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CUDÂNT ÎNAINTE, 

Acmu, când pun în mâna cetitorului cel de al douăze- 
-celea volum din ale mele „Surete şi Izvoade“, las a înfelege 
-adânca mea mulțămire, ce o simi, că am ajuns să văd sporind 
această pubiicafiune an cu an, volum cu volum, izbutind a lega 
munca mea denainte de războiu, cu acea de după războiu, cu 
„toate greutăţile strâns legate: în aceste vremi de grea cum- 
„pănă peniru noi cei de astăzi. Oamenii de bine n'au lipsit în 
a-mi da sprijinul lor acestei mari publicajiuni de documente, 
care va onora de acmu înainte orice. bibliotecă publică sau 

„particulară. fiind pildă vie de ce poate face munca legată şi 
organizală a unui singur om, când a pornit cu hotărire irai- 

“nică pe un drum .de muncă? 
Dacă acum un şfert de veac închinam d-lui Mihail 

Vlădescu, fost ministru conservator primul meu volum, cu 
cele 5 ce au urmat (Il—VI), căci prin a lui încredere arătată 
unui harnic începător în ale istoriei, am putut urni publicația 
mea de documente. din cele vre-o 14 volume de Surete, ce 
aveam atunci în manuscript; cu aceiaşi dragoste închin as- 
tăzi acest de al douăzecelea volum cu alte 2 
(XVIII şi XIX) d-lui dr. C. Anghelescu, îost şi actual mi- 
nistru, liberal, care cu aceiaşi încredere, trecând peste 
necesitățile cerinţelor vremei, mi-a acordat sprijinul său 
material pentru a tipări uitimele 3 volume (XVIII, XIX şi 
XX), utilizând tot materialul de urice şi ispisoace slavone, 
cu textul lor slavon. surete sau regeste de prin opise. peri-. 

" dipsis-uri, cărți de judecată, ori mărturii hotarnice, din bo- 
gala mea colecție de Surete în manuscript, care astăzi nu- 
mără pesle 52 volume mari, afară de cele 10 volume. ce cuprind 
în copie actele. Epilropiei Casei Ospitalelor Sfântului Spiridon 
din laşi, publicate în cele 10 volume de „Ispisoace şi zapise“ 
dela 1400 : 1700, 

In acest fel am mai putut publica peste 500 doc. slavo: 
române, din seecl. XV-a XVl-a şi XVil-a până călră 1618 
(7126), slujind istoria Moldovei cu material nou şi inedit mai 
-ales pentru secl. XVI-a, aşa de frământat supt raportul luptelor 
interne, date în jurul domniei ? 

Voiam şi chiar anunțasem să dau în acest volum un



I 

glosar alfabetic a! tuturor abreviaţiunilor, ce se găsesc în 
texiele slavone, spre a da o îndrumare cetitorilor speciali în- 
iru înlesnirea citirei textelor vechi. Cum asupra acestor abre- 
viofiuni se intrevede o sistemă de scriere în cancelaria veche, 
un derivativ al texfelor bisericeşti medievale, şi cum. ele for- 
mează mărul discuțiunii între şcolile noastre de slavistică, am 
jinut să dau lista lor afabetară, punând în faţă cetirea inte- 
grală a cuvintelor: dar cum sânt pe punctul de a începe vol. 
XĂI tot cu documente slavo-române, am lăsat pentru alt vo- 
lum să-l complectez, când cred că voi putea da şi un început 
de Paleoslovenic, scos din toate publicațiunile de până acum 
de documente slavone, întru cât am scos din peste 85 volume 
lista cuvintelor în câteva mii de fişe, şi aştept numai prilejul 
complectării și redactării definitive a lucrării. 

Aşi finea să întregesc lucrarea mea cu un Dicţionar al 
culturii noastre, consacrând fiecărui termin technic, istoric 
sau arheologic o nofifă explicativă nu numai a cuvântului ca 
etimologie dar şi a lucrului, pe care îl numeşte acel cuvâni. 
Dacă enunț aceste 2 lucrări, nu le şi Jăgăduesc că le voi în- 
deplini, cu toată râvna şi deprinderea, ce am întru a lucra în 
asemenea domeniu, de oarece omul stă supi vreme şi când 
acmu calc pe al 64 an al vieţii, nu e locul a făg&dui lucrări 
nouă, ci mai mult a sintetiza rezumativ pe cele înfăptuite până 
acmu. - 

In cele 20 volume am dat peste tot 4040 documente, din care 195 din seci X V-a, 487 din secl. al XVv-a, 1720 din secl. XVIi-a, 645 din secl. XVIII şi 995 din secl. XIX. cea mai more partie date în regeste în al XVII volum, consacrat Ra- bâei, şi jamiliei Michiu, cum și vol. X consacrat Răşcăneştilor. Cu vol. XXI voi continua diplomatica de la 1618 (7126) până călră domnia lui Vasile Lupul dând loc şi la toate alte 
documente mai vechi, ce voi mai avea prilej a le culege din- alle arhive particulare. 

Iași 15 Mai 1928 

strada Rafail No. 1 
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SURETE şi IZVOADE,— Vol. XX. 
  

1, 7096 Sept. 16 (1587) Ian, Petru Vodă întăreşte lui Tiganco 
şi lon Sulă cu ai lor stăpânire pe satul Suleanii, dresele fiindu-le 
arse odată cu casele. 

[Macri] aiero Iw llerpz gorgoaa. renapa [3eman. atca- 
AdBCKOH.  SNAMEHUTO “HHHA Hceta!] ancTrom Ham Bacu ko 
Hanem a3puT Han urSun cre Scanunir, 60 npinaonurk npka, 
Hamn. n up'ka vana moaaagekumui. Boakgu casru Bkphin | 
inrautz n Hwu G8uă nzkzpnnuza. n Toaacp. n Ilerpk [n... 
Xaa9g44u] np'Ea, namu n npka, naum mwaqazeiiatu [eoa'kpn 
că BEAHKOIO WaqosS ni ca Bkankoto mapTSpiro | (tokoa)unatn me- 
itauut pekSun £pe npignaie na norepzlarni:] ure wnn naaan: 
wm craparo Ilerpa gorgoai ni Go Hairaura [Rotgoai cHh) nerpa 
Boegoan. na cate a'kcro wr nScrito | han cSa'knin. na Eo- 
AGEA WTKA BACITORA,,, BOAWAKa UTo $ KPa... GOTKZ ROpOAHINE... 
HCNHCOAUE NOXKHPZA CA BaCEA HMENIEA,,. | KOA KOPAA NOXKHCaA Hi 
40. Ho mu HA Reuie Hy Bean[aa Kano5| n Beaute atap- 
"rSpito wkoatnan sira  B'kpogaxom [Her nac Ada si nomr- 
tpzAnât] Tom mbero na n | Seminte nana cSakuiu. nd Eo- 
ADÂRA. GOTKA BACTOk.,. ue 6 KpAHHU.,. COPKZ BOpOAHIE (Kako 
AA ecr)un wr nac Spun aoruunS $ ARAHHNS n cz Bzcem | 

A9) Yoaoa. a YoTap 'Tos np'kapeuznoe ceao (Hanark cSa'knin) 
WY BO404KA. WTKA BACTOKA.., UTo S Kpaiiţ$. ă COT HHIIHX cTo- 
POHH. 44 cc nocTapomS | yorapS notvaa ns B'kha. WHBaani. ă 
„Hă To | sem 'kpa) namin (renaga) Buuenneannaro mu Ilerpa 
BoERoAn. n &'kpa npkezaaroBaeinaro (cha renagaau... Gredaka n 
Eaaqa Boegoan. n R'kpa Back Rotap Haiuug Aoagagcuț. |: 
&'Epa nana Baprua Awpiuka poankii 3sman. (Bkpa nana Epr- 
Mia) ABopuia ropi'ku atman. (e'kpa nana Rokopa n nana Le- 
Wprie npăkdaagone XoTHHeKHk. Brkpa nantâ) aparora n nana ASra 
pakananote (Hemeuckuyi. e&pa nana Miipona n nana Beata 
upakanagote Nogorpaackiy. a'kpa nana Anapea noprag'k  cSuan- 
caro) g'kpanana Bpvr nccizannka. B'Epa nana (Bpza2) A'kna cnz= 

rapit. e'kpa nana Tewprie uawnuka. B'kpa nana ran encr'kpurka 
Rbpa dana kapaktoarka croannta. erkpa nana Ga | na Koatnca. 
H &kpa Rac'ky norap HăIDEX AOAAARCRUX BEAMKHX Hi Maank, | a 119 
Hamen$ utor'k &'To BSaer renapem [ir ABTen tamng HA ww
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Hâusero poAa. Han îlak BSA, Horo Ba H3Erper renapen BuTuJ 
Hăâttn BE4AH MoAAatcT'Gn "Tor EH HM HEnopSuina | Hamuero Aa 
anie A norepzpenie (au acu um Srepzaha n Srpknua. 3a ie 
er ăi npataă wriutia H AkAnuna. ă Ha coauite ip'kriocm n 
NOTEpaK Actii: roaiS pacenS Buiutiucantic41$) peakan ecmn Hawnen$ 
E'kpnomS ui noumenoa$ | poakpuiis nan Asnsa Grponu BE4HkoMS 
(aoroderS uncarn n uauS ueuam upuarkeuru cet aucr8. Hauica8) 
Muc 8 tac Bare =+3us, acua ceri. Si Ann. 

Cu mila lui Dumnezeu lw Petru Voevod, domn ţă- 
rii Moldaviei; ştire facem cu această carte a noastră 
tuturor Cui vor căta spre dânsa, sau cetindu-li-se o 
vor auzi-o; adică au venit înnaintea noastră şi innain- 
tea a lor noștri moldoveneaști boiari Ţigancu şi lon 
Sulă. păhărnicel şi Toader şi Petre și... s'au jăluit . 
înaintea noastră şi înaintea a lor noştri moldoveneaşti 
boiari, cu mare jalobă şi cu mare mărturie de la me- 
gieşii de prin prejur, zicând cum privilegiile de întă- 
ritură, ce le-au avut de-la bătrânul Petru Voevod şi 

„de la Ilia Voevo& fiul lui Petru Voevod, pe un loc în 
pustiu anume Suleanii, la Voloaca despre răsărit,.... 
Volouca ce-i la fântână... despre Horodişte; foate aceaste ispisoace au ars cu toate averile lor, când li s'a fost ars lor casa. Deci :noi văzând a lor mare jalobă şi cu mare mărturie de la megiaşii din prejur crezut-am şi de la noi am dat și am întărit cel loc în pustiu a- nume Suleanii la Voloaca despre răsărit.., ce-i în fân- tână..., iar despre alalte laturi să fie pe vechiul hotar, pe unde din veac au umblat. lar la aceasta iaste cre- dința domniei noastre mai sus scrise Petru Voevod şi credința prea iubiţilor fii ai domniei meale Stefan şi Vlad Voevozi, și credința tuturor boiarilor noştri ai Moldaviei, credința dmsale Vartic dvornic ţării de jos, credința dmsale Eremia dvornic țării de sus, credinţa dumsale Cocora şi pan Gheorghe parcalabi de Hotin, credința dmsale Dragotă şi: pan Luca parcalabi de Neamţ, credința dumsale Miron şi pan Bejan parcalabi de Novograd, credința dumsale Andrei portar Sucevei, credința dumsale Brut postelnic, credința dumsale Băr-..



Şătdeanul- spatar, credinţa dumsale Gheorghe ceaşnic, 
credința  dumsale lane vistiarnic,. credința: dumsală 
“Carachiuzel stolnic, : credința dumsale Stan: comis, şi 
Credința tuturor boiarilor noștri : Moldoveneaşti a mari 
şi a mici. lar după a noastră. viaţă -cineiva fi domn 
„din icopii noşiri sau din al nostru neam, sau pe oricare 
«alalt: Dumnezeu îi va aleage să fie domn pământului 
nostru al Moldaviei, acela:să nu strice a noastră da- 
anie şi întăritură, ci mai vârtos să le-o întărească şi 
s'o împuternicească, căci că le. iaste lor :direaptă ocină 
«şi moșie. lar spre mai mare tărie şi puteare a tat ce 
s'a 'scris mai sus poruncit-am la al :nostru „credincios 
şi cinstt boiarin dumsale Lupul Stroici marelui logofăt 
să scrie și a noastră peceate să o leage de această a 
toasiră carte... Scris . în lași la anul :7096, luna Sept. 
10 zile 

Acad, Rom, pecete 276, donaţiunea Paul Gore. "Originalui foarte 
deteriorat; sânt trei fragmeote, cari nu se pot lega unul cu zitul. ln- 
“tegirile la boeri le-am făcut după listele timpului (Surete ms.: X sub 
anno), iar. textul oficial după tipul 'cancelariei timpului. : 

Este şi ua suret “tălmăcit de Evloghi dascal pe câf:sau putut 
în anui 7272 April 26 (1763) Evioghle ceteşte „Țigan şi. Consul vis- 
sternicel“. Cf, Surete ms. XLIII, 270, 

ÎL 

2, 7096 Ghenar 21 (1588). zapis de vânzare prin care. Grigoră 
"cumpără. cu 75. zloți părţile :feciorilor Stancăi din Roşiori. “ 

„Zapis vechiu pe “sârbie de vânzare“. 
| lată au venit Grigorie din. Roșiori şi au cumpă- 

rat o ocină de la Pătrașco, iarăşi fetorul Stancăi . şi 
Dronţa iarăşi sora lor, fata Stancăi, şi Ciurce, iarăşi 
fratele lor fetor Stancăi, care şiau vândut. ocina lor, 
toate părţile lui Grigorie de mai sus numit, au vândut 
partea sa cu opt pământuri în sat parte ce au fosta 
lor în câmpu şi în pădure şi pretutinderele ce au avut 
ei ocina lor toată o dau în puterea lui Grigorie pentru 
banii lui, pe care ocină au dat Grigorie 78 zloți bani 
gata; unde. au fost oameni buni de față Coza din Ro- 
şiori şi Grigorie fetorul lui Simion din Roşiori şi Hristan 

„din: „Roşiori şi jlie de acolea, şi Irina de acolea, şi alt



Stan de acole, şi Crimăţui din Trifeşti şi Tode dim 
Trifeşti şi au venit aceşti toți la Bărboşi la casa lui 
Drăguţă nepot dumsale lui Gavril .parcalab de: Neamţ 
şi au fostu faţă la atasta lonaşco fecior a dumsale Ga- 
vril parcalabul de Neamț şi cu slugile dumsale Gavrit 
parcalabul, ivancea diac. Drept aceaia nime să nu-l în- 
văluiască pre Grigore pentru acea ocină, nici copiii a 
mai sus pomenitei Stancăi şi să aibă acesta a se crede: 
ori la ce loc sau Zudecătorie să va arăta. 

Talmăcit de Ioniţă Stamati biv vel pitar în lași la: 
1816 Mart 29“. 

Acad, Rom. condica Roşiorilor ms, 234. Cf. Surete ms. XLVI- 463. 

  

3. 7096 Ghenar 28 (1538) Iaşi. Petru Vodă întăreşte lui Andreh portar Sucevei şi hatman, cumpărătura ce a făcut cu 3000 zloți îm Bursucani de ia Pătraşco vătag şi ai lui. 

(M)acrir Exim lo IHemea ROEBOAG TCIIApA SEA A04-— AABCROH. 3H4MenuTo Unui Hecim acre HâuIHAi. RZCAM KTO HAHEA  B43pHT. hau urovuu. Eero Scan. wm pn Acu A npka Han, n np'ka, OVEHAIH Hat MH AGOA AABcRHALA toakpu Br4ukiiAtit H mana | caSra name Ilarie BâTaia. cua Hukoapă. guSk Ma- HK. A TH riAemeHnK ero PA&pHA, cHaA rposane. an aparsa. np'be- SK Thanwnoa. A ru U4EMEHHK HX BHaauuko. n ceerpa cro flureanna. Abu 4HHH Acuun apartaa. &HSka Î'nanwnoea. n nprkwuBa |! Gancagn. un Bacu iprknp'kenSu un. I[upsoe n dnpa8. nekum uenonS-— Kath, atiHHnpucnasannu, HĂ NO CROHX ACRpOro BOA, n DPOAdAI? HX (page wriunS un Akanun$. com CBOHX HpaBnă. npianaita, WT 9YOHK 34 Aâanie n Sa BncaSeuie uro Hmaa nip'knprkakA x | dupa. COT Haita H GOT EpaTra ere Gredana Bottoaf n ncupuanaie 34 MapTS ie sro nmaau. casra Hat Ma rpano. u HI tiIHCARBUY II4EMEHHROBE Ero. WwP  latSaa ROEROAĂ. aa HHHX  cRcuk  NpAzn MPHEH/iA 3a norepawarnie wm np'& AHux renpeăa | uro umaatt caTBepenti wT cuk CT4pHk npuanaira. EAHO CE40 Noua hSpct- Vaii, uTo 8 goavema Gsuancken. n ca Mani 8 ceq0. n CE MACTE Sa atannu o Gnp'kra, CAE Ea manu I[lupaoa He noa'ku8. ma ÎOOAdau  Hauueu$ &“kpnom$ n nouTenoS | oa'kpnnS ABSnan$ Anapero Ferman. H MHpăKanat GSuaackon, aa "pu 'THeAuIL SNAP TATApekuX. n Gzeragtutca nat B'kpeu n nouren Boarkput
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man. Anagero Ferma, :H BANa4THA HCNOANS TUK  BHUIEIIHCANHX 

uk = BA4T TATApcRUX | E pSRH RHUIEINIHCANHM ca$s'km Ha- 

urm$  ÎLATPAUIROE -EaTar, H MAtMenukoa ro Tagpua cz T'po- 

age. n Emaamko n ceerpa ero Aureanun ARTn anni WT nprta, 

îBBCero Halut CABETA hi BHUIENUCANHUL  TIpuBHAlia. n Henncoaue 

3ă | dtpin. ure Haaan caSra Hauue IATpauuko. 4 nAemMeHHRSBE 

âro Bnunneannnă Lagpha cha Lpozane ui BHAauko.Hi cecTpa £ro 

“dnreanna akru Aunu empe Ada HX o. pSkn Hauen$ B'kpnom8 

m nourennom$ soakpunS :Snan Anapero: Lerman. | He MH BH- 

Arkauie Hy AORPOIO ROAIO POM COROIO TĂKMEA. HCNIOAHOL 

BAnaăTă AMN TAROKALPE AAASKOM n OȚTBPZANHXOM name 8'kp- 

momt n noumenoi3 BoakpunS, nah Anapero Lerman ToE npba, 

peumenoe ceao hatehum | RSpc8uanin, -n ca m'hero 8a Mann 0% 

Oupar. rac Buna manu jlnpaog. Huae noaRHS, i cz dani 9 

cea 8 Eăpeăuann. Kake Aa tcp EMS U WT Hâc OVpHk H WTHHHS 

u BUKSnariis ca BACEM AOXOACM, EMS. Hi Aria ero. ui Su | ua- 

mom cm. n np'kenuSuarom, n npamSparoai. n Bzceab poas EMS. 

-UȚ9 CA fa HABrpEP HanBanmiiu HEnopSulen$ HHKOAHAE HA g'kru, 

A goTap oz tip'Eaprutior ccao naum& RSpcSuanin u ca mkero 34 

manu S Cupbr | rac Ea Man Ijlupaoa nue noakus. n cz 

manun S-ceao SpcBuani, 4 WH Ad ECT. WT OYCHX CTopoH No= 

BAG N BRA WWXHEAAN. 4 Nă TO ECT B'kpa HAuiero reABa BH- 

wenncantaro. Huw Ilrrpz gocgoaa n Bkpa np'Bez3AroBAEHHaro Hi 

cpaunare | cua rcagamn. Hw Gredana Boeoai n g'kpa toa'kp 

many. Bkpa nana BS4toa BEqiki  ABOpHHK ACat'bu BEMAH. H 

skpa nana Gpemira eaukâro  ABopHuka ropbn ema. n g'Ega 

mana Kokopa. n nana Fiwpriz mpAKAAaR6BE XOTHUCKUX | Hi &'kga 

nana Vagpna H Hatna KpCTE WpakanaBoge Hemeuckuk gkpa nana 

AXănaa. 1 nana ekana. IpBKAAAGOBE HOBOTPAACEUĂ Hi e'kpa 

nana lnapeta noprapik cSuagckaro. n B'Epa nana BpST NocTrANHKA, 

m e'kpa mata | Epazarkusa cnarapk, n B'bpa aha Lewprie uaw- 

“suta. n akpa nana Gaga croantika, n B'Epa nana ati ancr'Ep- 

na. ui Bkpa nana Gran komuca. n B'kpa BBCAN. BOAAPODE H4- 

WHY. MOAAABCEHȚ,  BEANKUX Hi MA4ĂX. Ă No Hăuiim XH | BOTA 

KOPO 54 HABEDET PCRApEA BHTH Haieu EMA AWAAARCEOA WT 

Manu AkTÂA, Han COT HAWero pOAd. HAH IAR GSAHOrO E5 H3- 

BEDET FENDEM EHTBI Haiti Beat, 4 TOT Aă EMS STROBANT. îi 

-oykprkunr. noure | sera 6m8 npaBsa wmnnu$. n aukSnactie. ă Hă 

poante kp'knecr n noTepamAatije, "Tomb BacraiS guiuenncan no MS 
.
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Bea'kau: ecain. HdieiS n noureno.u$ Roa'bpun8 ran Asnsa Girponu Btnrin - aoroders Jinucara. n nama NeuaT. Ban'kaaru. kaceub HCTHHHOMS- ancr$ -namem8, Nowouawmke Poika.  mucaa, CV raul. EATo 345, mea. Ten. ku, 

- Cu-mila lui. Dumnezeu Iw Petru Voevod domn ţă- rii Moldaviei, înştiinţare facem Cu această carte anoas- tră tuturor. cui pre dănsa vor căta sau citindu-li-se o VOr auzi-o; adică au venit înaintea noastră şi înaintea. tuturor a lor noştri moldoveneaşti boiari a mari şi a mici Sluga noastră Pătraşco vătag, fiul lui Nicoară, nepot Maricăi, şi iarăşi semințenia lui Gavril fiul Grozavei, nepot Dragului, strănepot lui Ghedeon, şi iarăşi semin= țenia lor Bilaşco şi sora lui Anghelina, copiii Annei, | fata Drăgulei, nepoți lui Ghedeon, şi Strănepoți Elisaf- tei, şi toţi Strănepoți Ştirbului Şi lui Firăe,. de nimeni Siliți şi nici învăluiți, ci de a lor bună voe, și au văn- 
Privilegii, şi din uric de danie şi biSlujenie, ce au a-. 
vut răstrăbunul lor Firău: de la lliiaş şi de la fratele: 
Său Ştefan voevozi, privilegiile de mărturie ce le-au a- 
vut sluga noastră Pătraşco Şi mai sus scrisele semin- 
țeniile lui de la lancul Voevod pentru alalte ale lor ce le-au avut făcute pre aceste vechi privilegii at 
anume Bursuceanii, ce-i în ținutul Saca privilegii, DE 

ise slugilor noastre lui Pă- 
Gavril fiul Gro- i 
helinei, ii A- 

nei, denaintea noastră ȘI denaintea a tot Svatul matcă: | 
i mai us Scrise privilegii şi iSpisoace de  ferăe ce 

-a av uga noastră Pătraşco şi; i iile 

. 
- 

e. . 

I 

mai sus scrise Gavri] fiul Grozavei Şi Bilaşea iile „Sale



Anghelina copii Anei, încă le-am datu în mânule cre- 
dinciosului nostru și cinstit boiariu pan Andrei hatman 

şi pe cel de mai sus zis sat anume Bursuceanii şi cu 

loc de moară în Siret, unde a fost moara Știrbului, mai 
în jos de poiană și cu moară în sat în Bursuceani, ca să-i 
fie lui şi de la noi uric și ocină şi cumpărătură cu toate. 

veniturile lui, şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor 
lui şi. răstrănepoților lui şi la tot neamul lui, ce i se va 
aleage mai de aproape nerușeit niciodănăoară în veaci. lar 
hotarul celui mai sus zis sat anume Bursuceanii şi cu loc 
de moară în Siret, unde au fost moara Ştirbului, mai în 

jos de poiană, și cu moară în satul Bursuceni, iar el să fie 

dinspre toate părțile, pe unde din veaci au umblat. lar la 
aceasta iaste credinţa domniei noastre mai sus scrisă 

lw Petru Voevod și credinţa preaiubitului şi din inimă 
fiu al domniei meale Iw Ștefan Voevod, şi credința bo- 
iarilor noştri, credinţa dmsale Bucium mare vornic al 
țării de jos, și credința dmsale Eremiia mare vornic al 

țării de sus, şi credința dmsale Cocora şi pan Gheor- 

ghie parcalabi de Hotin, și credința dmsale Gavril şi 

pan Cristea parcalabi de Neamţ, și credința dmsale 

David și pan Bejan parcalabi de Novograd, şi cre- 
dința dmsale Andrei portar Sucevei, și credința dmsale 

Brut postelnic, şi credința dmsale Bărlădeanul. spatar, 

şi credința dmsale Gheorghie ceaşnic, şi credința dm- 

sale lane visternic, şi credința dmsale Sava slolnic şi 

credința dmsale Stan comis, şi credința tuturor. boia- 

rilor noştri ai Moldaviei a mari şi a mici. lar după a 

noastră viață pre cine Dumnezeu îl vaaleage să fie domn 

țării noastre a Moldaviei din copii noştri sau din al nos- 

tru neam, sau pre ori care alalt Dumnezeu îl va aleage 

domn să fie țării noastre, acelasă întărească şi să îm- 

puternicească, căci că îi iaste lui dreapiă ocină şi cum- 

părătură. lar spre mai mare tărie și puteare a tot ce 

Sa scris mai sus poruncit-am înşine la al nostru cin- 

stit boiariu dmsale Lupul Stroici marelui logofăt să 

scrie și a noastră peceate să o leage de această ade- 

vărață carte a noastră. lonaşco Roşca a scris în laşi 

la anul 706 luna Ghenar 28.
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“Pergament f. bine păstrat, Arhiva Leon Ghica Dumbrăveni. Pe- cetea e tăiată cu o parte din piele, cu şnur cu tot. : — Note: Sluaper [erman. — ceao hSpesuann — Bursuceal 7096. Ghenar 28 (1583). No. 2.—vide Gouritza — Hwnauko (m. p-) | : * — Firău răstrăbunul tuturor vânzătorilor din acest uric a fost boer trăitor în secl. XV-a supt iliaş şi Ştefan Vodă, între 6943—6946. Numele lui stă scris supt aceste forme: Znipana, doponz. Uricul nos- tru ne arată că româneşte se zicea Firău, ceia ce arată o poreclă ngurească, forro = cald, 
. y E la 1586 dora patru descendenţi ai lui Firău din 1438 şi ai Ştirbului: Patraşcu vatag, Gavril şi Bilaşco cu sora sa Aogheliva. E! nu uită să pomenească pe toţi verii al doilea între dânşii : nae- MEHHEoBE, ascendenţii lor astfel : 

Forro= Caldul 

Forov, fată 
. —— Ştlerbul Leahul 

- 
| — Elisaţta 

Ghe deon 
| 
| 

Marica, Dragul - 
7 

OR ——————— 
7 Nicoară : - Grozav Anna 

  

| Pătraşco : Gavril . Bilașco, Anghelina vatag - - - 
Ct. Surete XVIII, 190, doc. din 7044 Ghenar 29. 

  

4. 7096 Febr. 12 (1588) Ia şi Petru Vodă scrie carte la parcala- 
bii de Hotin să hotăras că moşia Horbineşti despre Vierbianca. Suret de pe carte gospod veche pe sârbie de la Petru Vodă domnitoru Moldaviei, scrisă de Grigore în - Eşi la let 7096 Febr. 21. 

„ Scriem credincioșilor noştri lui Cucoar şi lui Gheor- ghe părcalabi de Hotin, dămuvă de ştire precum că mai înainte de aceasta am făcut carte domnie meale şi cu pe- ceatea cea mică, Slugei noastre lui săi hotărâți lui 

geţi amândoi şi să hotărâți după moartea lui Gavri- laş logofă: și săi cercetaţi dresurile Slugii noastre lui Gavrilaş log. ŞI a răzăşilor lui, precum veţi. afla cu
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-suiletele voastre, şi cu oameni buni și bătrâni de a- 

„colo și să alegeți partea nemeșilor deosebit - din sat 
şi din toloacă, şi din câmpu și din tot locul precum 
-va fi mai cu dreptul, şi să Je puneţi lor sfâlpi şi cu 

satul Verbiianca aşijderea şi în satul Holohoreni, aşij- 

„derea săi legaţi şi săi puneţi stâlpi, aceasta să știți, 
şi întralt chip să nu faceţi. 

- Domnul au zis. veliţii boeri- au învăţat. 
„Din limba sărbască sau tălmăcit de Ioniţă Stamati 

-pitar în Eș 1809 Mai 25* | 

.... Dia arhiva statului, Chişinău, 

5. 7054 Martie 20 (1546) Vaslui. Petru Vodă întăreşte lui 
“Gherasim Truşan vatav cumpărătura ce a făcut în Fichiteşti, pe Ră- 

-cătău, şi o poiană pe Zeletin cu 195 zloți. 

„Suret di la Petru Voevod din veleat 7054 Mar- 
tie 20.“ [Vaslui]. 

“Noi Petrea Vovod (sic) cu mila lui Dumnăzău domn 
ţării Moldavii viind înainte noastră şi a tuturor boiari- 

lor noştri mici şi mari, sluga noastră Grozav şi sorusa 

“Goră şi de a lor bună voe nesupăraţi de nimene șşau 

vândut parte lor de moşie în doao sute și cinci zăci 
de zloți tătărăşti, slugii noastre credinciosului boer 
Gherasim Truşan vătav, care moşieiaste pe părău Ră- 
cătăului ţinut Agiudului anume Fichiteştii şi au mai 
cumpărat o bucată de moşie de la Fetion neam lui 
Stefan Voevod în 40 de zloți ungurești, Care moşie'iaste 
:0 poiană pe Zeletin şi are şi hotar vechiu o fântână anume 
Căzăpada şi fiindcă de a lor bună voe sau tocmit îna- 
intea noastră şi dândui credincios boiariu domniei mele 
toți banii deplin în mânule lor sau încredinţat şi dis- . 
pre domnie mea şi despre alți boiari ai domniei meale 
Cu acest uric de stăpânire la mâna credincios boeriului 
domnii mele Gherasim Truşan vătav încredințându-se 
şi de credincioşi boiari domnii mele anume Joan Can- 
fea și de Radu comis și de Drăcachi postelnic şi de 
Nani paharnic şi toţi boiarii domnii meale ca să fie 

ye:nică moșia lui şi feciorilor lui, nepoților şi străne-



poțiler lui în veci. nesupăraţi. de nime. velet 7054. Mart: 20. 
„Și acest suret lam tălmăcit eu dascalu Toader ot: Hârlău şi: am iscălit. | 

Toader dascalu. 
Acta Gh, Strat, Heleşteni, Roman. Suretul dascăiului Toader din Hârlău, neadeverit de altcineva cu răspunderi oficiale ca talmaciu Sospod, prezintă îndoială de au-- tencitate. Intăi boerii de divan nu sunt acei aj lui Petru Vodă Rareş,- ci bolari  inventaţi de traducător, puşi dintre boiarii de pe vremea sa : Joan Canta, Dracachi, Nani, Gherasim Truşan. putea să ţie răs- trămoşul unor grupe de răzăşi ioteresați de a dovedi că el strămoşul lor din spiţă a cumpărat cu anume preţ:2 moşii: Fichiteşti pe Răcă- tău cu 250 zloți tătărăşti de la Grozav şi Goră, cum şi o poiană pe Zeletin ia fântâna Căzăpada : anume tradus rău sau schimonosit dia: expresia slavonă wma BAnaA$ = despre apus. 

  

6. 7097 (1589). Pe un Praxiu, 
Ă 

Haeoaenie Wi4. H ca nocneuutiie cua n CARpBUIenăE cre aţa, cita Wunra peroane | MpaâH8. toma Iagpua. n mena er. Gaara (sic) n Aaa & Tâ4tpE Bikuu,,. 
-„HSBO4EH Ga. N că nocneuuie CHA, H caRpa | ue cerro XA. CiA kinră nai npax | ceS nouna Takpua Azztckoa n ea: în | adora. poanrreao er u WRAEK ro. n Ba ACE Kpacmena F- Bă Atut Îeonauiko n sa Ai | nerpa n aa ME frate n nonea. BA INCTBO HEBECHO BA Acne Aepam'k. Hcana n IpoAaa. u ko | nna: ANA TEMA cu nponakr ri anocma. Alia KHNCa]. Rzaceren. -u: cRk3aa [wauko ATA | ww Roaocr courkeo cun Aron. anpo= AVA | Ea AH Garcurcregar. lu Ilerpv ROFROAA. rehapz : semn | AMOAAAREKeN.  nphu. doro cor SME MOAAGBCEoH, i m Rona. Iagpna n aaa S Toatpene Re | ka, game “Fâug, | 

| Cu Vrearea Tatălui şi cu agiutoriul Fiiului Și Săvâr- şirea Sfântului Duh. Azastă carte numită Praxiul, a: cumpărat Gavril şi soțul său Safta și au dat 9 taleri: 
Cu vtearea Tatălui şi cu ajutorul Fiiului Şi să- svărşirea Sfântului Duh ; ztastă carte anume  Praxiuf au Cumpărat Gavril Lăzescul Şi fămeaia sa Safta (pen- trul sufletul). Părinților săi și a Copiilor săi şi pentru



> 

sufletul. Crăstinei şi pentru sufletul. lui lonaşco şi pen: 

tru sufletul lui Petrea şi pentru sufletului. Agaiiei şi 

să-i aşeaze pre ei în împărăţia ceriurilor în sinul lui 

Avram şi a lui Isac; şi cine-l va vinde și-l va cumpără 

această carte (să fie) anathema şi să fie procleat de 12 

apostoli. şi de 4 Evanghelişti; şi la legat lonaşco diiac 

din ţinutul Sucevei, fiul lui loan aprodul, în zilele bine- 

credinciosului lon Petru. Voevod, domn ţării Moldaviei 

cu a doua domnie la țara Moldaviei; şi lau cumpărat: 

Gavril şi au dat 9 falerele vechi, 'la anul 7097“. 

Cf. Surete ms. XVI, 283. 

7. 7097 Feb. 1 (1488) regeste. Pentru Oteşti. 

Ispisoc de la domnul Petru Voevod în care să cu-- 

prinde că Lupul şi fraţii lui şi alţi, toţi nepoți Benu- 

lui au vândut lui Bucium vel vornic de ţara de gios 

toată partea lui ce să va aleage din sat din Otești drept 

150 zloți tătărăști, dar din ce bătrâni au fost acei vân-. 

zători nu să ştie. 
(După carte de judecată din 1812 Mart 15). 

8. 7097 Martie (1589) Roman. Parcalabii de Roman şi soituzuat 

cu părgarii de Roman întăresc vânzarea, ce o face cu 150 zloți Petru: 

în Roşiori, cătră Drăguţa. 

„O mărturie a lui David și Bejan parcalabi de Ro- 

lată noi David și Bejan parcalabi de Roman şi: 

Ionaşco şoltuz și 12 părgari şi Macsim Gârbe şi prez-- 

viterul Luca, precum că cu chemarea lui Verdeş şi a 

tuturor presvitirilor din târgul Romanului, dăm în ştire 

cu atastă Carte a noastră precum au venit înaintea 

noastră Ia scaunul târgulul Romanului Petrea cu îă- 

meia lui anume Dochiia şi fraţii Evdochiei anume Criste 

şi Cozma: din ţinutul Neamţului, nepoți lui One Vijan: 

şi strănepoţi Anușcăi, de a lor bună voe de nime si- 

lifi nici asupriţi, şi au vândut a lor ocină din uricul 
bătrânului Ştefan Vodă, împărţală dreaptă partea lor din. 

man



«sat Roșiori şi din țarină ce iaste partea lor, aceiaşi au vânduto Drăguţii featei Tomei logofăt. drept 150 zloți “tătărăsti, şi au plătit acea ocină Drăguţa, fata logofă- tului Toma de mai sus scris, de Dochiia fămeia Petricăi, şi da frații săi Crăstea şi Cozma, fetorii lui Ilie, nepoți lui One Vijan şi strănepoți Anuşcăi pre ai săi drepţi bani gata de mai sus scrişi 150 zloți tătărăşti. Pentru aceaia nimene să nu se ameastece a întoarce atastă tocmală sau a răstoarce nici odată în vecii vecilor, amin. „sau tălmăcit de Gh. Evloghie dascal 1783 A. pril 27.« 
| 

Acad. Rom. ms. 234. Condica de actele Roşiorilor, cf. Surete Ms. XLVI, 406. 

  

„9, 7097 Iunie 4 (1589) Galata. Petru Vodă dărueşte armaşului -Opre un țigan domnesc anume Eremia. | 

î How Ierpa BOEEOAA, EXPR Macri. TCNAGZ Semn MĂ ABC. wo PCNABAMH  A4Aokao n IOMACRAXA10 | Ha cavra rei= ARadii, B'kpuar na GOnpr, BEAHRIH apataui. cz cau Xo4on ura Haenuia  Epimita ca una cn. Wro | mor xoaon UHPAH Wu BHA 13 MHrâHn Hauuiy, Xoqonu uuraun FEHNABCRU. "Tor paqni Kao aa “BBAc? emoy | HIBABOIo Koaoni turan. com PENARMH. ca gzcrka 40- NOAA, NpoT o W'T cavru PETMANckuX. HAH Ra'Taru 34 UHCanH, HaH 2VAEuu, Ad He cu'ker RAACRATH Ha HEr. Hanu BRASHMATu 7, ap'ka CHA AUCToM TCOARAmu, 
Gam renana Beaba. Muc ev Panara, gar = aua. 

MCUa toti 4, 

= -Lvnatuko 

Iw Petru Voevod, cu mila. lui Dumnezeu domri ţă- rii Moldaviei: adică domnia mea am dat și am miluit pre sluga domniei meale pre Opre marele armaş, cu un țigan rob, anume Eremia cu fămeaia sa, Care acel “țigan rob a fost din țiganii noștri robi figani domneşti: Drept aceaia ca să-i fie lui drept rob țigan de la dom- nia mea cu toate veniturile. Drept aceia din slugile „hătmăneşti, Sau vatagi de țigani sau judeci să nu cu-
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teaze a-l învălui pre el; sau a-i luare lui, înaintea a-- 

cestei cărți a domniei meale. n 

Insuși domnul a poruncit. 
scris la Galata în anul 7097 luna Iunie 4. 

Pecetea domnescă aplicată in ceară. + lonaşco- 

Acta Muzeul Municipal laşi XI: 1. din donaţiunea Gh. Raco-- 

viţă, cf. Surete ms. XXVI, 533. 

10, 7097 funie 13 (1539) Iași. Petru Vodă globeşte cu 12 boi” 

pe Malic în pâra ce a avut cu măn. Neamţul pentru încălcare și ră: 

vecinătate. 

+ ]lerpz goegoaa, Biro macrito renapa Bean Monadt;, 

ckon. uimita cass Hauinai. erkpnoa$ npakzaacon | cor uoRpa- 

UiV, AAtMO Th HAT AX Ha WAAORAA KAASregin COT H'kauus.- 

Ha aan wr konanka.. fi chu/k naata | acc np'EA TENABAH. AXE, 

uuker HM Mor Ba0. H HE MORHT WWHH BA HUF. APARAT 

cgona AMkeru. n ra3epi: H etpe man | Terâacc whn. 3a anus: 

mpa renagamn. W Socmaa aan, n RESHMakoat, EMY IUECT 
ROAH, 4 KOAH CT Hi CON NA | Hauaaui€ HK EAcBATu. NpoTo% 

tao SEHAHUD cec AHCT PENALA 4 "TH BZ3HMaru COT Hr, BĂ. 

ROAN WP RAT. | He MocHAaEuI Hf YV CIARA: Ad VXABUT. Hi fak, 

AdHELI "TH NPBKZAARE Aa HMAEUI 'TONOTII Tad rpz64 | ca cuaoB'k” 

WT Ta. h MHak Aa | HH van. hc $ dc BAT. =+3u3, BN ri 

PERANZ pei, 
Grponu Beanni Acrober, vu. 

si Gata 

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării 

Moldaviei; scriem slugii noastre credinciosului parca-“ 

labului de Ciubărciu, dămu-ţi ştire cum noao ni s'au jă- 
lut călugării de Neamţ, pre Malic din Copanca și ast: 

fel plânsu-s'au înaintea domniei meale, cum le face lor 

mult rău şi nu pot ei din pricina lui să-şi ţină ale lor” 

Jocuri şi iazere ; şi s'au mai fost pârât ei de faţă îna- , 

intea domniei meale şi au rămas Malic şi i-am fost 

luat lui şese boi. lar când iaste acmu dânsul iarăşi a 
începutu a-i învăluire. Pentru care cum vei vedea această 
carte a domniei meale, iară tu să iai de la dânsul 12-



a
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'boi de 'ia el, şi să-l trimeţi pre ei la domnia mea Ca:să île de urgie. Şi iarăşi dămu-ţi ţie, părcalabe, să aibi a je aşezare ceale gârle cu satele de acolo, şi altfel să au faci. Scris în lași la anul 7097 Iunie 13. Domnul a'zis. . Siroici vel logofăt a învăţat. 
| + “Sava Acad. Rom. ms, 4606, fila 45 ; Pecetea aplicată pe:hârtte rom: “boidală cu vata căzută; cf. Surete ms. XXVII 76 dia Condica mă- „Săstirei Noului Neamţ de egumenul Andronic, 

7 

“He 7097 Junie 21 (1589) ăși. Pătru Vodă tatăreşte Oprei ar- -maș şi Erinei satul Costeşti, 3 vii lajTrotuş şi mai mulți robi ţigani, „-dresele fiiad perdute supt Lăpuşneanu Vodă, când a tăiat capul că- măraşulul Neagoe. i 
! Ț Uerpa EOEROAa. Biere MACTIEIA. renipa sean AUVA A, 48= CROM. Aaan n norepzanan ECâtnl. cavsu | Hainemoy e'kpnomv Onpii REANKOME apatuv Îi keuu er Ephnu. HX [IpaRoto wrunu$ un AA HHHS | Goo ec ere Hikroe. Radiâpauu. Mo4cBHita cena wm. " FOCTEIDH. n ca anBesu di €8 av'bero e ccm Wepec Toros | wr HCOHCSauE wP Horepamaenie e Hătaa ww upkoae wp rCNABaatu. A noroa wm DA AH | raukvaa EOFECAN n caza TAK Hu WT FCNARâmn 3a MAPTVpII Kato cre pekvu. €pe ripnananie | un uc- „MHCOAUE 4 Batai na en Nkroe. S&MZpâul Wwua srvenau non „AHH facBanapz ECEROAbI | keraa n cam Sarut, n cR'kakreacr- BOgam'k  mnoru APAN A0BpH. H Cokeanu Mezsitauin | n oa'bpu WT ABEp renaBatu. n rug AdAH H HOTRpzAnan cca Ha n npagiu EHHorpaai | ex ccr an EA Ha RHHOrpa, A'Ra nur, A ABă BHHerpasn CT Hm aunSnacuie, un câp MHcantiu. | n ga KaTacruţ GOpamerii. ina aan H HOTEpzAHAn ccm ua HX patiu ye- a9nn | WHPant navete. Guaiien ca Xena n ca akrru. n N3- Patito ca akru n Mapăckiea ca Aku n Grranka. ca Aku, n Heuagk ca aka. nu dpacnua . ca Ari. Epemia ca end n ca A'bru | rka Pain Kano 4 EC na un wr Hac Spui. ca B%ct4i ACXoAca. ni ui pac ne Văintiasr Dp'kA cra ABCTOAL Hat, Lenata pei uute oV rac La'Rro. aug, 195. Ha. i Crponu tea aoroder vu n Hcaa, | Grpouu, awrăbere . | Amurg E Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei, dat-am ȘI am întărit înşine Slugii noaştre
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“credincioase, Opre marelui armaş, şi fămeaei sale Eriria, 
pre a lor direaptă ocină şi moşie, despre socrul său 
Neagoe cămăraş, jumătate sat din Costeşti şi cu livezi 
şi cu loc ce iaste. prespre Trotuș, din ispisoace de în- 
tăritură, ce le-a avut de la înaintaşii domni şi mai a- 
poi în zilele lancului Vodă, şi acmu iarăşi la domnia 
mea Cu mare mărturie cam aşa zicându cum privile- 
giile şi ispisoacele, ce le-a avut tatăl ei Neagoe .camă- 
raş, dânsa le-a pierdut în zilele lui Alexandru Voevod 
„când şi singur el a pierit ; şi mărturisindu mulți oa- 
meni buni şi ocolași megiaşi şi boari de la curtea dom- 
niei mele, şi iarăşi am dat şi am întărit înşine lor ale 
lor dreapte vii, care sânt lor, una vie moşie, şi doao 
vii sânt lor cumpărătură, care sunt scrise şi în catas- 
“Hihul orașului; aşijdere am dat şi am întărit înşine ai lor 
drepţi robi ţigani, anume Simion cu fămeaia și Cu co-: 
piii, şi Paraschiva cu copii, şi Stanca cu copii, şi Con- 
-drea cu copii, şi Frăsina cu copii, şi Eremia cu fă- 
meaia şi cu copii; Pentr'aceia ca să le fie lor şi de la 

“noi uric şi cu toate veniturile ; şi altul să nu se ameas- 
-tece înaintea acestei cărți a noastre. 

scris în lași la anul 1097 lunie 21. 
Domnul a zis. 
Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit 

Stroici logofăt (m. p.) Dumitru. 
Cf. Surete XXVI. 655. Ispisocul de întăritură de la lancul Vodă 

“este din 7089 lunie 3. cf. Vol, XIX, 149. 

lată cutn îl rezumă Axinte Uriearul în perilipsisul său: 

„Uric de la Petru Vodă din leat 7097 precum au 
întărit “credinciosului Oprea vel armaș şi fămeaii sale 
irinei pre a lor dreaptă ocină de la socrul său Nea- 
g6e cămăraș, pre giumătate sat de Costeşti şi livezi 
și cu loc de case, ce iaste peste Totruş şi nişte vii: o 
vie ce le-a fost lor de moșie, iar doao viice le-au fost 
de cumpărătură, casele sunt scrise și în catastihul o- 
raşului. Asemene şi nişte ţigani anume Simion cu fă- 
smeia şi cu feciorii lui, și Măruşca cu feciorii ei şi Paras-



Chiva cu feciorii ei şi Stanca cu feciorii ei şi Frăsina: cu feciorii ei, şi Erimia cu fămeia și cu feciorii ei, 
Din opisul de acte întocmit în 7214 Oct. 12 (1705) de Axiate- Uricarul, pe cât le-a putut pricepe a moşiei Valea Sacă, a logofete- sei, pentru ţigani robi, cf. Surete ms, XXXII. 478. 

  

12. 7097 Iuli 2 (1539) Iaşi. Petru Vodă întăreşte lui lonaşco: Trif cumpărătura făcută Cu 280 zloți în Gligoreşti de ia lonaşco Droţ.. 

T Ilerpa BEOEROAA.  Bătieh maci, FENApZ BEMAH MoaAaa- CEON. W npinaomk noa namu ii Bp'Ra  naunmru Boa'kpn, Îvhauuko chan APO. 0 PO A0BpOr Boat. HukHAt. HENOHS Asa. 4NHNgHcHAORanH. n ca'BArk'meacraogaa. kako WH Npoaaa cRon acru a WwThHHv Ezc'b ckoa. uacr koauko e H3BEDET WT7 uacT wa ro. Apou neraa ac, wrp CEAC WT ruroepu. n wm W&pznine. Ta. HIpOoAsA Îwhauioeu cun Tpuibans aa ABE crk n cocnu ateEr- BMAT TATapekuX. n Ad Hmarn mg C&TEopHTH nenpaaS u w'r Spur, H BanA4THA £m$ ucnazna.. cop np'ka Haan. ku PAAH Kao Aa. ECT EMS n ww nac wrhunS u cz SZCEAM ACȚOAOR. n nu Aa c ue: YMHulae? pla cum ancrou Ham. 

7 

TenAna peu, - TIC V tac BATo aus. tea g. BEA A0roder vu 4 ncnaa. 
crponu awrăr.  AYmuTpv SunuuTe €u9 Spune. 

Pecete domnească. 

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării: Moldaviei ;, adică au venit înaintea noastră şi înaintea: 

său Droț, a cincia parte din sat din Gligoreşti şi din- Obârșie, acelea le-a vândut lui lonaşco fiul lui “Trifan. drept 280 zloți tătărăşti, şi să aibă a-i face luji ispravă şi de uric; şi a plătit iui deplin denaintea noastră.. Drept aceia să-i fie lui şi de la noi ocină şi cu toate:



- 
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veniturile ; şi altul să nu se: ameastece înaintea acestei 

cărţi a noastre. 
Domnul a zis. Scris în lași la anul 7097 Iulie 2. 

vel logofăt a învățat şi a iscălit. Stroici logofăt. 

Sâ-i faceţi lui uric —- Dumitru 

Este şi uri suret tălmăcit de Gheorghe Evloghie dascal, 1787 
lutie 14. Pecetea cu exerga: “atace Rite lw Ilerpa BcekoAa n 

renAua. Cf. Surete ms. XXXVI, 771. : i 

lată cum' e rezumat de Gh. Evloghie dascal: 

Ispisoc sârbesc de la domnul Petru Vodă, tăl- 

măcit de Gheorghe Evloghie dascal la 1787 luli 14, 

prin care scrie cum că au venit de față şi au mărtu- 

risit lonaşco sin Droţ că au vândut toată parte sa de 

ocină, câtă i se va aleage din partea tatălui său Droţ, 

a căruia parte din sat din Gligorești şi Obărşia, lui 

lonaşcu sin Trifan drept 280 zloți tătărăşti ; Vodă în- 
tăreşte stăpânirea a lui lonaşcu Trifan. 

Din opisul actelor moşiei Obârşia şi. Gligoreşti a vornic. C. 
Paladi întocmit în 1787 lulie 15. cf. Surete ms. XXXII. 765. 

13. 7098 (1590) Iaşi. Cartea lui Petru Vodă cătră Murgoci diac 

de a lua dejmă în Tălăbești, - 

„ „Suret de pe cartea dată de stăpânit Tălăbeştii 
de la Petru Vodă din velat 7098“. 

Datam carte domniei meale slugii noastre lui Mur- 

goci diiacului, spre aceaia să îie volnic spreaceia ca să 

fie tare şi putearnic cu cartea domniei meale ași ţine 

în al său hotar satul Tă/ăbeștii de cătră Tomceşti şi 

de cătră Gărlești preste Bârlad pănă în Siretiu pre 

unde au fostu hotarul cel bătrân; iară cine va sămâna 
sau va cosâ el ca să aibă a le lua tuturor dejmă. Că- 

tră atastă nimene ca să nu aibă a ţinea sau a sta 

împotriva cărţii gospod. | | 

Acad. Rom. ms. 3061. Condica Domneştitor, cf. Surete ms. 

XLVI. 105. Se 

Surete și Izvoade, Vol. XX. % | 2 

       
        

SR [coma emana) 
Sy & SUCUREŞTI



„14. 7098 Decembre (1589) iaşi. Petru Vodă întăreşte ivi Stas 
cumpărăturile făcute cu 400 zloți în Roşiori de la răzegi, | „iSpisoc' sârbesc de la Petru Voda“. recum au veniţț înaintea noastră şi înnaintea bo- iarilor noştri Grozav sin Bâloş de a lui bună voe de nime silit nici asuprit, şau vândut a sa dreaptă ocină şi moşie din drese de Cumpărătură ce au avut tatăl 

său Bâloș de la bătrânul Patru Voevod, din a treia 
parte din sat din Roşiori a cincia Parte. Şi după aceia âşiidere au venit înnaintea noastră și înnaintea bo: 
iarilor noştri Drăghina fata lui Băloş dea ei bună voe 
de nime. silită Nici asuprită, şi au vândut a Sa dreaptă 
ocină şi moşie dintru acelaş dres de mai Sus scris ce 
au avut tatăl ej Baloș da la bătrânul Petru Voevod, 
din a treia parte din sat Roșiori doaâ Părți, partea sa 
și partea fratelui său Moga diac, de vreame ce au fost 
Pusă zălog partea luj lă sorusa Drăghina drept 140 
zloți tătârăşti, Și Sau sculat Stan şi fămeaia lui Lola, 
partea lui Grozav sin Băloş drept 140 de zloți tătă- 
răşti ; iar aceale doaâ părţi a Drăghinei și a Mogăi 
diac drept 260 zloți tătărăşti. Şi sau sculat Stan și 
fămeia lui Lola Și au plătiț toți deplin acei bani mai 

această carte a noastră, | Domnu! a poruncit. sau scris în laşi la leat 7096 luna Dek. 22, 
vel logofăt a învăţat locul peceţii domneşti. : : După un suret tălmăcit de Gh Evloghie dascali în 1781 April 

» i 
. 

pr 

27. Acad. Rom. ms, 234. Condica de actele Roşiorilor, — cf. Surete 

ms. XLVI. 404, 
a 

15. 7098 Mart 15 (1590). Zapis de Vânzare a 5 pământuri dia 
Roşiori cu 60 lei. 

„Zapis vech
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“boşi doai pământuri de Ia Gligori sin Sămion din Ro- 
şiori, şi au dat pre aceale doaî pământuri 20 zloți bani 
gata denainte Petricăi din Roșiori și a Cozii de acolo 
și a multor oameni buni şi megiași de prin pregiur; şi 
iarăşi au Cumpărat Gligori trei pământuri de la ile 
fetorul lui Băloșan din Roșiori, și au dat pentru aceaste 
trei pământuri 30 zloți, bani gata în mânule lui Ile feto- 
rul lui Băloșan din Roșiori; ca săi fie lui Gligore 
dreaptâ ocină lui şi fetorilor lui şi nepoților lui ce să 
vor aleage mai aproape nestricat niciodânăoară în 
veaci, iar un pământ dintraceale trei pământuri iaste 
în mijlocul pădurii, iar alt pământ la fundătură, pe care 
pămănt lau fostu arat Dănilă argat iar al'treilea pă- 
“mânt iaste de cătră Barboşi. Şi la atastă tocmală sânt 
marturi oameni buni Sfurza din Negrifești şi Andreică 
Băloşel şi Sămion din Barboşi, și Samoil de acolo, şi 
alți oameni buni, şi Grigorie fecorul lui Sămion din 
Bărboşi. , 

(|. peceţii.) 

