Vodă), în care să Cuprinde că și Zaharia şi “fratesău Drăgan şi Obreja şi Surorile lor Marie şi A- nuşca şi Ana, feciorii lui lon Cioroban, nepoți Stefului, ;strănepoți Stoii 'încă au vâridut lui Bucium vornic: toată partea ce să va alege din Oteşti... dar acel Steful, fă. -Ciorul Stoii au avut trei roduri, din care Pe unul il trage dmlui pah. cu ispisocul arătat (care să fac o a treia parte din a cincia parte ce au avut acel Steful “din a patra parte de sat). 

. Tot în acest ispisoc să cuprinde că şi Dobriţa, şi fratesău A- 
„-vram, feciorii” Marinei şi nepoții lor, feciorii luj Chilian. toți nepoți a 

- “dul Toader Jăgae,. străaepoţi Stoii încă au vâadut iai Bucium voraic 
„dia a patra parte a treia parte din Oteşti. 

-
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Pentru bătrânul Niaga, care au avut trel roduri, ca la Ispi- 

socul domnului lancu Voevod, aceal cu veleatul stricat cuprinde că” 

şi Eae Jărgălan şi Toader Hrăipan şi sora lor Maria şi Anuşa şi liiana: 

şi neamul lor Bonciui şi tratesău Gavril Oţei, toţi nepoții Mogoşei, 

strănepoţi Niagăi, au vândut lui Bucium vornic a patra parte din” 

Oteşti (dar fiind isp!socul la acel loc stricat nu se poate înţelege curat): 

şi fiindcă din Niaga au eşit trei roduri nu să poate socoti ca vânzare 

aceasta ar fi o a patra parte din a patra parte din sat ce a fosta: 

Niagăi, ci sâ socotește că a treia parte din a patra parte ce sat 

cuvenit Mogoşei fata Niagăi sau împărțit în patru părți şi vânzarea 

aceasta este a patra parte din a treia parte ce au avut Mogoşa din: 

a patra parte de sat.” 

Se mai cuprinde că Dumitru sia Stănilă, nepot lui Sandre, stră- * 

nepot lui Statomir au vândut iui Bucium toată partea câtă se va a- 

iege din Oteşti, dar nu arată din care rod a lui  Stanomir a fost, 

căci în ispisocul din 7114, nu răspunde că Statomir au avut rod cu: 

nume Şăndre... 

ŞI tot in acest ispisoc să cuprinde că şi Petre fecior lui lonaşcor” 

nepot lui Toader, strănepot Şândrioaei şi răstrănepot lul Stanomit au! 

vândut lui Buclum toată partea uachivlui sau Toader din sat din O-- 

tești. 

ŞI iarăşi intracestaşi ispisoc să cuprinde că Irina fata Stanciulul ” 

nepoată Şâadrioaei, străuepoată ivi Stanomir au vândut lui Bucium 

- vornic toată partea din Oteşti. 
_ 

ŞI iarâşi Sora fata Stoicăi Rujei, strănepoată Stoii au vândut 

lui Buclum vornic toată partea ei din Oteşti, dar din care rod şi: 

Stoii au fost nu arată. 
Ă 

Şi bn Liciul fecior - Mariţet, nepot lui Dragoş, strănepot lui” 

Gaibăn și răstrănepot Stoii au vândut lui Bucium vornic din partea: 

Gaibănului jumătate, însă toată partea Drăguşel ce se va alege din: 

Oteşti,,, 

103. 7089 April 21 (158!) Suceava. lancul Vodă întăreşte lui 

Condre Buciom, mare vornic ţării de jos, cumpărăturile de sate şi târ- 

guri făcute în Năneşti, pe Răcătău, de !a Neacşa Sturzoae hătmăneasa. * 

le lancul Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 

țării Moldaviei ; ştire facem cu această carte a noastră - 

tuturor Cui pre dânsa vor căta sau 0 vor auzi cetin- 

du-li-se ; adică au venit înainte noastră şi înaintea tu 

turor a lor noştri moldovenesți boiari Cneaghina Neacșay 

a dumisale Sturza. hatmanul fiică lui Huhule postelnicul, - 

nepoata Isaiei, de a ei bună vreare, de nime silită nici 

asuprită, și a văndut a sa direaptă ocină şi moşie, din 

dreapte cumpărături ce a avut părintele ei Huhule pos- 

telicul de la bătrânul Bogdan Voevod, din giumătate“
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“sat de Năneşti giumătate, partea din zos dinspre ră- “sărit, cu iazuri şi cu mori pre. Răcătău. Pe lângă acestea „aşijderele din același sat din a patra parte giumătate -Cu iazuri şi cu mori, după zapisele de împărțală ce-a „avut părintele ei Huhulea postelnicul iarăşi de la Bog- “dan Voevod; acealea a vândut la al nostru credincios “şi cinstit boiariu dumisale Condrei Bucium, marele vornic de ţara de sos şi Cneaghinei sale Antemiei cu “700 zloți tătărăşti. Şi s'au sculat a! nostru cinstit și Credincios boiariu dumnealui Bucium vornicul și Cnea- -ghina sa Antemia Şi au plătit toţi deplin pre cei de “Mai sus scriși bani 700 zloți tătărăşti în mănule celei „de mai sus zise cneaghinei Neacșăi, a dumsale Sturzea „hatmanul, fiica Huhulei | postelnicul, nepoata Isaii îna- “intea' noastră şi înaintea boiarilor noştri. Deci noi vă- „Zând a lor de bună voe tocmală și plată deplin, așij- „derea şi de la noi am dat şi le-am întărit, ca să le :fie mai sus scrisului nostru Credincios şi cinstit dum- :sale Condrei Bucium, mare vornic. al țării de sos şi Cneaghinei dumsale Antemiei, cea de mai sus zisă “parte de ocină din sumătate de sat din Nănești, giumă- tate, partea din gios dinspre răsărit, cu iazuri şi cu “Mori în Răcătău, şi tot din acel sat de a patra parie , Biumatate tot cu iazuri şi cu Mori, ca să le fie lor și de ia noi Cumpărătură cu tot venitul, Drept aceaia toate cele mai sus scrise sate şi ţigani să fie Credinciosului şi cinstitului nostru boiariu, - dumsale “Costachi Bucium, mare vornic țării de gios de la noi uric și cu toate veniturile, lui şi feciorilor lui şi nepo- “ţilor lui, strănepoţilor şi: răstrănepoţilor lui şi la tot neamul lui, ce i se va aleage mai de aproape nestrămutat niciodănăoară în veaci. lar hotarul . tuturor acelor de 

ceasta iaste credința domniei noastre a mai sus. scri- "sului lw Noi lancul Voevod, Şi credința prea iubiților „fii ai domniei noastre, Alexandru Voevod şi Bogdan. Voevcd, şi credința boerilor noștri, credinţa - dumsale.
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jurașco mare vornic de ţara de sus, credinţa dumsaie 

“Toader şi a dumsale Petre parcalabi. de Hotin, credinţa 

dumsale Nicola şi dumsele Brănat parcalabi de Neamţ, 

credința dumsaie llica şi dumnealui Jurj parcalabi de 

Novograd, credința dumsale Balica portar de Suceava, 

credinţa dumsale Nicola spatar, credința dmsale Brat 

postelnic, credința dumsale loan Solomon vistearnic; 

credința dumsale Golăia paharnic, credinţa - dumsale 

Radici stolnic credința dumsale lane comis, şi credinţa 

tuturor boiarilor noştri Moldoveneşti a mari şi a mici. 

lar după a noastră viaţă cine va îi domn. ţării noastre 

a Moldovei, din feciorii nostri, sau din fraţii noştri, sau 

din neamul nostru, sau pe. ori care alalt îl va aleage 

Dumnezeu. să fie domn pământului nostru al Moldaviei, 

acela să nu strice această a noastră daanie și îatări- 

tură, şi aşezare, ci mai vârtos să le întărească şi să 

le imputernicească, căci că le iaste lor dată şi întârită 

după toată dreptate şi că le iaste lor dreaptă cumpă- 

rătură. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a 

scris mai sus poruncit-am la al nostru cinstit şi cre- 

'dincios boiariu dumsale Stroici logofătul să scrie. şi a 

noastră peceate să o leage cătră această, adevărată carie: 

a noastră. | 

A scris lonașco în Suceava la anul 7089 April 

-21 zile. 
- E 

Acest suret a fost legalizat de divanul apelativ al țărei de sus ! 

în 1840 Mai 20; şi stă pe el această însemnare: „Acest document se 

ală la frate-meu 'Toderaşco Sturza logofăt. Cf. Surete ms. XXIX, 

-352, după copiile lui Radu Roseti. . . . 

Asupra primilor Sturzeşti :vezi notele de la doc. din 7060, pg.. 

15 seq. ! 

: 

lon Sturzevici portar Sucevei supt Iliaş şi Şteian Vodă Rareş, 

„a îost ginere Hubulei postelnicui, căci ţine pe Neacşa, fata Huhuteig 

„nepoata lui Isaia vornicul de supt Stefan Vodă cel Mare. 

PI 

104. 7089 April 26 (1581) regeste. lancu Vodă scrie carte la 

“watavul ot Răcătău să aleagă hotarele la Oteşti. 
! 

Suret di pi carte ot lancul Voevod din lat 7089 

„April 26. | . j 5 o 

„ Scriem slugii noastre Răcătău vătavul dacă vei.
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vedea cartea noastră iar tu să mergi la satul -Oteştii si să Strângi oameni buni din sus şi din sos și să împarţi marginea despre pădure ia sat la Otești, cum 

vatavul şi Danciului şi lui Verdeșş şi tuturor nia murilor sale, câţi vor fi după dânşii, pre tot locul cât va fi ca. să să ştie carea cui parte iaste şi cine ce are, și precum veţi afla cu sufletele Voastre şi ca să le rădici- S'ălpi. Intralt Chip să nu faci. 
Acta Gh. Strat, Heleşteni, Roman, Oteşti XI, 

  

105. 7089 April 27 (1581). lancul Vodă întăreşte lui Gavril şt: fraților săi cumpărăturile făcute în Oteşti cu 30 zloți de la Lupe Huru.. 
Suret di pe ispisocul ot lancul Vvd. din leat 7089 April 27. 
Adică au venit înaintea noastră şi înaintea a lor: noștri. moldovenești boiari, Armanca giupănesa lui Lupu Huru biv părcălab şi au vândut a 'sa direapiă ocină. Şi moşie ce se va aleage partea ei din sat din Ofeştii, 

Dingan, drept 30 de zloți tătărăști şi Sau sculat slugile: domniei sale ce s mai Sus scriși şi au plătit deplin: toți acei mai sus scriși bani, în mânule Armancei, de- nainte noastră şi denaintea a lor noştri boiari; dece și noi văzând a lor de bună voe tocmală şi plată deplin, aşijderea şi de la noi am dat. şi am întărit mai sus scrişilor slugilor domniei mealj pre acea parte de moşie,. Cum ca să le fie lor și de la noi cu tot vinitul şi altul: să nu să amestece, 
Acta G. Strat, Heleşteni, Roman. 

  

106. 7089 Mai 8 lași (1580). tancul Vodă întăreşte urmaşilor - 
Stroicilor stăpânire în mai multe sate din Carligătura, 

f Iv tanoya BOEROAA BĂI MacTere "COADA Seman moa-- AEON, Wă FO ABRaMH Adâti i NOTE&paAhHan ECAlht | CAoYrau Ha=- sii Îwhamkv n BPATOY e Goţoyu n CECTpaa Hk Anna n dn



— 145 — 

reanna ca Aku Izrpamto | anoviu dăzpnsa, în abate Hy 

Ion Hi BpaTi er tak Hi OVAp'R. H cEcTpA HK Eonkă akru zen | 

az Buvun n npkoynSuarore Nacri uk npatin wrubun ti 

Akaunua. Henprenale | 3a Aaanie wo Hanu np'kanoge uţ Becre 

Crpaznu, n xvpăă Gmpagnu. GOT AoBpAr AacăanApz BOtBoai. n 

wm Haita n Gredana BoEBOAOEE. HeNpHBHALE 34 pas arate, uro | 

umana Bana n Mapvuia. wr crapar Gredana RoEBOAÎ HCNpHBHAIE 

34 NOTBPĂAciE | Dak GOT CTâpar Gmedana BOEROAi. ce40 Rpu- 

Bei. 4 ceso Xouepin n ceqo Tavpikiin | n noa cea Panzakanlu 

rac ana Pzezkaniu. n HierpnuiSa. N6RHU AH MAT WTKE | 

REoueeipii. îi 94 CEAO XZCHZUIANIN OV BOAOCT KpZANTATEpA PAE BHA 

| aparoainp. Xacnzur Îi noa ceA0 (7 KHMEPA PAL BHA A(paroan)p 

KUNEga, CA TB | WacTIi, VOT MANI. ta BAXAVH, Rao pd ECT HAI Hi VT 

Hac. WTHHILA Hi VpHE. | CZ EZCEaI ACXOAOA. N Hi Ad c HE opanmărr, 

Teanz pru,— nic Y tâe BAT 300 Man n. 

Crponu Bta sepăser vu în HCRAX Stroicz ț liane 

[» lancul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 

țării Moldaviei; adică domniia mea am dat şi am înțărit 

înşine slugilor noastre lui lonaşco și fratelui său Buhuș 

şi surorilor lor Anna şi Anghelina copii lui Pătraşco, 

nepoți Măriicăi, şi vărul lor loan şi fratele său Ilea 

şi Ursu şi sora lor Voica, copiii Mărenei, toți nepoți 

şi strănepoți Nastei, din direase d: daanie, ce au avut 

strămoşii lor Coste Stravici şi Jurj Stravici de !a bunul 

Alexandru Voevod şi de la lliia și Stefan Voevozi ; şi 

din direase de impărţală, ce au avut baba lor Maruşca 

de la bătrânul Stefan Voevod, şi din direase de întă- 

ritură iarăşi de la bătrânul Stefan Voevod satul Cri- 

veşti şi satul Hocești şi satul Găureni şi pol sat Ră- 

văcaii, unde au fostu Răvăcanii, şi Pietrişul, mai în 

sus de moară partea despre Criveşti, și pol sat Hăs- 

năşeni în ţinutul Cârligăturii, ande au fost Dragomir 

Hasnăş şi pol sat din Chicera, unde a fost Dragomir 

Chicer cu trei părți din moară de pe Bahlui, ca să-i 

tie şi de la noi ocină şi uric Cu toaie veniturile. ŞI 

altui să nu se amesteace. 

Scris în laşi la anul 7089 Mai 8. 

Surete și lavoade, Vol. XIX. 10
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Domnul a zis. Stroici vel logofăt a învăţat și iscălit. Stroicz (Cu litere latine | = lonaşco, 
Acta Muzeului Municipal laşi plic. XI, dia donaţiunea Mișu Săulescu. 
Se începuse pe fața a treia să se scrie un ait text, dar fiind cu greşeli s'a scris altul din nou: 

T îw TANKOVA EXIIO MACTII renApA Bean AL04 A 4ECKOH, Aău 
H NOTEpZzAHAni cc | (mn CAOVrAM  Hânuat) | Îwonamikeau ui EpATS sro Bojevul, u cecrpaa Hu Suna n dnfeanna... 

in dos stă notiţa: „yucuzintănin“ de la Iancul Vodă pre Criveşti şi pre Pietriș, şi pre alte seiişte. 
— Stravici,  Boerij numiţi Stravici, (Straovici, Strovici) apar îatre cei dintăi în documentele Moldovei. Incă supt Roman Vodă în 690! (1393) apare /van Stravici; el stă în boerie şi supt Stefan Vodă Muşat îa 6903 (1395). Apoi supt Alexandru cel Bun apare în divan Bratul Stravici în 6908—6920, împreună cu fratele său Liuban Siravici, Stefan Stravici apare bger în divan ia 6929 (1421) împreună cu fra- tele său Jurj Stravici, acesta mal apare în 6931, şi apol dispar de pe arena politică, 

, Doc. lui Stefan cel! Mare din 1502 pomeneşte de urmaşii lui Coste şi Jurj Stravici (1. Bogdan II 191), de Maruşca şi Stanca, îe- tele Nastei, nepoate iui Coste Stravici, care era frate cu Juri Stravici. Aceste sunt complectate prin ispisocul nostru, Am putea dar face uir- mătoarea spiță a Straveştilor până în.1581. 

Ivan Steavici 1392 

Bratul Stravici  Liuban Stravici 1400 
po pa NI III Stetan, Coste, Jurj Stravici 142î 

  

= 

Nastea 
1470 

| 
Maruşca, Stanca 1510 
IN 

Patraşco “ Mariana 1549 
III 

1 

| 

Ana Azi CTRL a Ana, Anghelina, lonaşco, Buhuş loa, Ilea, Udrea, Voica 1589 
  

107. 7089 Mai 8 (1581) Iași. laucu Vodă îatăreşte ia 8 ioşi stăpânire pe satul Măvăilegti, la Bacăn, 

Alacriio Biiiero atu, [w Lanksa BOERCAG FCHApz Beta A0a- AdECKON. BHAMENUTOE uitat ncehai  ancroa HAINA Back Ko HANEAI B33pHT HA urSun ro ScanuiT. se TOTH Herinin nau
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car. XHAHD BTA. Han AzaS ui Loaatp Mon. Mnkana 

n Bpausu. n Lposăe. îi Hwu n llaaron, Maaogaan fe Ha W- 

0811010 HAteto  MACTÂIO, N Adân Hi NOTEOZANAN tcMU HAZ WT 

mac $ hăuseto SEMAO 8 MOAAdEcKOH, UX pag GOTHUNS. WT 

eniteot, Sa norepaXAeie ATo Hmad WT TEI AEAMH.. CEO uanavk 

mzuzuacpii $ Băocr. RAKORU, NOEHUL EAZCHHEIA, MEE BHCTPHU, 

pase Aa cer an (7 Mac SpME Te HSEEpep NAHGAWAHÂN HENO- 

pSutenine toane Hă grkiii. ă XOTăp TOI [ip'E ApeuienHoto  cE4o 

mztzilăcijiii. $ ESaocr BAKOBÂII NOBIUIE E azcninieajită. Mee Buc TpHiu, 

Ad. ET OT BSnozuinS 40 CTaper MATEO $ Aaa. ă (OT HHIULIHX 

emopenti noerapoas XOTApS nonSaa ua B'EKa (0XHBAAN, ă Ha "ro 

ger pa Hamere renAcgă guuienncannaro tankBaa BOEBOAA H g'kpa 

npkezsatoBaeni Maă HAUIMĂ Aarăanapa H BOTAAHA. H g'kpa Borap 

natmnx apa mana BSuSMa ABopitită Acamkii SemAu. H g'kpa uata 

RpzekSaă ABOPINiA copilu aemau,. Brkpa nana Toaatpa n Leawg- 

Tie NpEKGAARORE XeTHHCRĂI. gkpa natia eankă Xena n nog- 

“map csuagctare B'bpa Idtid Gp5m MOCTEAHHEKA. eikpa nana Gons- 

mona euemkptinka. B'Epa nana Țoaze uawinka. E'Epa Nâna Păanu 

croata. R'kpa iată. tătii KOAMHCA Hi gkpă Back Borap HAuittĂ 

BEAHRUX EI AdANX. N9 "HaUItM suo Ro  BSAEP CocIoAApa 

wo ATU HamuX. Ma (WT HAMEre poaa Han at ESA Fero Era 

ansper reagea BHTII amicii  aoaaanerti BtMAn,. TOTH HA 

“aie Siutia Hăitie Adâtit H NOTEPZAENIE WTHHHH îi Aba, â 

ma Eoaute KpibnocT H norapaaenit eeakian ceai uamen$ g'kp- 

noa? naut Crgonu BrauikeaiS asroderS DHCATII fi nam Hear. 

npuerkcuru. KceMS AucTrS namemu$. nic KpacTE MHXZHatekSA S rac 

Rare =300, Aaa îi Ab, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Iw lancul Voevod; 

dom țării Moldaviei, înştiinţare facem CU această carte 

a noastră tuturor Cui pre dănsa vor căta sau citindu- 

ji-se o vor auzi-0, adică aceste adevărate ale noastre 

slugi Hilip vatav, şi llea Dănău şi Toader Popa şi 

Mihăilă și Crăciun, şi Grozav şi lon şi Platon, miluitu- 

ne-am înşine lor Cu osăbită a noastră milă, şi am dat 

şi am întărit înşine lor de la noi în al nostru pământ 

21 Moldaviei, a lor dreaptă ocină din ispisoc de întă- 

ritură, ce Pau avut de la însuşi domnia mea un sat 

anume Mănăileşti, în ținutul Bacăului, mai sus de Via-
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sineşti între Bistrife, ca să le fie lor de la noi uric (şi Cu toate veniturile lor şi copiilor lor, nepoților Și stră- nepoților: şi răstrănepoților, şi la tot neamul! lor) ce li se va aleage mai de aproape neruşeit niciodănăoară în veci. lar hotarul celui mai sus zis sat Mănăileşti, în ţi- nutul Bacăului mai sus de de Vlăsineşti între Bistrife, să le îie din pădure la vechia matcă la mal, iar dins- pre alalte laturi pe vechiul hotar, pe unde din veac 

nic țării de jos, şi Credința dmisale luraşcul dvornic țării de sus, credința dmsale Toader şi Gheorghie șar- calabi de Hotin, (credința dmsale. Bernat Şi Nicoia par- Calabi de Neamţ, credința dmsale lea şi Jurj parta- labi de Cetatea Noao), credința dmsale Balica hatman şi parcalab Sucevei, credința dmsale Brut posteinic, Credinţa dmsale Solomon visternic, Credința dmsale Qo- lae paharnic, credinja dmsale Radici stolnic, credinţa dmsale lane comis, credința iuturor boiarilor noştri a mari şi a mici. lar după a noastră viiață cine va fi domn din Copii noștri sau din a] Nostru neam sau pe Ori Cari alait îl va aleage Dumnezeu să fie domn țării noastre a Moldaviei, aceia Să nu strice a noastră daanie şi întăritură, ocină şi moşie. Iar spre mai mare puteare şi întărire poruncit-am la al nostru Credincios boiarin dmsale Stroici mareiui logofăt să Scrie și a noastră peceate să o leage de această carte a noastră. A scris Criste Mihăilescul în laşi la anul 7089 iuna Mai 8 zile, Din Condica Litenilor, textul Slavon redat cu lipsuri a de rânduri. Cf, Surete ms. XIV 709. 'PSuri şi sărituri 
nana 0 

108. 7089 Mai 31 (1531) Tegeste. Pentru Otegti, Ispisoc de ia acelaşi domn, (Iancu Vodă) cu cuprindere că; Magdalina și sorusa Ana, featele Stoică;, nepoate: Mariei strănepoate Ga!benului încă au vândut iui Bu- Cium din a patra parte din satul Oleștii şi din a treia
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parte, dar din a treia parie a şapte parte doao părţi 

au vândut, şi măcar că ispisocul acesta vorbeşte in- 

curcat, dar din spiţe să înțelege că pe cât au vândut. 

cei patru feciori a Sorii de sus arătaţi pe atâta au 

vândut şi aceste doao. nepoate a Marinei ce au îostu 

soră cu Sora, adică o a treia parte din a cincea parte 

din a patra parte de sat. | 

„Cu cuprindere că lon Feşte, feciorul lui David, 

nepot lui Ivan strănepot iui Statomir încă au vândut 

lui Bucium vornic din a patra parte din satul Oteştii 

a treia parte.“ 
Din Cartea de judecată din 1813, Mart 15. Acta Gh. Strat, He- 

seșteni, Roman. 
  

109. 7089 Iunie 3 (1581) Totruș. lantul Vodă întăreşte Irinei 

4ata lui Neagoe cămăraş partea de ocină din Costeşti şi vii ia Trotuş, 

4 0 rautkVA BOEBOAA, BEI AACTIIO PCIApă A6MAH AMPA= 

aceea. oa npiiacil apa aa | n mpa, maunatii aca- 

aazetuat neatpu Fprina AcuRa. WEroe Rzavzpati. XAASBA4ii | năâa 

BEARROIO AAAOEV, HI Ch REAMKON AMApTYpi:0. CE APAN AOSPIIĂ. 1 

CTapuț, N oa | titi MENTAL, 1 CA Boarkpn WT AR9p PCl- 

ARO. DPEKVU €DE IPWEHALE Hi MCNHICONE | ape aaa Vuz ti Hikroc 

EAMZABUI tă DOACăiNA CEA WTP RocTeu H Hă BHHOPQAai, vă | 

cre WT7 Torgrul W ta CROH pazit XOAONII UHCANH. nana Gii- 

masi n ca aka n AMvpauke ca pkmani n Iapackuta ca 

arăt. n epanka, cz AEPAI nonapik ca abea. | 4 pa 

cita că AkPatai Tan RANBUAIE HI WENMCONE. ANA USTHGAN, Hp 

At aatăait | Apa Borgo BOTAd WPezit paie Padgh. TEA Ati 

Rit A ate HX BEAHKOIO AA | Ev. H BEAHKOIO MApT Vp CA ACAN 

ASENIE. N CVABIIC WWROANHALLI EI AEWitA | mu Hi cz goatpu. WT 

A0p TEDALAtRI, A Ani TARORALBE AAA H pna Bu | miicaniaă 

VaASEUNA CEAC KOCPEIIE H CE IIPHXOA. MEDIC nomonk morpvul | n 

RUHOCOAAĂ UE MPAETI OAO IHPAIt, p ca BCM ADXOACAM. MHC 

e esroviu akr 30. ru, 7. 
Cenana pu, 

EA Aoroder bu. m Wckad. Stroicz. 
+ Bzekuva. 

o tancul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 

Moidaviei, adică au venit înaintea noastră şi înaintea a
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lor noștri moldoveneşti boiari lrina, fata lui Neagce 
cămărașş, jăluitu-s'a noao cu mare jalobă și cu mare 
mărturie, cu oameni buni şi bătrăni, și ocolași megiiaşi, 
și Cu boiari de la Curtea domniei meale, zicăndu cum 
privilegiile şi ispisoacele ce le-a avut tatăl ei Neagoe 
cămăraş pe jumătate sat din Costeşti, şi pe vii, care 
sunt la Trotuş, și pe ai săi direpţi robi ţigani, anume 
Simeon cu copii săi şi Murașco cu copii săi, şi Paras- Chiva cu copii săi, şi Stanca cu copii săi, şi Condre- 
Cu copii, şi Frăsina cu copii, aceale privilegii și ispi- 
soace dînsa le-a pie:dut în zilzle lui Alexandru Voevod, cănd i-au tăiat lui copul. Pentru aceaia noi văzând a. lor mare jalobă şi mare mărturie cu oameni buni și 
bătrâni și ocolași megiaşi, şi cu boiari de la curtea domniei meale, iar noi aşijdere am dat şi am întărit mai sus scrisă jumătate de sat de Costeşti și cu prihod pesie apa Trotușului, şi cu vii şi ai ei drepți robi țigani, și Cu toate veniturile. Scris în Trotuș, la anut 7089 lunie 3. 

Domnui a zis, 
Vel logofăt a învăţat şi a iscălit. | 

Stroicz — Băseanul 
Acta Gh. Racoviţă. Surete ms, XXVI, 537. - Cămăraşul Neagoe este unul din boerii tăiați de Lăpuşneanu, probabil la masa dată la palat, când a' tăiat 47 boiari aj ţării. 

  

110, 7089 August 78 (1581). Zapis de mărturie cum Rusul Telea- cumpără cu 30 zloți a 7-a parte din a 7-a parte din Goiani de 1a ră- zeşii lui. : | 

Adec eu Maxăn din Pungeşti şi Nechifor şi Peiiş şi lonașco şi Lazor vatah. şi Bigher şi Opre şi mulţi oameni buni bătrâni și tineri mărturisim cu azastă scri- soare a noastră precum au venit înaintea noastră dea lor bună voe de nime siliți nici asupriți Andrei și cu surorile lui, feciorii lui Necoară, nepoții Petricăi și au vândut a lor direaptă ocină şi moşie ce au avut în sat în Gărcini în ținutul Tutovei Şi Sau tocmit cu &upânul Rusul, fecior Telei, şau văndut lui din a şeptea parte: a şeptea parte, din partea lui Andrei, tumătate parte:
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de moşie şi cu loc de moară în părăul Racovei şi CU 

loc de prisacă în pădure şi în țarină, Cu loc de fânețe_ 

şi Cu pământuri şi cu tot venitul cât se va aleage 

partea de moşie din partea iai Andrei, Sumătaie de 

părţi; aceia au vândut Andrei şi cu surorile sale îe- 

ciorii lui Necoară; nepoţii lui Petrică au vândut drept 

_treizăci de zloți tătărăşti, şi le-au plătit deplin zupânul 

Rusul, fetorul Telei întru mănule lor precum scriem 

mai sus, ca săi fie lui driaptă ocină şi cumpărătură în 

sat în Gărcini. Şi noi dacă am văzut buna toemală 

îotre dânşii şi deplin plată şi de la noi am făcut atastă 

mărturie ca să iie de bună credință şi niam pus şi 

peceţile noastre cătră acest zapis. 

Din Condica Pungeștilor, actele bătrânului Ursul din Gărclat. 

Cf, Surete ms. XLII 438 a. ÎN a 

114. 7089 Aug. 16 (1581) Suceava: Cartea lancului Vodă cătră 

vatagul de Lăpuşna să ia gioaba dela Malic care a săpat întăiu băl- 

ţile de la Copancâa, sără ştirea cătugărilor de la Neamţ. 

+ Vw raukoVA ROEA, EAI macro renapz SEMA 410 | a- 

aatexon. tiu | ea cats nameav ERpHOMS BOA BEA CZTACr WT 

BOAUCT  ABOVIDUA, Acte PH EDE RAAS&AAN,  MAGHAIII, | HAI 

nsavrepu 607 Fii ateu ekoHi- motacTitp. Ma dtăăik WT Ko mânia, 

a pecevu, a%, IHMAOT caut Iz3tpe TăA Ş Konantă, Mi VAB. 

apa, Madi 1 până npianale uro M | natale PT ASEPAL'O 

Aatpatapa BOEROAi HOT evapăro Îleăsana ROEBOAL. 11 WT jierpu 

coepoai | na Tux EBA ÎI rasugu. a Maui, 4 i RONAET HA 

B9AOTU CA CROEO CHAO. Hill apkaae | miguenane PGA jlerpk 

oaza. ti cz PROpita HM ii uemtco ca Mipiio, d W li AEpERA 

ch sa mor | 'Pokaaav TA neg aaa. Ha Ali E2 AH Se 

Meme pie. Ta, WI hE putea, Ha POT Ab ună pu | 04 

DOhKAE Allh CA xuuarBuerao în măgua îre Bihai Kâkoit 1 ca TROPHA 

cop an d Bi konaa, ugoTo | AO Sapniu cEcT AucT 4 TH 

casa cm 5 BOA, UT pSmati. uk 40 aci aaTBhan 

asaoPii NO TAE Rota | 0ri kosacaiv ago 4 Gil ne RONA. 

sero. B9 40 AVAP KONATIA Acpă Ad BET A nvuavat | 

East W BOA, TAR AA BATE ÎI Wa He VuNNNTE = 

peak pă. nuc v couat A'RP 300. ar. 8. 

Grgonu Bta awroder YU. = Puwprie
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[v iancul Voevod, cu miia iui Dumnezeu domn țării Moldaviei, scriem Siugii noastre credinciosului Bodeiu ve] vâtag la ținutul Lăpuşnei, dă mu-ți ţie. curg S'au jăluit Tugătorii “noştri Călugări de la mănăstirea Neamţului Pe Malic den Copanca, Şi zicând cum au un iazer acolo la Copanca, şi au arătat înaintea noastră . ale lor direapie privilegii, ce ei le âu de la bunul A- lexandru Vodă și de la bătrânul Stefan Voevod, şi de la Pătru Voevod pe ceale dă (izatiH) și iazere; iar Malic, dînsul le iae lor bălțile (Bo4orn) în tăria sa, “pentru care maj denainte vreame S'au fost şi părăt de- nainfea Petrei Părcalabului, si le-a făcut lor și ispisoc de pace; -iar dânsul nu s'a fost ținut de cea tocmală. Deci le-a fost. dat Petru lor zi în zioa A dormirei Maiczi 

Domnului (15 August); însă ei 72Q venif înfr'acetaşi zi, 
ci a venit înainte de zi cu hillenşug, Și Sa pregătit nu 
Șiiu cur şi Și-a făcut şie carte cur să sape. Drept a- 
ceia cum vei vedea acastă carte, iar tu să-i iei lui 6 boi şi cartea Și să-l /rimeii a noj Și Să astupi bălțile, 
pe unde lea fost sâvat și să spui fiecărui Cm Să nu 
sape nimica, câci cine va fi săpat bine să ştie că vom 
irimeafe Să-i ia 50 de boi. Aceasta să Ştii și altfel să 
nu faci, 

| Scris în Suceaa la anul 7059 August i6. Domnul a zis, Stroici vel logofăt a învățat. Pecete în tuş aplicață pe hărtie.. Gheorghie Acad. Rom, ms. 4606 fila 34. Suretui Acestui ispisoc se găseşte 
trauscris în Andronic, egumenul măn, Noului Neamţ, în mcenografia 
sa asupra mănăstirei de ia Chiţcan! pg. 3t. Ci. Surete ms. XXViii 75, 

112. 7099 Septembre 14 (1551) Suceava, regesie. T. Poar 
pierde pâra pornită contra mânăstire; Moidaviţa pentru Răciuleni. Se 

Toader :“0uici, nepot Sturzei, Cu îiul său ionaşco 
aprodul, și Adam Vestiiarul, ginere lui Altxa Roşca, 
nepoți Sturzei, pârâse înaintea domnului Ps Egumenul 
Şi pe toți fraţii din mânăstirea Moldavia, Pentru căci Călugării ar îi stăpânind Părțiie lor din Satul Răciuieni 

"Cu morile, arătând ci uric de cumpă rătură de Ja Bogda 
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Voevod unchiul domnului şi uric de schimb pentru sa- 

iele Bouceanii şi. - . - şi Dajbogoaia ce au iost 

date mănăstirii. lar călugării au arătat uricile ce au 

avut dânşii de la Alexandru Voevod. Iar uricul de schimb 

ce lau fost avut ei de ia Bogdan Voevod, moşul dom- 

nului, Pau luat Siurza ce au fost mare postelnic în zi- 

lela lui Stefan Voevod, ce s'au numit Lăcustă, precurm 

se mărturiseşte în uricul, ce Pau avut ei de la Alexandru 

Voevod. Atunci domnul şi boerii văzând marea lor în- 

dreptare şi înțăriiură şi mărturie cu pravile domneşti, 

au însărcinat pe Ghedeon marele vătav al ținutului 

Sucevei să meargă 'la Răciuleni cu megiieşii din sus. şi 

din gios, a acelui sat, şi cu şoltuzul şi cu pârgarii şi 

cu toți bătrănii târgului Baia şi să găsească cu suile- 

țele ior de iaste driaptă ocină a mănăstirii Moldaviţa 

şi dacă călugării stăpânesc hotarul aşezat de Stefan 

Voevod cel bătrân. ŞI văzând mărturia făcută pe su- 

filetele lor de Ghedeon şi de megieşii Răciuleni şi de 

şoituz cu părgarii săi, domnul dă puteare mânăstirii 

să stăpânească acsale părți de sat cu moşiile şi cu ioi 

venitul punând pre călugări să dea 110 zloți ferue. în 

visteriia domnească; îâr pre Ponici şi pre rudele lui 

i-au dat rămaşi de ori Ce drept. 

După copiile lui Radu Roseti. Ci. Surete ms. XXIX. 355. Ori- 

ginal la Acad. Rom. LXVIII, 131. Domaul de aici e lancul Sasul Vodă. 

Asupra farnlliei Ponici vezi on Neculce |, 139. Din acest îsplsoc în- 

+regim spiţa a 6-a a Poniceşiilor: 

“Teodor Ponici de aici e Fădor Ponici a! spiţel: EI trăia insă la 

1581 şi avea de fiu pe Ionasco Ponici aprod în 1581. Ispisocul at-l 

aă pe Fădor Ponici nepot Sturzei, postelnicul lui Stefan Vodă Lă- 

custă, Sturza mal avea de nepot pe Adam vestiarnicul, ginere îsi 

Alexa Roşca. Ar utma dar ca loan Sturzevici, care ajunge hatniaa 

supt Petru Vodă Rareş â avut această descendență : . 

loan Sturzevici 

  

hatman 

n 
Da 

tată Dumitru 
fată 

_ Cozma Ponict diac 
— Alexa Roşca 

| 

Fădor Ponici | | tată 
_ Adam vistiarul 

lonaşco Ponici 
aprod 

Pentru Sturzeşti vezi nota de ia doc. dia 706] Mat (N. 15. 

—



  

— 154— 

113, 7090 Sept. 15 (1581) Iaşi. Petru Vodă întăreşte lui Da. mian uricar Cristovici, cumpărăturile făcute în Duseşti, în Coral şt ua ţigan cu 709 zloți şi 600 aspri de la lonaşco Stângaciui şi de la Ciolpan. 
- 

Macri Baie Mi Îw Ilerpa BOEBOAG.  TCnAa atâta AWAAaEcteH,  3namenuro unui HCCHA AHc'PoAi Hauit. azeku STE H4HE4 B230H7 Au urouu ro ScabuuuT. co Hpitacuia ușa Han ui ph naumnmu MWAAdECEHAII | Boa'kpn. eeanumu u Maatiaii Îwhauno cun CTANTaNoA npzkmaau no ro A0Epen goak HH AVTEOPO nenonSatni, î AHHNpiiciacBaii, n npoaaa caen wrimus H RHKSNatrie ucnpunaie KSneHo tie umaa wua ero Icon Gran= PASA NO2KZAaE | wr Aacăan agoy BOEEOsI cea uacp | șterse: : Io c$ Hsneper 8 ceao ASuetţin, ma MPS caSsk namen$ pă. aitan$ kocrognu. sa îi B44T TATapctni, n aa AsckT] u Bac- Tâkuinc .caSra "nau AZditau Kperoanu, n SaDăaTHa $cu 'rorit tit nicariiu nuubau, pH cr i n ata acekr aaar TaTapekuy. Ea pSku Tuonauio cua Granrauga, HPARRAGE. pia nam n EPAA Hăuinin Roa'kpu. n Smom naru NpIHAE pag noa n MpAA Sena naunanu. AA AaBckhau Boa'kpu BEâni(ku) an n aa. aan | Îwonamke cua. Grzurausa | NPEEAâBE Bbigutare, untat HENOHOVILAEH n AHHNPUtHAORAn î10 CROEIO A0EDOH Boat. H NpOAta IICACBHHa cea wm Ropiu. $ Bgoascr REAMEUCKOIO Hei puianaie RS. NEKHO. H uro  Hataa coița cro Granrausa NpZERAaR wr dar Bata poy Botgoai | ra MIPOAaA cass: naureus AZAiiau Spnkap. au 3 Baap TâTapckHk, no ca THX nnv'kau EBHHpeu B4nAaTita ce'R PA4E. 47 npatzaanu HEMEUCEHX. epe ha Spa Tpu 'mueau, ar. FANOME PpekS, rau BACTaAcA casra Hay, | Azaitau Sonap ui BANA4TIUA,  gacu Hciioatio $ ga:ru TâPăpeuţ, 3 PER Enuniicate= foiS Îwhauno. cun cranrauSaa PAKZAaBa tao ce'k'kmeacres- E44H pa uamu Hauntig câSru akpnii Apaznu n Pomanu FIpană- aan | HEMENCKNX, ca ceonau AWâ4iu, wr MPAA Hân n ur IpAAA, Bic cat:ka Ham. în ru HPHAE NpAa Hamu n NBAA Scumu Hauinatu MOAAdcRHati  eoa'kpu EEAHKHMH n ataan. cass Hâtu HNĂTpatito cun Apar “WoANat | Hukna HENeKSR Ac, n a Hu- IIPHCHACRAH. caotro. IPătoMS yoasn HRCâR umenua Îwh. ui ea eo Paga. Pa fpoada cassk uaw AZitaH Spukap n BAN4aTia Baci HCHAZHo | Rhiuientcaniu munkan ugecr CTo achpu 84 pănu. MĂTPANIKOE. Ho arti RA age WHY AcRpon oa un PARMER Ara DARUAA BAnaaT$. ă ani nai n op HAC EcatH Aaân Hu -nom=
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Eg% Anat câseik traueiS ABMirăti Spiitap. tă To | comun Biti” 

nucauii,  KARO Ad scr ca Hi MUT hac SpUk H THAN, 1 APAR 

XSasn Murat, CB gacamM AOXOACA "HI AATEN Er Hi Snoia= 

mea, n npbSiouaroat îi npaSpaToa. Hi aaceA$S POA Er 

ro ek HBREPET HANGAMKHIU HenOgOUI ENE £PO | nunoanik Hă greu. 