După tăimăcirea făcută în 1816 Mart 29 de cătră Ioniţă Sta- 
-mati biv vel pitar. Acad. Rom. ms, No. 224, condica moşiei Roşiori. 
cf. Surete ms. XLVI. 405, 

16. 7098 Iuli 1 (1590). Petru Vodă întăreşte lui Nicoară şi îra- 
telui său lon stăpânirea pe a 4 parte din partea lui Trif, plătind 169 
zloți lui Câpotici vatag, 

“ Îlerpa BOEROAA. BĂIEO AMACTIEIO PCNAPE BEMAH MOAAaBCKOH. 
ab upinacui npEa, nam | ui mpa, Hamnat goa'bpii. Hukoap, ui 
par ero win... n Sanaaruan nunkan | ero n uter Accrkr 
BAâtH. CASSH HauiE4IY KBUOTHU BATAF. PAAH UacT NAemeHntY | x 
Bakapia,.. can Aita uTo Bhaa mnpoaaaa,.. lradiia. Koankoc | H3- 
Bt0e?. WT (ne)raa uacr Wr uacr pună WT ceao,.. OHetpin, uer- 
BpETAA | Sac "TA NPOAGA.. pH AHH BOPAANY EOEROAE. H Tor 
PAAN, IE AGA EMY | EANOTHU YpHE. KAKO Ad ECT, HA. i COT 
Ad ca BaCEM ACXOACN, H Hu aa ch | he vmnmaer. 

TenAhv pu. | [lic v rac BATo =+âun 104. 4. 
REA. A0rOĂET vu, n Hckaa. 

CGrponu Bta noroder 

pecete desprinsă -
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„Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării 
Moldaviei ; adică au venit înnaintea noastră şi înnain- 
tea a lor noştri boiari Nicoar şi fratesău Ivan... şi au: 
plătit bani 160 zloți slugii noastre lui Căpotici vatag 
pentru partea seminţianii lor Zahariia (fiul lui.) sanu 
diiac, ce au fost vândut-o... Agatiia, câtă i se va alea- 
ge din a cincea parte din partea lui Trif din satul... 
Onești a patra parte; aceaia au fost vândut-o... în zi- 
iele iui Bogdan Voevod; şi pentru aceasta încă am dat. 
lui Căpotici uric, ca săi fie lui şi de la noi cu tot ve- 
nitul ; și altul să nu se ameastece. 

Domnul a zis. scris în laşi laanul 7098 luli 1 
vel logofăt a învăţat şi a iscălit 

Stroici vel logofăt, 
Arhiva statului Chişinău. 

-17. 7098 Iuli 29 (1590) regeste. Pentru Feredeeni, 

„Ispisoc de la domnul Petru Voevod, din veleat: 7098 luli 28, de dania lui Andrei ha'manul de o se- 
lişte anume Feredeeanii, şi cu un heleşteu anume Lea- 
hul ce jaste la ținuiul Hârlăului ; care acest sat arată 
că i-a fostu dreptu domnescu cum şi lacul Leahului.“ 

Dia opisul de scrisorile Feredeenilor, cf, Surete ms. V, 713, 

18. 7099 (1581) Iaşi. Petru Vodă întăreşte Cristei stolnicu!: cumpărăturile făcute cu 660 zloți tătărăşti în moşiile Sârbii, Tătărănii. şi Moimeşti de la răzeşi. 

Macri uite au Iw Ilerpa Bgoctoaa. renapz aemau diwa- AdECKOH,  BHAMEHHTO uHHHM HechA AHCTOM Hauitai Back ro 
HâHEM B33pHT HAu [ere urBun Scantmu'r. Wate NpiH A, np'ka, Hâ tii. H Apa uamnau MOAgaeckuMH  Boakpn etanknmu u Mâahmu 
caSra Ham aSnan, rio ro ACEpoH Boak nekna He novac 
H ANBOPHEHAOBAN. îi NpOAdA cRor NpABer  (WTHun5 un arsa 
HHHS... WP HX mpagare oypuka, ce naum... wrka Gazpau. : 
TpH MăcTu, d WT 11'pH UACTH MOAORHHA. n ca m'kcro za 
CTAB. Ta HpOA44H caSSH HatmenS nKpcTH cToâHHutA sa ueTupi: 
cre [aaarh rarapekux. n Semague cara năw kperk CTOANHULA.
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“u Safimaua. Sc] n | mana rug. enuienpkapeurnun $ 3aaT 'ra- 
Tăpckuy. Bz pSrn ASnanv ipka, namu n rip'ka namumu. Bo4Epu. 
9 AH BHABEUIE HX AOBPCEOANY H A4TOAHOIO TORAEA NpoMeXe, 
HOT Hâc Adâ H NYTEPBANALL OT Tpu WACTH NOAOEHHA, MTA 
apinat | np'ka, namn un npka naumnaiti aoa'kpn, caSra hau Hera 
n0 £ro A0Bpon EOa'k HERA MENOHSRAc i aHHinpuicHAcgant u 

Apoaaa ego ipagoio (comună n AkanunS wr HX paBaro 0y- 
"PWRA, WacT _£ro WT7 ce40,.. Ure] nn'k nmenver mzraphkuin, uer= 
EPATAA WAcT, TA HIPOAdA MARHK cASSH HautMoY KPETH CTOAHHUEA. 
Ba we AtckT Ba4T raTapeku, [n Scragine caSra Hauw ke: 
CTOAHHMEA H  BANAATHA ScH HCNOAHA 'PHX BHWEBEutHUX | N Saar 

“ marapekuy, Ez pSen Hera npkA nau H MIPAA, HaulHmH Bo- 
Akpu. Ho na BHABuii Hy ACRBOROAHO H AaroAHeIo TOME 
Spot [4 WT hac AdAn H HOTEPZANAH TA WETEPATAA ac VT 
cea0.., uro ttR umenSerek marzpkiu, n mu npinae np'ka] 
nau ui np'ka, namnmn Boakpu Macracka nonaaia acuta kpzciruna. 
BHVRA MĂaran. 0 Ei A9Bport EoAH. HK HenonSaea. îl anu= 
HpicHaogata, [a npoaaaa caer npagot wrunuS n akanunS uTo 
MAăA BABA UK aâraa KSnexHot] | wr craparo credana RoegoAni. 
AVT WEPRPATĂA WdcT WT cEpeAHaa uacr WT cea Moumeljiu. 110- 
AOBHHA- Ta Npoaaan NAkHR cavSH NautMS [perii croannuta 3a 
cro ui wc atckr sari Trarapekuk. n Scranue caSra nam Kper'k 
croat] | uza n 3anaarna Secu Henoată Tu enuenp'EA pete 
pi Baâr rarapckui ex paun Nacracta Acuuun Bperuna. np'ba, 
năau [n npba, naunan coakpri. Ho mn ena'keue n Ao6pe- 
-894H0_H A4POAHOIO TORMEM NpOMERE, Take) | Ape N WI Hac 
-A4AN H HOTBPZAHAN ccm caSSH Hamem$ KpacTii CPOAHHUEA THX 
Suunp'Eaptaetux- sacru sa wrinnv [kako pa tc cate n GOT 
Hac SpHi n novapamaeiiie euS n uaaom ro u SiSuavoa n] | 

npkawuSuaroam ui npaSgkrom n BacemS poad cro ko ck caS 
"H36EpeT HauganHin nencpSulento Hukoanke [na akku. a XoTâp 
PHX Dp'EARIIDEpEGENHĂ CEAAĂ n UacTH Sa COTHHHS Aa (CT BH- 
auenncantoaiS Rgcrn croaunuta a WT] | nniuny cropon no ego 
<Tâphâii XSrapu, nok6aa n3 B'kka cOmHBaan. 4 Ha TO cer B'kpa 
Hamiero PrenAga BHmenncannaromui |loo. nerpa Bottoau. n R'kpa 
up'kezaargaenaro cita renagamu lu Baaqa Boegoan n Brkpa Botap 
tati] | g'kpa nana Gpemita aeopunka acankni armani. n B'kpa 
nâia fnapera ABopHHRa ropuka 3taan. e'kpa. nana ragpuaa În 
T'vprie mpataiagoe Xoruiekux. gkpa nana Îwana n ApakcHita
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npaiaaatote  Nemenickuy. r'kpa nana lwohatutoj | ni: mMoRtanuz: 
npakiaanoge Pomanckur. B'bpa nana Lewprie nopmapk cSuanckaro. 
g'kpa nana âpSru nocveanuka. [e'kpa. nana HA XEauko cnavâpth.. 
R'kpa nana Bacuaie uawhiita. e-kpa nana tann eucr'bpuna. apa. 
maia Gaga) | croannta. &'kpa nana cra Koauca. n E'tpa gzchr: 
BOIdp HâIDHŞ AMOAAAECKAL. BEAHRHR H MaAtiă, a mo Hauem fan: 
BOT KTO GSAFT renApa Hanieit BEMAn WTA kTEu HatuiHk. Han: 
WP  HAuuero poAS. Hat MAK GSA, Koro Bz H3BEpeTr renApem) || 
BHTH Hâulth SEMAN MOAAdBCKOU. Tor iH cuS HenopSuiiia atitero: 
Adâtie n NOTEpZXALie, ă US acu EMS pAa4u n Skp'krnau  aa- 
(umo ter _ero Hpagaă KSUERHo Ba CEOHĂ patuik n Nurromnri: 
mun'kan. a ua aoame kp'knocm n novapa) | aerie ka ax- 
CHA BiitenicainuM,- gtakan cun HamemS e'kpnomS n oun- 
TennoaS Bos'kpnuS nau$ Grponu (BeaukomS aorodeTrS nucaru Hi: 
Hat neuar npug'ken'ru kcem$ ucTunHoA$ aneTS nameai$. necaa.... 

“S îac gakr sup, atena...) | 

Cu mila lui Dumnezeu noi lw Petru Voevod, domn: 
țării Moldaviei, înştiinţare facem cu această Carte a: 
noastră tuturor, care pte dânsa vor ceti sau cetindu- 
i-se 0 va auzi-o; adică au venit înnaintea noastră şi: 
înaintea a lor noștri Moldoveneaşti boiaria mari şi a. 
mici, sluga noastră Lupan, de a lui bună voe, de ni- 
mene silit nici asuprit, șia vândut a sa dreaptă ocină. 
şi moşie din al său drept uric satul anume... despre- 
Sârbi, trei părţi, iar din trei părţi jumătate şi cu loc: 
de heleşteu, aceaia au vândut slugii noastre lui Cristea 
sfolnicel drept patra sute zloți tătărăşti ; şi s'a scu- 
lat sluga noastră Cristea stolnicel şi a plătit: toți de-' 
plin acei mai sus zişi 4CO zloți tătărăşti în mânule 
lui Lupan înaintea noastră şi înaintea boiarilor noştri... 
Deci noi văzând a lor de bună voe şi paşnică tocmală 
între dănşii, şi de la noi am dat şi am întărit din trei 
părți jumătate. — Şi iarăşi au venit înaintea noastră şi 
înaintea a lor noștri boiari Sluga noastră. Nechita de a lui bună vreare de nimene silit nici învăluit şi a vân-- dut a sa dreaptă ocină și moşie din a lui. drept uric partea lui din sat... care acmu se numeaște Tăfărăni. a patra parte, aceaia a vândut iarăși Slugii noastre lui Cris-
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lea sfolnicel drept optzeci zloți tătărăşti ; și sau scu- 
lat sluga noastră Cristea stolnicel și a plătit toți de- 
plin acei mai sușşi zişi 80 zloți tătărăşti în mânule Ne- 
chitei înaintea noastră și înaintea a lor noştri boiari. 
Deci noi văzând a lor de bună voe şi pașnică toc- 
mală între dânşii şi de la noi am dat și am întărit a- 
cea a patra parte din sat... ce acmu se chiamă Tătă- 
rănii. — Şi iarăşi au venit înaintea noastră şi înaintea 
a lor noștri boeri Wastasca preufeasa, fata Crăstinei, 
nepoata Magdei, de a ei bună voe de nimene silită nici 
învăluită şi au vândut a sa dreaptă ocină şi moşie, ce 
au avut moașa lor Magda cumpărătură de la bătrânul 
Ştefan Voevod, din a patra parte din partea din mij- 
loc din satul Moimești jumătate ; aceia au vândut ia- 
răși. slugii noastre lui Cristea stolnicel drept o sută și 
optzeci zloți tătărăşti; şi s'au sculat sluga: noastră 
Cristea stolnicel şi a plătit toţi deplin acei mai sus 
zişi 180 zloți tătărăşti în mânule Nastascăi,fata Cris- 
tinei, înaintea noastră și înaintea a lor noștri boiari. 
Deci noi văzând a lor de bună voe şi paşnică tocmală 
între dânșii, aşijdere și de la noi am dat şi am întărit 
înşine slugei noastre lui Cristea stolnicel aceale de mai 
Sus zise părţi de ocină, ca să-i fie lui şi de la noi u- 
ric şi întăritură lui, şi copiilor lui şi nepoților şi stră- 
nepoților și împrăştiaţilor şi la tot neamul lui, ce i se va 
aleage mai de aproape neruşeit nici odânăoară în veci. 
lar hotarul acelor de mai zise sate şi părți de ocină 
ca să fie mai sus zisului Cristea stolnicel, iar despre 
alalte părți să fie pre ale lor vechi hotară, pre unde 
din veac au imblat. lar la această iaste credința domniei 

„noastre mai sus scrise Noi lw Petru Voevod şi cre- 
dinţa prea iubit fiului domniei meale Io Viad Voevod, 
şi credința boiarilor noştri, credința dmsale Eremiia 
vornic țării de jos, credinţa dmsale Andrei dvornic ţă- 
rii de sus, credința dmsale Gavril și Gheorghie par- 
calabi de Hotin, credința dmsale loan şi Draxin parca- 
labi de Neamţ, Credinţa dmsale ionașco şi Moviliţă par- 
calabi de Roman, credința dmsale Ghedrghie portar Suce- 
vei, credinţa dmsale Brut postelnic, credinţa dmsale Nădă-
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baico spatar, credința dmsale Vasile paharnic, credința 
dmsale iane visternic, credința dmsale Sava stolnic, cre- 
dința -dmsale Stan comis, şi credinţa tuturor boiarilor 
noştri moldoveneşti a mari şi a mici. lar după a noastră 
viață cine .va fi domn ţării noastre a Moldaviei din copii 
noştri sau din al nostru neam, sau ori pre care alalt 
îl va aleage să fie domr ţării noastre a Moldaviei, a- 
cela să nu-i strice a noastră daanie şi întăritură, ci mai 
vârtos să-i dea şi să-i împuternicească, căci că-i iaste 
lui dreaptă ocină şi cumpărătură cu a lui drepţi şi a- 
devăraţi bani. lar spre mai mare tărie Şi puteare atu- 
turor celor de mai sus scrise, am poruncit credinciosu- 
lui şi cinstitului boiarin dmsale Stroici marelui logofăt să 
scrie şi a noastră peceate să o leage de această cu- 
rată Carte a noastră. A scris... în laşi la anul 7099 
luna... e 

Acad. Rom, pecete 277; donaţiunea Paul Gore din Chişinău ; „arhiva P. G. de Gore (Gorie Leoa) din Basarabiae. Lipseşte pece- tea şi şnurul, căci pergamentul e tăiat o treime, latura din dreapta. întregirile te-am tăcut după contestul oficial şi aite date despre 'boerti divanişti, cf. Surete ms. XLIII. 266, 

  

19. 7099 April 8 (1591) Băriad. Cartea vornicului de Băriad Eremia Moghilă, de stăpânit Sim: vatag în Scurţi, a patra parte din partea licăi, cumpărată cu 50 zloți de la Tomşa. 

T Ian Gpsaiita enurin ABOpHuk acan'ku semi. wax IIpin A pb, Mac oma wr GhSpn. 34 ao | pot Boano. ueknm ns- I9HORAEI. AHEIIDIICHACRANI. Hi HPOAAA CROETO Uăcr WTuuu WP CEA wT ckSp | un Gia garar, cor Eapre'kin. uro e H3Beper OT HACT HAKOR UETRPAPAd WAcT, ga nerarckr | aa TăTapckuy. HHo di BăaReuu ung acBpere "PORMERAS. n naaTv cnoan$k. u CATBO | prigonit MAPTYpiH. Kako Ad HE E&ACT wii nops- UBTH EMS HuKTe. n WTKz Ad Ha np'ka, |wn Ad Aer  Apa- BATU. H AOXHEATH, 4 CA BACEMU AOXOAOMU. vor  uacr Hakeg. HETEDATAA uacr | urii  Hukmo Ad ce Bavkiaer. ngka cena 
ANHCTOA Hauihă, | 

: . 

HIHic 9“ BpA4ăa, BA'TO "râug, AU...
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“Păn Eremia marele vornic al țării de sos; adică 
au venit înnaintea noastră Tomşa din Scurți de bună 
voe, de nimene silit nici învăluit, și au vândut a sa 
parte de ocină din. sat din Scurţi, Simei vătagului din 
Vărtejeşti, ce i se va aleage din partea llcăi a patra 
parte drept cincizeci zloți tătărăști. Deci noi văzănd a 
lor bună tocmală, şi plată deplin şi am făcut această 
mărturie ca să nu-i fie ocină de ruşăit lui nici cum, şi 
“de acmu înainte să aibă a o stăpâni, şi să trăiască şi 
cu toate veniturile această parte a llcăi a patră parte. 
Altul nime să nu .se ameastece înaintea acestei cărți 
a noastre. . 

Scris în Bărlad la anul 7099 April 8. 

Pecete mică în ceară neagră, dar desprinsă. 

Obs. Este şi o traducere „de pe sărbie pe limba moldovenească 
-sau tălmăcit la anul 1801 Decembre 14 de polcovaicul Pzvăi Debrici 
ot Mitropolie“, Acta Drag.-Hurmuzescu, cf. Surete ms, XLVI, 229. 

20. 7100 (1592) regeste, Pentru ţiganii robi ai Siaclitichiei, ju- 
-pâneasa răposatului Bilăe vornic mare, 

Alt ispisoc tij de la Aron Vodă din leat 7100 de 
îintăritură giupănesei Bilăiasa şi a fiului ei lonaşco ij 
pre doao sălașe de ţigani anume Crăstea cu fămeaia şi 
<u feciorii lui şi Petrea cu fămeaia şi cu feciorii lor; 
carea aceşti țigani de mai sus scrişi Crăstea şi Petrea 
cu fămeaele şi cu ieciorii lor le sânt de cumpărătură de 
la Petru Vodă. 

Din opisul întocmit în 7214 Oct. 14 de Axinte Uricariul peatru. 
dresele moşiei Valea Sacă. Cf. Surete ms. XXXII, 479. 

si 

21. 7100 Ghenar 5 (1592) Iași. Aron Vodă scrie carte parca- 
Aabilor de Ciubărciu în pricina dintre călugării de la Neamţ şi feciorii 
lui Moise pentru încălcare. 

+ Îco flpwn BOEBOAA. BIO MACTII FENIApz SEMAH MOAAdB- 
KO. MHIDEMA CAVrAA Hduluai | erkpuom npakzAaBoat Hi XOTHOroM



WP WOBPAUI, Hi AdEWA, E44 3HATĂ, RO HAM KAAVEANLP | kaav- rep wr Nrkatua. na chec Maank cor RONAHKĂ. Hi KAMVT a: cVBH He | morvr âpamaTu. sa HHX con abera. n tasepe n FPB4€ N Nponve | Tuan um Aha rpzaz v onana. PAC vaaprhear v EPHEATA. | HpoToK tak VApHTH. cre AHCT HAUI RH E 3ane- uri 'Porv | rpzao cz ctao nonana u RamH'tu cuee lau. Aa anuar | askero kaavrepeai. v nokou, n OBAE. H 34 tasept akoTro | pr cor ru. chec Maauk BSAET Man Ba40gaTH. d En sro | vonkcuru Tag nonea mHoru paru Tkraanc np'ka, | uamu BOCTA4H cHige (Maank a nec APĂGAH 84 ACT renAgamH | nak sa 3nacru.. 

A HHc Y tai RAĂT. =+3p. ren 6. rERAHZ peu. = Iezan 
Taurogie 

pecetea cu ceară aplicată pe hârtie 

Iw Aron Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei, scriem slugilor noastre credincioșilor parca- labi şi hotnogi din Ciobârciu, dămuvă voao de ştire cum noao jăluitu-s'au călugării de la Neamţ, pe fii lui Malic din Copanca şi spun. cum ei nu-și pot stăpâni despre dânşii ale sale locuri de iazere şi gârle şi le-au fost lăsat lor o gârlă în Copanca, unde loveaşte in Crivaia. Drept aceaia cum veri vedea această carte a noastră voi să luați sama cealei gârle cu satul Copanca. şi Spunereți fiilor lui Malic să lease locul călugărilor în pace şi gârlele şi de jazere. Iară carele din acei fii ai lui Malic îi vor mai învălui, iară voi să | Spănzuraţi a- colo, căci că de mai multe ori S'au fost pârât înaintea noastră şi au rămas fii lui Malic, care n'au fost as- Cultat de cartea domniei meale; aceasta iarăşi să o ştiţi. Scris în laşi la anu! 7100 Ghenar 3. Domnul a zis. — Gligorie — Stefan 
Acad, Rom. ms, i 

i 1812, făcută so arhimanăeetu CI sto, SE Paagcază Neamţu pi di 
Ioan şi veriticat de Veniamin Costachi mitro polit. Cf. Andronic Istoria. 
măo. Noului Neamţ pg. 32, copiat în Surete ms, XXIX, 77 orla 

IONII



22. 7100 Mai 7 (1592) regeste, Pentru Băseşti la Făiciu, 

„Zapis de daanie de la: Măriuca losipoae, fata. Viai-” 
cului de Băsești din ţinutul Fălciului, prin care scrie 
că la datul sufletului şi înaintea duhovnicului său popa 
lonaşco de la biserica lui Stefan Vodă, ce se zice 
Zlalaust au dat danie a ei parte: de ocină şi moşie, 
dreaptă ce au avut ea de la părinţii ei în sat în Bă- 
şăşti şi în Făstăci, de ceia parte de Prut, lui Baldovici 
şi lui Gheorghe Baldovici frăţinisău, ce-i sânt ei ne- 
poţi de soru, pentru sufletul ei şi a coconilor ca să le 
fie lor. moşie în veaci.“ - 

Dia anatoraoa întocmită de log. Andronachi Donici în 1821 Oct. 
20 în pricina moşiei Băseştilor despre moșiile megleşite. Cr. Surete 
ms. XIX, 337. 

23, 7100 Mai 2 (1592) Iași. Aron Vodă întăreşte lui Gheanghe 
diac mai mulţi robi țigani. 

+ Heo (poti BotROAA. Bile MAcTIIo TENAPA B£AAH APAAdEc— 
OF WE PCNARMH AdAH ti MOTEpZAHAH ccm |! caSS'k nameanS rbkurk 

Aita. n spam er, Lanrepie fi Lecoprie a'kru mur. nx | panta 
XOAONII UHTAnH, HMENE. IOHAUIEO, CA KEN Hi ATA, N RHCTOP W 
Iwu.. ca en, i Mapa | ca akrmu ceoumă. n Tvaopa ca Akran 
CROHY. îi TaBvuoat CA AETAm, H Bazata ca ARTA cROHF UP 
DPHEMALE EX HMArOT WT HAHKVA BOEBOAd. 34 AFA. n naku | 
ECAIO Ada HU NOTEPAAHAH Ha HH HX FOAONn WHratii HAVE Bep- 
arkuz. ca en n ca Abrmu. n | han ca Xe Hi ca aka. Hi 
Hacr'k ca akraun. 607 npuguaie | ek ua? wr... Ta un ficn= 
ABaIt vaacrenomeik. AAân W NOTEpBAHAN | tcaio Hy nat ngatiu 
XOAONH UHTAHU. EX GHUINAUIEA, KAkO Ad EBACT HM HN CA Baci 
ASKOACA | HU OP ac. Hu Aa ck ne vauiaeT. npka, cra anc- 
TOM TENABA,. 

Gam renana geaka, MHC V TAK BAT, S3p. Man E. 

Auapin rerman vu, — IOpauikoguu, 

Iw Aron Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării 
Moldaviei, adică domniia mea am dat și am întărit în- 
şine slugi noastre lui Gheanghe diac şi fratelui său 
Gligorie și Gheorghie, copiii lui Gheanghe, ai lor drepţi
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"robi ţigani anume lonaşco cu fămeaia şi copiii, şi „Nistor şi lon cu fămeia şi Mara cu copiii săi, şi Tu- -dor cu copiii săi, şi Tăbăcoae cu copiii, şi Gălămu cu “copii săi din direase ce au avut de la lancul voevod, de moșie. Şi iarăşi am dat şi am întărit pe ai lor alți robi țigani anume Berbeace cu fămeia. şi cu copiii, şi Nastea cu copiii, din direse ce au avut de la... Ase- menea' şi domniia mea m'am milostivit şi am dat şi am întărit înșine lor ai lor drepţi robi ţigani, care scriem mai Sus, ca să le fie lor și Cu toate veniturile și de la noi şi altul să nu se ameasiece înaintea acestei cărți -a: domniei meale. 
“ Insuşi Domnul a poruncit. 

Scris în laşi la anul 7100 Mai 2. 
Andrei ghetman a învăţat. — luraşcovici. 
Acta .C. Crupenschi. Hărtie, ceară sfărămată. Cf. Surete ms. XIV. 485. 

n 

24, 7100 Iulie 16 (1592) sic. Ispisoc de la domnul Ieremia “Moghilă Vodă, 
i - 

„CU Cuprindere că unul (lipsă) şi cu sorusa Ma- ruşca fii lui Ştetul, nepoții Stoii au vândut partea lor din- satul Ofeștii lui Frăţiman uşierul... dar Steful a fost unul din cele cinci roduri a lui Stoe, şi din Stetul Mu se văd de cât fre; roduri dintre care on rod cu “scrisori la tras dmlui pah. Săndulachi Sturza, rămân ca pe doao roduri să le tragă răzeșii... care să fac doao părți dintro a cincia parte ce au avut Stetul din a patra parte de sat. SE 
(După cartea de .judacată din 1812 Mart 15).- 

  

25. Fără dată (sect. XVI-a), Zapis prin care ] nat vind Pântea partea lui de ocină cu 60 Poză P £ nde popei 

-T Banne aa 19 npoaaa Hruarp EAHA ROK4T să WTHat.| wo KOIIHAH cY HacTacia Azaiepe îBozcuna | wnSka PomamnoRo. meta SACT 54 Wrinua npo(Aaa) | Hear nonoga Îlzur'k aa Ă. BAa7, si Ilona ea | craan n AAA B2ca Henoano nunkaa 9Y ponni | Hrnar
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ante Aterbr Baar np'ka Boaa EaTar, Hi RBAET tori AO 42 
ACRDH GDkoanh atenta | na Tor crea. Ă 

“Zapis precum a vândut Ignat o bucată de ocină,. 
ce a cumpărat de la Nastasiia, fata Frăsinei, nepoata. 
lui Romașco; ace parte de ocină au vândut o Îgnat: 
popei Pântea drept 60 zloți; şi popa s'a sculat şi a 
dat toţi deplin banii în mânule lui Ignat şasezeci zloți; 
înaintea Bodei vătag; şi au fost mulți oameni buni o- 
colași megiași, la acea masă. 

Hârtie, filadă, cf. Surate XLII 188. 

  

26. Fără an (£. 7014). Radul Voevod întăreşte lui larciul tret: 
părți din satul Osica şiel scutește de toate dările pe avere. : 

(Macrire ai)ro Iw Paqva Borgoga cHh Beanaaro ui AOGpaare 
RAdă, ECHROAA,  WBAGAAĂIINMH. Hi CcBOY | [iphimn Bacon sean 
WYTrppwBAakinckeH. n Banajiinekirat cepanam amaanis n a- 
PApauiS  XeEpIuer.  BArenpoHBEOA  TeNAgoain. cBoHmM | Barbim u 
CEPALEAM PEDALA, 1 AADORAA TERM. CAN EZCE UCTHEIH EATOW-- 
Epâ3nuu un np'kno [...n XpPHCOBOVA FED aatui. caSraa  mSnatoy 
tapuSa ca cota. n că Avipipeai. no nm | „..npkajoyerar nan 
CHOBH BAH AZIjIEpA. rdko Aa Hu cecr Wr weuka Tpern a'ba'k 
Băpe | (koako nm usBeper Guru) npato cununa un Aqua. H 
HOTE DINA 2KSNA APUCA 1PtA, TENARMHA, Pa Vaoitu |... n 
FIE KOAHKO IER NpHNOVCTUT, WAN CHOBE HAN AZIptpe. Pa 9y-: 
AO ABINEBECH, | „.„(AB)IEBH HA MECTO cHioBti. alle PWAH cHoRH 
CAM 4 OBaaAoţeT Dina n Aziege | 40 atue suru mâna , 
HApuGA EMB |... AAAOUIE KOH AOBpA. CEPO pasi Haz ii FeROME 
MAACĂ AO Ad £cT EZ WunH8 |... Bhovuerom$ n mpikenovuaroa:: 
WX E B'BkoI. HA BapetomS ce GOT tiuţ NphaoyuuT | ... nrkem no" 
Ad ECTR VJCTABUĂUM H HHWTKOTOKE HEIIOTARHOBEHHO N9 Wpu3o 1. 
N WDT IIWEAODETEA, H AT CEHE ENO BAMA H WT KĂBAApCTEA. n 
WTP CEHOKCCHIA |... EAKA CE WEP'BTA EC BZCAA0 AB ARNHY. 
BEMAH TCRAMII, HHXTO Ad PX ca'ker nan'Totarii |... regami koro 
H36EpET Th BA 119 CMPThI TEBAAUI, BHTH TCOANZ EAduikon |... 

„Cu mila lui Dumnezeu Noi Iw Radu! Voevod, fiul” 
inarelui şi bunului Vlad Voevod, oblăduito şi domnitor;
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peste toată ţara Ungrovlahiei şi, a laturilor de preste 
munți, al Amlașului şi Făgărașului herţeg; binevoit-am 
domnia mea cu bună şi din inimă vrearea domniei 
meale, şi am dăruit domnia 'mea acest întru tot cinstit 
bine închipuit şi prea -cuviincios -şi adevărat hrisov 
Slugii domniei meale jupănului larciu cu teţii şi cu fea- 
tele sale anume, cari i se vor întâmpla să le aibă ori 
feţi ori feate, cum să le fie lor din Osica trei părti, 
ori Câte i se vor aleage să le fie dreaptă ocină şi moşie. 
Şi după aceaia a venit jupăn /arciul înaintea domniei 
meale şi s'a așezat, că... şi încă ori cât lui Dzeu îl va 
dărui ori feți ori feate să lease featelor sale... (să ţină) 
featele în locul feţilor, dară urmaşii feţilor singuri să 
stăpânească ocina, iar featele... numai cât a fi jupân 
Jarciul viu (iară domniei meale) a dat un cal bun. Pen. 
tr'aceaia lor şi domniia mea le-am dat cum să le fie de ocină (lor şi copiilor lor şi) nepoților şi strănepoți- 
lor lor în veaci; şi oricărui dintre dinşii se va prilegi, 
să nu fie, ci să le fie stătătoare și nici odănăoară ne- Tuşeit după poronca domniei meale. Şi despre prisă- Cărit, şi despre mascuri, şi despre vamă şi despre Căblărit şi despre fâneaţe ori câte se vor afla că se iau în pământul domniei mele, nimene să nu cuteaze a-l băntuire. lar după a noastră! domnie, pre cine îl va aleage Domnul Dumnezeu după moartea domniei mele să fie domni țării Rumăneşti... 

Acta Paul Gore. Pergamentul rupt şi necomplect, aşa că nu putem lega înţelesul exact al uricului. Jarciul, căruia i se întăreşte stăpânire pe trei părţi dia satul Osica, din judeţul Romanați, dispune cum şi cât să stăpânească băeţii şi cat featele, trăind e] sau după moartea lui. lar scutirea care o face de vamă şi alte dări indirecte, Du e complect. Restul lipseşte, : Radul Vodă cel mare e tiul lui Viad Vodă Călugărul; deci uricul „este de la începutul seci, XVi-a. 

————————— 

27. Fără an (e. 7050). Radu Vodă Paisie întăreşte lui Dragotă -şi Stanciul ocina Domneştilor, având'o cu uric de la Radu Vodă cel Frumos. 

Macrite Bieto ani (Iw  Paava BOEEOA4) renAapa azcou -1M4H CYrrpoBAakHHekoe cr Beankaro u npiEactparo Pava sor-
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2045. | Aaa. renagau ci nogea'kuie -(ren Aamn - Mvnatv) aparo- 
“rea. ca Bpavităc u Granuna ca EpaTitac, H că HHHX cHoB | takoatAdă 
HAM CT, „lo ce BogeT Aomheipii meAS BopaciSA n meat 
DX4B, NONE HM ECT | crapa n npaga wrhun$. n CASKGH. W'T HK 
£CT hpuTecHSA wa BopzekSA.. Rcakpn Kpauweeţiua. | a wax 
GOX45 693... Ta NoTem Agaror Hi Granulea, Hsgaanu KHHra 
cPagora un kpacharo | Pamvaa BoetoaS ui renagamu. n... knur$. n 
HSHAHAAX. H HCTHHCPBOEAX.., Bako HX cSr pu | reenSan Buu- 
Dede, Maer. cere pasi 48 Aanoy renAtomu Aa m8... prucus 
CtAIpe | no craph keTapi.. BE COFaB. HHAi ut cHogem HM H EHS toat, n npkanSueroat. Hui GOTkoX%. HenoTa | kHotbu no p'kuu (ren- 
r4B4MH). n că'kAaeaie noeraana ei$ renaatn... Beăuneu ABOpHuK. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Iw Radul Voevod, domn a toată țara Ungro-Vlahiei, fiul marelui şi prea bunului 
Radul Voevod; dat-am domnia mea ceastă poruncă a domniei meale, jupânului Dragotă cu fraţii săi, şi lui Stanciul cu fraţii săi și cu alţi fii, cum să le fie lor... care se numeaşte Domnești, între Borăscu şi între Ohab, 
căci că le iaste lor veache şi dreaptă ocină şi slujbă, și a fost împresurat despre Borăscul boiarii Craioveşti; iar despre Ohab Bră...; deci într'acestea Dragotă şi 
Stanciul a scos cartea bătrânului și frumosului Radul 
Voevod; şi domniia mea văzut-am Cartea și aflat-am 

şi m'am încredințat, cum i-au fost împresurat cei de mai sus ziși; drept aceia m'am milostivit și dat-am domnia mea lui Dragotă şi lui Stanciul mai sus zisa 
Sălişte în vechile ei hotară dinspre Borăscul și despre 
Ohab, ca să le fie lor, şi fiilor lor şi nepoților şi stră- 
nepoților lor neruşăit nici odănăoară despre nimene după zisa domniei meale. ȘI marturi pus'am domnia me... marele vornic... - e 

Acta 1. Peretz; originai hârtie f. stricat şi cu lipsuri, cf. Su- rete ms. XXXV, 303, : 
Data. Avem puţine indicii pentru a determina data. Radul Vodă fiul marelui Radul Voevod, îl băniesc a fi Radui Paisie Vodă între '7043—7053, căci ceilalţi au avut domnii scurte şi agitate. Cât despre moşia Domnești o fixăm a fi ta judeţul Gorj, căci numai acolo avem satele Ohaba şi Borăscul în partea de jos a judeţului Gorj. 

În



28. 7056 Mart 27 (1548) Huși. liaş Vodă întăreşte lui Ion Iaţce 

parcalab de Roman cumpărătura ce a făcut cu 50 zloți în prisaca de 

pe Siret din satul Pluteşti, de la Petriciani, - 

Macri Bieto db Fairaui BOEBOAd. PENApE BEMAN A04= 

AdECKOH. 3HA4MENHTO HA  HCCHA AHCTOM Han gzcku KTo 

HA HEM B23pHT HA UToVuu ro ScAHwHT, GOE NȚÂHAE 1IpEa, 

NAM E IDEA HaMiHAiti AMOAAAECKHMH Bep'BAH. caoyra Hat Ne 

mpuman | chib VBAnKoBR SHOVKI AAHA. 110 70 AOEpON BCA. 

HUKSIAMI  HENCHSXENb 4HHNPHCHACBANL H [IPOAAAA BOI Npagoyte 

wriunS n A EAHHHOY. Hi HenpHgHale WT Adanie Mo Han AAĂ, 

tre aâtb. 607 A'Eaa renagamu Gredana BorBoani. eAho Mk | ere 

COP Năchkey io ch Oy Xoraph MASTelpoa. 8 EH KOHL 

maaa Ha Gugerik. ra npoaaab Hamea$S grkpiomS nanoy lwn3 

vauke naptaaăga NogorpaackoA$ 3a NET AScAP B44PH TATApekHy. 

H oyeratibuca Hawuh B'bpniu man un 1 rame napkaaaBh Hoge- 

PPAACRUX. "Ta  Banaă'THah 0YVeu  HENOAA TOTH Biti: 
nun'k3n. fi Baam 'ramapekuk. ov pSn nerpnman$ choy Meankon$ 
OWHBROV AAA MEA Had H pEA, Hamnmi BoA'kpe. HHo Mn BH- 
Ahkaun Hy A9Bgo | Boanoto Tomei n NoAnot Banaar$. a mi 
MAROAAEGE N WT Hâc AdAH H NOTEPZAHAH EC, HamemS B'Ep- 
Hoa$ nanoy wniS rame napkaaană HogorpaackeaiS. 'ToTroy Npaa- 
Apeuetitoro atace wr nacuk& 1j0 ecTh 0 Xomap. DAS | 'Terpoat 
oy Băi konemb mada na Guperik. kako Aa ecTb cmS 47 Hac 
OVpHKRb PH €% Baci AOXOAOM 48 ui Akremt cro. n cynSuaron 
ero n np'koynSuarom ro n: ngaipăpk oa ro n Bacem$ POA0Y 

ero KTO ck £mM8 H3BEDETh HANGA: |! FA HENOPSIDEHHO HHROANE 
Ha B'BkH. a XoTaph "Pon npeapeuenniou nacuikS to teh 8 XoTapa. 
naoyreipom, $ Biuiin KoHtub aaa Ha Gnper'k. Aa ecTb koAuke 
MORETR WWUBATI EAHO HacHkoV AociT. a ha To ccr Bkpa | 
Hauero FCDAEA B5iuienicantiaro ati  Haitama Eoegoan. n B'kpa. 
npkezaarBariu paria Gredana un Bocranruna. n B'kpa Bo- 
wkpo Hamny. ekpa nana Gpuma XoVpoY. g'kpa. nana EOpun 

ABOpiinka. B'kpa nana uerpn kpaka. BE | ga nana Mlanapa. B'kpa 
nana Groypân H nad MOrHAH MapkaAaBote XoTHhekHy. B'kpa nana: 
Aânuoaa Xoypoy îi nana AMnpona napanacoge Hemetuckuyu. a'kpa: 
nana Firanru magkaaaga HoBorpaAckoro. g'kpa nana ntTpa BapTH | 
KoRnua nopTapk couagckoro, B'kpa nana tojia cnamagik. a'kpă nana. 
dana BHcTităpHHkA, BR'Bpa Nana kpaRopa nocmeanuka. e'pa nana 
Xa. apa, nana Ilerpamra uawmnuna. B'kpa nana ukroyaa
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emoanura thkpa ana | naaân komuca, n B'bpa OVeHk Bordph Ha: 
MIA. MOAAdECKUX. BEAHKHĂE. H Madukh, 4 DO HaleMh KHEOTIk 
TO EOVALT PERAȘZ tatei Beata. (OT BPATÎH HAuIMyb HAN 407 
AkTÎH Hamwnk. HAu WWT Hatuero pOAa. MAH NAN BOVA, KOPO E2 
MSBEPET | TenAptat BHTH Hamen BEMAU AOAAdRCKOH. TOTh EH EMS 
HENepOVILHA Hatero Adana. aq GH EM$ OVTEpZAHAn H SkpenHAn, : 
Basme ecmh £M$ AaAu n NOTRPBAHAN 34 IO WH CORN KOVNHan. 

3a ceou npasin u ucriu numkan a na | Boatute kp'knocTa H N9T= 
paaenie, Tom$ Bacem8 BimenucaniomS Bea'kau scan tauemS. 
&kpnom$ 'nanoy MarirauS aoroderoy nucaru. n Hawu$S neuaTa. 
npuakcuru tcemS Hamemoy uerintoaiS aucroyţ. | nucaas Muxanaz. 
ROppa. 09 XScek. BATo =+3H5. atcua (Magria 3. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Iliiaş Voevod, domn ţă- 
rii Moldaviei ; știre facem cu această carte a noastră - 
tuturor cui pre dânsa vor ceti sau cetindu-li-se o vor 
auzi-o ; adică au venit înaintea noastră şi înaintea a 
lor noştri Moldoveneaști boiari, sluga noastră Petriman 
fiul lui lvanco, nepot lui Dan, de a lui bună vreare de. 
nimene silit nici învăluit și au vândut a sa dreaptă o- 
Cină. şi moșie, și din drease de daanie, ce le-a avut: 
bunul său Dan, de la bunul domniei meale Ştefan Vo- 
evod, un loc de prisacă, ce iaste în hotarul Plutești.-. 
lor, în capătul din sus a malului Siretiului, acela lau 
vândut la al nostru credincios boiarin lon. laţco parca- 
lab de Novograd drept 50 zloți tătărăști; și s'a scu-:: 
lat al nostru “credincios pan lon laţco parcalab de No- 
vograd de a plătit toți deplin acei mai sus scriși bani 
50 zloți tătărăști în mânule lui Petriman, fiul lui I- 
vanco, nepotul lui Dan denaintea noastră şi denaintea. 
a lor noștri boiari. Deci noi văzând a lor de bună voe 
tocmală şi deplină plată, iar noi aşijdere şi de la noi 
am dat și am întărit înșine la al nostru credincios bo-: 
iarin lui lon laţco parcalab de Novograd acel de mai. 
sus zis loc de prisacă, ce iaste în hotarul Pluteştilor. 
în capătul din sus a malului la Siretiu ca săi fie lui şi: 
de la noi uric şi cu toate veniturile, lui şi copiilor lui 
şi nepoților lui şi strănepoților lui şi răstrănepoţilor lui 
şi la tot neamul lui ce i se va aleage mai de aproape 

Surete și Izvoade, Vol. XĂ. 3



nerușăit niciodănăoară în veaci. lar hotarul celei mai. 
sus zise prisăci, ce iaste în hotarul Pluteştilor, în ca- 

. pătul de sus a malului la Siret să fie pre căt poate trăi. „0 prisacă îndeajuns. lar la aceasta iaste credința dom- niei noastre mai sus scrise Noi lliiaş Vodă şi credinţa prea iubiților fraţi ai domniei meale Ştefan şi Costan- tin, şi credința boiarilor noștri, credința dmsale Efrem Hurul, credința dmsale Borcea dvornicul, credinţa - dmsale Petre Crăc, credinţa  dmsale Şandru, cre- dința dmsale Sturze şi pan Mogtulă parcalabi de Ho- tin, credința dmsale Danciul Hurul şi pan Miron par- calabi de Neamţ, Credinţa dmsale Ghianghe parcalab. de Roman, credinţa dmsale Petre Varticovici portar Su- cevei, credința dmsale Jurie spatarul, credinţa dmsale Dan vistiiarnic, credința dmsale Hrăbor postelnic, cre- . dința dmsale Hamza, credința dmsale Pătraşco pahar-. niC, credința dmsale Neagul stolnic, Credința dmsale . Plaxa comi şi credinţa tuturor boiarilor noştri moldove-.. „neşti a mari şi mici. lar după a noastră viaţă cine va fi domn ţării noastre din fraţii noștri sau din copiii noştri. sau din neamul nostru sau ori pe care alalt Dumne-: zeu îl va aleage să fie domn țării noastre a Moldaviei, unul ca acel să nu strice a noastră danie, ci să-i dea - şi săi întărească, căci că singur a cumpărat cu ai săi drepți și curaţi bani. lar spre mai mare tărie şi pu- teare a tot ce s'a scris mai Sus poroncit-am înșine la : al nostru credincios boiariu dmsale Matiiaş logofăt să : scrie şi a noastră pecete să o leage de această ade- vărată Carte a noastră. A scris Mihăilă Borra în Huşi . la anul 7056 luna Martie 27. 
- 

Acad. Română. Pecete fotografi [. 57, i: . „Cât poate trăi o prisacă îndestul ; se ştie din alte urice că: 

îindestul, de şi această frază se găseşte în multe documente, ce vor - 
besc de aşezarea unui sat în pustiu, cât poate trăi tadestul, - | —————— „29. Fără veleat (e. 7084) Febr. 12. Pentru Dragomireşti. 

- nSuret de pe un zapis vechiu. sârbesc în chip de .
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«mărturie de la un Clanţa vatavul de Urecheani și dela 
Toader ce au fost părcalab şi de la Tâmpa, prin Care . 

:mărturisescu că înainte lor” viind Mărica, fata Petrei, 
au vândut partea câtă se va aleage din Dragomirești, 

lui Drăghici Mălinescu drept 100-zioţi; care de pe sâr- 

bie iaste tălmăcit de Procopie dascalul la 1775 lulie 4. 

Cf. Surete ms. XXXII, 768. vezi Surete XIX, 94 textul slavon 

„al acestui zapis. . 

30. Fără veleat (c. 7084) Mart 18 regesie. Pentru Diagomireşti. 

Fără de veleat suret de pe o mărturie sârbească 

„ce-i tălmăcită de Procopie dascalul la 1775 lulie 4, 

„carea mărturie o dă un Drăghici Uscatul vătav la mo- 

şia Urâtei femeii lui Drăghici Mălinescul, pentru căci 

“înaintea lui au cumpărat Urâta de la Ileana fata lui 

“Lazor partea ei de moşie câtă i se va aleage din sat 

din Dragomireşti drept 200 zloți tătărăşti, ca să fie 

Urâtei mărturie aceasta de credinţă. 

Cf. Surete m. XXXII. 769, vezi textul slavon al! acestul zapis 

-publicat în. Surete XIX. 95. . 
  

31, Fără veleat (cătră 7085) Febr. 6. Zapis pria care Cozma 

„cumpără cu 60 zloți părţile lui loa din Roşiori. 

Acest zapis iaste făcut de loan şi sora lui Tudora, 

feciorii Drăghinei, nepoți ai lui Frăce, preastrănepoţi a. 

iui Camariciu, şau vândut â lor parte dreaptă ocină 

din sat din Roșiori, ceşi va aleage parte lor.; aceaia au 

vânduto ei acestui om anume Cozma din Bărboși drept . 

60 zloți tătărăşti, cărora le-au plătit Cozma pe acei 

bani 60 zloți în mănule lui lon şi a surorisa Tudora, - 

unde au fostu oameni buni faţă şi între dânşii Patra-. 

sco diiacul, şi Mihail pitariul şi loan Hânsărelu, şi le -- 

diacon şi Sava din Bărbeşti şi Petru şi Ile pitărelu şi : 

Gligorie şi Hilimon din Roşiori. . | 

„de pre limba sârbască am tălmăcit eu loan Sta- 
mati biv. vel pitar, 1816 Mart 30.“ 

Acad. Rom, ms. 234 „moşia Roșiori“ ct. Surete ms; XLVI: 408, ie! 

“ saricul cel mara a lui Simeon Vodă Movilă dia 7115 acest zapis e amlatit
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la punctul al 2-a, iar Cozma se găseşte cumpărător în „-oşiori la 7085.. Mai 9 (1577). când cumpără cu 60 zloți a 5-a parte din: a treia parte de ia Luca, fiut Sorii, IN 

În i 

32. Fără veleat. (e. 7090 - 1582), Zapis prin care Coza cumpâră- cu 116 zloți părțile Nastei din Roşiori. 
' : 

Eu Nasta cu copii mei, cu Alexa, şi cu Dumitru şi cu Vărvara, prin acest zapis al meu dau de ştire. precum că am vândut parte me de ocină din Roşiori, din câmpu şi din lăzuri, ce am vândut în pădure-şi cu tot venitul din toate pe aceaiași am vânduto lui Coza drept. 110 zloți, denainte a Oameni buni, a lui Dumitru, Nicoară, Stan, Ile, Stănilă Șoimariul şi Ile- diacul, tasta ca să se ştie.. - Din limba sârbască am tălmăcit eu lon Stamate: biv vel pitar 1816 Mart 30. 
Acad. Rom. ms, 234 moşia Roşiori. De acest zapis se pomeneşte-- 

îa uricul lui Samioa Movilă din 7115 la punctul 6. 
2 

* 33. Fără velteat, Zap!s prin care popa Mihai cumpără cu 10 zloţ. 
părţile iui Samoilă din Roşiori, 

Adecă eu Samoil feciorul lui loan din sat Roşiori prin. acest zapis dau știre cum am vândut a mea dreaptă OCină şi moşie din al treile Pârte cât îi va veni Paras=- Căi şi Stanii a lui Bordun şi lui lon din Roşiori ; pre: aceaiaşi au vândut Popii lui M haiu din sat Childești: din al treilea parte din sar Roşiori ce iaste parte lui. lon al patrule parte, și apoi Sculândusă popa M hai au. dat 70 zloți bani gata lui Samoil, denaintea Lupului. aprodul din Juleşti' şi a lui Başotă pivniceriul din Cu- Ciuloți şi a lui Gavrilă din Braniştea, şi a lui Grigo- rie. feciorul lui Pascar de acole şi Sava din Bărbeşti, şi Petre de. acolo şi Petrică din Roşiori şi Toader din. . 
Bahna şi alţii mulţi oameni buni. 

| „locul peceţii, | Sau tălmăcit de mine Ioniță St i bi itag:. 
laşi 1816 Mat 30 ț amati biv vel pitar
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4, Fără veleat (e. 7085 — 1577). “Zapis prin care pah. Aatoa 
sstimpără cu_70 zioţi a patra parte din partea lui Gligore din: Roşiori. 

Adecă eu Gligorie din Roşiori am făcut acest zapis 
pentru că am vândut driaptă ocină din Dulceşti din 
partea moşiei noastre a patra parte şi am vânduto pe 
ace ocină paharnicului Anton din Dulceşti drept 70 
zloți în casa lui lurașco aprodul denainte lui Chirilă 
socrului sâu, unde au fost faţă Drăghici din Roşori şi 

„ “Simion din. Băicenii ot Cotnari şi alţi mulţi oameni buni 
„de prin pregiur. 

locul peceţii. 

Din limba sărbască sau tălmăcit de mine loan 
Stamati biv vel pitar 1816 Mart 30. 

Acad. Rom. ms. 234 moşia Roşiori. Acest Giigore e pomenit în 
“aricul lui Simioa Vodă Movilă din 71 15 Dec. 2 pria fii săi Ignat şi Aaa, 

35. Fără veteat (e. 7085). Zapis prin care Parasca vinde cu 120 
zloți lui Cozma părţile sale din Roşiori. 

“Adecă eu Parasca fata iui Baloş, eu însămi prin 
-aceasta dau de ştire precum că am vândut din al treile 
parte din sat din Roşiori al şasăle parte drept 120 
zloți Cozmei din Roşiori, unde au fost față Pătraşco 
biv parcalab şi Trifu vătav şi Pintilie de Giurcani, şi 
“Onul dn Buhă-ăști şi Petrică şi Ile şi spre mai mare 
credință eu Patraşco am pus sămnul mieu. 

locul peceţii. 
Sau tălmăcit de mine Ioniţă Stamate biv vel pitar 

Jaşi 1816 Martie 30. 

36. Fără veleat. Toader Hriţcanul viade cu 12 zloți părţile sale 
«din Roşiori. 

Adecă eu Toader ginerele Hriţcanului şi cu fămeia 
nea Ş efănia fata lui Vas'le H-iţcanul scriem și mâr- 
“turisim cu sufletele noastre şi cu acest zapis al nostru cum 
am vâ dut a noastră direap'ă ocină şi moşie partea 
moastră din sat din Roşiori câtă sau ales trei pămân=



-ituri în țarină şi doao pământuri întro livadă şi case: iCu locul ei în pomeţi ca săi fie dumisale ocină şi mo- şie în veci drept 12 zloți. Și în tocmala noastră au. fost cumnatul mieu preotul Ștefan, Popa din Roșiori şi 

niam pus şi peceţile ca să să ştie. t Toader + Ștefănia T Lupul zet Toader. Eu popa. Ștefan din Roșiori (pecete) loan vornicul din Dulceşti (pecete). Sau tălmăcit de mine loniță Stamati biv vel pitar 

__ Eu Pat 
ştire că au venit la casa me Stanca fata lui Băloş bă- 
pământuri din Pământurile sale Cozmei, feciorul lui 
Nicoară bătrănul din Bărboși, și Cozma au dat 25. 

Sau tălmăcit din limba Sârbască de mine lon Sta- 
mati biv ve] Pitar 1816 Mart 30, Acad. Rom, ms. 234 moşia Ro 

” 
Şlori, ct. Surete ms. XLVI. 498, Ia: 

7085 Patraşco era biv parcalab (de Uuguraş), când contirmă aceluiaşt 

Cozma Cumpărătura Lucăi sin Sa 
i 

va, Această vânzare e:pomenită în. 

Uricul iui Simeon Vodă Movilă dia 7115 la Punctul 2 „şi de la Stanca 

fata tuj Bălog.e 
— 

38. Fără veleat Ştefan Bleandă | 
. diac cumpără cu 2 i păr- 

țile iui Stan Munteanu din Roşiori, pentru un bou perit, 0 zloți păr
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“deci neavându el bani miau datu mie aceaste doao pă- 
mântul şi la tocma!la noastră au fostu Lupul aprod 
şi Nicoară Orăş uşărelul şi zapisul ce lam avut eu de 

-la Lele încă i lam dat lui Ştefan şi de la mine încă 
iam făcut acest zapis şi eu iam făcut acest zapis şi 
sau pus şi pecete. 

Sau tălmăcit de mine loniță Stamati biv vel pi- 

țar 1516. Mart 30. | 

39. Fără veleat. Zapis cum Il. Moscovanul cumpără cu 36 zloți 

părţile 1ut Lazor şi lonaşco din Roşiori, 

Adecă eu Apaş parcalabul prin atasta dau ştire 

„pentru rânduiala acestui om anume Joan Moscovanul 
din Roşiori, pentru că au cumpărat doaâ pământuri de 

la acel om din Popeşti anume Lazor, şi gumătate de 

pământ de la lonaşco fratele său, partea lui în Roşiori, 

ci au cumpărat drept 36 zloți şi sau tocmit denaintea 
noastră şi a multor oameni buni şi a vornicului loan 
din sat și a popii lui Grigorie. 

„Sau tălmăcit de loniță Stamate pitar la 1816 

Mart 30.“ 
Acad. Rom. ms. 234, moşia Roşiori, cf. Surete ms. XLVI, 409. 

40. Fără veleat. Zapis cum Gligore dia Barboşi cumpără cu 60 

zloți părţile lui Istatie din Roşiori. 

Adecă eu Istati şi fratele meu anume lon și Mi- 

cae prin acest zapis dăm de ştire că am vândut par- 

te noastră de ocină câtă să va aleage din sat din 

Roşiori şi au cumpărat Gligorie din Barboşi drept 60 
zloți tătărăşti în casa lui Iuraşco aprod, unde au fost 

faţă Chirilă şi Oligorie și Drăgoi şi loan şi Toader 

Răspop şi alți mulți oameni buni. 
pecete 

„Sau tălmăcit de mine Ioniţă Stamate pitar la 1816 

Mart 30“. 
Acad. Rom. pac. 234, moşia Roşiori. Ct. Surete ms. XLVI, 410
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„4. Fără veleat, (c. 7105). Coza şi Dahina cumpără ca 244 zloți mai muite părţi în Roşiori de la răzeşi, 

: Zapis de ocină din sat Roşiori; iată au venit ina- „întea noastră la casa lui luraşco aprod din Unguraşi și Sculândusă Nicoară ieciorul lui Moscovan din Ro- şiori au vândut o parte a sa de ocină 6 pământuri din E Câmpu, şi una casă cu locul ei şi cu toată pojijia ce va fi a casăi, precum mai Sus să arată ; şi iarâşi scu- 

denaintea noastră lurașco, Şi Stan şi Ile, şi Lele şi Q- 

câmpul Roşiorilor drept 12 zloți. Sau tălmăcit de mine Ioniță Stamati biv vel pitar laşi 1816 Mart 30, 

42. 71017 (1593) fără toc, Zapis de mărturie cum Solomon Ci$m- 
pără cu 24 taleri a 7-a parte dia a 6-2 parte dia Pungeşti de la ra. 

Suret de pe o mărturie de la mulți oameni bătrâni şi tineri, din veleat 710], buni, Adecă eu Macsin, din Pungeşti, şi eu Nechifor, şi
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“vinit innaintea noastră de a lor bună voe, de nime si- 
-diţi nici asupriţi Gligorcea şi cu Nestor şi cu surorile 
lor, feciorii M'hăilesei, nepoți Petricăi, şi au vândut a 
tor driaptă ocină şi moşie z:u avut ei în sat în Qâr- 
ceni, ce iaste în ţinutul Tutovii, şi sau tocmit gupânul 
“Solomon şi au vândut lui din a şese parte a şeptea 
parte, din partea M hăilesei, gumătate de parte pe mo- 
şie cu loc de moară în pârăul Racovei şi cu loc de 
prisacă în pădure și țarină şi 'locuri de fânaţe și cu 
pă nânturi. Aşijdere Gi'gnrce şi cu. Nestor şi cu suro- 
rile lor, fetorii Mihăilesei, nepoți Petricăi au vândut 
drept doazăci şi patru taleri numărați, şi au plătit toţi 
deplin Solomon şi Dumiiru nepotul lui în mănule lor, 
ce scriem mai Sus, ca sâi fie lui direaptă ocină şi cum- 
părătură în sat în Gârcini. Şi noi încă dacă am văzut 

„între dânşii bună tocmnală şi deplin plară, noi încă de 
la noi am făcut această mărturie şi neam pus şi pe: 
ceţile ca să fiede mare credinţă. 

- Condica Pungeşti, actele ce privesc bătrânui Ursul. cf. Surete 
-m8. XLII, 438 b, 

43. 7102 Ghenar 27 (1594) regeste. Pentru Bouşori lui ioa 
Pitarul, zis şi Simion Raţă. 

„Un ispisoc de la Aron Vodă scris sărbeste pe 
hărtie cu pecete în ceară din leat 7102 Ghenar 27.“ 

Din o copie scuasă asemenea de pe un suret ce 
“Sau găsit la preutul Gheorghie din Bouşori; anul 1794 
Decembre 17. Precum scrie preotul Gheorghie: Izvod 

“de cărţi domneşti de pe la domnii vechi, ce sânt întă- 
rituri unui ispisoc. Sânt 6 cărţi, iară una dintr'aceste 
6. cărți este pentru Brândușeni întăritură, iar cinci cărţi 
sâni toate p-ntru Bouşori şi pentru Soleşti întărituri; 
aceste 6 cărţi sânt toate si ispisocul acesta al moşului 
nostru loan Pitarul din Bouşori; iară într'une locuri 
prin cărţile acele 6 domneşti îl numeaşte Sămion Raţă 

"din Soleşti, dar tot acesta a fost drept mosul nosrru, 
4oan sau Săm'on Raţă pitarul din So eşti şi din Bou- 
-şori, din ispisoc de lu Aron Vodă, şi cu aceale 6 cărţi
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de pi la domnii cei vechi și cu acest uric, ce iaste scris: pe piele de epure a lui Toader Tocul stolnic, -toate a- ceaste scrisori sânt în mâna nepoților mei Lupului Bur- ghelea, fratele lui Stefan Burghelea, şi sau lăsat în: mâna lor cu învoială, ca să ni le dea când ne vor trebui. şi precum mai sus arătăm le-am dat scrisorile noastre în anul acesta leat de la Adam 7293, iar de la Hristos 1785 Avgust 8 zile. 
| Cele 6 urice sânt din: 7003 Mai 3; 7102 Ghenar 27, 7137 lunie 12, 7138 Sept. 24, 7140 Oct. 7, 714. Iulie 23, 7161 Dec. 10 și 7184 April 16. | Cei 2 boeri cari iscălese copia sânt /oan Cârjă: diac și /ordache Roset sărdar : „adică 6 cărţi şi 2 is- Pisoace, sânt baștină; dintre aceste cărți vei înţelege pre larg pricina, cum au stăpânit din vechi moşul nos- tru lane pitarul Bouşorii, şi cum au plătit dabilele şi. alte biruri grele şi amară pe acei din vechi fugiţi ră- zeși de Bouşori, precum se dovedesc în cele 6 cărți domnești ; iară bătrânii Bouşorilor sânt 6, şi cu unul Stărp fac șapte. Dintr'aceşti 7 bătrâni sânt vânduți lui Andrei Burghele, Grosul, Marcul, Stratul și Gonţa,. fata lui Dumitru, nepoata lui Sămion Raţă.“ 

Vezi Surete ms. |], 7], 

  

44. 7102 Mart 28 (1594) regeste. Pentru Zorileai. 
„lar la anul 7102 Mart 28 domnul Aron Voevod»: după documentul cu N. 2 au dăruit vameşului Kiriac seliştea Zorilenilor, den Sus de târgul Bârladului pre apa Bârladului. 
Din Opisul de acte întocmit de căminarul Enache Dragoş în 1843 Iulie 15, în cercetarea ce o face ca arbitru din partea hătmănesei Ruxanda Roset Rozno- vanu, născută Calimah, în pâra de încălcare a moşiei: sale Slobozia Zorleni despre Gura Similei a vorn. Nec Greceanu Cf. Surete ms. IV, 186. 

i „lar în 25 [utie acelaş an prin un alt opis în ace- Iaşi Cercetare şi despre vorniceasa Elenco Palad),. va.
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duva răposat. vorn. Ioniţă Paladi: „La anul 7102 Mari: 
28 Aron Vodă dărueşte seliştea Zorlenilor, ce era fec' 
domnesc slobod, lui Toader Chiriac vameş.“ 

Ct. Surete IV 190, 

45. 7104 Febr. 21 (1596) Suceava. Eremia Vodă Moghilă dă 
rămas pe lonescul şi Marica, în pâra pornită contra Tudorel Ghen- 
gheoae pentru 8 case din Ruginoasa. 

+ Hw Gpemia Mornaa Boetoaa. BX AMAcriie FenApz 
3emAn moaadtckon, wat upinae nip'Ea, han | n mpa, cvenaaua 
Hâmnan noa'kpu. Hoonxuuta. n ceerpa er. Maputa. wr Pvyu- 
Hoac, n 'mbraane anuem | ca Lvaspa, nubrunk nekonitar r'kura- 
SME NUTPap. paai vocii A0a ca Wruntv  WwTr ceso | pviurinoaca. 
24 BHAâ WHa kviiaa Rzhvik ca auz cu PhRurA Ba nur. 7 
Vgurep e. | naeamenut Heonămuea. u Mzputn. uuo wa korkan 
Bparuru urban. nikrnun Tvaopu. | cro Paarp. Ex Bhaa wa 
Aaaa Bzvik cz -uuz ea Lkur'k. ete mokota HR xtibint | no- 
He Ban win naemennuu LanregieRu, mno Ha Adaoă a. wo 
HZUIUGA0Ru. n AĂzpukui | Kako Aâ BpatriTrii TOTH uuSH, BHui- 
MHCânN. Ă GOHn HE NAAn. WT PAC EDAPHTH. Ha AH. TOP paaf 

| eraaz vana'kţom. ax ue umator wr PAe apărut. ă cara 
Hat  Honameo rikura An. n ca ; in'krun'k en Aureantea.. 
EZCTA4HC, H GPATHAN TOT BHuincaHH. nus. 82 pauk a'krunu. 
Tsaopa renrieae. | none ucr Hun naemennik Ipuroţieau, 
PAAH "TOTH WUCHAL AA WP pVUHHOac, 1 HCIMICOR | ex umana 
Kubrunk 'Tvacpa r&nrewae. sa nSnex. wr cam Ilerpa poenoai. 
emem ero aaa | 3 pva. Hwnawmo r'buru. â gumpeuânin Houa 
tiuca n Aizpuna. Bocraa Wr anz, Tor pai din | Aaack n 

NOTEPZANȚomM cavsi hamemr. eniupeuensautv Hwnauiko kuri 
Aiak, B eukrunu eu | Aureannu. ua rnx npEaemupeuenur. w- 
CHM AC, OT : pvuntoac, in ca mer. WP BATpv ceao tw1 
EOAV. | HN WP 0946, H GOT cHUVĂRATV, 1 GP BACEro Npukoav' 
CEA9BH, KAKO Ad ECT Id H 407 Hac VpHK H WTin, ca | pacea 
ACXOAON. ui în aa c he vmniuaer, inc $ cSu. aro “rapa. 
ben, na. | 

penanz aea'ka. crțonu a0răT Hcaa. 
crponu gea acroder Suna. 

— Menoaamko
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-.* lw Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui' Dumne- 
:zeu domn ţării Moldaviei, adică au venit înainte noa- 
:Stră şi înaintea a lor noștri boiari Jonăşcel şi soru-sa 
Mărica din Ruginoasa, şi sau pârât de faţă cu Tudora, 
-cneaghina răpousatului Ghianghia fost pitar pentru opt 
case cu ocină din satul Ruginoasa, care fostu-le-a dânsa 
“cumpărat cu giupânul ei Gheanghie fost pitar' de la “Gligorie, varul lui lonăşcel şi Maricăi. Deci vrut-au &i . 
să întoarcă banii cneaghinei Tudorei 100 taleri, cât 
dânsa au fost dat împreună cu giupânul ei Gheanghie, 
“încă fiind viu, căci că fost-au dânşii seminţenie lui “Gligorie. Deci noi dat-am şi lui lonăşcel și Maricăi cum „Să întoarcă acei bani mai sus zişi; căci ei n'au avut de unde să le întoarcă la zi; Drept aceaia. când am văzut că ei n'au de unde să întoarcă; iară sluga noa- „stră /onașco Gheanghie diac şi cu cneaghina lui Anghe- „Jina Sau Sculat şi au întors acei de mai sus bani în “mânule cneaghinei Tudorei Ghenghioae, căci că a fost 'lon seminţenia lui Gligorie, pentru aceale opt case din “Ruginoasa, şi ispisocul ce la avut cneaghina Tudora Ghenghioae de Cumpărătura de la însuşi Pătru Vodă, “încă l'a dat în mânule lui lonaşco Gheanghea ; iar mai sus zişii lonășcel și Marica au rămas din zi. Drept aceea noi am dat şi am întărit Slugii noastre mai sus zise lui lonaşco Ghianghe diac si cneaghinei sale Anghelinei pre aceale de mai sus zise opt case din Ruginoasa, şi cu loc din vatra satului, din apă şi din câmp și din “Aânaţ şi din tot venitul satului, ca să fie lor şi de la noi uric şi ocină cu toate veniturile şi altul să nu se ameastece. Scris în Suceava la anul 7104 Febr 21. Domnul a poruncit Stroici vel logofăt a învăţat; Stroici logofăt a iscălit (m. p.) — Nebojatco. 

Hârtie riglată ; 0.32 latul pe 0 20 iurgul, Filigrama : 3 turnuri de cetate, zid şi scut, Arhiva C, Crupenschi laşi. cf. Surete ms. XXI, :31.—la dos nota veche : „Ha ceao Psunnoaca — pe Satul Ruginoasa,“ 

  

46. 7104 Iulie (1596) Tegeste. Pentru Zăhăicani, a 
, a , Carte de la Irimia Moghilă Voevod, întărind lui
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Toader diac şi surorii sale Zamtirei, feciorii lui lonaşco,: 
sin Neagoe, satul Zăhăicani pe Ciuhur, după ispisocut 
lui Alexandru Vodă din 7067 Avgust 7 (1559).* 

Ci. doc, de mal sus vol. XIX, pg. 4ă; 

47. 7105 (1597) Iaşi, regeste. Pan Jora vornic de gloată ade-:: 
vereşte vânzarea ce face cu 180 zloți Zahariei în Grauri, lui Eremia: 
Băiseanul, 

t Ian Popa ABophnk rawmhin... cec UABkZ. Bayapilo cn. 
Mapinru eeuvk non Aanutoa. npkwuSr eri mSumkusa... 
pOAdA, c&9. coTHun$.,. uro Hai Gr np'kaka, ere jeriwu.... 
Wr craparo Grezpana goegoaa. n wr AaeBanapă Borkoaa nemaa- 
Maer GT ueraparaa uacT Ww7 ceao Anazouania. uro ch uk. 
nmenser Tpaoypin... ma npoaaa Epemin Hancknăa sa pn Baa... . . 

Pan Jora vornic de gloată... cum acest om Zaharia, .. 
fiul Manicăi, nepot popei Danciului, strănepot lui Fe-- 
tion Munteanul, a vândut a sa ocină, ce a avut:o. stră- 
bunul său Fetion de la: bătrânul Stefan Voevod, şi de.. 
la Alexandru Voevod, a cincia parte din a patra parte - 
din satul Miclăuşeni, ce acum se numeaşte Graurii. 
aceia au vândut lui Eremia Băiseanul. drept 189 zloţi.- , 

Acad. Rom. plic. LXXII, 10! cf. Surete XXI, 232;.: 
Fetion Munteanul, boer trăitor supt Stefan cel Mare, nu trebue; 

confundat cu boerui Fetion, care apare des în documentele lui Stefan: 

Vodă, ca boer fără boerie înainte de spătar, şi nici cu lon Munteanul,- 
stăpânul Urvicolesei (azi Noua Suliţ:). 

Fetion Munteanui 1480; 

Popa Daactul 1510 

Maria 1550 

Zahar 1590 

lar despre Miclăuşenii, vezi uricul din 6980 Iunie 5 ([. Bozdas: 
DStet, 1: 472). | Ea 

43. 7105 Sept 22 (1596), regeste. Pentru Zăhălcanl.! 

„Carte tot de la acelaş domn (i.e. Erimia Mo-, 
ghilă Voevod) de pâra ce a fast între giupâneasa Ne
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goiasa,- nepoţii săi Gligorie şi Toader, feciorii lui Pă-. 
traşco i nepoţii lui Neagoe parcalab de Hotin și între 
Toader i soru-sa Zamfira feciorii lui lonaşco Neagoe, 
pentru satul Zăhăicani în ţinutul Eșii, şi s'au dat pe 

„cei dintăi rămaşi.“ 

Dia izvoduli actelor de moșii, ce au arătat biv vel vornicul C, 
“Sturza în 1805' Mai 12 comitetului indicat pentru cercetarea. moşiilor 
dia ţinutai Iaşilor, ce. treceau cu hotarul lor îp ținutul Hotinutu!. Cf. 
“Surete ms. XLVII. 169, 

49, Fără leat (£. 7105). Coza şi Dahina cumpără cu 45 taleri 
„părțile lui lonaşco din Roşiori, 

Eu /uraşco biv parcalab de Roman iată au venit la 
Casa mea lonaşco feciorul Grozavei a fetii lui Băloşan 
„din Roşiori şi şau vândut partea sa de ocină ce să va 
aleage cu tot venitul şi din câmpu şi din livezi și din 
satui Roşiori, şi neam tocmitune denainte a oameni 
buni drept 45 taleri şi au dat Coza și cu fămeaia sa 
Dabhina în mânule iui lonaşco denaintea noastră în 2i- - 
ele lui Iremiia Voevod denainte a oameni buni şi bă- 
trâni a lui Vasile, Ignat, Necoară, Pătraşco din Roşi- - 
ori, i Vascan din Dulceşti, i Popa Pavăl din Bărgă- 
oani şi Popa Ştefan din Ungureni, (pecete). - 

Sau tălmăcit de mine loniţă Stamati biv vel pitar 
1816: Martie 30. Si 

50. Fără veleat. Iunie 18 (e. 7105). Zapis prin care Coza cum- - „pără cu 40 zloți părţile Sohiicăi din Roşiori. 

inştiinţare facem printraceasta precum că au cum- „părat Coza din Roşiori una bucată de ocină de la Sohiica fata Stancăi din partea Stancăi al cincilea parte „drept 40 zloți tătărăşti din sat şi din câmpu şi cu tot „venitui ce i se va aleage partea ei, denainte lui Necoară de acolo şi Dumitru şi ile şi Vârnav visternicelul. dir Săcueni. a 
ă locul peceţii. 
au tălmăcit de loniță DV y ar laşi 

sarea bălaă ţ Stamate biv vel pitar laşi 

  

——
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| 51. Fără veleat. (c. 7105). Zapisul Leliei prin care pune zălog: - 
2 pământuri dia Roşiori, 

Adecă eu Ioachim vatag și Coza şi Gligorie și le 
«din sat Roşiori prin aceasta dăm ştire precum au ve- 
nit înnaintea noastră Lelea din Roşiori, de bună voe 
lor au pus doaâ pământuri a lor din sat drept 20 zloți 
„denainte noastră și a megieșilor. N 

2 peceţi. | 
„sau tălmăcit de mine Ioniţă Stamati biv vel pi- 

tar laşi 1816 Martie 30. 

„Acad, Rom. ms. 234, moşia Roşiori, cf. Surete XLVI, 416, 

52. Fără veleat (c. 7105). Zapis de cumpărăturile ce face Baloşaa. - 
În Roşiori de 1+ răzeşii lor cu 70 florinţi şi vite. : 

“Eu Văscan din Dulceşti sin lonaşco vatag aşa dau 
ştire de rândul lui Băloșan ot Roşiori cum au venit la 
Mine în scaun de au cumpărat ocină de la Nasteaii.. 
de la fata Lupii și de la Crăstea fratele Nastei, aceaia 
au dat Nastei şi frăţinisău Crăstea cum au dat Nastea 
2 boi şi Crăstea ei doi boi şi una vacă; și după a- 
ceaia au cumpărat de la Anghelina şi de la sora lui 
Băloşan o ocină din partea ei drept 70 de florinţi ; şi 
după aceaia dau ştire cum au venit la mine neşte na-. 
meni buni anume Coza din Roşiori şi Necoară de a- - 
colo i tii Gheorghe de acolo, şi Pătrașco de acolo, tij 
Ignat, tij Lazea de acolo, şi Hilip din Bărboşi, şi Hi- 
col de acolo şi Coste din Bălăeşti şi Andronic din | 
Dulceşti și Hilimon sin Timotei şi lenat .bătrânul din. | 
Bărboși şi Dumitru din Roşiori, aşa dau ştire să hiţi . 
sânătoşi ; adevăr de la Dumnezeu: 

locul peceţii. | 

„Cum a cumpărat Ile feciorul Bălăşoaei cum au 
“cumpărat de la Lealea i de la Gheorghe - un pământ.: 
Pentru  Baltăş drept 10 florinți şi cum au luat acei 
bani de la Coza din Roșiori şi cum iau dat Lelei cum



— 48 — 

ştie şi Coza că iau dat aceşti bâni şi Necoară cum 
ştie şi Tomiţa din Baboşeşti. i 

„Sau tălmăcit de mine loniţă Stamati pitar 1816. 
Mart 28.“ | 

Acad, Rom. ms. 234, moşia Roşiori cf. Surete ms. XLVI 419. 

53. Fără veleat, (e. 7105). Zapis de mărturie al paharaicului Aa-- 
dona pentru pricinile de pămâat între iraţii Isaico şi Necoară din Ro-- 
şiori, 

, 

Adecă eu:Andone paharnic din Dulceşti scriu. şi 
mărturisim cu acest zapis acestor vameni anume Isaico- 
cu fratele său Necoară din Rosiori, din ţinut Neamţu- 
lui, Cum sau tocmt ei de bună voe lor pentru o ocină 
ce au avut că sau sculat Isaicul de ou dat un brâu: 
drept 200 de fiorinți şi au vândut una casă a părin- 
ților cu 3 pământuri drept 10v de florinți tot a părin- 
ilor lui Isaico și iuu plătit capul căci că au căzut în- 
iru perirea Necoară ; elu lau st'ânsu pre fratisău pre 
Isaicul- pentru ce au vândut moştenirea părinților şi a 
moşilor 'sâi, acel brâu, iar Isaico frarisău el Sau prinsu' 
dintre: noi mulţi oameni buni. Andone paharnicul şi 
dinu :sat Roşiori anume Coza, si lie şi Gligore şi Dă-:- 
nilă şi Gligorie din Bărboşi şi Filip de acolo, şi Mi-: 
lon de aco!o și Oancă de acolo şi lachim de acolo şi 
Crăciun de acolo și aşa sau rugat Isaico fratele lui 
Necoară de să nul pârască pentru aceale casă şi pen-: 
tru acel brâu, ce iau dat Isaico frăţinisău lui Necoară 
opt pământuri ca săi fie lui ocină lui Necoară în veci şi lui şi feciorilor lui, cum sau tocrrit dintre mulți oa-: meni buni Cum sânt mai sus scriși; mărturiseaște şi 
popa Onciul din Piliești, de aceasta scriem şi măr- . turisescu cu sufletele noastre, pre mai mare credinţa: 
neam pus pecete ca să să ştie. | locul peceţii. 

| „ „Sau.tâlmăcit de mine Ioniță Stamati biv vel pi- tar 18.6 Mart 28. | | : | 
Acad, Roqm. ms; 234, moşia Roşiori, cf. Surete ms. XLVI, qi: 

ma



:54. 7080 (recte 7088) Iunie 18 (1580) Suceava, lancui Vodă Sasul 
întăreşte stăpânire fecioriior lui losip Moţoc pe jumătate sat Baiasineşti, 
pe. > Bablueţ, cumpărat cu 600 zloți de ia Anuşca.. 

-„Tălmăcire de pe ispisocul sărbesc a domnului 
lancu Voevod întăritor pe pol sat Bâlăsâneșştii din It 
708 | 

Noi lancul Vvd; cu mila lui Dumnezeu domn țări 
Moldaviei, Vinitau înainte noastră şi înainte boiarilor 
nostri slugile noastre Simion Moţoc şi fratle său Di. 
mitrie şi surorile lor Nastasia şi Anghelina asămine şi 
sora-lor Stanca fii aceluiaşi tută anume Iosăp Moţoc 
şi' sau jăluit cu mare jalovă şi cu mare mărturie 'de 
la oameni buni și bătrâni și- cu megiiaşi de, prin prejur. 
zicând. că direseale de. cumpărătură ce au avut părinţii 
lor de la părintele domniei meale bâtrânul Petru Voevod 
pe a lor direaptă moșie pe cea din sus g'umătate de 
sat Bâlosăneştii şi cu vad de moară. în Bahlueţ ce. au 
fost cumpărat părintele lor losâp Moloc dinpreună cu 
giupâneasa lui Mâgdălina drept şasă sute zloți tătă- 
reşti de la Anuşca îata Petrii şi aceale drease leau 
prăpădit când au.prădat Tătarii ţara în zilele lui Ioan 
Yvevod. Deci noi văzând a lor mare jăluire şi cu:'mare 
mă'turie cine au mărturisit, şi noi: așijderea... de mai 
sus zisă... ca să le fie lor şi de la 'noi mosie cu tot 
venitul; şi altul să nu se ameastece, Scris în Suceava 
la anui 780 (recte 7085) lunie 18, iar de la Hristos 
1572 (recte 1580). | 

Singur domnul a poruncit. 
|. p. gospod. 

Iscălit în original biv vel logofăt Nicolae Stroici. 
„Tălmăcit de cătră iscălitul la anul 1850 Mai 26. 

Paninopol 

„Actul 'de faţă este proprietate subsemnatului Gh. 
Timuș. T. Frumos 18»5 August 22“. 

Obs. Acta Gh. Timuş împreună cu alte 44 acte ce privesc 
satul Bâlâşineşti la Roman pe Bahlueţ. Nu trebue a se confunda cu 
Balasinegtii pe Sămila la Tutova (Surete II 291). 
“la spiţa de neam întocmită în 1839. lunie 16 de răzeşii dia Bă- 

lasiaești se arată că „moşia satului a umblat dintru îaceput pe 2 bă- 

Surete şi Izvoade, Vol. XX. 4
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trâni, curgători din neamul Hoiungesc, şi anume Maria Harujeae, 
care a avut 2 feciori pe Ioan Harhaz şi pe Sandu Harhaz. 

loan Harhaz are 3 copii: Paul Harhaz, Toniţă Harhaz şi pe 
Maria Dospineasca ; iar Sandul Harhaz are 5 copil: Ifrim Harhaz, 
Nastasia Goga, Antemia Chirca, Măriuţa Bosie şi pe altă fată, care 
îşi lasă danie „partea ei —a cincia parte din jumătate de sat lui Ne» 
culai Timuş căpitan, strănepot de vară primară ; întru cât Nec. Timuş 

„ căpitan şi fratele său Panaite Timuş erau feciorii Ilincăi Timugoae, 
iata Mariei Dospineasca, vară primară a copiilor lui Sandu Harhaz, 

1n -ispisocul -nostru se vorbeşte deja de jumătăţi de sat — partea 
dia sus — pe care a fost cumpărat'o losip Moţoc de la Anuşca fata 
Petrei, încă de pe vremea lui Petru Vodă Rareş, tatăl lui lancul 
Vodă Sasul. 

— Data.  Talmaciul ;Paninopol a pus data 7080, cu corespun- 
zătorul an :de la Hristos 1572, neputând ceti unitățile, şterse în ori- 
giaal. “+04 == 7088, căci lancul Sasu! pe atunci domneşte ; apoi el e fiul natural a lui Petru Vodă Rareș, iar despre loan Vodă cel Cum- 
plit, care domnia pe -la 1572 (7080) se aminteşte că .pe vremea iul a 
fost prada Tatarilor, când s'au pierdut actele; şi el se dă de flua: lui Stetăniţă Voevod. . Da 

— Logofăt mare era Lupul Stroici, au Nicolae Stroici, cetit rău de talmaciul :Paninopol peatru întăia oară întălnit de mine. 
Neamul Moţoc. Despre neamul Moţocilor n'avem multe ştiri documentare, de şi au jucat :roluri mari şi triste în istoria politică a 

seci. XVi-a,; când marele logofăt Joan Moţoc plăteşte cu capul poli: - 
tica duşmănoasă contra lui Lăpuşneanul. - 

Ispisocul nostru ne vorbeşte de 2 .generaţiuni de Moţoceşti -ia 
seci. XVl-a: 

Iosip Moţoc supt P. Rareş Vodă 
= Magdalina (a) = b) x 

  

Simion, Dumitru, Nastasia, Anghetina Stanca 
Moţoc Moţoc 

la alt zapis din 7151 Ghenar 14 (1643) se vorbeşte de aiți Mofeci: 
Gh. Moţoc uricar c. 1520 

"loan Moţoc vel logofăt + .1564 
_| 

Onciul, tată T . oader "Moţoc = Herţea Moţoc 1590 

lieana lonaşco Gheorghe Moţoc = Cujbă vornic Herţea vornic de poartă 

in 1831 Arii 30 urmaşii. Moţoce | , şti da Scot :copii poslăduite de pe vechi cărți ia C. Vodă Mavrocordat e da 

la Brusturi (Suceava) 
| a din :7250 Iulie 28 de în care se stabileşte această filiaţiune:
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don -Moţoc vel vornic sfrămoș 

“Gheorghe Moţoc vornic de gloată supt Alex. Ilieş Vodă 7138, moș 
= Marica Stef, Bieandă : 

Iiţe Moţoc vel medeinicer supt Gh. Duca Vodă 7182) tată 

Grigore Moţoc diac fecior 

Neculai Moţoc nepot 

Ct. Surete ms. LI, 360, 

Despre Simion Moţoc vornicul ne vorbeşte ispisocul lui Vasile 
“Lupul din 7157 Febr. 22 (Surete III, 136), care ne dă aceşti urmași: 

Simion Moţoc vornic 

  

= Tudosia 

Tecla,  Lazor, Toader, lacob, Nechita 
= Moţoc „Moţoc _Moţoc Moţoc 

| diac, ot : = fata lui 
Moviieai Calapod 
= lrioa - 

fată fată  . Avrămia, Pavâi Gavril 
=P. Ceasornicar =T.Perjul Moţoc Moţoc 

in seci. XVII se mai pomenesc şi de alţi Moţoci: Isac Mofoc 

-dio Movileni c, 7150 (Surets III 108, 129) căsătorit cu irina Fagoe; 
-Costașco Moţoc parcalab de Hotin, apoi spatar mare c. 7146 (Surete 

-"ll 292) trăia in Vascaai, Coste Moţoc sulger în 7165 (Surete IV, 169); 
Andrei Moţoc diac tn 7191 (Surete V, 48); lie Moţoc e pilar în 7179, 

-(Surete IV, 210); Gavrilaș Moţoc e feciorul iul Iacob Moţoc. 

„Uniud arătările atâtor zapise şi ispisoace s'ar putea înjgheba 
următoarea spiță a Moţocilor pentru seci. XVl-a şi XVII. 

Răzeşi din Movileni, sat la picioarele: marei şi istoricei movile 
„de “strajă de lângă satul, ce-i poartă numele, primul Moţoc a rădicat 
trepteie puterii, ajutat de suişul repede a două familii de răzeși de 
pe valea Răcătăului: Sturzeștii şi Tomșeștii. Moţoc ne duce Ia tul- 
pina moț şi mot, cu sufixul diminutiv slavon ac, ca în cuvintele bo- 

-Bec, băzdoc, afapoe, bâitoc, bondoc, brodoc, cârcioc, cojoc, cozorac, 
„fafoltos, potroc, siminoc, soroc, tobultoc, voloc, Mojoc, om cu 
„MOf, tuipiaa lul mot. in motan şi în mâță,
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1... "95. 7105 Mai"27 (1597). Eremia Vodă dă carte domnească de 
«stăpânit lui Murgoci parcalab în Tălăbegti, 

„Suret de pe carte dată de la leremiia Vodă din 
veleat 7105 Mai 27.“ | 

Datam ca'tea domniei meale lui Murgot care au fost 
-parca!ab şi răzea silor săi pre aceia ca să-fie el tare şi 
putearnic cu at.stă carte a domniei meale ași ţineare al 

:Său drept hotar satul Tălăbeştii de cătră Tonceşti şi 
de cătră Gârleşti preastea Bârlad, pre unde liau fostu 
lor hotarul cel bătrân, iar cine va sămăna sau ar cosă 
acolo, iar el să aibă a le lua tuturor dejma de.pre ho- 

„darul lui cătră atastă nimene să nu aibă ai'opri îna- 
Antea acestei Cărţi a domniei meale. 

Acad. Rom, Coadica Domueştiior, ms, 306! ct. Surete ms. XLVI, 105, 

56, 7105 fără lună (1597) Suceava. Eremia Moghilă Vodă dă 
„carte Jui lonaşco vatag sâ-şi apere pămâaturile de curâturi nou făcute. 

T Epemira Moruna Botea. Biro! AACTIIO -PenApB. Stema 
ABAAABCROM. AGA ECAI CEC ACT CeDABaaiui. caSSEm nam Laue 
BBTAr 38 BHCTIIAPHUAL. HA_TO WH Aa MOUUH H CHAc CA cum 
AHCTOM FEOACMH AA HMAET WUHPATU Hi paSAAKATH KOpATOpHAE 
OT TAaR HHBW, Aa He carBopikem KopzTopu TI0 PA4R HHROM. HA 
Ad CATEOOHTI KepAPOpH $ ac AdAtii. 'TOCO PAAH HURTO Aa ne 
emter Bagepitari Han vnaparii. Up'EA cai aucr reiau. ă 
„ROAW € AHHTH d CON NpHAEP CTANET AHUHM. uc S cvuag BAT 
-BpE. Mea... Ka, 

renanta geaka. 
BEA awr vu. | + Poaagp. 

„Eremia. Mogbhilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu 
-domn ţării Moldaviei, dat-am această carte a domniei 
meale, slugi! noastre lui lonașco vâtag de visternicei - 
spre aceaia ca să fie tare şi putearnic cu această carte 
a domniei meale cum să aibă a oprire și a-şi apărare 
„corătorile din capul pământurilor, să nu facă corători 
„prin capul pământurilor, ci să-şi facă corători în pă- 
„dure departe. Drept aceaia nim= să nu cuteaze a stă- 
-pânire sau a oprire înaintea acestei cărți a domniei
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meale, iar cui i se va părea (cu strămbul), iar el şă vină să stea de faţă. Scris în Suceava la anul 7105 luna... 21. Î 
i Domnul a poruncit. vel logofăt a învăţat. Toader 

lată cum traduce marele dascal Gh. Evloghie în 1787 [uite (4; acest ispisoc, 

„„Carte gospod de la domnul leremia Moghilă Vo- evod dată lui lonaşco' vatav de visterie, cu care să a” pere că să nu-şi facă nimeni curături la capul pămân- rilor ce le are în .. Ci să le facă mai de- parte, în Pădure ; iar cui i se va părea cu strâmbul să vie să stea de faţă ; iar la ce loc sânt acele pă- mânturi nu arată cartea gospod. 
, Tălmăcită de Gh. Evioghie dascal la anul 1787 luli 14, 

” 
Cf. Surete ms, XX VI, 207. Formele corători—corătarile ne arată- 

că procesul Slăbirii lui o în U, Scăpat de supt accent, nu era pe depila- 
la: pragul seci. XVII. lar x şi 4=—ă, arată că valoarea lui ă şi î nu 
era definitiv iegată de cele 2 iusuri, ceia ce va face Biblia lui Şerban. 

, Din perilipsis-ul scrisorilor vorniculvi C. Paladi pentru moșiile” 
Obârșia, Dragomirești. Măleşti şi alte hotară, de la ţinutul Neamţa- 
lui, întocmit în 1787 Iulie 13, cf. Surete ms, XXXH. 755. 

—————— 

co pitarul stăpânire în Floceşti pe trei zapise de cum- 
părătură în Valoare de 46 taleri, 

Tr Iu Epearia Mornaa BOEBOAA. Biiete macro TENADA BEM MOAA ARCKoIi, to pina up Ha : Mp naumnar Boa'kpi. 
CASTA hau marpauko HHTZPEA. n npunee NpRA Hacit. eAnu Banc wr | ucarsa și HpAragu com TAC nas cuie CR" A 'reac'reStatţi - BZ HE, rako pâna np'Ba nau, | tpedan com îaouetpu _rid er 
A9BPOH Boat. Het HENOHVA: Acu dHlinpucuaotan n IIpOuaa făHâ- 
| WTHIiHa Tperaa uace wp MacT Epeatini uno ea “line vnaidă 
GT Epeatita Abrnecionu | wo ceae  dpacueu. aa mpeaăi ru Toaarp. sa CEA na A ecrkp Tăâtpu. a norom Băc'raa |! ca CASTA: 
Hat AVn'Tpauro HIITApea. pa BparHa 'Tîa; ouw'ksu si "PăA, 
Bz PS. Mii | TOâitp Nouo sep HABAR Hi Dac mente. Epimâu, 
H B&TCM Ti Skazaa np'a Hanu | ABSr sanuc "ru cor INoa=
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Să B npărapii: WT par Bac, cupe “aa nea cRbakreacraSau. 
zako | npinaomz noa humn. 68384 n ca Bparitaţ cecuk A'Era 
PARPAU. DO BX A0BDON: ROAD | HERA HENONVKALNII,. ANHNPICHASEARA, 
H ipoAaati Tperaa uacT GOT ac eprrit | WT cese dasurpu. 
vo ră Bhine kvnatta WT Gpeaiia Aku, Pa npoaaa. neant |, 

Fanona sa ackrna atekr aa. îk a4 oa. nacraack cavra 
nam izrpaue unrzpea. ra |! Bparha Tin unban 4 aa. ta 

- pvkn non Tanpna. wT np'bacroa Bepuu namaţ. ln Tit pune 
cr Dp'EA him. TpeTÎi Banc. DAKU CATBOBEI WT ioaTvA W'7 
Bat, take | npînac npka nau. avmurpa Acura Mapin una PT 
Baoueip. 110 £ni ACEBOH BOAH | nekhat nenonvtacta annnpuenactana. 
H Mpoa:4a (cRoa pata 1THHna | n ARanusia. He ca HBBEpET: 
v c4o dacutiii. Ta fipoadia ToaarpS pexoatiii | iapioa. 3a Ar 
ch” 'raa. n earom ezcTaacă Îlarpauiko nuPApea. "Ta &paTiia, 
Tin |î Taa 83 GVRU MapIcA. HO Ah) BHAVEBUIE AcRpeROAHOE 
PORAAA HM MoaRon BanaaTă | ă moi ao n WT hac An n 
NOTEPBANAN cat cASSH Hameaiv  DATpanite DHTAREA | Aa Ec 
AV Hm Bac WTHUHY Hi Spuk ni C3 BZCEM AcțoAcM i Mn 
sa ch ne oyamnuracT, - ă ă 

-Penanz pu, HHeaa v G5u. RAT rapa. Ati RA 

Grponu Bea aorodeT vuna H uckaa, | 
Grponu awrwder 

7 Ilarpamue: 

Iw Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne- 
zeu domn ţării Moldaviei; adică au venit înna'ntea 
noastră și înnaintea a lor noştri boiari, sluga noastră 

Pătraşco pitariul şi adus-a înaintea noastră un zapis 
de la șoltuzul și pârgarii din târgul Bae, asttel măr- 
turisindu întru dânsul, cum a venit înaintea lor Ştefan 
din Floceşti de a lui bună vreare, de nme silit nici 
învăluit şi a văndut o ocină treia parte din partea E: 

-remiei, ce lui i-a fost cumpărătură de la Eremiia Deat- 
pesiiuș din satul Flocești. aceaia au vândut popii lui 
Toader drept 17 taleri. lar după aceaia s'a fost sculat 
sluga noastră Dumitrașco pitarul, de a întors acei bani 
!? taleri întru. mânule popei lui Toader, căci că iaste 
mai aproape seminţnie Eremiei.— Și. într'acceastea ia-



răşi a arătat înaintea noastră. alt zapis tot de la -șoltu- zul și părgrarii din fârgul Be asttel întrânsul mărturi- sind, cum :au venit înnaintea lor Buzul şi .cu fraţii săi copii Gligăi, de a lor buna vreare de nimene siliţi nici învăluiţi şi au vândut a treia parte din partea Eremiei - din. satul Floceşr», ce le-a fost lor cumpărătură de la Eremiia Deatpesiiuş; aceaia au fost vândut. popei lui Gavril dreptu 19 taleri, şi intr'aceastea s'a Sculat sluga noastră Pătraşco pitârel de a întors acei bani 19 ta. leri în mânule pop:i avril, denaintea scaunului Ber- cei vătalh. . Şi iarăşi au adus înnainrea noastră al trei. lea zapis iarăşi făcut d» [a $oltuzul de la Bae, cum âu venit înnaintea. lor Dum tra, tata Mariicăi din Flo- ceşti, de a ei bună vreare de nime silită nici învălu- ită, şi a vândut a sa dreaptă ocină şi moşie, ce i se va aleage în satul Floceşti, aCeala au vândut lui Toader poreclit Impâratul drept 10 'aleri, şi într'aceasrea -s'a sculat Pâtraşco pitărel de a întors acei 10 taleri în mă- nule 7 iriului. Deci noi văzând de bună voe 'ocmală și plată deplin, iar noi asijdere şi de la noi am dat Şi am întărit înşine Sluzii noastre lu Pâtraşco pitarul ca săi fie lui şi de la noi O=nă şi uric cu toate veni- - 

SCris în Suceava la anul 7105 Dec. 24, Stroici vel logofat a învăţat şi iscălit Stroici logofăt 
t Pătraşco. 

Se păstrează vata, | 

58. 7106 Mar 10 (1598) Suceava, Eremia Vodă Movilă judecă 
şi dă drept dia cului lonagco Gheanghe să întoarcă 70 taleri cneaghi- 

Bei pitarului Gheavghea pentru părţi din Ruginoasa, 
: 

Original hărtie; pecetea căzută; 

T lu Epe uita toruaa ROEHOAa. Ro MROAAaRCKou. Go Hi tAcuk | "pla, na Bou Iconamke. H T'kraau Ha Kirk r'kuregu. | BHBUIar NHTâp 
PâAH Ana orunna we CEAO pvunnoaca ur9 BHA4 KVOAcHA | MBA 
<a. rknr'k upu AntoT'k sro, tm Pauroţit n wr Mugon naeait- 
PHKoRE |: Mapinuu. une Ab cz Aukoa HĂ. CZ Haul C4A mo wBH- 

ile macrite Penapa 34n 
mi Mapinka. u ca BpaT
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<UaW BEMcROAtV, îi ca -hatu.| ate czB'kr, n “are wapkTroyoa:. 
agar'kr. wnu Krkrunu Feurean i îi AaXoA0ai fra Alb ă KO 

Bua ui AN'E. eASBpanjittiite nuks6oa, | Wink te iarkan wr PAI 

EDATHTA. Ha VOT UAAORHTH. EAHH OTVRAH | IAN UApanH, 
ga oa cavea tan: Îwuauito bnr. ara pasvm'ka 34 cia aa 
| Bapaipenia. 1 HpHWIoA Mpa Haar. HI Hak RăBaati tie eat cil 
RpHXOAHT. | Bparuru. "rin unnbsu. ueuro cer On Bancar 
nacmenut. i Maptuuu ui Bparv eu. Îronauke, Hu ani nat wBp'b- 
PONOM tPaa. : He nătkan 607 rac BGAPATU GSu nenroAogaer 
OTERAHAL, Wa | PANOal. B&AAraTH, BA WTHULV, HA AdXOA. HUH 
canomi cass natie | Îonamroau Î'Buruan Aita. RAkO Aa Bpae 
mr ua unnksu, îi apara, j wn kibriuu. Î'kirenn. ceata 
AtcrbT Paâepii atunuy. a oa uacr ku'kritiu, i Lkurenu, we 
mpa nea. rai pag. Rake Aa FCI AY HN WP Rac WUTHHHV 

[LH VBHk. n c& ceai Acțenoa. Hi Aa crk ne vatiitaer np'ka, 
30 AHCTOA | batut 

Venahz pr. WHC, V vu. BRAT. Sâpă MapT i. 
Grponu ea acrober ou. 1 Mekaa. 

i Grponu sorb. 
T lizrpauto 

Iw- Eremiia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu 
domn Moldaviei ; adică au vemt înnaintea noastră Mă- 
riica şi cu frate-său lonaşco și au părăt pe cneaghinea 
Gheanghei fost pitar, pentru una ocină din satul Ru- 
„ginoasa ce a fost cumpărat'o împreună cu Gheanghea, 

/ 

în timpul vieţii sale de la Gligorie şi de la Miron, ve- 
rii Mariicăi. Deci noi am judecat lor cu al nostru ju- 
deț după obiciaiul țării şi cu al nostru întreg sfat si ast- 
fel aflat-âm, cum să întoarcă dânsa cneaghinei Ghean- 
ghei. și le-am fost dat lor zi; iară cănd a fost lor ziua 
să-i întoarcă banii, dânsa n'a. avut de unde săi în- 
toarcă. ci a vroit să zăl'giască câțiva liuzi <irâini 
ţărani: iar intt'aceaia sluga noastră lonaşco Ghean- 
ghie diac s'a cugetat asupra aceastei întoarceri, şi a 

venit iînnaintea noastră și iarăşi au arătat cum lui i se 

Cuvine să-i întoarcă cei bani, căci că el iaste rudă 
mai de aproape Măriicăi și fratelui său lonaşco. Deci 
:n0i astiel aflat-am „când n'au avut de unde:să-i în- 
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toarcă banii; nu se cuvine să-și zălogească ţăraniț 
străini de ocină“; ciam dat mai sus scrisei slugii noa: 
stre lui lonaşco Ghranghe diac, ca să le întoarcă lor ba: 
nii şi au întors el cneaghinei Gheanghei 70 taleri curaţi 
pentru ace parte cneaghinei Gheanghei, denaintea noa- 
stră. Drept aceaia ca să-i fie lui şi de la noi ocină şi 
uric şi cu toate veniturile. Şi altul să nu se ameas- 
tece înaintea acestei cărți a noastre. 

Domnul a zis. 

Scris în Suceava la anul 7106 Mart î0. 
Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit 

Stroici logofăt. 
Pătraşco 

Hărtie 0.28 iat. 

t t . . . .: 0.22 iung. Acta spital. Caritatea laşi. Cf, Surete ras 

XXI, 54. In dos stă scris: cuae puHiioac — satul Ruginoasa. 
In 1596 Febr. 21 (vezi mai sus) Eremia Vodă întăreşte lui lo- 

naşco Gheanghea diac şi cneaghinei sale Anghelina stăpânire pe 8 case din Ruginoasa, şi cu loc în vatra satului, în apă şi din câmp și din fânaţ şi din tot venitul, cumpărate de tatăi lui, Gheanghea pitar împreună cu femeia sa Tudora de la Gligore vărul Maricâi şi a lut lonăşce!, Vroind lonăscel şi cu Mărica să-i întoarcă banii, p'au avut 
de unde să le plătească la zi şi atunci lonaşco Gheanghia diac. şi cu soţia lui Anghelina le-a plătit ei banii întru cât Ionaşco diac era văr cu Gligorie. 

Apropiind aceste două ispisoace putem căpăta știri mai lămu= rite' despre înnemuririle lui lonaşco Gheanghea. cu vechii stăpânii at. Ruginoasei. 
Numele Gheanghea apare pentru intăia oară în diplomatica ia- ternă în anul 7055 (1547) supt lieş Voda Rareş, ca parcalab de Ro- mân, Ghianghia este ungurescul Gânghyă! = einwickeln, der Batlen, ta- lon, poign'e=Câălcăiu, Pumnu sau Faşa. Ca să apară de o dată boer- mare, fără filiaţiunea scărilor de boerie ale timpuiui, arată că “a ve- nit om format, cu o situaţie politică, datorită legăturilor sale perso- nale cu nvul domn liaş Rareş. : ia 

| Cozma Gheanghea parcalabul da Roman în 7051, 7056, 2057 ș € înaintat parcalab de Hotin în 7059 Martie, ca să rămâe apoi boer fără boerie supt Ştetan Vodă Rareş in 7059. 7060 April şi se vede că a murit. Supt domati următori nu apare nici un Gheanghia iatre boerii timpului, ceia ce arată decăderea politică a acestei famițiţ ta Vâltorile politice, ce au inăsprit domniile. de la L 
Ovileşti, 2puşneanu până lă 

Ă Cozma Gheanghea pare a fi lăsat siort și acesta înainte de 7104. El a ay ! ut de soție lată care ar îi cele 3 generații de ii pejptudora. Gheanghiuleşi: +. , 

un fiu, pe Gheanghea pitar,- 

Î
I
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Cozma Gheanghe parcalab de Roman şi de Hotin 

Gheanghea pitar, apoi hatman 
= Tudora din Ruginoasa 

| 
lonaşco Gheanghe fără boerie 7094 diac din Ruginoasa (7095, 7098 etc, p 

= Anghelina 

Cum insă Gheanghea pitar cumpărase 8 case în Ruginoasa de !ă: 
Giigore, vărul lui lonaşcul şi al Maricăi, iar lonaşco Gheanghe diac 
era văr cu Giigorie ; noi legăm la Ruginoasa leagănul Ghengheştilor: 

x 

| 
a | b c 

| | 
lonăşce!, Mărica Gligore Tudora 

= Gheahghe pitar” 

  

- lonaşco Ghianghea diac 
= Anghelina 

59. 7106 Mart 22 (1598) Suceava. Eremia Vodă Moghilă întă- 
reşte copiilor lui Romaşco medelnicer robii ţigani cumpăraţi cu 2609 
aspri de la T. Draxin uricar, 

7 Iw Epraira Mornaa BotBoqa. RĂILIO  MACTIIO FeuApR 
BEMAN MOAAdECEOH. Adu Hi 10 | vepzanani cat Tposati n cec 
rpuam ei fureaunui n Magie n Traopa. aziprpu | Erin Pe- 
MBUIKOar. HK fipagiii Koaonn unranu, 607 nenticok kneknin | cot 

Ilerpa EoEROAL H Wwr ucmueot aa noTapaariie w7 poa Boe- 
Boal. Haeunăi | Bocre fi ca eta tr Bona. n ca akru. n wi 
UI] Ezpeapa n Azpinka n TSaopa | n rSaorie xonuopuzn. uro 
cv eukSnarnie we wuu nm Poaauuo MEACAttUap. H Kukrniari 

er Maran. cor Toaarp Aparcrin Spuap 3a ab ruchu. n ucr 
COT ăciipă | TA BAAM. Kao Ad £CT HA HP ac WHH Mpa 
gin” Xeaorm mura nenopSmen nnkoană, | n un aa cb ue oy- 
AnmatT. nuc oy Gu. ar. “*3p5.. Mapr ra 

TCRANZ Kasaa. | 
cTpouu Bea A0rokT vu ui nekaa 

crpouu awrăr. | 
— Ilz'rpamke 

lw Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne=- 
zeii domn ţârii Moldaviei, dât-am și am întărit Gro*
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_-zavei şi surorilor sale Anghelinei şi Mariei şi Tudorei, 
-featele cneaghinei Romăşcoae ai lor driapţi robi țigani 
din ispisoc de cumpărătură de !a' Petru Vodă şi din 
ispisoc de întăritură de la Aron Vodă, anume Custea 
Şi cu fămeaia lui Vasca "şi cu cop'i, şi lon şi Varvara 
şi Maria şi Tudora şi Tudosie Honciornă, care sânt 
*Cumpărătură tatălui lor Romasco medelnicer şi cnea- .ghinei sa'e Magdei de la Toader Dragsin uricar drept 
„doao mii şi şase sute aspri. Drept aceaia cum să |e fie şi de nui acea'a drepţi robi țgani neruşeiţi nicio- 
„dănăoară, şi altul să nu se ameastece. 

Domnul a arătat. : 
Scris în Suceava la anul 7106 Martie 22.. - “Stroici logofăt a învăţat şi a iscălit 

Stroici logofăt + Patraşco. 
Hârtie cu filigramă o mitră. Pecetea domnească aplicată pe „hârtie romboidală, căzută. Se pâstrează vata. Arh. C. Crupenschi laşi. Cf. Surete ms. XLV. 483. 

  

60. 7106 Mart 30 (1598) Suceava. Eremia Vodă Mogbilă întă- :reşte stăpânire în Şerbesti, Moghileni pe Vaslui şi în Nuvăreşii (Co- “Bopceni), urmaşilor lui Turia Şerbici şi le imparte pe seminţenii, * 
(Al)acrir Bine. mur, Hw Gpemia Mornaa noetoaa. rocno- MAPA  BEAAH AoAAaBckoH, (3)ramenure unim necua ancTou BAH BaâcAm KTO Ha Hed Ba3pur, (nau uT54) un ero oyeanuur, Wk Tori neruiu Hauu casru Grota | n par ero Magna. CHBE Pp'brzn. n naemennua nai 'Toxocka acuta, ewpriu ausun Akyvaa. n mu naemenuun HX ciige Haknu cecrpu Akxvaa. aacu anvuu Han ap]inn. 6 ru Naemennu AX uk Toaocia u Auaa Acuku Tagpunu unSun gacka. n ua NAEMHNHUH uk Bacu Aku Epnun. anSuu îWapenn, aacRaah ecmu HX WCORHOIO Nauicto Ma= TI Aaan ui NOTEPZABAN tc Ha twr hac (8 naweu Beth) MOAAGBCKOH HȚ Npat.H “Tutti, n AB AHHHH. cea Hank - Ulep- Beljiin | n apSroe ceao Hanu iMorna'kuu, To cSP Ha nomoua BacaSră. n ca aacrH 3a aanun, OY WBwk cea(H) cor Spun a “pasa 'kaenie WTO Hâta4H WuiRe n AkacBe HX 34 HoTBpzkAcnie wr erapare Ilevpa | BOEBOAA. n WTom TAROAAEDE Acta ui NoTapau- Adi Grea Romii. 4 pars sro Auyaua. a'krem Tp'kau. «N, haemeiniuui BX Togocka (Aouka Lewprit eusuu A'kkvaa) n aar-
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menitoa up cote Ha'kun. ezcha Buvunm Iilanapuiu. n rue: 
maemennuut uk Toaocia n Anam poata Fagpuhn.! Bivuaat 
gacka, Bacu grivun n nip'kenSuu. deakn kuarnnu iopia Ilepanua. * 

- WE pase wrhun8 (moaokuna ceao W9T) HSRăpeu. Hunaa us-: 
AOEWHA WT EAPpS ui WT DOAc. H WT BECAX Moab, exe cer | 
Să KODONUNNA EEE CA HMENSEP Koponuanii. Ii cz 6p54H Ba Matu. 

$ noro gacaSra. 607 Spuk sa u3avkuno cor cmapario Anezanagă” 
EOESOAA. WTO. Hmâad pr (uprh arta, Hy). tdi Iileponua pâan cede” 
&uauustuu. uro ua GSuuza,  wr Spun | 3c norepzătaenie uro: 
HmMaan Cote n ARAOBE Hi WT (IOC gol) ROEBSAd. TOE BZCE Ri-” 
arenneatioe ceao Îllepoeu n ceno Mornarkuu. uro cS7 Ha nove! 

- Ba(easta. u cs -avb | ceru Ba manu. A0 WB9X cean. Aa cST na: 
Ha 'TpH Sacru WT SATpH n | WP noa n Tr 6pSani Ba Manu. 
ana sacri Aa ec GmorauS a sparS ero Muyana abkrem Lph-" 
ku. 4 Hacateuuitat uX Toasckăn. Acukui Tewpriu. (aus Art 
Xvaa). ui Ti nntaenntoai uk ASanrpu n BpaTitam tă are 
Hanu. ccerou A'kkvaa., pacua BnSroa Iata puri ApSraa uacr 
pă ter "Toaocin n auaei aoutaa Tagpunn, Bubu Adi Backa Te 
Pad Bac Aa CT (maemenuoa uk Bzchat) Abe Gpnun Bus." 
ko Mapinn, a moc noionniia ceao w7 ÎS | gzpeipn uro cr na 
KODONUHUA HH%HAA NOAORIHA UTE CA HMEHSET KOpOnuaRH, ca oa 
abkuu n ca avkerur Ba manu, Aa scT GrotauS un aparS caoru$ 
m(ugzua A'krea ph. n naeamennu,nai) ună Togock.. A0ukH. 
Propria. RuSoa akySaa. Hi TAK DAEALERHROA Hy Aba TpeH, H 

apavitam că akrem Ha'kan ceempn a:Ey8aa. azcea Runo Ilau= 
APBHH. 4 Doku Nacătenuu adi Uă Toaca îi Ana. Acuaa Lai 
apunn unv(uaa Back)a. Ben BuSkoa. ni np'benSoa. dea, 
uukruuni tepia Iilepenua. | fam pasi” Rato Aa cm nau 7 
Hac cypuk u wruniu, ua ui akrem n n Siduaroa n npkwn$- 
aro, n npatpSp'kToai. n BacemS poaS Hg mo că (na naneper) 
Haugaiuiu HenopSiEne uAt HuKOANzkE na Bei | a ora meat. 
anmenncanua ceaaai” Săleperipuai n  Mornaknom. "tro cSr Ha 
sorow'k acida H Ex MACTII 34 MANN, Hero MOAcRuiuiS cae. 