Ă Wa TO ECT BAPĂ HAUETo re ABBA, EH ENACANHACOAM. Iw Ilerpz 

BosRoAi, Îi ab pa np'laz3A0BAEHIHĂ CUBE Ten ARAMH. [w Baaa. Îw: 

Medan Bogos a B'Bpa Borap HAuittă. BAApă ană BAPTUE ABCp-: 

muta. pcankut | Beata. BAPA nana Epeatia ABOpHURA propriu 

zeman, g'kpa nana BSutcAtă w mana Lecoprie npZEZAAGH  XOTHUC- 

maro. Bkpa nană K2pAHMAN W Mâna Apârctiii NPZKZAABOBE HEMUL 

RWE. Bâpa ian Mupon. n mană | a8ta npaKZAdROBE Poaauckiiy. 

gkpă nana A apera NOT APA cguagekare. Bâpă Nânâ B9STH nec- 

mreana. E'Rpa Nana I'ABBANKO cnamrapik, Brbpa Hand Fewprie 

gama, E'Epă NANA rar | eucrnrapinită. gApA hand uSropă 

epoanuta. E'FpA NAnă Gran omnia. It BADĂ BaCAX EOt4p HAN 

MODAAAECKUL.  BEAHKHX MaAX. d 9 NAUM unom'k. KT EăĂ- 

AEP ICNApA WT AkTUX MANIMĂ | nau GOT Wăuisro pOAd. ăn Bak 

RSA, KOro 2 NABEPET CCNApEA BITI Hate  BEMAN Meda ageri. 

mom EH £M$ itenopBitină maniere Aăaiie îi NOTRPBRALNIE AA4£ PS 

azi ca Asu ui Srprkuiaui, DOHEX emS npaziu | WTHHHN 4 BII- 

nSnaenje, 4 Ha BOAUEE egrknocT Hi noro atit geanta  namtâ!S 

gtpuoat$ nepuno AS goa'kpuitS nan$ crponus B£AnKo 45 Are eTS 

meat, 3 batuti Net npugacuTu | ucemS  HeTHinoAt8 ACT 

BaEAOȚ, Wiicăa PaEpIiĂ wepitaT S$ TAC) RATA =t3u, ACUA. fil 

mengie ci ANE. MCRGA croit, 

Cu mila lui Dumnezeu Nol lw Petru Voevod, domn 

țării Moldaviei ; ştire facem Cu această carte a noastră 

tuturor, cui pre dânsa vor căta sau cetindu-li-se 0: vor 

auzi-0, adică au venit înaintea noastră şi înaintea â 

lor noștri mo!doveneşti boiari a mari şi a mici Ionașco 

fiul Stângaciului părcâlab, de a lui bună vreare de 

câtră nimeni silit nici învăluit, şi a vândut a sa direaptă 

ocină şi cumpărătură din direase de cumpărătură ce 

Je a avut tatăl său lon Stângaciul părcălab, de la A- 

lexandru Voevod, a sâ parte, Ce i se va aleage din sat 

Duşeşti , aceaia au vândut O slugii noastre lui Dămiian 

Cristovici drept 320 zloți tătărăşti. Şi s'au sculat sluga.
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noastră Dămiian Cristovici şi a plătit toţi acei mai Sus Scriși bani 320 zloți tătărăşti în Mânuie lui Ionașco fiul Stăngaciului Părcalab denaintea noastră şi denain- îea a lor noștri boiari, 
Și într'aceastea iarăși au venit înaintea noastră și înaintea tuturor a lor noștri moldovenești buiari a mari şi a mici Ionașco sin Sfângaciul fost pârcălab, de ni: mene silit nici invăluit, ci de a sa bună vreare şi a vândut jumătate de sat de Corni în volostea Neamţu» lui din direase de Cumpărătură, ce le-a avut tată! său Stăngaciul pârcalab de ja Alexandru Vodă aceaia au vândut Slugii noastre lui Dămian uricar drept 400 zloți tătărăşti. Deci cu acești bani mai sus Scriși și-a plătit șie capul la Părcălabii de Neamț, Pentru căci el a fost furat 3000 aspri de la un 8fec. Astiel s'a sculat Sluga Moastră Dămiian uricar Şi a plătit toți deplin 400 zloți tătărăşti în mânule mai Sus scrisului lonaşco fiul Stân- gaciului pârcalab, cum ou mărturisit înaintea noastră ale noastre slugi credincioase Drexin și Roman par- calabi de Neamţ, cu ale lor suflete denaintea noastră și denaintea a tot sfatul nostru. ŞI într'acestea iarăşi a venit înaintea noastră şi inaintea tuturor alor noștri moldoveneşti boiari a mari 

și a mici Sluga noastră Patraşco fiul lui Drag Ciolpan de nimeni silit nici învăluit, pe al său drept rob țigan anume lon şi fămeaia lui Rada, pe aceştia i-au vândut 
Slugii noastre lui Damiian uricar drept 60 aspri. Şi 
S'au sculat Sluga noastră Dămian uricar și a plătit toţi 
deplin mai suş scriși 600 aspri în mânule lui Pătraşco. 
Deci noi văzănd a lor de bună Ve și tocrmală cu de. 
plină plată, iar n0i jarăşi și de la ro: am dat si am 
întărit slugei noastre lui Damiian uridar pe ceaie ocine 
mai Sus scrise, ca să-i fie lui şi de la noi uric şi o0- 
cină şi drept rob țigan cu foate Veniturile şi copiilor 
lui şi nepoților şi Strănepoților şi răstrănepoţilor şi la 
tot neamul lui ce j se va aleage mai de api0ane neru- 
șălt nici odănăoară în veaci. jar la âctasta iaste cre- 
dința domniei noastre maj SUS scrisă Noi lu Petru 
Vetru Voevod Şi Credința a prea iubiți fii a: dotiniei
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meale Iw Vlad, Iw Ştefan Voevozi şi credința boiarilor: 

noştri, credinţa dumsale Vartic vornic ţării de jos, cre-- 

dința dumsale Eremia dvornic ţării de sus; credinţa: 

dumisale Bucium și dumsale Gheorghie parcalabi de 

Hotin, credința dumsale Caraiman şi dumsale Dragsin 

parcalabi de Neamţ, credința dumsale Miron şi dum- 

sale Luca parcalabi de Roman, credința dumsale Andrei 

portar Suceavei, credința dumsale Brut postelnic. cre-: 

dința dumsale Nădăbaico spatar, credința dmsale 

Gheorghie ceaşnic, credința dumsale lane vestiiarniC;- 

credința dumsaie Cucora stolnic, credința dumsale Stan 

comis şi credinţa tuturor Doiarilor noştri Moldoveneșii 

a mari şi a mici. lar după a noastră viiață cine va îi 

domn din copii noştri sau din al nostru neam, sau ori 

pe care alalt Dumnezeu îl va aleage să fie domn ţării 

noastre a Moldaviei, acela să nu-i strice a noastră da-- 

nie şi întăritură, ci iarăşi să î-o dea şi să i-o întăreascd, - 

căci că i sânt lui. direaptă ocină şi cumpărâtură. lar 

spre mai mare tărie şi puteare poruncit-am la al nostru 

credincios şi ciastit boiariu dumsale Stroici, marelui lo- 

golăt să scrie şi a noastră peceate să o leage la a- 

ceastă adevărată carte a noastră. A scris Gavril Cer- 

nat în laşi la anul 7090 luna Septembre 15 zile. 

A iscăti! Siroici logofăt. 

Pergament, peceate starmată: şnurul roz. Proprietatea doamne! 

Antoniu din Piatra. CE. Surete ms. XLVI, 773. 

  

114. 7090 Ghenar 15 (1582) Iaşi. Petru Vodă dă lui Stănilă 

Şoimarui satul Popeşti pentru 12 cai daţi în trebuinţa ţării la Poartă 

drept 24000 baai. 

„Ispisoc sărbesc pre Popeşti de la Pătru Vodă“. 

"tă au venit înaintea noastră sluga noastră Siănil 

Soimariul şi au cumpărat de la domnie me una seliștes 

ce să numeaşie Popeștii, ce au fostu de ocolul târgului 

Romanului, şi au dat domniei meale 12 cai, pre cere 

iau p'eţăluit cinstiţi şi credincioşi boiari noștri Andrei 

hatmanul si Staa vel comis şi lancul vei uşiiariu, drept 

24000 bani; pre cari cai domniia mea iam triimis în
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trebuința domniei male la Țarigrad dinpreună cu birul. Drept aceaia cea de mai sus numită seliște anume Po- peştii săi fie lui de la domniia mea ocină cu tot veni- tul lui, feciorilor lui,şi nepoților lui, şi dacă Dumnezeu pre carele va aleage din moștenitorii domniei meale să fie domn, acela să aibă ai da şi de la domniia sa și întări ca săşi stăpânească cea seliște nestrămutată; şi altul să nu se ameastece înaintea cestei Cărți a dom: iei meale. . 
Insuşi domnul au zis. 
Andrei hatmanul au învăţat. - „din limba sărbească sau tălmăcit de mine loan “Stamate pitar în lași la 1811 Aug. 18“.— Tălmăcirea aceasta poslăduindusă de mine din cuvânt în cuvânt “Cu ispisocul cel adevărat şi fiind întocmai şi fără nici 0 greșală lam adeverit.“ 
clucer Pavăl Debrici, 181] Aug. 24. 
Acad. Rom. maauscript 234, moşia Roşiori, fita 50. In cel 24000 “bani avem 200 lei, deci calul a fost biciuluit (preţeiuit) drept 16 lei şi 80 bani. 

| 
e 

115. 7090 Mart 6 (1582) Suceava. Iancul Vodă dă rămas pe Trifan In pâra cu popa Văscul să-i ia moşia pentru 6 boj. 
T vw ranksa BCEROAA. B%iu Macriu FENAPA BEAAn A04AAB- €KeH, 60 fmpinae npba namu. Tpubau wp Epajzuep. n că nonă BeckSa Wr mam n mmaraă Ha MoN4. M BccPaa fipea noapra, ati Ilona nseragna cana wrhunw GOT wăpaiuie azaor. paan me BHA E23'ka GH. S Roan cno Ten paan onsan Ad Apaataru ACkeAE AaTu Tu Bon. 'rak Ad BHaE, H HAR ue cvunnur, Tenanz kasaa, nic v Gouag, gar =+u. MapT â Ann. &fAHuun Boakpu vu, = Aleau 

Iw lancul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţă- rii Moldaviei; cum au venit înaintea noastră Trifan din Brăhăşeşti, şi cu popa Văscul deacolea şi a părât pe Popa; şi a rămas înaintea Porții; iară Popa a pus o ocină din Obărșie zălog, pentru căci a fost luat dinsul 6 boi lui Trif; pentru aceaia Popov să stăpânească pănă
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ce-i va dare cel boi. Aşa să ştii şi altfel să nu se 

facă. | 

Domnul a arătat. 

Scris în Suceava la anul 7090 Mart 6 zile. 

Marii boeri au învăţat. —- Stefan 

Hârtie ; Ct. Surete ms. XXVI, 769. 

lată cum se rezumă acest act în opisui din 1787: 

Carte gospod de la domnul lancu Vodă, prin care 

serie că au venit.de faţă Trifan din Brăhășeşti şi cu 

popa Văscul ottam şi ati părît Trifan pe popa Văscul 

cum că iau fostu luat dânsul 60 boi şi rămas fiind 

Popa au pus atunci zălog partea lui de ocină din O- 

bărşie ca să o stăpânească Trifan pănă a putea să-i 

dea bani. Cartea gospod iaste tălmăcită din sloveneaşte 

de Gh. Evloghie dascal la anul 1787 lulie 14. 

Din Perilipsui actelor moşiei Obărşia ot Neamţ a vel vornic. 

C. Paladi, întocmit în 1787 Iulie 15. Cf. Surete ms. XXXII, 765. 

  

116. 7090 Mart 8 (1582) Suceava. lancul Vodă întăreşte lui 

Patraşco vatag, lui Gavrit şi Avei stăpânire pe satul Bursuceaal, îm- 

părțiadu-le în două. 

+ Macri EXP Hw IaukVA ECEEOAa renApB 36AAH MOAAAECKEN. 

BUAMGHUTO UHHHM, HcenA AWETOA HAINA. FZCAM TO HANGA ug3- 

pur. Han er urban SeabiiiiiT. Wă NpIHĂE NpEA, Hdâti n NBEA H4- 

LIHMU |. MOAAABcRU MR goatpu, BEAHKHMU H MAH MĂ. CASrA HAUl Nă- 

TPANiKO RATar. cin HHKOApĂ guSa Mapiuku, HU HI NAGEMENHK 610 

VÂBBHA CHA rpo3age BHVKE ApAreVA, npkvuSuu TEAHWHoBbi. ti npk | 

npkensuu Ilusopog. 1 mu TIOTRA HK Slnna AGARA AparSaa Bris- 

AKA TEAEWHORH, ipăsv usa nâncaQu, Hu nprnprtsuse - Ijlugepse. ca 

RGANKOR WAAoB0te, H CA REAHROD MApTEpIIO 1 CZ WKOANHAH ax | 

Menitauiu. pexSuu a46 ngURHATE Sa guicaoy Beni 49 HAaA npknpEA 

HY IpuBop. WT CTApâre Creată BOEEOAH. HA cea ECVpeSuanin H CE 

macro za manu, cp GupkT8 râ€ BhiA MANN | MIusopoE. HR 19 

Aku n ca Mann CV cea3 BSpeSuanii, Â TOT OWVBHR Hi HSTEpHA EA 

Am Ilaureasen W'T spXtiu. goan DgHuită 6AHH NOc6A WT yops:in. 

2 NOEAU AperRe AS PCABARI, Îl ngu | Rawunasc EMS HaugaTu 8% 

AoMS, 'rore Haureaer. H aanaata EMS AS TOT AICEA. TAR Mb
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&HA kauie HĂ. BEAHRCtO MâacES ui BEAHKSOR MapTopil H cz woman HĂ MEMIraIuIN Ul0 Ham | maaogaau n MApTEPUCIAN, ă AhI TAROBAEPE îi WT Hac AaAH ii noPEpzAHAn cani MA. TCE BhiillEnHCanuce ce ESpeSuanin u cz avkero sa manu ov Gupar. FAC Bia . Mann I[Ii- HOph. HHăe ncakuov. | un ex man Oy cec $ BSpesuanti kate A ECPh HAA n WP pac Spun un wTHĂuS n ca Bzcem ASJOACM, a4€ 44 Ec 06 Bhuiuenneannoe ceas BSpeSuaniti. n ca Macro 34 Manus £ Gupkr. race Buran manti IȚIngopor | nn noakur n CA AMAN cp €EA0 E&peBuanu Ha ABOR. NoacgHuu. unmuka NOACBHUA Hi că Mann 19 €cT. $ ceao un ca numn'ka KpăHnuS Aa cr cassk name na PBAlHKORU. CaMoMS co Haer u ARANHHS n Koynaenie, | pe sa HVIHA WTEu, 6ro nukoapă wr NAGMENHKA cBoero. for Sa, 4 Tora ApSra noaozuna Bhiuin'ka Aa ecr MAEMEHHKORH CROEMS rakpuas a VTuun caoeu Siuiuui a mor BPSA a Manu io cr 8 Guphrs. rac &nta Mann | Vlusopog, nu noakua Ad 6CT TOTH HA ABS. nod RHiia Îarpaunogu. ă HOAOEHHA ragphaS n rioruu en Inn. um u At TEM Hx n Suvuazom RX H nptSucuarom u nphipvpkrom ni azcent PAS uk Tre ch um H3BEpET | nantannin HENCpVIIEHHO HntoAnte HAR. npa, cum AMCTOM HâtMHM, 4 YOTap 'TOMS Bniiuenucauue MS ceio aSpeguasu. n ca aan 0Yy Gupar., FAE ENIA MAuN MIHBROpog, HN: noAkuS. u ca | aaun $ ceac BYpevanh ă wi Aa cr wm Scuy erops NSeranomă XOTagovy noRSAA na R'kha WHEaAH, 4 Ha "To ecran Rkpa HdHIGre PENACTRA BHHiEnHcannăro Iv tank8aa ROGROAA Hi B'lpa ggâ- APEASHU.  cnekom | reARau MacăanApa un HorAana ESEROAoBA. i thkpa Beakp H4UIHY, &kpa nana ESutom REAHkIn ABopink  (Acantui Beatan), H Kkpa nana IOpECKSAa BREAnkare ABOpHHRta ropittu semau. H Rkpa nana TOaaepa. H naua | Herpa KPBRY NpaKkaaagos'k XoTuti= CRiH n Ekpa nana, H nata ISpua Np&kdtancte PomancRiu Hi Rkpa ăia BEpilaT, npakaaaR Hbeueux &t&pa nana HukSau NopTapt c$- SARCRIN 5 B'kpa iana [ SpoyT nocTeanHka vu REpa nana Hatna en Tapă un e'kpa iâttăsaa, UANHRKa ui B'&pa nana Pa Anu CPOAHHRa, Hi Bg HAHd Goaomoii RucTIApuia. n BBpa nana tau komnca, n R'Bpa Bz- CX Evatpoa | tatuny MCAAAECRHX BEankuy n Măaty, ă no names MHBOTA KTPO 82 HBReper &hi'ru PCNADA HALiGH SCavau NOAA azchou, WT Haiti AFA HA WT HatuGro RCAa. Han nak BSA, Koro ga HâGeper | ENITH PENApGA, 4 TOT Aa i orapzaur u oVepbinua Ratoie er- MEI AGAll N NOTRPZARAN, nsuTro ccr ua APARA MTHHHA ui Aaanie n 
KEDAEHIE, Ă HA Reale kpkuocru. n NOTHgzMAenie. roaş RZCeas | 
EWIMENECAtulicatei  BGARant Ea uauen$ BiEpHOAS aauş Crai
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geankomS aorodeToY nncaTi. H Hâia Neu saB'kcHTu KCEMS AucT$ 

HAMEMoV. | nnc pet mukanaohu. S GsuaRk. BATE “râu, MCIA Mapr n. 

Cu mila lui Dumnezeu lw lancul Voevod, domn 

țării Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte a 

noastră tuturor cui pe dânsa vor căta, sau cetinduri- 

se 0 vor auzi-0; adică au venit înaintea noastră şi îna- 

intea a lor noştri moldoveneşti boiari a mari şi a mici 

sluga noastră Pătraşco 'vatag, fiul lui Nicoară, nepot 

Maricăi ; şi iarăşi seminţeniia lor, Gavril, fiul lui Grozav, 

nepot Drăgulei, strănepoţi lui Ghedeon, şi răstrănepoți 

lui Ştibor ; şi iarăşi mătuşa lor Anna, fata Drăgulei, ne- 

poata lui Ghedeon, strănepoată llisaftei, răstrănepoat
ă lui 

Ştibor, cu mare jalobă şi cu mare mărturie, şi cu împre- 

giuraşii lor megiași, zicând cum privilegiile de slujenie, ce 

le-a avut strămoşul lor Ştibor de la bătrânul Stefan 

Voevod pe satul PBursuceanii şi Cu loc de moară în Si- 

ret, unde au iost moara lui Ştibor, în jos de poiană şi 

cu moară în satul Bursuceanii ; iar acel uric li s'a ars 

în casa lui Pantelei din Brăeşti, cănd au venit un îri- 

mis din Horuji (stegar Cazac) în solie la domniia mea, 

şi s'a întâmplat acelui să poposească la casa aceluia 

Pantelei şi i-"a ars Casa lui acel trimes. 

Astfel noi văzănd a lui mare jalobă şi cu mare 

mărturie şi Cu megieşii lor de prin pregiur, Ce ni s'au 

jăluit şi au mărturisit ; iar noi aşijderele şi de noi ari 

dat şi am întărit înşine lor acel de mai sus scris sat 

Bursuceani şi cu loc de moară în Siret, unde a fost 

moara lui Știbor, în jos de poiană, şi Cu moară în sat 

in Bursuceani, ca să le fie lor şi dela noi uric ŞI O-.- 

cină şi cu toate veniturile ; însă să le fie lor cel de mai 

sus scris sat Bursuceanii şi cu loc de moară în Siret, 

- unde a fost moara lui Ştibor, în jos de poiană şi cu 

moara în satul Bursuceanii În doao jumătăţi; jumătate 

din jos şi cu moara, ce iaste în sat şi Cu fântâna din 

jos să fie slugii noastre lui Pătrașco singur, de oarece 

o avea şi moşie şi cumpărătură, Ce a fost cumpărat ta- 

tă! său Nicoară, de la seminţenia sa, de la Tufâ; lat 

alaită jumătate din sus să îie seminţenii sale lui Ga- 

vrilă şi mătuşei sale Anna. lar cel vad de moară Ce 

Surete și Izvoade, Vol. XIX. 
44
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piilor lor şi nepoților şi strănepoţilor şi răstrănepoţi- lor şi la tot neamul lor, ce li se va aleage mai de a- proape neruşeit niciodinioară în Veaci înaintea acestei Cărți a noastre. lar hotarul celui de mai Sus scris sat Bursuceanii Şi Cu moară în Siret, unde a fost moara 

ge parcalabi de Roman, şi Credinţa dmsale Bernat par- calab de Neamţ, şi Credința dmsale Niculi portar Su- Cev=i, şi „Cre Jinţa dmsale Brut postelnic, şi Credința 

nezeu îl va aleage să „fie domn, iar acela să le întă- 
rească şi să imputernicească, căci că înşine am dat şi 

„Am întârit, pentru căci le iaste dreaptă ocină și danie şi 
Cumpărătură, lar spre mai mare tărie şi puteare a tot 

noastră peceate să o leage de această carte a noastră. 
A scris Cristea Mihailovici în Suceava Ia anul 7090 
luna Mart 8. i 

Arhiva Leoa Ghica Dumbrăveni. Pergament bine păstrat 3 
cetea însă e tăiată cu poală cu fot. 

pe-
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Note: Ha eene BSpeSuaniu ; Bursuceanii 7090 Mart 8(1562 sic) N.1e 

— vide Gouritza, 

| — Ştibor cel bătrân (mis. ipugeporin == cu coarne rupte, ciutea). 

dintre boerii divaanişti ai secl. X V-a Știbor apare rar, dar dia cei mal 

vechi. lacepând de la 1428 (6936), apare Ştibor supt Alexandru Vodă 

cel Bun; apoi cu o mare întrerupere, apare Hotco Ştibor — Teodor 

Ciutea în 6956 supt'Roman Vodă; în 6964 ca vornic supt Petru Vodă 

Aron, şi continuă a fi pomenit ca boer supt Stefan cel Mare între 

-6965—6970, când dispare. 

Uoind arătările noastre cu ale altor urice din |. Bogdan Doc. 

:Sief. 1, 347, 361, am putea înjgheba această descedenţă: 

Hodeo Stibor cel bătrân 

  

  

(alias Teodor Ciutea) Prodan 

| | 

Elisaita Zoica lacob Toader Prodan 

| 
| 

_Ghedeon - __ Mărina 
| 

| __ Fete lacobescul Luca lacobescul o 

"Dragulea Marica i — Marena  Lazor 

, 
- Prodan 

| 
“Grozav, Anna 'Nicoară i a 

Marena 

Gavrii Pătraşco vațag | 

„|. — Arderea casei lui Păntelei. Usicui nostru ne spune că dom- 

-nind ladcul Vodă i-a sosit un irimes (upnmea EA nocea) de la Ca- 

zaci (wr yopvzin) în solie ia domala sa (az neRaHuapcTrao AS ren= 

ARăiii) şi că acel sol trecând prin Brăeşti (ov spe) s'a întâmplat 

-să poposască la casa acelui Păntelei din Brăeşti (H nNpHkARUHASC ems 

MAUCRATH 83 AOMS Toro naNTEA6R WT RpăEWu) şi i-a aprins casa 

“lui acel trimis (n. BAnNăAHă em$ Acu TOT nocea); şi aşa l-a ars uri- 

cut în casa lui Păntelei dia Brăeşti (n roT SVpHK HĂ UBrOpHA B2 

pom Ilanreaee wT SpXE6ih). 
| 

“Yopy tiu, Xopvuău este Pahnentrger im -Kosakenheer, stegar; 

suumele a venit de a dreptul de ia Cazaci şi nouă şi rutenilor, cari 

îl, au în graiu. | : 

  

Hi7, 7082 Mart 31 (1574) Iaşi. lon Voevod întăreşte lui Cris- 

4ea -Mihailescul părţile din Oglinzi ale fratelui său Isac, răscumpă- 

=rându-le. 

+ Aeon “BocgoAd EXIL MaAcTiIO FCNApZ BEMAH MOa AdRckoii, 

„Adati tcătbi CEC AWCT Halil cas | sk nawemă peri muyzHarekSA 

T MOLEI Hi CHAEH CHA AHCTOM naiunm | AA 

$ ucakă WT VOTANUUA,, cAWKOC 

AEDAUT . BICA uacT :EpATă £B0EAM 

9 COTORHAMH nun'Esmu. n09- 

sasusper. nou | .HeKSIIHA „A W* Her



T9% HUKTO HN Aa ca HE oVmniuaer. | nuc S fac Bare. 318, MApT aa. BA aordsr. ata'ka Ț kpcrk 

Ilw Voevod cu mila lui Dumnezeu domn: țării Mol-. daviei ; data-am înşine această carte a noastră Slugii noastre lui Cristea Mihăilescul uricar Spreaceia ca. să fie tare şi putearnic cu tastă Carte a noastră ca să. stăpânească toată partea îratelui său Isac din Oglinzi, câtă i se va aleape, căci că a răscumpărat-o de la dân- Sul cu bani gata. Drept aceaia nime să nu se ameastece, Scris în lași la anul 7082 Mart 31, 
Marele logofăt a poruncit.. Cristea, 
Acta d-na Moţoc, Brusturi, Falticeni, Original hârtie, marca fa- bricei o mitră. Este şi un suret tălmăcit de Hrisantie arhimandritul. Goliei în 1838 Martie 15,-. : 

  

118. 7083 zuli 41 (1575) Iaşi. Petru Vodă dă rămmas satul Topliţa în pâra cea avut cu Mihailescul uricar pentru hotarul satu-- lul. Ogiinzi pentru o moarte de om făcută pe vremea lui Bogdan Vodă. 
evga BOEROAA Biriere MACTIto renapz stmau MOAAABcKOU, 0 MpiHAc pe, naatii | 4 pe4, Nauiu Boa'kpu. ceao ronsuuk& wr GORWA Remi kor, n îr'kraau | Ha cara nau Aukznatcka Spukap.. Pâai EAta noa'kua. WTXoTap ceao Wrânhuin. | po ora noakuă SanaaTha aka, ero saxapiă ua ABOPNHK, 34 Aotwe |: rSacrho. to v Ton nou n CAPEOPHAac - BhiA4 czupra. eAnare UABKA | pH Ah Bora noenoai: CTARATE, HHO at AdAoykAto Xo rapi. CASTA Ham &'kpuiu | erfoăro IPAKAAARA Poaanciaro, RARO  dBW XOTAPHA Tam Kako- w6pk] mer won CA „CEOEIO AER n cau -A9EBHMH H ca menita ARoAHu Au. | Ta vu naura ca CROEIO ALEI H- CZ Aral AoBphatn n ca MEKHIGUIH Won | a tem ToTA BiiHcannaa noua npataa WTHuua cava'k Nameatv | MHXaHAtciv Spukap. TA OT uk ua IIp*E.4, Toe ceao TONA 4, AA HE H | Matt 'T'kraru Nnkoatae Ha E'Rkii na cavra nau Au= XAHAtCKOVA  vauikap | H H4 HAEMENIIHRA er9 IDEA CHM aucToai Na=— 

I0HM, | inc v rac BATO =+3Ar ta aj, Teuanza Kazaa. GE 4097 vuna, 

Inâurko nuc , Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn. țării: - Moldaviei; adică au venit înaintea noastiă Şi înaintea.
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a lor noştri boiari saful Toplița din ocolul Neamţului, 

şi au părât pe sluga noastră Mihailescul uricar pentru 

o poiană din hotarul satului Oglinzii, care acea poiană a 

plătit-o bunul lui Zahariia fost vornic pentru 0 dușe- 

gubină, ce in acea poiană s'a fost făcut o moarte a u- 

nui om, în zilele lui Bogdan Voevod bătrânul. Deci noi 

am dat hotarnic pe sluga noastră credinciosul Vitolt 

pârcalab de Roman, Ca să hotărască acolo cum va afla 

dânsul cu al său suflet şi cu oameni buni şi cu me- 

gieşi din prejur; Astfel dânsul cu al său suflet şi Cu 

oameni buni şi cu megiaşi din prejur (aflat-a) cum iaste 

acea de mai. Sus scrisă poiană dreaptă ocină slugii 

noastre lui Mihailescul uricar; astfel de acmu înnainte 

acel sat Topliţa să: nu -aibă a mai pări niciodănă- 

oară în veaci prea sluga noastră Mihailescul uricar şi 

pe seminţeniile 'sale înnaintea acestei cărţi a noastre. 

Scris în laşi la anul 7083 luli 11. | 

“Domnul a arătat ; vel logofăt:a tavăţat. 
lurașcu a scris. 

Hârtie, acta d-na Moţoz, Brusturi, Fălticenii, Este şi un suret 

4ăimăcit la 1833 Mart 15 de trisantie arhimandritui Goliei. 

  

119; 7083 Aug. 3 (1575) Iași. Petru: vodă întăreşte lui Mihai- 

4escul uricar cumpărăturile făcute în Oglinzi de la popă Platon şi 

Toader diacon. 

+ ilarp8 BoEBOAA. RIO. MACI PENAPZ SEAMA MOAAGB= 

co. Aba Hp: ACIDA NpEa, HâAtii îi mpa, Hatninati Rog? Mo 

NATO 1 Bpat £ro TPO4AL | Aaron. cHoRe Naceunu, BuSniti 342. 

Xapira ARWpIIHIK. 19 fix AOEpOIO BOA |: HU uenoHbA An dHH- 

DpICHASEAtiN, 15 DpSASAH Roy  NpaBgok | WTHuHS Hi AB AHHHS. 

ue npnRuale KvueKHoe. WT9 nara. AEa HX BAXaciră | AB6OpHuk, WT 

apare: CTedpania -BOEBOAA. BZCA UacTm- HK EAHROC HSBEDET | or" 

£649 W WrAuHSH. Tă IBOAGAH guSav AX CASSH HALUEAY Muxau |. 

„AcekSaoati Vpnkap. 34 co un erupe ecr BA4T TATApERUR, H 

avemăt | use cASra Hal uznacekva VpHRAp ÎI BANAATHA HM 

cu 'utnoada POTA Bill i nui 3u Hcănk pat 8447 IPA, HAMH,: 

H DPEA Haim gomlipui, . Ad cer emil Hi MT âc CA BACEA Ac” 

XoAcA: Hi Adf ue Saare. nic XV tâc | Bare +37, aBP P--- 

-penvANZ RASAA. gta asrodT vu. deo AVANT OV
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Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țări Moldaviei ; adică au venit înnaintea noastră şi înnain- tea a lor noştri boiari pop Platon şi fratele său Toader diiacon, fii Nastei, nepoți Zahariei dvornic de a lorbună- voe de nimene siliți nici învăluiți şi au: vândut a lor dreaptă ocină şi moşie din direase de cumpărătură, ce-a avut bunul lor Zaharia dvornic de la bătrânut Ştefan Voevod, toată partea ce li se va aleage din sat: din Oglinzi, aceale le-au vândut nepotului lor slugii: noastre Mihailescului uricar drept una sută și patru: zeci zloți tătărăşti; şi. sculându.se Sluga noastră Mi- hailescul uricar şi a plătit lor deplin cei de mai sus Scrişi bani 140 zloți denaintea. noastră şi denaintea alor noștri boiari să fie lui şi de la noi cu -toate veniturile. Şi altul să nu să ameastece. Scris în lași la anul 7083 Aug 3. Domnul a arătat. vel logofăt a învăţat Dimitrie. 
Hârtie ; acta Doamna Moţoc, Brusturi, Fălticeni. Pecete în ceară: roşie, Este şi un suret tălmăcit în 1838 Mart 15 de Hrisantie, arhi- mandritul Goliej, 

  

120. Fără veleat (e. 7088 după Mai 29). Vartic postelnicul ho— tărăşte părţile Mihailescului uricar, schimbând stăipit puşi cu strâmbut de Goiăe parcalabul, - - 

T Ge 8 as Baprun HECTEAHHK. HHo koan GHAo AHec MCLA PH 8i ANU. Hagiu aa PELAnV  nauenv | npkmacrugeme Ie IANKVA  Borgoai, wm nau 40 cvuaRk, no anem TEIAHV Nd= wev np'kmacreomv cTpirua | aka MT. KAkO A4 Xv'rapr: CHY Motmiv Muyganaechva SpHkap. că APAN WT7 cea ww "TOrAHUz. HHo | Ro4n Bac tipar cita Ep'kavk yvrrapua ua- POAZH npakz- Aa Hemruckin. koan ne Rua ACA4 | mnyznatckva Spiikap ua Bua: TOPAH Y opipunS, ov moae ca Bea ROAHe.. Ta Xw'Tapna eav | CE KPHEACI 34HEX N HE Rha. TESTA AMA. n RH AHN Meu tău Hecnpkraa roazu NpaKzASE | No ran na XST4p. na Takmo GH BHA cam. H cn APAN wr TENANUZ:. HU0 43. RapTuk. nocme HuKk | cnp'kraa ARPAH ACBpin u cTapin. u GOKoAHHainl HX meriitanu, H oa'bpn ww ABOP TCNAHVHU | Hatennm  avia craxap. n Gu MHWU CTpoHu Kamanap. n AEPAVIUZ a npoa H" Aâ3op anpoa cua [agpua | acroder. n BAc'kHSA -Aitak. n GOnuta Altak n uniuin MNSru CAVrII TCUIAHVHH. H Dak HHiin  mnoru: A4i. | AOEpHE Hp
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crapu n ven Hank Hanncaxom_HX. NS Anaonie n ferpk v- 

atac. n Foo. |n Ijlebva. n Toaaip n Sua n LEpman Wr 

ceas wTr Bpvevvon. n Lopra. n Huon crap n Huka lun Tlpevn. 

n aaxapia. n dnApenka OT cea WT Apararii. H Îpo8ae n 

Tepacua. n post | n Taura. n Ilzmreaee. n Bzazu crap. 

kperk nu Muza. Tagpua n Bosma |n Mame. n Voua. n 

luu. n apr Toma. n Makănn. n Heat n Fanra n Rupnaa. n 

Tour. | n Muza n Acne. n won n Gata. n Aaa. n 

[ocun wm ceao WT czBeli. HN AvaiTov | ă Avava n Bupnaz n 

Toaatp. n Maanui WT cea PT Bopuupu n Lanra n Toma |n 

apar. n dap. n Mape. n Finimaop wm ce4o WT GOrAHH- 

Ap. A Apzrian. wkmuui. un Kocre | n Vagpna wr ceqo Wr 

Illonazpeți. m KoAnuH ESch BMAH maprvpin. AnxanaeckSAoth | 

ca venmu wEp'k'ToxoA. d XYTA9 nyzuatekvaeBu. n BOWHAN VCH 

na cgouk Attak DprRA, | aortă. â% Ec EMY NDABaa WTHuna, n 

AEARHNA, H  NOCTABHXOM FM CTOANH Kamtbin | Wu BvepH 19 

AVEAX 110 CAE wep'kTaan "în AIOAH ACEpiH H cragin, a Tin cToA | 

nn ras nocragua im Loazn NpzKZAAE. 43 WBBAAHĂ IX. 63. 

MAR Ca Tun 494 AOBBHX | BAe wap'krokom. cA Hai 

Mami H ca AA ACBPHX. 4% jvTapua. EMY KpHBO |n ne 

MB3Aa. CEE AdEM HăNie CZ HAIDHAI AH AI, 

lată adică eu Vartic postelnic deci când afost zua 

luna Iunie 11 zile, mergând la domnul nostru prea mi- 

lostivul Iw lancul Voevod, de la Neamt la Suceava, de- 

acia cartea domnului nostru prea milostiv ma întâmpi- 

nat pre mene pre cale cum să hotărasc fiului meu Mi- 

hăilescul uricar cu oamenii din satul Topliţa. Deaci 

când a fost înnainte de “această vreame le-a hotărât lor 

Golăe pârcalab de Neamţ, când n'a fost acasă Mihăi- 

lescu, ci fost-a atunci la gorștină în câmp cu marele 

comis ; astiel i-a fost hotărît lui Cu nedreptate, căci n a 

fost atunci acasă, şi nici un megieş n'a chemat Golâe 

pârcălabul de atuncia la hotar, Ci numa! el singur a 

fost şi cu oamenii din Topliţa. Deci eu Vartic postel- 

nic chemat-am oameni buni şi bătrâni şi ocolaşi din 

megieşi şi boiari de la curtea domniei noastre anume 

Luca sluger şi Simion Stroici câminar, şi Mereuţă a- 

prod, şi Lazor aprod fiiul lui Gavril logofăt, şi Bă-
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seanu diiac şi Onciul diiac şi alte mulfe slugi domneşti, şi iarăşi alţi mulţi oameni buni şi Hătrâni şi toți a- nume scrisu-i-am : pop Andronie şi Petrea judele şi lon şi Şteful și Toader şi Luca şi Gherman din sat din Brusturi şi Gorga şi lon bătrânul şi Ni- ca şi Precup şi Zaharia, şi Andreica din saf din Drăgăneşti şi Grozav și Gherasim, şi Grozea şi Gliga şi Panteleiu și Bălaci bătrânul şi Cristea şi Mihăil şi Gavril şi Cozma şi Matei şi Toma şi lon şi alt Toma, şi Macsin Isac şi Gliga şi Chirilă şi Tomşea şi Mihăil şi Donie şi lon şi Sava şi Alexa şi losip din sat din Săveşti şi Dumitru şi Lupul şi Chirilă şi "Toader și Maleş din sat din Borceşti, şi Gliga și Toma şi Fărtat şi Florea şi Marco şi Nechifor din sat din: Oglindești. și Drăcşean Neameş, şi Coste şi Gavril din sat din Soi- măreşti şi câţi toți au fost marturii Mihăilescului cu toții aflat-am că-i hotarul Mihăilescului şi au jurat toţi peale sale suftete înnaintea noastră, cum jaste lui direaptă ocină și moşie, şi am pus lui stâlpi de piatră şi bour, în stejari, pre unde le-au arătat cei oameni buni și bătrăni, iar cei stâlpi unde le-a pus lor Golăe parca- lab, eu i-am scos lor toți iarâși cu acei oameni buni căci că aflat-am cu sufletele noastre şi cu oameni bunii Cum i-a hotărât lui cu strămbul, și după mită: Aceasta: dăm stire cu sufletele noastre. Ă | - Hârtie riglată. Acta d-na Moţoc, Brusturi, Păliticeal. Este şi un: suret vechiu nesemnat de nimene. Zapisul. de mărturie e . interesant prin înşirarea marturilor aduşi aici, întăi se pun 6 slugi domneşti ; 
apoi vin marturii din următoarele sate: Brusturi (7 marturi).  Dră- găneşti (6 marturi), Săveşti (24 inarturi), Borcești. (5 marturi),. Oglin- 
deşti (6 marturi), Şoimăreşti (3 marturi), în total 57 marturi, . PI ai 

121. 7088 Mai 29 Su:eava, Cartea lui Iancu Vodă cătră Golăe 
pârcalab de Neamţ să lepede stâlpii Puşi la Oglinzi de sâtul Topliţa,;. 
pe ocina Iul. Mihăilescut uricar, Ă . Suret de pre o carte de::la lancul -Vodă ce scrie la: Golăe pârcalabul de Neamţu la anii 7088 Mai 29. .- „_Iw lancul. Voevod Cu mila lui Dumnezeu domnu: țării Moldaviei: Scriem la credincioasă. sluga “noastră: : Golăe. pârcalab de Neamţu cum vei vedea această: Carte a noastră îndată să mergi la satul Oglinzi, care.
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sat iaste a lui Mihăilescul uricariul şi să leapezi acei 

stâlpi pe und au hotărât acei Ungureani din Topliţa, 

pentru că iau părăt innaintea domniei meale cu Mi- 

năilescul uricariul şi iau rămas pre dânşii Mihăilescui 

uricariul şi sau. îndreptat. Aceasta îţ fac ştire întraltu 

chip să nu faci.- sau scris în Suceava 

insumi domnia au poruncit. 

  

122: 7090 Mart' 31 1582 (Suceava). lancul Vodă întăreşte lui 

Cristea Mihăilescul uricar dania mamei sale în satul Oglinzi, cum şi 

un colier de perie și clopoței de contăş. 

+ lu tankSa BOEROAĂ. BXIR Macri: Pen Apz BEMAN MOA- 

AdBeKON. WM npinacurt np'Ea, Hain | ui upka Hama moaAdt- 

sim Roakpn Beaukumn n Măanătii. CGrauna acuka. Hacru BuSKa | 

3akapiu AROpunRă. no e A0RpR goa'k HHKHA HENoHSAActId, H 

AWHIDHCHAOBANA îi Ad | aa Bote Npaneie wrnunS n A EAnuuS 

wm nenpugnaie KSNEMHO Io HAaA AEa cn BaXapită | agophnk GOT 

eTapar Gredaha BOEROAA. ac CROA VacT caute că en U3BEpeT 

AWT- CâA9 WT (WIAHH | Su. ip N94 akcom S ROAOCT Hemel o. "Tă 

AdA0 caâtoawr ciiv CBOEAY KpacTru MuyzuqtckS4: Spn . BAD. n. 'Tâ= 

par. esuat. n caii VEDEA WT 
ROADE AdAa CBON AOAIOaE WTF 

camoms cuS. 