(wwr SR Apelpii) UR HER IISAOBHUIN, WPO tc Hă" KOpONUNHA. te 

EA HaienSer Koponuatit. | cz noaBunani n nani că aacru. Ba 
MARIN, Aa ST HA XOVADH MUT RBCAY CTOBONU 110 CTApHy Ko 

Tag. uokSaa ua n'ka wugaan ” (ă ua ro 'ter e'kpa) -nauntre” 
renaga. &nutenneanaro, ami, Îw Epemia ' Mornaa): postoaa. îi pa 
pprkaasanărunăro n: cpaunare cna. renagaatt. Lu" Bocriauruiiâ



„BotkoAa. îi E'kpa Roaap HamHy. gikpa nana Sprke ABOpDIHKA (404- 
HAR Be | aan. un R'kpa nana TAHPODUA  ABODHHK4 CopHAi 3eman 
Bkpa Dana Lecopria npzkanata XoTHNckaro. B'kpa nana (Bacuai)ta H Mana ASunTpakie npzkaAaRoae HEMENCRUX. E'kpă nana ApD&rana meanană n uăna [(Toaqepa) npakzaatjsee Pomancrny, e'kpa nana Gumuwiia Hoprapa  cSuaackare. | g'kpa nana (Bociwka) enzrapk. akpa NaHă GABHORCRIN  uduturta, &'kpa nana (L'anropie) C'TOAHHRA, g'kpa nana Gian(cona  Gponu Rucr'konnka. ekpa) nana kwpau- Mana BOMhca. un B'kpa cui noa'kp Haiuny MOAAGBCKIIX BEAHKUL n MaaHk. ă no Hama ago uro nSaer rENApz wT a'krea HâUIHA MAH 0 Haier (poaa. Han Mak Koro ca H3Beper renapta BHTH Hame Beata Awaaabcrkn), mor au Hai (renopvun)a Matt Aaatia) nu norepaarnie. uz ARW Hai Ada ui Srapzaha. "Ba uTo cau det n Ekp'bunau. neuro car HA npatin wrunn n Anu. a ua coa(uite kp'bnocr n MOTEDZA Ace uacedaS ut HHCANtIOAE gea'kan ecan Hâiita8 tkpuoaS | H NouerenteaS Bo. AEpnHS . nans AvuSab. CTpoH4.  graunouS soreder uncaru n Hâult neuarr saukaarn kâce4S iicrunuon$ "AHCTS nauren$. mucaa Mapuo Ss Gsuaak. are “râps. Mapr a ana, 

lw Speta goctoqa. 

Hekaa crponu, awgbr. 
4 pă ergament ; acta Emil Miclescu, cf. Surete ms. XXXV. 233. Se Ziteşte : 

+ Macri axe Iu Epemira mona EOEROAA. renApa 364 AVAAARCKOU, 
Cap de bou, soare, lună, stea şi insigniile Movileşti, Şnurul roş- alkastru. 

- 
- 

Cu mila lui Dumnezeu: Noi lw Eremia Moghilă "Voevod, domn țării Moldaviei ; ştire facem cu această Carte a noastră tuturor Cui pe dânsa var Citi sau o Vor auzi-o cetindu-se; adică aceaste adevărate ale noa- stre slugi Stoian şi fratele Său Mihailă, fii Greacăi ȘI Vara lor Tudosca, fata lui Gheorghe nepoată Leahu- lui ; şi iarăși verile lor, îiii Ilenei, surorii Leahului, toți nepoți Şăndrei ;. şi iarăşi semințeniile lor Todosca şi Lelea, featele Gavrei, nepoatele lui Vasco; şi iarăşi se- minfeniile lor, toți copii Erinei, nepoți Marenei, milui- tu: ne-am înşine spre ei cu osebita noastră milă dat-am ȘI am întărit înşine lor de la noi în a noastră ţară a



Moldaviei, ale lor dreapte ocine şi moșii satul anume 
- “Serbeștii şi alt sat anume Moghileanii, care sânt la 

apa Vasluiului, şi cu locuri de mori :în;îmbe satele, din 
uric de. împărțeală ce lau avut părinţii şi bunii :lor.de 
întărire de la bătrânul. Petru Voevod. Şi între acestea 
iarăşi dăm şi întărim lui Stoian comişel şi fratelui său 
-Mhail, copiii Greacăi, și seminţeniei lor Tudoscăi, fata 
lui Gheorghe, nepoată ;Leahului, şi seminţeniilor lor fii- 
lor |leanii, toți.nepoți Şăndrei ; şi iarăşi seminţeniilor 
lor "Todosiei şi Lelei, featele  Gavrei, nepoți Vascăi, taţi 
nepoți -şi sfrănepoți Fedcăi, -cneaghina lui Iurie Șerbici, 
a:lor direaptă ocină jumătate sat .din Nuvâreşti, .ju- 
mătate din jos, din vatră şi din câmp, şi din toate po- 
enele, care sânt la Coropcina, care se numesc Corop- 
ceiii şi cu vaduri de.mori în apa Vasluiului, din uric 
de schimb de la -bătrânul Alexandru Voevod, ce :l'0u 
avut răstrăbunul lor lurie Șerbici peniru satul Filisăuţi, 
ceri :la Suceava ; şi din.uric de întăritură, ce lau avut 
„părinţii şi bunicii lor. de 'la...: Voevod; acel de mai sus 
scris sat Şerbeştii şi satul: 'Moghilenii, ce sânt la apa 
Vas!uiului şi cu locuri de mori în :îmbe satele, să:le 
fie lor în:trei părți, din vatră şi din câmp și din .va- 
-duri de mori ; o-parte să fie lui Stoian şi fratelui său 
Mihail copii Greacăi, şi iarăşi seminţeniei lor Tudos- 
căi, fata lui . Gheorghe, nepoată Leahului, şi iarăşi 
semințeniei tor Dumitru și fraţilor săi, copii llenii, șu- 

“rorii Leahului, toţi nepoţii Şandrei; alță “parte să. fie 
Todosiei şi. Lilii,: featele lui Gavrea, nepoţii lui.Vasco; 

a treia parte să fie  seminţeniilor 'lor, tuturor copiilor 
Erenei, nepoți Marenei, iar cea -jumâtate sat din Nuvă- 
reşti, ce iaste'la Coropcina, jumătate din jos, care-se 
numeaşte Coropceanii cu.poene şi cu locuri demori.să 
“fie lui Stoian şi fratelui său Mihăilă, copii Greacii şi 
“seminţeniei lor Tudoscăi fata: lui. Gheorghi, nepoata. Lea: 
hului, şi -iarăşi seminţeniilor lor Dumitrei, şi fraţilor ei, 
copii Mleanii, «sora Leahului, - toţi nepoți Şandrei; şi iarăși 
seminţeniilor lor Todosiei şi Lelei, featele Gavrei, ne- 
poata lui Vasco, toți nepoți şi: sirănepoţi. Fedcăi, cnea- 
ghina lui lurie Şerbici. Drept aceaia ca să le fie lor şi
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dela: noi uric şi:ocină lor şi copiilor lor, şi nepoților şi strănepoţilor şi imprăştiaţilor şi la tot neamul. lor,. ce. li se va aleage. mai de aproape nerușăit niciodănă-. oară: în veaci. lar. hotarul: celor de mai Sus scrise sate Serbeştii şi Moghileanii, ce sânt la apa. Vasluiului. şi- cu: locuri de mori şi. cea giumătate de sat din Nuvâ- rești, Zumătate din gios, ce iaste la Coropcina, care se numeşte Coropceani, - cu poiane, şi iarăşi cu locuri de: moară să le fie lor hotar “despre toate părţile pe vechiie hotară; pe unde din veac au îmblat. lar la a- Ceasta. iaste credinţa. domniei noastre mai sus scrise noi; lw -Eremia Moghilă Voevod. şi credința prea iubi- tului şi din inimă fiu. al domniei meale lw Costantin Voevod şi credința boiarilor noștri, credința dumsale U- reache vornic ţării de jos, și credinţa dmsale Gi:gorce- vornic ţării de sus, şi. credința dmsale Gheorghie par- calab Hotinului, Credinţa -dmsale Vasilie Și: dmlui Du- mitrachie părcalabi de-Neamţ, credința dmsale Dragan şi dmsale Toader parcalabi de Roman, credinţa dmsale Si-- meon portar Sucevei; credinţa dmsale Dragan postelnicul, credința dmsale Bosioc Spatar, credința dmsale. Bâr- goschie paharnic, Credința dmsale Gligorce stolric, cre- dirița  dmsale- Simeon Stroici vistearnic, credinţa dusale Cărăiman: comis: şi credinţa tuturor boiarilor noştri Mol-. doveneaşti a mari şi a: mici. lar. după a noastră viață, . cine va fi: domn din Copii noştri sau din al NOStr&.. neam, sau pe ori care. alalt Dumnezeu îl va aleage să fie domn țării noastre a Moldaviei, acela să nu le strice a. noastră daanie şi întăritură, ci. mai vărtos să le dea şi:să le întărească, căci că înşine le-am dat. şi le-ate: întărit, pentru că le sânt lor dreaptă -ocină şi moşie.. lăr spre mai mare tărie şi puteare a tot ce S'a scris mai. sus, 'poruncit-am. la al nostru credincios şi Cinstit boiariu dmlui Lupul: Stroici marelui logofăt să scrie Şi a. noastră peceate: să o lege de această -adevărată. carte a noastră. A: Scris: Marco ' în Suceava “la anul: 7106, Mart 30 ziie. . Aa . =:“lw Eremia Voevod 
"a iscălit Stroici logofăt. .. - '
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Neamul lui Șetbea din Vaslui. Intre boerii fără boerie ai secl,. 
XV-a apare încă din 1407 boerul Șerbea ot Vaslui, (Ulianiţki 16);. 
el e amintit şi în 1423 (Surete I, 22). Ela avut fii pe Manovilă zis 
Şerbescul, pe Andreico Şerbici, căsătorit cu Maruşca, fata lui Ivan 
Cupcici, nepoata bătrânului Cupcea şi pe Anușa, Soţia lui 2 fost Fedca, 
Acest Manoil Şerbescul a avut 4 copii: 1) Anușa măritată cu un Piscu, 
şi are de copil pe Lazor Piscu; — 2) Manoil, 3) Marușca, care are 7 
copli: Lazor, Mihul, Mircea, Marco, Cozma, Albu şi Gavril; 4) Iurie 
Șerbici, solul lui Ştefan cel Mare la Poloni în 1490, căsătorittot cu o. 
Fedca. lurie are trei copii: Măriuca, Vasco şi Şăndrea ; acestea trăesc 

__supt Petru Rareş de la care capătă uric de întăritură pe moşiile lor. 
Şerbeşti şi Moghileni (satul de supt movila lui Purcel), 

lată acum încrângătura urmaşilor lui Şerbea, după arătările u- 
ricului nostru, - 

1. Şerbea ot Vasiui 1427—1422 
| . 

2,  Andreico Manoilă Şerbescul Anuşa 
Şerbescul — Redca 
= Maruşca fata 

lui Ivan Cupcici 

  

  

  

  

3.  Anuşa, Manoil, .  Maruşca Iurie Şerbici 
= Pisc =R = Fedca 

A, Lazor Piscu O>=2325 Mărina Vasco  Şăndrea 
Ba TE a ASE N =x% , | 

sRoREes 
= O d 

5, Erina Gava 925 3 
| | a e » 

a BE a 
€, ă a, b. c, 2 [30 Ş Ţ | 

| Iu $ 5 | G'Sbe 
= E $56. » =0 2 a”: 

7 8 ss SS = a a 
=» = = 

23 4 

z 2 
2 sa 
1 & 

o 
o 

3 

7, Cf. loan Bogdan, Doc, lui Stefan cel Mare supt nume, 
Toţi cei însemnați cu No. 1—11 sunt coprinşi în uricul de față 

şi-şi impart între sine moşiile Șerbești, Moghilenii şi Nuvereștii (Co- 
repcenii). 

61, 7106 April (1598) regeste. Pentru Zăhăicani, 

Ispisoc tot de la același domn (de la Eremiia Mo- 

Surete și Izvoade, Vol. XĂ. | 5 

:
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ghilă Voevod), întăritor lui Toader i fratelui său Dimi- trie şi sora lor Zamfira, feciori lui Ionașco Neagoe pe Satul Zăhăicanii, pe Ciuhur în ținutul laşii, cu iaz, şi Cu moară în Ciuhur—Ispisoc tot de la același domn 

nașco Neagoe, doaâ părţi din satul Zăhăicanii, ce sânt pe Ciuhur în ţinutul laşii, cu iazuri Şi cu mori în Ciu- hur, au vândut lui Gligori Balş paharnic şi jupânesei lui Zamfirii, surorii lor. - 
Acta Vas, Stroescu, cf, Surete ms. XLII, 169. „De la comitetul 

rânduit în 1809 Mai 12 pentru cercetarea scrisorilor de moşii din ținut Iaşilor, ce trec in ținutul Hotinului, ce au arătat dumnlui biv vel vor= 
nic Costachi Sturza, 

Neagoe parcalab de Hotia supt Alexandru Vodă 7061— 7069 | 
lonaşco Neagoe 

- Patragco | 

. 

Toader, Dumitru, Zamiira Grigore Toader diac 
= Gr. Balş 

PI 

62. 7106 April 5 (1589) Suceava. Eremia Moghilă Vodă întă- 
Teşte feciorilor luj lonaşco Neagoe stăpânire pe Zăhăicaai, pe Ciuhur, 
dând rămaşi ps verii lor. Se pune ferăe. 

= Macri Bătite. Ho Gpemia Moruaa BOEBOAd, renAapa Seman AĂcoaaatckon, SHAMEHUTO unu. uecum AHCTOA Hamuua, &zc'ka Ko na HEM. &23puH'P Han ur8un Ero. ScanuuuT. com voru Hcruniu Hatuu casru, Toaarpă. H bpar ero] ASMuTps, n CEC'TpA HX Gaaupa. cnoae Hwnausko Hkroe, &iSun  H'kroe npznaaaca XOTHHCKAro. MA4oRaai ecou HĂ. (OCORHOI nauren MACTIR. n aan H NOTEBZANAH  ecaţu HM WT hac $ nauieu BEMAH Ma Aagckon, HĂ TIpARoro wTruunS n A EAnună | EAHo ceas naum & B2K2ukanini Ha WioXp'k $ Roaoer tacea CA CTABh U ca Anu. 8 urxkpr. com Hetiticok _wr AacăanAps BOEBOAA. ERE uAtaa (ua uk Iwhauko 
Hibroe sa aaauie. com wa cRoero Nkroa MpAtasaBa. wkpoai-k: 
HHLIHĂ ART ere un WT HENIROK j ranos S4 WNpaRAanie cute 
HMâA WWT renABaau. koraa m'kraancik ka namu u np'ka, BEC cat'ET aul, ca &iisun  Hkroe WIpâK9446. cuoge Ilzrpatue îi 7Saopn. n ASmurps Hkros PERS", “ae mom ueuucoR. exe
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csmS ana camaopia wuz ro uwnatuo | Hikroe mpzkanas. COT 

Aacăanapa BosBoAi. WKpom'k GOT HHUIHX avkrin ere. bă vor npika: 

peuenoE. CEO 32X2HRANIN. Ha qiopk ca cTABu N cz d4HHH, ke 

PAR Ha EET AZKAB. HU Al Hi CA BEC HAI) cat Hckako Hi 

cupe WBp'ETOYOoM Kăko Aă naari | Bone euSun Hkroe npz- 

„uzaag. coke Izrpăâuiko n TSaopu n ASmuTp$ Hkroe ca kA. 

_BO:KEANINUH. TAKO ECT TOT HCDĂCOR ARKAB. H ukeT MpaguHO. Koati 

„Wa AND. HE MOTAH ApUHECTA NpHCk%HHKH, HZ ARH dan SAa- 

mc um | ABz EA TEAC. H DARK HE AMCTAN IIPMHECTU HI 

“mpuekraTi. ae WePaAu EHUIENHCAHN  BUSKOBE Hikroe. wr Bzcero 

“aakona wm pa nam, n 407 mpa Senmii Boakpan nau. 

„BEAHRHA 1 MaANAH. d Bumpeuehui Ham caSri Toaatp Hi Epar 

ere | ASunTpS n cecrpa ux Gamipupa Snpasnauea GT np'ba 

“Nam, 4 GOT pa, Bec cBGm Hat, Hi NOCPARHAN ceb'k depre 

-$ aHeTap TeNABMH, KA Saar. moro Baa HU dihi. AAASĂ H ST- 

“apzankoa nm Adani: Akaa ur Hibrora npahanaBa. exe EHA Ada 

„cus exoemS | Hwnămro wepoark nun ATi 1%. ARO Ad Ec 

„me6 BMUSGNIICANOE CEAS AZYZHRAtĂ4 Ha WIOXp'E. H CA CTagH Hi că 

„ AAHHU 6 utkpA, CASTA H4ulHAM. BHLNHCAHHM,. ToaacpS n Eg4T5 

-cgorm$ ASmnTpS n cecrgu uk Gambupu. wpoat | nui ab 

-muai. Hbroc, Spux. n akannuS i ca Bzcka ACXOAcAi HA 

AETEa HN H WVnSUaToAi. Hy npkuwuSaaroa n npkipSpbroa ni 

„RacmS popas II. ETO Ck Hai H3GEpET HaHBanwni4 nenepSuiHo Ha 

pukoaume Ha B'kku. ă Xorap5 | rromă Rnieincânoa$ cea 3By2ui- 

RAMOAL. UTo Ha urțpk nea cPat i ca Anu. 5 utokpk Aa cer 

ar Scuk cropon nocrapom$ XoTapS moRSăa H3 BBta W:EHBAAH. 

ă na mo ter BRpa Hausero renARă Bhiuenucatare adn! (sic) Hw 

premiza: Mornaa BOEBOAA HI IpE&2BAIPBAEHATE cd PCABAN, Hw 

RocranTHN BOEROAA. N Bkpa goakp nawnx. .Brkpa taria ' ncropa 

Sprie agopuna AcAn'kHi atata, gkpa nana Lanropua ABopHHa 

rogukn seman, Brkpa nana | Î'nwopri: npakaaaa X9THHCKArE. g'bpa 

„mama sacuais îi Brkpa natia ASwuTpS Bnpuua IpBKAAaBOBE HEMELI- 

cin, ekpa nana ApzranS uoantană. n gkpa Dana Toaatpa npz- 

aaaoee Pomanetiu. erkpa nana Catena neprapt. | c&uagciu. 

B'kpa aa ApATANS NOcTEAHHEA. gkpa mană Bocu cnarap'b. 

apa nana Guanwn: Grponu gucw'bpuua, g'kpa natia BpzBHOCFIl 

“adusa, | Ehpa natia L'auropie croatia. e'kpa nana Kapanaan$ 

comica, | n Brkpa Bzebţ BOA'kp Hamny AWVAAaBckHX, BEAHKHX Hi 

„Mdauy, Î 9 HaHA mpgom mo BSatr renapa 7 ABTE



Hai, Hat Wr  uaussro POAA. ati nat cSă koro Ba NIGER TENApEM GHThi Name SeatAn MwaAaecr'ku. mor an um nenop$= UHA | nauiero Adanie. n no'rpaAcnie. 44£BU Ha Aaa ui Skp'krna,; Noro ec7 um Hpagsa wTruuH$. n Akannn$. A ua BOatiree kp'he- IIOCT, îi NOTBPAWArHIE Race BHiueniicănto. esa'kan scan Hâwim$: &'kpnomS n MIOY'TEHNOMoY | Boa'Epun8 nau a$noya Grpenu. san. KoMS Aoroder8 nncaru. n HâulS ncuar 3aB'ksaru KCEMŞ aucTy3- Hâtem5. nucaa Hnnoap 8 Cuaark BATG *+8p5 mea anpha. | £ Anu, Io Epemira ROEROAA. 

Hekaa Grpunu atroce uckaa 
Pergament; a aparținut răposatului Vasile Stroescu. Pecatea: 

căzută, n'are aici şnur. Cf. Surete ms, XLIV. 845, 

Cu mila “lui Dumnezeu iw Eremiia Moghilă Voe- vod, domn ţării Moldaviei ; înştiinţare facem Cu această carte a noastră, tuturor cui pre dânsa vor căta sau ce-- tindu-li-se o vor auzi-o ; adică aceaste adevărate ale. noastre slugi, Toader și frate-său Dumitru și sora. lor Zomfira, fii qi lonoşco Neagoe, nepoți lui Neagoe pâr- calab Hotinului, miluitu-ne am inşine lor cu osăbită a. noastră milă și am dat şi am întărit înşine lor de la. Hol în al nostru pământ aj Moldaviei, a lor direaptă 

pisoc, care le-a. fost făcut tatăl lor lonaşco Neagoe. 
„Parcalabul de la Alexandru Vodă, în osebi e allgat0e 

pii ai săi, pe cel de mai Sus zis sat Zăhăicanii pe Ciu- 
hur cu hăleșteae şi cu mori nu iaste drept, ci cu în 
şălăciune. Deci noj şi cu tot a] nostru sfat cercat-am 
Și astfel am aflat Cum să aibă a jura nepoții lui Nea-. 
$oe parcalab, fii luj Patrașco Şi ai Tudosii şi ai lui 
Dumitru Neagoe Cu 24 jurători, Cum iaste ce] ispisoc..
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<Cu înşălăciune -şi:nu iaste dirept. Deci când a fost la 
Zi, n'au putut să aducă jurători; ci încă le am mai 

-fost dat lor zi una ăsemenea ; şi iarăşi n'au putut să 
„aducă şi să jure ; :însă au rămas mai sus scrișii ne- 
poţi ai lui Neagoe din toată legea denaintea noastră 
-şi denaintea tuturor boiarilor noştri a mari şi a mici, 
“iar mai sus zisele ale noastre siugi Toader şi îrate- 
“său Dumitru şi sora lor Samfira, s'a indireptat dena- 
“intea noastră şi denaintea a tot sfatul nostru şi şi-au 
-pus loruşi feriiu în vistiiarul domniei meale 24 zloți. Drept 
„aceaia şi noi am dat și am întărit lor dania bunului 
-ior Neagoe parcalabul, care au fost dat-o fiului său lui 
“lonașco în usebi de alalţi copii ai săi, cum să fie 
„cel mai sus scris sat Zăhăicanii pe Ciuhur şi cu hă- 
leşteae şi cu mori în Ciuhur slugilor noastre mai sus 

-scrişilor Toader şi fratelui său Dumitru şi surorii lor 
Samfira, usebi de alaiţi copii ai lui Neagoe uric şi mo- 
'şie şi cu toate veniturile lor şi cobiilor lor şi nepoților, 
-strănepoților şi răstrănepoţilor şi la tot neamul lor, ce 
li se va aleage mai de aproape neruşeit niciodănăoară 

“în veaci. lar hotarul celui mai sus scris sat Zăhăica- 
-nii, ce-i pe Ciuhur și cu hăleșteae şi cu mori în Ciuhur să 
“fie dinspre toate părţile pe. vechiul hotar, pe unde din 
“veac au îmblat. lar ia aceasta iaste credinţa domniei 
noastre mai sus scrise, noi lw Costantin Voevod, și cre- 
„dinţa boiarilor noştri, credința dmsale Nistor Ureache 
vornic ţării de jos, credința dmsale Gligorcea vornic 
țării de sus, credința dmsale Gheorghe parcalab Ho- 
-tinului, credinţa dmsale Vasilie şi a dmsale Dumitru 

Chiriţa parcalabi de Neamţ, credința dmsale Dragan 

Ciolpan şi credința dmsale Toader parcalab de Ro- 
-man, credința dmsale Simeon portar Sucevei, credința 
dmsale Dragan postelnic, credința dmsale Bosioc spă- 

“tarul, credința dmsale Simiion Stroici vistearnic, cre- 

-dința dmsale Brânoschi paharnic, credinţa dmsale Gli- 

gorie stolnic, credința dmsale Caraiman comis. şi Cre- 

„dința tuturor boiarilor noştri Moldoveneşti, a mari şi 
“a mici. lar după a noastră viaţă cine va fi domn din 

“copii noștri, sau din al nostru neam sau ori pe Care
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alalt D-zeu îl va aleage să fie domn ţării noastre a Moldaviei, acela să nu le strice a noastră daanie și: întăritură, ci să le dea şi să le întărească, căci că le iaste lor dreaptă ocină şi moşie. Dar spre mai mare- tărie şi puteare a tot ce s'a Scris mai sus, poruncit am înşine la al nostru credincios și cinstit boiariu dmsale Lupul Stroici marelui logofăt să scrie şi a noastră pe- Ceaie să o leage de această carte a noastră. A scris: Nicoară în Suceava la anul 7106 luna April 5 zile. Io Eremiia Voevod. 
a iscălit Stroici logofăt, iscal, 

Neagoe parcalab de Hotin apare în întăia domnie a lui Ale= xandru Lăpuşneanu Voevod între 7062—7069, avand coleg în părcăs- lăbie pe loan Hărra pănă la 1557; iar apoi pe Văscan Moghilă, EL dispare de pe arena politică în frământările la domnie ale jui Despot: Vodă şi Stefan Vodă Tomşa. Uricul nostru ne spune de urmaşii săi, 
Neagoe parcalab de Hotin 1554—1561 

Patraşco Tudora Dumitru lonaşco Neagoe post, | 
a. tb, a. b. a. b. Toader, Dumitru, Samtira 

lau Zăhăicanii pe Ciuhur Despre postelnicul lonaşco Neagoe, tiul parcalabului Neagoe, cetinr: 
şi de alţi descendenţi în actul din 7152 Ghenar 21 (N. lorga Doc.- 
VI, 535). 

      

„lonaşco Neagoe postelnic 
Toader, Samtira, Dumitru, Neagos, Solomia . Neagul = Voruntar Prăjescul comis- 

Savin, Lupa, Aaiţa, Antemia Prăjăscul = Grigore = Toma = Lupul = Nastasia Ureche stolnic Buciuaz vornic stolnic 
1 

63. 7106 April 8 (1598). Suceava, Eremia Vodă Moviiă întă- 
reşte- Erinei stăpânire în Leutegti ia Neamţ, cumpărături cu 175 zloți: 
de la Drăgan Orbul şi alți ai lui, 

Macri Bine au Hw Epraira MEDINA BOEROAA.,  reniApă.. BM4H 404 Adgckon. 3Hâmehu'o unnua HCCHM  AHCTOA Hain. 
RECEA KTO Ha nem R&3pHT. Han. urSuy eo ScamunT, vo ngiăae:
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mpa nam. | n np'ka, Scan naum moagagcknain noa'Epu 

REAHRUAUL îi MAAHAtH ADAPTA CAEN. HEKHM HETIONV:RAEI AHHNpHCH= 

ASRâN. HĂ [19 EFO AOBPOIO BOA. ÎI DPOAAA BOI | Npager COTHIHINS 
n Akanun$ wo Spuk uro umasa aaru ei AnSiuka wT Aarganapa 
gotRoal. n Wr hencok 3a KB, ek umar wr cero Ilerpa 

RotgoAi. COP Tph uacru GOT ceso ateu, uro 8 aoaccr i Ne- 

MEMKkoH.- EAHA WacT HI MOA0EHHA. UACT ApPABVAOBA. H TIOAORHHĂ 

wr ua ApSră A ET uopuoanuin. ma npoaaa Hpenn ză petrbr 
AECAT BA4TH PATApeRHY. H BANAATHAU AY Hchazta "PHu BHult | 
nucann nunkau u. n Swoa Tanok npinacuk npha namn un 
mpa namum Boakpu aSnSa cris coxituu A maqemeinoae cro Îwn 
cun Hacru u CGuaiwn Pnangan crin flunu, Sen cotiSkoge Meoap 

[10 HX APBpOH BOÂH HEKHA WEIONVEAEHU  AHHNBHCHACBAHII. ti Npo- 

Adân CERE HX mpagoro wruunS ui RukSnAenie. wm nciiico 34 KS- 
ME E MALATO WT CEO METpa BRocgoai. Back uacr, | anko c'k 

USEtpem $ No4E V XOTAp A6VTIlțnM. Î ca mkero 34 nacnkS ui cz 

Capote Ta Npoaaati nat pen aa wena aechr n n67 34arn 
maTagekuk A Bacreaack pina n BanăaTHa Hm | HeDaza "THU 

euwenucannin num'bsu n6 saarii TaTagekHX. Hito at BHA'keue 

AOEpo 'Bodiioe H TokdiaaS H MoAnon SAnAăTă. a Mal 'TakOX. ui 

WT Hâc A44n H DOTEpAAHan cai Gpein | Tor BHuIEtcanu 

UACTH 34 WTHHHS GOT CEAC AEVTEH, KAKO AA ECT EH H AWT Hac 

wruun$ n Spuk n cz Băcem AOXOASaL. cn Hi Erei en ri CDHS- 

uarom n npkwnvuaroa. n npamivproa. ni 82 | stat poAY 

eu, KTO ck cu H3REPET HAHRANK, NENOPVIUIENO MH NHKOANXK id 

R'kin, ă XOTap Ta BHUIENHCANHHM UACPII SA WUTHHIHV WT cE49 

ASTE. AA EC HA WACTH RAO CA H3Btper, a WT HHimuk | 

CTOgOHH Ad 6CT NocTapoav XoTapS nokzaa H3 B'bka WHBA40. 

ă na ro tem R'kpa nauitro renaga gnulenncannare mu Hw Gpr- 

miră AMornaa ROHROAA. Hi BEP p'EEABAIOBAEHATO ca, PenABMH | 

Hw kocranmun$ Roegoai, n Bkpa corap hauinţ. boa nana Sp'bke 

ABwpina, acan'ku ema, Brkpa nana Lanropun ARopinka repu'kn 

aeman, Rkpa nana Vewpria mpakanaga Xorunekaro, B'kpa | nata 

gachaie d ana Avanvpu nparzaasone Memeuhuk. B'Bpa nana 

Toaarpă H B'kpa mata uoanania npakzaatoge MoBorpaAckhy.. e'kpa 

nana Cumewna. rermana un npzzaasa (Gvuagckare | B'kpa Nat 

Apărana uocreatika, a'kpa nana Reciwka enzaTap'k, arkpa natia 

Guaiwna Grponua euer'kpunka. B'kpa nana uaphiocki Wanna, 

&'kpa nana Fanrogia cToannika. B'kpa mană | Kzpanataa KomHcă



H E&'kpa gac'ky Botap Han. MOA AdRckuy REANKUL n Mdduy, 4 ap HâUuiHăi XHBoT'k po S2AET renapz GT A'kru HdulHy, HA wr HAUECO  poaa, nau Nâk Koro na | H36eper renapeu EHTH, Bz Hâuieh 3emau, Mo4aatcr'ku, ro au EH HENOPYUINA Hăurerg Adania 
W II9TBpzmaenia. aag atu Aaa n Skp'knna EH, SAHE 1WHâ Rinhaa 
Hâ cECuL npa | giu nun'ksn, â Hi4 Eo4utu Kp'lnocr n N9TBpa = 
AEHiE Tour BACEIIHCAHNo mw, Res'ban  ccau Ham B'kpnomv n 
I104HTORNOSAv to4'kgunv. Hat A8nvav CTOHUIO BEAHROAY | aoro- 
ders HHCATH. n amy NeuaT sac'ksaru KZCEAIV Hcruunoav anert 
Hâultv nuc NATpâuiko $ Gvuae:k E4To +sps, dipia u Ann. 

Iv Gpeaira BOEROAq, 
H HekdA Gwponu AGOroa em 

Cu mila luj Dumnezeu Noi lw Eremiia 'Moghilă 
Voevod, domn țării Moldaviei ; ştire tacem cu această 
Carte 4 noustră tuturor Cui pre dânsa Vor Căta sau o 
vor auzi-o cetindu-se; adică au venit înaintea noastră 
Și înaintea tuturor a lor noştri moldoveneaști boiari a 
mari și a mici Drăgan Orbul, de nime silit nici învăluit, 

are de la însuși Petru Voevod, din trei Părți din sa- 
tul Leuteşti, ce.; în ținutul Neamţului, o parte şi jumă- 
tate partea Drabului și jumătate din partea aitui -co- 
pil a lui Ciorciolea ; acelea le-au Vândut Irinei drept 
90 zloți tătărăşti, și-a plătit luj deplin acei bani mai 
sus scriși 90 ; ȘI într'acestea iarăşi ay venit inaintea 
noastră şi inaintea a lor NOŞtri boiari Lupul fiul So- 
hiicăi şi semințenia lui lon fiul Nastei şi Simiion Ghi- 
diban fiiu] Annei, toți nepoți lui Necoară, de a lor bună 
Cumpărătură, ce-] âu de la însusi 

â, 
şi Petru Voevod, toață 

partea ce li se va aleage în Câmp în hotarul] Leuteș- 
tilor, şi cu loc de prisacă ŞI cu livezi. acelea le:au 
Vândut tot Ilenei drept 85 zloți tătărăști; şi sculatu- 
s'a Irena şi a Plătit lor deplin acei mă: işi Dani 

mai 
85 zloți tătărăşti. Deci N0i văzând de bună vezizi ear
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mală şi deplină plată, iar noi așijdere şi de la noi am 
dat şi am întărit înşine Eremii, ceale de mai sus scrise 
părți de ocină din satul Leuteşti ca să-i fie ei și de 
la noi ocină și uric şi cu toate veniturile ei şi copii- 

lor ei şi nepoților şi strănepoților şi împrăştiaţilor şi 
la tot neamul ei, ce i se va aleage mai de aproape ne- 
ruşeit lor niciodănăoară în veaci. lar hotarul celor mai 
sus scrise părți de ocină din satul Leuteşti, să-i fie 
pe părţile ce i se vor aleage, iar despre alalte părţi 
-să-i fie pe vechiul hotar, pre unde din veac au îmblat. lar 
la aceasta iaste credința domniei noastre mai sus scrisă 
Noi Îw Eremiia Moghilă Voevod, şi credinţa prea iu- 
bit fiului domniei meale lIw Costantin Voevod, şi cre- 
dinţa boiarilor noștri, credința dmsale Ureache dvor- 
-nic ţării de jos, credința dmsale Gligorcea dvornic ţă- 
rii de sus, credința dmsale Gheorghie parcalab Hotinu- 
lui, credința dmsale Vasilie şi dmsale Dumitru parca- 
labi de Neamţ, credința dmsale "Toader şi dmsale Ciol- 
pan parcalabi de Novograd, credința dmsale Simion 
“hatman şi parcalab Sucevei, credința dmsale Dragan 
postelnic, credința dmsaie Bosioc spatar, credinţa dm- 

sale Simeon Stroici visternic, credința dmsale Brănos- 
hi paharnic, credinţa dmsale Gligorie stolnic, credința 
dmsale Caraiman comis şi credința tuturor boiarilor 
noștri ai Moldaviei a mari şi a mici. lar după a noas- 

“ră viaţă cine va fi domn din copii noştri sau din al 

nostru neam, sau pe oricare Dumnezeu îl va aleage să 
“fie domn în această ţară a Moldaviei, acela să nu strice 
a noastră daanie şi întăritură, ci să-i dea și să-i în- 

“tărească, căci că dânsa a cumpărat cu ai săi drepţi 
bani. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce sa 

scris mai sus, poruncit-am înşine la al nostru credin- 

cios şi cinstit boiariu dumnealui Lupul Stroici marelui 
logofăt să scrie şi a noastră peceate să o leage de a- 
„ceastă adevărată carte a noastră. A scris Pătraşco în 
Suceava la anul 7106 April 8 zile. 

lo Eremiia Voevod. 
şi a iscălit Stroici logotăt. 

Pergament, foarte bine păstrat, Pecetea stărmată în două ; ea
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este legată cu şnur verde şi roş: + (ma)eri axi(R Dw (Ep)eniu îHeruaa ne(eRgoaa TENApA 3€e)man Aoaaa(nekeu) Cap de bou; stea, soare, lună; iar jos insignile Movileștilor : o sabie şi un buzdugan: 
încrucişate, jos d stele, ct. Surete ms. XLII. 199.) Leuteștii, Supt acest nume nu există azi nici un sat în jud, Neamţului. - 

! In Leuteşti, vechiu Leoteşti, avem tema Leu, cu sufixul otă, Le. 
otă, ca din Cap, Capotă, dia Drag, Dragotă ; De la forma primitivă 
Leu: vechiu Leavw, avem Leoștii In Fălciu, satul vechiu a urmași=- 
lor FHusului: Petru şi Leoa. 

. De la foma derivată Leotă, avem localităţile ; Leoteșii, în Ro- 
”manaţi, Leota, vale în Dâmboviţa, şi locuinţă în Mehedinţi ; incă o 
dovadă că în seci. XIV Tomânismul era unul şi acelaşi pe văile Car 
paților Sudici, nordici şi răsăriteai, umblând aceleași nume de oa» 
meni şi de familii pe tot întinsul țărilor de mai apoi: Moldova şi: 
Muntenia cu Oltenia, 

- Irina expropriază cu 175 zloți tătărăşti următorii răzeși: a) pe Drabulea fiul Anuşcăi pe o parte şi jumătate din trei părţi: 
cât umbla satul: 

= 
- b) pe Ciorciolea de pe jumătatea lui din bătrânul Anușcăi., 

c) pe Lupul, tiul Sotiicăi, nepot lui Nicoară ; 7 
d) pe on, fiul Nastel, nepot lui Nicoară ; e) pe Simion Ghidiban, tiul Aanei, nepot lui Nicoară, lată schema proprietății în Leuteşti : 

2 

“ L-ai 

| 
Lev, Leotă, Leoteşti 

| 
- '/» Nicoară j '/+ Drăbulea 7 | 

IDD aa Ani NUI 
=
 

3 

Sotiica | Nastea | Aana | Anuşca | 
e phia__|_ An 

      

4 

x 
Lupul lon | Simion | omezaa |Sioreioiea , 

'Ghidiban 13 /s |__ 2 

| Dragan | 9 9 ze S 

ELSE] a 
| SIR a 

N 9. 2 

x E 
a 

3 

i 

| | (85 z19ţi) Irina — (90 zloți) iriaa  — 
ÎN II 

64. 7106 Aprit 10 (1598) Suceava, Eremia Mogilă Vodă întă- 
reşte lui Văsilan, ion Şi Luca, frati cumpără 

E 

: 
tura ţ b 

în Stănigeni de la Mărica fata lui Ea pampi parcalab. uă cu 70 alo 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

Aerian Bilete man Hu Epeatita dMornaa ECEROAa. renapa 
Beata (Mloaa aackou, AHAMELHTO unu HCCHA ACToM Hautm- 
eac'ba To Ha nem aaspnr HAN ur$ui re Scaune, wa NpHA e
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np'ka Haan:u np'ka Scumu nana awaaatciuatti | Boakpn Bee 
AHKHAU Hi Maanatti.  DapinkSua Azi O N4Tpaniko NpAKaa4ă: 
19 EH AOEpOIO ROAI HERHAL HENOHB:RAENA AHHIIPHCHAORANA H Noe 
AdAâ CRO4 Npagaa wThunS u RHKSNAcHie Wa Hi He fIpugui Ale: 

nSnemuoro uro numai wa cu Îlzrpauino npakaaag | ww daca apS 
gottoaa AER uacrn 3a wrhunS wm ctao cTany'bhu. ure cor 
cosu kSnnaa wr Arajia azipa Îwan$ crzunybuSa wr nenpuaui= 
ata exe umaa nphaka cu Sp'kke nzxapunuta 3a aaanie wr Haia 
n wr GTedana BOEROAL. TA NpOAdAn BacHiinoan | n HpaT8 ceo= 
£ai$ lwnS n aStn paAui ceata Atc'B'T Ta4EpH cpeRpBHHY. Hi BAc- 

PâBWHCA EHiupruetiuk BacătanS. n par ro ÎwuS n Sta ui Ba- 
MAGTHA BACH HCNZAHA TH EBIUENiCAHUX  Nutrkani o 'Taatph BA 
pSru MapinnSun. azipu naTpauko | npzkâaac. wr np'ba, aan. 
H TOTS Spuk RSnezio ERE HădA WU A €H INATPALHRO DpAKAAAG UT 

AAtăanAp3 EOEBOAA. EIDEKE AdAă Wa BE Pak BBIEIHCAHUIAM- 
ezcuiau$ ui Bpar ro În ni ASka. unio ati Rrka'beue Hy AoBper 
BOAHOH | TORMEK 4 NOAHCU. BANAATB, CĂ Ati MAKORAEDE AAAONOAt 
N MOTEPZAHXOA.  Bhituenucannea$ BzacnidS n apară sro |wn tii 

ASka nn np'Eapeurnnin ek u:cru. 3a wTruuuS w7 ceqo Ga 
HHyaHH. a4€ NoAwgHHa Wwr Triu AB'k uacru, Ge craunybun | 
AA HAET AEpRATH camom$ ezchian$. a noacnita W7 TH AR'k- 
uacTu Aă hacer atpkaru Heon n Sha. Tr pati Kako Ad te 
na Hi or hac Spui n wrihu8. ca ezekm AOkoaoai. Hm ui ah 
rea uk. n osiSuarom n npkwnSuaroai. | n npampSphroa n es- 
cemS poas nţ. ko cr Ha H3Beper nanaunini nenopSueno tin- 
Koanke ta B'keu. a Xorap Tha np'kapeuetina AB acru, 34: 
wruuut wr Crannyaunn Aa cer wm 4 cere, joTapE no Ak'k 
acru. ă 607 Himuk crogoii | nocrâpomă XorapS nokSaa n3e:kra: 
WXHRAAM. Ă HA TO CT BE'kpa Halero TENARA BWNUENHCANHATO MA 
Hw Eprmira Mornaa BRosBoaa n NpkBZ3ABArHArE că renAgmH. 
Hoo Rocranruna tereoaa. H B'kpa cotap hatmuy. &kpa | nana Huc- 
Topa Spike agophuka awan'ku Sean, R'Epa mana ranropun Atop- 

unka ropikn eaan. B'kpa nana Lewprie mpakaaana Xovunchoro,. 

g'kpa nana Bachai: ni B'kpa nana ASMUTpB RHpHija NpBkanancăe 

Hemewetou. B'kpa | nana AparanS uoananiS n Bkpa nana Toaarpa 

npakaaasone Pomanckuy. t'kpa nana Gumeoona noprap'k cSuancrint, 

nkpa nana Agarană. nocreannka, B'kpa nana uocnok cnarapt. 

ekpa nana Gumuwn Grponu euer'bpnnea. | B'Epă nana BpzHnockH.- 

uawiuka. Bkpa nana Tanropie croannka, B'Epa Nana kapătmata-
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„Komnea. n Bkpa Back BOAp Hatuuiă MWAAABCEHY,  REAHRUL UI 
mană. Ă no Hama KugoTk ro Bzatr renapa Wr Akai 
HAIDHX. BAH | GOT Hauutro poAS. MAH HAR KOPO E2 HABIPET FeNA- 
PE EWThI  Hâult i BEMAN MOAAGBCKOH,. "TOT BH Hat HenopSuiua 
Hauiero Adanit H NOTEpzRAsie, aaeăn Hm Aaa H Skp'Bona. ncuTo 
scP Hm ipagaa wruunS n enkSnaetie. | a ua eOawin Kprnocr 
îi norepzartie ezcemS Briwenucaiio Bea'Ban cca HaweaiS Bby- 
mot u nourenomS BoakpunS nan8 ASnSa crgonu. ReantomS 40 

roders mncarn n tam$S neuar sagkaarii KcemoY ! neruintoms 
ancr8. tamemS. uucaa Hukoap S$ GSuagk. gar —r3ps atcua, 
aupha. Î Ahn, 

lw Epemira BotBoAa. Hckaa crgouu aocrober 

Cu mila lui Dumnezeu Noi lw Eremiia Moghilă 
Voevod, domn ţării Moldaviei, înştiinţare facem cu a- 
„ceastă carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta 
“sau 0 vor auzi-o cetindu-se; adică au venit înnaintea 
noastră şi înnaintea tuturor a lor noștri moldoveneaşti 
bniari a mari şi a mici, Măriicuţa, fata lui Pătraşco 
parcalab, de a ei bună vreare, de nimene silită nici 
învăluită şi a vândut a sa dreaptă ocină şi cumpără= 
tură a tatălui său Pătraşco parcalab de la Alexandru 
Vodă doao părţi de ocină din satul Stănigiani, ce el 

„Singur a cumpărat de la Agafia, fata lui lon Stănigeanul, 
din driase ce le-a avut străbunul ei Ureache paharni- 
cul de daanie de Ia llie şi de la Ştefan Voevozi ; ace- 
lea le-a vândut lui Văsiian şi îraţilor săi lui lon şi Luca . 
drept '70 taleri de argint; şi s'au sculat mai sus zișii 
Văsiian şi fraţii săi lon şi Luca și au plătit toți de- 
plin acei de mai sus scriși bani 70 taleri în mânule 
„Măriicuţii, fetei lui Pătraşco parcalab, denaintea noastră; 
şi acel uric de cumpărătură ce Va avut tatăl ei Pa- 
trașco parcalab de la Alexandru Voevod încă Pa dat 
dânsa in mânule mai sus scrisului Văsiian şi fraţilor 
săi lon şi Luca. Deci noi văzând a lor de bună voe 
tocmală şi deplină plată, iar noi aşijdere dat-am şi am 
întărit mai Sus scrisului Văsiian și fraţilor săi lon și 
Luca, mai sus zisile doao părţi de ocină din satul Stă- 
Digeani; însă jumătate din aceale doao părţi din Stăni- 
„Beani să aibă a le stăpâni singur Văsiian, iar jumă-



tate din ceale doao părţi să aibă a le stăpăni lon şi: 
Luca; drept aceaia ca să le fie lor şi de la noi uric: 
şi ocină cu toate veniturile lor și Copiilor lor şi nepoţi-. 
lor şi strănepoţilor şi răstrănepoților şi la tot neamul 
lor, ce li se va aleage mai de aproape neruşeit nici o-- 
dânăoară în veaci. lar hotarul celor de mai sus zise 
doao părţi de ocină din Stănigeani să fie din tot hota-! 

„rul pe doao părţi, iar dinspre alalte laturi pe vechiul: 
hotar, pe unde din veac au îmblat. lar la aceasta iaste 
credința domniei noastre mai sus scrise. Noi Iw Ere-- 
miia Moghilă Voevod, şi a prea iubitului fiu al dom- 
niei meale lw Costantin Voevod, și credinţa boiarilor 
noştri, credința dmsale Nistor Ureache vornic ţării de: 
jos, credința dmsale Glicorcea dvornic țării de sus, 
credința dmsale Gheorghie parcalab Hotinului, credinţa 
dmsale Vasilie și credința dmsale Dumitru Chiriţa par-- 
calabi Neamţului; credinţa dmsale Drăgan Ciolpan şi cre-- 
credința dmsale Toader parcalabi Romanului, credinţa dm-: 
sale Simion portar Sucevei, credința dmsale Drăgan pos- 
telnicul, credința dmsale Bosiioc spatar, credinţa dmsale - 
Simeon Stroici visternic, credinţa dmsale 'Brânovschi: 
paharnic, credința dmsale Gligorie stolnic, credinţa 
dmsale Caraiman comis, și credinţa tuturor boiarilor : 
noștri Moldoveneşti a mari şi mici. lar după a noas-- 
tră viaţă “cine va fi domn din copii noştri sau din al: 
nostru neam, sau ori pe care alaltul Dumnezeu îl va 
aleage domn să fie țării noastre a Moldaviei, unul ca . 
acela să nu strice a noastră daanie şi întăritură, ci 
mai vărtos să dea şisă întărească, căci că le iaste dreaptă 
ocină şi cumpărătură. lar spre mai mare tărie şi pu-- 
teare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am înşine la 
al nostru credincios şi cinstit boiariu dmsale Lupu! Sroici 
marelui logofăt, să scrie şi a noastră peceate să o le- 
ge de această adevărată carte a noastră. A scris Ni-: 
coară în Suceava la anul 7106 luna April 10 zile. 

lw Eremila Voevod. 
a iscălit Stoici logofăt, 

Pergament, pecetea căzută; lipseşte şnurul. Cf, Surete ms,- XXV, 395, ,
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Obs. Uricul nostru ne vorbeşte de satul Stănigeni, fără alte pre- 
„cizeri de locul, unde sar afla acest sat, Pe cât cunoaştem din docu- 
smente, Fălticenii de astăzi sar fi chemat din vechi Staniga, după 

-iaterpretarea ce am dat'o pasajului următor din uricui vechiu a lui 

Alexandru Vodă din 6932 Febr. 16 despre satul Buciumeni: wTr can 
AO BANU. TA ACpOFOR AO NOTORA 10 HAETA td Paaeiliati NOAA CT4= 
nur = de la Stan la Baia; de acolo drumul pe pârăul, ce merge la 
:Rădăşaul, pe lângă Staniga (Surete 1 16). 

Nu credem să fie vorba în acest uric de vechiul Sfăniga de 
lângă Rădăşani. 

Un alt Stanigeni se găseşte în judeţul Tutova, formând comună 
cu satul Gălţeşti (Frunzescu Dicţionar 1872), azi cu Pueştii. Cum 
pe Urecheşti îi găsim proprietari la ţara ce jos, se prea poate ca 
acest Stănigeni să fie cel din Tutova, care a aparţinut în seci. XV-a 
lui Oană Ureacle, boer tără boerie în actele timpului, dar pastrat în 
amintirea răstrănepoţilor săi ca paharnic. Ureache Vană (Oană), e po- 
menit în uricul din 6947 Mai 10 de supt Stefan Vodă, datat din Vaslui, 
(Uricar XVIII, 97); în 6950 Mart 8 supt Iliaş şi Ştefan Vodă; 6950 
Aug. | (Arh. ist. î, 1 74; Ispisoace şi zapise |, l, 14); în 6951 Mart 
(CL 68) Mai 31 (Surete X,1; Ulianitki 60, 6!), în 6954 Ghenar 25 

„ 68). 

Numele Ureache nu se mai întâlneşte în actele timpului ; tocmai 
în 7068 (1561) apare Ureache stolnic în Muntenia supt dombia lul 
Pătru Vodă, fiul Chiajaei (Venelin 177; N. lorga Regeste XI, 889, 
Condica Tismavei | 137), Nestor Ureache apare vornic în domnia lui 
„Aron Vodă. (după Cronică), şi apoi îşi continuă boeria supt leremia 
Vodă Movilă în 7103, 

Ia 1598 proprietară în Stănigeni era Măricuţa, fata Părcălabului 
Patraşco, care încă de supt Alexandru Vodă Lăpuşneanu cumpărase 
moşia de la Agatia, fata lui Ion Stănigeanul, care avea de strămoș 
în spiță, pe Ureache paharnicul de supt Iliaș și Ştefan din 1442. 

Asttel dar am putea însuma mersul proprietăţii în Stănigeşti: 

  

  

Oană Ureache secl. XV 
lon Stănigeanul seci. XVl-a (1500) 

Agafia Stănigeanul seci. XVi-a 1560 
Pătraşco parcalab % 1560 _| 
  

    

Măricuța '4 1598 răzășască 

1598  Văscan +, :/, loa şi Luca | - 7] 

răzăşască 
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65, 7106 April 20 (1598) Suceava. Eremia Vodă Moghilă în- “tăreşte urmaşilor Jurjei şi lui Dragoş stăpânire în Dobrineşti, pe Te- :lejaa, la Vaslui, ce se numesc acmu Băliţenii. 

__ MacrieR Bie Ani Hw Epemita AMoruaa BOEROAA rena pa 
3EMAH MWAAdECKOH. BHAMGHHTO UHM Hecum AHCTOM HauihM Backat 
-5TO Ha HE B&apur, Han urSuu ero ScanuuTr. we npinaoua | np'ka, 
HAMH HI Apa, ScHMn Hai AAA atekui Mu Boâtkpn geankumn n 
-MăaHMn, Măpinâa. H cecrpu en pScka n BA4TA Aziţin ASpitu, n "ru 
NAEMEHuUH HX În cHb Kperu wu8k MSpăH. H TUX NAEMEHuk ur | 
NAEEA CHh A480p RuSt Spui. n naemennuu uX, Hiaă Mapiut Azu 
Apăreiul6, 4 Ti naemenuk uy Puwprie u Spa €ro luu u cecrpu 
HX Toacocira n Aspiuka. cnoae Ha. „WHSRH  Aparoule. n :KaAckaau 
Hătj.. €% BREANKoH | Manct$, H că ueAuke MăâpTSpie. ca wkeantan uk 
ME:KHiauin. pekSu axe Sant RSnemno, exe Hmaa WU AY Aparowe 
H Spa. WT NEPpa RSEKOAA cTapare, Ha CEAMaa ac? Wr AcEpi- 
-HEWu, €EXe czAa HAenSerea Bani kuir ua Teakknaa, S oawer 
BacASR. EXe Wu con KSnHa wr 'roma EpăT GOanu n aSnuie a At 
-ETA H NET Accki Saar TATăpekHr. w7 Spun 34  HOTEpAaXAEnie, exe 
WHH Hhaan wr craparo Greana oegoaa. | Ter Spui uarue, KEZAA, 
BHA9 BA Haieu seman mMwaAatcrku mnoraa enkcenie n MHOrH Ia- 
3HRU Srpu n Tarapu.  abyore, TOPAA ETA NOBEP PASA BRoGBoAi 
AVT BEMAn. H ErAA  renAamu MpIHACY ca H3RoAGHIEM Rtiem Bz: | 
BEMaH MwWAAaSekou, 'T'Ra paau Mr EHABBRUIE HX KEAHKaa Kaacăă n 
cBRAETeacTao &kponarom HĂ. H TăkOX AdAokom un Skphnugâm nat: 
BHUIENHcanHy MĂzpinuu u cecrpu eu pSckH. 4 Saaru Azi K8pitu î 
NAGMEnuR uy. | lwu cnar, cuz EBOTII .WHS< ypui. n "ră nA6Me= 
HHR HX Îlakea chn a430p. au XSp un naemennuui Hy ntinaa dăa- 
pink, AZinA Aparoule Hi Tu NAEMEHHSS uk Puwprie n Bpar ere 
Ion n cecrpu uk Toaccira n îizpiuka. cuone aan | wu ku Apare. 
Toa BECE BhiUGpeeHHaa CEAMAA4 uacr wPuuiuS wr ACBpHHEIIH, exe. 
czAa HmenSerea Eăanu:kuiu, Ha vveakăuua BOAWC'T BAcASR, KAKO-Ad 
EcT HAM n WT nâc Sauk, n Wruun8. ex EACEA | AoţoAcA HA 
AFTuM lik u wuSgaroa n np&wnSuarem. u npaSpkrom n Baci. 
PAS Hg To că Hm H3Beper uangasuii HENOpSMEHO HM nukoaute 
Hă BERH,  XOPap Ton ceaataă | uacr sa wr wruunS wr ACEpin-: 
HEIIH, ERE cad umenSerea 6xazu buiu, na Tiakmuna 8 BOawcT: 
gacaSn, AdECP WP BACEPO YOTAp, CEAMAS dcr, HU WT HHIUAL po, 
Pen. 1iocTapom5 YOTap, 'NORSAA ua Bhka | wingaan. Â ua ra scr. 
ERpăHAuisre PeABA RAIENHCANHAPEAMI Hw Gpemita Mernaa Rorgoaa.:



H. Ip ERASAIOBASHACO ca renARamrt Hw BocTatTHu ROERSAi, ti Ehga: 

scap Haunk, B'Epa aria | Soke AROpHHKa ACR Bemtan. REA 

mâna Fanropua AROpRuka ropuikn seman, Rhkpa nana Fuwpric npaka= 

Aa XoTHUHckare, Rkpa nata Rachaie H Rkpa nana ASmu'rpS Hupnua | 

NpaKaaăEoRe Hemeuckin, &kpa Nana Aparat UANanz, H B'Epa nana 

"Toaatpa npakaaanone Pomancruy. Bkpa nana Ghawwna noprapt 69- 

WARCRIAH. Bkpa Mata AparanS | nocreantia, B'kpa nana BociwRa cena 
rapt. &hpa nana Gumewn Grpons, Ruerkpunaa. B'Epa nana Vanrogie 
CFOAHHRA, REpa Nana | Rapanatan Romnea. h Bkpa Raci BoAkg Hantiiy 
MWAAGRCKHY BEAR H Many. Ă no Ralu EHROTE, KTO BEAST 
renAgz wi Akriu HâMHR, HAH WT  HAiDETO POAJ. HAH Mak Horo | 62. 