Bucep. 4 Alin | WOaokoâit 54 KUNTEUI. 46  AAdă 

- CRoEMY KpACTH MukznacckVa SpHkap WEDO [ awk. GOT cBoH Aku. 

p GO HM EAHO ARAD c4 ToE guwmenucati- 

Moe | acri: 60 WrAHHSH. 119 WOAAR ACOM V BOAOCT HEAMEUROH, 

A ca mor Opta UT Begu ea Tu | MAH KOAOKSAN 34 KHHTEIN. 

H ca AOMSRE WI PAT cvuat'k. a cAVra Hăul euusenncaniin Kpac | 

mik ayznacenSa SpHap.  A4 umar că ArpaTu H NOAcEaTII 

n woangamn AaKe | ao empTa. d D9 CMpTA E AA sa 

Maer 64 NomMHuara. Ho Mil cugete £n A0B09 | Boane Adanie. 

d MH TARORAEpE Adăr £cAlbi CAYVSH HatutAv kpacru: BuyanasckSA 

Spun | ap. "Tor Enuunpil A peer uacru 3a WTHHu5 OT CEA? 

wrauusn. we = east mkcoa V Bo40cT “Hf | aveuon. i MERE 

cor par GSuas n wepta WT BCE. ÎI ROAOKOAH Ba KHWTEUI, 

ARO | Ad ECT cm n AWP de HEnopSuIriIe tIyKoAn%e ua BB. 

DpEa cum  BHAMunToA aucroa | tatuat. nuc Y. CBat. BATO 

Fenanz pu. : - 3 
MAT A 

i 
e ezeEHVA 

i mckaa *  “Stroicz 

4 BRAVU. Ad HE HAâl9 

" Grponu BEA aoredT vu,
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Iw lancul Voevod cu mila lui Dumnezeu domn fării Moldaviei; adică au venit înnaintea noastră şi înaintea alor noștri Moldoveneaşti boiari, a mari şi a mici, Stancu, fata Nastei, nepoata Zahariei dvornic, de a ei bună voe de nimene silită nici învăluită şi-a dat a sa driaptă ocină și moşie din drease de cumpărătură, Ce a avut bunul ei Zaharia dvornicul de la bătrânul Ştefan Voevod, toată a sa parte câtă i se va aleage din sat din Oglinzi, ce-i supi pădure în ţinutul Neamțu- lui; aceia a dat-o numai fiului său lui Cristea Mihăi- lescul uriCar, şi așijderele a dat ale sale case din târ- gul Sucevei şi un colier de biser (perle) şi nişte clopoței de chinteş (contăş); dar le-a dat numai fiului său Cris- tea Mihăilescul uricar usebi de ai săi copii şi nepoți, să nu aibă ei nici O treabă cu aceale de mai Sus scrise părţi din Oglinzi, ce-i Supt pădure la ţinutul Neamţu- lui şi cu acel colier (ojerel) de biser (perle) și cu acei clopoței de chinteș şi cu case în târgul Sucevei. lar Sluga noastră mai Sus scrisă Cristea Mihăilescul uri- Car să aibă a le stăpâni şi a le împodobi şi ale purta Pănă la a lui moarte; iar după moartea lui să aibă a O pomenire. Deci noi văzănd a ei de bună voe: 
tea Mihăilescul uricar aceale de mai Sus zise părţi de ocină din satul Oglinzi, ce-i Supt pădure, în ţinutul Neamţului, şi case din târgul Sucevei, şi ojerelul de: biser şi clopoțeii de chinteş, ca să-i fie lui şi de la: noi neruşeit nici odinioară în Veaci înaintea acestei Cu- noscute cărţi a noastre. Scris în Suceava la anul 7090; Martie 3]. 

Domnul a zis. Stroici vel logofăt a învățat şi is= Călit: Stroiez, Băseanul. Hârtie ; acta d-oa Moţoc: Brusturi, Fălticeni. Este şi un suret 
tălmăcit în 1838 Martie 15 de Hrisantie arhimandritul Goliei. Ei tra 
duce! aşa: „şi cu acel ojerel de biser, şi cu acei colocol (clopot) de: 
chinteş“ fără alte lămuriri, 

— Ojerel, rus WXEpeane le collier de peries; mrus w>epeae,. 
Haiskette, Schaur, band.— ; biser, rus Eiceâpz, les &raius de verre; 
mirus. Biic&p. Perie ; colocol, rus KO40KkcAz, la cloche ; Mirus KoAcKo- 
deut, Kuhglocke, Schele, Klioge; Chinteş, mirus KVuTYw, KOHTYIU 
Oberrock mit aufgeschiitzten aermeln == surtuc cu mâneci, 

————_—_—
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123. 7090 Iunie 18 (1582). Zapis de mărturte cum Păcurar dia: 

* Cristești vinde măn. Neamţului pentru 24 taleri o prisacă. 

Cm aanue aa Hcaa erSmtn n Bic coop WT HE mckuk A419- 

nacrng. ami cR'EAsETeaci Boca ca Maine Al WE HPHU ACE: 

DpEA Hamn. RH ABE HAHMA DaKVpAp. COT Ce4o KZpCTENH. 1 

NPOAAOM ro CEC NacHik, cr'kn monacrup Nemeuckna GOT XOTap 

KPaCTEIpHAoEN 84 KA, 'PAAEPH LEAHUE. să cha cB'RA'RTEACBOEM TAKO- 

MŞOAGEOM să A0BDO ROMA. SA cin Atât 3Hatin. 

Acest zapis eu Isaia egumen şi tot săborul din 

mânăstirea Neamţului, noi mărturisim Cu ale noastre 

suflete cum au venit înaintea noastră acest om anume 

Păcurar din satul Cristeşti, şi au vândut el ceastă: 

prisacă sfintei mănăstiri a Neamţului din hotarul: Cris- 

teştilor drept 24 taleri curaţi. De aceasta mărturisim 

cum au văndut de bună voie; de aceasta dăm ştire. 

Acad. Rom. ms. 3336 „catastihul de moșii a dumsale Stefan 

Bosie camaraş din leat 7259 iulie 20.* — Cf. Surete ms. XLVI 504. 

Copiatorul coodicei a pus anu 7190 (1682). Cum însă actele Crişteş-" 

tilor din 7177 (1669) vorbesc de strănepoţii lut Păcurar, a greşit: 

datarea. 

Păcurar din Cristeşti a avut aceşti urmaşi: 

  
  

Păcurar 

Rusul 
Pârvu 

lacob 

| | 

iittinca Costanda Ursul din Cristeşti Ignat, Costanda Stefan ; 

o | 
ÎN e 

5 O | Nastasia, Toader, Neculai, Tanasă, Mărica => Z 

> > 

- 5 o s 

de: =. Albul 
2 ce 

e, 
385 

o. 

5 3 

În 
Maria, Mihaii, lon aprodui 

= M. Haruţul o 

124..- Fără an (e. 7090—1582). lulie 15 Bârlad. Zapis de măr- 

turie a maielui vornic Coste Bucium cum Zberea din Giosănl a cum 

părat cu 6 taleri partea lui Niţă. 

+ Bocre Bvuvat. granit AEOpHHK acantn Bata. 0% 11,16 

aci apă, nau Htia OT Iocrun. RHOK Pat vA GOT TâM. 

Hm. nenonomarrie d MHrpH | CHAGBANIEEO N HPOAAA CEA HIPABCIS”
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AOTHHHHV, H Akanunv -umo ca | na HBHXOAHT cRo4 ac tur “enao uocknu (sic) wr eprkanaa uacr. n aa Tpara Mac | npo- Ada nakmennkomv coma, Ha(u)m'k aekpru om Jloc-kun co | “rpn4 Tadrkhu. une an ua Take BHA/xoai. Ao0Bpo geanen | "TOKMEA  Henoanon "Torei (sic) n mu cor uac CATEOpUROM cita | 4 ac maprwpie take AA EXT Ha GOThuuv, Ă paza ay MW Că Be AVkoAcal. or noa'k. n tor cae n Ada kpt Hă "Ta wrhunv | uiucrrie aa. anunie. _nur'kau CTapie ARD, ui Bon (Aaa) mor anuban. Buau mneru MAH Aonpu. tak mab- Te lock | wr Îoc'knu nu Gamiwu Bapao. n aoarar. ui Tep. -rie n Aanuva,. n Hwn Monone, | Hi Mom. n uk aineru AA AOEpH. CTapie n magie. u Dokpenie | AMETHTALU, -HHO MU cz TROpH- XOM. cita MapTvpie 607. nac K4kO Aa | EZaeT HM Hpagou wy. HURV.. 4 A kanun na. n AT um u BIIOKOA, Hai, HA. HU 4 e | HH aminăre. mpa cum ancroa HAUUNAt. MHC 4 BpAaA RA. ci Ahn. | 

 Coste Bucium mare vornic al țării de jos;. adică au venit înainte noastră Niță din Gioseni, nepot Gaţu» dui de acolo, de nimene cu silă nici cu învăluială, și a vândut a sa driaptă ocină şi moşie, ce i se va a- leage parte lui din Gioseni, din partea de mijloc ; acia a treia parte au vândut semințeniei sale anume Zbia- ei din Gioseni, fiul lui Trif Gaftoană. Deci noi atunci Cum am văzut de bună voe a lor tocmală şi deplină tocmală (pro plată) şi noi de la noi-am făcut această de la noi mărturie, cum să-i fie lui ocină şi dreaptă moşie cu tot venitul din câmp şi din sat; şi a dat Zbeare pe acea ocină 6 taleri curați, bani vechi buni : şi când (a dat) acei bani tost-au mulți oameni buni, anume  Mafteiu Giosea din Gioseni şi Sămion Barbu, şi Foltat, şi Gheorghie şi Danciul şi lon Poponeţ și Moş şi alți mulţi oameni buni, bătrâni și tineri şi de prin -prejur megiiaşi. Deci noi am făcut această mărtu- ie de la noi ca să-i-fie lui dreaptă ocină şi moşie lui şi copiilor lui şi nepoților lui ; şi altul să nu se: ameas- tece. înaintea acestei cărți a noastre. A scris în: Bârlad iulie 16 zile. Da 3 
"Cf. Surete ms. XXVII 779. Despre bocrul Coste Bucium. mare -
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vornic țării de jos, am pus data de 7090 (1582), când se găsește Cc. 

Bucium în această boerie. Pecetea în ceară mică desprinsă. ln dosuf 

zapisului Ilie Catargiul vel logofăt scrie această notiţă: „această 

mărturie măcar că scrie că au făcuto Bucium vornicul, dar nefiind” 

iscălitura lui Bucium nu s'au crezut, numai scriindu pe parte de mij» 

loc, unde iaste moşia a lui Găţe, sau dat la feciorii lui. Găţe, şi eu 

am iscăiitca să pusă schimbe.“ liie Catargiul vel logofăt. Observaţiu- 

mea lui Ilie Catargiu! este dreaptă. Probabil avem a face aict cu un 

falş. Striitorul pe lângă câ scrie rău slavoneşte, şi are greşeli de: 

scriere, apoi nici ou ştie că pe marele vornic al ţării de jos nu-t' 

chema Coste Bucium, ci Condre Bucium, cum apare în doc. dintre 

1087—7091, căci Condrea Bucium a fost. mare vornic al țării de jos: 

supt lancul Vd. Sasul (7088—7091) şi supt Petru Vodă Șchiopul în 

1091. El urmează in vornicie.lui Cozma Murgu şi e urmat de Vartic. 

  

125. 7091 April 23 (1593) Iaşi, regeste. Petru Vodă imparte sa-- 

tul Răctuleşti pe Prut în 5 părți la 5 işi, cari au cumpărat % sat cu 

500 zloți de la strănepoții lui Oană vornicul. 

Cu mita lui Dumnezeu Noi lw Petru Voevod, domn 

țării Moldaviei, ştire facem cu această carte a noastră 

tutaror cari vor ceti spre dânsa sau 0 Vor auzi-o ce- 

tindu-li-se, iată au venit înnaintea noastră şi înnaintea 

a lor noştri moldovenești Odochia şi sora ei Greaca, 

featele Olencăi, şi seminţenia ei [liesei şi surorile lui 

Dochia şi Marica şi Licea, featele Sofroniei; şi semin-: 

ţenia lui loan Hearlic şi iratele său Condrea şisora lor Ma-" 

rica, copii Gaftoanei ; si iarăşi semințenia lor Anton şi 

fratele său Văscan şi Nastea şi Nicoară copiii Tudorei,. 

şi iar seminţenia lor TPănasă şi fratele său Ignat, CO- 

piii Stancăi, si iarăşi seminţenia lor Samoil şi Alexa 

și lonaşcu şi Hilip copii Parascăi; toți nepoți şi strănepoțţi: 

icăi şia lui Oană vornicul și dea lor bună. vreare de ni-- 

meni siliţi nici invăluiţi şi au vândutu a lor driaptă ocină şi” 

moşie din driase de împărțeală ce le au avut baba lor" 

" lca de la bătrănul Ştefan Voevod și iarăşi din direse de 

împărțeală ce le-a avut moașa lor Marușca de ia Ştefan: 

Vodă cel iănăr şi iarăşi din direase de împărțală de la- 

lancul Vodă în jumătate de sat partea din Sus cr ce49- 

pzusacuu, wo Ha Ilpărk ș acela lau vândut cu 500 zloți: 

ta ale noastre slugi dmsale Drăghici ilişariu (Hawmuap).- 

şi lui Ursu şi lui Gavrilă cu fămeia sa Tudosca, şi“ 

popei lui Gavril şi lui Anton Cu cinci sute zloți tătă-“
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-răști. După aceasta au venit aceste de mai Sus scrise “Slugi şi şi-au împărţit între sine acea giumătate de sat în cinci părți ((ua nem acru). Urmează Credința domnului şi a boiarilor săi. Scrie Irimiia Băseanul uri- „Car. la lași în anul 709| luna April 23 zile 

Acad. Rom. pecete 53 ; regestele le-am făcut în anul 1910; iar originalul este astăzi ia Moscova, cf. Surete ms, XXI 161, In 1583 nu se ştia bine înrudirea primelor generaţiuni curgă -toare:din Oană vornicul lui Alexandru cei Bun. De fapt Oană vor- „Bicul era. bunul licăi, căci iată. spița curgătorilor din Oană vornicul: 

Oană vornicul | 

  

    

  

Da II Coste “ Lazor 
PIN N NI DN III _Nastea, Toma,  lica, Ana, Sima, 

-Oleaca Sotronia Gatftona Tudora Stanca Părasca N | _] | | _] ao TzD= 03 <> [| z5>a 2ă Zsa =9s Zzs2 se și => e enla 8 a aaa 5 3 Zoxă 
Q e = ao a aa o 7 ap o 

9 & Se SS Ba 83 «a BP =) "ee S* 5 3 S : 
= 

5 
"Pedtru I/ca vezi nota de a doc. din 7088 Noembre 12, pag. 130. 

Di) 

126. 7091 April 27 (1583) Iași. Petru Voda scrie carte lui __ Toader vatag''să aşeze pe frații Borăleanul pe nişte locuri de prisăci "CU Avraam, 

„Petre Vvd. cu mila lui Dumnezeu domn țării Mol- daviei; Scriem sluga noastră lui Toader. vătav, iţi fa- cem știre pentru Avraam şi fraţii lui, carele ei au a- vut sudecată cu slugile noastre Borăleanul, şi căndu au fostu înnaintea noastră Avraam. şi cu iraţii săi, sau tocmit de bună vrearea. lor Cu slugile: noatre Borălea- nul şi fratesău lonaşco și cu îraţii lor precum ca să aibă a dare şi lor un lozde prisacă frepăduş lângă aceaste „doi prisăci, ci sântu di multi. Pentru aceasta cum vei vedea atastă carte a noastră, iară tu să te duci. acolo şi să fii acolo între dânşii Şi vei vede "cum sau -toc- mit ei de buna voe, şi Când ei se vor tocmi, să
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aibă ei a mai ţinea fieştecare partea sa. Intr'alt chip 

să nu fie. In Eşi let 7091 April 27. 

Domnul a zis. | 
Stroici vel logofăt a învăţat | 

|. peceţii domneşti +» Petriceaico 

Acta Pr. Dubău, Molniţa, Dorohoi. ct. Surete. ms. XIV, 227. 

“Suretui poartă această dată: „sau tălmăcit de cătră Andrei Tâimaciu 

căpltan, 1794 luti 7. 

127. 7091 Aug. 6 (1582) Iași. Petru Vodă dă şi intăreşte măn, 

Suceviţa satul Măndreşti, fost a lui Petru Hudici vornicul, şi acum al 

fraților Movileşti. 

T gaamk Wa H CHA H CTP AXA. AMAN CE 43, PaB. BAAKhI 

să Bra n enca: Hamiere Le. Xa, Tponu6cihi INoRAOHHAK. ÎW nETpz BO6- 

BOAA. MacTII EXIL renApa SEAMA ] MWAAARERON, WKE npihAculA 

BEA, HAM H DpEA HAUIHAIbI AWVAAABCRHAMA  BOARPH. BEAHKIIAI H 

MAMI MARHUR. HU WTEU, Hăur, Lewprie eincknă Paaweckiu. n ca] 

Gpaiia Mu cRonmbhi ToaA€p. n Epemiă ABOpHARn. H GuamuwH anpoă. 

m cecrpu Hy. WF'RSKA KHEFHHA. Mând BAAHinI PErMana, H c6cTrpă uk 

rpkua, Akru mornau acroera bea (adaus) H ancBaan Ham KEAHKWIA 

MAAGRANIEM H ca BEAHKAA. MApTOpIE. H CA WKOANWIAA MEXHIAINE, H WT 

_AB9P FCARAMII, €HUE pExSUH WHhi- 4% CEA MĂHAPEILU We ECT HA 

Gupkr | auao um npagaa WTHHHA 1 A EAHHHA. WT BanoXeui€ -3eMA 

n Spnue €xXe nMaat Wr NpEAHHY renapiH. â wHH uY HarSahiati KXAd 

nakuuua Toypuai Rata 3emat. n ne(To)m 7o6 cec. | Yoanas wTr 

PSKa AC pSay, n wm Boatkp Ac Boatp 46 AC AHEX renAESatul. H 

SZAa 6cTh căAa. whu WEptTolua €AHH Spun. ABAcR cROHX. ÎlzTpa 

XSAhua uro WH ÎAMAA 34 Adănie Ha TO6 BRHUINHCÂNSE | ceao dan- 

ADENu wr crapare Gredbana BoGRoa, H Bblă „uruuSa TOT: SpHK 

KOAH EHIAH NBHUAN TOVBUN Hă BEACAL N9TOKS. Hă CTEbaua ROEROAde 

A BpÎHACUIA H MAHUIA Hăc BEAHKHA | manie. KARE Hhi SMaAcTHBH | 

MERE, A Aa HA BPATHM, TOE BNIIUGDHCANHOE CA? An€ Ad HE BĂACT 

MM. an€ EAHe 'cTku MOHaCTHpE. EXE HadaT 3AATPH BHULGOHCAHHIH 

wuz | nam Tewprie encknz PaAcBeku, Îi HAEXE ECTh XPâM SreBgacnie 

ra Bra u cea mame Le, Xea. Ho renABaMnI. CARETOBAYOM CA CB 

Wuz Hâ Oewban. AH 'Tpon9AT c&uagekiţ |n cz Boabpn Hanul. 

:NOHeRE ASune AA B%AET TO, cu MonacTiipe He ct uavEnSer 

(G3uahuk. H HAcXE £cTb Xpăm CToE ECOtAkAciE ră Era u en: anamere 

de XĂ. HHMEAA HMAET | XOAATU AO pSRak AC PSR. AA BXACT Hi FCil-
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AEaMEI NAMEr. Ta PeNABAMH AAACY 108 EhIINNHCARHOE, CEAS Mă 
Apeipu, uro ha Gupkrk S goawer CGsuagekou Tom CTMS Monaco 
THpIO. EAHO 34 Ure HM Eni [Hi Akanuna ApSroc "Tu 34 ue 
BWIAO WETaao FenApzekoc. n FoAnHac wr PoVRH AS pSkii, H Gr Bo 
Akpun A0 Roakpun. KRako Ad ECPh "Pon CTkH ACHacTHge H WT Hae 
Epuk n BTA. cz Bzcrm ACXOASM, | HENOpSIUHHO HHROAHXE HA B 
EEKHI, a XOTAB "TOME RHIIINUCANHOMS! cEAS uro ha Guphr naut 
MAHApeu. Ad ECTh WT7 scuy CPOpOH NocTapoms XOTPaâp$ nokSaa n3 
REEA WXHBanu, Ă ae | wepkuwvr ca u'kin Sphue. Nă Toe cra wr 
ApEBHuY renagiu. H'kkim Boa'kpom 3a Aaanie, Han 84 KSNE, 4 WHH Ad HE HM Ca um AOBHIEATH. HHKOAHE Ha B BbRu grkunin, 4 Ha "To ccT | gkpa nhamere FenAEa. Buituenncannaro, Iw Ilerpa ger 
EOAH. H Ekpa npkRa3ArBAriHa cHa TCNABAMH Basa, BOEROAN, n REA 
wuă Hâmero Orwibana MH'TponoanTrv CSuagckiu. u Etoi Wa Hantiso: 

! Arakron. ennckonz Pomanekniy, H &kpa Boakpoa Hamny. BEpa- ÎăHa RApTHKA keaukaro ARCpHHRA Acanen Stan îi Bkpa nana Pagghaa H nana TaBphaauia NpakaaateRk xo'ruuekin | &kpa năna &BCTA N and Toazk npzRaaaioe'k HeMeuknl. g'kpa nana HukSan 4 nana Toata, npa= RAAABORE POMaNeRHy,  Bkpa nana BaaHka NopTap cSuakeku. a'kpa nana 5p8Tra noe Tea | HHKA4, R'kpă nana Erana enzraptk. B'kpa nata Leprit YALIHHKA, BRkpă nana kokopa CTOAHHKâ Etpa nana Ianu BHeTEpiuka.. 
B'kpa năâna Gran RoMHea. n Rkpa BACAX BOARpoR HauHy MOAAABCRHI BFAHKHĂ H Maauk. | a uo nauiem8 AHBOTA. KOro BZ H36EpET BbITH: 
FCRApZA Nain 3EMAN MOAAaBekeu. OT AT Hauiik Han WT nacinnt 
HANIErO Han nak BOVA KOPO BA H3REpEer Bhi'ru PCIAPEM. a TOT A4 HE | HMaer pacunaru naut TOKAeRE. Hă Aa HMaer Srp&nuri n Sr EPBAHTH, noHeKkEe Mal AdĂCĂWA îi ovTapzanţoa ou crku nIp'kA, BEueHNon  mMonacrhpe. AIE KTO ca nokSear pasopuri | ama: 
TORMEX. 'PĂKORN Ad ECTh npokakr n rpzktaar un ANaDEMa W7 Pa Bra. CATBOPUIETO HBO H 36Man n Wrp npucrku sro mrpe, î wr ApYneTpa= Tura Mukanaa un PâBpinaa, u NPOUIHL 4 wr ucHars | n caagnaro 
NpOpoka H NpATua n KperuTea Iwana un wr gi RECeBannui n NpBBo 
NAPCTWANAY  ancraz NETpă H Dagaa. n Ngouiuă. n w7 Wud Hanltro: A4PYHEpapka n WSIOASTBopua Xena Hekoaas. H WTA NAFPHapuln Bzeem: MHpi [n wr a evraneri. n WT7 RZCAX CPHIf. He wr AAAMă Ade FAC Hnhkuinere Ahe n wr ruj WUZ HE Ba HEKEH Ha czsopk IPABOCMBRNAA BEpx Siacnukuur. n ww TpEk caz MOAAaBeRHX | As. BEAT HEADOIIEH H Aa HmMarr Suacrie cz ÎSAa ui că 'rpexabrem apt. i ca npounan HE BRe3knnua UA Pă BPA KPAE ro Ha HR, n na.
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UAAA Hf EKE ECTR HI EXACT, d Ha Boat Kphiocru | u norrpata- 

mie TomS EacemS RhuienncanomS Beabani ccm Haus REpHoMS, 

DANS ETpOHUI BEAHKOAOI/ AOrSĂETOV NHEATU, Hi Hanlă NEUAT IPHEE- 

34TH KZCEMĂV | HETHHHOMOV AMCTOV HaineMOV. MHCAA IDPaniRO EHAd- 

eauu. 8 tacek RATO —r3ua ACI. ARP, 5. |ă WT XCRA aur. 

Iv IlerpS ROEBOAA: 

În numele Tatălui şi al Fiiului şi al Sfântului Duh, 

amin. lată eu robul stăpânului Domnului Dumnezeului 

şi mântuitorului nostru Isus Hristos. Troiţii închinător 

lw Petru Voevod, din mila lui Dumnezeu domn ţării 

Moldaviei, adică au venit înaintea noastră și înaintea 

a lor noștri Moldoveneşti boiari a mari şi a mici ru- 

gătorul şi părintele nostru Gheorghie Episcop Rădău- 

țului şi cu fraţii săi Toader (adaus), și Erimia Dvor- 

nic şi Simeon aprod şi surorile lor, Scheuca cneaghina 

lui pan Balica hatman, şi sora lor Greaca, copii lui 

Moghilă logofăt mare (adaus), și s'au . jăluit noao cu 

mare jalobă și cu mare mărturie şi cu ocolaşi megiiaşi, 

şi de la curtea domniei meale, astfel zicănd dănşii, cum 

satul Mândreştii, ce iaste la Siret, a fost lor driaptă 

ocină şi moşie de la îniemeiarea țării şi urice ce ei 

le-au avut de la procatohii domni, iar ei le-au pizrdut 

când au prădat Turcii țara, şi apoi acel sat a umblat 

din mânu în mânu și din boiar în boiar, până în zilele 

domniei meale, și când iaste acm, ei au aflatu unu 

uric a bunului lor Petre Hudici, ce el la avut de daanie 

pe cel de mai sus scris sat Mândreştii de la bătrânul 

Ştefan Voevod, şi l'a fost prăpădii acel utic când au 

fost venit Turcii la Pârăul Alb asupra lui Ștefan Vodă ; 

şi au venit şi s'au rugat noao cu mare rugă, cum noi 

să ne milostivim şi să le întoarcem acel de mai sus 

scris sat, însă să nu le fie lor, ci unei sfinte mănăs- 

firi, carea au început a O zidire mai sus scris părintele NOS- 

tru Gheorghie Episcop de Rădăuţi, şi unde iaste hra- 

mul Epifaniei Domnului Dumnezeu şi mântuitorului 

nostru Isus Hristos. Deci Domniia mea sfătuitu ne-am 

cu părintele nostru Teofan, mitropolit Sucevei ip 

boiarii noştri, cum Că iaste mai bine să fie celei sfin 
12 

Surete și Izvoade, Vol. XLă.
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mănăstiri Suceviţa şi unde iaste hramul sfintei Epifa- 
nii a Domnului Dumnezeu şi mântuitoriului nostru Isus 
Hristos, de căt să umble din mânu în mânu, și să fie şi 
domniei  meale pameate. Astfel Domniia mea. am 
dat cel de mai sus scris sat Mândreștii, ce iaste pe Siret 
în ținutul Suceavii, cealei sfinte mănăstiri, una - sprea- 
ceia să-i fie de moșie; alta tij spreaceea căa fost ră- 
mas. domnească şi a umblat din mânu în mânu și din 
boiar în boiar; ca să-i fie celei sfinte mănăstiri şi de 
la noi uric şi ocină cu tot ventul neruşeit niciodinioară 
în veaci. “lar hotarul acelui mai sus scris sat, ce-i la 
Siret, anume Mândreştii, să fie despre toate laturi'e pe 
vechiul hotar, pe unde au umblat din veac. Jar să a- 
flare nescare urice pe acel sot de Ia vechii domni la 
nescare boiar de daanie sau de cumpărătură, ce ei să 
nu aibă cu acelea a dobândi niciodănăoară în veacii 
veacilor. lar la aceasta iaste credinţa domniei noastre - 
mai sus scrisă Iw Petru Voevod şi credința preaiubi- 
tului fiu al domniei meale Vlad Voevod, şi credinţa pă- 
rintelui nostru Teofan mitropolit Sucevei şi credința pă- 
rintelui nostru Agafton Episcop de Roman, şi credința 
boiarilor noștri, credința dsale Vartic mare dvornic ţă- 
rii de jos şi credința dsale Gavril şi pan Gavrilaş pâr- 
calabii de Hotin, şi credința dumisale Cristea şi pan 
Golăescu parcalabii de Neamţ, credința dmsale Nicula 
și pan Toma parcalabi de Roman, credința dmsele Ba- 
lica portar Sucevei, credința dmsale Brut postelnicul, 
credința dmsale Stan spatar, credința dmsale Gheorghie 
ceaşnic, credința dmsale Cocora stolnic, credința dmsale 
lane visternic, credința dmsale Stan comis şi credința 
tuturor boiarilor noștri moldoveneşti a mari şi a mici. 
lar după a noastă viaţă, pre cine Dumnezeu va aleage să fie domn ţării noastre a Moldaviei din Copii noştri 

„sau din plemea noastră sau chiar oricărui altuia Dum- zeu va aleage domn, iar acela să nu aibă a răsipi a noastră tocmală, ci să aibă a o întări şi împuternici, căci că noi am dat şi am întărit acelei de mai sus zise mă- năstiri; lar dacă cineva s'ar ispiti să radă a noastră tocmală, unul ca acela să fie procleat şi trăcleat şi a-
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naftema (adaos) de Domnul Dumnezeu făcătoriul ce- 

riului şi al pământului, şi de precurata lui maică, şi de 

cătră arhistrategii Mihail şi Gavril, şi alalţi, şi decin- 

stitul şi slăvitul prooroc şi înainte mergător și Boteză- 

torul loan, şi de 12 întru tot slăviţi şi întăi şezători 

apostoli Petru şi Pavel şi alalți, și de părintele nos- 

tru arhierarh şi de minuni făcător a lui Hristos Nico= 

fae, şi de 4 patriarși a toată lumea, și de 4 Evanghe= 

lişti şi de toţi sfinţii, care de la Adam şi pănă întru 

ceale de acmu zile, şi de 318 părinţi, care întru Nichea 

la Sobor pravoslavnica credință au arătat, şi de trei lumi- 

nători ai Moldaviei. şi să fie neertat și să aibă parte 

cu luda şi cu trecleatul Arie şi cu alalți, cariau strigat 

la Domnul Dumnezeu : sângele lui spre ei şi spre Co- 

pii lor, care iaste şi va fi. lar spre mai mare puteare 

și tărie a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am înşine 

la al nostru boiar Stroici marelui logofăt să scrie şi 

noastră peceate să o leage de această adevărată carte 

a noastră. A scris luraşco Bilaevici in Iaşi la anul 7091 

luna August 6 iar dela Hristos 1583. 

lw Petru Voevod (pe marginea de la stânga sus la 

mijlocul rândurilor. - 

“ Arhţva Leon Ghica Dumbrăveni. Pergament foarte mare, scris 

cu foarte mare îngrijire, rânduri întregi, nume de persoane şi lnl- 

țiale cu auriu. Pecete mare foarte bine păstrată, legată cu şnur roş. 

Exerga: + (Wuaccriie gomieio Iw Ilerpa ROEROAA reenoAdpă 3EMAn 

MOaAdtekeu cap de bou, stea, soare, lună, 

— Mândreşty. N. 14 (şters). 13 Lit, D. No. 4. 

— Mândreşti 7090 Aug, 5 (1583) N. 5. : 

— văzut Guriţa, 

-- BOVO0 AMZHApEDH. - 

Adânie n UOTBPAXAEHIE WT Țlerpa BESEBOAA HA CEAO Manapeţu 

monacrupn ECSuaguuko. r, = daanie şi tatărire de ia Petru Vodă pe 

satul Măndreşti, mănăstirii Suceviței 3. Uricul nostru nue cunoscut 

păr, D, Dan în „Mănăstirea Suceviţa,“ i 

= Petre Hudici şi Se vilegtti Fraţii Movileşti dia 1583 afirmă 

că Petre Hudici marele vornic al seci. XV-a le era bun „wT AEACE 

cgony n&rpa XSAHIA“. Hudici (ml rus XyAo rău, „das Base, Schlect 

te, das Nobels; nu din "VA ri = murmurul cascadei de apă; dec 

Răul ocupă întreg secl. XV cu persoana sa şi a fiului său Iaţco 

Hudici, boer tără boerie supt Ştefan cel Mare. 

Petre Hudici apare ca boer în 6929 supt Alex. Vodă cel Bun 

(1421), şi continuă a îi boer în divan în 6942 supt lliaş Vodă, in
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6944 e ridicat vornic şi stă pănă în 6957 (1449) supt cei 2 fraţi Ilaş 
şi Ştefan, când moare, cred. _ 

Fiul său /afco Hudici apare de o dată boer fără boerle, proba- 
bil diu cauza înaltelor sale înrudiri cu familia lui Stefan cel Mare, şi 
stă aproape 30 ani în divan între 6972—7000, cănd moare. 

Movileștii, pe cari legenda Neculcească îl leagă de aprodul Pu- 
rece la Scheia, apare ca paharnic deo dată în 6999 şi vede murind 
pe Ştefan cel Mare, slujeşte fiului său Bogdan ca paharnic pănă în 7016, apoi rămâne boer fără boerie în 1717, ca să ajungă parcalab de Romaa în 7021 când moare. 

Fii săi Vascan Movilă și Zon Movilă ocupă înalte demnități tn 
cele mai agitate vremi ale Moldoveî. Vascan Movilă e părcalab de Hotin între 7050 (Petru Rareş) în 7069 (Alexandru Lăpuşneanu și Despot Vodă), lar lon Movilă e mare logofăt între 7059—7071 supt Despot Vodă şi Lăpuşneanu. 

E Eremia Moghilă, tiui lui loan Moviiă, apare paharnic In 7078 supt Bogdan Alexandru Vodă Lăpuşneanu. 
Fără a îl cu totul precis, putem înigheba această încrângătură: 

Răul! (adică Hud) 

Petre Hudici vornic 
= cu o Bogdăneasă 

  laţeco Hudici fată 
boer fără boerie = Movilă 

: | | se trage Dionisie Hudici Cozma Movilă paharnic supt Steian cel ctitorul Doijeştilor (1750) | = Marina Mare 
Dragotă Movilă, Teotaa mitropolit 

  Vascan Movilă, loan Movilă lane post. 
parcalab de logofăt | = Zoica 

Hotin E Greaca (a) 
=Maria Rareş (b) 

| 
| 

Dimitrie Movilă căs, Balica hatman 
  

  

  

e) 6) (6) 6) %b) (e O EZE z Toader, Gheorghe, Eremia, Simeon, Sce)ca e Se as i ctitor Episcop Vodă Vodă  -— Leonte 9 Ese5 a Todirenilor Rădăuţi —Elisabeta —Marghita 1. Balea SS RES 2 şi tatalui Gh. frate cu =" 9 Mitropolit  Lozonschi Mihail Vdă Melentie > = parc. de Hotin Gavril Vdă Balica e Petru Mi- ata 
trop.  D&, 5 S 9 Costantin DI Pavă! Wâă || o 'y Vodă 

lon are pe = = = Alexandru Elena — P Ş == -S Bogdan 
Miron Costin & SE a Irina = M. Coribut Teodora — .5 e w = Maria = St. Potocki lani Postein. 3 E 25 e Catriaa = Sam.C 

SSzs S 
, orecki Moise Vodă 23 5 = 

Ana = de 4 ori (S. Potocki) Petru a Sa ” Ze milra 
Nastasia Zme e Gatiţa = St. Brăescul) Gâvrilaș Teodosie ss ze ) Dumitraşco Ruxanda ax
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128. 7092 (1584). Petru. Vodă dă rămaşi pe feciorii lui Tudurza 

în pâra ce au avut pentru Tomești cu jupâneasa comisului Nădăbaico. 

„Suret cărții de gudecată de la Pătru Vodă pe 

Tomeşti.“ 
| 

Precum au venit înaintea noastră și înnaintea alor 

noştri moldoveneşti boiari luraşco cu fratele său Coz- 

ma, fetorii lui Tudoran tau fost paharnic şi au pârât 

pre zupâneasa lui Nâdâbaico tau fostu vornic pentru 

o bucată de moşie ce leau vândut lor Nădâbaico biv 

vornic din hotarul Tomeştilor ; de€ noi am aflat precum 

nau avut ei nici o moşie acolo. Ce luraşco şi fratesu 

Cozma s'au sculat ei sânguri și au scos acea bucată 

de moşie dintru a lor uric ; iar gupâneasa lui Nâdâ- 

baico, ea sau indireptat înnaintea domniei meale şi înna- 

inte a tot sfatul domniei meale. Det de acmu înainte 
- 

ca ei să nu să mai pârască de atastă pâră. 

Acad. Română manuscripte N. 3061, condica Domneştilor, actele 

trupului Tomeşti. Cf. Surete ms. XLVI, 104. 

  

129. 7092 Mai 30 (1584) regeste. Pentru Crăeşti, întărit Lucăi. - 

Un ispisoc sârbesc de la 7092 Mai 30 de la Pe- 

tru Vodă întăritor Lucăi pe a patra parte de giumă- 

tate de sat de Crăeşti pariea de gios, ce o are Com 

părătură de la Ghiga feciorul Nastei, nepot Maruşcăi, 

dintealt uric de întăritură ce au avut moașa lor A- 

nuşca de la Petru Vodă cel bătrân. 

Din opisul de acte al moşiei Crăeşti întocmit în 1826 Noemb. 

15 şi prezentate de T. Chiriac pentru Crăeşti, în pâra dintre neamul 

Cucuronesc şi neamul Grumăzesc şi Crăesc. (Cf. Surete ms. 1, 289). 

PI a e 

130. Oct, 19 (1534) Iași. Carte de oprit ezirea unul iaz pe Osoi. 

“- Tlerpa EoeBoAA. BAI MACTII renapz tati MOAAABCKOI. 

Ada can cec ANC TCDABOMII. MAGHHRY | Hawhă ErVAIE (VT 

&ucrpuuteiin menacrnp. Ha To AH AB EET AMON N cHAe HECHM 

ancroa | nautav  WunpaTi Hâ ervatenva OT ppăUkA MondeTHp. 

AA HE BacTAnoBHT AH | CTAB AGkOA'E ET npinaer  Qewăpan
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A'TponoanT  G$uqgckon. noure PRABaAin. wera | guy vro. aa CaMOTp:kIo Tao Homo nvacr ch NPHXOAHT, OpOTOXK HURTO da HE -cm'kioT sacranogna NEA, cu AncToA Naum, Tenauz kagaa, | MHC Y racok. BAT sur. wk i 
CTponu BEA Acroder vu, = a'kyva, 

Pătru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei; dat-am înşine această carte a domniei meale 

stră să oprească pe egumenul de la mănăstirea B's- trița să nu ezască un iaz, pănă ce nu va veni Te- ofan imitropolit Sucevei, căci că domnia mea i-am lă- sat lui să caute acolo cui i se va veni. Drept aceaia ni- mene să nu cuteaze a se împotrivi inaintea cestei cărți a noastre. | 
Domnul a arătat. 
Scris în laşi la anul 7093 Oct. 19, | Stroici vel logofăt a învăţat, Leahul. 
Acta Caritatea, laşi, cf. Surete ms. XXV, 257. In dos nuta: »7097 (sic) Oct. 19 (1589). Carte domnului Petru Vodă dată egume- nului de Bistriţa ca să nu lese pe călugări de la Râșca ca să facă iaz pe moşia Osoiue, 

- Este şi un suret din 1796 Mai 21 tălmăcit de căpitan Andrei " Talmaciu, 

  

131. 7093 Oct. 19 (1584), regeste, Pentru Osolu, de ia Suceava (trupul Ruginoasei). 

Dia opisul documentelor "moşiei Osoiului de la ținut. Sucevei. 
Cf. Surete ms, XXIII. B. 1385, 

. 
me 

132. 7093 Aprit 2 (1555) laşi. Pătru Vodă întăreşte lui Gr, 
Cucora stolaic Cumpărăturile, ce a făcut cu 20000 aspri tătărăşti in 
Strămbii, de la Neamţ, de la Ilea fost jitnicer, 

T dlacrite uim [vw Ilerpa gornoaa. FCNAPZ Bean Mo AEckoH | 3namennTo | unnnai stecua AHCTEat Hduinăi KTO Ha NEAL
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Bz3piv Ha TO sro uăIuzițni SCAHIHT, W% npinac mpa, aan 

n np'Ea Secuii Ham MoAAaRciHMH Boa'kpn | Beankuan n Ata- 

am. Ha'k engwin xnrunu'bp, Hnkna nenonS(Acn)u a Henpui- 

CHASEaHH, 41 110 CBOEIO AOEDOIO ROAI. H NpPOAdA CECETO npatâro 

wmuăn$ H BHRENAEHIE. SAO CE40 (9 ck umenSer Grpamtnni 8 

BOAOCTH  NEAEMCKON.  WT HcOpHBHAi $ | Snennu uro Wii Haas 

WP camere FEIIABMH. PA TIBOAdA cass uamemS B'bpuioaS rau- 

roție geamkoa$ cToAHHRS. 34 ABA Atekr mueku acnguk TEpEL- 

cknf. îi Bzcranuiteiă caSra Haiuy akpunu Ionropie Kokoppk &r- 

„ AMkHN, | CToaNnk, Hi BANAATHA age Weiazo ABA ACT THAI 

ac pik Specii. $ p&rn cass namem$ Hat Buna Aurii” 

up. ww nprăa, namu i OT Ip'GA, BZCHAH HAUHMH MWAAAECKHMH 

BOAEpH, H MPHEHAHH 1pIO PAaA 40H | Senin Tae MWT CAM 

PENABAN. Ha TOL TIprEApEEHIOE CEA CGrpambin. $ Bo40cTH We 

MENEKUL. d Eh WH ELE ETO AdA $ o8ku. caSs'k naueanS R'Epioată 

Tpuropie Bsnoppk. Branron$ emoanuRS. wm pa haain. HHo 

mu RHABue AOBpO | BOAHon. HX TORA Hi NOAHAdA BanlaaT$. H 

MU TAROKAEDE H GOT Ha ECAthI Aaan n SrBpZAHAH mp" a peuerinoe 

cta9 Crpamenu 8 BOAOCTII HEMELCKON, casa nawem8 Ipurepun 

Kokogp'k geankomS cToannKă. KAko | Aa cer €m$ un WP ac COT 

uun$ n eukSmaeniie n că B2CEA ACXOACA sm6 n A“BTem Ero 

n Snsuamoa îi npkSnouamroa H NpatpSparoat sro n BZCEMS 

poaS nf nTo ck uH3BEpET uancaukuiu wenopSuetino Hm HWKOANKE 

ua | Bi Buni, â XOTAp np'kapruennon cEao nana'k crpAns 

anu 8 BO40cT HEAEUCKOII, Ad EET WT ezerknon. cToponS. Nec 

mapom$ Xomap. NoRSAĂ H3 ghia WXHRAAN, A Hă TO ET boa 

CENABAMĂ EHIIEIHCAHNACOMH. Mu | nerpa Boegoaă hi e'kpa np'k- 

RESAMOEAENNATO CHA FenAtMH. ÎW E4ââă, [co Illegan. Borgoan. 

e'koa BOTâpoat HauiHy. ekpă Mana Bap'THka ABopuinică Aoat'Er 

BemMau. B'kpa NâHA Epumira  AEopHHkA. ropiukn * Beman. g'kpa 

Nana | anapen H Nana rOpANIkE NpBWBAGBORE XOTHHCKHY. g'kpa nana 

Kan mana. H [MAHă ApAreHHĂ NPZKZAABSBE HEMEUCKUX, akoa nana 

asa n nana Dugona NpBKBAABOEE Pomaekuy. Bkpa manta Ba- 

ama | opmapik eSuaBckaro. ekpa nana BySTA NoCTEANHRA, B'bpa 

HAtA  HZABRANKO cnzmagi. Bkpa nana Tari eucritagtiuka, B'Epa 

mata Pecopru Ward, grkpa ătiă sonoppik croanuka. | e'Epa 

nana Gran omtuca. H Bkpa Senk Bora m MWAAABCEHX BEAHKHX 

H MaAuk, Ă [9 Haiti mueori mo BSAET FENApZ VALUE BEMAH 

MOAAaRckon, WT AE'TEN HAHĂ. Han WT CapOAHHK | Hamuk. HAN
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Mk GSA, KOro B4 H3BEPET FCIIApEAL, BHTI HâUIEH 3EMAN MOAAdt- 
cr'ku. - mor au em HeiopSuuHa  Hamero Adauit ui Sepakaenit, 
uTo tcmn EMS Adau n Sp'kuna. zanSme cca sm$ Adan n Spk- 
DHâH | H Sa io on cot KSOHAH cz cBRoHMH npâtumu nun'bau, 
ă Ha Boamnee kpknocr u NOoTEpzK Aenie ToqS Race BuiDennean- 
HOMS Beata cun natură | Boa'kpnu$ nanS. crponu neankoat 
aoroderS uucaru un nam$ neuan npug'keuru kceaS ueruntoas 
AHCTY  Hauiem8. nuca Azătiau EBCTOBIY, 0 răc6ok BATO sur meua Înpua E Ann, : HeKaA cTponu awTrăr. 

_ Cu mila lui Dumnezeu Iw Petru Voevod, domn ță- rii Moldaviei, știre facem cu această carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta, sau lui cetindu-i-se o 
„Ya auzi-o; adică au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noștri moldoveneşti boiari a mari şi a mici //ea fostjit Niceariu de nime silit nici învăluit, ci de a sa bună 

voe și a vândut a sa dreaptă ocină şi cumpărătură, un sat ce se numeaște Strâmbii în ținutul Neamţului; din drease de Cumpărătură ce a avut de la însuși dom- Dia mea ; acela l'a vândut Slugii noastre credinciosului Gligorie marelui stolnic drept 20000 aspri turceşti. Şi Sa sculat Sluga noastră credinciosul Gligore Cucorea marele. stolnic şi a plătit toți deplin douăzeci mii aspii turceşti in mânule slugei noastre |lei fost jitniceriv, naintea noastră și denaintea tuturor a lor noştri mol: doveneşti boiari, şi direasele ce le-a fost avut de cun: fig tură tii de la însăși domniia mea, pe cel de maisus 
în mâniale Ambii în tinutul Neamţului, ce acela el l'a dat rea Siugii noastre credinciosului Grigorie Cuco- marelui stolnic denaintea noastră, Deci noi vă 

A 
zând de bună voe a |] NOI așijdere și de.la 
rit mai sus zisul sat 
fe lui aie lui Grigorie Cucorea marelui stolnic, ca să nitul lu A a noi ocină şi cumpărătură şi cu tot ve: împrăgtiazi opiilor lui şi nepoților şi strănepăţilor și mai de abror lui şi la tot neamul lui ce i se va aleage la iotâre ape asruşeit niciodănăoară în vecii vecilor. celui de mai sus zis sat anume Strâmbii din ţi-
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nutul Neamţului, să fie pe unde din veac au îmblat. lar la 

aceasta iaste credinţa noastrei domnii mai sus scrisă Noi 

Iw Petru Voevod, şi credința boiarilor noștri, credința 

dmsale Vartic vornic ţării de jos şi credinţa dmsale 

Eremia dvornic ţării de sus şi credinţa dmsale Andrei 

şi dmsale luraşco parcalabi de Hotin, credința dmsale 

Caraiman şi dmsale Dragsin, parcalabi de Neamţ, cre- 

dința dmsale Luca şi dmsale Miron parcalabi de Ro- 

man, credința dmsale Balica portar Sucevei, credinţa 

dmsale Brut postelnic, credința dmsale Nădăbaico spa” 

tar, credinţa dmsale lani vistiarnic ; credința dmsale 

Gheorghe paharnic, credinţa dmsale Cocorea stolnic, 

credința dmsale Stan comis, şi credinţa tuturor boiarilor 

noştri Moldoveneşti a mari şi a mici. lar după â noăstră 

viață cine va fi domn țării noastre din copii noştri sau 

din neamul nostru, sau ori care alalt Dumnezeu îl va 

aleage să fie domn pământului nostru al Moldaviei, a- - 

cela să nu strice lui a noastră daanie şi întăritură ce 

înşine noi i-am dat şi i-am întărit, căci că înşine i-am 

dat şi-am întărit, şi pentru căci singur şi-a cumpărat 

cu ai săi drepţi și curaţi bani. lar spre mai mare tărie 

şi puteare a tot ce s'a scris mai Sus poruncit-am la al 

nostru boiariu, dmsale Stroici marelui logofăt să scrie 

și a noastră peceate să o leage de această adevărată 

carte a noastră. A SCris Damian Cristovici, în laşi la 

anul 7093. luna April 2 zile. 

| 
a iscălit Stroici logofăt. 

Acta doamna Antoniu Piatra, cî.-Surete ms. XLVI, 769. Pecetea 

e căzută, şnurul matasă roşie. Pe dos stau notițele acestea: „CTpBMGH". 

Tpurepu Koop RtAMROMS CTOANHKS Hă CEAO CTpaMBH CV ESACCT 

Nemeuekou ur = Strâmbii, allui Grigore Cocorea, marelui stolnic 

pe satul Strâmbii în ținutui Neamţului, 7093. 

lată ştiri de urmaşii stoinicului Gr. Cucora: 

7. Cucora stolnic 

Ca 

G i aşco, fată, 
fată 

Ab e Le 
—T, Cărlig visternic 

Stefana 
| 

Matei, Tudosica, fata, fata 

iaca Câriig —Stefu  —Grecu — Bantăş 

tearpă stearpă | | 

. P aa 
lonaşco; C. Bantăş 

ZO<S5 

= 22 3 Grecul 

5 = % Za (din acesta se trage 

. ap 9 Dimachi 
N ua
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Din cartea de judecată din 1815 Aug. 16 pentru păra pornită dintre urmaşii lui Grigore Cucora pentru Oncăuţi, Cepeleuţi și Ru. jinţi la Hotin, Briţcani la Neamţ şi Pungenii la Hârlău. Cf. Surete ms, 0 

  

133. 7093 April 8 (1595) regeste. Pentru o selişte din ocolul Pietrei dată danie măn. Păngaraţilor, 

gumenul dovadă întăi de la mănăstire Pângăraților un hrisov, care hrisov iaste din leat 7093 April 8 (1585) de la răposatul domn Petru Voevod, întru care scrie că a dat şi au miluit Sfânta mânăstire de la Pângă- raţi Şi 0 seliște din ocolul târgului Petrei, carea să „numeaşte cu acest nume sălişte pe Almaș; dintru care 

un domn Petru Vodă şi nu pomeneşte de Roşcani, nici că iaste dată danie de neamul Boţeștilor“. V. 8 Din anaforaoa veliților boiari din 1766, Mart 2. cf, Surete ms;. „819, 
————_—_—— 

134. 7093 April 23 (1585) Iași. Petru Vodă întăreşte lui Ghe- 
orghe cumpărătura ce a făcut cu 110 zloți în Răstiani de la Veave- e. , 

 Ilefpa orgoaa. BAIE macrrier Tenapz atmau MO4 A ARCKOUI, O npinaouik mpa nam, np'ka nauinmn Boa'kpu. kw'kruna- E'RErphioe, no zu A0BpOI EO4r nekua HEIIOHOMA en nu Tipueu- A9B4HA.. n npoAaaa cor IPaRore WwTrhunS n RukSnarie. pack Ac? SAHKO CE 2 HBReper Go ceag wr Pzcrutanu. ma npoaaaa Le: Oprit Sa cTo un: term a1ăru TăPâprkHk. în Bzemancrk Tecoprie H Bânâarii4. ven uenoana THX nun'ksu cop Mpa namu. Ho Mn: EH A'kause HX AEO BOAHo Take n. MOAHEI BanaaT8.'m'km aa: 
H Fenatanu AdAAOXON EnY raxom EHIUNHUIET. take Ad ECT eu$ wr 
Hâc  WwTuiia n BnkSnacni:, CA Baceai ACXOACA. H un aa ce 
VAI dep. He. $ tac akm sur. an, Kr, FENANZ peu, Bea Awrod ET Vuia. 

Petru Voevod, Cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi înaintea. a lor noştri boiari cneagpina Veavereţoae de a ei bună,
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vreare de nimene silită nici învăluită şi a văndut 

a sa dreaptă ocină şi cumpărătură, toată parte câtă. 

i se va aleage din sat din Răstienii, aceaia au vându- 

t-o lui Gheorghie drept 110 zloți tătărăşti. Şi sa scu- 

lat Gheorghie şi a plătit toți deplin acei bani denaintea. 

noastră. Pentr'aceaia şi domnia mea am dat lui, cum 

scrie mai sus, ca să-i fie lui şi de la noi ocină şi cum- 

părătură, cu tot venitul ; şi altul să nu se ameastece. 

Scris în laşi la anul 7093 April 23. 

Domnul a zis. vel logofăt a învăţat. 

Acta C. Crupenschi, dia Condica Litenilor. Suretul e verificat: 

„asemenea scrie cel vechiu“ Carpu vornic de poartă“. Ci. Surete ms- 

XIV 615, 

  

135. 7093 April 7 (1505) Iaşi. Pătru Vodă întăreşte lui popa 

Lupşa cumpărătura ce a făcut cu 350 zloți tătărăşii în a patra parte 

din jumătate de Miteşti de la Lupan, îtul Cristei. 

Maciee Batu. lo llerpz BoeBOAA. FeIAPZ BEAMAN, MOa= 

AăBCkON, BHAdEHHATE WHHWAL €CHA aucToa naut. Bzcka KTO 

Haiem Ex3pWT. HA KTE urii to ScAHtuWT, co npinac IPEE | 4 

uamn ui npka Sena HALA MOAAECKHAIA BOAAPH. ASAN CHE 

kpcruuu. oVHVK auSuuniin. HRAM HENSHVE ANU. 4 HHIIDHCHAOBANH,. 

H MpOAAA. CROEPO IpAgâre WT | nunv n AREA. GOT NOAcEHHA 

ceav wr [AMumrepu A uer]epaTa uacT n npneuaie 3a HBAAHO 10 

umana Basa ro AnSuia. WT CTApAro CTedana BOEROAn. TA po 

Aaa | nony Avnue sa pH cra[u ner AfcAT B48Tu ma'rapekH) | 

4 EBCTABUIECA DV AVNWA. H BANAaPHA, "TOTH TpH cra n Ev 

AFCAT S44TH TâTApCKHĂ. $ psn aSnan (dres peste ASn€). HHO 

Mi EHAELUH (AOEpO Boa)ho HX 'ToRmEKY N MANA BANAATY. d AH 

"PAROM EDEM VDT Hac ECMH Adi ngkApeuenoe wruntv Ya Av 1 NUIE, 

KAKO A ECP EA WPHuH$ c4 BZCAt AOXOACĂI. îM8. n AATHAI 

erv. n vhouarom. ere n npbwnouaroai îi npalpopaTea eroi 

Bacta$ pO40 HX. KTO CE Hm H3BEpeT MAHEAUX | Hi BENOPOLIENO 

nukoamite na Riu B'Runuy. a XOTâp euiuenneaunoaS win 

$ ceao Mureni. Ad CT WT BZCAKOH CTOpOH Il0 erapoaS xorapv | 

9 Pat H3 Bra WXWHEAAH. d Ha TO ECT arkpa PenAcTEAMH. EHIDE- 

nmeannaromn Îleroa oroaa. H E'pa GZBArBAtHHAre Cid ENA 

mami. Le Eaaga Boegoan. n apa Bo | ap Maini. gkpa mână 

BApTHEA ABOpHuka. n B'bpa nana Epraita ABOPHHKA ropu'u Beata
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H B'kpa nana Su apere n Wata lopauiko npzkzaaRogs Xe | 'Tunckuy, H B'kpa NANA Bvuvaa Hi nana APâkcHHa pakz4aRoBt NEM ELL CRUY chpa nana asta un nana  L'ewprie upzkaaaBoae Pomancuy. Bhkpa . nana | Dana noprap'k cSuagckaro. B'kpa nana BpSra NOcPEANHEA, B'kpa nea HA AABanKo ciaTap'k. erkpa nana Laus EHCTAphuka, R'kpa nana | Pewwprie uaununa. B'kpA nana cTanko oatuca n B'&pa Scuy Sotăp Hatuuk MOAAGECKHX Btankuk n MAAHĂ a No Hate mnRor-k KTO BZAET renapa n(auieu BE4)An Mo4aaBckon. wm AATHA pa WIHĂ, MAH 97 czpoAnnka Ham. nau MAK BAA KOrO BZ H3Reper FEIApEM | Birru nani Beau MO A aRekon, [rom Ac] He nopounr Hâul€ Adanni:, u STEpaAciE.. ame aRu Em8 Aaa n Srp'knua. aa. MESE AH ECatH eM8 aaa HX- n | Skprknna. nouro wu CORH 444 n [ievnna aa CEON] upanuu nunksu, 3 H4 Boule -kpanocra n Sr. EpakAchie moao nacrk &Hinenucannie gea'kau | ecmu maus B'hkp. HOMS Hi uouep (onnonS nam Nan$) crponu Reankoat aoroders MHCATH Hi atu near npugacuru Kce4S uc'THHo | 8 Auem8 HâueA$. nucaa Aita EpACTeRHu, $ racoy, BATo =aup, ân, 3, HERA cTgonu croder. - 
Pergament; pecete bine păstrată; şnur matasă roşie : “+ mnace- rii Boxătiere Iw Îlerpz RoegoAa. PSeNoAăpa Btatan Moaaatckeu. Cap de bou, stea, soare şi lună; Cf. Surete ms. XLII 185. — Diacul Damiian Cristovici e un slab scriitor, căci dă loc la multe forme neliterare; apoi uită oficialitatea redactărei în cele mai mici detalii, şi arată Slaba sa pregătire pentru cancelaria domnească, Uită să spue valea, pe care stau așezați Miteştii — pe Moldova. 
Cu mila lui Dumnezeu lw Petru Voevod domn ță- rii Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte a .noa: Stră tuturor cui pre dânsa vor căta, sau cui cetindu.- se O vor auzi, adică au venit înaintea noastră și îna- intea tuturor alor noștri moldoveneşti boiari Lupan fiul Cristei, nepot Anuşcăi, de nime silit Nici învăluit şi a vândut a sa dreaptă ocină şi moşie din jumătate sat 

tărăşti. Si s'a sculat popa Lupșe şi a plătit acei 350 zloți tătărăşti în mânule lui Lupan. Deci noi văzând a: lor de bună voe tocmală şi deplină plată, iar noi a- şijderile şi de la noi înşine am dat pre acea de mai sus ocină popei Lupşe ca să-i fie lui ocină şi cu toate ve.
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niturile lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţi- 

lor şi răstrănepoţilor lui şi la tot neamul lui, ce i se 

va aleage mai de aproape neruşeit nici odănăoară în 

veacii vecilor. lar hotarul celei de mai sus scrise ocine 

din satul Miteştii să fie despre toate laturile pe ve- 

chiul hotar, pe unde din veac au umblat. lar la aceasta 

iaste credința domniei noastre mai sus scrise Noi Pe- 

tru Voevod şi credința iubitului fiu al domniei meale 

lw Vlad Voevod, şi credinţa boiarilor noştri, credinţa 

pan Vartic dvornic (ţării de jos), credinţa pan Eremia 

- dvornic ţării de sus, credința pan Andrei şi pan lu- 

raşco parcalabi de Hotin, credinţa pan Bucium şi pan 

Dracsin parcalabi de Neamţ, credința pan Luca și pan 

Gheorghie' parcalabi de Roman, Credința pan palica 

portar de Suceava, credința pan Brut postelnic, Cre- . 

dința pan Nădăbaico spatar, credința pan lane vVis- 

ternic, credinţa pan Gheorghie ceaşnic, credinţa pan 

Cocora stolnic, credinţa pan Stanco comis, şi Cre- 

dința tuturor boiarilor noştri Moldovenești, a: mari și 

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

noastre a Moldaviei din copii noştri sau dia al nostru 

neam, sau ori pre care alalt Dumnezeu îl va aleage 

să fie domn ţării noastre a Moldaviei, acela să nu-i 

strice a noastră daanie şi întăritură, ci să-i dea şi 

să-i întărească, căci Că noi înşine i-am dat şi i-am 

întărit, de vreme ce singur a dat şi a cumpărat Cu ai 

săi drepţi bani. lar spre mai mare tărie şi puteare â 

tot ce s'a scris mai Sus poruncit-am la al nostru Cre- 

dincios şi cinstit boiar al nostru Stroici marelui logo- 

făt să scrie şi a noastră peceate să o acăţe de această 

adevărată carte a noastră. A scris Damiian Cristovici 

în laşi la anul 7093 April 7. 

iscălit Stroici vel logofăt. 

  

136. 7094 (1586) fără loc. Pentru Tălăbeşti. 

„Suret de pe ispisocul lui Pătru Voevod pe Tălă- 

beşti din veleat 7094.“ 
î 

Datam şi am întărit domnie mea Salomiei giu-
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1 B'kpa nana apere n nana Lopauiko npakz4anoee Xe | 'Tntickug, 1 B'&pa nana Bvuvata n nana APâREHina npakBaaBoRe -Htairueuj ckpa mana aSka n nana Tewprie npzkanaRoge Pomancuy. e'kpa nana | Taauka nop'rap'k eSuagckaro. E'bpa nana Bp$ra NOCTEANHEA, B'Bpa nea nzAzEanko cnarap'k. e'kpa nana lant BHCTAptiuka, B'kpa data | Tewprie uaunua. B'kpa nana canto koiuica u B'pa Scuy B9IdP HAIUUĂ M04A4Bckuk Btankuy ui MăANX 4 10 HAUIEA MHROT-R TO BZAET renapa n(auitu 3em)Au MOAAdABCROIL WWT AATHU Ha WUHX. HA W9T czpoAnuta Hat. hau na BAA KOPO BA H3Reprr Penape | sivru nauen Beau MoAqatekoni, | rom A] ne nopowuT Mau e Adanni:. n Srepaaeie.. aae 4BH 48 Aaa n Skp'krua, 34: HERE Mu tcatn em8 aaa HX n | Sp'knna, noure wu COBH A44 H [isvnna 3a cROH] upanun nun'ksu, ă Hă B04uieu -Kpanocra n Sr. EPAMActie Toate Rack &Hienicannie geakau | ecmu Hauiea$ B'kg- Hom$S n our (onnoa8 Hav NaHS) crponu Beaunoa$ acroders HHCATH n uauu8 neuar NOHBACHTH  keem$S ucHno | at8 ant HâultA1$. nucaa Aita kpzcreRnu, ş IACOĂ. BATO aur, 40.3, HERAA cTgonu acroder. - 
Pergament; pecete bine păstrată ; şour matasă roşie : “+ muaoe- TI Boxize Iw ilerpa BCEROAA. rocnoAapa acu îoaaagekon. Cap 

de bou, stea, soare şi lună: Ct, Surete ms. XLII 185, — Diacul Damiian Cristovici e un slab scriitor, căci dă loc la 
multe forme neliterare ; apoi uită oficialitatea redactărei în cele mal 
miel erati Şi arată slaba sa pregătire pentru cancelaria domnească. 

„Cu mila lui Dumnezeu lv Petru Voevod domn ţă- rii Moldaviei, înştiinţare facem Cu această carte a noa: Stră tuturor cui pre dânsa vor căta, sau Cui cetindu: se 0 vor auzi, adică au venit înaintea noastră şi îna- intea tuturor alor noştri moldoveneşti boiari Lupan fiul Cristei, nepot Anuşcăi, de nime silit nici învăluit şi a Vândut a sa dreaptă ocină şi moşie din jumătate sat din Miteşti a patra parte şi privilegiile de schimb, ce le-a: avut „Daba lui Anușca de Ja bătrânul Ştefan Vo- evod; aceaia au vândut popei Lupşe dirept 350 zloți tă- tărăști. Şi s'a sculat Popa Lupşe şi a plătit acei 350 Zloți tătărăști în mânule lui Lupan. Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală şi deplină plată, iar noi a- Șijderile și de la noi înșine am dat pre acea de mai sus ocină popei Lupşe ca Să-i fie lui ocină și cu toate ve- 

$ 
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niturile lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţi- 

lor şi răstrănepoților lui şi la tot neamul lui, ce i se 

va aleage mai de aproape neruşeit nici odănăoară în 

veacii vecilor. lar hotarul celei de mai sus scrise ocine 

din satul Miteștii să fie despre toate laturile pe ve- 

chiul hotar, pe unde din veac au umblat. lar la aceasta 

iaste credința domniei noastre mai sus scrise Noi Pe- 

tru Voevod şi credința iubitului fiu al domniei meale 

iw Vlad Voevod, şi credința boiarilor noştri, credinţa 

pan Vartic dvornic (țării de jos), credinţa pan Eremia 

dvornic ţării de sus, credinţa pan Andrei şi pan lu- 

raşco parcalabi de Hotin, credinţa pan Bucium şi pan 

Dracsin parcalabi de Neamţ, credința pan Luca şi pan 

Gheorghie' parcalabi de Roman, credința pan Balica 

portar de Suceava, credinţa pan Brut postelnic, cre- . 

dința pan Nădăbaico spatar, credința pan lane Vis- 

ternic, credinţa pan Gheorghie ceaşnic, credinţa pan 

Cocora stolnic, credința pan Stanco comis, şi Cre- 

dința tuturor boiarilor noştri Moldoveneşti, a: mari şi 

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

noastre a Moldaviei din copii noştri sati din al nostru 

neam, sau ori pre care alait Dumnezeu îl va aleage 

să fie domn ţării noastre a Moldaviei, acela să nu-i 

strice a noastră daanie şi întăritură, ci să-i dea și 

să-i întărească, căci că noi înşine i-am dat şi i-am 

întărit, de vreme ce singur â dat şi a cumpărat Cu âl! 

săi drepţi bani. lar spre mai mare tărie şi puteare â 

tot ce s'a scris mai Sus poruncit-am la al nostru Cre- 

dincios şi cinstit boiar al nostru Stroici marelui logo- 

făt să scrie şi a noastră peceate să o acăţe de această 

adevărată carte a noastră. A scris Damilan Cristovici 

în laşi la anul 7093 April 7. 

iscălit Stroici vel logofăt. 

  

136. 7094 (1586) fără loc. Pentru Tălăbeşti. 

„Suret de pe ispisocul lui Pătru Voevod pe Tălă- 

beşti din veleat 7094.“ 
o 

Datam şi am întărit domnie mea Salomiei giu-
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pânesii lui Nădăbaico ceau fostu vornic mare, fetii Vu. Cinii și feciorilor Saftii şi feciorilor lui Nicoară Capotă și tuturor nepoților Stanii giumătate sat din Tălăbești din partea de gios, ce iaste pre Bârlad în ţinutul Te- Cuciului, care acea giumătate de sat de Tălăbeşti par- tea de gius ce iaste pre Bârlad, leau fostu schimbă. tură cu răpousatul Movilă marele logofăt drept giumă- tate de sat de Crăsnicovţa, partea de gios, din direase de împărțală ce au avut ei de la bătrănul Pătru Vo- dă, ca să le fie lor ocină pentru a lor de bună voe împărțală şi schimbătură, ce au schimbat în desâne cu iot venitul neruşeit niciodânăoară în vecii vecilor. 
Acad, Rom. ms, Condica N. 3071 ; Condica Domneştilor cf, Su- 'rete ms. XLVI, 104, 

——————— 

137. 7094 Sept., 8 (1585) Iaşi. Pătru Voaă scrie cătră vel log. “Gheorghe ca răzeşii de Gărbeşti să plătească 54 zloți lui Andrei “Gârbescul, piata unor direase. 

T erpz ROEROA4 BIO Macri PENAPA BEMAH MoaAABckoH Tita haeav e'kpnomr Lecoprie Bugmia ata asroder. rano 83. PHIL CEC ACT PENABAH. 4 TH ckasu Heron BATAX Hi Hr Hat MEHuKon În apenku PEPEACKVA, tako Aa Bpar'kru nearStaaa | wo KEAToRaA  ÎnApena paan EAHH  npugnaie, wo WHIi Hy naapua, “WTe | aan 'Toru nguenaiz nu CA AZI, H Ada 3a Wa npunniit A 3447. n Sa ea ! ncnuconv Ai BaaTu. ă toane nm R23pHT KPHBAG. 4 Wwuu cranvr AHUEM ip ha naatu. | un uak ue vuunuu TENANZ peu, BAT —-3ua Ge. n 
BEA aorodier va. = Îwnamko 

| Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării “Moldaviei ; scriem credinciosului nostru Gheorghie fost “mare logofăt, Cum vei vedea această carte a domniei meale, iar tu să spui lui Petru vatah și altor neamuri ale
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iar cui li se va părea cu strâmbul, iar ei să stea de 

faţă înaintea noastră, şi altiel să nu faci. 

Domnul a zis. la anul 7094 Septembre 8. 

vel logofăt a învăţat lonaşco. 

Hărtie ; acte prin avocat Mavrodin. Cf. Surete ms. XXXV, 78. 

Este şi un suret care „sau tălmăcit de Evloghie dascal la şcoala slc- 

venească It 7259 Ghenar 21« (Cf. Surete ms. XXXV, 407). lar în dos 

nota: „carte gd scrie la Gheorghie vel logofi“. 

  

138. 7094 Sept. 10 (1585) Iași. Pătru Vodă dă carte vatatului 

Andreica să stăpânească pământurile răzeşilor săi din Gârbești şi 

Tunguzei, până ce îi vor plăti iul ferăta depusă în visterie. 

+ [erp BOEBOAA BRIO MACTII PENApA BEMANI AOA AdBCBOH. 

AdAM EM Cc ACT | TENABIMA cass namemv. Anapenka B4- 

PAX. HA TO WI Ad EET MAGIE MI CHaEII HCEMAA AHCTOA Hat. W- 

uuparu comite, dr "FvurSarbu, n W7 KZCKOApu, H cor noa'kna 

MSHACTUpH. WTkz cec painii AGOA BannaTrATi | OH cav 

pepe. ke Ada Y BIET TCNABOAH. Ă ROAW € B23PHT KPHE | AA. 

A WWW CTANET ANIME pa, NAM, NpoTeX HURTO Ad hf caer 

sm BaApVKaTH. pa, CHA AHCTOA Hanu, 

_PERAHZ ptu, me v tac BAT 4394. CE. i AH. 

RA Bovbpri vu. a Muta 

Petru Vodă cu mila lui Dumnezeu domn țării Mol- 

daviei ; dat-am înşine ceastă carte a domniei meale slu- 

gii noastre Andreicăi vatag spreaceia că el să fie tare 

şi putearnic cu ceastă carte a noastră a opri ocina din 

Tunguzeai şi din Căscoeşti şi din poiana Mănăstirii 

despre ai săi răzeaşi, până ce ei îi vor plăti lui ferăe, 

ce a dat el în visteria domniei meale, iar cui i se va 

părea cu strâmbul, iar el să stea de faţă inaintea noa- 

stră, drept aceaia nime să nu cuteaze a-i stăpăni lui îna- 

intea acestei cărți a roastre. 

Domnul a zis: 
scris în laşi la anul 7034 Sept 10 zile. | 

marii boiari au învățat. Nica. 

Hârtie ; acta prin avocat Mavrodin cf, Surete ms. XXXV 76. 

Pacetea domnească tuş roş.
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139. 7094 Sept. 19 (1585) /ași. Petru Vodă judecă şi dă rămas: pe Coste în pâra avută cu Andreica vatag pentru Tongujei, Se pune ferăe: 12 zloți, i 

+ Lleroz BROEBOAA Biro Atac FCApA BEAAH MA aaBckoA. 
we npinaouă pa, namu | n np:ba, venau Eoa'kpu Hanu cavsk 
Kocre anpoa (un Hae mMHTap) n ca Bacu paa'kun na | acu w. HVkoBe ASmu. n Han ackoe n Toata Kachoe. n mrhraanet, e Ha caSru | ca fnapenka (['9) zzckva garar. u ez NETPA Ba 
Tar. n ca Îwn Facut, H ca Bacu wnSkoRe | Nukoap AWHHL, WTKA cea IpzaBepin. paan ceao Ture. ui cz avere să aut, v Wăkogzu, |n paai eAua | oma a(ea)ak, ww XOTAp CEA9 Rat= Koripiu. (n ca UâcT) 3a maun $ IN axogeu,. HI Daai no | AceHHa 34 (no) a'bus wm monacmup. n na cz mau $ IManonay, at Hoieguna COTRz ÎllA | nene. pekvu. Rocme (n Haz unrag), n Ronap'k n paakun HX axe cr um GoTnuiS. n A'Rannnb cae | TourSmen. oc Roma BEMAR, H BHA CATBOpHAIi ceB'k Ar0BaeTup. H BHA CATEOpHA ceB'l n corp FCNABVA EAHH  Henucok na Back noa'kuv ee GMWENHcânhă, Ho au neezaiorpakoat. | NPHBHAA Hy Hi cnwe oBpkrorom. cu namtre ezBikro, am Rocme anpoa, n ADY | XHua EDO AXE HE HAT (mprka &2) CEAO "'TVHPVAAN, HATE aHH Bh Tele Koma Ba MA | cor EZCKOEH, NpoToX wăp'kroroa axe sem păgaa KSnexnS Akaoa tmupeannuat An 
Apeiuu | n Aprunn ere BHipeutiniA,. WT (sters Ah ABE KOC- Ttn&n) CHORE KackoE Hi ADVKUNNA £ro, 4 Tot MOAcGHHI | 84 Mr ARHV. OT atchâcrup nu ca atanu $ Ilakoaeu.  noacgnna WrB2 Illakogzu,. EET HAL fak | kvnenns. wm UHBAN, Ta din HCDHCA X9A. Tor nenucok (ure) wun ua CATECPHA WWP Pena Rao | Ad APBWATIL, MoaoBuma. com moro tisa'kus Rocren anpoay. d NOAORHHA tra Ilakogeu | Aa Baa Angie. m pasa EDY. H AOIIBARAMAH ca An Apenka, u Bacu ee cp Bu | nuca. 
Btivilu Hukoapa WHHUH H NscTagnau cotu. dsepite ei Baa 8 naut 
Buerirap. a Becre u | acu pzS'kiun Ha wnu B0cTaAH WT BaCO 
SAKOMA, dat HpHBHAito 110 naaan rpaBetții 3a coazuiie, ae UT B4 pvk. Rocre n Pa3ALIHAi cre wp CVAA Hâ iipea, Ad He HART Win r'k! paru nau ASBHEATU nukoan Ha Brkin mpa cn AMICToA Hatuuai. " 

| 
Leu aan peu tie 5 mac takr <aua Gu. Grpouu nea Aoroder vu u HCRAGA, 

== Porta
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Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării 

Moldaviei, cum au venit înaintea noastră şi înaintea 

alor noştri boiari, ale noastre slugi Coste aprod şi Ile 

pitar şi cu toţi răzeaşii lor, toţi nepoții lui Nan Cascoe 

şi Toma Cascoe şi sau pârât cu a noastră slugă cu 

Andreica Gărbăscul vătag şi cu Petrea vătag şi cu lon 

Văsicu, și. cu toţi nepoţii lui Nicoară Oniţă, despre sa- 

tul Gărbeşti pentru satul Tungujei şi cu locude moară 

în Şacovăţ şi pentru o bucată de pământ din hotarul 

satului Căscoeşti şi cu parte de moară în Şacovâăţ, şi 

pentru jumătate de poiană despre mănăstire, şi iarăşi 

cu moară în Şacovăţ, însă jumătate despre Şacovăţ, zi- 

căndu Coste şi Ilea pitar şi Condrea şi răzăşii lor cum 

iaste lor ocină şi moşie satul Tungujei şi acea bucată 

de pământ, şi şi-au fost făcut singuri mănăstire, şi şi-au 

fost făcut însuşi şi de la domnia mea un ispisoc pe 

toată poiana, carea iaste mai sus scrisă. Leci noi am 

cercetat privilegiile lor şi astiel aflat-am cu al nostru 

sfat, cum Coste aprod și soţul său să nu aibă treabă 

în satul Tungujei şi nici în cea bucată de pământ din 

Căscoeşti, căci că am aflat cum iaste dreaptă cumpă- 

rătură bunilor mai sus scrişilor Andreicăi şi soților săi 

mai sus scrişi, de la fii lui Cascoe, şi soților săi ; iar 

cea jumătate de poiană de la mănăstire şi cu moară în 

Şacovăţ, jumătate despre Şacovăţ iaste lor tot cumpă- 

rătură de la Țiban. Deci noi le am scris cel ispisoc 

ce ei şi Pau făcut de la domnia mea cum să stâpă- 

nească jumătate din cea poiană a Costei aprod şi su- 

mătate despre Şacovăţ să îie Andreicăi, şi răzăşilor lui 

şi s'au îndreptat Andreica şi toţi cari sânt scriși mai 

sus, nepoţii lui Nicoară Oniţă şi şi-au pus singuri 

feriiu 12 zloți în al nostru visteariu, iar Coste şi toți 

răzeaşii lui, au rămas din toată legea. lar privilegiile ce 

le-au avut Gărbeştii de sodășie, şi cari sânt în mânule 

Costei şi a răzăşilor de acmu înainte să nu mai aibă 

a pâră sau a dobândi niciodănăoară în veaci înaintea 

acestei cărţi a noastre. 

Domnul a zis. scris în laşi la 709% Sept. 19. 

Stroici vel logotăl a învăţat şi a iscălit + Roşca. 

Surete şi Izvoade, Vol. XLX. i 13
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Hârtie : acta comunicate prin avocat Mavrodin. Cf. Surete ms. XXXV 69. Este şi un suret care „sau tălmăcit în şcoala Slovenească de Evloghie dascalui,« 

  

140. Fără an (e. 7094-1536) Noemb. 2 Iași. Petru Vodă dă carte lui Gărgănul şi Petre să stăpânească părţile răzeşilor lor din Gărbeşti şi Tunguzei, fiindu-le datori cu 100 zloți. 
T Îlempa Boztoaa Gaito atacrit FENApPZ Bean MWaaatckon, AAA EEMHI ceCPA AncT renagamn cara | nauinai F'apranvacan H Îlerpn earan Ha ro wan AA CVT ACEI 4 CHAR: CHA An6- Twa | nănina aeparu uaeni 34 wriiunv Hakiui un Nucrop ur CEAO WT rzpuein. tor Tonrsnzu | Moro cr eat pazei CA 4 BA4T ui Hmaer Hi sanie ca „HHAH__H PaRCAEpE Aa cer MOUEH | ui chaen aparu uacm onp'k n "Toma. AEDKarH uac? Sa Wriniv ui GOunuz nau | wwrp PIX BEMUNHCâHHY ceace, MOSTO ET Ha pazite ca Ă 50. n naaror H. Banc ca uman |ă foâtY ek anuru EPHEAA, Wii craner anuta Np'Ra nani npoTox . MISTO Ad tie ca'ber im apanuru. NpbA cui ancroat, nana, Tenanz peu NAC Y tac Hg &. REA a0r vu, 

“— Bzc'kuva 
Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării Mol- daviei ; dat-am înşine ceastă Carte a domniei meale Slugilor noastre lui Gărgănul şi Petrei vataji spre a- Ceaia ca să fie tari şi putearnici Cu Ceastă carte a noastră a stăpâni partea de ocină a lleanei şi a lui Nes- tor din sat din Gărbeştii, din Tongujei, căci că ei sânt lui datori cu 40 zloți şi are şi zapis cu dânşii, şi ia- răși să lie tari și putearnici a stăpâni partea Oprei şi a Tomei, să stăpânească partea de ocină şi a lui Oniţă tot din aceaste de mai sus scrise sate, căci că iaste lor dator cu 60 Zloţi şi au şi zapise cu dânșii, iar Cui i se va părea Cu Strâmbul să stea de iaţă înaintea noas- 

tea acestei Cărți a noastre, 
Domnul a zis. Scris în lași Noembre 2, vel logofăt a învățat 

+- Băseanui, Hârtie ; pecetea domnească îa tuş roş; Ct, Surete ms. XXXV. 
77, Acta avocat Mavrodin, Este şi un suret, câre : „iar acmu sau
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-sximăcit de 'Evioghie dascal la şcoala slovenească it. 7259 Ghenar 

-2pe, (ef. Surete ms. XXXV 308). lar în dos stau scrise aceste note : 

„o carte gd, dată Andrejcăi să stăpânească partea henet şi a lui 

“Nistor şâ a lui loniţ&.—alta : „Ispisoc de la Pătru Vodă fără veleat 

-înpotriva Miclescului (sic) pentru zălogltură.* 

  

141. 7094 Ghenar 12 (1586) Iaşi. Petru Vodă judecă - pricina 

-pentru O țigancă şi o întoarce Popescului fost comis plătind 600 aspri 

“lui lonaşco sin Ghenghei hatman. 

+ Vero BOEBOAA et Atactinie rrnApz BEA MA AdECROU. 

Wit HpÎMAE pă aa, joonauie cnv "ENPI. BE Peraan. ui 

DĂRaA. Hă MOIZCKOVA  BHBUI ROAHC QAAt EAHA WHTANKz MAlstiă 

-pzanata, IO EH IIDOAGĂ renrk wuz. Er. paAH WET CTo | aciiou 

OIIBCRVASBII. TEpE CCNAEMH CAM CRAMA HK RAKO a6H da &par'RT 

EMov. PAX numa. e cv Bunica | It Ad atat  ta3"BTrH 

CROH MPANRA. COT NofiZCRVA. Mio  ÎGOHatko azeraaock n 84- 

MAATHA EV, CBE 'THX numai | ex cv RUMIINCAHHIECTP cvT 

aenpu, un Ex3kan coBHi uutanra. Ta 7 chat ina tipa Aa He 

mare man 'Tkramu | nonzrkva Ha jomamno cuv Lenr'k 8a cird 

ha umoaiit na Brkufi. D0kA cm Acre TCNABAH. 