H3BEpET FenApem BHTH Has BEAR AWAAARCTrEH. TOT RH HAM he 
NSpSuma Hamuero Aaanie Hi NOTEPAAAELHIE AAE ERĂ HA Ada n Skpkana. 
NSWTO ECT ÎM NpaBâa Wrhinu$ ui KRSNeuo, la Ha uoauiin KpEnoer, 
H NOTRPBEAERIE, BBCE RhIIIENHCANO REARAH cCAUL HRALLIEAMS BEpNoMS n 
NOMETEHOMS BcahpuuiS nans Grponu. RtankonS norozer3 nueara, 4 
Hâti$ OEUAT | SaB&3ATH. KZCEMS ucTuHnoMs AHCTS HAuIeMŞ, mHicaa,.- 
Hhoapz 8 Gsuasetk, EaTo =raps ANBHA K Au, 

Iw Epemia BRoegoaa, 1 HeRâ4 Grponu awroăr 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Iw Eremia Moghilă Vo-: 
evod, domn ţării Moldaviei; ştire facem cu această carte: 
a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau 0 vor 
auzi cetindu-se; adică au venit înaintea noastră şi îna- 
intea tuturor alor noştri Moldovenești boiari a mari şi a mici, Mariica şi surorile ei Rusca şi Zlata, copii Jur-: SFI şi iarăşi semințenia lor Ion fiui Cristei nepot Jur- jei, Şi iarăşi ruda lor Pavăl, fiul lui Lazor, nepot Jur- gei, şi ruda lor alta Mariica, fata lui Dragoş, şi iarăși ruda lor Ghenadie şi îratele său Ion şi surorile lor To” dosia şi Măriica, fii Ilei, nepoți lui Dragoş, şi s'au jă- luit noao Cu mare jalobă și cu mare mărturie cu me- gieşii lor de prin pregiur, zicând cum uricul de cum- părătură ce lau avut părinţii lor Dragoş și Jurj de la Petru Voevod, bătrânul, pe a șeaptea parte din Dobri- eneșii, care acmu se numeaşte Bălițenii pe Teleajna, în ținutul Vasluiului, Care ei singuri au cumpărat de la Toma fratele Oanei şi a Lupşei drept 250 zloți tătărăşti,- din uric de întăritură, ce ei l'au avu de la bătrânut
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Ştefan Voevod, acei uric /'au pierdut când a fost în 

pământul nostru al Moldaviei, multă pradă şi multe 

limbi: Unguri şi Tatari și Leşi, atunci cănd a fost a- 

lungat Răzvan Vodă din țară și când şi domnia mea 

au venit cu vrearea lui Dumnezeu în fara Moldaviei. 

Drept aceaia noi văzând a lor mare jalobă şi mărtu- 

rie am crezut lor şi aşijderea am dat şi am întărit Ce- 

lor de mai sus scrise Măriicăi şi surorilor sale Ruscăi 

şi Zlatei, copii Jurjei, şi seminţeniei lor lui lon spatar, fiul 

Cristei, nepot Giurgei, şi iarăşi seminţeniei lor Pavăl, 

fiul lui Lazor, nepot Giurgei, și seminţeniei lor altă Ma- 

riica, îata lui Dragoş; şi iarăşi seminţeniei lor Gheorghie 

şi frate-său lon și sora lor Todosia şi Mariica, fii lei, 

nepoți lui Dragoş ; toată acea mai-de sus scrisă a şapte 

parte de ocină din Dobrieneşti, care acmu se numeaşte 

Bălițeanii, pe TȚeleajna, în ţinutui Vasluiului, ca să le 

fie lor şi de la noi uric şi ocină cu toate veniturile, lor 

“şi copiilor lor şi nepoților şi strănepoților şi răstrăne- 

peţilor şi la tot neamul lor, ce li se vor aleage mai de . 

aproape neruşeit niciodănăoară în veaci. lar hotarul a- 

celei a şaptea parte de ocină din Dobrieneşti, care ac- 

mu se numeaşte Bălițeanii, pe Telejna, în ţinutul Vas- 

luiului, să fie despre tot hotarul a şeptea parte și des- 

pre alalte pe vechiul hotar, pe unde din veac au îm- 

blat. lar la aceasta iaste credinţa domniei noastre mai 

sus scrise lw Erimia Moghilă Voevod şi a prea iubit 

fiului domniei meale lIw Costantin Veovod, și credința 

boiarilor noştri ; credința dmsale Ureache vornic ţării 

de jos, credința dmsale Gligorcea vornic ţării de sus, 

credința dmsale Gheorghe parcalab de Hotin, credinţa 

dmsale Vasile şi dumisale Chiriţa parcalabi de Neamţ, 

credința dmsale Dragan Ciolpan şi credinţa dmsale 

Toader parcalabi de Roman, credinţa dmsale Simeon 

portar Sucevei, credința dmsale Dragan postelnic, cre- 

dința dmsale Bosioc spatar, credința dmsale Simeon 

Stroici visternic, credința dmsale Gligorie stolnic, cre- 

dința dmsale Caraiman comis, şi credința tuturor bo- 

iarilor noştri ai Moldaviei a mari şi a mici. lar după 

a noastră viaţă cine va fi domn țării din copii noştri 

Surete şi Izvoade, Vol. XĂ. 
6
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sau din al nostru neam, sau şi pe oricare alalt Dumne- zeu îl va aleage să fie domn. ţării noastre a Moldaviei, acela să nu le strice a noastră daanie și întăritură, ci să le dea și să le întărească, căci că iaste lor dreaptă ocină și moșie. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a Scris mai sus, poruncit-am la al nostru credincios şi cinstit boiariu dmsale Stroici marelui logofăt să scrie şia noastră peceate să o leage da această adevărată carte a noastră, A scris Nicoară în Suceava la anul 7106 April 20 zile. Ilw Eremia Voevod. şi a iscălit Stroici logofăt. 
Pergament ; pecete atârnată cu şnur roş-verde. Se citeşte : T dacii aatien Iw Epemia Mornaa BOEBOA4 PCnAyz 3EMA îoanatckon . cf, Surete ms. XXV, 390. — Perderea uricului lui Ştefan Vodă bătrânul, de care vor- beşte uricul nostru, a fost pentru scurtă durată. Uricul a fost găsit după 7105, căci în 1776 luaie 5 Gheorghie Evloghie dascalul are în mână originalul şi-l traduce (1. Bogdan, Doc. Ştefan cel Mare 1, 369). Uricul lui Ştefan Vodă-bătrănul e din 6997 Ghenar 22 (1489) ; şi e complectat de uricul nostru, In 1488 lanuar 22 Oană Cumpără cu 86 2loţi tătărăşti doao părți din sat dia Dobrieneşti, unde a fost casa moşului lor Baliţă, pe pârăul Telejaei, de la nepoatele luj Baliţă, Magda fata Marinei, și Vasilica fata Cozmei, | -Oană a avut mai mulți frați, din cari uricul nostru amiateşte doi: pe Toma şi pe Lupşe, cărora Ştefan Vodă, în acelaşi uric, le tată- reşte stăpânirea pe a treia parte dia Dobrieneşti ; deci cumpărătorii erau rude de aproape cu vănzătorii. Cum insă Oană cumpărase în cele 2 părţi şi casa bătrânulai Baliţă, e! cu hliza 1ui a dat naştere 

numelui de Băliţeni, care a înlocuit după Petru Vodă Rareş, vechiul aume de Dobrieneşti: „care âcinu se numeaşte Băliţeanii,e Cătră 1530 cel 2 fraţi Dragoş şi Juri cumpără cu 250 zloți tă- 
tărăşti părţile iui Toma, fratele Oanei şi Lupşei, a Șaptea parte din 
Dobrienești. 

Am putea dar îasuma astiel mersul proprietăţii din Dobrieneşti : Dobrin ante 1400, pe Telejna | C(intemeiază satul Dobrieneşti - 1409 fată 
x = Baliţă 

y ţ 

i 

| | | 1449  Mariaa, Cozma x  Oanz, Toma, popa x _ | Lupşe | 
âu o treime uri 

1489 Magda Vasilca " Jari 
pu a CI îi Jurj Dragoș 1530 

  

Marica, Rusca, Ziata, Crăste 

| 
lon Pavă! 
1593 Gheorghz, lon, Todosiăj Mărica 

vând 2 părţi Oanei 

Lazar Marica,  lica 1570
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—„lar acel uric s'a pierdut, când a fost în a noastră ţară a 
“Moldaviei, multă pradă şi multe limbi; Unguri, şi Tatari şi Lehi; 
atunci când au alungat pe Răzvan Vodă din ţară şi când domnia 
mea am venit cu vrearea lui Dumnezeu în ţara Moldaviei.“ 

Acestea au fost în anul 7104, cum scrie Miron Costin (Let 1, 

249): . | , 
Bator Jigmond craiul Ardealului, s'a ajuns cu boerii lui Arou 

“Vodă, cu Ştefan Radul vornicul şi cu Ştefan Razvan hatmanul şi au 
prias pe Aron Vodă şi l'au dus la Belgrad în Ardeal, unde-a şi mu- 

rit şi au pus domn la Suceava pe Ştefan Radul vornicul, 
Leşii aveau de craiu pe Jigmond, şi hatman pe Zamoischi. Ei 

vin în ţară, aluugă pe Ştefan Radul și pun pe Ieremia Vodă Movilă 

în 7103. Dar bine nu eşise Zamoischi cu armata sa din ţară şi Bator 
Jigmond cu 12006 oşteni rânduise domn la Moldova pe Ştefan Raz- 
van hatmanul, :Lupta se dete la Suceava, la Areni şi Scheia; după 
mai. multe peripeții ale războiului oastea Ungurească fu răzbită, Şte- 
fan Razvan prins, după ce-i omorâse calui—în zi de Duminică—şi a- 

dus înaintea lui Eremia Vodă, după puţină mustrare, i-au tăiat ca- 

pul şi l'a pus în par înaintea cetăţii, iar pe Unguri i-au alungat până 

- supt. muaţi cu mare vărsare de sânge. Fost-au aceste războae în anul 

“7104 Decembre 5 (Let PP, 212), 

66. 7106 April 22 (1598) Suceava. Erimia Moghilă Vodă întă- 
reşte măn, Suceviţa stăpânire pe satul Băleşti la Siret, dat dauie de 
“Ileana soţia lui Dracsin postelnicul, 

(a)z Hav& wua. 5 ca n cTro AXA. 'PBONILE CTa4, FAHHOCĂUINA, HI 

HEpABâ Rana. aMHH, Ge 43 pag BAAiku MoemS r$ BS n cncS Haine 

XS. rponusekiu nekaSunux. Iv Gpeaira | Mornaa BOEBOAA. BXIiEIO Mac- 

mite renApa Beat ĂwaAakckeu, SHAMEHIITO UHHNA HCCHA AHCTOAL 

HANHM Back KTO HAHEM E33puT. Han uT6Uie €ro OI CAHILIHT, VA 

mora Herutiaa | nakna akruna ApaBuna ncereanuna, Acuka. Tăg- 

-RSaa eSaukpk. RHSka kazuzS cnzrapk ui Rukbrunu <ro Apar, npHu- 

„Ask nea nam. hi MpRA TpitaMi CTABMA WU. MOAAdBcKHAI | 

npwewiunua. Rip [nwpric Mornaa dă nrponcatim. ESuaacuiu. n Aragon 

ennekonx Pomancrin, H Audnaodie ennckona. Pagogckiu n Dpba, 

Cat 'ETOAM reABAMLI H DpEA OVCHAH HaHAH MOAAABCKHAM | BCAEpH 

BREAHRHA 4 ANAAHAMRI,  HHRHAM  HENONVARALHA dA HHNIpPHCĂAORANA. HA 

EAPHM CROHAM NpOHBROAEHIEA, WT BCE ALEA CEOEA H WP Bă NOA0- 

Wita. H €2 BAPO CAOBEHIEM. BHINEPEGEHHAAA WVUHA | aula. H Aadă 

CROA Npataa WTHHNS Hi ABAHHnS, WP EH NpABHĂ DpHBHAitaX. HEnpriBHait 

_3a ABAHHNS e umani ARAOBE en Wwr craparo ROraaă BOEROAI. HU 

“mnorkpamaenie wr cTapar. Tlerpa | EOEBOAÎ. HU W7P HenucoRk 84 N0T= 

2 BpPERAEHIE AVT FCOABAMH, EAHO CEAO Hank Bgasipiu na GuptT n ca
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mkere 34 NSpon Ha Guptkr $ Roaccr GvwuagckomS, uTo Toro can Bzaripin Bz3kaa sro cz B4KOHSM | WT ACT cserpn su SIHreAHHH IE CHWAM cu PAAi CrAb ckouSyaniu. oţ- Roacer RAcASI, e npoAaaa Sn=- PEAHNA "Toro cena wT uacr cserpu ei. aka SerAa B'kule cv npust-— PETRE. EA AdAitancKkoH Seman | n WEpETaanc H npHRnaie, c&RA rea - CTECAIE WT fAHROVAA ROEROAH. Kao NpoAdna lureacha 'Poro ceas wr uacr Haknu. "Ta Aaaa Toro BEHIMENHCANHArO ceno nana'k Bzăerin: nă Enptkr unu cz Macre „Bă hepom. na Gnphr | pa coana rs ssu HAIEH  MOABH  HOROCZSAANHbIH, MonacTrHpH covuagerhi. eAei eer- XPAM. B&ckpecenie ră Ea. n cnca Hauiero Ies Xâ. Bz MoaBz un namk CEBE. H N:H8 ApaBuNS nocrianuka. n Akaca un poau ÎTEAGAL au. W U4R MAEHHUH Hanu erSmen H ca ezckmii wr kk. Bpariea, np'knnaa=- AMIHM Bă CT'RH MohacTHp, Aa HMarr HăilHCATh Hy RA CTIiN RtAn=- KÎH H Maaiu nomknir. ui Ad căTtopkT um naavkr wp TOA | AO rea. Ba AHz npknaki'ku Aru . nasue MApăckH&'ku. AcnAcă cranep craa. MEBâcTup. Bhunaa nm namer. km Papi au u ca czakrom HA HA, KHAEUIE EH A0BpO ROANcH POKMEXS. Hu Aaanie | crku MOHacTup, a MH TAKOXALpE H Wwr Hac Aaa H NOTEPZAHAN "Toro BnuenucaHHare CEAG, HoHME BzAetiiu ua Cupkr. n | ca avere sa Nope na Enphr.. HAEH MABI HoRo | czsAann'ku MoHacrupu Gvaacr-ku. Rako Ad EcT: CTEH Monacrupu. Hu wr ae CVDHR. n wTuHHS ca Bzcea ACYoAom,. HENOROABGHMo HHROAHkE Ha R'kkĂ Kkunin, a YoTrap Tom RAE | nu— CanHoMg CEAC HauMk& Exacipiu ua Gupthr. n ca „Mere“ ga NOgom NA Gupkr. Aa tc7 wr Scuk croponu NOCTApOAoY korags NORSAa u3. EEKA WXHBAA. a Ha ro sep &kpă nauero CEABA. | Knmnncannare Mu, Iw Epeaira Aornaa ROFECAI. H npkaz3ARgarnnare cia Penatani lu Kocranrun  dhorinaa BOEROAI n kkpa Np'Eweipennua WUHA  Hâtmum, KYp Tuwpris Mornaa. | apyienucnonz Gsuanckin. n fAraren Encknz Poaancaiu. n fIniaogi: CEncknz PaAokckiu, u &'kpa Botap nauiuy- R'EpA nana &p'hke AEOpHURa Acanku sean, &'Epa nana Guin dhoruaa | Veravana, n NpZKAAdEa cSuaRekiu, B'kpa nana Lanropuu ABOp=- | HHBă ropu'ku SEMAN, Rkpa Nana Vewpris HPARAMASA yoruHenin, ghpa: NâHă EdcHaic n nana ASMn'rps NB&KădaBu | HEMEUKIH, E'kpa nana Udâ= nâu. n nana 'Toaatpa NPAKZA4EH HoBorpaackuy. &'Epa nana ApAratia NOCTEANHRA. Rkpa nana Hocik charapk. n'kpa nana Gumiwn. aueri=- ripHuka. | &'kpa nana EPâNOECRIH uaunHika, E'kpa naua Vanrepiz croa=- HHKA. B'kpa nana BzpzHatau KOAnca. k'kpa Baci Botap HâtHy Aoa=- AABCEHĂ BeAnkHy ui Mat. 4 No Hauum HBOTA | nro naaer. TeNApa, wr A '&ria HAIDE. Hai wr natiero POAa. HAN unan. koroe aa H3BEper*
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aFENApEA -BIUFH, BeANAN -Iaurei  AMOAAaBeTRH. TOT SH HENOpOLIHA RH 

MHCANHCH "PORAERŞ, .H Adaţie | H NOTROZKALNIE CTku MOHACTHpN. dat 

_4BH Ada n Sipknna, a kre ch noRSCHT pă3opHTH HAN HWaKO BpaTuTH, 

„Matue Aaatie H noTRpzKAcnie, Ad CT Nponathr n Tpaka'kTra. | wWT7 ra 

Ba CATBODINAro HEO H 3tMak, H AVP UETHDH EVPAETU. Hi UT Bi Ep3- 

_XOBHHN, “aNocToaz, n W7 TH WIL& HEKEHCRHR, XE Ba CTAM CzkOpk 

„DpecitaBIUAX, HA Ad HANdET WacT c& Hsaca |n ca Trpakak'rom dpiem, 

n ex URA „HEREOHHMH AHACRE. EX RABAMHUIA Ra VĂ "KPRE ETO Hă 

HUX Hi Ha maAi Hk. EX Tr H BBACT BE BRKH. 4 HA BSatuti KpEnccT, 

„4 BOTBpARAENIE | RacenS gHuEnNHCARHOMS REABAN Ecmhi HalUeAS R'Ep- 

-NOMS n noureniomi BoAbpuH$, nan8 CTpoHUuS REAHROMS aoroberv 

if HCATH, H Name NEdaT BARk3aTu | KzcenS HCTHHNOMoV ancTS ua- 

s4eM$. nueaa ASmurpS ov GsSuank, akT —+3p5. Aeua an. RE. -AHH, 

Iw Epemira Mornaa BOERCA, 

u uekaa. Grponu. awreber 

, In numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului duh, 
-troiță sfântă, spre o fiinţă şi nedespărţită, amin. lată 

eu, robul stăpânului meu, Domnului Dumnezeu şi mân- 

-+uitorului nostru Hristos, închinătorul  Treimei, lo Ere- 

„mia Moghilă Voevod; cu mila lui Dumnezeu, Domn 

“Țării Moldovii, cunoscut facem şi cu această carte a 

„noastră tuturor cari vor căta la dânsa sau cetindu-se 

a vor auzi, că această adevărată //eana cneaghina lui 

Draxin postelnicul, fiica - lui Turcul sulgeriul, nepoata 

„lui Clănău spatarul şi a Doamnei Dragna, au venit îna- 

intea noastră şi înaintea celor trei sfinţi părinţi ai Mol- 

dovei, preosfinţiţii chir Gheorghe Moghilă, Mitropolit 

de Suceava şi Agafton, episcop de Roman şi Anifilofie, 

„episcop de Rădăuţi şi înaintea sfatului Domniei meale 

şi inaintea tuturor boiarilor noştri moldoveneşti, mari şi 

mici, de nimeni silită, nici asuprită, ci de a sa bună 

voie, din tot sufletul său şi cu ajutor de la Dumnezeu 

şi cu blagoslovenia mai sus scrişilor părinți ai noștri 

„şi a dat a sa dreaptă ocină şi moşie, din ale ei drepte 

privilegii, din privilegiu de moştenire, ce l-au avut bu- 

mii ei, de la bătrânul Bogdan Voevod și de întăritură 

„de la bătrânul Petru Voevod şi din ispisoc de întări- 

tură dela Domnia mea un sat, anume Băleștii la Si-
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ret şi cu loc de pod la Siret, în ținutul: Sucevei, care” acest sat Băleştii, l-a luat Cu lege, din partea surorii: sale Anghelinei și a fiului ei, pentru Satul Scociuhanii, în ținutul Vasluiului, ce !:a vândut Anghelina acest sat, din. partea surorii. ei Ileana, când a fost în pribegie, în fara Ladianscă şi s'a arătat şi privilegiu, dela lancul Voe-- vod, care mărturiseaşte, că a vândut Anghelina acest Sat, din partea llenii şi a dat acest mai sus scris sat, 

Învierii Domnului Dumnezeu Și a mântuitorului nostru Isus Hristos, întru Tuga şi pomenirea sa şi a panului. Draxin postelnic şi a bunilor şi a părinţilor ei; şi ia- Tăşi rugătorii noştri, egumenul Şi cu toţi frații întru: Hristos, cari locuesc în sfânta Mănăstire, să aibă a-i 

şi cu loc-de pod la Siret, rugii noastre, din nou zidită, mănăstirii din Suceava şi de la noi uric şi ocină cu 
tot venitul, neclintit nici odată, în vecii vecilor. lar ho- 
tarul acestui mai Sus scris sat, anume Băleștii, la Si- 
ret, şi cu loc de pod, la Siret, să fie din toate părţile, 
după vechiul hotar, pe_unde din veac au umblat. Și la 
aceasta iaste credința Domniei noastre, mai sus scrisu= 
lui, lo Eremia Moghilă Voevod și a prea iubitului fiu. 
al Domniei meale lo Costantin Moghilă Voevod şi cre- 
dința prea sfinților părinți ai noştri, Chir Gheorghie 
Moghilă, arhiepiscop de Suceava şi Agafton, episcop 
de Roman şi Anfilofie, episcop de Rădăuţi și credinţa 

și părcalab de Suceava, credința panului Gligorcea. ' 
dvornicul de Țara de Sus, cr. p. Gheorghe pârcălab.
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de Hotin, cr. p. Vasilie şi a p. Dumitru, pârcălabi de 

Neamţ, cr. p. Ciolpan șia p. Toader, pârcalabi de Ce- 

tatea Nouă, cr. p. Drăgan postelnic, cr. p. Bosioc spă- 

tar, cr. p. Simion visternic, cr. p. Bârnovschi ceaşnic, 

cr. p. Gligorie stolnic, cr. p. Cărăiman comis, credinţa tu- . 

turor boiarilor noştri moldoveneşti, a mari și mici. lar după 

viața noastră, cine va fi Domn, din copiii noștri sau 

din neamul nostru sau iarăși pţe cine Dumnezeu va a- 

jeage, să fie ca Domn, Țării noastre a Moldoviei, acela să 

nu le strice mai sus scrisa tocmală şi danie și întări- 

tură sfintei mănăstiri, ci să-i deie şi întărească. lar 

cine ar cerca să strice sau să întoarcă altfel dania şi 

întăritura noastră, să fie procleat şi trăcleat de Domnui 

Dumnezeu, făcătorul ceriului şi al pământului şi de cei 

patru evangheliști și de cei 12 fruntaşi apostoli şi de 318 

părinți dela Niceia, care au luminat în sfântul sobor şi 

să aibă parte cu luda și cu trăcleatul Arie şi cu acei 

credincioşi jidovi, care au strigat asupra lui Hristos, 

sângele lui asupra lor şi asupra copiilor lor, care iaste 

și va fi, în veci. Şi spre mai mare tărie şi întăritură, 

tuturor celor mai sus scrise, am poruncit credinciosu- 

lui nostru şi cinstitului boier, panului Stroici, marelui 

logofăt, să scrie şi să leage pecetea noastră, cătră a- 

ceastă adevărată carte a noastră. A scris Duritru, în 

Suceava, în anul 7106, luna April 22 zile. 

Eu Erimia Moghilă Voevod ; 
și am iscălit Stroici logofăt. 

| Pergament mare f, frumos scris şi f, bine păstrat. Arhiva Leon 

Ghica Dumbrăveni. Pecete mare lipită cu şniir de mătasă roşie. Ini- 

ţialele şi introducerea, titulatura Voevozilor scrise cu cerneală aurie. 

Pecetea cu exerga: Macri Biieto Liv Gpratia MOrHAd BOrRoAa reni- 

p% BEMAH MoaAaBckon. Cap de bou cu stea, soare, lună, iar de de- 

supt insigniile Movileşti : două săbii încrucișate, 

— Note : s'au scris la condică : — cn monacrup Gsuagertn 

Ha ceao Ezaripin na Gnper n ca mkere Ba nepsm Ha Guprr $ BoAscT 

eSuagckin. Epravke RoEROA, pSK =+3p5. ap, FB =— a sfintei mănăstiri 

Suceviţa, pe satul Băleşti la Siret şi cu loc de pod în Siret, în ţi- 

nutul Sucevei; Eremia Voevod, anul 7106 april 22,“ 

— Clănău spătarul lui Ştefan cel Mare a ţinut în căsătorie pe 

Dragna, vară primară a lui Bogdan Vodă, cum singur zice în uricul 

său din 7116 Mart 2 (Surete 1, 65. Deci:
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Bogdan Vodă 

| = Oltea 
Toachim, loan Costea, Stefan Vodă, Maria, Sorea : 2 = Matia Dragna o , | = Clanău Petru spatar Bogdan Vodă 

aa a = Turcul sulger = Tabuci = Plaxa comisul 

i fata , Tleana = Giuancul Varvara = Draxin postelnicul 
| a E NOII OO III a. b. c. Toader, Cozma, Patraşco, | 

vatav 

  

“
e
ț
s
a
u
y
 

fată 

= Gh. Hermeziul diac 

“3
He
)S
 

ed
od
 

Soironia 
| 

a.b.c, — Neamul 
Turcul, supt Ale 
Muntenii- Puţeni. 

Turcului e străvechiu, 
xandru ce] Bun, 
EL are mai mulţi 

Cel 
trăia pe val 
fii: - 

Simeon Turcul 1400 

mai vechiu e Simion 
ea Idriciuiui, în satul 

Turcul Anna 1450 | 
| _ Toader Turcul, Mihuţ, Armeanca 1490 

Ivanco 

| 
Şaidir 

(cf. Ispisoace şi zapise 1. |, 26). 
Un Șaidir se găseşte diac în seci. XVII a; ; Cred că Turcul sul- nostru e urmaş direct din acest Zurcul seci, XV-a 

; tot asemena 
APaR, drache, balaur; 
Deci Dracsin, 
în moda veche 

Apaka, Sch 
scris Anaăun, 
Bătaur fiu, 

. 
, Drac 

na greacă Apaxwv-oy 
| roman; draco-onis : sa a trecut dia lumea 

lagerei, Rauţ 
este fiur Dracului, fiul Balaurului, sau 

dc şi sin fiul lui Drac. 
patronimica seci. XV-a 

“05 cum a trecuţ pe ca- 
balaur, şearpe din bas- 
Tomană la lumea slavă; 
erei, rixe, voie de fait, - 

fiu, cum şi Uagurii au prins a-
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„ceiași formă : Banfy, Kendefy, Apafy, la vechii lor magnați prove- 
-aiţi din Valahii maghiarizați: Cânde, Banul, Apa. 

la actele Târziilor, de la Fălciu avem cele mai complecte ştiri 
„de urmaşii lui Clănău spătarul. Pe lângă. ispisocul lui Vasile Vodă 
„din 7155 Februar 15 (Surete ins. VIII. 288); în care se vorbeşte de: 

„ Toader şi fratesău Cozma, Pătraşco, popa Statie şi sora lor Anesia 
-şi toţi feciorii Sotroniei, toţi feciorii Varvarei, nepoți ai Plăxoae, 
„strănepoți lui Clănău spatarul ; avem un alt ispisoc al Ducăi Vodă 
din 7209 april 6 (Surete ms. VIII, 294) în care se vorbeşte că: 
„Gheorghiţă Hermeziul, diacul de camară, ginerele iui Toader vătav, 
şi semințeniile lui Toader spatarul, feciorii Giuncului, nepoata lui Ta- 
buci strănepoata lui Ciănău spatarul,“ 

67- 7106 Iunie 11 (1598) Suceava. Eremia Vodă Moghilă în- 
tăreşte lui Lupul Stroici vel log. cumpărăturile făcute cu 350 zloți în 

“Peribicăuţi şi Hmlelova. de la Costică din Mamuriaţi, 

Iw Eremia 'Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu 
„domn țării Moldaviei ; adecă au venit înaintea noastră 
şi înaintea tuturor boiarilor noştri Moldoveneşti a mari 
şi a mici, Costică din Mamurinţi, fiiul Annei, nepot lui 
„Hodco, şi nepoata lui Nastasia şi fratele ei Gheorghe, 
copii Salomcinii nepoți Annei, toţi nepoți şi strănepoți 

a lui Hodco, cum ei din bună voia lor şi de nime si- 
liți nici asupriţi, au vândut a lor dreaptă ocină şi mo- 
şie din satul Perebiicăuţi, din tot satul din a patra 

“parte trei părţi din Perebiicăuţi și din Hmielova, după 
-privilegiile ce le-au avut moşii lor; și le-au văndut cre- 
-dinciosului şi cinstitului nostru boiariu dumisale Stroici 
logofăt, pentru trei sute cincizeci zloți tătărăști. Şi s'au 
sculat credinciosul şi cinstitul nostru boiariu dumnea- 
lui Stroici logofăt şi a plătit deplin banii mai sus nu- 
miţi 350 de zloți tătărăști în mânule tuturor celor de sus 
scrişi înaintea noastră şi înaintea sfatului nostru. Drept 
„aceaia și de la noi am dat şi am întărit credinciosului 
și cinstitului nostru boiariu, dmsale Stroici logofăt mai 
sus numitele părţi de ocină din tot satul Perebiicăuţi. şi 
„din Hmielova, din a patra parte trei părţi și îi dăm şi 
de la noi să-i fie uric şi ocină cu tot venitul şi altul 
-nime să nu să ameastece la aceasta. 

s'a scris în Suceava la anul 7106 lunie îl. 
Domnul a poruncit. Pecetea domnească. $ Nicoară



— 90 — 

T Ge a3 tanun MIOATY3. n ca gi npărpap cor Roruap. că ba k&reacravna. C& HAlUEME Aula. Rz cin 3anue | Kako npuuea ip'Ra tamu. Huvaa KV. ww Hornap. n noa nana cre 4EU,. OT | Hukar HENIOUIVE Acin m, AHHNPHCHACBAN. HX Ba Apel CBOIO BOAHO. Hi Ipoaaa | caoa HpABaa BOA wTrhituv, n kvnamie, FANA CEAHIIE. NoRHu 47 Boa | MEI. tă noroka Bpaacipnai. nak CAPBIH, e. Bruce Evaenie, tor Apar | ua AZiţia aan Buc- TitâpNua. 'maa Npoaaa. HnSaa RSNEU, Eu | mueana. nat ce ant Gapaiu. NOBBIu wp BOAAEIȚI. Ha ro Tonka BZpAclţitiai | nov iMoveete. n 3km CBOEAIV Nor Murvaa wrp Hzinkan. pan cre Vrosp | cui. n Ad4 non Mov se NET A cc YPOBCKRIȚ. H Non AMukva akm aro Aku nePaec:br | VTOpCRBIE, HI NAATHA EA BeNAZHO COT npha nam u WT pla uamuai croat, H AdA Ev wun Bacu EH Aicatiuik  nun'ksu. cre VPOBCHII. V pri Hunvacu. KYOEU | H Aaa wi nu CIpHBHAitAX. v pvun  nonv: Moncere. i akrn caosa nonv AĂnţauaă | wm îip'ka Haaui. mika paai CATROpHȚOA Em, cec BANHC. Aa naacr cil e'kponarii |n dd BVAET tiâi Ba Beauta Aâp'vvpie. 4 no CAMADTH. AMO 43 Non4 Monet. i uacm Moă. WWT TOA ceaniție. ex FVOHXMO. HA msnţ. Baacuiiă mun'kau | aa BYAET Azi moen Hacreru. 4 HH HHETE da ch ue VAHIUAET. | n na noawe e'kpa. un NOTRPZ:RA Pic, uec- TaBlițom neam Vpâtivavu. Ra cin me | THH Hit Sanncw. Rako Ad - ek auaer, 

BAT. **3ps wa, KA, pa 
MIHcaa Iconauike Aita cin sanuc, 

Adică un lancea şoltuz şi cu 12 Părgari din Cot-- nar, mărturisim cu ale noastre suflete în acest zapis au venit înaintea noastră Nicu/a cupef din Cotnar şi înaintea scaunului nostru de nimeni silit nici învăluit ci de a sa bună vreare, şi a vândut a sa driaptă a sa ocină şi cumpărătură O Siliște în sus de Boldeşti pe apa Bărleştilor, anume Sârbii, carea i-a fost cumpără- tură de la Dragna, fata lui Dan visfernicul, aceaia au vândut-o Nicula cupeţ cea de mai Sus scrisă anumne -
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seliștea Sărbii, mai în sus de Boldeşti, pe apa Bărle:-- 
tilor, popei Moisei şi ginerului său popei Mihu din Păş- 
cani pentru una sută ughi şi a dat popa Moisei 50 
ughi şi popa Mihail ginere-său iarăşi 50 unghi şi i-au 
plătit lui ei toți mai sus scrișii banii 100 ughi în mâ-- 
nule Niculei cupeţ şi au dat el! lor dreasele în mânule: 
popii Moisei şi ginerelui său popa Mihail denainte noa- 
stră. Drept aceaia făcutu-le-am lor acest zapis să aibă: 
a se creade și să le fie lor de mare mărturie, iar după: 

moartea mea eu popa Moisei partea mea din această 

selişte, carea am fost cumpărat-o cu ai mei proprii-bani 
să fie fiicei mele Nastasiei; şi altul nimene să nu se a-- 
meastece, şi spre mai mare credinţă şi întărire pus-am 
pecetea uraşului pe acest adevărat zapis, ca să se știe.- 

Anul 7107 Oct. 24. 
A scris lonaşco diac acest zapis 

Pecetea târgului Cotnar: o viță de vie legată pe harag. - 

la dos însemnări contemporane: „driasele ce le-a avut părin--- 
tele ei Dan de la bătrânul Petru Voevod — Dragna fata lui Dan vis- 
ternicul ;— Boldești şi pe Sârbii, cf. Condica de documente XIX. 6. 

    

69. 7107 Febr. 14 (1599) Suceava. Eremia Vodă întăreşte lui: 
ionaşco Gane visternicul cumpărătura făcută cu 50 taleri în Miteşti a 
24-a parte de ia Elinca, 

ș lw - Gpemita  Mornaa Botgoaa. Geto Macri renapz 
BEMAN  MOAAdEckou, 60% Npinat npha hamu | fi npika, namnaui 
Boa'kpu. Gannka Aouka Kperunu. anSa AnSiunnu, no sn Ac= 
BPOIO BOS | HURHM HEIONVEAEHA AHHNPHCHACBANA. 1 IIPOAAAA cROA 
Mpatăa wrinu$ ui abatut | ncnonenaie 34 uam'kun$, uro: 
Hmaaa Baga ei Aunviuka. wr craparo Gredana noreoai | mperaa 
MâcT WT WerepaTaa uacr WT noaogttiă câao ww Aurei. na 
Moagak. ra npoaaaa | cassu name Hwnamno Lant BHCTEp= 
MEA. Sa NET AtcRTP 'Paaepu, n BatidaTHă en | Henazna WT pa 
Hâmu, TR pag Kako Aa ecT cass name Iwamko [ani 
BHCTEPHHUEA. | H (OT Hac GOTHĂNY ca EZCEM ACAOȚOM. H In a- 
ek He vmniaer np'kA, cum Aterom Hama. 

renAHz peu, nuc v Gvuaa. akm >+3p3 dee ai 
1, p. de ceară roşie sfărămată. 
Hărtie. Condica documente XIV, 9.
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lv Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnne- :Zeu domn ţării Moldaviei; adică au venit înaintea noa- -Stră şi înaintea a lor noştri boiari Elinca, fata Cristei, nepoata Anuşcăi, de a ej bună voe de nime silită nici asuprită, şi a vândut a sa dreaptă ocină şi moşie din 

„din jumătate sat din Miteşti pe Moldova; aceia au vân: „dut Slugii noastre lui Ionașco Gane visternicel drept 50 taleri şi a fost plătit ei deplin denaintea noastră, Pentru aceia ca să-i fie Slugii noastre lui Ionaşco Gane visternicel, şi de la noi ocină cu toate veniturile; şi al- “tul să nu se ameastece înaintea acestei Cărţi a noastre. Domnul a zis. 

scris în Suceava la anul 7107 Februarie 14. 
Despre lonaşzo Gane visternicel găsim ştiri în spiţa Găaească, 

publicată de noi în /on Neculce, Buletinul muzeului municipal laşi, 
- fascicula III, 136, strănepot a lui Coste Gane parcalab de Neamţ, o- 
morât de Ştefăniţă Vodă ia 1521, 

Proprietatea în Miteşti s'a pulverizat, căci Elinca, fata Cristei, 
nepoata Anuşcăi vinde partea ei „a treia parte din -a patra parte dia 

“jumătate de sat din Miteşti pe Moldova.a 
lată Schema: 

  

    

| Miteştii : i i Sin su: Rata a 
| > Ia, | fe | fe | Cristea | a | b j e 

N A | | a 
ZI] ] ln II Eu | 3! ! | 
|| | ş 
> | | | 

ii OR 

|
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70. 7107 Mart 28 (1599) Suceava). Eremia Vodă Moghilă întă=- reşte lui Nistor Ureache, cumpărătura. făcută. cu 600 taleri în Dum brăviţa pe Şomuz, de ia Udreşti, nepoţii lui Gavril Trotuşanul vet* logofăt. 

dMacrite Biro atu, Heo Epeaia  Mornaa EROEROAA. Penapa: Stimati AwaAatckou. 3Hamennro unim ca cum AHCTOM Hauit. Backai To Hănem uerăie Scaunul. wo piu pork nprka, năatui. - H Mpa, Senat Harta Mwaadeckumu Boa'Epu geauku | mn n Maanain, Hauin caSru  Fanropie Sapă cTapin BHEUIA BeAukin Ra=- TAX. cub Hacracru. îi naemennt ero Cumuwu Sp cun Lagpna BHBWIH  ABOPHUR. A TH INAEMEHHKOBE HX Hh Tanropie Sapk ui Bpar ro Lopuk cuoge Heax Sapun enawin MEAtatindap | Bacu: 
&HSuu Fagpna To'rpSwmanSa auewiu Beauxiu Awroder, no HX  A0- EpOH BO4H, HHRHAL HENONSAAEHH. aHHnpHcHavRani. u Mpoaaai n page winnuS u akannnS. wr HX Mpagaro n nu'Tromare Spnka.- H_Hcgu&Hais Sa norepzaaenie wro umaa aka, HN Lagpua | S mom- . PSWansa eneuiu Beaukiu Awroder vw craparo Ilerpa Roegoan,. FANS CEAO HAM ASMEpaBHua. ca Macro 34 Tag Hi Ba Mau. Ha WibAva GOTKA Bâc. ant Lopua cuih Hear Sapun aneuwin ae AFANHU4p, NpOAaa H dacr Bpară comă W&Tpauiko, Houro Hama | NSA ca HHM. paai tan RHNOTpagH, E cur wm Top cRHnV, “ra 
ApoAdiu Bach Hauniem8 BrkpuoaS un nounrentons nat HucrepS- ovp'kke genukomS ARophună. sa ec com TAAEDH cpeăpanny, Hi BACTABUECA Haui B'kpniu n nounrennin Boakpun nan Hucrop | pe eranin ARopHuk "Ta BaltaaTHa Bacu TOTH Bumenucant în: 
nun'k3u $. 'maatpu CPEBPANHX. EA PhUH TH Back EuieiiHcaHRH casraa Hâmna Lanropie Sapun cragoas cu$ Macracuun. n nare“ 
MenukS ere GumnwnS Oyapu cnv Fauona Baâpu. | n Tu ac: 
MeiHkoa uk Lanropie Yapn. n par8 ro Lopun cuogem Hear 
SApi BĂBuin AearanHuap, Brokoat To'rpSwmanva BtankomS awro- der8. nprka nau n upka Baunmn Boakpu. Ho au Buaatuie” HX AOBDOBCAHA H AAroANOI TORAMEK BOARU HHAH, Tan pan | 
FEIABOMH A40Xoa n norEpzAnkom namemS E'kprom n nou: 
TENHOMS Bonapun$ nanv  Pucrops oVp'khe Beaukomw ABOpHnHkS. 
BACEPO "TOPO BHUIENHCARNATE CE40 Han ASMGPBEHIVA. ca CTaE Hi: 
ca m'kero sa manu Ha IISu53 crea EdF, "POE BactRuule | nu- 
CANHOE AA ECT EMS or ac Spuk ui WOTHHHA. Hene(KO)AtBHao nukoauite 
na B'kin Buni. n akrua cre n SnSuarom Hi npkwnuSuaroa, - 
4 npatiSprirom. n BaceS POAS £ro KTo CA sas H3GEpET  Hau-



— 04 -— 

"EAHXHÂU  HENODSUIEHO HM  HHKOANR Ha ku. [ă XoTap Tous 
gumenp'kapeucomS ceao Hanark ASMEpARHUa. ca atkcTo 34 erat, 
n 3a mauh Ha llvmvsa wrka Bas, Ad Ec MS XSTap wrez 
:$cHy cTopon no cgoem$ cPapom$ YoTapio. no KSaa H3 B'kaa we „BA4H. â Nâ Tw ec B'kpa natmuer TCNABEA EHIUEIINCAN | nare m Ho Epemia diwrnaa Rotoan. n B'kpa np'kaz3aroBacunaro n 
EPAtHaro cha renagatn. Hw Rocmanruna ROEEOAN. Îi B'hpa Borg Mauiuk. &'kpa nana CGumuwua noprap'k cSuagckaro e'kpa nana Tanropu'k  ageprinka rophkn seman. | B'kpa rana Tuvwoprie nga- „KBAâBA XOTHHCRAro. g'kpa nana Iledan npaeckSa. n A Banrrps “IPEKGAAGU HEMCUKHX, B'kpa nana parau n uvanan NpaKBAă6u “Pomancuy. akpa nana Aasorx H Manzanax npzrzaatni Copockuţ. „B'kpa nana | aparau HocTeannka. &'kpa nana Eocniok crapa. „Brkpa nana Guanwn eăcmepnuisa. E'kpa Mana SprSa aeatanuuapt, &kpa nana Lanropie TanpuacRnu. crwanuka. e'bpa nana Bzpnockiu “ăuiNHka. B'kpa | nana rzpznan - Komuca. n grkpa nzcky Botap HANIBĂ,  AGOAAAECKHĂ. BEAnkHX u MâAhk. 4 10 Hat KHEOTA KTO B&AET renapa ww A'kruy HâDHX  HAH WT Hauero goal. HAH IAR GSA koro uz H3BEDET renapem EnTu | Hate  2en4n MOAAaBcT'ku, 'Tor au cms HenopSiuHa Hauiero Adanit n nOTBpB- Aiuie. a nS acu EMS Aaa n Srp'knna. saneme ECMH EM8 Aq4n H + NOTEDAAHAH,  NouTo ec eA8 Npâtâa wrhuta n BNKSnActit | 34 HiTomiu nun'ksu. ă na Roausu p'knocr n NOTEpa% aenie TA CYeHA BHiieriicaniuat gea'kan 'ecmn namnen$ e'kpnomS n nouprei- HOM8 nanS ASn5A cmponuv BEAHKoAS Acorodser$ nticaru n Hama ne | ua  npugesaru KCEMOV  HcPunNomS AncrS auea$. mucaa Epemia acrkuSa, oY Gsuank. garw rapa, Mecua.  Mapr nu &HH, | H Hekaa Grponu awroder 

Suret de pe ispisoc sârbesc de la Eremia Moghilă Vodă, din veleal 7107 Mart 28. Facem înştiinţare Cu azastă Carte a noastră tutu- 
intea noastră şi înaintea tuturor boiarilor noştri ai Mol- daviei a mari şi mici, slugile noastre Gligorie Udrea cel bătrân, carele au fost mare vatah, fetorul Nastascăi, şi rudenia lui Simion Udrea, fetorul lui Gavril Udrea tau tost vornic, şi iarăşile rudeniile lor alt Grigorie U- drea și frate-său Gorcea, fetori lui Isac Udrea tau fost



“medelnizar, toţi nepoți iui Gavril Totruşanul tau fost lo- :gofăt mare, de a lor bună voe de nime siliți nici asu- priți şi au vândut a lor driaptă ocină şi moșie dintru a lor drept şi încredinţat uric Şi din drease de întări- tură tau avut moşul lor Gavril Totruşanul tau fost vel logofăt de ia bătrânul Petru vvd., un sat anume Durn- brăvița cu loc de iaz şi de moară pe Sumuz de cătră Bae; însă Gorcea ficorul lui Isac Udrii tau fost me- delnizar au văndut şi partea iratelui său a lui Pătraşco, pentru că au schimbat cu dânsul cu nişte vii, ce sint în dealul Porcului; acel sat lau vândut ei cinstitului şi credintosului boiarului nostru dumisale /ui Nestor U- reache vel vornic drept şase sute taleri de argint. Şi sau sculat al nostru cinstit şi credintos boiariu dum.- - nealui Nestor Ureache ve] vornic şi au plătit toţi deplin „acei de mai sus scrişi bani 600 taleri de argint, în mânule acelor de mai sus scrise slugi a noastre lui Gli- gorie Udrea bătrânul, fizorul Nastascăi şi-a rudeniei sale lui Simeon Udrea, fitorul lui Gavril Udrea, şi ia- răşi a rudeniilor lor, lui Gligorie Udrea şi fratelui său Gorcii, fetorii lui Isac Udrea tau fostu medelnizar nepoți- lor Totrușanului vel logofăt dinaintea noastră şi dina- întea boiarilor noştri. Deci noi văzând a lor bună în- voială și plăcută tocmală între dănşii pentru aceaia şi domniia mea am daţ şi am întărit cinstitului şi credin- -tosului nostru boiariu dumsale lui Nestor Ureache' vel Vornic, pe tot acel de mai Sus scris sat, anume Dum- brăvița, cu iaz şi cu loc de moară pe Şumuz de că- tră Bae ca să-i fie lui de la noi uric și ocină neclintită nici odată în veaci de Veaci, şi fitorilor lui şi nepoţi- lor şi strănepoților şi a tot neamul lui ce să va aleage “mai aproape nerușeit nici odată în veaci, lar hotarul 

ghilă Voevod, şi credinţa a prea iubit fiiului domniei meale Costantin Voevod, şi credința tuturor boiarilor
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noștri a mari și mici. lar după a noastră viiaţă cine va: 
fi domn din fiii noştri sau din neamul nostru, sau ori 
pe cine Dumnezeu va alege a fi domn țării noastre a: 
Moldaviei, acela să nu strice a noastră danie și în- 
tăritură, ci mai ales să aibă ai da şi ai întărire, de vrea-- 
me ce și noi iam dat lui şi iam întărit, pentrucă iaste- 
a lui driaptă ocină şi cumpărătură pe ai săi drepți 
bani. lar pentru mai mare tărie şi întăritură a tuturor: 
celor de mai sus scrise, am poruncit 'cinstitului şi cre- 
dinciosului boiarului nostru dumsale Lupului Stroici vel 
logofăt să scrie şi a noastră peceate să o leage cătră: 
acastă adevărată carte a noastră. 

Iw Eremia Voevod, sau scris în Suceava. 
„Stroici logofăt şi a iscălit. | „sau tămăcit de Gheorghie Evloghi dascal 1786 

avg. 26“. 

__ Pergament; acta Gh, Ghiţescu Fălticeni. cf. Surete ms, XLVI.. 355, Pecete mare atârnată cu şnur roş, Se citeşte: + Alacrii RIN Iw Epemira meruaa BOEROAA FeNApaA semau MOAAaRcR oii, Cap de bou 
Pentru lămurirea cetitorului am dat traducerea iui Gh. Evloghie- dascal din 1786 Avg. 26, pentru a vedea sistemul de traducere alma» relui Siavist, cum şi limba în care a făcut traducerea.  Alăturarea cu textul slavon pune în evidenţă sistemul său de traducere, în 0- limbă arhaizată. 

Cf. Condica documente XIX, 7. Dumbrăviţa, cumpărată de Nis-- tor Ureache marele vornic al ţării de jos în 1599, a rămas în pose- siuneă sa, căci în 1617 April 16, când marele vornic îşi scoate up mare uric de stăpânire peste toate moşiile sale din țara Moldovei : a-- aume 97 sate, cel îniăi în listă e dat: Dumbrăviţa pe Moidova. 

mai agitată politică ca acest Gavrii Totruşan mare logofăt, deci prim- ministru al! țării. El îşi începe cariera sa politică prin a fi visteraic: supt Bogdan Vodă intre 7021 —7224 ; e râdicat ia logofeţia cea mare: tot de Bogdan Vodă între 7024, pănă în 7032 supt Ștefăniță Vodă, când intervine o lipsă de 4 ani în carieră, pentru a-l găsi citat între boerii fără boerie alăture cu Scripcă, supt domnia lui Petru Vodă: Rareş, între 7038—7047 ; iar venind în scaun Stefan Vodă Lăcustă un ait frate natural a lui Petru Vodă, el e râdicat jar la rangul de. vel logofăt în 7047—7048, când revenirea în scaun a lui Petru Vodă Rareş cu a doua domnie, el e răpus de urgia domnului, cum scrie- Cronica: „dacă s'a aşezat Petru Vodă la:scaun la Suceava, afiat-au - în vicleşug pe Mihut hatmanul, și pre Totrușan Iogofătul, şi pre Crasneş şi pre Cozma, cărora, dacă iau aflat vicleni ; le-au taiat ca--.



— 97 — 

petele“ ; iar mai jos se repetă şi zice: „şi îndată prinzându-i în grele 

munc! i-a muncit şi le-au tăiat capetele“ (Let I*, 202). 

Neamul lui Udrea se scoboară din Gavril Totruşan şi din Luca: 
Arbore prin strămoşi. 

Luca Arbure parcalab de Neamţ 

Luca Arbure hatman 
omorât de Stetăniţă Vodă 

  

Odochia 

Parasca 
= Gr. Udrea Orbul Gavril Totruşan logotăt 

+ 1541 

Nastasia | Udrea 
= T. Turcul Murguleţ = Nastasia 

Gligore Udrea, Gavriil Udrea, Isac Udrea 
star vornic medelnicer 

| _ 
Simeon Udrea 

31
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11
0 

e
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71. 7107 Iulie 10 (1599) Huşi. Zapis de mărturie de la boeri, 

cum Nestor Ureache vel vornic a cumpărat cu 1000 zioţi moşia Juleștii 

pe Bâriad de la Petre, nepot lui lon Judele. 

Suret de la veliţii boiari let 7107 lulie 10. 
Eu Bogdan biv vel vornic şi Efrim vist. şi Creţul 

marele vătah, şi Andrei vătah şi Murgoci biv staroste 
şi Burnar biv uşiiar, şi Burnar biv staroste, şi Gheor- 
ghie biv armaş şi Pobir, fitorul lui Nubir armașu, şi 
lenat cămăraș şi alți mulţi slujbaşi din curtea gsd, îa- 
cem înştiinţare precum au venit înainte a noastră Pe- 
trică nepot lui Jon judele de a lui bună voe de nime 
silit nici asuprit, ci de a lui bună voe au vândut a sa 
dreaptă ocină şi cumpărătură a unchiului său lon Ju- 
dele ce au cumpărat lui pre ai săi drepţi bani de la 
Neagşa şi de la sora ei Drăgana, îeatele Jurjei din dre- 
suri de mărturie ce are de la Ştefan Vodă pre satul 
Juleştii pre Bârlad și cu loc de moară în apa Bârla- 
dului, aceaia au vănduto dumsale lui Nestor Ureache 

Surete şi Izvoade, Vol. Xă. 7
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vel vornic, de țara de Qios drept o mie de zloți, carii bani toţi deplin iau dat celui de mai sus zis Petri sinu lon „Judele înnaintea noastră; pentru care văzându și noi a lor învoială şi plată deplin făcutam și noi atastă măr- turie câţ niam aflat; deacia să aibă dmnelui aş face dres gd, şi pentru mai bună încredințare neam pus şi peceţile. Scrisusau aciastă mărturie de Băseanul uri- Ccariul cu mâna sa în târgu Huşi. „iar acmu în anul It, 1269 Ghenar 20 (1761) sau tălmăcit de Evloghie dascal“. 
Cf. Surete m. XLII, 58. la 7125 satul Giuleşti pe Tutova era 

în stăpânire lui Nestor Ureache, 

72. Fără an (c. 7108). Zapis de mărturie de la răzeși, cum 
ionaşco vatav de vistirnicei a cumpărat cu 9 taleri parte din Obărşie 
şi din Măleşti; iar cu 80 zioţi a cumpărat părţile iui M. Batiev. 