Tenanz piu. mc oy tăcek BAT =r3tA, re Bi, 

- BapTăt Beaitiăi AEopHă Out hi mean. 2 Boapns'BA 

Petru Voevod “cu mila lui Dumnezeu domn țării 

Moldaviei ; adică au venit înaintea noastră Ionașco fiul 

lui Ghenghea . îost hatman, şi s'a pârât cu Popăscul 

fost comis, pentru tina țigancă anume Gălima, ce a 

fost vândut-o Ghenghea, tatăl lui, pentru 6090 aspri Po- 

păscului. Drept aceaia domnia mea singur am judecat 

for, cum să aibă a-i întoarce lui acei bani, cari stau 

scriși mai sus și să aibă a-şi luare a sa țigancă de 

la Popăscul. Deci lonaşco sa sculat şia plătii lui toţi 

acei bani, cari sânt scrişi mai Sus, 600 aspri şi şi-a 

luat singur țiganca. Deci de acmu înâinte să nu al 

a mai pârâ Popăscul pe lonaşeo fiul Ghenghei pentru 

această pâră niciodănăoară în veaci înaintea acestei 

cărți a domniei meale. . 

Domnul a zis. Stris în laşi la anul 7094 Ghenar 13 

ălit. = Bodribeal 

Vartic marele dvornic a învățat şi isc | j 

Hârtia marca o mitră. Pecate în ceară despriasă. Acta C. Cru- 

peaschi, laşi cf, Surete ms. XIV 487. 

PO i
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142. 7094 Febr. 12 (1536) Scheia. Zapisul şoltuzului de Scheia pentru Băimăceni, cumpărat de Nacoară Prăjescul de la răzeşi. 
Cin sannc.. n caTkopua. Henoap ALIAk cnă Ilpzecrva | n KVIIHA EAHa uac? za wruunS vor MACT WT UeTRpzraa uacr | 4 Tpura. Vic? W7 Îwu n wa cecrpa er Mapunka, n wp par | 5% Toud. n WT EpaT n donuk Akriu aHreAuHoRn | inna nononoxenu un npn= CHAOBAHH. Tă npeaaan uacr | Ha, wm ceao Ezumzu'kuiu Hekoapenn cHz Ilpumeciva | 3a co u uer Acckr 3aa4r. muukau CTâpii n roToen,. H EA | craa Hekoap cux Upamecksa. n NA4THA. Yce Runceanu | nu= H'kau. wm Mpa, lilcarvaom Lepack îi w7 gi Hpzrapu | er. n nora APA ACEpin n erau, wr Ppar Ilzka. u Tarot |e Aita. n Toma BHCTEpunuea u NOCPARHXOoM ka | cemv crbAkreaciae, n Hpiastia cia. N6var vpaniegin, | gama SĂ Mea den, ni. nicaa Vanrepie. 

„„__ Acest zapis, care a lăcut Necoar diiae iul Pră- lăscului și au cumpărat o parte de ocină din parte din: 

pus la această mărturie și am pus această peceate a uraşului ia anul 7094 luna Februarie 12, 
A scris Gligori. „Acta căpitan Crupenschi cf, Surete xy 769. Hârtia, marcă o* 

mitră. Pecetea târgului Schria aplicată pe o hârtie tâlată triunghiu- 
lară : ntuap Tp&e ku un peşte înotând pe valuriie apei, 

ghei hatmaa, în- riea hatm, Gheanghei,- T llerpa EOEROAg. BĂIE  atac-rieie TenAp4 Wăt UpIHAE npea, RAMH, H pa | VERA nana ARpH, Beanknau H Mas, ku'kruut, kuri Rukmasg Vermanz ca Bia: 

SEMAN Mona âkcnoni. 
AMoOAS dteaii a B0=— stecnta | tuhruut So oioHuars IROD kanoni n ca FAINA: f mapri=
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HI FĂ CZ WPRCARHAI AY Memutami. Rn buna Î Acaikuiuuy. H 

pekwu | ax EpARnAie Ba "AARHNI, UTE HMadă. HA CEOHE NpaBHX 

unrann. | naut Macrk. si AkTrn en, H tpamto. [i cz AETru sr. Hi 

Bapăapa Hi Akrun en. | u Tabvuce n Ara eu, hi PaauMă Hu Aku eu, 

ă Mapa ă Akru e, n nea u Abru en. i Godoonită uabru e.n 

Czasva un Wwu n akru ere ju Hucrop. Hu Aku ear. n Tvacpa ni 

Akra eu n Gopa ni Ahr eu: | â npunuaie. ă upunante (Sic) wnn narv- 

Bun eră 34BHr Hi cam oyiiekonare Îkurk i EHBIDACO Ter mana. 

MO AM AHAERUIH.- BEAHRO fi 7KAACBV. H REAHRO. EH | maprvpue. ca 

AVROANHAM EI MENIUL BUUNAR N AcANRHuiHX. |ă Mn nasi Hi wT 

HA ECAU EH Aaati Hi VEPĂNHAn NpBAGEIEHAĂ. EH CHR BBARHL, XS 

_A904 IRrauH, RHINSNHCAHHAI, BHETHNA 9YNokoHRAre | Pkuru sueuiare 

Pemmastă. BARO AA ECP 6 h (WT Hăc DPARIIĂ FOAGEII UHrARII, lea u 

ARTA 55. UENOBONIEHO HM HHKOAHAE HA RRRU. H HU Aa CE | HE OYAHUAET 

-MBEA, CM AHCPOA, Măi. 

nuc cy tace. Bâkr “+3uă,. apr 0. 

Tenauz gtaka, 

BREAKIN AOCOBEP OV UNA. ÎL MCRAA. Egan UCANAHCRHU 

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 

Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi înaintea 

4uturor alor noştri moldoveneşti boiari a mari șia mici 

Cneaghina Anesia, cneaghinea răpousatului Gheanghea 

fost hatman cu mare jalobă și cu mare mărturie şi cu 

cei de prin prejur lor megiiași din sus şi din Jos, şi 

zicând cum privilegiile de moșie ce le-au avut pre ai 

1or drepţi ţigani anumea: Nastea şi copiii e;, și luraşco 

şi cu copiii săi, si Varvara și copiii ei, şi Tabuioae şi 

copiii ei şi Gălima și copiii ei, şi Mariia şi copiii ef, 

şi Nedea şi copiii ei, şi Sofroniia şi copiii ei, şi Sârbul 

şi Ion şi copiii lui, şi Nestor şi copiii lui, şi Tudora şi 

copiii ei şi Sora şi copiii ei, iar privilegiile ei le-au 

pierdut, când a murit şi însuşi răposatul Gheanghe 

fost hatman. Deci. noi văzând marea ei jalobă şi ma- 

rea ei mărturie cu împregiuraşii ei megieși din sus Şi 

din gios; iară noi iarăși şi de la noi tam dat ei şi 

i-am întărit pe cei de mai sus zişi ai ei drepți robi ţi- 

gani mai sus scriși ei, cneaghinei răpousatului Gheanghe 

fost hatman ca să-i fie ei şi de la noi drepţi rooi ţi-
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gani, ei şi copiilor ei nerușăit niciodănăoară în veati ; 
şi altul să nu se ameastece înaintea acestei Cărți a. 
noastre. 

Scris în lași la anul 7094 Mart 9. 
Domnul a poruncit, vel logofăt a învăţat şi iscălit 

Stroici + Ciolpanovici 
Hârtie ; acta C. Crupenschi, cf. Surete ms. XIV, 503; Intre cele 13: sălaşe de țigani este și Sora cu copiii ei. De oarece în zaplsul nedatat prin care popa Vasile din Brăila vinde o copilă de țigan lui Mihai vornic de Botoșani (Surete ms, XIV, 490) cu 24 taleri, stă notat: » Safihc nps Gopa urata wr CAN CHA GT Bpefiaa , „Zăpis pre Sora țiganca de la un popă din Brăila ; urmează că această Soră copilă la scrisul zapisului de vânzare, a fost recunoscută ca țigancă în sa- laşui Cneaghinei Anisii a lui Gheanghe hatmanul, având'd şi pe ea- cuprinsă în privilegiile sale vechi. Deci zapisul e cu mult anterior Is- pisocului de faţă cu cel puţin 20 ani, deci înainte de 1580, 

  

144. 7094 April 12 (1536) regeste. Pentru Caaţireni, 
„mtl) 7094 Aprilie 12 copie încredinţată de pe is- pisocul domnului Petru Vodă întăritor pe jumătate sat Flixeşti sau Canţirăni. | Din jurnatui Curţii de apel din laşi din 1860 Noembre 25 în: procesul dintre Căutişăni și Dămieneşti ia Roman (Surete ms. 1V 70); 

  

145. 7094 Mai (1586) Iași. Petru Vodă întoarce logotetesei lut: Dragan şi copiilor săi un salaş de țigani, aduşi din ţara Ladiansca. 
+ ilerpa KOEROAA  Bătieo MACTIEO PENApă Bean MOAA4BRCR GU AdAH H BpaTnau scan. su'brunu Apz | rzuke. kukruuk OPNoRoHRAre APATaHA Btangare acrodera, n Abram ro Toaarp n | Rpamune n ctcTpa Hy Slnna. uy NpaBiă Xoasnuy MHTARUE. HauMk wue cz ev | H că ABTruy. n Say ca meu cz Akruy. n Tanra cx en, n ca. AkTHY. ro “run | Rnmnneaunuu WHTâNH, BHAH NpAkOc Adanie oyfilo- KOHHOAW  Apăran acroger | wr Faza pa ROERCAH Hu wr Beraana ROEROAH, sa srâ NPAROR îi Rhkpuoe car er | NpHEEA Rue EHa TOTH MHTAHNY. cam Apăran aoroger SVnekonHnunn, na | AĂAtANCREH BEA, TRADE A4 GAT na. n up PENAEAMH. npaguu Xeaoriu | uurann,. n: HH Ad € HE cvaninaer npka, cum AHCTOA Hanu M, Gam roemoauu grata. NHC Oy sac Ahr =-sua. Man E Ina pen FETAAN Vuna. H Hekaa, Erponu a0br 

e Aanuiau,
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Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării 

Moldaviei, dat-am și am întors înşine cneaghinei Dră- 

găneasă, cneaghinei răpăucatului Dragan marele io- 

gofăt şi copiilor săi Toader şi luraşco şi sora lor Ana, 

ai lor drepţi holopi ţigani anume One cu fămeaia şi 

cu copii, şi Albu cu fămeaia şi cu copii, şi Gliga cu 

fămeaia şi cu copiii, cari mai de mai sus scrişi ţigani 

fost-au dreaptă daanie răpousatului Dragan logofăt de 

la Alexandru Voevod şi de la Bogdan Voevod pentru 

a lui dreaptă şi credincioasă slujbă, fiind aduși acei 

țigani de însuşi Dragan logofăt răposatul din țara La- 

dianscă. Drept aceaia să le fie lor şi de:la domniia 

mea drepți holopi ţigani şi altul să nu se ameastece 

înaintea acestei cărți a noastre. ” , 

Scris în laşi la anul 7094 Mai 20. - 

Insuşi Domnul a poruncit. | 

Andrei hatman a învăţat și a iscălit. 

Stroici logofăt + Damian 

Hârtie. Acad, Rom. LXXIV, 1 Pecetea în ceară desprinsă. 

  

146. 7056 April 5 (1548) Huşi. Iaş Vodă Rareş întăreşte lui 

Vascan, două sate pe Crasna, Suliteştii şi Maxineştii, cumpărate de 

strămoşul lui Iiie vist. de la Oană Pântece. 

MAncrine Bine Mi Haiiatil ROEROAA PENAP% EMAA AWVAAAECKOIH. 

aHaMERUTO URAM HEcHM AHCTEAM WaUIA BBCAM KTO Hă HEM BBBPHTP 

wau uTrovun ro Scaun. We TOTH HCTH | HHiH BaCKAH H CECTPA 

sro Ganeasa Abru Habkuu Hi ceerpuunuu HX Eprm. n Naemenniia ere 

Mapinka. Scu SuSKoBe uabuz. aARAAH ECMH HK WCOBHOR natuete | 

MAcTIIO Adi H DOTEPBANAN ECMA HM WT Hâc $ aul BEMAl S$ A0A- 

AdBekOH, HX ngatiu WTrHiii A uenpâRnaie Ha NOTRPZEALIHEE. 1HO 

HMaaă MA4TH HK Hi BâBă HE | Ha'kuk 07 poanta renagmn. Ilerpă 

RockoAl. ABa CEAA naum IMSanremin n Maânnewmin na Kpacuei, 1N9 

mia ceaa nonAvk IlSanrepit n Maâunein na kpecuhi 88 | mnaz npt- 

AEAh UX Hak  BHBULA BHCTAPHAR gr GOana aureus. TOE RACE 

RIIUENHCANHOE RAKRO Ad cm UM WT iiâc SpHin H Că RBCEA ASXOACM 

am n AETIM HĂ- Hu SuSuaTrom HX, | u ng'koynSusrem nyb. H ngaipoY 

pkToM Hkb. H EcEmS poAY HX KTO CA HA HABEDET. Hangan ni 

HenopăIenne HHKROAMĂE Hd puiu a'kunita. ă XOTaph TEAM Blibeni |
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CAHHHA ceaâmhe noumk Ii Sanrimem u îaBunetpom na EBăcHeii Aa ECTIn WT oyeny ETOpoHU nNoerapoms XOTapS riokSAa u3 R'kka Wu- Băan. Ă Ha "ro scrh &kpa | nauiero renaa Biliuenicâu aro Ant Hairalua BCEROAH. n. Rkpa NpkRz3AtBactuuyg &parita reatamu Grebana n Roc PAHTHHA. n Bkpa Boakpn HamHyk. &kpa nana | Ezpema Xovpoy. Bkpa MANA ECFUH ABRCpHHka. Bkpa nana Ierpu kpaka, &'kpa nana Ha Apa- Bkpa nana Erovpsu n nana dhoruaa napaaakoge XOTHHCRUY6. t'kpa Nătă | Aanusaa XoY Boy; un nana Ainpona NApkAAaBoRE Hemeuekuyb. Bkpa Năână iauto un nana Fitanrk MAPKAnaRORE HOBOrpaAcKkHh. B'kpa nana BopTUKkotHia nep'rapk | eSuagckore, &kpa nana pia enzrapk. Bkpa NAHA Adha cnaragk. Ekpă nană XPZBopa hocreannka. a'hkpa mană Yamsă, BEpă nana nxTpauka dalBiHRA. &kpa nana | Wkrovyaa croanua, &'kpa nană Haa3n Roauca, n Hkpa Backy poakpoa HNAHĂ MOAAaBcu Br- AHchi) n Măanyr, Â ne hamei MHROTA ro SOVATA PenApz uauitu BEMAti | w7 pariu Hâiitiy. Ha wr A'krin HâIUHYW. HAN UT uauiero POAA HAH nah  BoyaAkere Ez H3EEPET renApem Rhiru Haren 3eMan MCAA4ECKOH. "POTI EH um neuopSiinaz namer Ada | nisi u HO'TRpză- AEHIE a4HBH um Sr&pzAnan u Stoknua, BAHOVE ECAtnI HM Aaa H noT= BOBAHAH. Sa wo COVT npâtiu wruuRu u ARABUNH. a Ha Bonus tp'E- nocra | u NOTPEPZE Ace TOMS RaceMs RI ENHcaHHOMS. Bea Ran ccMnI HAUEMS Bkpnom$ nato Marisa S aoroderoy nucaru. n nauS neuar Npu&kcu'ru | KCEMS Nauii MS HETHHNSMS Anc'roy. nne MuyzHaz Boppa $ 4Scry Rao <rans Meuă anphaie. e, 

Cu mila lui Dumnezeu Noi lliiaș Voevod, doma țării Moldaviei, înştiinţare facem cu această carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta Sau 0 vor auzi-o cetindu-li-se; adică acest adevărat Vascan şi Sora lui Elisafta, feciorii Ileanii, şi nepotul lor de soră Etrem şi vara lor Măriica, toți nepoți Ileanei, miluitu-ne-am noi spre ei cu osăbită a noastră milă dat-am şi am întărit înşine lor de la noi în al nostru pământ al Moldaviei, ale lor dreapte ocini şi din direase de întăritură ce le-au avut îma lor şi baba lor Ileana de la părintele domniei meale, Petru Voevod, doao sate anume Şuliteş- tii şi Maxineştii la .Crasna; carea aceale sate anume Șuliteştii şi Maxineştii la Crasna le-a fost cumpărat strămoșul lor Ilea biy vistiiarnic de la Oană Păntece.: aceale toate de mai sus Scrise ca să le fie lor de la
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noi uric şi cu toate veniturile lor şi copiilor lor și ne- 

poţilor lor şi strănepotilor lor şi împrăştiiaţilor lor şi 

la tot neamul ce li se va aleage mai de aproape neru- 

şăit niciodănăoară în veacii vecilor. lar hotarul celor de 

mai sus scrise sate anume Șuliteştii şi Maxineştii la 

Crasna să fie despre toate părțile pe vechiul hotar, pe 

unde din veac au îmblat. lar la aceasta iaste credinţa 

domniei meale Iliiaş Voevod şi credința prea iubiţilor îraţi 

ai domniei meale Stefan și Constantin şi credinţa boiarilor 

noştri, credința dumsale Efrem Hurul, credinţa dumsale 

Borce dvornic, credinţa dumsale Petre Crăc, credința 

dumsale Şandru, credinţa dumsale  Sturzii şi dumsale 

Moghila parcalabi de Hotin, credința dumsale Danciul 

Huru şi pan Miron parcalabi de Neamţ, credinţa dmsale 

laţco şi pan Gheanghea parcalabi de Novograd, cre= 

dința dumsale Petre Varticovici portar Sucevei, cre- 

dința dmsale lurie spatar, credința dumsale Dan spatar, 

credința dumsale Hrăbor postelnic, credința dumsale 

Hamza, credinţa amsale Patraşco paharnic, credința 

dmsale Neagoe stolnic, credința dumsale Plaxa comis, 

şi credința tuturor boiarilor noștri moldovenești a mari 

şi a mici, iar-dupăa noastră viaţă cine va fi domn țării 

noastre din fraţii noştri saw din copiii noştri sau din al 

nostru neam, sau ori pre care alait Dumnezeu îl va aleage 

să fie domn pământului nostru al Moldaviei, acela să nu 

le strice a noastră daanie si întăritură, ci să le dea şi 

să le întărească, căci că înşine lor am dat şi am în- 

tărit, pentru căci le sânt lor direaptă ocină şi moşie. 

Jar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce sa scris 

mai sus poruncit-am înşine la al nostru credincios bo- 

iariu Mateiaş logofăt să scrie şi a noastră peceate să 

acăţe la a. noastră adevărată carte. A scris Mihăilă 

Borra în Huşi la anul 7056 luna Aprilie 5. 

Pergament, pecetea căzută ; şnurul fraise. Pe ja îndolturi cer- 

neaiă puţin ştearsă, dar se pot întregi literele. Pe dos nota veche în 

slavoneşte ; BRacitatt H CECTPA EP9 Gancaâa AETU Ha'knu. n ApS%una 

mă ta cea Ha IlSaurewin. H mă manei ta kpacuou — Văscan şi 

sora lui Elisafta, copiii lleanei şi drugioile lor pe sat pe Şuliteşti şi 

pe Maxineşti ia Crasna. 

Luând arătările ispisocului incrângătura lor este aceasta:
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Ilea vistearnic 

  

Ileana x 

LL 
Văscan, Elisafta, soră, Măriica 

= x 

“Ifrim 

147. Fără veleat (cătră 7071 = 1563). lon Vodă întărește schim-- bul făcut între Tăutul şi Magdalena parcalabului Neagoe cu moşiile- Călugăreni, Baliţa, la Dorohoi.. 

Hwu BOFBROAA BIO Macri renApa Banu ANA A dBcieti, Adu 
ECAMi cec âncr hau AMlaraaannu ku'kruna Hkroraa  napkanata, 
Ha "TO WHâ A4 ECP ACIHA Hi CHAHA HecHA AHCTOM HâHă Agz- MATII EALHO ceo nonark kzaSrzp'kuin $ goaocem AOporSnekon.. 34 
(io "mor ceo nsm'kuna arsa cnoere ACEPEER 2048. CA NEA HU Aaah TavwrSa noaonuua ceao wm Baanuz. Ha Bate. sa uam'kue, 
FAROE 485 Wa AzpaTI AO EAHOPo cSav. nporo Hu pa ch ue VaihiuaeT np'ka, cum AUCTOM Haulnau, 

lwn Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Mol- daviei, dat-am înşine ceastă carte a noastră Magdale- nei, cneaghina lui Neagoe parcalab, spreaceia ca să fie tare şi putearnic cu această carte a noastră a-și Stăpânire un sat anume Călugăreanii din ţinutul Do- rohoiului, căci că acel sat l'a fost schimbat Tăutul de | a sa bună vreare cu dânsa și i-a dat Tăutul jumătate sat din Baliţa pe Bașău, în schimb, ca dânsa să-și slăpânească într'un singur judeţ; drept aceaia şi altul să nu se ameastece înaintea acestei Cărți a noastre. Din Condica Litenilor, Carpu vornic de poartă care poslădu- ește textul slavon spune: „ăsemene scrie cei vechiu“. Cf. Surete ms. XIV 612, Ispisocu!l nare dată, căci copiatorul condicei Litenilor a: trecut peste dânsa. Noi credem că aici e Ion Despot, întru cât Neagoe pârcalabul de Hotin apare în domnia dintăl a lui Alexandru Vodă Lă- puşaeanul între 7061 —7069, coleg având în anii întăi pe Ion Hărro- vici, apoi pe Văscan Moghilă. Murind Neagoe, văduva lui, cneaghina Magdalina îşi schimbă ocina sa cu Tăutul şi la Călugărenii ca să île în acelaşi judeţ, cu aceiaşi administraţie. 
: po 

148. 7087 April 26 (1579) Iași. Petru Vodă întăreste aşca- cumpărătura ce a tăcut cu 1000 zloți în Tomeşti — deuă i de. la Gheorghiţă Ciolpan şi ai lui. 
T Aacriro pir. lo Ilerpa BOFROAA rciApz Bean MOA AAB=- CKOH. BHAMEHNHTO Unita nec ancrwvAu HâtHal. &zekmu ko nă. .
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nem ezapur Mau urSun ro ScAbltitT, | vo Tţ înae n'a na=- 

mr n pa, Senat Hanau A04AdBERIHIAI BOAADH (Sic) BEAHRbIAII 

n maanain. Cepruu, crin Aradiie uoanauke now ASue uekop'kiisa. 

n9 tre 40 | Epeii BOA HHkEIA HENSHCVEAEU  ANHNPHCHACBANI, Și 

MBOAAA CBSIO paBele wmnunS u ARanuni8, GOT cEerro Apâzăre 

oVputa wT Spuk Sa pasarkaeie 10 aaa Aoăilă sro | AMsma 

wm cragare Grrdbana Berea. ABE UâcPIi WWT CEA9 Totti Ha 

MOaaoa'k. Ta LIPOAAA AMAGLHROA ai M KAASrepom WT M0HacTHp 

PAATOaAMin ppăua | HAcke ECTA XPâ4i aprknecer îs Moipea cTro 

apyitpapăa în WIoAoTBOpINA XE4 Hokoaaa. 3a tata THEA 3447 

_TaPapekbiă. Hi SCTABILECA MAGDA Haim | KAaSrepH n BanaaTiiat 

oven menoatia "îi auumnucaur în nunksn a BAT maPapeRuk. OV 

povkl cASSH namemS Feornuă aia criS flradie usanaiike | 

ovuSv Are uoxopku  nprboyus AS. pa, Han H nea, 

Scan Uanibatit: Mea AdEcRHAH Boagiu Beankhatit 4 dtdandibr, Hi9 

Mb RUg'bRine EX ACEUO | goâniu Teme ti NOANdă BandaTă, 4 

Mii MARORAEDE WI MOT Wăc Ad 3 NOTEPAAHANH TOTA ABE uacTut 

wr Tome MABHUROAt, Wat kaa$repom WT mod | cTiip ppă- 

ukS, Kako Ad ECTh nauieii AMAR MOtacTupE SHE HI wma că. 

„Bate AOXOACâL HENepBIIIEIiii uunoraa ha Beko. d XOTAp TA 

ABOAM UacTeii | VOT “Toast 19 bă ASA Aat'k Aa CT WI Scevo : 

xomapk ae'k sacra. a WT nuuiu cTopon Ad ET userapoM8 Xo- 

meg nekSaa 3 BRA WXHEAAN | a ua To cer uekoa Hamero rcABă. 

EU DHCANNAPO Ani NETA BCEESAN. II g'koa noaapoa Haniik e'kpa 

nana kosmti Mluprv. Bg Datia awazu  Agepuita | B'kpa HaHă 

TOpauko Raâprusa n MAH4 HopTuka npataaaotik XoPHHCRH, g'kpa 

nana Epansk n nana Kon apă mapa aăoe'k urme kak, B'Epa” 

nana | MSprs n nana eds Toazn npzaaoBot'b HOBOTPAACEbIĂ, 

gkpa nana gama nopTagrt GSuagcisnii. gbpa Dată tăne NOCTEANNRA, 

gkoa nana omor | enzrapt. Brkpa natia Son uauitnkă. g'Epa 

nana Grgonu gucT rapita. gkpa nana Îekopa CToAHHKA. a'kpa - 

nana MonăcaSa Foaca. H grkpa Scuk | Hamuk BeAâp ANCA AdBekBIX 

BEANKhIX Hi MaAbIk. d HI naulea$ uHBOTS KTE BSAET PCNAPZ WT 

akmen Hamtik. BAH GOT Hauitre DoAa MAN ok GSA ore | 62 uâ- 

Eiger BHITH PENAPEA HANUL MOAAARCEEU Beata, TOT EH HA 6 

nopStuua nauere Aăânie. "i nora Aenie NĂ 46hi HAI Aaa tt 

Srp'krina | crin manie AMABI monac Tipe Bate teal Hâ Ad 

n nokpiknnan neuro £cTh căku Monacrupe. Npataa GOTHA 

gkSnachie, d K'To | NORECUT pasopuTu Hatutro Adatit WI Srp'knar-- 

a
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“Hla Aa ec: npoka'kr ur ra ara carBopurkro no n senat. n OP prin ero mrpe. |n wr uernpe Evrancru. ui or gi Bpa- Xo&HHk ancraza Lievpa n Ilagaa un or Pui Gh ne Ra tekieckiuţe, Îi Aa har vuacrie ca ISaa. ui pia npoka-k | mea. bca wenatm FEDEH MAE EABANMUA Ha Pa Ba tauiere KOZE £70 HA acu na “MAAGĂ  Hamuy. cc n Băaer. a na BOAMEU  Kp'knocru n nom- Bp4 | Xatni: Toa$ gacea:S EhitunucantioaiS geakan cca HALE itoy e'kpnom$ Boa'kpuuS naus Fewaris aorederoy nucaru u Hama | fear nputrkcuru, ECEMOY  HeTetitomnoy Aucrg NAIEAOY. inca „IPPaluko BHaaRiu, o tacoț Eamo 303. Mea | anpuaia K3. anu, 

Cu mila lui Dumnezeu Iw Petru Voevod, domn ţării Moldaviei; ştire facem cu această Carte a noastră tu- furor Cui pre dânsa vor căta sau cetindu-o vor auzi, adică au venit înaintea noastră Și înaintea tuturor a lor noştri moldoveneaşti boiari a mari şi a mici Gheor- ghiţă fiui Agafiei Ciolpăneasa, nepot Lupei Ciuhoreanul, de a lui bună voe de nimene silit nici învăluit şi a 

de la bătrânul Stefan Vodă, doao Părţi din satul To- mești la Moldova, aceale au vândut rugătorilor noştri Călugări de la mănăstirea zisă RRâtca, unde iaste hra- 

“în mânule slugii noastre lui Gheorghiţă, diiac, fiul A- gafiei Cio!păneasa nepot Lupei Ciuhorean, strănepot Muşei, inaintea noastră -şi înaintea tuturor alor nostri ari a mari şi a mici, Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală şi deplină plată ; iară noi aşijderele si de la noi am dat şi am întărit aceale doao părți din Tomeşti, rugătorilor noştri călugări de la mâ- năstirea RRâcca, ca să-i fie rugei noastre mânăstiri UriC ŞI Ocină cu toate veniturile neruşăit nici odănăoară 
“în veaci. lar hotarul celor doao Părți din Tomeşti, ce-s la Moldova, să fie despre tot hotarul doao părţi iar „dinspre alalte Părți să fie pe vechiul hotar, pe unde din
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veac au îmblat. lar la aceasta iaste credința domniei 

noastre mai sus scrisă Noi Petru Voevod, şi credinţa 

boiarilor noştri, credința dumsale Cozma Murgu, cre- 

dința dumsale Bilăe dvornic, credința dumsale lurașco- 

Vartic şi pan Vartic parcalabi de Hotin, credința dum-- 

sale Brânză şi dmlui Condrea parcalabi de Neamţ, 

credinţa dumsale Murgu şi pan Stefui Golăe parcalabi 

de Roman; credinţa dmsale Balica portar Sucevei, cre- 

dința dmsale lane postelnic, credința dumsale Pojog 

spatar, credința dumsale Burte- paharnic, credința dum- 

sale Stroici visternic, credința dmsale Cocora stolnic, 

credința dumsale Popăscul comis şi credința tuturor a 

lor noştri boiari Moldoveneşti a mari şi a mici. lar 

după a noastră viaţă cine va îi domn din copiii noştri 

sau din al nostru neam, sau ori pe care alalt Dumnezeu: 

il va aleage să fie domn în pământul nostru al Molda- 

viei, acela să nuri strice a noastră daanie şi întâri- 

tură, ci să-i dea şi să-l întărească sfintei noastre rugi»- 

mânăstirei, căci că înşine i-am dat şi i-am întărit, 

pentru căci îi iaste sfintei mănăstiri dreaptă ocină şi în- 

târitură. lar cine S'ar ispiti a rade a noastră daanie şi: 

întăritură unul ca acela să fie procteat de domnul Dum- 

nezeu făcăteriul ceriului şi 2l pământului, şi de preacul- 

rata lui maică și de cei 4 evanghelişti, şi de cei 12 văr- 

hovnici apostoli Petru şi Pavăl şi de 318 părinţi, cari in- 

tru Nichea şi să aibă parte cu Iuda şi cu Arie procletul şi 

cu acei Evrei cari au strigat la Domnul Dumnezeul nos- 

tru: „sângele lui spre noi şi spre copiii noştri este şi 

va îi“. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a: 

scris mai sus poruncit am înşine la al nostru credin- 

cios boiariu dumnealui Gheorghie logofăt să scrie şi 

a noastră peceate să o leage la această adevărată carte 

a noastră. A scris luraşco Bilavici în laşi la anul 7087 

luna April! 26 zile. 
Pecete lipseşte şi şnurul. 

  

149. 7095 Februar 26 (1586) Roman. Zapisul parcalabilor de: 

Roman cum P. S. S. Agatton ai Romanului a cumpărat cu 270 zloți 

casa şi 83 pământuri în Roşiori de la Dumitru Cozma. 

Adică Noi Miron și Bejan parcalabi de Roman şi:
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Macsin Gărbe de acolo, dau de ştire precum au ve- «mit înaintea noastră Dumitru fezorul Cozmei de Roşiori şi au vândut a sa dreaptă vcină şi Cumpărătură, ce au Cumpărato tatăl său Cozma de la Luca fecorul Savei, pre aceiași au vândut-o Preaosfinţitului părintelui nos- tru chr Agafton, Episcopul Romanului' dreptu 270 zloți tătărăşti; şi au cumpărat preaosfințitul părinteie nos- tru Agaiton, episcopul toată partea. lui Dumitru, ce să „va aleage partea lui, una casă şi cu 23 pământuri în “țarină şi cu una poiană de fân ; apoi sculândusă mai Sus pomenitul părintele Agafton Episcop au plătit toţi -deplin mai sus Scrişii bani înnaintea noastră 270 zloți tătărăşti în mâna lui Dumitru fctorul Cozmei din Ro- şiori. Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală și plată deplin ; apoi am scris acest ispisoc ca săi fie acea ocină părintelui nostru Episcop Agaiton cu tot venitul nestrămutat nici odănăoară în veaci; şi Spre mai “mare credință am pus peceațele -căiră aztastă mărturie. 
Acta Acad. Rom. ms. N. 224 ; condica moşiei Roşiori cf, Su- “rete ms. XXXVI. 40i după ua suret tălmăcit în 1815 Mart 39 de că- tre ioniți Stamati bir vei pitar. - 

  

150. 7095 Mart 12 (1587) regeste, Pentru Măndicăuţi, schimb cu Mihăicăuţi, pe Vilna sacă. 

Ispisoc de la Petru Voevod, îatăritor Onciului Her- fei și surorilor lui Olencăi şi Măricăi, fii Soiiicăi, giu- pâneasa lui Gavril visternicul pe satui Măndicăuţii pe Drobişte şi cu mori, ce iaste în ţinutul Hotinului, ca- rele iaste schimbătură cu Barnovschi şi cu sora lui Ma: ria pentru satul Mihălcăuţi pe Vilna sacă cu mori, tot într'acelaş ţinut. | . Din perilipsis actelor moşiei Măndăcăuţi şi Hădă- răuți, ot Hotin, prezentată de Gr. Tomiţa, ginerele sul- gerului T. Manole, comitetului rânduit pentru cercetarea moșiiior de la Hotin. cf. Surete ms. li 68, 
Pentru Mihăicăuţi vezi actul din 7082 Ghenar 30 prin ca “Vodă fiul lui Ştefan Vodă dă lui Filipovschi vist, (Urca în Los). 

————————
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151. 7095 Mart 20 (1937) regeste. Carte domnească cneaghinei 

'Diaguleasa hatmaneasă. 

„de pe un suret al cărţii sârbeşti de la Petru Vo- 

evod cătră Miron ce au fost pârcalab, poruncindu-i ca 

să învoiască pe feciorii giupănesii hatmanului Dinga, 

fiind că ar fi mersu giupâneasa hatmanului şi au ară- 

taț că ea şi-au lăsat casa pe mâna feciorilor ei şi a 

giupânesei, căci va petreace în sfănta mănăstire; iară 

lonaşco de va voi, să împartă veniturile câte au rămas 

de la părinţi de prin sate. 
- 

Din Perilpsis depe scrisorile hatmanului Gheorghe Vârnav'; cf, 

Surete ms. XXXII. 653, XLI 29%, 

  

152. 7095 April 14 (1587) Iuși. Petru Vodă întăreşte Drăguţei 

tata log. Toma cumpărăturile ce a făcut cu 260 zloți în Roşiori de 

Aa răzeşii lui, - : 

„Ispisoc sârbesc de la Petru Voevod“. | 

Precum au vinit înaintea goastră şi înaintea tutu- 

ror boiarilor noştri ai Moldaviei Dumitrul sin Cozmasi 

de a lui bună voe de nime silit nici asuprit şi au vân- 

dut a sa driaptă ocină şi cumpărătură a tatălui său 

„Cozma, din ispisoc de cumpărătură, ce lau avut tatăl 

său Cozma din sat din Roşiori, de la Luca sin Savei 

şi de la leremiia şi de la frate-său loan şi de la su- 

orile lor Irina şi Magdalina, nepoţii iui Camariciu. A- 

ceaia au vândut-oei Drăguţei, fetei Tomei logofăt drept 

210 zloți tătărăsti. Şi au plătit ei deplin toţi acei de 

“mai sus scrişi 270 zioţi tătărăști în mânule lui Dumi- 

tru sin Cozmei. ŞI după aceaia iarăşi au vinit înaintea 

noastră şi înaintea boerilor noştri Stan ginerele lui lo- 

niţă din Roşiori de nime silit nici asuprit şi au văn- 

“duț a sa ocină şi cumpărătură țoaiă parte cătă i se 

va aleage din partea lui Bordun din sat din Roșiori, 

ce au cumpărat-o el de la Bordun aceia au vândut-o 

Drăguţei, fetei Tomei biv logofăt drept 90 zloți tătă- 

reşti. Şi s'au sculat Drăguţa, fata Tomei biv logofăt şi 

au plătit toţi deplin acei bani de mai sus scrişi 90 

zloți tătărăşti în mânule lui Stan denaintea noastră şi
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denaintea boiarlor “noștri. Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală şi plată deplin, așijderele şi de la noi am dat şi am intărit Drăguţei, fetei Temei biv lo- _gofăt, pe toate aceale de mai sus. scrise părți, ce au cumpărat ea pre ai săi drepţi bani ca să-i fie şi cu tot venitul; şi altul să nu se ameastece preste această carte a noastră. Sau scris in laşi. Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 
„sau tălmăcit de Gheorghe Evloghie dascal 1781: April 27.“ 
Acad. Rom. Condica Roşiori, ms. 234, Cf, Surete ms. XLVI, 402, 

  

153. 7095 Aug, 1 (1587) regeste. Pentru Rujavinţi. 

Ispisoc de la Petru Vodă din leat 7095 April | cu cuprindere că Dragoş și sora lui Salomiia, copiii lui Alexe şi nepotul lor de îrate Groza aprodul, feciorii: lurșăi nepoți şi strănepoţi Stanei featei lui Căloian au - Vândut lui Andreica vatavul din giumătate de sat de Rujavinţi, cea din sus, din patru părţi trei părţi, păr- ile cele din gios cu locuri de moară, din uric de în- tăritură ce au avut bunica lor Stana fata lui Călian, de la bătrânul Ştefan Vodă ; şi iarăşi Lupul feciorul Tudosei nepot Mariei, strănepot a lui Ivanco, restră- „nepot a numitei Stanei feții lui Caliian, încă au vân- dut lui Andreica vatav din giumătate cea de gios din Satul Rujavinți, din al treilea parte o jumătate, partea cea din sus tot dintr'acelaş dres. 
Din opisul prezentat Comitetului rânduit cu cercetarea moșiilor de ia Hotin, prezentat de ban Arghire Cuza în 1810 Mart 14. cf, Su= rete ms. VI, 538. 

— 

154. 6978 Sept. 5 (1470) Suceava. Stetan Vodă întăreşte lui N. Zambradă şi Viasân fii lui A” Coroi satul Bugenii pe Botna la Lă-- 

Miaccriie. Boatirkro, awk. CPiăan go, Pocnoaap'k. 32410 MOAAdBCKOH.  SHaMtHnTo  uunum RĂCAA AHCTMOM  nauizm | KTO Hă Pâpur. nan nounrSun ra CÂHIĂT, COTA op HCTHHNO EP CASrHA Haz. Eapiiomz  Îlanam | Nunoaan SAMEPAAA n AHe-
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menmkSa ero Baacani cANSM Aankcan ApSm8 Kopoa. ua  cHAOM 

mumSanu | caSkan au npago Hi Be(p)no. Ta MA EMAZBUUE 

npato ti BEpuo Hy casare. ao hac. Wanogaancao at. | nx 

Wwcos$ WwT HâuiV  MHAOCTO AMA H norepz atac. dz Hm BHatuă 

32MA30. AIOAAABCKOH. 9 IX FIARE WTHH | HO. H E5 irkacai BOT- 

uua$ czaa BSuaninu. uve £cP Hă BOTHH. P aanSunio. uzuSToM. 

PAZ CT HK ACM. | caacn'ă. koan AA CT HA. WT He, 

spiom. ca Bea HA AOXOACAL, HA g'ke-k. ma A ETA HA. 

uSeam Hat. nipă | SMSkam Hi. npanpaSktaa HA. npaipăparom 

“nm. npanpaipăparo Ha. H Băczâi DANMEHCTBSA £ro | KTO Hâu- 

anu. BSAATO. d XOTApz CaHKZ BOTIHUN czacat  BSyaniuk. 

aSazro to | cTapSAS nX kSTap8. KSAA Baa H3b ghia. &rkuwaro. 

wPAk Baannio. Ha TO ET re'kpa | renaeamn eugu uncie 

Tan. crnăanS. BEOA. HI rB'kpa BOAPA mammily. erpă nana | ere 

mana ASmce crapocma XoTHHCKAre, apa nana Leana. DrpRAAaBĂ 

kmanekaro, Bkpa | nană Heaa ABOPHHEA. neunSm ero. B'Epa Dată 

BEWâgee Iipkaaană BEACHTPSĂ. pkpa nana | Aaaa. tepkaAd6e 

uemeutare. B'Epa Nana BSXTHIOBO, apa nana HeTphkA Hooan 

Moenua. | e'kpa nana. Iaimka. DEpka4aBa kuauuckare B'Ega Nana 

dure HHoROrpA AcKAro. e'kpa nana  TatirSpa wpkenckaro. B'Epa nand 

Gmndjan uephaT glpă nana WoROAPAHHS. ekpa nana | tao X8- 

Aaa. Bkpa uaha Heaamkă XpunkeRHUV g'kpa Nana. BOAEH CIIZ- 

mapiku. akpa natia | I9PoHH euemiegunta Brkpa Nana 10reHit Nec 

meanuka. b'kpa nana. Hurpiaa WAtnHia. grkpa | nana aSkâ cToA- 

wma. Boa Mana iza Koma. H g'kpa nac'EX goapkr nam'bu. 

MoA : AdBCKHYX BEAHRHK. H MăAuk. â 1 ualu$ rkBoT K'TO RS abro 

rocuoa, hp naw$ B'katate | MOAAABEKOIO. WT AErug namuk ti BSA, 

mo BBakio. KOro TOA U3ZBHPOT,  NpOTE NOE | ui nepSuirkro 

HA WET. d HI KOâh... duca. Ad HI mog'kpanp'Eco. HA raE 

BSASm no | aguTrea UTO gem Aâtto Ha WT hac. MO IpABAC îi 

grkpion caSme't. tă Da poam$ kgknocr | 48. ewkoneno. Bnazanat$. 

maunbas ebponomS enankSAs nanusâs moavbu | acer. OT 

nuăcar. Hi Ham$ IHUAT NPHEHKCHT, nek m naum ancr5. nuca | 

cenute AHAkk. 5 Gauanik. Bo RAATO SON. car AMEpia. 

MEA € ALA. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, domn 

țării Moldaviei, ştire facem cu această carte a noastră, 

care va vedea-o sati cețindu-i-se 0 va auzi-o, adică 

Surete și Izvoade, Vol. XIX. 
14
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această adevărată iaste sluga a noastră credinciosul 
boiariu Nicolai Zămbrada şi seminţeania lui Viasân, 
fiul lui Alexandru Coroiu din satul Mituli!a, slujit-a noao 
cu dreptate și cu credință; drept aceia văzând noi 
dreapta și credincioasa lor slujbă spre noi, miluitu= 
ne-am spre ei cu osebită de la noi milă datu-le-am și 
le-am - întărit lor: în al nostru pământ al Moldovei pe a 
lor direaptă ocină si din întreaga ocină satul Bugeanii, 
ce iaste pe Botna în ţinutul Lăpușnei, unde le iaste lor * 
casa şi livezile cum să le fie lor de la noi uric cu 
toate ale lor venituri în veaci, lor și copiitor lor, nepo- 
ților lor, strănepoților lor, restrănepoţilor lor, imprășt- 
iaților lor răsîmprăștiiaților lor şi la toată seminţenia 
lor, ce le va fi mai de aproape. lar hotarul acestei o- cine, satul Bugeanii, să le fie pe vechiul său hotar, pe unde a fost din vecii vecilor. lar “spre tărie la aceasta 
iaste credinţa domnii noastre mai Sus scrise domniia 
mea Ştefan Voevod, şi Credinţa boiarilor noștri, cre- din dmsale lui pan Duma staroste de Hotin, credinţa 
dmsale Goian parcalab de Chilia, credinţa dmsale Isac dvornic şi copiilor, credința dmsale Zbiare parcalab de Bealograd, credința dmsale Albul parcalab de Neamţ, credința dmsale Buhtea, credinţa dmsale Petrică loan Movici [loachimovici, recte] credinţa dmsale Paşco parcalab de Chilia, credința dmsale Fete de Novograd, credința dmsale Gangur de Orhei, credința dmsale Stefan Cer. nat, credința dmsale Ciocârlie, credința dmsale laţco Hudici, credința dmsale Ivaşco Hrincovici, credința dmsale Bodei spatar, credinţa dmsale luga visternic, Credința dmsale Iuga postelnic, credința dmsale Ne- grilă paharnic, credința dmsale Luca stolnic, credinţa dmsale Năigă comis, şi credința tuturor boiarilor noştri Moldovenești a mari şi a mici. lar după a noastră vii- aţă, cine va fi domn spre țara noastră a Moldaviei, din copii noștri, sau oricare va fi căruia Dumnezeu va aleage, drept aceaşi să nu strice lor nimica. ci încă să le întărească a noastră întăritură, ceia ce i se va pă- rea, căci că iaste dată lor de la noi pentru driaptă și credincioasă slujbă. lar spre mai mare tărie a celor de
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mai sus scrise, poruncit-am la al nostru credincios ma- 

relui boiariu Tomei jogotătul să scrie și a noastră pe- 

ceate să o leage la această a noastră carte. A scris 

Steţco diiac în Suceava la anul 6978 Septembrie luna 

5 zile. 

Pergament f. primitiv lucrat, Pecetea ceară neagră, sfărmată, 

şour matasă fraise. Arh. statului Chişinău: cetit cu buna voinţa d-lui 

Boga şeful arhivei, Falşitatea acestul ispisoc este evidentă. Scrii- 

torul Seţco, care e un scriitor cunoscut at timpului între 6970—7978, 

are cu totul altă scrisoare şi redactare, în cele 7 urice scrise de el 

(|. Bogdan DocStf. 1. 52.56. seqq.) Faişificatorul însă Va ales pe 

dânsul, ca şi în alte faişuri (Uricar XVIII...) Boerii sânt ai timpului, 

căci atâta a trebuit să cunoască falşificatorul, deşi le dă numele gre- 

şit la uaii, ca la Petrică Ioan Movici în loc de loachimovici. 

Arhiva de Chişinău posedă un teanc de zeci de pergamente 

falşe, care cer un studiu deosebit spre a se vedea scopul ce Pau ur- 

mat falşificatorii. Nume ca Neculai Zambrada, Vlasân, Alex, Coroi, 

satul Mituliţa, răspundeau în mintea falşificatorului Ja anumite inte- 

zese nouă spre a le acoperi cu vechimea pergamentului lui Ştefan Vo- 

evod. 

  

155. 7063 Mai 12 (1555) Huşi. Alexandru Vodă întăreşte lui 

Mihail Motăş cumpărătura ce a făcut de la nepoții lui T, lucaş cu 

100 zloți părţile lor din Oprişeşti. 

[nicio Buiere Mhl AArganApa ROEBOAA Felipă, BEMAH MOâ- 

AdRCKOU  AHAMENHTO  WHHHA Hecim AUCTOM HâIRA RzcEm KTO 

sa NEA BA3pHT Hân €F9 umSun Scaun | WiHTR. XE HpiHAOUIA 

mpa, Hamu u mpa, Haina goakpn WAokita AOUKA MorH H 

TBAWGA H BpaT EH KOSAA pu Xacan8 no HX AEON goan | 

NEKHM HENOHVKEHH AHHNGHCHACEANĂ H IDOAAAN CEO DpAROL WT- 

munS nu akannns HChoHBHAje Hă NOTEPAKAEHIE IțI9 HMAA AA 

uk |_TOaAepI PKA OT Aaa rcagă Mn cmedbana BOEBOAS EAHA 

SATA BEMAI WT XOTAp GONPHWEIPU Mb WP HHXKMOIO WacTh Hd 

Bepkn | cOOAcaS Hâ um Kpzahuua  BEAUHBOACA Hi CE m'keTo AO 

REpYn Aa  WTKA BACTORA H Wm PâM0 ASAN A0 BEpkh AHAA 

„A0 XOTaph  EVPAHCĂ | ueqn H WTKA sanaAS TakoKAG A0 EfPXb 

AAAR. PA NpOAAAH caoysk nauemS AH BHAA MOPAIUS 3a CTO 

BA4Ph TATAg |.CKUX. H Scmagimecrk caSra Haiti MHXZHAZ MoTau8 

ra 3anaaTruan Sen Hcnoană TOTH BHIUIE nucannin nuw'b3u p 3a9Th | 

maTăgekuki $ pSrui ACRA MOT (sic) n 'TSaopn W BpaT8 EH KRO3MH 

A'kTemb Xacan8 $uSkogemt moaAep$ sokamu$ | nigra HAâMU H ip A, 

sauiumu uoa'kpu. Ho At aiabeue MXb ACBPOBOAHOH TakMeXS
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H IIOAHOIO  BANAATE NpoMERkE HHAH | 4 Ai TAROXAE H COT hac 
€can Ada n norepaaHan cass'k namems MUXAHAZA MOTBIUS TOT4 

BSKATE 344% Wio WT XOTĂG | CONPHIDEILHA AP HURHOIO ACT 
HA BEpțh cojoaca$ na hak kozhuua teauiipoaca n ca a'bere 
A0 EpAX A'BAS GOT KA BZCTORA H W'T TaMo ASAN | 40 Bepk 
AHA4 A0 XOTaph ESpAHCAUEAMn (WVT KA SAN4AS TAKORAE A0 BEpţh 
AHAa. Kako Aa €ecTh eu$ wr ac Spuk ca acm ACFOAcA | en$ 
u Akrem ero n SuSuarom ero n npkSnSuarom ere n înpatspk- 
TOMh £ro H BacesiS poi8 ero KTo ch em H3RepeT Hagana 
bin | nenopSmenn nukoanme Ha B'krn. a Xoraph Ten Sans 
3EMAR WT XOPAph WIpHILEApHAR GOT MHXHEIO U4cTh HA BE9fh ! 
COXOACA8 na nat kpatnua BEAunpoaca n ca a'kcro Ac REpțt 
Aa wm ka Bacmoka n AAN 40 BEpțh AHAA 40 XoTap BSp4u- 
câuea | Aa ecTh no KSqa Hm Bnamenaau n SRABaan. 4 Wr unui 
eTopoui 110 crape Xkorep8 no RSAa uHBR'kka WXHBaANI. 4 ha "To 
ecr ! R'kpa namefio reagă Bnwenncanaro an AAEKCANApA Bo€- 
&oa[u] n e'kpa npkezsarosaenuy cencoe reaes mn Huon n Eor- 
AâiS n Brkpa Botap | namuy, E'kpa nana Heo HzAzBanko ABop- 
HARA, B'kpa Dana Nerpa Kpatta Nâpkadacă. Bkpa rană kapa hi 
nana tkro€ napkaaaao | ee XoTuekuyk, &'kpa nana Huna n nana 
Bec Hemenny, B'kpa rana BEBREpHu 4 H Matia: BOCKANA HOBO- 
CPaAckHĂ, &'kpa nana Aaa neprapik | cSuagekore. grkpa nana 
wenapeckSaa cnarap'k, arkpa nana amorhaa nocreanna, pa nana 
Hwn gucr'bkpunna, Rkpa nana ASanTps uauinuna | B'kpa nana ame- 
AEA'kia croauuka, B'kpa nana naakch -Koatica n erkpa Scuţ Bop 
HaNIHĂ  MOAAGBCKHY BEAHKHL, 1 Aa4uy. 4 110 Naum KHEOTIk | 
KTO BVACT rcnapa Haduien semn wr Abreu HAUIHȚ BAR WT 
BpaTiii Hawk HAH WT Haui€r poav Han Dak Sa, Kor B2 H3B€- 
PET TENApEA BHTH HAGH AM0A | AaRcKBIO 3EMAH, TOT GH HAI 
HenopSuina NAUMIEr  Adânia n NOTBPAKACHIA a4H EH HM AA Hi 
Sepknna za nSwxe ecan ua AdAH Hi IOTEpZAHAH 84 | apro RSIIHAH 
coău 34 c&SH npatin nun'kan. a ua Roauiee Kpknocr u noTapaxte 
Aenie Tomb gacem$ auuienncannomS Rea'kan | cca naturmS ab» 
HomS nan$ 4toriaoy acroerS nucaru u Hâw$ neuar ngugkeuru 
Kceav AHCTS HameS. nncaa ASatn | '7p8 eazckan $ XSCEX BATO 
=3ăr Atata Bi. ' | 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, domn ţării Moldavii, înştiinţare facem cu această carte
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a noastră tuturor cui pe dănsa vă ceti sau lui cetin- 

du i-se o va auzi; adică au venit înaintea noastră şi 

înaintea a lor noştri boiari Odochia fata Mogăi şi Tu- 

dora şi fratele ei Cozma copii lui Hasan, de a lor bună - 

voz de nime siliți nici inpresuraţi şi au vândut a lor 

direaptă osină şi moşie din direasele de întăritură, ce 

le-a avut bunul lor Toader lucaș de la bunul dom- 

niei meale Ştefan Voevod, o bucată de pământ din ho- 

tarul Oprişeştilor din partea din gios la vârful Soho- 

dolului anume Fântâna Bejceroasă şi cu loc în vâriul 

dealului despre răsărit, şi deacole valea la vârful dea: 

iului la hotarul Burdisăci şi despre apus aşijderele la 

vârful dealului, aceiași au văndut slugii noastre lui 

Mihăilă Motăş dreptu una sută zloți tătăreşti ; şi s'a 

sculat sluga noastră Mihăilă Motăş de a plătit toți 

deplin acei mai Sus scrişi bani 100 zloți tătăreşti în mâ- 

nule Odochiei featei Mogâi şi Tudorii şi fratelui său 

Cozmei, copil lui Hasan, nepoți lui Toader lucaş, de- 

naintea noastră şi denaintea a lor noştri boiari. Deci 

noi văzând a lor de bună voe tocmală şi deplin plată 

între dânşii ; iar noi aşijderele şi de la noi înşine am 

dat şi am întărit slugii noastre lui Mihăilă Motăş acea 

bucată de pâmânt, ce-i în hotarul Oprişeştilor din par- 

tea din jos la vârful Sohodolului anume Fântâna Bel- 

caroasa şi cu loc la vârful dealului despre răsărit, şi 

deacolea valea la văriul dealului la hotarul Burdisacii 

despre apus aşijderele la capul dealului, ca să-i fie lui 

şi de la noi uric cu tot venitul lui şi copiilor lui şi ne: 

poţilor lui, strănepoțţilor lui, răstrănepoților lui şi la tot 

neamul lui, ce i se va aleage mai de aproape neruşeit 

niciodănoară în veaci. lar hotarul celei bucăţi de pă- 

mânt din hotarul Oprişeştilor din partea de jos la vâr- 

4ul Sohodolului anume Fântâna Belciroasa şi Cu loc în 

vârtul dealului despre răsărit şi valea la vârful dealu- 

lui, la hotarul Burdisacii să fie pe unde li s'a însemnat 

şi li s'a arătat, iar despre alalte laturi pe vechiul ho- 

tar, pe unde din veci au imblat. lac la aceasta iaste 

credința domniei noastre mai sus scrise Noi Alexan- 

dru Voevod şi credința prea iubiţilor fii ai domniei
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meale /on și Bogdan şi credința boiarilor noștri, cre- dința  dmsale lon  Nădăbaico dvornic, credința dmsale Petre Crăc parcalab, credința dmsale Hârra și pan Neagoe parcalabi de Hotin, credința dmsale lon şi pan Veisa parcalabi de Neamţ, credința dmsale Vea- veriță şi pan Vascan ai Romanului, credința dmsale Dan portar de Suceava, credința dmsale Şendrescul spa- lar, credința dmsale Moghilă postelnic, credința dmsale lon vistearnic, Credința dmsale Dumitru pahar- nic, credința dmsale Medelean stolnic, credinţa dmsale Plaxa comis, şi credința tuturor boiarilor noștri Mol- dovenești a mari și a mici. lar după a noastră viiață cine va fi domn ţării noaștre din copii noştri sau din frații noştri sau din al nostru neam sau pe ori care altul D-zeu îl va aleage să fie domn țării noastre a Moldavii ; acela să nu-i strice a noastră daanie și în- tăritură, ci să-i dea şi să-i întărească, căci că înșine i-am dat şi i-am întărit, pentru căci a cumpărat cu ai săi drepţi bani. lar spre mar mare tărie şi puteare a a iot ce s'a Scris mai sus poruncit-am înşine la ai nos- tru credinc:os pan Moghilă logofătului să scrie şi a noastră peceate să o leage la această carte a noastră, A scris Dumitru Hasan in Huși la anul 7063 Mai 12, 
Pergament fără pecete. Cetit cu prilejul ducerei la Bălţi de pe înriginal la un domu căpitan, ce-l are în familie, cf. Surete ms. XLVIIU 909. 7. lucaş. in lucas avem tuloina /uc şi sufixul dim. aș, - cum în Iucșa, avem Iuc 1-Sa (mirus Per = Ghiţă), ca Tom-șa, Lup-şa, Pop-șa. Com.șa, Dum-șa. Ap-șa, etc. Prin uricul din 7003 Ghenar2l, Ştefan Vodă întărăşte şi îmoarte stăpânirea urmașilor lui Laslău Glob- Vicul, din pragul secl. al XV-a. lată cum prin uricul nostru se în- tregeşte spița curgătoriior din Laslău Globnicul (1. Bogdan DeStefl 62), 1) Laslăr Giobaicul 

| 2) a o Iucaş Ci | 3) Oană, Iica, Măruşca Stana Toader “Petru Mustea, : = Vulpe lucaş lucaş a Ă | l musa! Andreica, lon5 Jurj sai fata . fata  Farco 98 ustea . a Vulpe = Moga — Hasan aprod 2% E 
_ - 5 5 

„ Odokia adora Gaza £ Sohodol — valea Sacă. 
Tudora, Cozma 5 Burdusaci, comună, în j. Tecuci care cuprinde satul Oprişeşti. ——
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156. 7081 Mart 27 (suret) loan Vodă cel Cumplit întăreşte u= 

nora din urmaşii lui Baloş pah. satul Hoiohoreni, a opta parte. 

Suret de pe ispisoc vechiu pe sărbii dela lon Vodă 

domn țării Moldaviei, din !tuşi 708! Mai 21. 

Precum au venit înaintea noastră şi înaintea bo- 

iarilor noştri sluga noastră Fădor și fraţii lui Oniul şi 

Morozanul, şi sora lor Armanca, ficiorii Maricăi şi ru- 

deniile lor lon şi Ştefan şi Dumitru şi Crăstea şi sora 

lor Fedora feciorii Taţei, şi rudeniile Stanca şi Urâta şi 

Anghelina şi iratele lor lonaşco ficiorii lui luraşco, toţi 

nepoți Fedorii ; şi iarăşi ruda lor Ihnat fecior a lui 

Toader, nepot al Anuşcâi şi iratele ei Avram ficiorii 

Magdei, şi rudele lor Stanca şi Sofia, featele lui Şo- 

franco şi ruda lor Bica fecior Mihnei, toți nepoţii So- 

iiicăi şi tij rudele lor Popa Leu şi nepoatele lui de sor 

Varvara şi Grigore şi Anna şi Marica şi Sofiianca şi 

Hapca copii Nastei, toți nepoții Bicăi, şi iarăşi ruda lor 

Haşco feciorul Naste! şi nepotul lui de soră Toader 

ficiorul Măricăi ; şi iarăşi ruda lor Guţul şi nepoții lui 

Gaico şi Grozav şi Dragan şi Albotă şi Mănunta şi 

Drahna, ficiorii Gugnii şi udele lor Alecsa şi lon, i lu- 

raşco şi Magda şi Marina feciorii Ciagrame şi rude- 

nile lor Petriman și: Dumitru şi Dragan şi Grigul şi 

Oniul, şi Marin feciorii lui Marco şi rudele lor Micul 

şi Sanco şi ton şi Gata şi Cucoana și Drăguţa şi Li- 

tovie feciorii Grigăi; şi ruda lor Mihai şi nepoţii lui 

de îrate Boţul şi Binan şi Țigan şi Anisia fe- 

ciorii lui Burlan. şi nepoţii lor lon Fenea şi Poniciu 

şi Balco şi Urâta Mariia şi Naaradia, feciorii lui Habil 

toţi nepoții Țigăi, şi iarâşi rudele lor Dumitru şi lon Turcul 

şi Crăciun şi Trifan şi Dragan şi Anghelina feciorii 

“Fedorei şi unchiul lor Vasco şi nepoți lui de soru Fedorii 

şi Vaverdea feciorii lai Mihu, şi nepoți Anuşcăi, toţi mai 

sus numiții prea strănepoţi a lui Baloş pah. de a lor 

bună voe de nime siliți nici asupriţi şi au împărţit ei 

între dânșii a lor driaptă ocină si moşie din drese de 

slujire ce au avut moșul lor Băloş pah. de la jlie şi 

Ştefan Voevozi, anume Holohorenii pe Racovăț, pre a- 

celaş lau împărțit ei în opt părţi şi sau venit în par-
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tea lui Grozav feciorul Sorii şi rudii lor Anuşcăi, şi 
frăținesău a lui Avram feciorii Magdei şi Stancăi şi 
surorii ei Soticăi fata lui Şotrac şi Bicăi feciorul Mih- 
nei, tuturor nepoților Sofiicăi a opta parte ce iaste în- 
tre Ignat şi între Cozma, deci noi văzând de bună voe 
tocmală şi împărțală între dănșii liam dat lor şi liam 
întărit ca să le fie lor cu tot venitul. 

l'omnul au zis. vel logofăt au învăţat. 
I. p. gspd - 

„Din limba sârbască sau tălmăcit de Ioniță Stamati 
pitar Eși 1809 Mai 16 

Arhtv. stat. Chişinău. lată după acest ispisoc încrâogătura tu- 
tuturor urmaşilor lui Băloș pat. de la 1437 şi stăpânul peste tot 
satui Holohoreni pe Racovăț (vezi pag. 217—218). 

  

157. 7084 (1576) lași. Petru Vodă iatăreşte la 6 îraţi cumpă: 
rătura ce au făcut cu 300 zloți în Soipnala de la Toma Albăscul va- 
tag şi Hamarţu. 

T erpa Botea, Boio MAcTIR CeRApZ Beata M(oAaagcitoni). 
0% DPIIAE UpAŞ nam | n mpa, hamnqn Boakpu. casra nam 
Toma AaBăckSA gatar. n Xamapu8 no uk | AORpero BOA HHKHA 
HENOHS:KAEHH  AHUNpHeHAOBAtH, H npopdant HX | npagoe wrnun5 n 
Adătie. or cate abera cor nSerunu. Hanan coannaa | 40 
KPAHHILA Kapetia, WT Bacero M'ECTA npn UacTH. WT MerHcok, 34 
Adă | ie. pro ww ata OT remABgAti. "Ta Npoaăsu caSraa 
HAUIHA. Eparko 1 Boanua | H Backo, n Kocrean. n Hram. n 
BATV EA Eacko, Să Tpi! CTA Banari. mârap i cui. n coeraguniek 
Haui cASrii, Bparko n Boanua. n gacko n Bocre. un Hram, H 
Bâcko. | H Bana4rHia RZCH croatia 'ToTru Bitiunicanuuk nun'b3nl, 
T BAdTui, 'TATâpckHy | 8 povkn caSraa naiHat. omu an aeksa, 
1 XamapuS. np'ka Hamu n MpEA, Ha | uinatu coa'lkpu, no ini 
BHA'REWE Hy APERE BOA, ORALE 4 NI9AH0I8 | (Sanaar$ n ani, TAROEAEBE Hi WWT Hac AdAti H NoTEpzAnkoai ca)Sraa Hawum atit 
NHCANIINA, "POE NpEADEUEHNOE pu UacTH. W7... Kake Aa cer | ua 
HU WT Hâc WTHnHS n gukSnasuie cz tace ACXOACA. îi un aa ck 
HE Sander, MHC, $ tâc BRA'TO 3114, Venana peu, 

Y 

AH Be i : 
loazn Bea aoroder. va n nea i Hpzaza;ku
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!sora Fedora 

— Mihu |Vaverdea 

'Fedora,— |Dumitru, lon, Anghelina, Turcul, Cr5clun, Trifan» 

| seo , ” [Dragan 

Pier ——|Matca—— 
Toader 

uțu 
Gugna IGaico, Grozav Dragan, Aibotă, Mănunta,Drahna 

Ciagrăma — |Alexa, lon, lonaşco, Magda, Maria 

| _|Petroman, Dumitru, Draga, 

arco |Grigul, Oniul, Mărica 

Griga- LU DE 
o 

Mihai IBoţul, Binan jion — s> 

Burlanu “Tigan, Anisia Fenea SE 

_ abili
 Ponici 8 ea 

Sofiana Biica Sa - 

Varvara Urâta O £ 

|eopa Leu |Griga Mărica 3 «în 

—|Nastea  —|Maica |Naaradia 2 se 

a Ana 
592 

5 Marica ———— 

= Hasco „|onaşco 

i | e Fedora 

Sa 4 Teţa 

5 = a 
Matiţa 

= 59 
n TUy |stanca Spiridon 

e Soiiia —Zoica 

= | 
Ş larva 

3 _|Arvâăsia 

3 > 
= Sata 

S si s—65 Mănunta 

n = 

- e - 

ş3-e 
= t — 
a  |Stanca 

__ Urâta . 

e Anghelina 

|— lonaşco 

3 
— |lon, 

Stefan, 

Pin Dumitru 

|e—ICriste 

E Tudora 

| „Fedor 

I3  Oniul 

— 3 Morozanul 

=  |Armanca, Tesca
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Cât de simplă e spiţa oficială Bălşască, care începe aşa: 

Baloş paharnic 

Ion, - Teodor 

| 
lon log. Teodor log. Gheorghe” Balş 

are Drăgăşanii 

Cristea Balş vornic 
— Evdochia Petru Rareş 

şi a Ruxandei 

Petru Voevod cu mila |ui Dumnezeu domn ţării Moldaviei, adică au venit înaintea noatră și înaintea a “lor noșiri boiari sluga noastră Toma  Albăscul vatag şi Hamarţu de a lor bună voe de nimene siliți nici a- Supriţi şi au vândut a lor dreaptă ocină și daanie, din- tr'un loc din pustiu anume Solpnaia la fântâna Carena din tot locul trei părţi, din ispisoc de daanie, ce ei lau avut de la domnia mea > aceia ei au vândut slu- gilor noastre Bratcu şi Voanţii şi Vasco şi - Costei şi lui Ignat şi ginerului său Vasco drept 300 zloți tătă- reşti, și s'au sculat ale noastre slugi Bratco şi Voanţa şi Vasco şi Coste şi Ignat şi Vasco şi au plătit toţi de- plin acei mai sus scriși bani 300 zloți tătăreşti, în mâ: nule slugilor noastre lui Toma Albăscul şi lui Ha- marțu înainte noastră şi înaintea a lor NOştri boiari, Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală şi deplină plată şi noi aşijderele și de la noi dat-am și am întă- rit Slugilor noastre mai Sus scrise acele de mai sus zise trei părţi din Solpnaia, ca să fie lor şi de la noi ocină şi cumpărătură cu toate veniturile, altul să nu se ameastece. Scris în laşi la anul 7084, luna... 7 zile. Domnul a zis. Pecetea de ceară roşie, ştearsă. Golăe vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 
+— Bărlădeanul 

Arhiva statului Chişinăv,; Dosarul măn. Căpriana fila 3; în dos nota ; „Stohnâia de la Petru Vodă. Alta „pe Srupnoia ispisoc de la Petru Vodaăc.
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158. 7085 April 30 (1577) lași. Petru Vodă întăreşte lui Gavril 

logofăt cumpărătu:a cu 140 zloți a unei giumâătăţi din a opta parte din 

Holohoreni de la nepoţii tui Haşco. 

Suret de pe ispisoc vechiu pe sârbie de la Pătru 

Voevod domn ţării Moldaviei, scris de Dumitru Găns- 

covici în laşi la anul 7085 April 30. Precum au venit 

înaintea noastră şi înaintea boiarilor noştri Chirilă şi 

frații lui Dumitru şi lon feciorii lu Haşco şi nepoţii lor 

Matiţu şi fratele său Ionașco şi surorile lor Fedora şi 

Teţa copii Mariicăi, iarăşi nepoți a lui Hașco; ei de a 

lor bună voe de nimene siliți nici asupriti şi au vân- 

dut a lor driaptă ocină şi moşie din a opta parte din 

satul Holohorenii o giumătate partea lui Haşco din is- 

pisoc de împărţală, ce au avut ei de la lon “odă, pe 

aceiaşi au vândut-o credincios boiarului slugii noastre 

lui Gavril Hărovici treti logofăt, drept 140 zloți tătă- 

răşti, cărora credincios sluga noastră leau plătit toţi 

deplin pe acei de mai sus arătaţi bani 140 zloți în mâ- 

nule mai sus numiţilor dinaintea noastră în Eşi, drept 

aceaia ca să-i fie lui și dela noi cu tot venitul şi altul 

să nu se ameastece. | 
Domnul a zis. 

Golăe vel log. au învățat şi au iscălit. 
|. p. d. 

din limba sârbască sau tălmăcit de lon Stamati: 

pitar în Eş 1509 Mai 16. 

Arhiva statului Chişinău, lată spița urmaşilor lui Haşco : 

i Batoş paharnic are îs - 

Bica are 1/s 

| 
Nastea, Popa Leu 

"Xa 1 Xa 
Haşco 

——— =5a 
zse 
= 33 
= = 8 &x 
i 2 

Ta = 
29 
- ao = 
5 O an 

san
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159. 7088 Iunie 13 (1579) Iaşi. Petru Vodă Schiopul întăreşte 
lui Gavril 3-a log. cumpărătura făcută cu 120 zloți în partea lui Mo. 
rozanul şi ai lui în Holohoreni. 

Suret de pe pe ispisoc vechiu pe sârbie de laPă- 
tru Vodă, domn ţării Moldaviei, scris de Dumitru Gâns- 
covici în Eși la let 7086 /uni 31 (sic)... 

Precum a venit înaintea noastră şi înaintea boia- 
rilor noştri Morozeanul feciorul Maricăi nepotul Fedo: 
rii, Ci de a lui bună voe de nimene silit nici asuprit 
şi au vândut a lui driaptă ocină şi moşie din ispisoc 
de împărțală ce a avut de la Ion Vodă, din a opta 
parte din tot satul Holohoreni din al treilea parte (lipsă) 
ce se va aleage parte a lui Morozanul, şi a fratelui 
său a lui Oniul şi a surorilor lor a Tescăi şia Arman- 
cei, fiindcă el au făcut cu dânşii tocmală şi leau dat 
lor parte sa din Zahoreani ot ținut Orheiului unde sânt 
casele lor, aceiaşi au vânduto credinciosului slugii noas- tre lui Gavril Hărovici treti logofăt drept 140 zloți tătă- reşti cărora credincioasa sluga noastră Gavril treti logofăt leau plătit toţi deplin pe acei de mai sus arătaţi bani 
120 zloți în mânule lui Morozanul feciorui Măricăi, nepotul Fedorii, dinaintea noastră în Eși drept aceaia să-i fie credinciosului slugii noastre lui Gavril treti lo- gofăt acea de mai sus aratată şi de la noi cu tot ve 
nitul şi altul să nu se ameastece. 

Domnul au zis. 
Gheorghe vel log. au invățat şi au iscălit. „din limba sârbască sau tălmăcit de loniță Sta” mati pitar în Eş la let 1809 Mai 16. 

Arhiva statului Chişinău. lată încrânogătura lui Moruzanul: 

Băloş paharaic are 5%. 

Fădor are +, 

Mărica, Taţe, luraşco 
au câte 1/3 Xe 1/3 X1/s Va <1/s 

Fedor, Oniul, Morozan, Tesca,  Armanca 
A
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160. 7085 Iulie: 20 (1577) Iaşi. Pătru Vodă întăreşte lui Gavrit 

3 log, cumpărătura tăcută în Holohoreni cu 140 zloți, o jumătate din 

a opta parte de ia Patraşco şi ai lui. 

Suret di pe ispisoc vechiu pe sârbie de la Petru 

Vodă domn ţării Moldaviei scris de Bărlădeanul în Eş 

la let 7085 lulle 20. 

Precum au venit înaintea noastră şi înaintea tuturor 

boiarilor noştri ai Moldaviei Pătraşco şi sora lui Mărunta, 

feciorii lui Grozav şi rudile lor Spiridon şi sora lui Zoica 

feciorii Stancăi şi ruda lor Ştefan feciorul Banului şi 

ruda lor Drăguş feciorul Soironiei, şi ruda lor Bica fe- 

ciorul Mihnei, toți nepoți Sorii strănepoţi Sofiicăi că de 

a lor bună voe de nimene siliți nici asupriți şi-au 

vândut a lor driaptă ocină şi moşie din ispisoc de îm- 

părțală ce au avut părinţii lor de la lon Vodă şi dela 

Ştefan Vodă din sat din Holohoreni, ce iaste pe Raco- 

văţ, din a opta parte din sat o jumătate, pe aceiaşi au 

vânduto credinciosului slugii noastre lui Gavril Hârovici 

treti logofăt drept 140 zloți tătăreşti şi sculânduse credin- 

ciosul sluga noastră Gavril logofăt liau plătit toţi deplin 

acei de mai sus arătaţi bani gata 140 zloți tătăreşti în mâ- 

nule mai sus numiţilor dinaintea noastră şi dinaintea bo- 

iarilor noştri; însă dintrace giumătate din al optule parte 

dintracelaş sat, însăşi Bica feciorul Mihnei au vândut 

o jumătate drept 70 zloți, iarăşi credinciosului slugii 

noastre lui Gavril logofăt, deci noi văzând a lor de 

bună voe tocmală şi plată deplin, noi aşijdere şi de 

la noii-am dat şi i-am întărit acele de mai sus numite 

din a optule parte a jumătăţi din sat din Holohoreni, 

pe Racovăț credinciosului slugii noastre lui Gavril lo- 

gofăt ca să-i fie lui şi de la noi ocină şi cumpărătură 

Cu tot veniiul, şi altul să nu se ameastece peste a- 

ceastă carte a noastră. 
AI 

Domnul au zis. Vel log. â învăţat i a iscălit 

de pe limba sărbască pe limba moldovenească sau 

tălmăcit de loniţă Stamati la leat 1809 Mai 16. 

Arhiva statului Chişinău, lată încrângătura inaintașilor lui Pă- 

trașco:
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Băloş pah. are %7 din Holohoreni 

Sofia are *;, 

Sora, Mihnea 11, 
1] x ] 
t2-N 48 i 

III 
Grozav, . Stanca, Banul, Sotronia ) | 

| Pătraşco, Mărunta Spiridon, Zyica Ştefan, Drăguş 

    

e
o
g
—
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161. 7086 Oct. 4 (1577) ași. Pătru Vodă intăreşte lui Gavril Hărovici log. cumpărătura făcută cu 100 zioţi în Holohoreni părțile lui lon Şotranco şi ai lui. 

T lega noegoaa air MACTIIR FeNAph Seman ALOA A4&ckOn, WE pita | npka namu, Hnprka cvehun nani a04- AdBCKIiiti  Bod'kpu  geantnmu n Maanătn | cavra nam Iun Iozpanko. KOAMUIEA, H cecrpa er Granka, Aku Ileippauto OVHV | Kone codinru, np'koviivuarene gaaoma TAUIHHRA. 110 Hy 40: EPOIO Boat nek He | M9iei AAEHHU.  ahunpHehactatnu, n nipe- AGAH HK DpaRor wrhunv. hi A'Ratnuv. or HY Mpagnk ov | pura. WI WPHBHAIE 34 Rucavikenie. uro umaa np'karka uk zac want. COT Haia un Gredana | BCEROACEE. (7 GOCMOIO acm GOT ce49 Xo4okop'kuin uro ua Pakogxu, noaoanna. | wro ec7 uk uacru. ma NpoAaân. cavsk nauemv B'konoatw Tapinav X2&poRnu. acroderv. Sa €To BiâTru | rarapenur. n EzeTagntc cavra nam B'kanin a EpiHA Xzpognu. Aoroder. n sanaarua OVen : Henaztia | entuum- cati _nnn'kau. o saamu TATapckHX 9 poat cavsk naum [cot  IMlozpanne. ko | diuita n cseron ro Grrakiku akum Io Bpano onvkoa Goziuru, np'kovuSuarom, Hanoa | ana VT np'ka aan îi Ep'RA Hauniianu, Bo4'kpu. uuo mn RH Batut A ACEpOBcANO Tok | atei n noauvie BAAaTv. ă Mi 'TakomAtpe GOT Mac ecatn, Aau u NOTEpZAHan cavsk | naueatv &'kpnoav [anpinav xzpoeuuv aorodserv moma EHUINHCAHHaa OT Wwemaa uacr | WT7 cE4o Xo4okop'kn. umo ua PatoReu,  noaoanuna UTO H3REpeT HX MdCTH, KAkO 44 ec eat | wo Hac CYpuk. n (WWTHuHuv Bhikv- NdEHIE n CA BBCEM Aoroscai. un nu HHKTO Ad ca HE cvmnuuaer, | fe OY tac aro “F3N5. COTR,. 4 Ga renana KABAA, 
BEA A9TĂT. vu. ui uenaa “— Bperrk nuc,
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Suret de pe ispisoc vechiu pe sărbie de la Pătru 

Vodă domnul ţării Moldaviei, scris de Criste în Eşi la 

let 7086 Oct. 4. 
Precum au venit înaintea noastră şi înaintea tutu- 

ror boiarilor noştri ai Moldaviei a mari şi a mici sluga 

noastră lon Şofranco comișel şi sorusa Stanca copii lui 

Şoiranco, nepoți Sofiicăi, strănepoți a lui Baloş pah. că 

de a lor bună voe de nimeni siliți şi nici asupriţi şi-au 

vândut a lor dreaptă ocină şi moșie dintru ale lor drepte 

urice şi dresuri de slujire, ce au avut strămoșul lor 

-Băloș paharnic, de la Ilie şi Ştefan Voevozi din a optăle 

parte din sat din Holohoreni ce iaste pe Racovăț, o ju- 

mătate (lipsă) ce li sânt ale lor parți, pe aceleași leau 

vândut credinciosului nostru lui Gavril Hârovici drept 

100 zloți tătăresti, cărora credincios sluga noastră 

Gavril Hârovici log. liau plătit toți deplin pe acei de 

mai sus arătaţi bani 100 zloți tătăreşti în mânule slu- 

gii noastre a lui lon Şotranc comişel, şi a surorii lui 

Stancei copii lui Şofrane nepoți Soficăi, strănepoți a 

lui Băloș, pah. denaintea noasiră și denaintea boiari- 

lor noştri. Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală 

şi plată deplin, noi așijderele şi de la noi am dat şi 

iam întărit credinciosului slugii noastre lui Gavril Hă- 

rovici lozotăt acea de mai sus arătată din a optăle parte 

din sat Hotohoreni, ce iaste pe Racovăț, o jumătate ce 

li se va aleage parte lor ca să-i fie lui şi de la noi 

uric şi ocină cu tot venitul şi cumpărătură şi altul să 

nu se ameastece. 

Insuşi Domnul au zis. 

vel log. au învăţat şi au iscălit. |. p.ăd. 

„din limba sârbască sau tălmăcit de loniță Sta- 

mati pitar în Eş 1809 Mai 16.“ 

Arch. stat. Chişinău. 

lată încrângătura înaintaşilor lui lon Şofranco: 

Băloş paharnic are */s 

Sotiica are +/; 

:| 
Auuşca, Sora, Magda, Şotranco, Mihnea     

a 
IT 

ion Şofranco, Stanca 
comişel
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162. 7088 April 26 (1580) Iași. lancul Vogă întăreşte lui Gheor- ghe Ciucer cumpărătura făcută cu 1000 -zloţi ta Balosivești de la ra- ţii Movileşti, dând rămas pe Grozea. Se pune ferăe. 

Suret de pe ispisocul vechiu pe sârbie de la lan- cul Voevod, domn al țării Moldaviei, scris de Bărlă- deanul în lași din let 7088 April 26, | lată au venit înaintea noastră şi înaintea tuturor - boiarilor noştri ai Moldaviei a mari şi a mici credin- ciosul sluga noastră Gheorghie cluciar de sau rugat și au cerut de la noi întăritură pe a lui driaptă ocină şi Cumpărătură pe satul Balasineştii de pe Viliia și cu hăleşteu și cu mori în Viliia, ce şi leau cumpărat el drept 1000 zloți tătăreşti de la credinciosul sluga noastră : 

dul şi de la surorile lor Greaca şi Scheauca, copii lui Movilă logofăt încă în zilele lui Bogdan Voevod, 'deci noi cercetând cu boiarii noştri am aflat cum că iaste a lui driaptă ocină şi Cumpărătură cu tot venitul, apoi și de la noi iam dat ŞI lam întărit prin această arătă- toare carte a noastră, pe acel de mai sus arătat sat Balasăneştii pe Viliia cu hălășteu şi cu mori în Viliia, ca să-i fie lui și de la noi ocină şi cumpărătură cu tot venitul. După aceaia au venit înaintea noastră şi îna- intea boiarilor noștri Slugile noastre Grozea feciorul Albului şi rudele lui Toader și fratele său Gavril co- pii lui Gherasim şi Pavă! diacul feciorul lui Vlad Va- meşul, şi au tras la giudecată pe credincioșii slugile noastre pe lerimia pah. şi pe fratele său Simion și pe surorile lor feciorii lui Movilă logofăt zincâdu precum că părinţii lor Albul şi Gherasim şi Vlad nau vândut pe acel de mai sus arătat sat Balasăneştii lui Movilă logofăt, pentru că slugile noastre Eremia pah. și Să- mion aprod, diresuri de Cumpărătură nau avut, fiind că au perdut ei acel uric când au perit Movilă logo- făt ; iar credincios Sluga noastră Erimia pah. fratele său Sămion aprodul feciorii lui Movilă logofăt au giu- rai denaintea noastră cu 24 de oameni buni boiori şi oșteni aleși din Curtea domniei meale şi vatagi bătrâni, pe sfânta Evanghelie, şi Sau îndreptat denaitea noas-
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tră, şi șau pus ferae 12 zloți în visteria noastră, iar 

Groza aprodul feciorul Albului şi rudele lor Toader şi 

fratele său Gavril feciorii lui Gherasim, şi Pavăl diia- 

cul feciorul lui Vlad vameș, cari sau dat rămaşi de 

faţă de cătră domniia mea, şi de toată legea ţării noa- 

stre, ca să nu aibă a umbla şi a mai trage la giude- 

cată nici odinioară în veci peste această carte a noa- 

stră. 
Domnul a zis. 