T BHachaie Roauap aan 3NATH. Bo npinaou npka, nau Epemira n SpaT ero wm Tureepu. u NAEMEHHKOBE ere Aasop n Spar cro Hwn wm NONE, 4 NAEMEHHRORE HX Hcrarie n par «ro Toprie. wm BHAZEU. Hi 'TakoAepe IAEMEHBkoRe uk Hwn n etcrpa ro TSaopa wm BHAZFI ui npoaaan ung pâkaa voruun 110 c'k usieper uac HM WT GOEpnunie, în wm Mazar. n n$nna Hwn uarar aa BHCT, PAAH AEBET aa. cop Np'ka namu n wr 
SA MaâpTopie. 'moe ma crk 3Naru, 

Adaos: n ru Wukana Eau, GHSK  cozbinuu. nprko- HSuar "Toaatp iopasranu. POAGA CEO ucr cauko ch H3GEpET OTP Oepzuit u wr MZ4E Sa hi 3aam TâTapekuk mu Hoonauko BZTAr. Sa ucr, 

pecete în ceară verde 

său Gorghie din Bilăeşti și așijdere verii lor Ion şi sora lui Tudora din Bilăeşti şi au vânduta lor dreaptă: ocină ce li se va aleage partea lor din Obârşie şi din Măleşti şi au cumpărat lon vatag de visternicei pentru 9
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“4aleri denainte noastră şi denaintea a mulți oameni buni ; 
“jar noi am făcut cest zapis să-i fie lui de mărturie; 
aceasta să se ştie. 

„Şi iarăşi Mihăilă Babici, nepotul Sofiicăi, străne- 
pot lui Toader Jurdigaș a vândut a sa parte câtă i se 
va aleage din Obârşie şi din Mălești drept 80 zloți tă- 

“tărăşti, tot lui lonașco vatah de visternicei. 

Cf. Surete ms. XXI. 661. Este şi un suret „sau tălmăcit de 
- Gheorghle Evloghie dascal la anul 1787 Iulie 14. latru cât vatavul 
de visternicei e acelaşi cumpărător ca şi în zapisul de mărturie a ma- 

- selui spatar Bosuioc, am fixat data cătră 7108. 
Despre Zeodor Yrdiugaș avem ştiri supt Ştefan cel Mare. la 

- 1479 Mai 19 Toader Urdiugaş (magh. 6rdâs — Drac) vinde cu 60 zloți 
12 pământuri din Măleşti lui Cozma (|. Bogdan De$Ştet. 1. 228). ln 

: 1483 capătă uric de stăpânire pe Obărşia, pe Valea Aibă, unde își 
avea casele, pe Ghigoaşti zestre depe femeia sa Nastea. Elavea de trate 

-pe loan Dumbravă, T. Urdiugaş era mort în 1490, căci în âcel aa, 
“ Martie 3 fiul său vinde lui Sima părţile din Ghigoeşti, zestrea ma- 
„mei sale. 

lată o încrăngătură: 
Dragoş 1400 

„| 
T, Urdiugaş 1470, loan Dumbravă 

== Nastea 

losip Urdiugaş (Dracea), Sotiica 
"= Babici 1500 

Mihăilă Babici 

73. 7108 Mart 20 (1600) regeste. Pentru Jumătăţeoi, 

„Suret de pe ipisocul de la Ieremia Moghilă Voe- 
-vod, întăritoriu lui Macri marile armaş de părțile sale 
din satul Giumătăţeni și părţile de la Vadu părţilor 
din sus din toate ce au cumpărat de rudeniile Giurgii.“ 

Din opisul de documente al Jumătăţenilor. cf. Surete ms, 1. 475, 
"“Suretul întreg al acestui document lam pubiicat în Surete II, 182, 

74. Fără an (c. 7108) Mari 20 Iași. Zapis de mărturie de la 
“boeri cum lonașco vatav de visternicei cumpără cu 10 taleri părţile 

“ AJrsului: din Obârşia şi din Măleşti. 

Han hociton Bea cnaTrap. n BROAAECRSA AltAtanuuap. H B4a9T 

_EZTar 8a eToanuu. n Auaponu uSneg, wr au cekarkreaceon.
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CHA. AHCTOA Hatna Kao npiuaouuk, pa naatiu. Ypev ur BpaTr ero Tanrogie w7 Kocnu'Biu. euvuju RouKZU. Hi up'bSuSuarom. Gpemitn. n ugoaaa CEOHX Npata wTunua. n a'bannua. wr Pgse- Văd MâcT WP ct4o WBzpiieti, H WwT ceao Maaetpu. wm neraa HACT, WT WBAX cEAAț. a46 W uac Epemien. uro tem caw npue- XoAHP Tâa npoaaaa 607 npka namu. PaAn AtcEr Tanepu. ngi= „FATEAV Hauitâi ÎGOHanuko BaTax sa &ucr'kpunu. no mu EHA Exo. HĂ 4 AeBpo B9410 'TOBAGA. H BAN0AN010 BANA4TY. HHe caTBogii= XoA. EMS cita anerom Hatna, Ad BYAET div Ba mapTopie Ba cEPaa np'Ea, Bakonoat, cupe c&'ka'BTeacrBenat. cu AHCToA Haun, 
me $ tac Alapr i. anu. 

2 peceți în ceară neagră 

Pan Bosioc vel Spătar și Boldescul medelnicer şi Balotă vatag de Stolnicei, şi Andronic Cupeţ din lași, mărturisim cu această Carte a noastră cum au venit înnaintea noastră Ursu Și fratele său Gligorie din Cosi- țiani, nepoți Voicăi şi Strănepoţi Eremiei ; și au vândut a lor dreaptă OCină şi moşie din a treia parte din sa- 

priiatenului nostru lonașco vătav de visternicei. Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală şi deplină plată,. deci am făcut lui această carte a noastră să fie lui de mărturie pretutinderele înaintea legii ; astfel mărturisim; Cu această carte a noastră. 
Scris in lași Mart 20 zile. 
Cf. Surete ms: XĂVI. 774. Este şi un suret; „sau tălmăcit de- 

Gheorghe Evloghie Ia anul 1787 Iulie 1q4,a Busitoc mare Spătar se găsește în divanul lui Eremia Moghilă: 
Voevod, între 7104—7111, Şi-i urmează Veaveriţă Spatar, apoi Coste. 
Băcioc, socrul lui Vasile Lupul Vodă. 

nn o 0 II 

75. 7104 April 27 (1700). Eremia Moghilă Vodă întăreşte lut: 
Caisin stăpânire în Druleşti cumpărat cu 80 zloți de la N, Cucmare, Suret de pe ispisoc gospod. Noi Eremiia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne-
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zeu domn ţării Moldaviei adică au venit înaintea noastră şi 
<naintea boiarilor noștri sluga noastră Nicole Cucmaru 
cu un zapis de mărturie de la Buzne şi de la Danul 
“-medelnitar de la Meletie vatag şi de la Ursul medelnicer 
şi de la Cumaş i de la fratele său Gligo, cum au vinit îna- 
-intea lor Caisin ot Drulești singur de bună sa voe şi 
au vândut a lui dreaptă ocină şi moşie un loc de pri- 
-sacă din sat din Drulești şi cu loc de livadă, ceale 
toate de mai sus scrise le-au vândut slugei noastre lui 
“Nicola Cucmaru i drept şasezăci zloți tătărăşti ; şi iau 
plătit toți deplin înaintea lor celor de mai sus scrişi; 
Pentru aceasta şi noi văzând acest zapis de mărturie 

şi noi aşijderele iam dat şi i-am întărit ca săi fie și 
„de ia noi moşie lui şi la tot neamul lui nestrămutat în 

aveati. S'a scris la leat 7108 luna April în 26 zile. 
Domnul a zis. 

vel logofăt a învăţat 
Dumitru Uricar 

„Acta Ursu din Chişinău, cf. Surete ms. XLII. 396. a 

-76. .7109 (1600) :regeste. Pentru Obârşia de pe Bârlăzel. 

„Un zapis de cumpărătură lui Gheorghe de la Ga- 
-vril şi de la nepoţii lui din Obârșia Bărlăzelului în 13 
“taleri din -văleat 7109.“ 

Din izvodul de scrisori ce sunt la Măriia Păpușoae să se ştie 
sanume ; let 7262 Martie 19, cf, Surete pas. |. 162, 

- 

77. 7109 Mart 4 (1601) lași. Zapis de mărturie cum Nicoară 
10g. a cumpărat cu :150 tateri în Boldeşti de la toţi nepoţii Ranzului. 

7 Ge mu Mukana Tpndan nocreanuk. i Hocrr Bzuok 
-karuap. n Borsa aorTr |. n Ekaeouu, ARopiuk, n Powmka 
AEOPHUK. H HAR REA UIT. H HHUDHX MHoSu Bonn. | np'Ea, HHX. 

„wm cavru renapzckuk. cR'kakmeacraoru ca ca Hawk AucT. 

zakoat | norokainaoc. wT mpa, Hămn. anrog nu. îi BpaT ro 

«nger'k. n cecrpa HX rep | Baci. cnoge Avmuieu. wuvuu Panru, 

N TăKOMALDE RAEMEHHKH HK. rara. 4 cecTpa. | en KanAătia 4 

„S% CH în dator Bar Www Pvuiuop, 4 BpAT £ro Mon ÎWu. Hi cECTpH
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| x wacia. n NZpăckă. n EHVEA Hy Toaotia. n Jarpauike n: Spa ro | Ijledan n cecTpa uk Toaca. n Epar en Aispă, Ezcu wnviu Panrogu | HEKH4 HenoNvXAHHu ă ur NpHcHacganii. H MOTOKAIHAHC ca ca (sic) nani Hukoap | aoroger. n po Aaa EMV Hy Npagaa WTrHuna. n Akannna. Tperaa uacr cr ceaw | So4Acip. nunka (dres CPEAHa4) uacr ca ecran u CB AHN. UT9 S BRoawer Gvuancnon. aa NpoAaân | 34 cre n nem peer TAntp,. H EACTABUIE c. na Hnkoap Aoroder. n sanaaruan um | ncuazua PHĂ EHuinucanuy nunkan. pn man. ea PARA, Hat. HO mn BH- A'EBue | AcBpo Roanere TORMER MEX Ha mr. CATBOpuYeA cia Ham'k ce'kA'breacrea ! AOHAEX CEE, vunnuT n HCiIHcoau. reno CKHX. H Han Boauin p'krocr u NOTEpa Archie | careopuan ccm cita aul MapTopie. Aa EZArT 3a a“kphocr. n natun nur, | NPHA9KHXOM, n câmn cgonm pata NOAMHCAAN, tcAh. Aa c 3H4eT- mic |. $ rac. ar. "308. MapT a, 
Tpuzan nckaa HocT. (pecete monogram). —- &'kerpuu. (pecete o pasere: E. 6. puu,.) Borsa aoroăer. (pecete BOr34). 
Pouika ARODHHK. h Hckaa (pecete). | pecete 'pamu... , în dos: Evan 

inte și slugi domneşti, mărturisim cu această a noas- tră carte, cum s'au tocmit denaintea noastră Gli- gore pitar şi fratele său Cristea şi sora lor Gher=: vasia, fiii Dumşei, nepoți Rangului, şi iarăşi seminţea- 

tele ei Miera, toți nepoţii Rangului, partea din jos (dres - din mijloc) cu heleşteae și cu moară, ce-i în ţinutul '3 aceaia au vânduţ drept 150 taleri, şi s'a scu-- lat pan Nicoară logofăt şi a plătit tor deplin cei mai sus. Scrişi bani 150 taleri în mânule lor. Deci: noi văzând de bună voe tocmală între dânşii, iar noi am făcut a--
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soace domneşti; şi spre mai mare tărie şi puteare fă- 
cut-am înşine această a noastră mărforie, să fie spre 
credință și ale noastre peceţi le-am pus şi înşine cu 

ale noastre mănu ne-am iscălit singuri să se ştie. Scris 
în laşi la anul 7109 Mart 7. 

Trifan post. a iscălit (pecete, o monogramă), Vea- 
veriţ, (pecete, o pasere E. e. pu) Bogza logofăt (pe- 
cele. soraa); Roșca dvornic iscaal (pecete). Grama (pe- 
cete). 

Acta Gh. Strat, Heleşteni, Roman. 

78; 7109 Mart 8 Iaşi (1601). Eremia Moghilă Vodă întărește 
lui Nicoară log. cumpărătura ce a făcut în Boidești partea de jos cu 

150 taleri de la nepoţii Rangului, 

+ co Gpemia mornaa BOEROAA. Bit MACTIEO FCIApa 

BEMA MCOAAaEckoH, WX npinaocuvk | pia, nam. n na, vena 
HAUIHĂMH.  MOAAdBCKIMH. BO4'EpH. BEAHKHMH H Maanan, | cavra 
năw. Fanrop nur. n Bpar er per. n cterpa uk Lepgacuia. 

cnoge Avauuu. wnvuu Panru |n mru naemennun, uk Tara n 

cteTpa en Kanaakira n ca chi eh Aagor Bar 007 Pviuuopu. | 

BpaAT ep moni Îwu. ti CECTŞA HX WAP. H MZpackă. H BHVKA Hy 

Toaocita. n nzrgauko ! n pam er Îjledan n cecrpa uk Toac- 

cita. n par en dnspa. zen whvuu. Panro | no uk AcEpor 
RO4H. HHKHAM  HENONVAERH,  AHHNDHCHAOEANH, H IIpoAăA uk] 

npaga wii, n Akanunv. 'Tperaa uacr Wwr cea hoaaeipu 

HH%HAd, (dres cptAHad) uacT ca cra | H ca MANN. UT TOE cec V 

goaocr (Gvuagckot. "Ta npoadau. Hamemv Boa'kpunv | Bkpnoav 

Huoap ao0rodT. 34 cTo HM ME AECAT Ta4Ep CPEBPZHUL, Hi Bac 
maguirek | nau ekpniu Inoap aqoroder. n BanaaTua Heri4zHa 
EzeH THU Bhimipeuehuy | nuw'kaii. pH 'PaA cpeBpzHHX, B2 partii 

ezerka "um Buimnucanuui. GOT mp'Ea, Hama |n Tr npria, Bee 
Mal CZBRT, HHO Ab BRHA!EEULE A0BPO EOAHOIO TORAMEK, MEX 

HA | HA OAO BANAATY. 4 Mhi TAROKALBE H WTP Rac AdAn în 

noTEgzAhan ccain | Bbitunucanioav Eoa'kpuna nam Brkpnaro Îu- 

Koap asrober “mad np'kapeuena. | COTHHHA. Tprmaa uacT W'T cae 

Hoaatu. v goaocr GSuank. nunknaa uacT, ca CTAB. Hi ca MAH, 

| kako pa ter eM6 H OT hac. VpHR H GOTHHHV, 2 Back 49.
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Xeo. H un Ad ck ne vmu | uiaer mpa cum aneroa, HAwHA, MHc v_Hăc. AT +3p9. Mapr n. 
Tenahaz Beata. 
Grponu Bea acrwder. vuu n cKaak = Huoap 

Iw Eremiia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne- zeu domn ţării Moldaviei, adică au venit înainte noas- tră şi înainte tuturor alor noştri moldoveneaşti boiari a mari şi a mici sluga noastră Gligore pitar şi fratesău Crâstea şi sora lor Ghervasiia, ficiorii Dumşei, nepoți Rangului. şi iarăşi semințeniile lor Gafa şi sora ei Candachiia şi cu fiii săi Albotă vatag din Rușciori, și fratele său popa loan şi surorile lor Odochia şi Parasca şi nepoata lor Todosiia şi Patraşco şi fratele său Şte- fan şi sora lor Todosiia şi fratele ei Miera, toţi nepo- ţii Rangului, de a lor bună voe de nime siliţi nici în- văluiți şi au vândut a lor driaptă ocină şi moşie a treia parte din satul Boldeşti partea din jos (dres din mijloc) cu hăleşteu şi cu moară, care acel sat iaste în ţinutul Suceavei, aceaia au vândut la al nostru credincios bo- iar Nicoară logofăt drept 150 taleri de argint; şi sa sculat al nostru credincios Nicoară logofăt şi a plătit deplin toţi acei de mai sus scriși 150 zloți de argint in mânule tuturor celor de „mai sus scrişi denaintea noastră şi denaintea a tot statul nostru. Deci noi vă- Zând de bună voe tocmală între dânşii şi deplină plată, iar NOI aşijderea şi de la noi am dat şi am întărit în- Șine mai Sus scrisului boiariu al nostru credincios Ni- coară logofăt cea de mai sus zisă ocină a treia parte din satui Boldeşti în ţinutul Suceavei, partea din jos, cu hăleșteu şi cu moară, ca să-i fie lui şi de la noi UriCc şi ocină cu toate veniturile ; şi alaltul să nu se ameastece înaintea acestei cărți d 1 i 
la anul 7109 Mart 8, rți a noastre. Scris în lași 

Domnul a poruncit. 
Stroici vel logofăt a învățat și a iscălit. 

T Nicoară. 
ască în ceară pe hârtie romboidală: Alacri
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79. 7109 Mart 8 lași (1601). Eremia Moghilă Vodă întărește 

“sui Nicoară logotăt, cumpărătura ce a făcut cu 70 ughi în Boldeşti 

„de la Marmure cel bătrân. 

1 Iw Gpemia Mornaa BROEBOAA BIXIIO MACTILIO FeNApa 3tM4u 

MOAAaBeRO. | Wa nginae BEA Hamu Hi np'a venin nana 

„MoAqăgekutan Boa'kpu. eantuani | ui Mantmn. Mapuvpe crap wWr 

gorun Aăzpmvp'lu. Hu 0 EP AOEPOI BOA. HHKHM | HENOHVA- 

AEH. ANHNPHCHACEAH. H IBOAAA CEO pase GOTHHHY, H AA” 

“Mun mperaa | ac 607 Ce49 BOAAtuii. wro v BoaocT Gvuat. 

HUKHaa uacr "Ta npoaăau Hanmicatv | e'kpnomv Boa'kpunv Hnkoap 

A9roET. 34 CEA AFCAT VrOpeKRHX. WT cBOHX pagini | vpnue. 

ERE Wata, H BzCTagueca Halu B'kpuiu Hukoap acrod. n: 

- BANA4THĂ | HCRAZHA BACH TH BBUGteHuX nuWEâu 0. VropekHX. 

ez păku Bhitrincannoav | cvapoav Mapmwpe. wT7 np'ba, Ham n 

wm npka, Bee nau caRkTa. Ho qibi BHA'BEUE | AoEpoROAHOIE 

TOME MERE NY. VH MOANOIO MAAT. d db TAKOWRAEpE H GOT 

Hac | Aa4i H NSTEPZAHAU. Ecmu. naweav &rkpioav Hukoag 40- 

roper. 'maa np'EApeuta | 'TpETA MăcT, WT CEAO BOAAEII Y BOASCT 

cvuaR'E HHKHaa WacT, KAkO Aa EET EMY HOT Hac. Vuk | WT- 

unu ca Backa AOXeAoa. Hi HH Aa CE HE VAMANAET, Np'Ea, CHA 

_AHCTOM HamHa. 
renAnz Bes'Ea muc S tac. AT. "398, 

! Map” i 
Grponu BEA Aorwăer vu, n Hckaa 

pecete în ceară 

Gmponu awrdber (m. p.) + Nukoap 

lw Eremiia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne- 

zeu domn ţării Moldaviei; adică au venit înaintea 

noastră şi înaintea tuturor a lor noştri moldovenești 

boiari a mari şi a mici Marmure bătrănul din Mărmu- 

reanii de sus de a lui bună vreare de nimene silit nici 

“învăluit şi a văndut a sa driaptă ocină şi moşie a treia 

parte din satul Boldeşti, ce-i în ţinutul Sucevei, partea 
din jos aceaia a vândut-o credinciosului nostru boiariu 

Nicoară logofăt drept 70 ughi din ale lor dripte urice, 
care el le-a avut; şi s'a sculat al nostru credincios Ni- 

„coară logofăt şi a plătit deplin toţi acei de mai sus zişi 

bani 70 ughi în mănule mai sus scrisului Marmure cel
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bătrân denainte noastră și denaintea a. tot sfatul: nos” 
tru. Deci noi văzănd de bună voe tocmală între dân- 
şii, şi deplină plată, iar noi aşijdere şi de la noi am 
dat şi am întărit înşine la al nostru credincios Nicoară 
logofăt acea de mai sus zisă, a treia parte din satul 
Boldeştii, în ţinutul Sucevei, partea de jos, ca să-i fie 
lui şi de la noi uric şi ocină cu: toate veniturile; şi al- 
tul să nu se ameastece înaintea acestei Cărți a noase 
stre. 

Domnul a poroncit. 

Scris în laşi la anul 7109 Mart 8. 
Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit; Stroici logofăt 

Nicoară, 
Pecetea în ceară, siărămată, acta Gh, Strat, Heleşteni, Roman, 

  

80. 7109 Mai 7 1601) regeste. Pentru Vascani. 

„Ispisoc de la leremiia Moghilă Voevod pentru stă- pânit Vascanii“. 
Din opisul de documente a moşiei Merciucani sau Iveşti cu seliștele sale de la ținutul Tutovei, proprieta- tea luminărei sale beizadelei cneazului Alexandru Canta- 

Cf. Surete ms. IV. 107, 

II 

8. 7109 Iunie 6 (4501) Iaşi. Carte 1 : lă Vodă cătră Isac vist, să spre e pă IT Ă a lui Eremia Moghi 
tate sat din Măleşti, partea lui Dragi Cioca de 2, stăpâni jună 

T Ew Gpeaira îMornaa BOEEOA4 Bic macriiie rep Bemaău (Ma aagckeu, IHUIEA cavse naui ÎCaR BHET. COT ABE). AdEME TU haruno nam AAAOBAA cCâVSH hau apăra 9 NAH Hi Îuonamko BâP sa EHCT. Ha îak pn na na ae cROENY Wr cd erou. n CHE kasaau np'ka TENARAtu, a WHn Ap „ MET R &'bmpe sa ceace. A WTceao Maat. n vor cae Fero Eli. "Toro paau tako S3pnui cec ancp TENABMH, 4 Tu pă 0
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pat HA. WWT Bă NOA0BHHA Ce4o dĂzaeip. 4 KOAMY € MHWT KpHEAS: 

WH CTARET_ AHUEA NP'EA, Bam. H Ha NE BVACT, 
MHC OV f4c BATO +3pA. PH-B. 

renauz peu. 
Gmponu BEA awrdr vuna. 

îi ApACvIUaN,. 

Eremiia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 

țării Moldaviei; scriem slugii noastre lui Isac vister-" 

ternic, din Hlăpeşti, dămu-ți ştire că noao s'au jeluit 

slugile noastre Drăgan Ciolpan și lonaşco vatag de 

visternicei pe Ilea și pe semințeniia sa din sat Nego- 
eşti, şi aşa au arătat înaintea domniei meale, cum ei 

stăpânesc doao vetre de sat și din satul Mălești şi din 

satul Negoeşti. Drept aceaia cum voi vedea această 

carte a domniei meale, iar tu să-i opreşti lor din cea 

giumătate sat Măleşti, iar cui va părea cu strâmbul să 
stea de faţă înaintea noastră, şi altfel să nu ie. 

Domnul a zis. scris în laşi la anul 7109 luni 2- 

Stroici vel logofăt a învăţat + Drăguşan. 

Ci. Surete ms, XLII, 3it a. 

82. 7109 luli 6 (1601) regeste. Pentru Tomeşti. 

„In orighinal zapis a lui Dumitraşco Prăjescul ci au 
fost postelnic ficiorul lui Grigoraş Prăjescul ce au fost 

Clucer, prin care vinde satul Tomeşti, unchiului său 

lui Grigoraș Gheanghe. 
Ct. Acad. Rom. CLXXX. 14. ” 

83. 7109 Iulie 8 (1601) Iași. Eremia Moghilă Vodă întăreşte” 

lui Drăghici Bogza cumpărătura ce a tăcut cu 30 taleri a unui vad de 

moară în Duseşti de la Tudora Lupului postelnic. 

+ Hoo Epemia AMornaa Botgoaa. BÂIO MACTÂLIO TCAP 

3tman | Mowaqagckou. we npingotuk pia Ham n np'ba, 

nawumu oa'kpu | Tvaopa krkrunik avnva nocreannt. no en A0- 

Egon Boa Hukuq | Henonvătarita îi aHunpuenAogaa, HM MpoAada: 

EA Epoa | 3a man. ue ter na prbuu Bacavn v etao AS.
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„A4E GOT uâcT cu | ma NpOAasa Hawenv e'kpnomv Aparnu Borsa AT. 34 Tpn | peer 'maarp AHSHUL.  WT uHcnpnenaie uro wna Mmaaa | wr cere Ilerpa BOEEOAH. Să pasa 'Raenie, ka pa4h "KAKO | Aa ccT em ca azceu ACXOAOM. Hi HH Aa ce HE vmHuarr, 
Muc vrac 4A'ET spe, oa. îi PEnAHz peu, 

BEA A0răer vu un nckaaa, | 
Grgonu aea awrăs'r. 

= Hzcrkuva VOHNHTE em Spuk. 

Iw Eremiia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne- „zeu Domn ţării Moldaviei, adică au venit înnaintea noastră şi înnaintea a lor noștri boiari Tudora enea- 

iaste pe apa Vasluiului în satul Duşeşti, însă din par- tea ei, acela Pa vândut credinciosului nostru Drăghici ' Bogza logofăt, drept 30 taleri Curați din direase ce dăn. sa au avut de la însuşi Petru Voevod, de împărța!ă ; drept aceaia ca să-i fie lui cu toate veniturile, şi altul -Să nu se ameastece. | „ „VOmnul a zis, scris în laşi la anul 7109 Iuli 8. 
-vel logofăt a învăţat şi a iScălit. Stroici vel logofăt. „să i se facă uric.“ T Băseanul, Pecetea îa ceară aplicată pe hârtie romboidală; “fr Iw Epemia îWoruaa EOERoAa. Cap de bou, stea, soarele, luna, 

Cf. Surete ms. XLIv, 931, 
| 

——— 

“Boteşti să stăpânească Partea lui Costea, pentru că i-a 
perdut 2 cai cu şele și cu frâe, »WHH HSTHBAU €m$ & konu 

-CEAAGHH n vsaanu“ şi să-i Plătească acei Cai. Petriceaico ve] logofăt a învățat (uzi]). Ilea diac 
„a Scris. 

- 
Acad. Rom, pachet XLvy, 155. cf. Surete ms. XXI. 47, —_
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85. 7I10 Marti 23 (1602) Tomești. Zapis prin care Marcu Cu-- 
dalbul armaşul vinde cu 4000 aspri un sălaş de ţigani lui Crăstea- 
vornic. - 

+ di3 Mapko Roaaatva apmziuuta OT Racer ÎSrogn. ca3- 
HâB4 Cam HA CEBH | CHA ANM AHCTV H SANHC KAKO IOTORMHI. 
CA 84 oa Apa BOA. cz tan Bperk | Bta ABwWpHHr. 1 

NPOAA Er0 MACTb CEC IUHPANH Non ÎWH. H CA CRO4 UHrankv |] 

umena Boga. i ca cau pkThui na Hank Ypeva. umo Hckonux. 
HX Tv | TaTapoai ROPAa MAZHHIA 40 BAAUIRAA BEMAH. H 

AGA9X 34 NU “8 acripui, â nat per ARGOpHHka Npoqak uk: 
paAi uerupi meu acnpu. n Ba3kp wm pvk | ero qiacru. BacHi 

HCIIAZH NuW'k3H roToRH Ade. N AEKE MAM KOAH NOTOK | AHXoAr 
cia 'mokmek. Brkwe Bvutomam. BHE Aewpinkv. n Iwnauito Bazaar 

| aitak 7 Tzazuelu. n Gaga AÎtak WT ievkaHu. H npouit 

MHOSH CAYSH renApcuuk | W7 no Wwkpher tac. îi han Boatua ko 
npue'kenan wi ce&k mneusru. Ka cia | moa ancr. n Sanne, pac: 

SHabT, 

MHC V 'ToMeipu, AT. pi. Map er. 

Trei peceţi, din care pe una stă scris: Bvuvmaul, 

Acad. Rom. plic IX. 50; cf. Surete ms. XXVIII 394, 

Eu Marcu Cudalbul armășel din Chilieni din ţi-: 
nutul Tutovei, înștiințăm noi înşine cu aceasta a noa- 
stră carte și zapis cum m'am tocmit de a mea bună 
vreare cu pan Cristea vel dvornic şi i-am vândut mi-: 
lei sale acest țigan anume lon și cu a sa ţigancă pe 
nume Boba și cu un copilaș numele lui Ursul, ce i-am 
răscumpărat din mânule Tafarilor când au prădat în 
fara Românească, şi am dat pre dânşii 2000 aspri; 
iar lui pan Cristea dvornicului i-am vândut pentru 4000 
aspri şi am luat din măna milei sale toţi deplin bani 
gata 4000 aspri; şi între noi când ne-am fost tocmit: 
această tocmală a fost Buciumaş biv dvornic, şi lonaşco 
Bălan diac din Gălăţăşti şi Sava diiac din Ceucani şi. 
alte multe slugi domneşti din pregiur noi, şi spre 
mai mare Credință şi au pus singuri peceţile cătră a-- 
această a noastră carte şi zapis. Să se știe. 

Scris în Tomeşti la anul 7110 Mart 23.
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86. 7110 Mai 14 (1601) resgeste. Pentru Dăneşti şi Fauri (Vaslui), »..Şi a mai arătat Călugării şi un zapis de măr- “turie de la Irimia Băsanul uricariu din vleat 7/10 Mai 74 Singur pre sine Scriindu şi mărturisindu Cu acel za- pis a lui precum au luat 80 taleri de la giupâneasa “Golăias pentru doao săleşte ce să numesc Dănești și Fauri de la ținutul Vasluiului carele au fost la dân- şii zălog. | | 

"Oct. 3, în pâra dintre Neotit egumenul Gotieji şi răzeşii de Dănești ; 
Toader sin Dumitra şco Perşa, Gheorghe sin Lupul Flondor, “Trohin 
Moşuleţ şi Mărica Ardăroae. cf, Surete ms. 1. 34, 

a OI 

| 87. Fără dată de an și lună (câtră 7110). Zapis prio care 
- Gheorghe parcalab de Hotin mărturiseşte cum Ihnat cu 80 taleri cum- 
„pără părţi în Bădroşeni de la Petrică Banciu, 

Ero as Tewprit npakzaaR X9THNCRIH. Aaeai Saru, ca cum BâiiHC Naul, takox pica npka, hac Hxtar wm Ezapoctuu n MapTSpHcua. take na WH Hynar. n cz TecToM ere Bac K4H. A KViIHAA uacr aa WTHuha cor Ilerpuna Hanuv. uro nmaer EZ CEAO Rzapocknn. u Adân wcum acc saaru TATapckuy. Sa TOT Mâp'Te eu kvnuau pu au Roraan Boenoa, H ECT pa3At4- HiH ui craznu MOCTAB4EHH wr  Hacuuu, ur BHA NpaKBA4B 49 
TPAAY Xorun, n cwp A C'Taznu HSCTaRAuN'E ga CSAO. A BA TIOA4E 

29Y MăpUN uU cunvaru. n HMAAH HyHar u ca gackan H Banca 
W7 llerpuka canu na TOT Măce sa wruuua. upe NpoA4 44. 
A4H H3THBAH “ru sanucd KO4H NpHuioa GHa Murau ROEROAA EA 
Bean Moaganckon. max Ad HMar apaaru Hynar roma uacm 
34 WTHHHS. n Tu naamua Hktar paan cacu KOMNHAuH  cHoVEe 

“Băcani. navk Onvapro n Mupuk npu AH Apou ROEROA. n păi : 
H Hmaa  Hynarp Banica wm Spon EOEBOA,. rakOM M4aTHa. paqu. 
“TH ROMnaun, UTO ag Hâku H3rH&an POPrAa. H AHNoru AA4H 
A0EpUH n Mâp'TYpucuan rip'&a, HAc Ba cete CROHMH Atamu. ma 
Ad lia Apzitaru Hynar BEA ceao Hi BX NOag, tao ECT craznu 
NOcTagaun'k _wp CTApoaaano. HI HUETO Aa ne HMaeT ch vuu- 
UI4PH 82 „TOP uacT. Î komw ck anu KPHE sa 'rom wW'Tunnz, 

„Lâpt Az3Hitau WPUEkATU Han &24u K'Po Ad Hmaer: R238paruru 
:HNHATEBU THy Runa „nin'kau H 8 Boan, urme Aaa  Hynar. u
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CEDACT APBXUTE GOT HUNk Tora, TAKO Ad fcMH 3HâTH, H cz 

HM BANHC Hanu, H HâK Ad HE BZALT. 
nuc $ rpaaă xoTrun. 

Pecete în ceară neagră, 

Adică eu Gheorghie parcalab de Hotin, dăm ştirea 
cu acest zapis al nostru, cum au venit inaintea noas- 
tră Ihnat din Bădroseani şi au mărturisit cum au cum- 
părat el Ihnat şi cu socrul său Văscan şi au cumpărat 
parte de ocină de la Petrică Banciu, ce are în satul 
'Bădroseani, şi a dat 80 taleri turceşti pe acea, parte, 
ce a fost cumpărat-o în zilele lui Bogdan Voevod, şi 
iaste despărțită și stălpi puşi de Babici, ce a fost păr- 
-calab în cetatea Hotinului şi sânt 4 stălpi puşi în sat 
și 4 în câmp în țarină şi făneaţe, şi au avut Ihnat şi 
cu Văscan şi zapis de la Petrică Bancea pre acea 
parte de ocină, ce le-a fost vândut-o lor, însă au pier- 
„dut aceale zapise, când a venit Mihai Voevod în țara 
Moldovei. Aşa să aibă a stăpâni Ihnat acea parte de 
ocină. Şi iarăşi au plătit Ihnat pentru ai săi comnați 
fii lui Văscan, anume Onofreaiu şi Mircea în zilele lui 
Aron Vodă, şi a dat Ihnai pentru ei 44 taleri și 2 boi 
și a avut ihnat zapis de la Aron Voevod, cum au fost 
plătit pentru acei comnați; pre carele iarăşi l'a fost 
pierdut atunci; şi mulţi oameni buni au venit şi au 
“mărturisit înaintea noastră despre aceasta cu ale sale 
“sullete. Astfel să aibă a stăpâni Ihnat în sat şi în câmp, 
cum s'au îost pus stâlpi din învechită vreame; şi nime 
să nu aibă a se amestecare în acea parte, iar cui i se 
va părea cu strâmbul de acea ocină şi ar putea să o 
răscumpere, unul ca acela să aibă a întoarcere lui Ih- 
nat cei de mai sus (ziși) bani și 2 boi ce-a dat Ihnat; 
şi să aibă a stăpânire ocina aceia, cum ne iaste Cunos- 
cut, şi în acest zapis al nostru. Şi altfel să nu fie. 

Scris în cetatea Hotin. 

Cf. Surete ms. XXVI 763, Gheorghe parcalabul de Hotin a avut 
cea mai lungă durată în această dregătorie. Apare parcalab de Hotin 
-supt lancu Vodă Sasul 7088 cu Toader, 7089, tij; e înlocuit în 7090 cu 
„Petre de lancul Vodă ; sta departe de boerie supt Petru Vodă Şchlopul
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între 7090—7095, când iar apare parcalab de Hotin cu Cucora; parcalab ia 7096 i se dă numele de Izlozeanul (din Loziia) şi are de soţie pe Cristina; în 7097, 7098, 7099 şi găseşte tot parcalab, Supt Aron Vodă şi Ştefan Razvan e înlocuit cu /on şi Oprea; Tocmai în 7105 apare iarăşi parcalab de Hotin supt Eremia Moghilă Vodă între 7105—7108 Martie. , 
De la 23 April—27 Iulie, deci irei luni, ţara Moldovei a tost scăpată de Mihai Vodă Viteazul. De aceste vremi face pomenire is- pisocul că ihnat din Bădroseani şi-a fost plerdut zapisul cu carea cumpărat de la Petrică Banciu „când a venit Mihai Vodă în ţara Moldaviei« Tot aiunci — adică in 7109 de la Aprii la luli a mat pler-: 

Gheorghe mai rămâne parcalab de Hotin şi în anii 7109-7117, supt C. Vodă Movilă, apoi nu se mai întăineşte, ceia ce arată căa murit. 

  

88. 7/1 Ianuar 1] (1603) Iaşi. Eremia Movilă Vodă întăreşte măn. Răşca dania făcută de Agatia fata iui Iscac Golăe log. în satul: Mascurei la Tutova, Da 
. | T Hw Epemia Mornaă BOEROAA. BILE  AMACTIl Fell Apă- Bentau  Moagagckou | co Hpinac np'ka hamu un fip'a, Hauihaut Boakpn kn'krrnrl Slraxita azipa | nana Ik aorozera. menai ne: NOHVEAEHA.  AHHNIpHcHAGRana | n aaa cr'ku monacrup Paucmbu,. HACK tc? ypam. cre apxiepapka | n SHAOTROpUA XE Hnkoaat. FAHO ceao Han'k atzekvpeu. urpo | 8 Boaocm Tgmon'k, n ca se CEM AOXOAcAM. H ru dAA4 cpeipo. un ckor. un | mura, vi CBE: Aro Hmană, pase'k apvriu wruunu, NOTA HHAE EHAA Umana, d ALUN A4EEHHUH EVA n ca Rec CăBOp Wr craa monacrup Pau- CT'H. Aa umar cu C&TROpPHTH nasa. wm POA, 409 ro4 |n WBHY4 XpucTitancromv 34K0HY. ă apvriu com d'kru en, ua | EHVHATH. Han WT  capoac'TBoRe Ad HE HmaroT Smniuarueit, 85. en | Aaanie, cauno Aană npka namn. a ga HHUIRK W9THHHH WK- pom | ceao ABCEVpE, d WHH Aa Haar u BHVKORE, 'POro pAqh: Adi | H DOTEpzAnau ccm c'r'ku atonacrup. Paucrku mos pr: PEIENOE, | CEAO Mzckvpen. kako Ad ec crm'ku MoHacTup. N GOT MAC. H CA EzcEM A0foaoa | n nt pa ck ne OYAHi aer. mac tdc BATo “par. re, di, 

” Tenanz peu, Grponu Bea Aoroder vuna. n uenaa. 
—r Ilzrpauke 

Iw Eremia Moghilă Voevod i i - > » Cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră
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şi înaintea boiarilor noştri cneaghina Agafia, îata lui pan 
lon logofăt, de nimene siliţi nici învăluiţi şi a dat stin- 
tei mănăstiri Râșcăi, unde iaste hramul sfântului arhi- 
erarh "Şi de minuni făcător a lui Hristos Nicolae, un 
sat anume Măscurei ce-i în ținutul Tutovei şi cu toate 
veniturile, şi tij a mai dat argint și scule și.țigani, şi 
tot ce a avut prin alte ocini, pe unde le-a avut; iar 
ai noştri rugători egumenul și cu tot săborul de la 
sfânta mănăstire Râşca să aibă a-i face pameate din an 
în an după obiceaiul legii creştineşti, iar alalţii din co- 
pii ei sau nepoți sau din neamuri să nu aibă a se a- 
mestecare în a ei daanie, cât a fost dat-o înaintea 
noastră ; iar în alte ocini afară de satul Măscurei, iar 
dânşii să aibă și nepoţii. Drept aceaia am dat și am 
întărit înşine sfintei mănăstiri şi de la noi şi cu toate 
veniturile; şi altul să nu se ameastece. 

Domnul a zis. Scris în laşi la anul 7111 Ghenar 1î+ 
Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 

Pecete mică sfărmată. Stroici logofăt —- Pătraşco 

Original hărtie; ne-a fost comunicat de P. S, S. Iacob al Hu- 

şilor. Ct, Surete ms. XIV 734, 

89. 7ill April 8 (1603) Iaşi. Eremia Vodă Moghilă întăreşte 
lui Caraiman pah, cumpărătura ce a făcut cu 500 taleri în Păuleni de 
la 30 răzeşi, 

Iw Eprmia Mornaa BROEBOAA BÂEIO MacTiie renApa 3EeMAn 
moAgagckon, o npinaouk | mpa Han n np'ka | haunan Ee- 
akpu, Epeaira cun koamn. n Mapiuka Azipa Ijlebva. n Cannka 
Aaa nzrpv. n Mazun | cn Mapinun, u roaarp n Hekura 
cnoge wnamko. u pun cu Magiuuu. n aok'k Aziua Togpociu. 
n Poman | ee Eua Kvnna uacr AvkH chih Laura. n daăau 
Hynamr cnoge Maginun. n Gaga n Bperrk cnoge muia, n To- 
Aocka | Azia Lewprie. n Tanrogie Hi Suanmon choge Hknăop. H 

Ijiegan cun Iwn. n Ijlegpva n Gnmiwn cnoge | Hynar. n Toao- 
câra | azipa Gian. n Lanropie en Gronka, ee BHA KVNHA 
uacr Izkvpag. n Annncira Azipa | pura, n Toagtp n În cHoge 

Togocin. ăi Amon n Luwprit ca Eparie HX ee BĂAH KviiBA WacT 

Han n Hu | n Scn BpaTie N MAEMEHHKORE HK. E2CH SHVKOBE UI 

Surete și Izvoade, Vol. XĂ. 8



— 114 — 
mprbwuwkoae lava u Ilerpuki. no HX  AOEpSI ECAH | HUKHM Hi2 NOHVĂEAEIH.  ANHTIpHCHACZAHH, n npoAaiu HX pater WTiuv. n A'kAnuhv n BuRviacnie com (Hcnncok sa caka'kmeacmao kako coBH H3TVEHA NpHRHAie WT RonckH n GOT A'Exoke. exe ce'kaereacreogaan | np'ka, renagmu. EAHO ceio Hanm'k Ilava'Ruiu. HA, "PVplEM n9- PSUH. CA CTABH, V Tom norouu u ca keo | sa mana. v BOAOCT TACROAMV. Pa NBOAaan  Hatueat B'kpomv Roa'kpuns nanY KBPAHMANV. BEAHKOAIY | uauiHukV. Sa nr emo TAdEpu cpeăpanny. A Ezcratuuic'k nam a'kpuiu FAPAHMaH Bean uauuHuk, "Pa | NAATHA Bâc Henoană. oră Bumenucanniu nisi. v pVkH. Bach RHut- pereti î$. râa. | mm pan roe BHUIENHCAHHOE.  Râko Ad cer EMY H GOT Hâc Vpuk. H WTHHNV. cz Bacem A9Xoaoa. n un | aa c HE VmHinăsr, nuc v tac. adp “*3pa an n. Grponu. geniu A9roder vu n nekaaa. 

vUHHHTE cuv Spuk o Avaurpr 

Ilw Eremia Moghila Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei; adecă au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noștri boiari, Eremia fiul Cozmei, Şi Măriica fata Șfefului, şi Elinca fata Pătrului, şi Maxin, fiul Mariţii şi “Toader şi Nechita fii Jai Ionașco, şi Frim fiul. Mariţei şi Dochea fata Todosiei şi Roman care a cumpărat partea Lucăi fiul G/igăi ; şi Alexa şi "Ihnat fii Mariţii, și Sava și Cristea fii Mică; și Tudosca 

Ihnat şi Tudosiia fata Simei şi Gligore fiul Sfoicăi, Care a fost cumpărat partea lui Păcurar, şi Annisia fata Grigăi şi Toader și Ion fii Tudosiei, şi Anton şi Ghiorghie Cu fraţii lor, cari au fost cumpărat partea lei şi Neacșăi şi toți frații şi verii : lor, toţi nepoții şi strănepoţii lui Paul şi Petrică de a lor bună vreare, de nime siliţi nici învăluiți şi au Vândut a lor driaptă ocină și cumpărătură din ispisoc de mărturie, cum sin- guri şi-au perdut privilegiile despre oșteni şi despre Leahi, cari au mărturisit înaintea domniei meale, un Sat anume Păuleanii, la apa Turiei, cu heleşteae în a» cel pârău şi cu loc de moară, în ţinutul laşilor ; acela Pau văndut credinciosului nostru boiariu pan Cărăiman



— 115— 

anarelui paharnic drept cinci sute taleri de argint; şi 
s'a sculat al nostru credincios Cărăiman marele pa- 
“harnic de a plătit toți deplin. acei de mai sus scrişi 
bani in mânule tuturor celor ziși mai sus, 500 taleri. 
Pentr'aceia cel de mai sus scris cum să-i fie lui și de 
la noi uric şi-ocină Cu toate veniturile ; şi altul să nu 
se ameastece. 

Scris în laşi la anul 7Ill April 8. 
„Stroici marele logofăt a învățat şi a iscălit. 

„„să i se facă lui uric“. + Dumitru 
Original hărtie; pecete mică aplicată pe hărtie: 1 Iw Gpemira: 

“MWornaă BROEROAA. Cap de bou, Cf. Surete ms. XXXV, 275. Să se 

-pună în legătură acest ispisoc cu cel publicat de noi în volum. XIX 
“11 seq. cum .şi cu cele publicate de M. Costăchescu în revista Arhi- 
-velor |, 121, din '7060 Mai 6, 7092 Noemb. 17?şi 7111 April 1. (Cr, 
Surete ms. XXXV, 133). 

Cei 2 răstrămoşi a celor 30 de urmaşi au avut uric de danie de 
-1a Stefan cel Mare şi uric de întărire apoi de la Bogdan Vodă. Ele 
“însă s'au pierdut în răzmerița oștilor şi când au mers Leahii în ţara 
:Muntenească, probabil cu Simeon Movilă Vodă, pentru a-l pune în 
scaun la locul lui-Mihai Vodă, în 7109 (1601). In adevăr în 1. Bogdan 
DSief. nu se găsesc nici Paulenii pe Turia nici Paul şi Petrică, cela 
ce arată că uricile bune pierdute au rămas. 

In i April 7Ii1 cei 30 strănepoţi ai lui Paul şi Petrică îşi scot 
uric de proprietate de la Ieremia Vodă; odată stăpâni pe noul titlu 
de proprietate ei îşi vând ocina lor cu 500 taleri de argint lui Carai- 
man paharnic, Probabil că acesta ca boer mare de divan a mijlocit 
la Vodă scoaterea uricului — Caraiman paharnicul din 71l! April 8, 
e cunoscut în diplomatica internă, ca boer în divanul lui Eremia 
“Moghilă Vodă. E! apare comis în 7106 (1597) Sept. 19 Stetaneli Doc. 
Câmpulungene 434); în 7106 (1598) e rădicat paharnic inlocuind pe Bâr- 
:noschie, care e înaintat postelnic și Ghiorma e rânduit tomis în locui 

lui (Surete I1I, 361). Cum însă postelnicia a suferit atunci mari fră- 
mâutări, căci se găsesc Drăgan în 7107, apoi Gligore in 7103, apoi 
M, Trifan în 7109, cei 2 boeri sânt dați înapoi în slujbele lor, Bar- 
novschi iarăşi paharnic şi Caraiman comis în 7108, iar în 7109 Ca- 
raiman e trecut paharnic, slujbă în care îl găsim din 7110 până la 
“7114 ca să apară în 7118 supt C. Movilă, 

Se vede că Caraiman pah. era rudă cu obştia răzeşilor din Pău- 
leni, căci altfel nu înocăpea să cumpere de la cei 30 strănepoţi tot 
satul Păuleaaii cu 500 taleri. 

90. 7/11 Mai 12 (1607) Suceava. Eremia Vodă Movilă întăreşte 
:Lupului Stroici vel logofăt cumpărătura făcută cu 20 taleri în Hărpă- 
eşti la Cărligătura de la nepoţii Sofroniel, 

+ Iw Gpemira Alornaa Borgoaa. "Bătilo aac | Ture „renapa 
„Beman Aloaaagekou, cit |.(npinae np)ka naan n mpa nana
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-Boă'kph ca(Sra nam) ASmuTps n par ero)... n Papua n Bpan” 
ero Fewpri | n ceerpa HX Mazpena n Auntcia cuoge caRn BHVUH,,, | 5... cHoRe nzRvpap Bivun Godponin. no uk acnpon Boat, HHRHM  HENONVKALH | anunpucaoganu. n npoaaaii HX page WTHURY H Akai. mperaa | uacr wm ceao: Apuzueip. Ta npo- AdAH Hâuiemv B'Epomv n noun'rennomv BoA'punv nanv | Grgonur BeAHKoav  Aorod;erv, 34 Aga asckr T44Ep cprăpzanuiț. ka pa=- AH KAkO Aa ECT mr | n ww ac Wrhuna H Bukvmarile ca EaceM ACXOAOM. n HH Aa c He vmuuiaerr, 

Tenanz peu. v Gvu. garw =rapai Mau ei 
= Epenia Rackuva 

Iw Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu: domn ţării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră: şi înaintea boiarilor noştri, sluga noastră Dumitru şi: fratele său... şi Gavril şi fratele său Gheorghie şi su- rorile lor Mărena și Annesia, fii Savei, nepoți... și... fii lui Păcurar, nepoți Sofroniei, de a lor bună voe de- nimene siliţi nici asupriți, şi au vândut a lor direaptă: ocină şi moșie, a treia parte din satul Arpășeşti aceia 

In Suceava la anul 711] Mai [2 Domnul a zis. — Eremia Băseanul 
Original hărtie. Cf. Surete ms. XLIV 52. Pecete mică aplicată: pe hârtie romboidală Supt 'vată e stricată. In dos se Citeşte nota ș: mOppfacoti ets înv xaphiyatpae, 
— Arpășești ne duce la tulpina Arpaș, derivat din magh. draq, | orz; deci familia Oarză, aşa de des în onomastica rurală, £ per 

  

91. 7111, Mai 20 (1603) Suceava. Eremia Vodă Moghilă tată reşte lui Grozav diac şi fraţilor săi Drăgan şi lonaşco spatarul cum= părăturile făcute cu 660 zloți in Oteşti de la răzeşi. | 1 Hw Epemita Moruaa BOEROAA.  Eitito Macri TENApZ- BEMAH  MWAAaEckon. Wa npiu | acut Hp'EA hamu î fp'ka, Ha— IHAMH MOAAAECKHAMH Boa'pu. Biauknan n MaAHMH. cavra nau | uper'E n par ero Lanropie îi ABinian. n ctcrpa uk duca



— 117 — 

eng. lediu. Buvun ru Îlean. n avi BX | camona cuie Aradiu. 
„auvi Ileau npkwuvk H'krzen, ao uk AoEpon Boa'k Hnkum Heno= 
NVMAEHH. | H AHHNGHCHAOBANU. HI NpOAaai HK NpaB9 WTHUH. H 
AA, "w: Hchpugnaie Sa Bucavenie | uro Hatăaa. Baba nk 
“M'kra cor aia BRosgoal Wr PpETaa uacT UETBPATAA <uacT GOT 
„eco WTewm |. ma npoqaan, cavsn Hamemv Lpoaa. Altak, 84 
ABk cra 8407 arepekiy, n Wru npinaourk | mpa Haaiu Ă 
-MpEA Raman BOA'kpH, 'TO4AEp CHA ABATOTA. BHVK CTAHH. H 
-nat(mc) uk -ero (dres numele şi şters: fluka) cuza H'kraen n 
„BHVkA er poa. Mzprnn. n Bpar en Bzaan Buvuun Gunn, 
„mpkeonvun cron, | io nt qoapon Boa nnkua HENOHVK AcHH. 
Îi 4 HHOpHCHAGBaHNt ÎĂ NpoAa4n Hk Mpator Goriui Haka 
HAN | WT TH BHUUTIHCARAL  MpHRHAHAX, EH WT TOre ce40. W'T 
-MeTBAZTăA uacT 607 uacr Gron, 'Tperaa uacr Pă poa | 
Maki cavsu name [posagv Alta Hi Aura u Hwnawukv. 
CNE&TZpEA PaAti CTO ui AEBET ACCEPT B44T PATap | CKAX. H VTOA 
mu opinat noa, Hamu n npka naunan Boakgu Icon n 
'Epar ere crgon, un Muyanaz ui cecTrpu uk wantana n Hacraria 
cHoge aattu. avu Granen npkenvun Grou.: 110 Hk ACEpon 
BOA UMBHAL HENORVE AH. H AHUUPHCHAOBANU. Îi Npoaasu Hk apa 
BOR WTiuuv Î A'BANHRV. W TU "EMUITIHCANHE nn | Bitanay. 
CEAO, FANA BVkAT 3a acu aa He Kona UTo Ha hpvervpaTra. Sa 
TO Hi ABA AECE'T BA4T TATAp | ckuy. 'Tâ npoaaan. camoav. 
CAVSH HaUItMY 790348. Hi BANAATHA HCCHA, HCHOAHA 17 Np'Ea, 
Mamu. n w | mom. TPakoatpe npiat np'ba, Han. n mpa, Ha- 
„uiumu Boa'kpu XRSga n Bgar tr. 3akapita n XHauii. | cuc mun. 
EHVIjI EzAduw, 110 Hf ACBBOH BOA'E HHKHAL HENOHVKAEHU. Hi de. 
-HHNGHCHACEAHU, N NBOAdAn | HX Npagor wTiniv Hi AkAHnHv. 
-AOTHX EHUINHCAHHL NPHEHAHAY: H GOT TOP CEAC, GOT PBETAA UACT 
-407 | mac Bzaau. NoASRHHA. Ta MpoAdAn cavsu Hawtmv, Lgoaaav 
Atat. n Aunranv. n Wwnarukeu. să cro-u Mer | Ati Saar 
TATABCKUX. TEAM PaAH RAR Ad EC HA. HOT Hac WPHHHH AH 
+BHKVNAENIE. Fă RZCEA, AOXOAOM H HE | Ad € HE: VMHIUAET, Ne V 
+Gvukak. | 

Baa'kr “App, 
Man k 

Tenana pr, - m Gprmia Rac'knSa. 
-BEĂ AopodeT vu. H Hekaa 

Grponu Bra awroder
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Iw Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi: înaintea a lor noștri mo!doveneaşti boiari a mari şi a mici sluga noastră Cristea și frații săi Gligorie şi Dă- mian şi'sora lor Anesiia fii Pelii, nepoți tij Pelij şi nepotul lor Samoil, fiul Agaiiei, nepot Pelii,. strănepot Neagăei, de a lor bună voe de nimene Siliţi nici învă luiți. şi au vândut a lor direaptă ocină şi moșie din _direase de _vislujenie, ce le-a avut baba lor Neaga de la Ilie Voevod, diiâ treia parte a patra parte din satul: Oteşti; aceia au vândut Slugii noastre lui Grozav di- iacul drept 200 zloți tătărăşti. Şi de asemene au venit. înaintea noastră şi înaintea a lor noştri boiari "Toader fiul lui Dragotă, nepot Stanei, şi semințenia lor C, Goian, fiul Neagăei şi nepoata lui, fata Mărenei şi îra- - tele ei Bălan, nepoți Stanei, Strănepoţi Stoii, “de a lor bună voe de nime săliți nici învăluiţi şi au vândut a: 

hăilă şi surorile lor Oliiana şi Nastasiia, fii Albei, ne- poți Stanei, strănepoţi Stoei, de a lor bună voe de ni-- mene siliți nici învăluiți şi au vândut a lor dreaptă ocină și moșie din cele de mai sus scrise privilegii și satul, o bucată de pâdure însă nu tăiată, ce-i la Brus-: turata drept 120 zloți tătărăşti; aceia au vândut-o tot: Slugei noastre lui Grozav. Şi într'acestea iarăşi au venit inaintea noastră şi înaintea a lor noştri boiari Jurj şi iratele său Zaharia și Hilip, fii Mușşei, nepoți lui Bălaci, 

parte din partea lui Bălaci Jumătate, aceia au vândut Slugii noastre lui Grozay diac și lui Dingan şi lui 1o- nașco drept 150 zloți tătărăşti. Drept aceia ca să le:
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fie lor şi de la noi ocină şi cumpărătură cu toate ve- 
niturile. Şi altul să nu se ameastece. Scris în Suceava 
la anul 7111. Mai 20. 

Domnul a zis, vel logofăt a învăţat și a iscălit. 
Stroici vel logofăt — Eremia Băseanul 

Original hărtie Condica doc, XIX, 1î. Este un suret „de pe 
sărbie pe limba moldovenească am tălmăcit eu ta anul 1811 Noembre 
14 clucer Pavel Debrici ot Mitropolie, cf. Condica doc. XIX 10 (într'un 
caet cu alte surete mai vechi). Pecetea mică apiicată în ceară roşie, 
căzută. , 

lată cum rezumă Cartea de judecată din 1812 Martie 15 cu= 
prinsul acestui ispisoc: 

„. 7111 Mai 20 (1603) ispisoc de la domnul Ieremia 
Movilă Voevod, ce este la răzeşi cu care on Criste şi 
alte seminţii din Neaga au vândut din a trie parte a 
patra parte din sat Oteștii lui Grozav diiacul deci va 
intra şi partea asta a răzeşilor la partea Magoşei fetei 
Niagă.i... 

Tot în aceiaşi carte de judecată din 1812 Mart.15 se citeşte: 

„întăreşte lui Grozav o bucată de pădure întreagă 
cei pe Brusturi, şi fiind ispisocul stricat nu să înţeleg 
vânzătorii ce numai preţul 120 zloți tătărăști, şi încă 
acei vânzători au fosi nepoți Stoii, dar din care rod 
nu se cunoaşte.“ 

Din acest ispisoc cetim următoarele încrăngături de neamuri, 
urmaşi al Neagăi, strămoaşa vânzătorilor din 1603 Mai 20, şi contem= 
porani cu liiliaş Vodă din 1434, căruia îi face servicii şi-i dă uric de 
slujenie satul Oteşti: 

Neaga la 1434 

  

  

Pelea Stola 
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| 92. 7771 Iunie 4 (1603) Suceava. Eremia Moghilă Vodă tată. reşte lui Drăghici stăpânire pe 2 Părţi din jumătatea unei jumătăți din Dragomireşti pe Părăul alb, cumpărată cu 300 zloți de Ia străne. poții lui Ivan Uscatul. | 

Hw Epemiă Moruaa EOFROAd, BAiIO AACTIo renApz sm DM oapănekou, AdAH EcmH caSsu hauemv APArHu5 Hi kenu cu Spara wr noaseuua CAO ADAromHpiu. aer UACTH. To Ha E'EAom riomouk n ca. mkero sa mau ua TOAke norouk uro GOHH cogu KSnnau wm BpaTia cRoa wm 443% n wr uerp'k co Main. EuSun Hans Yenamsa 34 'Tpu cra sar TATAgcRHj. WT Nphanale sa BHcAGehit uro uaaa A'Ea HX Han Ycharta OT Haira n corp Gredau EOFBOAH. ka paan KAKO AA Ec nma H 607 Hâc cornu în EHkSnachie ca zeta dOXOACA. Hi HN AA € HE Smnuiaer, 
Lena peu, He $ cSu, a'kr =+ pai tn A Grponu ea A0r$T Su, n uenaa, Grponu nckaa 

= Bzckiva, Pecete în ceară aplicată, 
- 

„Iw Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu: domn (ării Moldaviei dat-am înșine Slugii noastre lui Drăghici şi femeii sale Urâta din jumătate sat Drago- 
moară în același Părău, pe care Singuri ei le-au fost 
Cumpărat de la ai săi fraţi, de la Lazor şi de la Pe- 
trea, feciorii Malinei, nepoți lui Ivan Uscatul, drept trei 
sute zloți tătărăşti, din direase de vislujenie ce le-a 
avut bunul lor Ivan Uscatul de la lliaş şi dela Stefan 
Voevozi. Drept âceaia ca să le fie lor şi de la noi 
ocină şi Cumpărătură cu toate veniturile și u 
se ameastece. ŞI altul să n Domnul a zis. 

SI Scris în lași la anu] 7111 lunie 4, 
Stroici vel logofăt a învățat şi a iscălit, Stroici logofăt. 

“i Băseanul 
ezi ct. Surete. ms. XăVI 769, Despre urmaşii lui Drăghici Uscatul 

V oc. din 7113, în Surete II, 163, Asupra acestei cărți este un 
regest îa perilipsul de acte ce ie avea vornic C Palace Obărşia, Dragomirești ŞI Măleşti, de pe traducerea lui Gh. Evioghie 
dascal din 1783 Noembre 29, &. Surete ms. XxxI 76 EVlog 

În
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93. 7111 fuli 11 (1603) Iaşi. Eremia Movilă Voevod întăreşte 
-popei Gavril şi la ai lui stăpânire pe a patra parte din Popeşti, pe 

“Nărnova (Lăpuşna), cumpărătură veche a părinţilor lor. 

+ Hw Epemia Mornaz Boegoaă Băieto MACTILIO TEAPA 

B6MAH AWDAAĂECKOU | CO renAEMU. AdAH h NOTEPZAHAH - ECMH. 

MAEMHKOaI,  Hamna nonv Lagpua n par er | non Toaasp.-ui 

ENVKOM BX CAVSH: Hăui, ÎWHamko, AÂrdk H EpATY CEOEMV, CHOBE 

asruuv | n mu Ilerpu u Hortzekva 4 cecTpu HK Îireauna cHOBE 

MZBAckaH. UK IIBAEOIO | WTHHHV Hi KVIEAKHO, (WT HCrIHCOR, KV 

“meknio. 6 (WHH. nataan GOT AĂAnApă | EOEBOAĂ. WerEpzTaa WAcT 

wm ceas nonen, uro cm voyem uropha'keei “Ha Hapnoga. | o 

BOA9CT AAOVUIHOR H cz M'kem 3ă CTAB H MAHHU. WTo Taa Wer- 

BpZTAA WACT.CEAO | Bira9 KVeXKHO BHUNHCAHHHAL.  MABHHKOM Hâ- 

nm. non Tăgpua. n non Toaatp n Tu | Bparv uk acra Hi 

cteTpui H Nzpăcka. WUH Eiipesennu | îconaulkv Alrak. n nae |: 

minunea er Îlerpu. n orizekva n cecmpu HX nreanuu. WT 

AnreAuna. AZUA ! 44309, 34 CTO BAâT, TAPABCKUL. WT VpHk 

EVEN. EX Wmăa. Wuz cu | aa30p wm (Gredana BotBoai Maa= 

AP. ka paai Kao Ad £CT HM HU WP hac] Sp. H W'THHNYV 

-H CA BaCEM AOXOACA. A HH Ad CE ne SmnuiatT, pe, ch. | 

„AMETOAI, HAINA, 
Ilue oy tac B4TwW,. “tâpal ta ai 

Tenana geaka. (|. p. mică desprinsă) 
Grponu Bea aorodeT oyu. H HCkAA 

- Grpwuu AawrâT 
4 Hekoap 

lw Eremia Moghilă Voevod cu mila lui Dumnezeu 

-domn țării Moldaviei ; adică domniia mea am dat şi am 

“întărit înşine rugătorilor noştri Popei Gavril şi fratelui 

său popei Toader şi nepoților lor slugilor noastre lo- 

-naşco diiac şi fratelui său, fii lui Loghin, şi iarăşi Pe- . 

trea şi Popăscul şi surorii lor Anghelinei, fii Părascăi, 

a lor dreaptă ocină şi cumpărătură din ispisoc de cum- 

părătură, ce ei lau avut de la Alexandru Voevod, a pa- 

tra parte din satul Popeşti, ce iaste în gura Ciurilea- 

“sei la Nârnova, în ţinutul Lăpuşnei și cu loc de hă- 

Jeşteu şi de moară; care acea a patra parte de sat îu- 

-sese cumpărătură mai sus scrişilor rugătorilor noștri
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popei Gavril şi popei Toader şi iarăşi fratelui lor Lo- ghin şi surorii lor Părascăi, părinții nai sus Scrişilor [o- naşco diiac şi seminţeniei sale Petrea şi Popăscul şi su- torii lor Anghelina, de la Anghelina fata lui Lazor drept 100 zloți tătărăști din uric de Cumpărătură, ce Pau a-- vut părintele lor Lazor de la Ştefan Voevod fânărul, Drept aceaia ca să fie lor şi de la noi uric şi ocină şi cu tot venitul. şi altul să nu se ameastece înaintea acestei cărți a noastre. Scris în laşi la anul 7111. luli 11. 
Domnul a poroncit. 

Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit, 
Stroici logofăt + Necoar.. 

Arhiva statului Chişinău, 
„In Popeşti, pe Nărnova, la Lăpuşoa, spre Prut proprietatea a curs astfei : | 

Lazor stăpânea pe la 1520 

- Anghelina vinde cu 100 zloți a patra parte din Popeşti supt Ales - xandru Vodă Lăpușneanu la patru fraţi: 

x 

. | 
popa Toader, popa Gavril, Loghin, 

| 
Părasca 

x lonaşco Petre, Popăscui, Anghelina 
diac 

PIN 

(1603) regeste. Pentru Mirceşti 
94. 7712 20 

+ la Vaslui. 

„Un zapis prin Care un Costantin să eşti şi Mărie fămeaia lui Costandin direaptă ocină şi moşie din sat din tea mânisa a Mariei fa ii unuia Parfenie drept un b 
În dos zice: „pămănt din Loghin“, Din Perilips-ul de pe scrisorile ce au Mirceşti de Ia ținutul Vasluiului, 

n Marii ot Cră-.: 

arătat răzâşii de mosia: Cf. Surete XXVI. 333” , 
nana IN
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95. 7112 Decembre 21 (1603) Văsiani. Eremia Vodă Movilă * 
întăreşte lui Nicoară logofăt cumpărătura făcută cu 200 ughi şi cu 28: 
taleri părţi în Ruginoasa, şi o casă în Oniceni de la Dumitru Rugină.. 

7 Hw Epeatira Mornaa Boegoaa BXiE Mâcriete PeNApz 
aeman AMoagagckou. | 60% nipinac mpa, Ham. n pă naum 
Boa'kpu, nau goa'kpun B'kpnin. Hukoag aorozer | ca can Bannce 
sa ce'karkmeacrao W? Boraat AB9pHuk. n WT Îwhaue Bvyruu: 
n Tanropie| Airak wr Illuku. n non ocru wr Xzactperanu, 
n we Illoarva n nparapu wr par Ilrku. [n Apzran wr 
Iusaykun n Hecngop wr Oapouanu. n Hi AHorH Aa AoBpH 
H CTApu. | tao HIPÎHAE NpEA, Hai ĂVAnToV cH2 BAXAVIdNEn. BHVE 
Wapinken npkwnSuar rain | azipn Haann nnrap no er ao- 
BpOO BOA. HHKHA  HEIIOBVEAEN. 4HUNBHCHAOEAN. Îi NPOAdA ESI 

| npagor wrunnv un akanunv, wr cedo Pruynnoaca. WT 'Tperaa 
UacT CE40 MOA0RUHA. | uro c'k ev u3ăeper n ca aer 34 cTag: 
H 34 MANN. TA MBOAdAN Bhiunncannoatv | Boa'bpunv nat R'kp- 
mom Hukeap asroder sa AB'k cTa vropekUX. H EAHH KOH 40 
EDE | H BANlAATHA EMY. MCNAZHO, H TH MPUNECHA IIpEA, Had 
canu 3anuc or Tilunua | anpoa. n Launrogie Illkeranva un nora 
"Toanrp we Iempepu. u Vaggua cor raw. n Hekndgog | wr Oeo- 
pouanu. n ESpavra. wr Illiku. n Psesa găraman wr Mupueipu, 
taKOXK Matu | MpÎHAE DPEA HU. Tu Enitunneaniin  AvanTrov” 
Pvmunz cz MON BăcHale BEHYK | WHUUANVA H DPOAdA Bor Npagote: 
WTHHHV. H A'EARUNV. EAHa A04i. 4WWT CE4O GOHHUAHH | 3a sa 
AFCET HU WcHA PAA. CPEEPAHAL. H BAA4THA EAV HCIAZHO, ToE: 
EIUINHCAHHH | Kâko Ad ECT Ev Hi OT Mac VpHR. H GOTPHHNV, Hi: 
CA BZCEA AOXOAOM. H Hi Aa ce He SmMâ | tuacT, nuc v BacHraH, 
AT +3pei. AK, Ka, 

Pocnoanz Rea. 
Grponu Bta acroder vu. n nekaa, 

Crponu awrdTr -— Hunoap 

Iw Eremiia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne-- 
zeu domn țării Moldaviei. adică au venit înaintea noa- 
stră și înaintea alor noştri boiari al nostru boiarin cre- 
dincios Nicoar logofăt cu unele zapise de mărturie de: 
la Bogdan dvornic, şi de la lonaşco Buhuș și de la 
Gligorie diiac din Schei, şi popa Costin din Heleşteiani, 
și de la şoltuzul şi pârgarii din târgul Scheia şi Dra-
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-gan din Pizdeani, şi Nechifor din Oboroceani și alalți „Mulți. oameni buni și bătrâni, cum au venit înainte lor Dumitru fiiul Bahluianului, nepot Maricăi, strănepot A- 

noastră un zapis de la Sința aprod şi de la Gligorie „“Schiopul şi popa Toader din Petrești, şi Gavril din Iași, şi Nechifor din “Oboroceani şi Burduga din Șcheia şi "Rusul vataman din Mircești. cum iarăşi au venit înain- tea lor acel de mai Sus scris Dumitru Rugină fiu popa “Vasile, nepot Oniceanului, Și a vândut a sa direaptă OCină şi moşie o casă din saţ Oniceani, drept 28 taleri de argint şi a plătit lui deplin acei de mai sus scriși ca să-i fie lui şi de la noi uric și ocină şi Cu toate ve- niturile ; şi altul să nu se ameastece. Scris în Văsi- iani, la anul 7112 Decn. 2], Domnul a poruncit, 
Stroici vel logofăt a învățat şi a iscălit. | Stroici logofăt - Nicoară. Origina! hârtie, Pecetea în ceară roşie, desprinsă, Pe dos se 

citeşte ua PVYUHHOaca = pe Ruginoasa, BANHE punk Ha wanukun = 
-Zapis uric pe Oaiceani cţ, Surete ms, XXI, 56. 

  

96. Fără an (cătră 7112) april 22, Tegeste. Pentru Mircești 
de la Vaslui, 

: : „alt zapis de la o Mărie fata Antemiei, precum au 
vândut dreaptă moşiia sa şi a frăținisău lui Ștefan din 

:Șasd pâmânturi diş Loghin.“ Dia Perilipsisul de acte ce au arătat răzeşii de Mirceşti, de la 
sțlautul Vasluiului, cf, Surete ms. XXI. 333, - 
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97. 7112 Mai 1 (1604) Iaşi (românesc). Eremia Movilă Vodă“ 
dă rămas pe vornicul Ursache că a cumpărat mai în urmă decât lonaşco” 

în Dragomireşti. 

+ Hw premia Mornaa BOEBoAa. B%Âro Macri renApz 
BtMan MOAAaBckOu. W% | NpinAc nprăa, renataun Honauko WT 

wEgzawmia KS Sprie BOpHHKVA | WUH câ NZ0AT AE daia „pnnaunrrk 

Avanun avkac. npunrpo wanna us av doc | mr kvaenzpa” Hu. 
HAUIkO MAN AC MVAPV. At FAT BOpHHKVA. AH aa wcopa 484 |] 
avut Tvaopa. AHH câT AHN Aparomupelpu. un Ww av docrv. 

EVANZBAT AE | per uuncnpesrkue 'Taqep. At ApUUNTV. WH av 

poem mn gansaro | pui ac dpauz. „piannTi avaanu arat. 
Uh av M2pTVpucHT, Ev cu av doc BaHavT | avu Foonauuo. 

Ati Avi ma am cokoPuT ki TOT căsarva Amin aubae: 

va | „avu. awk. u cav BEMUT cz die... WH av A4T7 pahac |: 
Hwhamiko [pe EOpHUk. Kd cz ca Ile, 

| V dc BART —+3p81 MAH A, 
COANA ptu. 

gta aoroder vu. n uckaa. Grponu 400r4T. 
—- Meneak 

Cî. Surete ms, XXVI, 756. In dos nota; 7102 (sic) Mai 4. Irimia: 

Moghilă Vodă dă lui lonaşco din Obârşiia pe o ocină tau cumpărat” 

de la sora sa Tudora din sat din Dragomireşti, cari mai pe urmă o: 

cumpărase și vornicul Ursache, dar lau dat rămas. 
lată cum se dă în regeste în perilipsisul de acte al Dragomireş-- 

tilor (Cf. Surete ms. XXXII, 768), - 

„O carte de la domnul lrimiia Moghilă Voevod, a: 
căreia velet nu se cunoaşte tot fiind tare vechi, ce scrie 
că sau pârât de faţă Ionașco mai de mult de cât vor-“ 
nicul Ureache, de la soru-sa Tudora din sat din Dra-- 

gomireşti drept 15 taleri de argintu; iar apoi ce hotă- 

reaşte mai gios nu se poate înţeleage din învechime.“ 

98. 7112 Mai 10 (1604) Iași. Eremia Vodă întăreşte lui Chl-- 

rilă stăpânire pe o parte din Drăgeşti, dând rămas în judecată pe” 

lonaşco şi pune ferăe 12 zloți. 

lw Eremia Moghilă Voevod, bojiiu milostiiu gos-“ 

podaru zemli Moldavscoi. adică au venit înainte noastră- 

şi înainte boiarilor noştri lonaşco Petilici sin Gheor- 

ghie şi Trifan şi Rusul, feciorii lui Andrei şi sau pă- 

rât pre sluga noastră Chirilă hănsărel pentru o parte:
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de ocină din giumătate giumătate și dintracea a reia 
parte, și dintraacea a ireia parie giumătate parte ce i 
“se va aleage din satul Drăgeșştii, ce iau fostu lui de 
cumpărătură dela Andrei drept 165 zloți tătărăști, încă 
în zilele lui loan Voevoda, au avut și zapis acel mai 
sus scris Chirilă de cumpărătură de la lon, marele va- 
tah şi de la ruda lui Diiac şi de la Macsin şi de la alţi 
oameni buni; iară acel mai sus scris lonaşco cu oamenii 
-săi au răspuns zicăndu precum acea parte mai sus scrisă 
de ocină au fostu... domniei meale şi cu tot sfatul nos- 
“tru... Să giure acei mai sus scriși... şi au giurat înnaintea 
noastră precum... acea mai sus. scrisă parte... în zilele 

iui Gheorghe: Voevod... după legea ţării... Chirilă sau 
îndreptat şi au pus fieriiu 12 zloți. Dreptu aceaia de 
acmu înainte să nu aibă al trage pe la giudecată nici 
0 dată înaintea cărţii noastre acesteia. 

S'au scris în lași la anii 7112 Mai 10. 
Domnul a zis. 

Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 
„de mine sau scris de pe orghinalulul, şi iaste în- 

tocma “Theodor Gaşpar sardar, dar fiind ispisocul sâr- 
bescu, de mine sau şi tălmăcit la anii 1828 Sept. 2. 

Copia am dat-o după condica Drăgeştior un gros volum legat 
în piele şi scrisă în 1828 de T. Gaspar serdar şi condicar de divan, 
(cf. Surete ms. XLIV. 1182—1244) şi cuprinde 174 de documente. 

| 99. 7112 Mai 15 (1604) Iaşi, Eremia Vodă întăreşte vânzărea ce o 
“face Drăghina Dinga, în Dolniceni, cu 86 taleri cătră seminţeniile sale, 

He Epemira Mornaa tocgoaa Bitto atacrite CNAA 3EM4H 
MOAAagekou. x npinacurk np'ka, nau | un np'ka naunain B0- 
dEpu. naum caSru. Lanropie Bone, n Topuk. n Hnkoap. n nsna 
n Iun n Epemira | n Illunreanu. u Mazpiusa. u Lon u_un Lun 
w Tsma. n Torocira. n Gogina, ca cterpa en Gannka | na cana dacT, Hi Biipiaa. ca Sanuc sa ceka'kreacTeo. wm ACRA EATAr, 
H GOT APAN ACBpin. Kako | vina, EAHa YăcT, 34 W'THHHY, COT „Aparuu. cun, Buprzaan. cuz Pomtarutto ee ec HAM natmentik | 
Back WacT £79 KOANKO c'k' uaărper, MUT CEAO WT Acannu'kuu. OT 
METEDPĂTAA WacT ceaa NOacRHHa | aa WcHA Aecrkr n ucr. 'Ta- MPH CPEBpBNAL. ho at irkpogațoa moro anue, a cer A'k=
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“TEACTBO | HU TAROKAEpE HP ac Aaau în NOTEPZAHAN ccm. Tla 
B2CBM EHDIENHCAHHHAL | KARO Ad CT HA A 7 Hac WTHUHV ca 

- BBCEM AOXOAOM, HI AA c He Vmhuacr, Np'EA ci aucrom | Had 
4uHm, Due v rac. gA'kr “apei. Man di. 

renatz Beata. BEA AOCOeT vu, m HckaA 
- Grponu aoror == Av murpv 

-lw Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu 
domn ţării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră 
şi înaintea a lor noștri boiari ale noastre slugi Gligorie 
„Boben şi Gorcea şi Nicoară şi Popa, şi lon şi Eremia 
şi Şiptelici şi Măriica şi Ion şi a/£ lon şi Toma și Totosia 
şi Sofiica cu sora ei Elinca, pe de o parte, și Chirilă cu 
zapis de mărturie de la Văscan vatag şi de la oameni 
buni, cum au cumpărat o parte de ocină de la Drăghici, 
fiul lui Birtălan, fiiul lui Romașco, carele iaste lor semin- 
țenie, toată partea lui câtă i se va aieage din sat din 
Doiniceani, din a patra parte de sat giumătate, drept 

.86 taleri de argint. Deci noi crezut-am cel zapis de 
mărturie şi ajişderele și de la noi am dat și am întă- 
rit înşine tuturor celor de mai sus scriși să le fie lor 
şi de la noi ocină cu toate veniturile. Altul.-să nu se 
ameastece înaintea acestei cărți a noastre. Scris în lași 
la anul 7112 Mai 15. 

Domnul a poruncit, | 
Marele logofăt a învăţat și a iscălit 

Stroici logofăt (m. p) +— Dumitru 

Hârtie ; Acad. Rom. CLXXX, 71). Pecete desprinsă şi căzută. 
Drăghici Dinga se găseşte în ispisocul din 7083 (vol, XIX, 88); acum 
el stăpănia din Dolniceni o giumătate din a patra parte. 

  

  

    

| D o l n i c e a n i i | 
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Ispisocul nostru uită să spună precis înaintaşii lui Drăghici 
Dinga. Ei era fiul iui Romaşco şi nepot lui Birtalan ; aici îl face a 

„Şi fiul lui Birtălan, care era fiul lui Romaşco, .
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100. 7112 Mai 20 (1604) Iaşi. Eremia Moghilă Vodă întăreşte» 
lui Apostol paharnic şi la.neamurile sale stăpânire pre Dobruşa după: 
direse vechi de la bătrânii Voevozi, 

T Hw Epemira Mornaa Botgoaa. Bile macTiro TCNApA EMA | 
MOAAaEcKoH. e npinacuu'k npka Han |n np'ka naum Bo- 
AEpu nau e'kpuin nocmoA uaniHHk H cz BzcHA paie uk. n 
NAEMEHHROEE Hy. | vuwkoge Hear. un Tewprie cz acu EpaTie Hy 
M MAEMEHHROEE Hy vuvioBe Fun lana. | n xanogaan Ham Bene 
MdAORY (n ca REANKOIO M)apropito. ca A0A4HMH H WKOAHHAH,. 
meitamu. | (pekvun nam. ae) npnenait uro man AEAORE HE 
(Hear) i Hou Iana. wr emapare... 3a HX paote cOPHHHV HE 
AEARHNV... Ha ceao.., | na aopvurk... ccansz wrrz Bâna4, V” 
RO4OCT WpXEHcttoMY, ă TOT VpHk | H3TVBHAH.. ErO GOT EAHA IAMA. 
ca... mrhhie |... pasakakem.,  wnaau, să uerupu | acebr 
A9hOBH,.. MHO AH BHA'BEUIE Hk B(EAHK010) 2KanoRv. H ca BAH | Bu: 
Mapropia... Aaan cemu cavram | ... |. 

COANA greu. V tăc, ART —+3pRi. man. E. 
BEA acroăer vu n nekaa,  Gmponu Bea ară. = Avmurpr 

Iw Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu: 
domn țării Moldaviei; adică au venit înaintea noastră 
şi înaintea a lor noștri boiari al nostru credincios A-- 
postol ceaşnic şi cu toți fraţii săi şi semințeniile lor,. nepoți lui Isaiu ; (şi așijdere au venit... şi Gheorghie 
Cu toți fraţii săi şi seminţeniile lor, nepoți lui Ion Popa ŞI Sau jăluit noao cu mare jalobă şi cu mare mărturie: 
cu oameni și de prin pregiur megiaşi, zicând cum pri- vilegiile, ce le-au avut bunii lor Isaia şi lon Popa de: 
la bătrânul... Voevod pe a lor direaptă ocină şi moșie 
pe satul... cei la Dobruşa... despre Osănză, spre apus- in ținutul Orheiului; iar acel uric ei lau pierdut când: 
S'au fost prădat o groapă cu pâne... să li se împartă pe: 
vechile hotară, pe unde din veac au îmblat, în 40 de case. 
Deci noi văzănd a lor mare jalobă şi cu mare mărturie: dela noi înşine am dat slugii noastre lui Apostol paharnic.x»- 

Domnul a zis. in laşi la anul 7112 Mai 20. 
vel logofătul a învățat şi iscălit. Stroici vel logofăt 

| + Dumitru. 
Ct. Surete ms. XXXV. 291, Ispisocul fiind foarte stricat nu se= pot ceti rânduri întregi, mai ales la urma ispisocului, 

În ao UNI
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101, 7712 Iunie 8 (1604) Iași. Eremia Vcdă Moghilă întăreşte 
iui Lazor cumpărătura ce a făcut cu 30 taleri dela Ambrosie, jumă- 
tate de jirebie_pentru o casă în Romaneşti. 

+ Hw Epeanita Mornaa Rocgoaa. BXÎIO MACTII PenApz 3EMaH 
MWAAABCKOH. WR | npinat npEa Hamu n np'Ea Hauinan noa'kpn 
fAnBpecie enn Poprie guvk, Hwn Pacnon, no ero | Acăpon goa'k 
HEIM HENOHVRAEH. H 4HHNpPHCHAOBAN H IIDOAAA CEOIO NPAROI GOT. 
HHHY. dAt MpHEHAE AdAn 'câmv. ae NorHEAH. Noacgăna eauoft 
xnp'kane | 3a cant 404 wr Pomzneţu uacT TIOTKH cu Vagronu. 
uro Ha Serhom norouk. ma nps | AdâH A430pv Sa pn Atckr 
TA) CPEBPAHHX. TOPO pAAn, KAkO Ad EC cat H WT | Hac G0T= 
HHHA, H RHKVIIAENIE, Ca BZCEM AOXOAOM. h Hi qă c'k He vmHuldeT. 

renAHz peu. nuc v tac BAkm apei. tu. u, 

Grponu gta awr. Suna. n nckaa, Grgonu aorober, 

= Hzckuva 

lw Eremiia Moghilă Voevod cu mila lui Dumnezău 
domn țării Moldaviei adică au venit înaintea noastră 
şi înaintea a lor noștri boiari Anbrosie fiul lui Gorghie, 
nepot lui lon Răspop de a lui bună vreare de nimene 
silit nici învăluit şi a vândut a sa direaptă ocină şi 
moșie,— privilegiile dat-a samă că le-a pierdut — ju-. 

„mătate dintr'o jireabie pentru o casă din hRomăneşti, 
partea mătușii sale Gaftonei, ce-i la gura părăului; 
aceaia au vândut lui Lazor drept 30 taleri de argint. 
Pentr'aceaia ca să-i fie lui și de la noi ocină şi cum- 
părătură cu toate veniturile şi altul să nu se ameastece. 

Domnul a zis. Scris în laşi la anul 7112 lunie 8 
Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit 

Stroici logofăt + Băseanul 

Ci. Surete ms, XLIV, 289,. De cuprinsul acestui ispisoc domnesc 
avem ştiri în regestele publicate de noi în vol. XIII dia Surete, con- 
sacrat Romaneştilor (Surete XIII 4), după perilipsul scrisorilor Mariei, 
fiica lui lon Cazacliu şi jaloba ei cătră Cc, Elenco Paladi, care în 
1812 lunie 30 iacredințază 7 scrisori sulgerului C, Lambrino, în giu- 
decata :ce pornise cu Stoica izbaşa pentru părţi din Romăneşti, (Surete 
ms, XLIII 633). i 

Ia documentele romănești ale timpului jirebiei i se zicea sorți 

(slav. mpksin xApkein sors) pol. jerebie, jrzebie, jrzeb. certaine 
6tendue du terrain, rus jerebiia, barre, perche, sort „part que l'on 

recoit par le sort; serb. XApEB, XApIEB, das Los, sors, 

Surete și Izvoade, Vol. XX.
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102. 7112 Iuli 11 (1604) Băiceni. Eremia Movilă Vodă judecă 
pricina dintre Ursul şi Tăbuci pentru ocina răscumparată de la Cozăe. 
Dă dreptate lui Tăbuci. 

„Suret di pi o carti di giudecată de la Irimiia 
Movilă Vodă din veleat 7112 lulie 11.“ “ 

Scriem slugii noastre lui Avram din Misihănești, 
dămuţi ţie a şti precum că au venitu înnaintea noastră 
Ursul şi Tăbuciu şi sau părât pentru o parte de ocină 
de la Fundu, care ace parte de ocină au fostu cumpă- 
rătura Ursului de la Tăbuciu. După aceia sau sculat 
Ursul şi au vândut ace ocină lui Cozăi, iar Tăbuciu 
aşe au arătat precum că el au răscumpărat ace ocină 
de la Cozăe, cându au fostu viu, pentru că au fostu 
a lui de baștină, iar Ursul au arătat înnainte noastră 
un zapis di la. șoltuz de laşi, precum că şi el au răs- 

- cumpărat acea ocină de la femiae lui Rosze. Pentraceaia 
dacă vei vedea această carte a noastră, iar tu să strângi 
oameni buni şi bătrâni şi să aibă ai giudeca pre dânşii 
foarte pre dreptate, de să va afla precum că șau răs= 
cumpărat Tăbuciu ocina de la Roaze, el să aibă aş 
stăpâni ocina sa de vreame ce iaste a lui de baştină, 
iar Ursul să aibă. aş cere banii di la Rosawae însă să 
dai lui Tăbu să giure cu oameni buni ca să să în- 
drepteze, aşa să ştii şi întraltu chip să nu faci. 

Domnul a poruncit. Sau scris în Băiceni. 
vel logofăt au învăţat. 

„sau tălmăcit de Gheorghe Evloghie dascal 1786 
- Mart 3. 

Acta lunius Leca. Cît. Surete ms. XXVIII, 521, 

103. 7109 Ghenar 6 (1601). Eremia Vodă Moghilă întăreşte iul 
lonaşco stăpănire pe partea din Oteşti. 

Suret di la lrimiia Movilă Voevod. | 
Iw )rimiia Movilă Voevod cu mila lui Dumnezău 

Domn ţării Moldaviei, datam carte domnii mele acestor 
oameni anume /onaşco şi fraţilor lui anume Frațian şi 
Dingan şi Grozav de Oteşti, precum să să ştie că 
iam miluit şi leam dat o bucată de moşie în Otești, şi
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pentru ca să le fie lor nepoților şi strănepoţilor lor o- 
cină şi moșie în veci de veci, leam dat această carte 
poftim şi pe dmv. ce vor alegi Dumnezeu a îi domn în 
urma me să nu străce aciastă danie a noastră Ci să 

-0 întăriască pentru ca săș poată stăpâni moșia cu paci 
în veci. 

velet 7109 Ghenar 6. 
„Şi acest suret lam scos eu dascalu Toader ot 

Hârlău şi am luat cinci lei.“ 
Acta Oh. Strat, Heleşteni, Romaa. in dosul acestui suret stă 

următoarea notă: 

„Acest suret lam scos eu şi cu fratemeu Costan- 
dachi -Galeri di pi sărbie pe romănie şi am cheltuit cu 
'scosul acestuia 28 lei şi cu a lui Miftodie, bez di os- 
eneala noastră şi ai cailor noştri în trei săptămâni.“ 

104. Fără veleat, (ante 7Iiili Mai 20) regeste. Pentru Oteşti, 

“Tot din acest bătrân Stroe au mai arătat răzeșşii 
on zapis sărbesc fără veleat cu care on Toader fecior 
iui Dragotă, nepot Stanei, fetei lui Stoe au văndut lui 
“Gavril vatav şi lui lonaşco Dinganul o bucată de ocină 
din Oteşti; asupra căruia zapis este un ispisoc de în- 
tăritură din 7111 Mai 20, de la domnul lrimiia Movilă 
Vodă... şi fiind că Stana fata lui Stoe au avuto a 
«cincia parte din a patra parte de sat ...vor trage de- 
plin răzeșii acea o a cincia parte din a patra parte 
«din sat“. 

(După cartea de judecată din 1812 Mart 15). 
Acta Gh, Strat Heleşteni, Roman. 

  

105. 7111 Ghenar 25 (1603). leremia Vodă Moghilă intăreşte 
"ui lonaşco cumpărăturile făcute în Oteşti cu 12 taleri de la unii din 
„răzeşi, 

Suret scos di pe o carte di la Erimiia Movilă Voevod: 
Iw lrimiia Movilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu 

Domn ţării Moldovei, scriem carte domniei mele slugii 
noastre anume lonaşco precum să să ştie că au cum-



— 132 — 

părat o bucată de moşie di la un Terebul din Oteşti 
i de la una Măgdălina i di la sorusa Solomiia, dreptă 
partea lor pe părăul Pănceştilor între Ofești şi între 
Petrești dreptu 4 taleri şi au mai cumpărat di la un 
îrate a lor Rusul tij acolo alăturea giumătate de bucată 
din partea lui cea i sar aleage cu tot viritul ei drept 
8 taleri şi pentru ca să le fie lor ocină şi moşie ficio- 
rilor nepoților şi strănepoților în veci nesupăraţi de ni- 
mene fiind că au vânduto de a lor bună voe, Care spre 
întărire leam dat și noi aciastă carte a domnii mele să 
nu îi supere întru nimic. 

velet 7111 Ghenar 25 
„Şi acest suret lam tălmăcit eu dascalul Toader 

ot Hârlău şi am luat cinci lei.“ - 
Acta Gh. Strat, Heleşteni, Roman, 

106. 7112 Mai 12 (1604) regeste. Pentru Fichiteşti. 
» Talpa au rămas în mâna logofătului Nedelcu lo- gofăt de taină la Eș fiind... | „di la lrimiia Voevod din let 7112 Mai 12“, 
„Suretu pentru moşiia Fichiteaștii din ţinutul Agiu- dului pre părăul Răcătăului.* 

107. 7113 Decembre 10 (1604). Eremia Movilă Vodă întăreşte lui Vasile pitar a treia parte din Roşiori răscumpărând cu 500 zloți. de la Vasile sulger şi Cozea. | ă 

„Ispisoc sărbescu de la Ieremia Movilă Voevod“. Precum au venit înainte noastră și înainte tuturor boiarilor noștri, al nostru credintos Vasile vel pitar şi au întorsu 500 zloți Slugilor. noastre lui Vasile Sluger ginerele lui Stan și Cozea pentru a treia parte a satu- lui din Roșiori, ce iaste în ținutul Neamţului, care acea parte de ocină iau fostu lui de baştină, ce au fost vândute de rudeniile sale de Grozav şi de Moga diac și Drăghina şi Sofia. şi Parasca toți feciori - lui Băloş cel bătrân, însă. dintru acei bani de mai sus Scrişi sau. dat 400 zloți în mânule lui Vasile Sluger şi 100: zloți
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au dat în mânuli Cozii, şi ispisoc de cumpărătură ce 
au avut Vasăle sluger de la Pătru Vodă și zapis ce 
au avut de mărturie şi Cozea încă leau dat în mânule 
-credinciosului nostru Vasile vel pitar și şau luat luişi 
banii deplin fără de nici o pâră, ci de-a lor bună voe. 
Pentraceia şi noi aşijderele şi de la noi am dat şi am 
întărit credinciosului nostru Vasilie vel pitar, pre acea 
„de mai sus scrisă a treia parte de sat de Roşiori, parte 
de gios în țânutul Neamţului, ca săi fie lui ocnă şi 
moşie şi de la noi cu tot venitul; şi altul să nu se a- 
ameastece peste această carte a noastră. 

Insuşi domnul a zis: | 
vel logofăt a învățat. Pecete gospod 

„Sau tălmăcit de Gheorghe Evloghie dascal 1781 
April 27. Aa 

Ct, Surete ms. XLVI, 417, 

108, 71/73 Mart 26. Suceava. Eremia Vodă Moghilă întăreşte 
iui Ilie Băcioc pah. cumpărăturile făcute cu 250 taleri în Cupcici de 
da urmaşii lui 1. Păulel. 

[M]icrro auto au How Epraia Mornaa goegoaa renapz 
“BEMAN  MOAAABCKOH,  BHAMENHTO UHNHAL HCCHA  ANCTOAM HAIIHAA 
BACAM KTO HAHEM E43pUY, HAH WTouini £70 ScauiutT. W% NpiĂ- 
Aota npEa tamu | n mpa Scan WauinAt  MOAAaBcKkUAMH 
;504'kpu, BeaHkuau n Masumu Hauu caSru Anagenta un Bparin ere 
Vauropie, n AsnSa n cecrpa uț Înrumia cnoge Hiwnamko IlzSaca, 
010 HX AOBpOH BOAIO | Hekuq HenonSkAttin a HunpicHAoBAHH 1 
MpOAaAu HK Ipagou GOriuiv un BRukSOAcnie. Wor ucrincoaut KSNEK- 
sin ue nmaa wuz uk IlzaSata wr Ilerpa Eocesaui n wm flpona 
BOEROAH. 'Tpevad uacr COT Bacero ceaa | BSnunu, uro c naenSer 
fopăvzaukun na uSkprk. 8 goaocm racckom8. ui ca ca cTag H 
CA MAH 8 uSkpă. uro cuao nukSnachie wreu, uk. IzSara 
MT Aparuu H păr ro dpi. choge Fun rasa, n | maeme-, 
HHkoRe uk kpzauSu un wr 6păru ro Ilerpk u Hwn n apars 
mat un cecepu uk Macri n Turutana cHoge anni TH WHOKoE 
Hwn maga. wr Henphehaie KSriemnon, uro nmaa Hwn asa 
„coT craparo | Ileepa Borgoan. Ta npoaaan cassn tauruS e'kp- 
40M$. HAN BZUOR UAUIHHK, 34 ARE CTO H ET AECAT Ta4tpu,
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CPABPZHHX. H B4NA4THA HA RZCE HCNAZHA. WT Ip'EA, Ham 19 
np'RA Hamnan Boakpu. une | mn ana kewe HX AEO BOAHoH, 
POKME. H MOAHOH 3anaaTă. S pSKH EZCUM HAM BHUUENHCANAI, 
4 MH TâKOKAEDE H GOT HAc AAAH H NOTRPZAHAU ECMU EHULEIIUI= 
cannom$ cass namem$ | arkpnomS Han Bzuor. UdUIHHE. Hâ Tora 
NBAA BHUEpEuEHHA TpeTaa uacr 607 gacero ceda KSnuuu uro c: 
HeS(er) apzraukniu un ca cTag. n ca mannu $ uS%p'k Rako- 
A ECT tM5. n GOT Hac Spuk | n WrHHa. H KSIEKHA ca Barat 
A0XoAom. EMS n abkrum. ero. n wnSuaroa,. n npkwnSuaroat, n- 
np'kipSprkroam u gacemS POAS HX KO c HM H3BEpEeT HaHBAn%Hine 
HenopSuieiie Hnkoană | Ha Bu. a komap mon Buuienucanin 'Tpt- 
Ton ac WTP gacero ce4o KS$nunu uro c nmenSer Bparauu'bnin: 
ii ca cragn n ca maunn S uSxp'k. pa ccm wr Scuk eroponu, no: 
cEoHMH. cTaphan XSTrapi | no uSaa ua aka coxHgaAn. Ă Ha "To 
ecr g'kpa namero rnagaan guiunncannaromu Ho Epimia Moru(aa)- 
BeEBOAH, H B'bpa nprkez3areeNHnk n CPZAHUHHX ap. TenAgamn. 
Ho  Kocranrina Boctoai | u Aacăanapa Boctoan îi a'kpa Botap 
nauiHX. &'Epă nana Nucropa Sp'kke Agopnnta. Acan'ku seatau, g'kpa. 
HâHA KpCTH. ABopHuka ropuku semau. tkpa nana Duwprie npaa- 
AdBă XoTruuearo a'kpa | nana Tuwprin. Hi Hoonauke DpaKZAAGH,. 
HEMEWKuy. B'kpa nana Manoae n Poana npakzaane (ge) Poman- 
CRHX. B'kpa Mad BaCKaNA. WU reTmana u npzKzaasa GSuaa-- 
CkaBo. B'kpa mana. BpanoRckiu | nocreanira. &'kpa nana oaatp: 

„&'keepnuă crizrapk, ekpa mana Kzpzumana uawunuka, R'kpa nana. 
Lanropie cvoannka. -erkpa nana Cumiwna Grponu. aucr'konua,. 
B'kpa nana Tepmana ko | munca. u kpa BACAX BOI4p HaluuM AM04- 
AABCKUĂ BEAHKHĂ N MaAnk. a no naut Wueomk mo BzarT 
ENAPA VT AETiH Harmnk. HAN 007" Hauiero POAd. Han DAK 624. 
koro BA H36eper renapiem | Guru Haueh Seman moaaaterbtu Tor 
GH Hi HENOpEUIHA Hautre  Aaăie, n noTRpzaenie, NA A4tBW 
eâ$ Aaan n Spunau. nouro don ac RSHA ta CROHX Npagny it 
NHTOMHX nHSn, | a na toaurin, kprknocr u NoTEpzaKA chic ToMS: 
BaceM$ Enuutrincantomă gtakau cemu naum e'kpuoaS n nourent- 
uom8 Boa'kpunS nanS ASnoya Grgonu geauko ms asroder nucaru | 
H Haâuto neuar nput'ksaru ce HCTHHHoA8 aucTr$ namen8, 

S Gsuaatk, 
nHcăa fgcenie HegomaTrKo. 

, BATO râpri | mcua Map us. 
H Hekaa G'rponu acord
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Cu mila lui Dumnezeu Noi lw Eremiia Moghilă 

Voevod, domn țării Moldaviei, înştiinţare facem cu a- 

ceastă carte a noastră tuturor Cui pre dânsa vor căta 

sau citindu-i-se o va auzi-o; adică au venit înaintea 
noastră şi înaintea tuturor alor noștri moldovenești bo- 

iari a mari şi mici ale noastre slugi Andreica şi fraţii 

săi Gligorie şi Lupul şi sora lor Antimia fii lui lonașco 

Paulel, de a lor bună voe de nimene siliți nici învăluiţi şi 
au vândut a lor dreaptă ocină şi cumpărătură din is- 
pisoc de cumpărătură ce l'a avut părintele lor Paulel 

de la Petru Voevod, şi de la Aron Voevod a treia parte 

din satul Cupcici, ce se numeaște Brătășanii pe Ciu- 

hur, în ținului Iașilor şi cu jumătate din hăleșteu ŞI 

cu mori în Ciuhur, ce i-a fost cumpărătură tatălui lor 
Păulei de la Drăghici şi de la fratele lui Frijea, fii lui 

loan: Taba, şi seminţeniile lor Crăciun şi dela fraţii lui 
Petrea şi lon şi Drăguman şi surorile lor Nastea şi Ti- 
tiiana, fii Annei tij nepoţii lui lon Taba, din direase 

de cumpărătură ce le-a avut loan Taba de la bătrâ- 

nul Pătru Voevod; aceia au vândut slugei noastre cre- 

dinciosului lea Băcioc paharnic drept 250 taleri de ar- 

gint, şi a plătit lor toți deplin denaintea noastră şi dena- 

întea a lor noştri boiari. Deci noi văzând a lor de bună 

voe tocmală şi deplină plată în mânule tuturor celor 

scrişi mai sus dat-am şi am întărit înşine mai sus scri- 

sei slugei noastre credinciosului Ilea Băcioc paharnic, 

pe cea de mai sus zisă a treia parte din tot satul Cup: 

cici, ce se numeaște Brătășeanii şi cu hăleșteu şi cu 

mori în Ciuhur, ca să-i fie lui și de la noi uric şi o- 

cină şi cumpărătură cu toate veniturile lui şi copiilor 

lui şi nepoților şi strănepoţilor şi răstrănepoţilor şi la 

tot neamul lor ce li se va aleage mai de aproape ne- 
ruşeit nici odânăoară în veaci. lar hotarul celei mai sus 

scrise a treia parte din tot satul Cupcici, care se nu- 

meaşte Brătășeanii și cu heleşteae și cu mori în Ciu- 

hur, să fie despre toate părţile pe ale sale vechi hu- 

tare, pe unde din veac au îmblat. lar la aceasta iaste cre- 

dința domniei noastre mai sus scrisă Noi Iw Eremiia 

Moghilă Voevod, şi credința prea iubiţilor şi din inimă 

copii ai domniei mele Iw Costantin Voevod, şi Alexan-
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dru Voevod şi credința boiarilor noştri, credinţa dumi- 
sale Nestor Ureache vornic țării de jos, credința dm- sale Cristea vornic ţării de sus, credința dmsale Gheor- ghie parcalab Hotinului, credința dmsale Gheorghie şi lonaşco parcalabi de Neamţ, . credința dmsale Manole şi Rodna parcalabi Romanului, credința dmsale Văs- can Orăş hatman şi parcalab Sucevei, credința dmsale Brânovschi postelnic, credința dmsale Toader Veave- riță spatar, credința dmsale Caraiman paharic, credinţa dmsale Gligorie stolnic, credinţa dmsale Gherman co- mis, şi credința tuturor boiarilor noştri ai Moldaviei a mari şi mici. lar după a noastră viiață cine va fi domn din copii noști sau din al nostru neam, sau pe oricare alaltul Dumnezeu îl va aleage să fie domn ţării noas- tre a Moldaviei, acela să nu strice a noastră daanie şi întăritură, ci mai vârtos să-i dea şi să-i întărească, căci că dânsul a cumpărat cu ai săi drepţi şi curaţi bani. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a Scris mai sus poruncit-am înşine la al nostru credin- Cios şi cinstit boiariu pan Lupul Stroici marelui logo- făt să scrie şi a noastră peceate să o leage Cătră a- ceastă adevărată carte a noastră. A Scris Arsenie Ne- bojatco în Suceava la anul 7113 din Martie 26. 

Pergament; arhiva statului Chişinău, dia depozitele rădicate de la Curtea de apel din Chişinău, Lipseşte şi Șnurul şi pecetea, — Satul Cupcici ne aminteşte de vechea familie a boerilor Cup- cici, despre care Ion Bogdan în doc. Stetan cel Mare 1 194 ne dă a- ceastă încrâugătură; 
Cupcici star 
PNI INI 
Ivan Grozea 

fata  Maruşa Mihnea = Vaşco = Andreico 
| Şerbici | 

Ivanco 
la Capcici, zis mai pe urmă Brătășanii pe Ciuhur, erau stăpâni supt Petru Vodă Rareş acești stăpâni: 

pe Taba - 

| 
  

„Ion Taba 

PI ANN Drăghici, Frijea, Aana 

| 
Crăciun, Petrea, Ion, Drăguman, Nastea, Titiana —————————
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109. 7113 Mart 27 (1605). Eremia "Vodă Movilă întăreşte lui 
Caraiman pah. a treia parte din Roşiori cumpărate de la Vasile vei 

pitar, 

Ispisoc sârbesc de la leremiia Movilă Voevod. 
lată au venit înainte noastră şi înaintea tuturor 

boiarilor noștri ai Moldaviei a mari şi a.mici credin- 
cios boiarul nostru Vasile vel pitar de a: lui bună voe 
de nimene silit nici asuprit și au dat nişte ispisoace de 
intoarcere ce au avut de la domnia me, ce au întorsu 
500 zloți tătărăşti în mânuli lui Vasile sluger ginerele 
lui Stan și a. Cozii, pentru al treile parte din sat din 
Roşiori, ce iaste în țânutul Neamţului, care ace al treile 
parte iau fostu lui dreaptă moşie şi au fostu vândută 
de rudeniile lui de Grozav și de Moga diiac şi de Dră- 
ghina şi Sofiia şi Parasca, toți nepofi lui Baloș cel bă- 
trân; pe care aceaia au dato credinciosului nostru lui 
Caraiman vel paharnic, și iau dat lui ace de mai sus 
numită al treile parte din sat din Roşiori pentru că au 
cumpărat pre ace ocină cu banii săi. Deci noi văzând 

între dănşii de bună voe tocmală, noi așijderele şi de 

la noi iam dat şi iam întărit credinciosului nostru lui 

Caraiman vel paharnic ace de mai sus numită al treile 

parte din sat din Roșiori, ţânutul Neamţului, parte ce 
din gios, ca săi fie lui şi de la noi uric și ocină şi cu 
“tot venitul şi altul să nu se ameastece înnaintea aces- 
tei cărți a noastre. 

Domnul a poruncit. 
„săi faceţi lui uric“ 

Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 
„de pre limba sârbască pre limba moldovenească 

.am tălmăcit eu Ioniţă Stamati pitar. în 1831 Avgust 18.“ 
Cf. Surete ms. XLVI, 428, 

110. 7113 Mart 28 (1605) Suceava. Eremia Vodă Moghilă în- 

“tăreşte lul lonaşco vatav de vistirnicei părțile cumpărate cu 280 zloți 

“în satele Ghigoeşti şi Obărşie de la lonaşco şătrărel, 

+ Epemira Moruaa BOiROAd. BIO MACTIEIO PENApA BEMAH 

„AWAAABCKOH, A44H ECHH Hi NOTEDAAHAU CAVSH Hâenv Hwnauuto 

BATAN 84 BHCTEDHHUEH Ero NpABii WTHHHBI H BHKSNAcHIA WT Hice
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NHcok 84 KSiieHo exe HaEa. co cero Ilerpa BOEROAA EAHH acri 
34 WTHHNH, WTo c H3Beper vaci Îcohanika W4Tpapea. 110 nea 
acT GOT ceaa Puroeu n wr coăpzulie uro wu CORH KSNHA wr 
Toro BHuenneantiaro ÎwHauiko iuzTpapta 34 cn 3447H TATApckHy. 
GOT SpHKk  8a noTEpzwpenie exe um'ka wa cro Hekoapz wr 
crapare Îlerpa 'Boetoaa. TA paan kano Ad CT EMS u WwT ac 
Tin  BHWENHCăNNĂU uacrh sa wmHunu Sptik n novBpawathie ca 
EACEM ACXOAOAN HENOpSUIENHU EMS HUROAH:KE Na B'ERH. Un pac HE OVAMHuIarr, 

renanh esta  muc S G3uagk, are. “apri. Map ku 
_Grponu Bea awrder vu. 

H HekaA, Grponu awrgr, 
< Ilenca'k 

Eremiia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei; dat am înșine și am întărit-slu-- gei noastre lui lonaşco vatag de visternicei ale lui di- reapte ocini şi cumpărături din ispisoc de cumpărătură ce le-a avut de la însuşi Petru Vodă, unele părţi de: ocină ce i se vor aleage ale lui lonașco şătrărel, pe a S-a parte din satele Ghigoești şi din Obârșie, pe care Singur le-a cumpărat de la acelaşi mai sus scris lo- naşco şătrălel drept 280 zloți tătărăşti, din uric de în- tăritură, ce La avut tatăl său Necoară de la bătrânul: Petru Voevod. Drept aceaia ca să-i fie lui şi de la noi aceale de mai sus scrise părţi de ocină uric şi întări-- tură cu toate veniturile nerușăit lui nici odănăoară în Veaci şi altul să nu se ameastece, | 
Scris în Suceava la anul 7113 Mart 2. Domnul a poruncit. 

Stroici vel logofăt a învăţat şi a “iscălit. 
Stroici logofăt 

= Pepelea: 
Hărtie. Cf. Surete ms, XĂVI, 775. In 1787 Iuli 14 Evloghie Gh.. dascalul traduce acest ispisoc şi-l rezumă astfel: „Carte gspd de la domnul Eremia Moghilă Vodă, prin care se întăreşte lui lonaşco va-- tavul de visternicei stăpânire pe a 5-a parte din Ghigoeşti şi dia 0O- bărşia, ce se vor alege partea lui lonaşco şatrar, şi pe care le-a avut cumpărătură de la lonaşco şătrăreiuj drept 180 zioţi tătărăşti, după cum mai sus arată cartea gospod“. Ct. Surete ms. XX XII, 766.
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Copiatorul, care a întocmit perilipsisul,a pus greşit data +3p8i — 

7117 (1609), căci în acel an nu mai era Eremia Vodă Moghilă, 

141. Fără veleat (după 7113 Mart 28) regeste. Pentru Obârşia. 

„Fără de veleat zapis la danie de la Petre îecio- 

rul Obârşanului. prin care arată că el copii nau avut 

şi toată partea sa câtă se va aleage din satdin Obâr- 

şie o dăruește lui lacob, feciorul Maricăi spătăroaei 

din Moreni, ca sâi fie pomană în veaci, fiind şi alţi 

oameni buni; însă printre rânduri, unde zice toată par- 

tea din Obârşie se vede scris cu slovă mică printre 

rânduri zicând „și din toată partea din toate moşiile 

noastre şi din casele mele“ şi nime din frați sau din 

rudeniile sale să nu strice dania aceasta, căci zapisub 

acesta sau făcut denaintea a mulţi oameni şi sânt de- 

desupt iscăliţi : popa care au scris zapisul şi alţii... 

Cf. Surete ms. XXXII. 767. 

112. Fără velat (după 7113 Mart 28) regeste. Pentru un iaz: 

din Obârşie. 

Zapis dela Necoară de Răteşti, și se vede că sânt 

numele lui Toader şi Andreicu, feciorii lui lon din O- 

bârşie. prin care scriu cum au avut învoială şi toc- 

mală între dânşii că de vor mărturisi oameni buni cu 

sufletele lor că sau întors cheltuiala lui lon din Obâr-: 

şie de pe un iaz ce au făcut, atunci să ţie cu feciorii 

lui loan şi. Necoară, iar de vor zice oamenii că nu sat 

întors cheltuiala, atunci să țăe heleşteul să-i întoarcă 

cheltuiala şi pre cât nu va ajunge a să cuprinde chel- 

tuiala din heleşteu tot să mai dea Nicoară şi să ţie: 

feciorii lui lon..“ 

Cf, Surete ms. XXXII. 767. 