Stroici vel logofăt au învăţat şi au iscălit. 

„să i să facă lui uric“ 

„din limba sârbască sau tălmăcit de lon Stamati 

pitar în laşi la anul 1809 Febr. 7.“ 

Arhiva statului “Chişinău, 

163. 7092 Mai 7. Petru Vodă judecă şi dă rămas pe Toader în 

pâra cu Gherman pentru Băiăşeşti ; se pune îerăe. 

Suret de pe ispisoc vechiu pe sârbie de la Pă- 

“tru Vodă domn ţării Moldaviei, scris în Eş de Stârce 

din let 7092 Mai 7. 

lată au venit înaintea noastră şi înaintea boiarilor 

noștri ai Moldaviei Gherman şi femeia sa Anuşca şi au 

tras la giudecată pe Toader şi pe fraţii săi Bigher şi 

pe Drăghici și pe sora lor pe Varvara zicând aşa pre- 

cum că ei le stăpânesc una parte de ocină din satul 

Bătăşeştii din al treile parte din sat o a șăsele parte 

în putere și fără de dresuri, iar “Toader şi frate-său 

Bigher şi Drăghici şi sora lor Varvara, ei au zis aşa 

cum că pe ace parte de moşie au cumpărat-o de la 

Gherman şi de la femeia sa Anușca, dept 150. zloți 

tătăreşti în zilele lui Bogdan Vodă, pe acea de mai 

sus arătată parte, şi sau dat rămaşi pe Gherman și 

pe femeia sa Anuşca în divanul domniei noastre, Şi 

şau pus ei ferăe 12 zloți tătărești în visteria noastră; 

şi de acmu înainte Gherman şi femeia lui Anuşca să nu 

aibă a mai umbla şi a mai trage la judecată pe Toa- 

Surete și Izvoade, Vol. XIX. . 15
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der şi pe fratele lui nici odănăoară în veci, peste a- ceastă carte a noastră. 
Domnul a zis. 

Vel logofăt au învăţat și au iscălit. „din limba sârbească sau tălmăcit de lon Stamati Pitar în Eș la let 1807 Feb. 7. 
Arhiva statului Chişinău, 

  

164. Noembre 8 (1557) regeste. Pentru Ghitcăuţi (Dorohol), 
„Un zapis a lui Luca din Ghitcăuţi sârbescu din leat 7096 Noembrie 8“ 

Din opisul de actele moşiei Ghitcăuţi, la ținutul Dorohoiului, în- tocmit în anul 7286 Mart 12 (1778). Cf. Surete ms. V, 85]. 
————__— 

  

N
 

Documentele cu litere chirilice și spifele de încrângătura familiilor, descrise în acest volum, sunt culese (zejuite) de Ioan Breabăn,. tipograf din Iaşi. 
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Burlan 215. 
Burlăneşti 122. 

Bursuceani 161. 

Burtea paharnic 116, 119, 125, 

129, 205. 
Buticul 122 

Buzaţii 9, 122. 
Căcăceni 9. 
cal, a dat cai domniei meale 122. 

a dat sat pentru 4 cai 133. 

a dat 12 cai pentru 2400 

. aspri 157, - 

Călima 26. 
Caloian 206. 
Călugăreni 78, 79. 202 
Camănca 17. 
camaraş din cetatea Sucevei 

42, 121. | 

Camariciu 27. 27, 133, 134, 

203.
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Cămărzan parcalab de Orhei | 101, 
Canta vornic 7]. 
cap a plătit capul -peniru că a furat 3000 aspri 156; va 

da pentru capul meu 64, 
Capotă Nicoară 190, 
Capoteni 122, 
Capotescul Dragomani 21, 23 Că riana--mănăstire-218, 
Cazi lon, 81 
Caraiman parc, de Neamţ 157, 185. primim Carama, fântână 218, 
Carhană Cristea 9]. 
Cărligătura, ţinutul 6. 
Carp vornic de poartă 7, 188 Cartul V. diac 118. 
Cascoe Nan 193. 
Cascoe Toma 193, 
Cascoeşti 111, 192. 193. 
Casin spatar 101. 
Caşotă Brâtul viteazul 29. Caşotă Dragomir 18, 
Caşotă Grozea 38. 
Casoţeşti (Sarbii) 28, făntă- nele—38: 
Catargiul Costin 17, 
Catargiul Ilie vel logofat 173. Catargiul Jordachi vist 26. 61, 

130. 
cătunuri 52, 
Caţelean Toma comis 56. „ Cauteş Ioan 90 (spiţa) 
Cautişani (Elişeşti) 198. 
ceaşnic (paharnic) 5 regg 
Cepelenţi 176, 
Cernea Dum. 53, 
Cernat Ştefan 210. 
Cernat Gavril 157, 
Cernăuţi staroste de 92, 123, Ctăjus.-138,. 
Gelalue, foi 
Chelsia 111. 
cheltuială 190. 
Cherama 25, . | 
Cheşco Simioh uricar 17, 

Chicer Dragomir 145. 
Chicera 145. 
Chilia parcalabi de— 210: "Chiliiani 140, 
chinteş (contăş) 170. 
Chipriana (prisaca de—,12. 
Chiriac Toader 183. 
Chiriţa Dim. Paleologul postet— 

nic 140. 
Chişinău 225, 226, 
Chiujdeşti 128—437. 
Ciagramă 215. 
Cigârleni 71. 
Ciocârlia 210, 
Ciochină 128, 131. 
Ciolpan Patraşco 155. 
Ciolpan Dragan 156: 
Ciolpan Ghiorghiţă 304. 
“Ciolpăneasa Agafia 204, 
Ciolpanovici diac 198 
Ciorăni 63. 
Cioroban 140; 
Ciortova 136 
Ciuhur 44, 
Ciuhureanul Lupe 204. 
Ciurbea 53, . | 
Ciurean Gh 7: 
Ciurlan 105. 
Ciuteşti 121. 
Clanţa vatag 85. 
clucer 2, 137, 
Cobăle 140 
Cocora Grigore stolnic 119, 125, 129, 157,178, 184; 185, 

180. 205;—spatar 153. 
colocol 170 (bumbi) 
comis 5; 549, 
comişel 49, 
Conachi vornic 75. 
Condrea parcalab d Neamţ 56;. 101. 116. 201. SS 
Constantin RareşVodă ], 5,201,. Copanca 152, 
Corlat Mihai diac 81. 
Corlat Vasile 81. 
Corni 156, - 
Corod P. 81, 82. (spiţa—)



— 231 — 

Coroi Manolache ban 26. 
Coroi Ştefan 210. 
Corozel 21. Ă 
Costachi lordache ban 63, 85. 
Coste ţigan 42, 48, 218. . 
Coste popă 50. 
Coste aprod 193. 
Coste paharnic 37, 47. 
Coste parcalab de Roman 73 

—pare. de Neamţ: 56." 
Costeşti 122, 150: 
Castano Victor 62. 
Cozma 56, 74, 102, 133. 134, 

185, 213. 
Cozma Dumitru 206, 207. 
Cozma biv camaraş 121 (spiţa). 
Cozmescul Jurj 73. 
Cozmeşti 73. 
Costin 105. 
Crâc(ovici) Petre 5-7, 20, 23, 

201—parcalab de Neamţ 22, 

37, 47, 60 —parcalab de Ho- 
tin 162. 214. 

Cracalie 5]. 
Crăciun 114. 
Crăciun 63, 132, 147, 215. 
Crăcina lon 98, 
crăesc ; neamul— 181. 
Crăeşti 181. 
Crasna 1, 38, 97, 200, 201. 
Crasnicovţa 190 
Crăste 50, 53, 66, 188. 

Crastea pop A de N 

răstea parcala e Neam 

37, 47, 178. i 
Creţul 78. 
Creţeşti 3. , 
Cristea 78, 80, 164 (uşier). 
Cristea diac 89. :3, 223, 

Cristeşti 122, 171. 
Cristovici Damian uricar 155, 

156, 185. 189. i 
Criva 119. 
Criveşti 145 
Crupenschi Const 77, 122, 133, 
187, 198. , 

Crupenschi Nec. căpitan 196.   

Cucoana 215. 
Cucorănesc, neamul — 181. 
Cupcea 8. 
curtea . domnească. din Boto- 
"sani 77. 
Curva;.gura— 4, 5. 
Cuza Arghire ban 122, 208. 
Dajbogoae 153. 
Dămăcuş stolnic 53. 
Damian uricar 156, 199. 
Dămieneşti 198. 
Dan 38, 63. 
Dan din Tătărăni 77. 
Dan visternic 5, 7, 60; —spa- 

tar 201 — portar Sucevei 20, 
21, 214 

Danciul 144. 
Danciul lie 147, 172. 
Doncul lon parcalab de Neamţ. 

20, 23, Sai 
Danco lurie spatar 60. 
Dăneşti pe Elan 177. . 
Daniel protopop ot Neamţ 55, 

56 na 

Daşcov 20. 
David 105, 199. 
Deatel (prisaca lui—) 53. 
Debrici Paul clucer, polcovnic, 

2, 53, 137, 158, paharnic 39, 
51,— ot Mitropolie 84. 

Dejjugaţi 46. 
delniţă 97. 
departamentul pricinilor stră- 

ine 132. 
Derţsca 70. 
Despot lon Vodă 1, 202, 

221. 
diac 49, 78, 196, 210. 
Diaconu 77. 
Dienis spatar 5I. 

Dinga Petre 89. 

Dinga Marica 89. 

Dinga lonaşco diac 89 

Dinga Sava 90. 

Dinga vornic 67; — postelnic 
73, 90 (spițta—).: 

Dingan lon 48, 49, 136, 144
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Dingoae, jupăneasa hătmănoae 
— 201. 

Direptate Luca 73, 
Dobrana 8. 
Dobriţa 190. 
Dobroneaga 66. . 
Dobroslav 66. 
Dochia 49. 
Dohodot 50. 
Dolniceni 57, 89, 
domnesc; fost — 139, 
Dorohoi, ţinutul — 79, 202, 226. 
Drăculea Radul 8. 
Drăculeşti 8. 
Drăgălina 116. | 
Dragan 140, 211. 
Dragan vel logofăt 199. 
Drăgăneşti 167. 
Drăgeşti 40, 41. 
Drăghici 225. 
Draghina 50, 83. 
Draghiţa 50, 98. | 
Dregomir, cneaghina lui — 199. 
Dragomir vist. 25, 114. 
Dragomir ţigan 97, 
Dragoinireşti 76, 91, 91, 96 
Dragosevici Coste 5]. 
Drăgulea 161. 
Draguş 6, — 2 armaş 46; 221. 
Dragoş lon 26, 98, 114, 141, 

201. 
Dragşan 6. 
Dragul 66. 
Drăguşani 140, 129 (pe Prut). 
Drăguţa 128, 131, 207, 208, 

92, 93. | 

Drahna 215. 
D'axin parcalab de Neamţ 

155, 156, 157, 189, 
Dresl.ve 36 
Drobişte 206. 
Drăghici 17, 89. 
Drăghici vatav J40. 
Drăghici Mărica vist. 114 
Drăghici preut 80. 
Drăghici ilişar 173. 

    

Duma staroste de Hotin 210. 
Dumbravă Dum u?ieăe=33- 
Dumbrăveni 62, 169, 
Dumeni 78. 
Dumitra, pârăul — 63. 
Dumitraşco log. de divan 63. 
Dumitru 78, 138. “ 
Dumitru popă 111, 121. 
Dumitru diac 78, 138, 163. 
Dumitru şoltuz 77. 
Dumitru comişel 49, 92, 
Dumitru portar Sucevei 47, 

97 “ 
Dumitru paharnic 23, 214. 
Duşca 98. 
Duscina 133 
duşegubina 165. 
Duşeşti 155, 
Efrim 106, 108, 201, 
Elan 3. 
Elixeşti (Căutişani) 196, 
Elisafta 26, 201. 
Eremia 121, 134, 207, 
Eremia vatag de Suceava 74, 

75 or PRFEERIITTEt 

Eremia vist. (Evloghie) 59, 61, 
101. 

Evdochia 113. 
Evloghie dascal slovenesc 33, 

34, 108, 158, 191, 194. 
Evloghie Gheorghe dascal 7, 

63, 76, 159, 208. 
Fădor 211, 
Fălciu, ţinut 3, 139, 
fals (uric—) 21]. 
Fărleşti 67. 
Făşcă 2 (etimologie). 
Făşcani |. 
Fauri 38. 
Fedea lle 23, 38. 
Fedora 215, 220. 
ferăe, 80, 225; ferue „110 zloți 

153, 191. 
Feşte lon 149. 
Fete de Novograd 210. 
Filip 95; — spatar 162, 
Fiorea [l2.
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-Focşa 196. 
Foltat 172. 
Francea 26, 27. 

Frăsina 138. 

Fcaţiian 49, 136, 144. 

Frăţi!, ţigan 10 ! 

“Frumuşeni 64. 

-fune 25, 64; întreagă 97, „0 

fune 50 aspri, 25, jumătate 

fune pe un cal vânăt în bu- - 

esiru 64, 
“fură (a—), a furat un cal 63; 

“Futeşti 6, 7. 
Gafa 215 
Gaftona Trif 172, 173. 

-Gaico 215. 
Gălăşeşti 49. 
Galeş Gavril 48. 6! 

.Galima, ţgan 195. 

Galbeni 49. 

Gaibănul 48, 138, 141, 198. 

Galbănul Andreica 190. 

“Gălcescul S:an 64. 

Gangur parc, de O.hei 210, 

Gânscovici Dum. diiac 104. 

220. 
Gărbăscul Andreica vatag 193. 

„Gărbeşti 107, 108, LI, 193, 

194. 
Garcia Erina 116. 

Garcini 150. 

Gargănul 194. 

Gaspar Toader diac de di- 

van 36. 
Gaţul 172. 
Găureni 145. 

Găureanul 91. 

-Gavanul 66. 

Gavril 136, 139. 144, 225. 

Gavril popa 171. 

Gavril vatag 144. 

Gavril visternic 206. 

Gavril parcalab de Hotin 106, 

678 ; — vornic 20; ==E] lo- 

gofăt 74, 16, 167. 

Gavrilovici Grigore 49, 119. 

  

    

Geamăna 68. 
Ghedeon 161. 

“Ghedeon vel vatag 151. 
Ghedeon Popa 89. 
Gheanghe Cozma parc. de 

Roman 10. 
Gheanghe lonaşco haiman 195 

Ghengheoaea Anisia hatmă- 

neasa 197, 198. 

Gheorghe 112, 187. 

Gheorghe uricar 152 

Gheorghe clucer 224 

Gheorghe paharnic 151 178, 

185, 189; — visternic 102, 

— hatman 197: parcalab de 

__Roman-5, 1, 189, 201; par- 

—Caiab de Hoiin 148, 157, 

vel logofăt 117, 120, 125, 

122, 190, 205, 220. 

Gherase soltuz 7, 196. 

Gherasim lon 22, 23 128, 

131, 224, 225. 

Gherman 78, 225. 

Ghica lordachi 71. 

Ghica Leon Dumbrăveui 54, 

57, 61, 102, 162, 179. 

Ghiga 181. 
Ghighişoae (matca — ) 39. 

Ghindă 40, 105. 

Ghiorma postelnic 66. 

Ghitcăuţi 226. 

Giosâni 172. 

Giosanu Matei 172. 

Giuleşti 61. 
Giurcan Şandrul cel orb 3 

Giurcani 3. 

Giurgea 96. 

Giurgea Iosip 48. 

Giurgea parcalab de Roman 

162. mea ma? 

Gliga 6. 38, 
Gliga popă 113, 138. 

Gligore 9, 81 

Gligore popa 49. 

Gligore diac 196 

gloabă „să dea el 6 boi“ 152. 

Glodeni 23.
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Goian parcalab de Chilia 210. Golăe  Steful pafianrie=—143, 
148, 162; spatar 78, parca- lab de Roman 116, 125; parcalub de Neamţ 119, 125, 
129, 157. 

Golăe Ion vel logofăt 93, 102, 104, 129, 218. | 
Golăescu parcalab de Roman "ere na e  niaia 129. 175, (de Neamţ). 
gomenic (păsărar) 36. 
Gonţe paharnic 98 
Gore Paul 120, 126. 
Gorştină 167. 
gramatic 53, 
Grămătici, sat 97, 
Greaca 177 . 
Grecul 3, 156. 
Grigore preut 89, 
Grigoriu loan iconom 17. Grigul 215. 
Grincovici pare. de Hotţin..56. Grindu 137. ati 
Grozav 132, 147, 215, 216, 221. 
Grozav Gavril 161, 162, 
Grozea 16, 225, 
Grozea aprod 208 ; — comis 93, 94 (spiţa). 
Grumăzesc, neamul — 181. Gugnea 215, 
Gurie Hagi vatav 17. 
Guriţa Alex, asesor 12, 102, suţul 215, 
Habil 215. | 
Hădărăeşti 62, 206. 
Hădelea, gârla — 137, 
Hamarţu 218. 
Hamza Trit 5, 7, 69, 201. Hamza diac. 47, 51. 
Hâncul parcalab de Roman 32, Hapca 215. 
Hărrovici loan Parc. de:Hoţin 20, 23, 212, Meli Hărrovici Gavril 3 log. 220, 221, 223. 
Harhas lon Sulger 139. 

  

Hariton egumen Moldaviţei 100. Hărlău 27, 51, 57, 186 
Hărman parcalab 83, spiţa 84. Hărtan 27, 28, 31, 32. 
Hasan 213. 
Hasan Dumitrașco uricar 214. Haşco 215, 
Hăsnăşeni 145, unde a fost Hasnaş 145. 
hatman 101. | 
Hearlic Ion 177, 
“Hearţea Onciul 206. 
Hearţeg 55, 56, 
Heleşteni 48, 144, 

-Hervasia 9, 
Hilip 122, i77. 
Hilip Vatag 132, 147. 
Hilişăul de jos 70. 
Hoceşti 145. 
Hodco_de la_Turje 16. 
Holohoreni 215, 220, 221, 223, Homoceanul Vasile 90. 
Horga vatag 50, 51. 
Horâiata 38. 
Horuji (cazaci) 161, 
hotar-ă (stălpi şi bouri de —) 

167, hotar ales din pustiu cât 
pot să trăiască 3 sate 53. 

Hotin, . ţinutul — 62, 86, 186, "206, parealabi de — 201, 
Staros-e de —210, 
comitetul rânduit pentru cer- cetarea moşiilor din ținutul — 122, 162, 200, 208. 

Hrăbor postelnic 5, 7,6,2.1. Hrăipan 141. | Hrăman 20. 
Hrană spatar 56. 
Hrincovici Iraşco 210, 
Hrisantie arhimandrit  Goliei 

135, 165, 166, 167, 170. 
Hromşa biv ureadaic de Ste- făneşti 76. 
Hrușca selişte 4. 5. 

udici Petre vornic 52, 177, 179.
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Hudici laţco 210. 
- Huhule paharnic 141, 142. 

Hurdugi 138. 
Hurmuzescu Dragomir 81. . 
Hurul Danciul parc, de Neamţ... 

5, 1, 60, 201; pare. Ge Ho- „|. 
tin 60. 

Hurul Efrem 5, 60, 201. 
Hurul Armanca i44 
Hurul Lupe parc. 124 

Huşi.2, 8, 47 6! 137 (oco- 
ful târgului —) 202, 214. 

-” lacoş vist. 118. 
laderi Mih. uşerel 43. 
lalpuh 38. 
lancu Vvd Sasul 114. 132, 153. 

134, 136, 137, 138, 140, 

141, 142 (cu fii săi Ale- 
xandru şi Bogdan), 143, 144, 

145, 147, 148, 149, 152, 

158, 161, 162, 167, 170, 

173, 224. 
lane postelnic 25, 116, 119, 

125, 129 205. 
lane comis 143, 148, 162. 

lane vist. 66, 157, 178, 18, 

189, 
lane psrcalab de Neamţ 101. 

laşi, 6; 11, 12, 33. 41. 76. 78. 

_'80, 81, 84, 93, 102, 104, 

(cănd au ars lon Vodă —-) 

107, 108 (un furt la —) 109, 

111, 112, 117, 120, 121, 126, 

128, 133, 134, 143, 148, 158, 
174 175, 179, 182, 85,187, 

189, 193, 194 195, 198, 199, 

205, 208, 2.6, 218, 220, 223, 

225, 226 măn,si.lon din— 71]. 
laţco lon pârcalab de Roman 

5, 7, 20]. - 

iazer la Copanca 15. 

Ichim 105. , 

Ignat 26, 27, 70, (lhoat) 173. 

llca 128, 131, 139. 145, 173. 

Ilea jitnicer 114, 184. 

Ilea pitar 193. 

Tea visternic 200 'spiţa —) 201. 

  

  

llea parc. de Roman 143, 147, 
162. , 

llea vornic 130 (spiţa —)132. 
leana 23, 38, 124, 1-5, 201. 
lie 6, 
lie preut 238. 
lie şi Ştefan Voevozi, fii lui 

Alexandru cel: Bun 22, 27,. 

31, î14, 148, 215, 222. 
lliaş Vodă Rareş 1, 2, 4, 5,. 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3%, 
4i, 60 îcu fraţii săi Cons- 
tantin şi Ștefan 62, 85, 200,. 
201. 

llieşei 173, 
lieseşti 91. 
lieş 139. 
ilinca '78. 

„Wisalta 161. 
ilişar 173. 
loachimoviii Petrică 210. 
ioana 134 
lon 4, 5, 16, 38, 43, 63, 78, 

196, 207 
lon diac 55, 70 
lon comis 49. | 

lon visternic 77, 47, 74, 75, 

214, 

lon Danciul parc. de Neamţ 
37, 47, 214. 

lon popă ot Hotin 86, 116, 

119, 125, 129. 
lon Vodă cel Cumplit 78, 80,- 

89, 101, 107, 108, 135, 164, 

215. 
Jon Vodă Alexandrovici 32, 37,. 

38, 47. 
lon Botezătorul 179. - 

lonaşcv 44, 49, 50, 128. 131, 

144, 145, 150, 207. 

Jonaşco diac, 57, 143, 146, 191.. 

lonaşco popă 141. 
lonaşco pare. de Roman 7. 

Ioniţă 195, 207. - 
lovan preut !8 
loanăşeşt: 63 
Irina 26, 207.
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isac 49, 138 
“Isac aprod 74, 75. 
Isac vornic 210, - 
Isăceşti 103. 
Isaia 141, 

“Isaia egumen 17]. 
Isaia Isac 78. 
isaico 89, 
Iscariotul 61, 
ispisoc sârbesc 134, 207. 
Istina 9. 
lucaş T. 213 
lucşeni 93, 94. (Iacobeni). 
lucşăşti 62. 
luga visternic 210. 
luga postelnic 210, 
"lurâșco (Vartic) vel vornic ță- 

rii de sus 143, 148, 162 18|; 
parcalab de Hotin 185, 189, 
205. înmuiat 

luraşco Gligore uricar 86, 87, 
126, 165: 

lurie spatar 5, 7, 201. 
lurşa 208 

“Ivan 8, 5, 149 
Ivan vel logofăt 66. 
Ivanciu 1. 
Ivanco 208. 
Ivaşco vel vornic: 98. 
Ivul armaş 46. 
Jzvoarele 74. 
Jăgne Toader 140. 
Jargălău Ene 141. 
Jijia 78, 91. 
jitnicer 184, 
Jolcujani 9. 
“Jora Mihai comis 57. 
„judeţ 79 „într'un judeţ să fie. 

amândouă moşiile“ 202 
jurământ cu 24 oameni 80, a 

jurat cu 24 boeri şi. oşteni 
aleşi din Curtea domniei 
meale 224. 

'Juri 107, 108. 

man 143, 148, 
băbuşcă 78. 

"Jurj vist. 73; parcalab de_Ro=.-|- 

  

  

    

Ladiansca (țara —) 199, 
Lainoiul, dealul — 25, 
Lal 64, 
Lăpuşna, vatag de — 152. 
ținutul — 210. 

Lăscani 40. ” 
Laslău globnic 214 
Lazor 3, 8. 
Lazor comişel 80 — vatag 150, 
Lazor lliana 91, 96. 
Leahul 38. 
Leahul diac 182. 
Lealea '70. 
Leca Junius 26, 
Leondari C. sluger 28, 39. 
Leontinei (Broşteni) 31, 3, 
Leontia Tudor 34. 
Lepădat paharnic 25. 64. 
letopiseţ 86. 
Liciul post. 32, 37. 
Liciul Ion 141, 
Liga Mircea 107, 108. 
Liuca 139. 
Liteni (condica --) 202, 
Litovie 215. 
logofăt 2. 
logofăt de divan 50, 63. 
Lohan, gura — 38. 
lua (a—) a luat 6 boi 158. 
Luca 116, 133, 171, 181, 226. 
Luca Sava 102, 206, 207. 
Luca diac 80, 107. 
Luca sulger 167, 
Luca stolnic 210. 
Luca parcalab de Roman 157, 

185, 189 - 
Lucăceşti 69. 
Lucaci 76, 111. 
'Lumireni 52. 
Luneşti 46. 
Lupan 188, 
Lupşe, popa — 188. 
Lupul 208. * 

Măcin lon 98, 99, (spiţa —), 
Măciucar 77. 
Magda 38, 128, 131. 
— 

(spița —). 
i i
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Magdalina 48, 73, 78. 134. 148, 

î202-(pătcălăboaea) 207. 

Malca 69. 
Maldăr 86. 
Măleşti 76. - 
Malic 152. 
Maliua 91. 

Mătinescul Drăghici 95 96. 

Mănăileşti 122, 133, 147. 
Mănăstire 38, 40, 59, CO, 193. 

—Măndieăuţi 62, 122 296. 
Măndrea, curtea — pe Siret 52. 

Măndreşti 89, 177, 178 

Manea 89. 
Manea pah. 66. 
Manole T. <ulger 62, 206. 

Marcopol 33, 117. 

Maria 26, 75, 140, 208. 

Mărica 1, 20, 73, 78 (cnea- 

ghiva) 83, 89, 92, 99, 133, 

138, 161, 162, 196, 201], 206, 

220, 
Mărina 9, 38, 112, 124, 140. 

141. 
Mărunta 215, 221. 

Măruscina 138. 
Maruşca 9, 48, (— Mica), 85, 

145, 171, 181. 
Maruţa 62 
Matei 17. 
Mateiaşi vel logofăi 2, 5,7, 

61, 202 
Mateeşevici T. caminar 42, 43. 

„+ Vau irimes în so- 

lie pe T. Matieşevici din.ce- 

tatea Şucevei la. fratele dom- 

“sei mele Mircea Vodă 43, 

Maţgros 7l. 

Mavrodin avocat 191 194. 

Maxim biv. parcalab 88. 

Maxim 150. 

Maxim Gaârbea 206. 

Maxineşti 200, 201. 

Medelean stolnic 20, 23, 214. 

„Meletie Vasile 49. 

Mereuţă aprod 167. 

Micaci 50, 51. 

  

  

Micul Bărbosul 80, 
Miclea 22. 
Miclea parcalab de Hotin 37.- 

Miclescu Emil 2. mem 

Micotă 12, 112 (spiţă —). 
Mihai 138. 

Mihai vornic de Botoşani 77. 

Mibai visternic 98, 198. 

Mihăilă 16, 122, 132, 147, 

Mihăilă pisar 28, 31. 

Mihăilă satrar 16. 

Mihăilă Pătru fiul lui Vodă A- 

lexandru Lăpuşneanu 47 —. 

frate cu Bogdan Vodă Ale- 

xandrovici 73. 

Mihailescul Cristea uricar 88,- 

148, 162, 164, 165, 166, 167 

168, 170. 

Mibailescul Constantin 41. 

Mihailescul Isac 164. 

Mihălcăuţi 62, 206. 
Mihnea 24. 

Mihnea Vodă cel Rău 97. 

Mihul 215. 
Mihuţ 4, 5. 
Mijloceni la Bacău 62, 

Milcov 12. 

Milişeu, mănăstire în Serbia 68. 

Mircea 38. 

Mircea Vodă Ciobanul 43, 44, 

66, 97; înrudirea lui — cu 

Alex. Vodă Lăpuşneanu 44, 

Mircea vistiernic 53. 

Mirceşti 73. Și 

Miron parcalab . de-Neartfţ 5, 

7, 60, 201, — parcalab de 

Roman 117, 185, 205, 207. 

Miroslav 89. 
Miteşti 55, 56, 101, 102, 188, 

189. 

Mituliţa 210 
moară 64, 152 (mori). 

loc de—40, 193; cu moară 

55, 56; moară în Racova 46, 

moară în Siret: 161. 

Moga 213.  - 

.% 
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„Moga spatar 47. 
Mogo;a 141. 
Mogoşeşti 127—:3]. 
Moldova 14 seqgq; — apă 204. 
„Moldaviţa, mănăstire 59, 60, 61, 100, 10tT(Hram Buna- 

vestire) egumen — 152. 
Moghilă lov vel logofăt 2], 24, 

33, 37, 39, 47, 171, 190, 
214, 224, (când a perit lon Moghiiă logofătul). 

„Moghilă Eremia vel vornic ţă- 
rii de sus 157, 177, ISI, „185; paharnic 224, | „Moghilă parcalab de Hotin 5, 7, 60, 72, 20. înmnanaaii 

Moghilă Teodor 177. 
Moghilă. Vascan postelnic 20, 

23, 214. 
„Moghilă paharnic 73. 
Moghilă Gh. Episcop de R&- 

dăuţi 177, 
„Moghilă Simeon aprod 177,224, Moghilă Greaca 177, 224. 
Moghilă Scheauca 224. 
Moruzan 215, 220. 
Moscovanul Oae 27, 134. 

„Moscovanul Cristina 27. 
Moscovanul Isac 134. 
„Moşul 77, 172 
Motăş Mihai 213. 
Moţoc Ion vornic 32 37, 47. 

135 spiţa —), 134, 135 (Mo. 
ţoceşti). 

Moţoc (doamna din Brusturi), 
164, 165, 166, 167, 170. „Movileni 102, 

Muncel! 99. 
„Munteneaseă, fara — 77. 
Murgu Cozma vornic țării de jos 71. 8, 86, 10|, 116, 119, 125, 129, 173, 205. 
„Murgu parcalab de Roman 116, 125, 129, 205. “i „Muşa 40, 204, 
:Muşat 25, 

  

Naaradea 218. 
Nădăbaico Ion vornic 201 23; 

181, 190, 2i4; parcalab de 
Roman,129; spatar 157, 185, 
189, 

Namnota Oancea 52, 
Nan. 10, 64, 
Năneşti 142 
Nărnova; obărşie — 125, 
Nastasia monahia 83. 
Nastea 6, 57, 148, 166, 170, 

181, 25. 
Nastieni 187. 
Nasulea Ion 91, 
Neacşa 4, 5, 12, 141. 
Neaga 38, 105, 14;. 
Neagoe Irina 150. 
Neagoe 66. 
Neagoe stolnic 201 
Nsagoe camaraş 150 
Neagoe parc. de Hoţin 20, 23, 

32, 202 — logefat"9%; 53 
Neagoe preut 783 
Neagul stolnic 60, comis 220. 
Neagul parcalab de Hotin 37, 

44, 47, 78. 214, atu 133 Neamţ 167, 186; ţinutal — 133, 156.170; 177; parcalab d: 
— 201, 210; ocolul — ( 
mănăstirea 152, 171 (să- beri), 

Nechita 27, 28, 31, 32, 175. Nechifor 150. 
Necoară 83, 150 
Neculea stolnic 102, 
Necule Ene 3, 
Nedelco log. de divan 50. 
Nedelco vel vornic 66. Negrila, 53, 56, 
Negrilă stolnic 5, 7; paharnic 

210. ! 
Nemţeni 4, 
Nenovici Zaharia talmaciu 26, 

7 
Neofit 14, 
Nestor 40, 125, 194, 

ica uricar 197,
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Nicheea 61, 179. 
Nicoară 12, 161, 162. 
Nicola parcalab de Neamţ 143, 
148 — parc. de R6ihan 178, 
spatar 143. 

Nicolaescu Stoica 85. 
Nicula portar de Suceava 162. 

Nigrim 63, 64. Pati 
Niţă 172. 
-Novograd 201î, 210 (Roman). 
Oană 40. - 
Oană vornic 140 (spiţa —) 139, 

173, 174. 
-Oance gramat.c 5! 
Obârşia 76, 158; obârşia Năr- 

__ nova 125. 
Oblastia Basarabiei 17. 

obezi 97. 
obreagie, supt — 8, 

„Obreja 140. 
Obrotina 1309... 

Odechia 12, 23, 111, 171. 

Oglinzi 170, 167, 164, 165, 166. 

Oglindeşti 167. 
Ogrencea; obărşia — 52. 

ojerel (colier) 170. 

Olenca 73, 206. 
On —un 48. 
Oncăuţi 181. 
One 78. 
Oaciul diac 167. 

Oniceni 91. 
Onişcani 41. 
Oniţ Nicoară 107, 108, 110, 

193, 
Oaiul 215, 220. 
opis 44. 
Opre 150 
Oprea vatag 46, armaş 88. 

Oprişa, apa —116, 88. 

Oprişeşti 213. 
Orăşani 62 
Orhei, ţinutul — 220; parca- 

„ab de — 101. 
Osoiul 182. 
„Oteşti 48, 49, 50, 51, 76, 105, 

114, 138, 140, 141.   

„Oţei Gavril 141. 
Oţeleşti 20. 
Păcurar 171 (spiţa —). 
paharnic 2 seqq. 
Paladi C. vornic 59, 76, 91, 

(logofăt). 
Păladoae logofeteasa 122, 
Palaga 38. 
pământuri, casă cu 23 pămân- 

turi 206, 
Pană stolnic 66. 
Pângăraţi, mânăstire 186. 
Pătru Oană 201. 
Pântelei, casa lui — 161. 

Părasca 16, 36, 49, 138, 173. 

Părăva loan 9 (familia —). 

Pârăul alb 76. 
_ Pârăul negru 61. 
parcalabi de Roman 5 seqqg, — 

— de Hotin..5 seqqg— de 

Chilia 220”de Neamţ 5 seqa. 
de Cetatea albă 220. 

Pardos 107 
părgari „I2—“ 195. 

Pașa parcalab de Neamţ.73, 

Paşco comis 32, 37, 47; — 

parcalab de Chilia 220. 

Paşco Oană 107, 108. 

Pătraşco 221. 
Pătraşco vatag 161, 162. 

Pătraşco biv parcalab 102, 

Pătraşco ceaşnic 5. 7, 60, 101. 

Pătraşco Vodă al Valahiel 24, 

26. 
Păuleni 12. 
Păuleşti 83, 84. 

Pavăl diiac 224. 
Peliş 150, 
perilipsis 76. 89, 159, 205. 

Petrea Maria 95, 138. 

Petre judele 167. 

Petre parcalab de_Hoţin..143 
— parcalab de Roman..1 19 

Petre vornic 56—parcalab 152. 

Petriman 215. 
Petriş 75. 145. . 

Petre şi Pavă! apostoli 179.
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Petre vătag 78, 109, 190, 193, 
194. ' 

Petrică 12, 150. 
Petrică portar 46, parcalab de 

Roman 56. . 
Petricăâico 175, 
Petriciaico lon visternic 20, 

23, 
Petricheiu 12, 
Petru Vodă Rareş 6, 16, (tatăl 

lui Stefan Vodă) 31-36 46, 
57, 59, 98, 111, 116, 128, 
131, 135 (tatăl lui lancu 
Vodă Sasul), 152, 181, 190, | 
201 (tatăl lui liiaş Vodă). 

Petru Vodă Alexandrovici 32, 
Petru Vodă (vă dni lw— ai Mun- 

teniei 64, 66. 
Petru Vodă Șchiopul 83, 84, 

85, 86, 88, 89, 92, 99, 100, 
101, 103, 105, 106, 108, 109, 
110, 111, 113, 115, 118, 119, 
121, 122, 123. 124, 125, 127, 
128, 133, i39 (a doua dom- 
nie — 1, 155, 156, 157, 162, 
166, 173, 174, 177, 178, 179, 
181,182, 184, 186, 188, 189, 
190, 191, 193, 194, 195, 197, 
199, 204, 205, 206, 207, 208, 

| 218, 221, 223, 225. 
„Piatra 3 ocolul târgului— 181, 
Piatra Jurj 53. 
Pihur parcalab 136. 
Pilipovschi visternic 206. 
pitar 193. 
Plăcintă 85. 
Platon popa 166. 
Platon C. pan. 2, 133, 147. 
Plăviceşti 25. 
Plaxa comis 5, 7, 20, 23, 60, 

201, 214. 
Pleviş 97. 
Plotuneșşti 99, 
poiana dela Chilia. 68; — mă 

nâstirii 111,192, — lui Tri- 
fan 27, 28, 31, 32, — cu pă- 
cură 67 — Costeva 68— Pre. 

  

luncilor 68 — Săcăturilor 68: 
Pojar Petre 98. 
Pojar Alontie 136, 137, 
Pojog spatar 116, 119, 125, 

129, 205. i 
pol sat 145. 
polcovnic 2.. 
Ponici spatar 153. 
Ponici Toader 152, 215, 
Popa Simion uricar 74. 
Popa Toader 132, 147, 
Popaleu 215. 
Popăscul Simeon postelnic 103, 
Popăscul Gavril 103 (familia), 
Popăscul comis 116, 119, 125, 

129, 195, '205; — paharnic 
10, 104 (spiţa—). 

Popăscul Vascan uricar 10. , 
Popeşti, de ocolul Romanului: 

157, 158. ! 
Poponeţ lon 172. 
Popovici Lusa uricar 2, 
Popşoae Maria 11. 
Porcariul 136. 
Poroseacea  parcalab de Ro- 
mau 73, sa, 

portar de Şuceava 5, 41. 
Poartă „a rămas înaintea— 158... 
posadnic 4, 
Posadnic, spiţa 6. 
poslădui (a—) 139. 158. 
postelnic 9, seqq. 
Prăjescul Nicoară diac 196 
pravile domneşti 15]. 
praxios slavon [8. 
pred (= înainte) 49. 
Preda 66. 
preț, pentru 2 drese s'au dat“ 

40 zloți; pentru un ispisoc 
s'a dat ]4 zloți, 190. 

Pricopie popă 70. 
prihodiştea Solonţului 67, 116,. 
prisaca lui Ignat 16, 62, 116, 

174. 
privilegiu 89, 104. 
Prona 103. 
Prut 8,83, 84, 119, 137, 139, 173.-
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Pungeşti 27, 31, 32; 34 (con- 
dica—), 116, 150. 

Purcar 49, 144. 
pustiu, în —8, 52 (loc din —), 

53 (două locuri în — 138. 
Răcăciuni 9, 49. 
Răcătău vătag 143 
Răcătău apa — 142. 
Răciuleni 152, 153. 
Răciuleşti 173. 
Racova. 46, 151. 
Racovăț 215, 221, 223. 
Rădăuţi, episcopia de — 177. 

Rădici stolnic 143, 148. 161. 

Rădiul Jung la Turia 16. 
Radul 97. 
Radul stolnic 25. 
Radul Voevod 25. 
Răduleşti 138. 
Ralet Dim. 74. 
răsuflată 186 

Răşca mânăstire 182, 204. 
Răşcov Alexe 52. 
Răut 17. . 
Răvăcani 145. 
Răzeni 71. 
Razul lancu spatar 71. 

Reapede aprod 76. 

Rocăşeni 137, 
Rogoieni 64. 

Roman parcalab de — 156 seqq. 

„_—de'ocolul târgului — 157. 
judeţul — 198; Episcopia- 206. 

Roman luraşco 99. , 

Romaşco 89. | 

Romaşco Toader diac 138. 

Roset P. voroic 139. 

Roset Lascar medelnicer 139, 

Roşca 64. 
Roşca Alex. 152. 

Roşca diac 193. 
Roşcani 186. 
Roşiori 27, 78, 102, 133, 134, 

158. 206, 207. 
Ruja Stoica 141. 
Ruija Sora 141. 
Rujavinţi 121, 122, 208. 

Surete şi lzvoade, Vol. XlĂ, 

  

Rugină Vasile şatrar 71. 
Rujinţi 186. 
rumpe (a—) uricul 36. 
Rus 25, 150. : 
Rusca 8 
Rusineşti 25, 65, 66, 97. 
Sacanul 49. 
Sacotă Cristina 112. 
Săcueni 78. 
Safta 190. 
salaş de ţigani 53. 
Sălceni 85. 
Sălceanu Gavril 85, 
Salomea 111, 189, 208. 
Sanco 215. 
Sanda 92, 93 
Saracineşii 101, 102. 
Saratineşti 53, 62. 
Sârbii 38, 85. 
sat domnesc 122, 133. 
Săulescu Mişu 146. 
Sava postelnic 47; — parcalab 

de Hotin 73. 

Sava 78 107, 108, 128, 131, 

133. 
Săveşti 167. 
Savin preut 41. 
Saxul 85. 
sch:mb pentru schimb 75, 202. 

scoala slovenească 108, 191. 
Scripiţeni 71. 
Sculaş Dimitrie 

poartă 50. 
Şcumpeşti 70. . 
Semenescul Viad 46. 
Serafineşti 10. 
Sima logofăt 22, 23. 

Simeon 4, 5, 49, 128, 131. 

Simeon Constantin 41. 

Siret 52, 55, 73, 101, 138, 162, 

177, 178. 
Slăvilă portar Sucevei 101 — 

vornic ţării de sus 125. 

Socol vornic 25. 
şodăş 46, 47 (etimologie). 
sodăşie 193, 
Sofiica 206, 221. 

vornic de 

16
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Sofiţa 62. 
Sofronia 9, 139, 171, 221. 
Sofronie. ieromonah 14. 
Sohodol, vârful — 213, 
Solomia 46, 75. 
Solominca. 122 
Solomon Ion visternic 143, 148, 
Solomoni, sat 63, - 
Solpnaia 218. 
Sora ţigancă 77. 
Sora 128, 131, 138, 149, 216. 
Sorca 6. 
Sorcu 97, 101, 108. 
soroc 186. 
Sorocinăuţi 55, 56. 
Sotna 9. | 
Sotu 98, 
Spancioc parcalab de Roman 37, 

spatar 5 seqq. 
Spiridon 221. 
Sprânceană . Gavril paharnic 

136, 137, 139, spatar 138. 
Sprănceană Teodor 136, 137. 
Sprănceană Irina 139, 140 (fa- 

milia). 
Stamati Ion pitar 78, 102, 133, 

158, 206, 216, 220, 221, 
223, 

Stan 207. 
Stan comis 157, 178, 185, 189. 
Stan spatar 66, 98, 175, 
Stan Radul 25. 
Stana 27, 28, 31, 32. 73, 190, 

208. 
Stana ţigancă 42, 
Stanca 73, 170, 1714, 221. 
Stanciul spatar 25. 
Stanciul comis 13. 
Stanciul Irina 141. 
Stângaciul lonaşco  parcalab 

155, 156. . 
Stănilă Dima 114, 141, 
Stănilă şoimar. 15]. 
Stanomir 141. 
Stârcea 114. 
Stărcea vatag . 102, 

  

    

Stărcea stolnic 56. 
Stărcul, părăul — 62, 
Stefan 9, 17. 49, 77. 
Stefan diac 112, 113, 159. 
Stefăneşti 76. 
Steful 140, 128, 131. 
Steful parcalab „de Neamţ 101. 
Stefan Vodă fiul lui Alexandru 

cel Bun 12. 
Stefan Vodă 8, 40, 215, 221. 
Stefan Vodă cel Mare 1, 20, 

26, 27, 38, 46, 63, 71, 3, 
89, 93, 107 108, 114, 119, 
128, 131, 133, 134, 145, 152, 
153, 161, 170, 177, 188. 204, 
208 209, 210, 213. 

Stefan Vodă cel tânăr 4,9, 41 
fratele lui Alex. Vodă Lăpuş- 
neanu 1. 81, 112, 139, 173. 

Stefan Vodă Lăcustă 153. 
Stefan Vodă Rareş 1, 5, 8, 14, 

16. 17,41, 201. 
Steţco 62. 210 (diac), 
Stoia 140, 25 (ban), 
Stoica 'sulger 88, 9, 140, 148. 
Stoe 64, 138. 
Stoican 66. 
Stoişan Drijan 63. 
stolnic 5. segq. 
Străjoacele, 70. | 
Strâmbii 114, 184. 
Strat Gh. 48, 49, 51, 105, 144, 
„149, 
Stratomir 105, 141, 149. 
Stravici Coste 145, 
Stravici Jurj 145, 146 (spiţa). 
Străjescul Ion 17. 
Stroescul Vasile 44, 
Stroicl Simeon vist. 116, 119, 

125, 129, 205; — 
Stroici vel postelnic 98. 

„Stroici Simeon caminar 167, 
Stroioae Maruşca 61. 
Stroici Lupul vel logofăt 133, 

134, 137, 138, 143, 146, 
148. 150, 152, 157, 162, 
170, . 175, 179, 182, 185,
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189, 191, 198, 199, 208. 
Sturza C. 152, — vornic 44, 
Sturza T. log. 143. 
Sturza post. 151. 
Sturza lon parcalab de Hotin „. 

7 7 9, 201, — hatriiăi 14, 
143. 

Sturza lie hatman 15 (genea- 
logie). | 

Sturza D. log. 26. 

Sturza Sandu Gh. 48. 

Sturzevici D. diac 16. 

Suceava 43, 48, 53, 56, 74, 

18, 19, 42 (cetatea —), 111, 

113, 135, 143, 152, 159, 162, 

167, 168, 170, 210, 177 (Mi- 

tropolit de --) 153 (vel va- 
tag de —). 201 (portar de— 
214. 

Suceava, apa — 40. 

Suceviţa 86, 177, 178. 
Suhăceni 122. . . 
sulger 88. 
Suţu Gr. Mihai Vodă 35. 

Şacovăţ 107, 108, 11, 193. 

Săndre 141. 
Săndre parcalab de Roman 60. 

Sandrovici Cozma 118. 

Şandru 5, 7, 38, 56, 201. 

Șarpe Cozma post. 56. 

Scheia, târg 196. 

Sendrescul spatar 20, 23, 214, 

__Şipote 20. 
Şişcăuţi 122. 
Şoirac 216. 
Soifrac Nastea 78. 

Sotrac Toader 78, 

Şoirăceşti' 78. 
Sofranco 215, 223. 

Şofranco lon comişel 223. 

şoimar 157. ! 

Soimăreşti 167. 
Şoldeni 63. 
şoltuz 77, 196. “ 

Stibor 161, 163 (spiţa). 

Șurin log. 98. 
şugubină de fete 41.   

Suliţeşti 200, 201. 
Talabă parcalab de Hotin,56. 
Tălăbeşti 189, 190, 
taleri 77, 171 (— cursţi) 172. 

Talmaciu Andrei căpitan 175, 

182. 
Tălveşti 91. 
Tămăşel 85. 
Tămaşul 26. 
Tămpa parcalab de Roman 60. 

Tatarii „când au venit-"Fatarii 
asupra lui lon Vodă 89; 

robie la Tatari 93; au pră- 

dat Tatarii ţara supt loan 

Vodă 135. | 
Tătărăni, lângă Botoşani 177. 

Tatomir 25 
Taţea, 215. 
Tâuteni 78. 
“Tăutul 79, 202. 

Tazlău, mânăstire 68. 
Teclea 50. 
Tecuceşti 38. 
Tecuci, ţinut — 190. 

Telea 150 
Teleagă 98. 
Teodor 62. 
“Teodosie monah 69, 113 (egu- 

men). 
Teotan, mitropolit Sucevei 177, 

178, 182. 
Terpeşti 3 (notă istorică). 
Tesca 220. 
tetravanghei 113. 

Tigheciul, matca — 38, 

Tiron 16, — diac 109. 

Titiul 38. 
“Toadea 107, 108, 128, 131. 

Toader 12, 49, 75, 78, 80, 122, 

138 (Teofan călugăr). 
Toader paharnic 20. 

Toader diacon 166. 

Toader vatag 138, 174. 

- “Poader parcalab de Roman 56; 

95; parcalab de Hoţia 143, 

162, 148; logofăt 36. 
"fodică 16.
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Tofan bătrânul 27, 28, (spiţa) 
31, 32. 

Toma 48, 64, 102, 138, 194, 
Toma loan 85. 
Toma visternic 196 — parcalab 

de Roman 178, logofăt 69, 
207, 208, 210. 

Toma vatag 128, 131. 
Tomeşti 181, 204. 
Tomiţa Grigore 62, 206. 
Tomşa 95. 
Topliţa 165, 167, 168 
Totruş 150, 
Totruşan logofăt 57, 
traistă turcească 107, 108. 
Trepăduş 174. 
Trif 8, 158, 296. 
Trifan ], 105, 158. 
Troeneşti 8. 
Trofin loan 9, 
Trotuş 150. 
Tudor logofăt 25, 
Tudor Petre 40, 41 (spiţa —). Tudor Simeon 45: 
Tudora 38, 107, 108, 213. 
Tudoran Parcalab de Neamţ 73; paharnic 181. =. Tudosă 208, 
Tudosca 173. 
Tudosia 62, 
Tudosiica 

63, 139. 
Tuducescu Iulius 57. 
Tufă 161. 
Tungujei 111, 192, 193. 194. Turcea parcalab de Hotin 73, Turcii, când au. prădăt Tur ciii. țara .la Părăul Alb 177. Turcul Marin Sulger 10], Turcul loan 215, 
Turia 12, 16. 
Tutova 150. 
Tuzora pe Bâc 40. 
țară, de la întemeiarea țării 187. Țarigrad 158. 
Tiban 193. 
țigani 10, 50, 197; 156 (cu 

(Costachi Scarlat) 

  

  

600 aspri) 212 (— robi) 105; 
150, 199, 123 (— fugiţi în: țara leşaşcă), 10 (dat în dar 
O ţigancă), 77 (roabă țigancă, Uda 25, | 

Udrea 38. 
ughi 50, 
unde le iaste casa 210, unde 

sânt casele lor 220; unde a 
fost Bratul 73, unde a fost 
Oană 73, unde a fost Onică 
91, unde este Alexa Râşcov 
52, unde a fost Silea 38, 
unde a fost Vălcea 38, 

Ungro-Vlahia 25, 
Ungurească 46. 
uraș, pecetea — 196. 
Urâta 85, 90, 9|. 
ureadnic 76. 
Urdeşti 63. 
"Urdiugaş (Dracea) 76.. 
Ureache Vană 53, 
Urecheni 95, 
Ursu 11], 145. 
Uscatul Drăghici 96. 
Userel 43. 
Vaverdea 215, 
Vâlcea 38—53 
Valea Sacă 123. 
Vălhovăţ 36. 
Vântul 50. 
Vartic postelnic 101, 167. 
Varticovici Petre portar de Su-. . 

ceava 5, 7, 60. 201, 
Varticovici Jurașco  parcalab 

de. Hotin-146, 119, 125, 205, 
129, vornic ţării de jos 157. 173, 178, 185, 189. 

Varvara 26. 
Vasco 218. 
Vasco Gavril 38. 
Vâscul preut 158, R 3 Văscan parcalab de Roman i, 30, 32, 37, 214 aa 

Parcalab de Hotin 47. 
Văscan 173, 201. 
ăscan stolnic 73.
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Văscanovici Dumitru diac 37, 

Văsiia lon 193. 
Vasilca 26, 27, 81, 
Vasile 40 
Vasile paharnic 49. 
Vasile popa din Brăila 77, 198. 
vatag 50 51. 74, 75 (—de 

Suceava) 95, 132, 193. 
Vatopedul; mănăstire 14. 
Veaveriţă losip parcalab de 

Roman 20, 21, 214 
parcalab de Neamţ. 32, 31, 
47. Eni 

Veaveriţoae 186. 
Veisa parcalab de Neamţ.20. 

23, 214. —— 
Veja, gura—în Sacovăţ 107, 

108. 
Veniamin mitropolit 35, 
Verdeş armaş 48, 144. 
Vereştea 49. 
vichii 139. 
vii 150. . 
Viliia 224. 
Vilna 128, 131. 
Viilna sacă 206. 
Viso ţigancă 42. 
visternic 5. seqq. 
visțernicel 196. 
Vişan 66. 
Vitolt parcalab de Roman 168 

Viad Vodă fiul lit Petru Vodă 

189, 
Viad parcalab 92, 93. 

Vlad comis 25, 224. 
Viad diac 49. 
Vlădeştii pe Racova 45. 

Vlădoian Natalia 26. 

Vladovici lon paharnic, talma- 

ciu 112. 
vlamnic (hlabnic): 27, 31, 32. 

Şchiopul 84, 129, 157, 178,       

Vlasă 85, 
Vlăsan 210. 
Vlăsineşti 122, 133, 147. 
Voanţă 218. 
Voica 145. 
Voica ţigan 42. 
Voina popă 138. 
Voinăuţi 52. 
Voiticăuţi 122. 
Voloscovul 122: 
volostea-laşilor 125. 
vornic de poartă 59 seqq. 
vornic Î seqq. 
vornicia cea mare 82 (nota). 
Voroneţ mănăstire 69. 
Vovrilată 39. 
Vucina 190 
Zăhăicani pe Ciuhur 44. 
Zaharia 70, 125, 140. 
Zaharia vornic 166, 168, 170. 
Zahoreani 220, 
Zălog 158, 
Zambrada Nec, 210. 
Zancea postelnic 51. 

Zăvoiani 112, 113. 
Zbiiare vornic 73; parcalab 

de Neamţ 210. 
Zbiiare 172. 
zde zapis (aici zapis) 49. 

zi „înainte“ de zi avenit 112. 

zloți 48, 128, 131.173, 194, 196. 

zloți tătărăşti 4, 6, 10, 12, 

23, 26, 27, 31, 32, 41, 46, 

49, 55, 56, 62; 70, 74, 15, 

18, 80, 81, 85. 91, 95, 9%, 

98, 99, 101, 103, 107, 108, 

112, 114,1 6, 119, 121, 125, 

128, 131, 133, 134, 135, 136, 

139, 142, 144, 151, 156, 166. 

188, 204, 206, 207. 213, 218, 

220, 221, 223, 224. 

Zolca 221. 
Zotov Vasile talmaci 132. 
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6943 April 14 (1435) Suceava. Stefan Vodă întăreşte vor- nicului P. Hudici pentru slujbele sale mai multe sate pe Siret, priseci şi locuri în pustiu , , , 6978 Sept. 5 (1470) Suceava. Stefan Vodă întăreşte lui „ Zambradă şi Vlasăn fii lui A. Coroi satul Buge- nii pe Botna Ja Lăpuşna (falş) . . . 7024 Dec. 10 (1595) Hârlău, Bogdan Vodă întăreşte A- nuşcăi cumpărătura ce a facut cu 300 zloți de la vărul ei lon diac îa Miteşti şi Sorocinăuţi pe Siret. 1054 Mai 27 (1546) Huşi. Petru Vodă Rareş întăreşte mânăstirei Moldaviţa dania, ce a tăcut Eremia vis- ternicul. din călugărie Evloghie, sa ul şi mănăstirea Sălăgenilor, pe Siret , . . . . 7055 (1547) regeste. Pentru Terpeşti (Bălănești) pe Elan. 7055 April 3 (1547) Huşi. lliaş Vodă Rareş întăreşte lui Borcea dvornic şi ai lui stăpânire pe satul Făşcani împărţindu-l în două . . . , E 7056 Noembre 26 (1547) regeste. Pentru Mijloceni, Bacău 7056 Mart 1 (1548). llieş Vodă întăreşte lui Bran, Mihul, lon şi Simion cumpărăturile ce au făcut cu 180 zloți în Hruţca de la gura Curvei de la fetele lui Cosre Posadnic , . . . . . . 7056 Mart 6 (1548). lliaş Vodă întăreşte lui Dragoş şi Dragşan cumpărăturile ce au făcut cu 120 zloți în a treia parte din Futeşti la Cărligătura, de la feciorii Sorcăi . , . . . . . . 7056 Mart 21 (1584) Huşi. Iliaş Vodă întăreşte lui Cup- cea şi la ai săi stăpânire pe sa'ul Drăculeştii între Troeneşţi şi Dobreni pe Prut în pustiu, . . 7056 April 5 (1548) Huşi. lliaş Vodă Rareş întăreşte lui Vascan, două sate pe Crasna, Suliţeştii şi Maxineş- ti, cumpărate de strămoşul lui lie vist, de la Oană ntece. . . . . . . > 
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7056 April 22 (1584) laşi, regeste. Pentru Jolcujăni . 

1056 April 24 (1549) laşi, regeste. Pentru Buzaţi la Ră- 

căciuni . . . . . . . . 

1057 Mai 8 (1549) laşi. lliaş Vodă întăreşte părcălabului 

de Roman Gheoghieş cumpărătura a 3 salaşe de ţi- 

gani de la Văscan Popăscul. . . , . 

1058 (1550), regeste. Pentru Avereşti . , . 

1058 Februarie 2 (1550) Iaşi. Iliaş Vodă întăreşte seliştea 

lui Micotă, zisă şi Păulenii cumpărată cu 130 zloți 

de la Neagşa, sâ 0 stăpânească pe din două: Ni- 

coară cu verii lui Toader şi Odochia . . . 

7060 Martie (1552). Hatmanul lon Sturza dă mănăstirii 

Vatopedul 200 galbeni, un vas de argint şi devine 

ctitor. pomenindu-i-se numele la 9 Noembrie în îie-- 

care an . . . . . . . . 

7060 Mart 31 (1552), regeste. Pentru seliştea lui Ignat 

ia Turie, . . , . . . . , 

7060 April 2 (1552) Huşi, regeste. Pentru Glodeni 

7060 Mai 14 (1552) Mai 14 (1552) regeste. Pentru Camănca 

1062 lanuarie 12 (1554). Pe un Praxiu, scris de pr. lovan 

7062 Mart 2 (1554) Bârlad. Alexandru Vodă întăreşte 

Măricăi stăpânire pe jumătate din satul Oţeleşti pe 

Berheci, ce-l are de la bunul ei Hrăman . . 

7063 Mai 12 (1555) Huşi. Alexandru Vodă întăreşte lui 

Mihail Motăş cumpărătura ce a făcut de la nepoţii . 

lui 'T. lucaş cu 100 zioţi în părţile lor din Oprişeşti. 

7062 Octombrie 30 (1553) regeste. Schimb între Mihăl- 

căuţi şi Măndăcăuţi la Hotin. . . . 

7063 April 24 (1555) Bârlad Alexandru Vodă întăreşte 

lui Anton şi llei cumpărăturile ce au făcut cu 125 

zloți tătărăşti în Glodeni de la lon Gherasim stră- 

nepot Simei logofătului . , . . , 

1065 Ghenar 23 (1557) Bucureşti. Pătraşcu Vodă întă- 

reşte lui Stoica vel logofăt cumpărăturile făcute în 

Rusineşti şi Plăviceşti, de la moşneni cu 6280 aspri 

turceşti ! . Mae , . . 

7065 Februar 3 (1557) regeste. Peniru Tamaşi la Bacău 

7065 Mart (1558) Hârlău. Alexandru Vodă întăreşte lui 

One Moscovanul cumpărăiura ce a făcut cu 60 zloți 

în Roşiori de la Ignat Camariciu E 

7066 April 6 (1558). Alexandru Vodă întăreşte lui Mihăilă 

pisar cumpărătura ce a făcut cu 350 zloți tătărăşti - 

în Pungeşti de la Nichita şi ai lui răzeşi . . . 

1065 April 6 (1558) laşi. Alexandru Vodă întăreşte lui 

Mihăilă pisar stăpânire pe Leontina (Borăşti) şi Pun- 

geştii din trei părţi . . , . . . 
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17066 April 12 laşi (1558) Alexandru Vodă întăreşte lui Anton gumenic satul Avrămeni pe Vâlhovăţsupt Dres- live pen:ru slujbele sale făcute domniei, , . 17066 April 14 (1588) laşi. Alexandru Vodă întăreşte ur- maşilor lui Dragomir şi Udrea Caşotă stăpânire pe moşiile de pe Lohan, Crasna, pe Horaiţa, la Chigheciu şi la Ialpuh. AIR . , 7066 April 14 (1558) Alexandru Vodă întăreşte împărţi- rea Drăgeştilor în două, la urmaşii lui Petre Tudor. 7067 Iulie 31. (1559) Suceava. Alaxandru Vodă Lăpuş- neanu intăreşte camarașului de Suceava T. Mate- 

la M. Iaderu uşerel. 
7067 August 7 (1559) regeste. Pentru Zăhăicani . 7068 April 3 (1560) Huşi Alexandru Vodă întâreşte lui 

deşti (Leuceşti) şi Dejugaţii pe Racova, cumpărate! 
7069 Februrie 15 (1561). Harlau, Alexandru Vodă întă- reşte lui Avraam cumpărătura făcută în Oteşti. 7071 (1561) regeste, Pentru Urdeşti, la Făiciu , . 7071 April 13 (1563) regeste Pentru Șoldeni, pe apa Dumitrei , . . . , . , 7072 (1564). Zapis romănesc. Plata capului lu; Crăciun pentru furtuşagul unui cal a lui Stan . . , 7073 lunie 11 (1565). Petru Voevod întăreşte lui Dobro- slav şi fiilor săi stăpânire în Rusineşti, atât baştină cât şi cumpărături . e . . . 7073 luli 34 (1565) regeste. Pentru Fârleşti . , 7075 August 6 (1567). Pe un aer dat de Lăpuşneanu bi- sericei din Milişev (Serbia) , , , . 7076 Ghenar 1 (1568) Ia;i, regeste. Pentru Voroneţ . 7076 Febr 23 (1568) laşi, Bogdan Voevod întăreşte Lea- ței şi lui Ihnat Cumpărătura făcută cu 50 zloți în Scumpeşti de la Anghelina . . . . 7077 (1569) regeste. Carte de judecată Pentru hotar între Rezeni şi Cigărleni . . , , „ . 7077 lulie 13 (1269) Suceava. Bogdan Vodă întăreşte fe- telor Lucăi “Direptate satele Cozmești şi Mirceşti pe Siret şi giumătate de vad în Siret , . , 

Eremia Stăpânire în Băloşeşti Cumpărat cu 70 zloți de la nepoţii să!, feciorii lui Ion visternicul . 
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Hromşa (Șchiopul) biv ureadnic de Ştefănşeti păr- 
țile din Măleşti şi Obărşia la Părăul alb, zălogite cu 
70 zloți de Reapede aprod- , . . . 

7080 Mart 8. Pentru Tăuteni, Dumeni şi Călugăreni 
7080 iulie 16 (1572) Zapis pentru Roşiori 

- A 

7081 Ma:t 27 loan Vodă cel cumplit întâreşte unora din | 

urmaşii lui Baloş pah. satul Holohoreni, a opta parte 

7082 Dec. 21 (1583) laşi. loan Vodă judecă şi dă rămas 

pe popa Drăghici în pâra ce a avut cu Lazor co- 

misul pentru ocină în Barboşi. Se pune ferăe 12 

. zloți în visterie . . a. . . 

7082 Mart 31 (1774) laşi. lon Voevod întăreşte lai Cris- 

tea Mihailescul părţile din Oglinzi ale fratelui său 

Isac, răscumpărându-le. . . . . . 

1082 April 13 (1574). Petru Vodă Șchiopul întăreşte lui 

Mihail Arvat şi lui Toader fraţi, cumpărătura fă- 

cută cu 350 zloți în Păuleşti pe Prut de la Anghe- 

lina monahia şi de la aiei, . , . . 

7082 August 6 (1574) regeste Pentru Miilocenii ot Bacău 

7083 (1571) laşi. Petru Vodă întăreşte nepotului lui Ghe- 

deon Popa şi Miroslav stăpânire pe jumătate sat 

Dolniceni . , . . . , . 

7083 (1575) regeste. Pentru Sălceni . , , . 

7083 Noembre 20 (1574). Letopiseţul lui Gr. luraşco uri- 

car, scris în Hotin de preutul loau , , . 

7083 Mart 12. (regeste) ispisoc gospod sărbesc de la dom- 

nul Petru Voevod, din leat 7083 Mart 20, prin cate 

se întăreşte lui Maldăr partea Romei din Sârbi 

7083 luli 11 (1575) laşi. Petru Voda dă rămas satul To- 

pliţa în pâra ce a avut cu Mihailescul uricar pen- 

tru hotarul satului Oglinzi pentru o moarte de om 

făcută pe vremea lui Bogdan. Vodă. . , . 

1083 lulie 20 (1575) laşi. Petru Vodă $ hiopul întăreşte 

lui Maxim fost parcalab stăpânire asupra a 2 ţi- 

gani, cumpăraţi cu 300 aspri de la Oprişa lui O- 

prea armaşul . . i. . . 

7083 Aug. 3 (1575) laşi. Petru Vodă întăreşte lui Miha- 

ilescul uricar cumpărăturile făcute în Oglinzi de la 

popa Platon şi Toader diacon. o. , 

7084 (1576) laşi. Petru Vodă întăreşte la 6 fraţi cumpă- 

rătura ce au făcut cu 300 zloți în Solpnaia de la 

Toma Albăscul vatag şi Hamarţu. . a. 

7084 (2)... 24 (cred 7054==1546). Petru Vodă Rareş îată- 

reşte nepoților lui lon Măcău satul Bogdănești pe 

Siret cumpărat de ia urmaşii: lui Pojar , « 
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7084 (1576. Zapis prin care Ileana Lazor vinde Urâtei cu 100 zloți o a cincia parte din Dragomireşti . 7084 Decembrie 14 (1575) laşi. Petru Vodă Șchiopul în- tăreşte lui Ion Golăe logofătul satul lucşăni pe Jijia - cumpărat cu 1000 zloți de la Sanda, strănepoata Grozei comisul, răscumpărată din robie de la 'Tatari 7084 Mart 18 ( 1576). Alexandru Vodă întăreşte lui Stoica o fune pământ. în Rusineşti de sus, cumpărată cu 4000 aspri, iar Mariei îj dă un aţigan 7084 April 1 (1576), regeste. Pentru Muncel , . 7985 Noembre 8 (1576). Petru Vodă întăreşte mân. Mol- daviţa satele Miteşii şi Sărăcineşti pe Siret luate în tărie de Eremia portarul Sucevei supt Ion Vodă cel Cumplit . , . , , , 7085 April 30 (1577) laşi Petru Vodă întăre;te lui Gavril logofăt cumpărătura cu 140 zloți a unei giumătăţi din a opta parte din Holohoreni de la nepoţii lui Haşco , . . . . . . . 7085 Mai 9 (1577). Zapis prin care Luca Sava vinde cu 110 zloți părţile sale din Roşiori Cozmei din Bărboşi 7085. lulie 9 (1577) laşi. Petru Vodă Schiopul întăreşte împărțala de ţigani între Simion Popăseul şi Lupul, 7085 lulie 20 (1577) laşi. Pătru Vodă întăreşte lui Ga- vril 3 log. cumpărătura făcută în Holohoreni cu 140 zloți, o jumătate din a opta parte de la Pâtraşco şi ai lui | . Pa . . 7086 Oct. 4 (1577) laşi. Patru Voda întăreşte lui Gavril Hârovici log. cumpărătura făcută cu 100 zloți: în Holohoreni părţile lui lon Şofranco şi ai lui, 7066 Mart 14 )1578) regeste. Pentru Oteşti. . 7086 Iunie 20 (1578; laşi. Petru Vodă întâreşte lui Ifrim şi fraţilor săi satul Gârbe, ti şi 2 mori în Şacovăţ şi pe Veja. 
7086 lunie 23 (1578) laşi. Petru Vodă. scrie carte la An-. dreica vatag în pricina datoriei de 800 aspri a ]ui Bărbăntă pentru Gărbeşti |, . . . . 7086 lunie 29 (1578) laşi. Petru Vodă întăreşte urma şi= lor. lui Nicoară Oniţ stăpânire pe moşiile Gâărbeşti, | Tungujei, dând câştig de cauză Şi lui Barbănţă cu al săi ca Corezeşi. . . . , . . 7086 Iulie 12 (1578) laşi. Petru Vodă întăreşte diacului Stefan cumpărăturile făcute în Zăvoiani — jumătate din sus—cu 780 de zloți de la Strănepaţii Marinei, 7086 August 9 (1578). Pe un Tetraevanghel, scris în măn, Bistriţa. |, , . . , , . . 7087 Oct. 6 (1578), regeste, Pentru Oteşti, . Li 3 
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7087 April 5 (1579, laşi, regeste,. Petru Strâmbii, pe Cra- 

cău . , . . . . Ă 

1087 April 8 (1579) laşi. Petru Vodă întăreşte Lu- 

căi şi soţiei sale Drăgălina cumpărăturile făcute la 

Pungeşti de la Irina Gărcin cu 100 zloți. . 

1087 April 26 (1579) laşi. Petru Vodă întăreşte măn. Râş- 

ca cumpărătura ce a făcut cu 1000 zloți în Tomeşti 

—două părţi—de la Gheorghiţa Ciolpan şi ai lui. . 

1087 Mai 28 (1579) laşi. Petru Vodă Şchiopul întăreşte 

aprodului Grigore Gavrilovici, satul Criva pe Prut 

cumpărat cu 800 zloți de la Crăciun Buciaţki. „- 

7087 luli 15 (1579) laşi. Petru Vodă întăreşte fiilor Ere- 

miei stăpânire pe a 6-a parte din B:loşeşti, cumpă- 

rată de tatăl lor cu 130 de zloți de Ia Cozma biv 

camaraş . . . . . . , 

1087 Aug. 8 (1579) laşi. Petru Vodă dărueşte satul dom- 

nesc Mânăileşti pe Bistriţa la 5 oşteni, care au dat 

domniei 3 cai . . . . . 

7088 (1580). lancul Vodă întăreşte împărţala ce şi-au făcut 

în satul Ciortova peste Prut pah. Sprănceană cu ai săi 

7088 (1580) laşi. lancul Vodă întăreşte la 8 inşi satul Mă- 

năileşti pe Bistriţa, pentru un cal dat domniei 

7088 (1580) regeste. Pentru țiganii vornicului Bilăe 

1088 Sept. 21 (1579) Iaşi. Peru Vodă Șchiopul întăreşte 

lui Zaharia, cumpătătura ce a făcut cu 400 zloți în 

Ciuteşti pe Nârnova, la laşi, de la feciorii lui Toma 

Spancioc . , . . . . 

7088 Noembre 12 (1579) Iaşi. Petru Vodă întăreşte lui 

Simion cumpărătura ce a făcut cu 140 zloți părţi din 

Mogoşeşti şi Chiuideşti pe Viina de la strănepoții 

licăi , . , . . . . 

1088 Febr. 28 (1580) laşi. Iancu Vodă întăreşte lui Cozma 

cumpărăturile făcute în Roşiori cu 70 zloți de la 

Luca . , . . , . . , 

7088 April 26 (1580) laşi. laucul Vodă întărește lui Gheor- 

ghe clucer cumpărătura făcută cu 1000 de zloți în 

Balosinesti de la frații Movileşti, dând rămas pe 

Grozea. Se pune ferăe. , . . . , 

7088 Mai 7 (1580) lasi. lancul Vodă Sasul întăreşte Coz- 

mei cumpârăturile făcute cu 250 zloți în Roşiori de 

la nepoţii lui Camariciu — : . . , . 

7088 Mai 29 Suceava. Cartea lui lancu Vodă cătră Go- 

lăe parcalab de Neamţ să lepede stâlpii puşi la O- 

glinzi de satul Topliţa, pe ocina lui Mihăilescul u- 

ricar. . . , . , . . 
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"7088 lunie 13 (1578) laşi Petru Vodă Schiopul întăreşte lui Gavril 3-a log cumpărătura facută cu 130 zloți în partea lui Morozanul şi allui în Holohoreni, „7088 (pro 7080) Iunie 18 (1580). Suceava. Iancu Vodă. întăreşte teciorilor. lui Iosip Moţoc jumatate de sat Balasineşti pe Bablueţ . , . . 7088 August.6 (pro 7058), regeste. Pentru Oteşti . “7089 Sept. 5 (1580). Pentru un loc la-Cetăţue despre -Ră- duleşti E . , . , , . "7089 Mart 10 (1581) regeste. Pentru Drăguşani pe Prut 7089 April 21 (1581) Suceava. lancul Vodă întăreşte lui Condre Bucium, mare vornic ţării de jos, cumpără- turile de sate şi târguri făcute în Năneşti, pe Răcă- tău, de la Neacşa Sturzoae hătmăneasa . . 7039 April 26 (1581) regeste. Iancu -Vodă Rareş, scrie carte la vatavul ot Răcătău să aleagă hotarele la O- teşti. 

Stroiceşti stăpânire în mai multe sate din Cărligă- tura. 
: "7089 Mai 8 (1581) laşi Iancu Vodă întăreşte la 8 inşi Stăpânire pe satul Mănăileşti, la Bacău, . . 7089 Mai 31 (1581) regeste. Pentru Oteşti | 

rea Câlugărilor de la Neamţ, 7089 August 18 (1581). Zapis de mărturie cum Rusul Telea cumpăra cu 30 zloți a 7-a parte din: Goiani de la Tăzeşii lui . . , . . . "7090 Septembre 14 (1581) Suceava, regeste, T. Ponici pierde pâra pornită contra mânăstirei Moldaviţa pentru Răâciuleni. Se pune ferăe 110 zloți . 
1090 Sept. 15 (1581) laşi. Petru Vodă întăreşte lui Da- miau uricar Cristovici, cumpărăturile făcute în Du- 

şeşti, în Corni şi un țigan cu 700 zloți şi 600 aspri de la lonaşco Stângaciul şi de la Ciolpan . . 
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7090 Ghenar 15 (1582) laşi. Petru Vodă dă lui Stănilă 
Şoimarul satul Popeşti pentru 12 cai daţi în trebu- 

inţa ţării la Poartă drept 24000 bani . . . 

7090 Mart 6 (1582) Suceava. lancul Vodă dă rămas pe 

Trifan în pâra cu popa Văscul să-i iă moşia pentru 

oi  . . . . . . . . 

7090 Mart 8 (1582) Suceava lancul Vodă întăreşte lui 

Pătraşco vatag, lui Gavril şi Anei stăpânire pe satul 

Bursuceani, impărţindu-l în două . a. 

7090 Mari 31 (1582) (Suceava). lancul Vodă întăreşte 

lui Cristea Mihâilescul uricar dania mamei sale în - 

satul Oglinzi, cum şi un colier de perle şi de clo- 

poţei de contăş . . . . , . 

7090 Iunie 18 (1582) Zapis de mărturie cum Păcurar din 

Cristeşti vinde mâăn. Neamţului pentru 24 taleri o 

piisacă . . . . . . . . 

7091 April 23 (1593) laşi regeste. Petru Vodă împarte 

satul Răciuleşti pe Prut în 5 păsţi la 5 inşi, cari au 

cumpărat 4 sat cu 500 zloți de la strănepoţii lui 

Oană vornicul . . . . . . 

17091 April 27 (1583) laşi, Petru Vodă scrie carie lui 

Toader vatag să aşeze pe fraţii Borăleanul pe nişte 

locuri de prisăci cu Avraam . . . . 

7091 August 6 (1582) laşi. Petru Vodă dă şi întăreşte 

măn. Suceviţa satul Măndreşii, fost a lui Petru Hu- 

dici vornicul şi acum al fraţilor Movileşti . . 

1092 (1584) Petre Vodă dă rămaşi pe feciorii lut Tudu- 

fan în pâra ce au avut pentru Tomeşti cu jupâneasa 

comisului Nădăbaico , . . . . 

1092 Mai 30 (1584) regeste. Pentru Crăeşti, întărit Lucăi 

7092 Mai 7. Petru Vodă judecă şi dă rămas pe Toader 

în pâra cu Gherman pentru Bălăşeşti; se pune ferăe 

7093 Oct. 19 (1584) laşi. Carte de oprit ezirea unui iaz 

pe Osci , . . . . . , , 

7093 April 2 (1585) April 2 (1585) laşi. Pătru Vodă în- 

tăreşte lui Gr. Cucora stolric cumpărăturile, ce a 

îxcut cu 20000 aspri tătărăşti în Strămbii la 

Neamţ, de la Ilea fost jitnicer . . . . 

7093 April 7 (1585) laşi. Pătru Vodă întăreşte lui popa 

Lupşa cumpărătura ce a făcut cu 350 zloți tătărăşti: 

în a patra parte din jumătate de Miteşti de la Lu- 

pan, fiul Cristei. . . . . E , 

17093 April 8 (1585) regeste. Pentru o selşte din oco- 

jul Pietrei datâ danie măn. Pângăraţilor , , 

7093 April 23 (1585) laşi. Petru Vodă întăreşte lui Gheor- 

ghe cumparătura ce â făcut cu 110 zloți în Răstiani 

de la Veavereţoae. 
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"7094 (1586) tără loc. Pentru Tălăbeşti. . . "7094 Sept. 8 (1585) laşi. Pătru Vodă scrie cătră vel lo- gotăt Gheorghe ca răzăşii ds Gărbeşti să plătească 54 zloți lui Andrei Gărbescul, plata unor direase. "1094 Sept. 10 (1585) laşi. Pătru Vodă dă carte vatavului Andreica să stăpânească pămănturile răzeşilor săidin Gârbeşti şi Tuoguzei, până ce îi vor plâti lui ferăia depusă în visterie. . , . , . -. "7094 Sept. 19 (1585) laşi. Petru Vodă judecă şi dă rămas pe Coste în pâra avută cu Andreica vatag pentru Tongujei. Se pune ferăe [2 zloți . . "1094 Ghenar 12 (1585) lași. Petru Vodă judecă pricina pentru o ţigancă şi o întoarce Popescului fost comis plătind 600 aspri lui lonaşco sin Ghenghei hatman “7094 Febr. 12 (1586) Scheia. Zapisul şoltuzului de Scheia pentru Băimăceni, cumpărat de Nezcoară Prăjescul. de la răzeşi . . . . . . 1094 Mart 9 (1586) laşi. Petru Vodă reînoeşte privilegiile pentru 13 salaşe de ţigani Axeniei cneaghina Ghean- ghei hatman, întru cât privileghiile sale le-au pră- pădit la moartea hatm. Gheanghea . . . „7094 April 12 (1586) regeste. Pentru Canţireni . 1094 Mai (1586) laşi. Petru Vodă întoarce logoietesei lui " Dragan şi Copiilor săi un salaş de țigani, aduşi din țara Ladiansca . , . . cc. "7095 Febr. 26 (1584) Roman. Zapisul parcalabilor de Ro- man cum P. S S. Agafton al Romanului a cumpă- rat cu 270 zloți casa şi 83 pământuri în Roşiori dela Dumitru Cozma . . . . . "7095 Mart 12 (1587) regeste. Pentru Măndicăuţi, schimb cu Mihălcăuţi pe Vilna Sacă A . . "7095 Mart 20 (1937) regeste. Carte domnească dată cnea- ghinei Dinguleasa -hătmăneasă . . . . "7095 April 14 (1587) laşi. Petru Vodă” întăreşte Drăguţei . fata log. Toma cumpărăturile ce a făcut cu 280 zloți sa» în Roşiori de la Tăzeşii lui . . . . „7095 Aug. 1 (1587) regeste. Pentru Rujavinţi . „Fără veleal. Zapis cum Gavril Avrămescul cumpără cu 50 zloți părţi în Oteşti de la strănepoţii lui Galben, „Fără veleat (regeste). Pentru Oteşti pe Răcătău. -. . Fără veleat. Gavrilov cumpără cu 38 zloți a 6-a parte 
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Fără veleat (c. 1537). Pentru Doiniceni la Fălciu. 

Fară veleat (cătră 7071=—1563). lon Vodă întăreşte schim- 

bul făcut între Tăutul şi Magdalena parcalabului 

| Neagul cu moşiile Călugăreni, pentru Baliţa, la Dorohoi 

Fără an (e. 7077=1569) regeste. Hrisovul lui Bogdan 

Vodă pentru H lişeul de jos şi poiana Strujoacele 

Fără veleat (aute 7080) Dec. 8 Botoşani Zapis prin care 

popa Vasile din Brăila vinde cu 24 taleri o ţigancă 

lui Mihail vornic de Botoşani. . . , . 

Fără veleat, (cătră 7081=—=1573). loan Vodă îmăreşte Ma.- 

dalenii, femeia lui Neagui parcalabului satul Călugă- 

renii, la Dorohoi, schimbat cu Baliţa pe Başău. 

Fără an (c. 7084). Februar 12 Urecheni. Zapis de măr- 

turie cum Drăghici. Malinescul a cumpărat cu 209 

zloți părţile Maricăi din Dragomireşti . . . 

Fară an (c. 7084—1576) Mart 18. Zapis de mărturie a 

lui Drăghici Uscatul cum Ileana Lazăr a vândut cu 

200 zloți Utrâtei lui Drăghici Mâlinescul părţile sale 

din Dragomirești , . . , . . 

Fâră veleat (câtre 7088) regeste. Pentru Oteşti . . 

Fără veleat (c. 7088 după Mai 29). Vartic postelnicul ho- 

tărăşte părţile Mihailescului uricar, schimbând stăl- 

pli puşi cu strâmbul de Golăe parcalabul 

Fără an (7089—1581) _regeste Pentru Oteşti , , 

Fără an (c. 7090—1582). lulie 15 Bârlad. Zapis de măr- 

turie a marelui vornic Coste Bucium cum Zberea din 

| Giosăni a cumpărat cu 8 taleri partea put Niţă . 

Fără an (c. 7094==1586) Noemb. 2 laşi. Petru Vodă dă 

carte lui Gărgănul şi Petre să stăpânească părţile 

răzeşilor din Gărbeşti şi Tunguzei, fiindu-le datori 

cu 100 zloți . . . 

7096 Noembre 8 (1587) regeste. Pentru Ghitcăuţi (Doro- 
hoi). 

. . . , 
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