113. Fără veteat (după 7113 Mart 28) regeste, Pentru Obârşia 

şi Măleşti, ” 

„Fără de veleat zapis de mărturie de la Vasilie 

clucerul precum au venit înaintea sa Irimiia fratele său,
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din Ghigoeşti şi alte rudenii, ale lor mulţi pe care ii arată tot anumea şi de unde sânt; şi au vândut a lor direaptă ocină şi moşie ce se va aleage parte lor din “'Obârşie şi din Măleşti lui Ionașco vatavul de visterni- cei drept 9 taleri.“ 
| Şi tot într'acest zapis zice mai gios că şi Miha- lachi Babici, nepot Sofiicăi, strănepot lui Toader Urdi- aș au vândut tot lui lonaşco vatavul de visternicei, toată partea sa câtă i se va aleage din Obârşie şi din „Măleşti drept 80 zloți tătăreşti. 

Tălmăcit de Gheorghe Evloghie dascal la 1788 Julie 14. 
Cf. Surete ms, XXXII. 766, 

  

114. Fără veleat (după 7113 Mart 28) regeste. Pentru Obârşia, 
„Fără de veleat, un zapis de la o Nastasie, fata „Andreicăi, cu care vinde !ui Ionașco vatavul de visfer- nicei, atât partea ei cum şi unui frate al ei din sat din Obârşia cât li se va aleage părţile lor de ocină drept '30 zloți şi pentru partea fratelui său Onul, zice că a da frățini-său părţile ei din Ghigoești şi din Biăeşti. tuli uălmăcit tot de Gheorghe Evloghie la anul 1787 du , 

” Cf. Surete ms. XXXII. 767, 

  

115. Fără veleat (după 7113 Mart 20) regeste. Pentru Obârşia 
“şi Mălegti, 

şia şi Mălești pre a Cincea partea din amândoao satele -din partea lrinii, ce să va veni partea lui drept 10 ta- leri bătuţi.“ 
» Tălmăcit de Gheorghe Evloghie la anul 1787 luli 14,* Cf. Surete ms, XXXII 766 din perilipsisul d "moşiile Obârşia, Dragomireşti ȘI alt % ; dulte 15, 

acte intocmit pentru eie a vornicului C, Paladi, la 1787 
ÎN ON
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116. 7i13. Mai 12 (1605) Suceava. Eremia Vodă Moghilă în- 
tăreşte lui lonaşco vatah de visternicei cumpărăturile făcute cu 49: 
taleri în Obărşia şi Măleşti pe Părăul alb la Neamţ de la toți urmaşii. 
lui T. Urdiugaş. 

-T Hw Gprmiîra Mornaa Rotgoaa, Biti Macri renapa. 
BEMAn  MOAAGBCKON, WAX NpinAOUIE Npea HamH n Npea, Hamba: 
Boakpu erankuan n manu. %pcS n apar .ero aurogie or Go: 
Benuknu. wvun goukz, npkonouaru Epemira poss. nuknati 
HENOHVĂEAEHNH.  ANHIIPHCHAOEANHH. HM MpOAaan HX Ipagaa WTHHHv” 
H A'RANHNY. WT TPETAA UACT. DETAă ACT WT CE40 MZAEȚH. Hi 
WT WEpZIUIE. UTE V ROAOCT HEMEUCKOH TA NBOAAAH. CAVSH Ha- 
urem$ wake B4TAyk, 34 Bherrlipunuti. 34 atcikT 'Taa. az 'Toa- 
mu npinaowk nipea Ham, un npea Hanu Boakpu. Dluxou u 
Epcrk n Iconamo. n ceerpa up ă'kak. n mu Hacracira. n. 
par en, Gura. n npoaaan Hy npăgaa wrhun$. n akahuuv, 
EANKOC'E HBBEBET Macr AX WT cEaak Toro wBpzulie n (07 dz 
Atipu. nak, caSsn HainemS ÎGOHauiko EATA Sa BHCT. Sa AHN Ha. 
AECET Tango. H TH OpiAACU'E BEA, Ham. H Dpea, Hauinanut 
Bos'kpu Epraira n Epamiu ero Aasop u wi u natmennkoge Hy. 
Hemanis n apar ro Lewprie. n mu natmenntoge uk lohn îi 
cecTpa ro Tvaopa. ven conSun Godinun. nphkwnvun Toaaep 
Iopanrat. n npoaaan Hy npăgâa wriunv n Aqkanunv. eauno cit 
HBEEpET (VP Toro ceaaț, wm wăpzuie, n ww (zac. Tux: 
câSsn  Hameai$ ÎwHâuiko BZTAX 84 BHCT, 84 AECEP Taa. H B% 
TOM DAKH [IpiHAE DpEA, Ham. î fipea, Hauinan oa'kpu Muyznaz 
asnu Sr Godinun nprkeonte Toaarp lopanranui, n npoaaa: 
CROA NpABaa. uacP 34 WTrhuHv Hi A kan. e4uko ck nanepem WTr: 
cE4ak Toro WT wBpziie n 6oT zar 34 wcum Acer Saar. 
TăPApckUy. Nak cASSu Hautmv ÎWHauiko BATA 34 BHCT, H BZc= 
Paac'k. cAVrA Hâli ÎWHAukO EATA H BANAaTHA vehai HcilazHa: 
THX BHuinncanHuk ne'ksu. Ha kk Bnuipeueiniu uacrn 34 WT=- 
HAY WT7 ceao Wwr Wwăpzuie i WT AMzarin. uro v goaccr He- 
MEekoH. n WT Spuk umo Haaani Whu Bacu GOT crăparo Grezana 
E9EEOAH. HHO An VBHAEX Hy AOBpOtO BOAIO H TORMEE, Ii 34 NOAHOR- 
BANAATĂ. HHO 4 MU WT Hâc Aa4H n 1I9TRPBAHAH ECMH KÂKO Aa 
€cT EMS n Wr Hac WTHHNS ni Spui cz BzCEM AOXOACAM. H HE: 
Ad ch ne Smniuacr. | 

| | nuc 8 cSa. gAmoy. “rapri man ei 
Tenana peu HckaA cTponu awrder. 

e 4 BauoTă.
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Iw Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu 
domn ţării Moldaviei, iată au venit înaintea noastră și 
înaintea boiarilor noștri a mari şi a mici, Ursul şi fra- 
tele său Gligorie din Scobenţeani, nepot lui Voico, stră- 
nepot lui Eremiia Drozu, de nimene siliți nici învă- 
luiți și au vândut a lor driaptă ocină şi moşie dina 
treia parte a cincia parte din satul Măleșşti şi din 0- 
Dârşia, ce-s în ţinutul Neamţului, aceaia au vândut slu- 
gii noastre lui lonaşco vatah de visternicei drept 10 
taleri. | 

Intr'aceastea iarăşi au venit înaintea noastră şi îna- 
intea a lor noştri boiari Mihoci şi Cristea şi lonaşco 
şi sora lor Leale, şi iarăşi Nastasiia şi fratele ei Oniul, 
şi au vândut a lor dreaptă ocină și moşie câtă li se 
'va aleage partea lor din aceleaşi sate din Obârșiia şi 
din Măleşti, iarăşi slugii noastre lui lonașco vatah de 
-visternicei drept 11 taleri. 

Şi iarăşi au venit înnaintea noastră şi înnaintea a 
tor noştri boiari Eremiia şi frații săi Lazor şi lon și 
seminţeniile lor Istatie și fratele său Gheorghie şi*ia- 
răşi semințeniile lor lon şi sora lui Tudora, toţi nepo- 
ţii Sofiicăi, strănepoți lui Toader lurdigaș şi au vândut 
a lor dreaptă ocină și moşie câtă li se va aleage din 
aceleași sate din Obârşie şi din Măleşti, iarăşi slugii 
noastre lui lonaşco vatah de visternicei drept 10 taleri. 

Şi într'acestea iarăşi au venit înnainte noastră şi 
înaintea a lor noştri boiari Mihăilă Babici, nepot So- fiicăi, strănepot lui Toader lurdigaş şi au vândut a lor 
direaptă ocină şi moșie câtă i se va aleage din ace- 
leaşi sate din Obârşie şi din Măleşti drept 18 zloți tă: 
tăreşti, iarăşi slugii noastre lui lonașco vatah de vis- ternicei. Şi s'a sculat sluga noastră lonașco vatah de 
visternicei şi au plătit tuturor deplin cei mai sus scrişi 
bani pe ceaste de mai sus scrise părți de ocină din sat din Obârşia şi din Măleşti, ce-s în ținutul Neam- țului, și din uric ce l'au avut cu toţii de la bătrânul Şte- tan Voevod. Deci noi văzându a lor de bună voe şi toc- mală și deplină plată, deci şi de la noi am dat şi am
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întărit înşine ca să-i fie lui şi de la noi ocină și uric 
Cu toate veniturile. Şi altul să nu se ameastece. 

Scris în Suceava la anul 7113 Mai 12. 
Domnul a zis. 

şi a iscălit Stroici logofăt 
-Bașotă. 

Ct. Surete ms. XXVI, 753. Uricul nostru se leagă cu uricul lui 
Stefan cel Mare din 6991 Sept. 22 (|. Bogdan Doc, Stet 1 272). In acel 
an Stefan întăreşte lui Ivan Dumbravă şi T. lurdugaş fraţi satele O- 
bârşia pe Părăul Alb la Neamţ, Măleștii tot acolo şi lvănegti, pe 
"Şacovăţ la Vaslui, iar lui Toader lurdugaș li mai întăreşte satul Ghi- 
goeştii pe Părăul Negru, ocina soţiei sale Nastei. 

Unind arătăriie acestui uric cu cei din 6998 Mart 9 (idem 1 397) 
reiese că tatul lui Urdugaşa fost Draguș, carea trăit supt Alexandru 
cel Bun şi că stăpânia a treia parte din Ghigoeşti. 

ln 6987 Mai 19 (idem I, 228). T. Urdiugaş vânduse 12 pămân- 
turi peste apă şi jumătate sat Măleşti lui Cozma cu 60 zloți tătărăşti. 

„Cum uricul nostru vorbeşte de urmaşii lui Urdugaș, lată încrân- 

  

  

        

gătura lor: 
Dragoş zis şi Dracea (mg: ărdsg = diavol; drdâng6s= 

| îndrăcit) 

fata Ivan Dumbravă, Toader lurdugaş 
= Eremia Drozu 1/5 = Nastea . 

"43 , ja 

Volco Drozu . Sotiica 
i 

x x y z X y fată 
| | Il | = Babici 

Ursu, Gligorie | 
au a e oz | 

gag Eg 5 sa as 
» Zoe e e 8 e 
95 3 "ss 
6543 87 11 10 9 1312 

lonaşco vatav de visternici cumpără cu 49 taleri părţile celor 14 
răzeşi din Măleşti şi Obărşia,. 

117, 7113 Mai 12 (1605) regeste. Pentru Obârşia şi Măleşti la 
Neamţ, 

Ispisoc de la domnul Eremiia Moghilă Voevod, prin 
«Care întăreşte stăpânire /ui Ionașco jvatag de visterie 
pre toate părțile, ce au cumpărat de la câteva neamuri
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de oameni, pe cari să arată anume în moşiile Obârşia 
şi Măleşti de la ţânutul Neamţului, cim pre largu a- 
rată ispisocul tălmăcit fiind de Gheorghe Evloghie das- 
cai la anul 1787 luli 14. 

Din perilipsisul de pe scrisorele vornic. C. Paladi pe moșiile 0- bărşia, Dragomireşti şi Măleşti de. la Neamţ, întocmit în 1787 luli 13; 

118. 7113 Iunie 8 (1605) regeste. Pentru Iveşti, ia Tutova, - 

Zapis lui Simion aprodul fetor lui Gherman, prin 
care vinde dmsale vel vornicului Crăstea giumătate de 
sat din Cojeni. 

Din opisul de acte ale moşiei Mărciucani sau |- 
veşti cu siliştele sale de la ținutul "Tutovei, proprieta» 
luminării sale cneazului Alexandru Cantacuzino. 

Cf. Surete ms. IV. 10. 

  

119. 7113 Iulie 6 (1605) Suceava. Eremia Vodă Moghilă întă- reşte lui Mihail şi cneaghinei sale Salomia, cumpărăturile făcute cu 610 zloți în Popeni şi cu 140 taleri în Săpoteni, la 'Iubaucea, de la urmaşii lui llco Piico. 

Macriere Biniere mm Heo Gprmira Mornaa BOEBOAA PENApE 
SEMAN MWAAAECKON,  BHAditHHTO  unHuM, HECHM  AHCTOM HARA 
Bacu KTO Hat E23pHT HAH urSun ero Scan. 60% TOF 
HcTunnin caSra nau Muyzua maaogăau | EcMH ro GOcORHOIO H4- 
UIEIO MACPII Ad4H Hi DOTEPZAHAH can tmv WT hac $ Nautt 
SEMAN $ MOAAdBckon Er0 pane wrnunS u BHRSNAcHiE W7 Hc- 
MHCORK KS[IEMKHO, ERE WH HA44 COT cere CTADANO NETA BOEBOAN 
WT METEDATA4 uacT | W7P ceao nonkun uacr Tpuru nncrg8ra. e ck uaReper, n ca m'kero sa mAun ta IPEbH'kca. uro 8 BA0cT APEER, PE GH coBu kSNua wr În sa pu ema un TIET AfCAT BA4TA TâTapekuX. KTO Taa BhIuteNHcana MâCT BA OTHHMV. EHA0 ev Kviteato | wr Ha'kna. n ceerpa en "Topocie, n Eacwra 4kre Mapau.: enSun [gura Ilncrgvrea. ngrkwnsuu deaopa Greuko. W'T Spuk 34 Aaanie KTOo uman rip“k akoRe HX wr craparo Gme- ana Bzcem | Acxoacn. H wrom PAROXAEDE Adei H NOTEpz%- AdeM THX &Hiunncantom$ caSs'k Hauig Miykana Eno NIpaRoR COTHHHS n gukSnaciie wm HCHHCOR KSNEMHO. EX WH HMaA TH
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607. Îlerpa: BoEBOAH. Pak. GOT Pon. gtiunucanttos:. 649: -w'7 Ilo= 
nun |, uro, aa _uacr (Ba uaer:) AS(ainrp8) puerpSiea- uro wi 
cosu KSnă wr. Hou cun Aveen. euve duAopHi np'ksyuS Green, 
34 AB'E. Ta 3447 'TATapeuy, n ca CTaR WT ÎApHNV: Kako Ad: 5677. 
CME P WT Hac CZ BCA. APXOAOM. A WTOAt: Tano [Aa n 
noTepaX Ade. cast. nauem$ Muyzna. eAHa uaee WrHunv.,.: ue 
Con. con KSnua 07... Ba iute asckr 3447 PATapckuk. uTro-Taă 
Macr. Buao KSnexno wi £ro | avantu vor "Enaka. Aflat. n 6I'FOM 
PaRO:%. Ad Hi NOTEpZAhan tem caSsk Bamenv Munykzua: . ene 
IIPABOIO WTHUHV Hi EHESIAeHi? WT HCNHCOK SA KSNEKHO ENE. Ha 
Takoik Wr 'lerpa goenoan ezek .uacm Pomana €Hh - AZphnuen 
BHSk | mznaukăcu, npbeuvk Hanon. Ilake. . cantec. H3Rrper: 
wr cedo, Ganor'kuw. (hao Aa cer cai$ Hi GOT Hac.0z. Race. A09= 
0404) ua rgan'kca. n ca a'kemo Ba. CPAR H-34 MANN: UTO Wu 
cos BSnta we că Pomana. sa uerupu Acer maarpu: cpeBpanny. 
We HeigugHAie 84. pasa'baenie  uro umana Baga vro Mazaauu: we 
evaparo. Ilerpa Borgoan, Em paan kate (Aa ser. EMS Hi WT. tac 
CA. .BZCEM AO)XOAcA. n. GOTO Make ugin Aounrk. Aprka, namu- n. 
np'ka, naunatu Boakpn: a$nSa n-:csempa: cre Macmacia. m; Heacia. 
cnoge BnaSuăen. euSun | Leon. Ganor'kusa npkwnsun Hako u 
Îlnako. 10. HX ASEpBOI0- ROAH HHKHAi. HEORSE AHN. 4HUNIGHCHAOBaHH.. 
I HpOAGA HX npaBoto oruun8 n A'BAnun8 wr.Henpnanaie Ab aote 
HX. To HMaa „34 pazabatnie tanoa wm. craparo: Ileppa BOEBOAAH, 
WT. 119 | acguina: ceao wr Ganorkuu wm numa uacr wo '7pu 
ACTH (97 WIECPĂA Mac 'TpEPAA ac, Ta: NpOAdat Dak RHUIERH- 
cannoaiS ca$s'k namenS Auygana îi nubruun ero canomin: aa trec 
SECAT TAAEBH CPEBPZMHL: Hi BANAATHA. HM, HCRAZNO. HN WTA | 
TakoArpe npinaot'E npea nam n pe; Hanau. Roa'Epu upon 
chh. ASka an8. Hako n Ilnako. io ere A0BpB0I. BOA: NERHM Ne 
NOHVĂAEI AHHIIpIicHACBant H NpoAaA- cE9I0 npagote: wrinnS n aka 
HHHS That ww ron euweniucantou ceâo Ganor'kin | un wr ron 
Spuk: wr noaceuna ceso Ganor'kuu wr iănkă ua w7 'rpu 
MACTH- WWT IMECTAA Mac TBETAA WACT.. Mad NPOAAA MAK cavsu Ha 
wen$ AMuxzua n u'krunu sro Canomin sa. Herugu: peer - 'maaepu 
H; că M'kcro 34 cTaR n 34 mann-u AST. :Xzaeiev | uro cer 8 
Wapăn8, n Bacraack enwminncannin: caSra “Hat Mnyana. n Ruk= 
run ero, Ganomia n: sanaarha um Henazna wr NpEA. Ham, H. 
WF IDEA - Hatimu Bo4'kpu „POE BACE, BbINIENHCARNIH  uacmun 34 
GOTHHHAX,, RAKO „Ad ECT-HM n Wr-. nac |. Spun. H:WTRUNH: ca 
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Băctm ACXOAON Hm H AkTea Hă whSuaroa n Hi np'kwoiSuarean 
HK H BZceMS poA$ KTO HM H3BEpEP Hane4uxHin HenopSiueto nu 
HHKOAHA Ma Ba. ă XoTap 'THX Enurtnucănnuy | uacru sa wr- 
HAHHX wr ceao nonkun Ha razibca 5 Boaocr Aoporonckou n ca 
mkcTo sa Mann H cz cTa8 WT uaâpun$. wr cea Ganor'knu n 
că m'keTo 34 craei H Sa manHu TakoX H 8 tâpnuS aa ter 
U4CTH T4KOME E48 ph | XoAHT. n take WwH coRH KSNHA ha CBORY 
npatiu ninksu. a wr HHUINY cmreponi (Aa ter ea$ nocrapoms 
XoTap8) nokSaa na Ekka wiHBaan. 4 Ha To ter &'kpa naunro 
PENABA &Hwenucannare mini Hu Epemira Mornaa gotoaa | H 
g'kpa Np'REB34rB4eHNuL n cpaunm dat renatmu (Hw koneran- 
mina H MacăanApa RocgoAu) H Brkpa Boakpom Hamny. B'kpa nana 
Spike Akopiuka canu aeaan. B'FpA aa KpC'PH ABOpHHKa 
ropH'ku semau | Bkpa nana Tecoprie npakaaat Xo'runckon, &'kpa 
nana Tewprie un e'kpa nana Iconauika MpZKAAGBOBE HEAIELĂCKOH, 
BEpa nana (Apo n &'kpa nana Kpcr'k) npakaaaote Pomanckon. 

-B'kpa nana GOpăiua rermană u mpakaaat | CSuagckiu. &kpa nana 
EpăHOECKIi NoCTeAHHRA. E'kpa mata n'karpuu,ă cnarapk. 'kpa nana 
KâgănmaHa naxaphnk. e'kpa nama Tanropie croanna. grkpa nana 
Gumnwha guerirapuuka. &'kpa nana. Tiopma komuca. | n e'kga HdHOM  BO4Epon HauiHM MOAAaRCKHM BEAHRHM H Manu. 4 Mo: HAUIEA KHEOT'E, KTO EZACT renapz wr AEren hawmuk Han WT HAUIEPO PoAa. HAN Nak EVA Horo EZ H3BEper TCNABEM EHTH HAa- MEN SEMAH MWaAaecT'ku. Tor EH um HenopSiuna | nanicro aaanit H NOTEDZKALHIE. at EH HM Aaa n Skprknua sa uro ccT um npatin WTHHH4 H BHKSnAehie. 4 Ha BoAuite kpknocm ui N9PBpa%- AEHIE. 'To8 BzcemS ewulenncanno m Btahan tem naumem$ g'kp- HoM$. n nouerennom EcAkpunS | nanS ĂSnsa CTponu BsAnkon$ 
aorodseră nucaru n Hamu$S neua'p npuekcuru kcem$ aucr$ namems. nHcaă Hnkoag. $ Csuaak. gamw —+3pri 14 S Anz, | 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Iw Eremia Moghila Voevod, domn ţării Moldaviei, ştire facem cu această carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta sau citindu-li-se O Vor auzi-o; adică această adevărată slugă a noastră Mihail miluitu-ne-am noi spre el cu osebita a noastră milă, am dat şi am întărit înşine lui de la noi în al nostru pământ al Moldaviei a lui dreaptă o- cină şi Cumpărătură, din ispisoc de Cumpărătură ce el
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va avut de la insuşi bătrânul Pătru Voevod, din a patra 
parte din satul Popeanii, partea Grigăi Pistruiul, ce i 
se va aleage şi un loc de moară pe lubăneasa, ce-i 
în ţinutul Dorohoiului, carea el singur a cumpărat de 
la lon drept 350 zloți tătărăști; carea acea de mai sus 
scrisă parte de ocină fost-a lui cumpărătură de la Ileana, 
și surorile ei "Todosia și Vasuta, copiii Martei, nepoți 
'Grigăi Pistruiul, strănepoți Fedorei Steţco din uric de 
«danie ce lau avut strămoșii lor de la bătrânul Stefan 
Voevod. Pentraceia ca să-i fie lui şi de la noi cu toate 
veniturile. 

Și într'acestea iarăşi dăm și întărim iarăşi mai sus 
scrisei slugii noastre Mihaila lui dreaptă ocină și cum- 
părătură din ispisoc de cumpărătură ce el l'a avut ia» 
răşi de la Petru Voevod, tot în acel de mai sus scris 
sat din Popeani, carea acea parte fost-a partea lui 
Dumitru Pistruiul, care el singur a cumpărat'o de la 
ion, fiul Duscăi nepot Fedorei strănepot lui Steţco, 
drept 200 zloți tătărăşii şi cu hăleşteu în țarină, ca 
să-i fie lui şi de la noi cu toate veniturile. 

Şi într'acestea iarăşi dăm şi întărim slugei noastre 
iui Mihăilă o parte de ocină (tot din acel de mai sus 
sat din Popeani), ce el singur a cumpărat de la . 
drept 60 zloți tătărăști, care acea parte fost-a cumpără- 
tură părintelui său Dumei de la Timcă diac. 

Şi într'aceasta iarăși am dat și am întărit înșine 
Slugei noastre lui Mihail, a lui direaptă ocină şi cum- 
părătură din ispisoc de cumpărătură, care Va avut tot 
de ja Pătru Vodă, toată partea lui Roman fiul Marincăi, 
nepot Maleșcâei, strănepot lui Ilco și Pilco, câtă i se 
va aleage din satul Săpoteani, ca să-i fie lui şi de la 
noi cu toate veniturile, la lubăneasa şi cu loc de he- 
leșteu şi de moară, ce el singur a cumpărat tot de la 
Roman drept 40 taleri de argint, din direase de îm- 
părţală ce au avut baba lor Mălaş de la bătrânul Petru 
Voevod; drept aceae ca să-i fie lui şi de la noi cu 
toate veniturile. 

"Şi într'aceastea iarăși au venit iînnaintea noastră 
şi înaintea a lor noștri boiari Lupul şi surorile lui Nas-
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tasiia şi Chelsiia, fii Bilușcăei nepoți lui lon Săpoteanul!,. 
strănepoți lui lico şi Pilco, de a lor bună voe de nime: 
siliți nici învălulți și au vândut a lor dreaptă 'ocină și 
moşie din direasele moşilor lor, ce le-au avut de îm- 
părțală tot de la bătrânul Petru Voevod, din jumătate: 
sat din Săpoteani din partea de gios din trei părţi din: 
a şasa parte a treia parte, acelea le-au vândut tot mai 
sus scrisei slugii noastre lui Mihăilă şi cneaghinei sale 
Salomiei, drept 60 taleri de argint, şi. au plătit lor: 
deplin. | i a 
„Şi într'aceastea iarăși au venit înaintea noastră şi: 
înaintea a lor noștri boiari Miron fiul Lucăi nepoț lui Iico; 
şi Pilco de a lui bună voe de nimeni silit nici asuprit și 
au vândut a sa direaptă ocină și moșie tot din ace! 
de mai sus scris sat Săpoteani și din acelaşi uric din 
jumătate sat Săpoteani din partea de gios din trei părţi: 
din a şasa parte a treia parte, aceaia au vândut tot: 
Slugii noastre lui Mihăil şi cneaghinei sale. Salomiei 
drept 40 taleri şi cu loc de hăleșteu şi moară, şi alţi 
hăleșteu ce iaste în țarină, și s'au sculat mai sus: scrisă! 
sluga noastră Mihail și cneaghina lui Salomiia şi ac 
plătit lor deplin denaintea noastră și denaintea a lor 
noştri boiari, aceale toate de mai sus scrise părţi de 
ocină ca să le îie lor şi de la noi uric şi ocină cu toate. 
veniturile lor şi copiilor lor și nepoților lor şi străne-! 
poților şi imprăştiaţilor lor şi la tot neamul lor ce li se: 
va aleage mai de aproape neruşeit' niciodănăoară în 
veati. lar hotarul celor de mai sus scrise părţi de o-' 
cină din, satul Popeani la lubăneasa în ţinutul Doroho-' 
iului şi cu loc de moară şi cu hăleșteu în țarină din 
satul Săpoteani şi cu locuri de hăleşteae, şi de moară 
iarăşi şi în țarină să fie lor părţile cum li s'au venit, 
şi Cum el singur a Cumpărât pe ai săi drepţi bani; iar: 
dinspre alalte laturi să fie lui pe vechiul hotar, pe unde 
din veac au îmblat. lar la aceasta iaste credința dom- 
niei noastre mai sus scrisă, Noi lw Eremia Moghilă 
Voevod şi credința prea iubiților şi din inimă copii ai. 
domniei meale Iw Costantin şi Alexandru Voevozi, şi! credința boiarilor noștri, credinţa dmsale Ureache vor--
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nic țării de jos, credința dmsale Cristea dvornic ţării 
de sus, credința dmisale Gheorghie parcalab de Hotin, 
«credința dmsale Gheorghie şi credința dmsale lonaşco 
parcalabi de Neamţ, credința dmsale Dron și credința 
-dmsale Cristea parcalabi de Roman, credinţa dumisale 
-Orăş hatman şi parcalab Sucevei, credința dumisale 
Bârnovschie postelnic, credința dmsale Veaveriţă spa- 
tar, credința  dmisale Cafaiman paharnic, credinţa 
Amsale Gligorie stolnic, credinţa dmisale Simion vis- 
ternic, credința dmsale Ghiorma comis şi credința dmi- 
lorsale boiarilor noştri ai Moldaviei a mari şi a mici. 
dar după a noastră viaţă Cine va fi domn din copii 
“noştri sau din al nostru neam, sau pe ori care aialtul 
Dumnezeu il va aleage să fie domn pământului nostru 
al Moldaviei, acela să nu strice a noastră daanie şi în- 
tăritură, ci să-i dea şi să-i întărească, căci că îi iaste 
lui dreaptă ocină și cumpărătură. 

lar spre mai mare puteare şi tărie a tot ce s'a scris 
“mai sus poruncit-am la al nostru credincios şi cinstit 
boiariu dumsale Lupul Stroici marelui logofătu să scrie 
și a noastră peceate să o leage la această carte a noastră.: 
„A scris Nicoară in Suceava la anul 7113. luli 6 zile. 

ina Pergament Acad. Rom. pecete. Donaţiunea Paul Gore din Chi- 
“Sinâdu, 

— Mibail şi Salomia cumpără în 2 sate; în Popeni părţile lui 
Griga şi Dumitru Pistruiul şi a fiului Dumei cu 610 zloți tătărăşti; 
4ar în Săpoteani de la unii din urmaşii lui llco şi Pilco cu 140 taleri 
de argint, Cum uricul nostru leagă viaţa de la Stefan cel Mare, iată 
„zare e încrăngătura urmaşilor din Jico şi Pilco: 

  

  

  

  

x 1450 

ice | Piico 1500 | | 

“Luca, loa Maleşco 1550 
Săpoteanul . 

Miron  Bilușco Mărinca 

o Î | 
“Lupul, Nastasia, Chelsia Roman 

2 -3 4 5 

Răzeşi însemnați cu numerele de ia 1—5 vând soților Mihali şi
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Salomia părţile lor din jumătatea de jos a satului Săpoteni, din tre părţi din a şasa parte a ireia parte. 

Săpotenii 
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120. 7113 Iuli 16 Suceava (1605). Eremia Vodă Moghilă întă. reşte lui Frăţiman Uşerel cumpărătura făcută cu 400 zloți în Oteşti de la loanăş Buţulan, 

T Ho Epemita Aoruaa BOEBOA4, B>RiFIO  Atacrriere rENA şt BEMAM ACDAAGBCKOU, W nipiu ae nip'RA | namn ă NPEA Ve Hâ- IUHMH Acaqagcknatu coakpn Iwnzu Evuyaan | ă ce'E a kreaer= BOESAH IDEA, HAMH, IZK9 npoAaa WTA Hy Fvuvaan, n cecrpa ero | Mapviua. cuone IȚlegvaonn BHVun croe. nprkwnruu (Han) HX Mpakaa 6oTHunv ui A'kannnv. | Bzck uacr HX tankoc'k uaes- PET Co ceao Grau. A (rm EAT)pv ceao. i om moae i WT Eoav |n wr akev. î cop BâkHa. Ta npoaaan cavs'k HAIEAY pzu Atat vunepea. sa “ETHpH cra | Baa'ru, TATapekur.. H Banaaruao c'k nm. HENAZHA, HHo MH Bubu Izko ce'kast | PEACTBORAAH Hat. cHa ui nerpk. a au TâKOMALpE Î ww uac AA4H îi noregaAnan. | caveu HAH dpziuhman viuepea. aa ip a PEIENA MACT WOTHHHV. KARO pa ec EMY | ii cor mac... ca acea ACXOACM. H Hu Ad CE ni vanuaer, pia cum aneroa HauiHas, rENAHZ Beaka. pecete mică în ceară. 
nuc v Gvuank gar rSpri - ra, si, Gponu gta aofoder vu. n ncuaa 

Crponu gta awroder, 
+ Nukoag
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lw Eremia Moghilă Voevod cu mila lui Dumnezeu 
domn țării Moldaviei; adică venit a înaintea noastră și 
înaintea tuturor a lor noştri moldoveneaști boiari loanăş 
Buţulan şi au mărturisit înaintea noastră cum a vân- 
dut părintele lor Buţuman, și sora lui Maruşca, fiii Ste- 
fului, nepoți Stoei, strănepoţi lui Nan, a lor direaptă 
ocină şi moşie, toată partea lor câtă li se va aleage 
din satul Oteşti şi din vatră de sat şi din câmp şi 
dintr'apă şi din pădure şi din bahnă; aceaia au vândut 
slugii noastre lui Frăţiman Uşerel drept 400 zloți tă- 
tărăşti, şi s'au plătit lor deplin. Deci noi văzând cum 
au mărturisit noao fiul lor Petrea, iar noi așijderele şi 
de la noi dat-am şi am întărit slugii noastre lui Fră- 
țiman uşerel, acea de mai sus parte de ocină ca să-i 
fie lui şi de la noi (ocină dreaptă și uric și întăritură) 
cu toate veniturile; şi altul să nu se ameastece înain- 
tea acestei cărţi a noastre. | 

Domnul a poruncit. 
Scris în Suceava la anul 7113 luli 16 

Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 
Stroici vel logofăt 

| “ Nicoară 
Acta Gh. Strat, Heleşteni, Roman. 

Este şi un suret: 

„De pe sărbie pe limba moldovenească am tălmăcit 
la anul 1811. Februar 1.“ 

Clucer Pavăl Debrici (ot Mitropolie). 

_121, 7114 (1606) regeste, Pentru Oteşti, 

„Sau înţăles că această pricină de giudecată pentru 
Oteşti îşi are începutul său de la un Nan, căruia i-au 
iost întreagă moşie aceasta și dintracest Nan au eşit 
5 rânduri de oameni, anume Sioe,. Stafomir, Niaga, 
Bălan şi Vlad, Care acel Vlad cu împărțală și cu giu- 
decată încă în vreme domnului Despot Vodă au eșit 
dintru această moșie, luânduși parte sa dintraltă moșie 
şi rămăind "moşie aceasta împărțitoare în 4 părți, nu- 

“e
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mai la celelalte patru roduri a acelui Nan, “arătând şi dintraceale patru roduri ce roduri au eșit, adică din Stoe au eşit cinci roduri anume: Steful, Galbăn, Stana, Maria şi Ana, din Statomir au eşit trii roduri anume: Magda, Nan şi Maria, şi din Niaga au eșit iarăși trei roduri anume Anca, Magoşa şi Mărica ; cari toate a- ceste roduri au fost pe vreme domnului Despot Vodă precum să dovedeaște din alăturatul ispisoc a domnului Irimia Movilă Voevod. lară “pentru rodurile lui Bălan nu este trebuință a arăta, pentru că părțile ce cum- părase Bucium vornicul de la rodurile acelui Bălan, toate sau răscumpărat Prin  giudecată, precum dove- dește un ispisoc a domnului Stefan 7oma Vodă (sic) din 7162 (sic) Avg. 21, ce este la răzeşi. i „După ispisocul de sus arătat acel din 7114 de la domnul. Irimia ' Movilă “Vodă bătrânul acesta Stoe pe vreme «domnului Despot Voevod Sau împărţit în cinei părți, şi după ispisocul acesta a domnului Iancu Vodă se vede şi în trei părţi; pentru aceaia neştiindusă pri- Cina cu: trecerea ânilor de la Despot Voevod şi pănă ia Irimia Voevod, cum şi în ce chip sau prefăcut, noi ne dând acum pricină ispisoacelor...“ 
“ Din cartea de gludecată din 1812 Martie 15, acta Gh. Strat, Heleşteni, Roman. 

LL . 

Obs. Asupra urmaşilor lui Nan ispisocui nostru dă o altă des- 
cendenţă în legătură cu stăpânirea în Oteşti, alta de. cât cea a stă- 
pânilor în Năneşti (ct. XIX 15 nota), care e mai veche cel puţin cu tre! generaţii ca. acea a “stăpânilor din Oteşti; . 

  

  

  

Sea c. 1472 
Stoe, Statomir, Neaga, Balan, Vlad c, 1529- 

| 
mutat în alte | ocine 

= =E9e E ===> cătră 1562 13 SS = 5 3 va sa 8 SP x E a ze es > p îi «e 52 6 34 1» 

1) Aceasta stăpânea a treia parte din.Oteşti (ef. XIX 4). 2) Galbăn are ficiori pe Sora, Toma şi Marica; Magdalina fata Tomei Viode a cincia parte din Oteşti (XIX, 218). |
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-3) Ana e soţia vatatului Horga, şi are 3 copii: Crăstea, Anuşca 
şi Drăghina ; cari vând în 1561 cu 250-zloţi a treia parte dia 

a patra parte (XIX, 50). . 
4) Ioan fiul lui Statomir are 2 copii: David şi "Neaga (XIX 105). 

5) Stana are 5 copii: “Tritan, loan, Ignat, Marina şi Frăsina 
(XIX, 105). Ei vând a șasea parte din a patra parte. 
Sora are 4 copii: Mifiai, 'Dumitru, Petru şi Părasca (XIX, 
138). Aceştia vând a treia parte dina cincia parte din a patra 

. parte iui Bucium dvornic in 1580. 
'6. Steful are 3 copii, din care unul lon Cioban are 6 copii: 

Zaharia, Dragu, Obreja, Maria, Anuşca şi Ana (XIX, 140). 

a 

122. 7114 (1606) regeste. Pentru Merciucani. 

Doao bucăţi de pe un zapis vechiu scris în dia- 
fectul sârbăsc, cari nu se pot cunoaşte. 

Din opisul documentelor moşiei Iveşti (din vechiu Merciucani) 
«de la ţinutul Tutovei,: proprletaoa luminării sale cneazului Alexandru 

Cantacuzino, 

Ci. Surete ms. IV, 107. 

123, 7114 (1606). Pe un Minei a! lunei lui Octombrie (măn. 
““Fodereanii, azi Burdujeni) scris pentru T. Moghiiă, 

Hanoaeniem wa n pocrvlunevieai cHa H ABHeTEOM cTro 
AXA. ce a3h ag Biaankhi Moro Iv. ka. nat Grooasp doruaa. 
EamAtă'EX WT CpAla GOT Ba Aagotataro tam Havkui, Hi caTEo- 
PHX cia „KHiTă ratati aici wkmogpie. az nom'kin cen'k n ga 34 

AMÎE POAWTEATH MONX. N AAAE A BB MOHACTHPE PAtMAd NANAS- 
DAT HAEKE ECT XPAAI CTro BB3HCeHÂA Fă Bă W Enca Haltere lv. 
Xă. d RTo ea nekScuT B23%kru HA NpoAATH GOT cPro Xpama. 
“TAKOBIH AA EXACT MBCRAAT 1 TPZKAAT WT TIN CTHX WMINaiX. 
82 WHKEU. NR GOT B3CE Chi AVU, H 'TOTAG BEhiCT' CAHUHOE TTE- 
uenoc. Bz AkTP'ky, ovBw =vâpal. npi trSme'E vp Epmonag Lwa- 

«<a. învaneu, n Henucaca ca kinra atnioro rp'kuuini cpu airakoti 
“wa WT 346 CTOE MONâCTHp. 

Cu vrearea Tatălui şi cu ajutorul Fiiului şi cu să- 
vărşirea Sfântului Duh; adică eu robul stăpânului mieu 

'1s. Hristos, pan Teodor Moghilă, răvnit-am din inimă 
«de la Duninezeu dăruita noao aveare, şi făcut-am a- 

ceastă carte numită /una Octombre întru pomenirea noas-



— 154 — 

O vânză dintru sfânta besearică, unul ca acela să fie procleat şi trăcieat de 318 Sfinți părinţi dintru Nicheia, „şi de toţi sfinţii mucenici și atunci a fost Crugul soa- relui în anii deci 7114, pe vremea egumenului Chir er- monah losaf igumen; şi scrisu-s'a această carte de mult greșitul ierodiacon loan de aici, din această mă- năstire. 
După Florea Marian. Inscripţiuni de pe manuscripte și cărți vechi din Bucovina, partea 1 Suceava 1909. Cf. Surete ms. XL 2338, 

ÎI 

124. 7114 Februarie 3 (1603). Eremia Vodă “Movilă, carte dată: pah. Caraiman de stăpânit în Popeşti, 

__»ISpisoc sărbesc de la domnul Eremia Moghilă Vodă.“ 
Datam această, Carte a domniei meale credintos. boiarului nostru Cărăiman vel paharnic spreaceaia ca să fie tare şi putearnic cu atastă carte a domniei meale a stăpâni hotarul satului Popeștii, pe unde din vechiu: 

iscălit gospod. pecete domnească 
vel logofat iscal Acad. Rm, ms. 234, Actele mo iei Roşiori, Cf, Suret s.- 

XLVI, 427, 
i , : en 

125. Martie 20 (1606) Iași. Ieremia Vodă Moghilă judecă şi 
întăreşte lui Caraiman pah, cumpărăturile sale din Rădeni, Begicărea! 
Şi Bălăceani cu 899 taleri, 

__ Facem înştiinţare cu atastă carte a noastră tuturor Cul pre dânsa Vor Căuta, sau cetindu-să lui o va auzi, Precum au venit. înnainte noastră și înnainte tuturor
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boiarilor noştri a Moldaviei a mari şi a mici credincios 
boiarul nostru dmlui Vasile vel pilar şi de a lui bună 
voe de nimene silit nici asuprit, şi au dat niște ispi- 
soace de întoarcere ce au avut de la domniia mea, pre-— 
cum au înforsu 500 zloți tătărăşti în mânule lui Vasile 
Sluger, ginerele lui Stan i Coza, drept a treia parte din 
sat Roşiori, ce sântu în ţinutul Neamţului, care acea 
a treia parte a satului Roşiori i-au fostu lui dreaptă. 
ocină şi moşie şi au îostu vândută de rudeniile sale 
Grozav şi Moga diiaci, şi Drăghina şi Sofiia şi Pârasca, 
feciorii lui Baloş cel bătrân; aceaia au dat-o credincios 
boiarului nostru dmsale Cărăiman vel paharnic, şi ace 
a trie parte de sat Roșiori de vreame ce au fostu răs- 
cumpărat acea ocină pe ai săi bani. Deci noi văzând 
a lor de bună voe tocmală şi învoială între dânşii aşij- 
derele și de la noi am dat şi am întărit dmsale lu; 
Caraiman vel paharnic ace a tria parte de sat Roşiori 
parte din gios ce au răscumpărato el ca săi fie lui şi, 
de la noi cu tot venitul. 

Şi după aceaia iarăşi au venit înnainte noastră şi 
înnainte tuturor boiarilor noștri ai Moldaviei, a mari şi 
mici slugile noastre Văscan pitar și Simeon și sora lor 
Grozava, feciorii lui lonașco vătag și Mărica fata Cos- 
tei şi lon fecior Onișcăi, dea lor bună voe, de nimene 
siliți nici asupriți, şi au vândut a lor direaptă ocină și 
moşie dintru a lor dreapte diresuri, cun loc de pădure 
dintru a lor ocină din Beşicureni, ce au hotărât lor 
sluga noastră Lupul Scorțăş parcalab, acel loc pe îm- 
prejurul iazului şi au insemnat lor din boure la boure, 
din hotarul satului Bărboşilor pănă întra Unguraşilor, 
și sântu stâlpi puşi şi iaste legătură între dânşii, cine 
va vrea să păşască preste stâlpi să aibă a fi de gloabă | 
porții domniei meale 50 de boi; aceaia au mai dato: 
iarăși credinciosului nostru lui Caraiman vel paharnic, 
drept 100 taleri de argintu. Și sau sculat credincios. 
boiarul nostru dmlui Caraiman şi au plătit deplin acei 
100 taleri în mânule lui Văscan pitar şi a lui Simeon 
şi a surorii lor Grozavei, feciorii lui lonașco vătag şi. 
Mărciăi fata Costei, şi 'lon fecior Onişcăi denaintea.
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„noastră; şi noi văzând a lor de bună voe tocmală şi plată deplin aşijderele și de la noi am dat și am întărit dmsale lui Cărăiman vel paharnic pre acea bucată de pădure ce au Cumpărato în semne ca să-i fie -lui cu tot venitul. : 
| Şi după aceaia iarăşi au venit înnainte noastră şi înnainte tuturor boiarilor noştri ai Moldaviei a mari şi mici Sonţe şi fratele ei Gheorghe, feciorul Miculei, ne- pot lui Ion Rădeanul, de a lor bună voe de nimene si- iți nici asupriți și au vândut a lor driaptă ocină şi moşie a patra parte din tot satul Rădeani, ce iaste pre Turiia în ținutul Iaşului, aceaia au vândut-o credincios 

de argintu denaintea noastră şi denainte boiarilor noștri. , Și după aceaia iarăși au venit înnainte noastră şi innainte boiarilor noștri Caraiman vel paharnic și cum- 

Tudosiia Tăbutoae, zicându ei Că au Cumpărat fără ştirea lor, vrând săi întoarcă lui banii; deci noi am :giudecat pre dânșii cu tot svatul nostru și am aflat că se cuvine lor ca să intoarcă, pentru că iaste lor rudea- nie mai de aproape, iar sluga noastră Vicol au arătat denainte noastră că au făcut acolo casă şi iaz și moară “Cu multă cheltuială. Deci la aceasta domnie me am a: les boiarin din Curte domniei meale şi l'am trimes “Ca să prețăluiască toată cheltuiala lui, Şi Casa și iaz şi “moară și ograda precum a şti cu dreptate cu a lui sus
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au cheltuit în trebile ei. Deci noi. văzând a.lor deplină 

întoarcere aşiiderele am dat şi am întărit credincios bo- 

iârului” nostru lui Caraiman vel paharnic pre aceă parte 

câtă. se va aleage din sat Bălăceanii şi cu moară pre 

pârăul Sălca, şi cu curte şi cu tot ce au cumpărat el, 

ca săi fie lui şi'de la noi uric şi ocină şi cu tot ve- 

nitul, lui şi feciorilor lui, nepoților, şi strănepoţilor lui 

şi a tot neamul lui, ce se va aleage mai aproape, ne- 

ruşeit niciodată în veaci. lar hotarul. acelor de mai sus. 

scrise părţi de ocină din sat din Roşiori şi acel loc de 

pădure, ce iaste din hotarul Beşicureanii, aproape;de 

iaz şi cu seamne din boure în boure să fie pe unde 

au hotărât de mai sus scrisă sluga noastră Lupul Scor- 

țăş: parcalab, și ace a patra parte din sat din Rădeani 

şi- acele părţi de ocină din sat Bălăceanii să fie pre 

părți precum âu cumpărat, iar despre alte părți să fie 

după hotarul vechiu, pe unde au îmblat din vac. Spre 

aceasta iaste credinţa domniei noastre de mai sus scrisă 

Noi Eremia Moghilă Voevod, şi credința prea iubiții şi 

din inimă fii ai domniei meale Costandin, Alexandru şi 

Bogdan Voevozi, şi credința tuturor boiarilor noștri a. 

mari şi a mici. lar după a noastră viață cine va fi 

domn din fii noştri sau din al nostru niam, sau pe cine 

Dumnezeu va aleage să fie domn țării noastre a Mol- 

daviei, acela să nu strice a noastră danie şi intăritură 

ci să aibă a da lui şi a întări, pentru căci el au răs- 

cumpărat pre ai săi drepţi bani. lar spre mai mare 

tărie şi puteare a tuturor celor de imai sus scrisă, am 

poruncit cinstit şi credincios boiarului nostru dumisale . 

Lupului Stroici marelui logofăt să scrie şi a noastră. 

peceate să o leage cătră această adevărată carte a 

noastră. .. o A Si 

"Sau scris în Eşi la anul 7114 luna Mart în 20 zile. 

„Sau tălmăcit de Gheorghe Evloghie, dascal 1781. 

Mart 25. | a 

: Acad, Rom, mmS 234, actele moşiei Roşiori, ot Neamţ, ct. 'Suret& 

ms. XLVI, 419. - - - i N
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126. 7214 Mart 30 (1606) regeste. Pentru lapa pe Bârlad. 
»M'am lămurit că domnul Ieremia Moghilă Voevod, ia 7114 Martie 30 întăreşte Stăpânire pe Măstătici şi lapa și Grijulivi, zicând între altele. lapa deasupra tântânei şi cu vad de moară în Bârlad“... 

lar mai jos scrie: 

„Din socotința încheiată de lancu Giurge vornic, ho- tarnicul dmsale agăi Constantin Catargiu, în 1849 Oct. 5“, 
| 

Ct. Surete ms. IV, 196, 

n 

127. 7114 Iulie 22 (1606). Simeon Movilă întăreşte lui Caraiman 
“Pah, cumpărătura făcută cu 45 taieri fa Roşiori, de la Coza şi Dahlaa. 

nici asupriţi, şi au vânduţ a lor direaptă ocină şi cum- 
părătură, toată parte ce au Cumpărato, de la Ionașco 
feciorul Grozavei, nepot lui Băloşan din sat Roșiori, 
parte lui şi din vatră şi din Câmpu şi din livezi, însă 
din livezi giumătate ; pe aceiaşi au vânduto credincio- 
sului boiariului nostru dumsale lui Caraiman ve] pa- 
harnic. drept 45 taleri gata, precum și ei însuşi întra- 
celași Preţ au Cumpărato; şi zapisul ce au avut ei de 
Cumpărătură de la lurașco biy Parcalab de Roman, încă deplin denainte noastră. Deci noi văzănd a lor de bună 
voe tocmală și plată deplin, așijderele şi de la noi iam 
dat şi iam întărit lui ca săi fie lui şi de la noi uric
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:şi ocină cu tot venitul; şi altul să nu să ameastece. 
“Domnul a zis. 
Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 
Pecetea domnească. | 
„din limba sârbască sau tălmăcit de mine Ion. Sta- 

“mati pitar 1811 Avg. 18. | 

Acad, Rom. ms. 234, actele moşiei Roşiori, cf. Surete ms. 
XLVI, 423. 

128, 7115 Decembre 2 (1606): Simion Vodă Moghilă întăreşte 
pahar, Caraiman, cumpărăturile făcute în Roşiori de la răzeşi pe 

suma de 780 taleri de argint. ” 

lată au venit înnainte noastră și înnainte boiarilor 
noştri Nicoară, fecior Moscovanului şi nepoata lui de 
irate Odochia, fata lui Isaico şi rudele lui Ilea fecior 
ui Baloşan şi Chiriţa fecior lui Jac și Sofroniia fata 
iui Simeon Camăr, toţi nepoți lui Cămăriciu, şi străne- 
poţi Dumei, de a lor bună voe, de nimeni siliți nici 
asupriţi, şi au vândut a lor dreaptă ocină şi moşie, din 
dreasă vechi de la lliia şi Stefan Vodă şi de la lon 
Alexandru Vodă cel Bun şi de întăritură de la alt Stefan 
Vodă, toate părţile lor, câte se vor aleage din sat Ro- 
șiori, pe Moldova, ce iaste în ţinutul Neamţului, pe 
aceleaşi le-au vândut credincios boiarului nostru dumi- 

sale Cărăiman vel paharnic drept 300 zloți de argint. 
Şi iarăşi au venit înnaintea noastră şi înnainte bo- 

iarilor noştri Drăguţa fata Tomei logoiăt, iarăşi de a 

«i bună voe au vândut a sa direaptă ocină unei părți 

de cumpărătură dintracelaşi sat Roșiori, ce au fost ei 

cumpărătură de la Dumitru feciorul Cozmei, ce au fost 
cumpărătură Cozmei de la Ion şi sora lui Tudora, fe- 
ciori Drăghinei, nepoți Frăncei, şi de la Stanca, fata 
lui Băloş şi de la Luca feciorul Savei şi de la Eremia 

şi fratele său loan şi sora lor Irina și Simeon, feciorii 
4ui Baloş, nepoţii lui Camariciu, şi altă parte de la 

Stan ginerele lui Ion, ce au fost lui cumpărătură de la 

Bordun, fecior lui Şofrac, nepot lui Camariciu, din is: 

pisoc de cumpărătură, ce au avut Drăguţa dela Pătru'
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Vodă, pe aceaia au vânduto tot credinciosului. nostru dmsa!e Cărăiman Pâharnic drept 100 taleri bani gata numărați. - a ae E Şi iarăşi au venit înnainte noastră mai. sus. numita Drăguţa, iarăși de a ei bună voe şi au mai vândut şi alte părţi dintracelaş sas Roşiori, ce; iau fost ei Cum- părătură de la Odokia și frații ei Cristea şi, Cozma,. feciorii lui Iliaș, nepoți lui Jac strănepoţi Anușcăi şi de la Stan Munte şi de la preotul Mihai, ce leau fost cum- Părătură lui Stan şi preutului Mihai de la Gheorghe şi de la Lealea; şi. de la Samoil;. pe aceiaşi au vândute: tot boiariului nostru Cărăiman vel paharnic drept 100; taleri de arginţi. - | “Şi iarăşi au venit înaintea. noastră “Ignat cu sora lui Anna,. feciorii lui Grigorie. iarăşi de a lor bună voe şi au vândut a lor direaptă ocină dintracelaş sat Roşiori ce au fost cumpărătură tatului lor de la alt: Gligorie, fecior lui Simeon, şi de la llca, fecior lui Ba- loşan și de la Istratie Şi fratele său Leon și Stărcea, feciori. Măricăi, şi de la Neacşa și de la feciorul ei Ilca, pe aceleași. leau vândut -tot. boiariului nostru lui 

celaş sat Roşiori, ce iau fost lui Cumpărătură “de la Pârasca fata lui Baloş și de la Nasta şi de la feciorul ei Alexa. şi Dumitru Şi Varvara şi de la Ilea - și sora: lui Varvara, feciori lui Baloşan' şi de la Nicoară și de la lonaşco, feciorii Nastei; pe aceiaşi au vânduto tot boiarului nostru. dmsale lui Căraiman paharnic drept: 100 taleri bani gata, cărora leau plătit toți banii de= plin: denainte noastră și denainte boiarilor noştri.
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“Drept aceaia săi fie lui şi de la noi aceale de mai 
sus scrisă părţi de ocină din sat din Roșiori uric şi 
ocină și întăritură şi cumpărătură cu tot venitul şi altul 
să nu se ameastece înaintea acestei cărţi a noastre. - 

Domnul a zis. Lupul Stroici -vel logofăt a învăţat 
și a iscălit. 

„Din limba sârbască sau tălmăcit de mine loan 
Stamate pitar 1811 August 18. 

ct. Surete ms. XLVI, 424. 

129. 7115 April 26 (1607) regeste. Pentru Cojeal. 

“Ispisocul domnului Simion Moghilă Vodă pentru 
părți din Cojeni. a 

Din opisul de acte al Iveştilor, moşia cneazului Alex, Cantacu- 
zino. Cf. Surete ms. IV, 107. 

aj . 

130. 7055 Mai 10 (1547) regeste (pro 7115). Pentru Spineni 
pe pârăul Cojenii. ” | 

„Copie încredințată de giudecătoria Fălciiului de pe 
cartea domnului Ilieş din acest veleat 7115 Mai 10, (sic) 
prin care arată că moşia Spinenii merge şi de amândoao 
părţile de pârăul Cojănii în gios până în hotarul Gri- 
eştii și până în hotarul Petreştilor, nemaipomenind ni- 
mic de Borăşti precum au mărturisit acei megieşi ai 
moșiilor de prin împrejur la vremea aceia. 

Dia -opisul hărtiilor pentru a treia parte de Petreşti în 1828 Dec, 

25, cf. Surete ms.. XIX 747. Este o vădită greșală aici ori asupra 

numelui domnului, ori asupra veleatului. In 7115 Mai 10 domn'era 

Simeon Moghilă Vodă; iar lliaş Vodă Rareș a domnit la 7055; cred 

că greşala vine ja cetirea veleatuiui. =+3He, imându-se pe n şters, 

pi, adică —ne drept “âpie. 

131. : 7115 Mai 10 (1607) Iași. Simion Vodă Moghilă dă carte 

cneaghinei Maricăi Nenoian să stăpânească satul Călugărenii: la: Do- 

rohoi, | , . 

+ Iu Gumiwn Mornaa BorRoga. Bill acri reuApă 

B6MAH MOAAdECKOH. AAAH CMH CEC AHCT CIIABMH. ukrunn Ma- 

Surete şi Izvoade, Vol, XX. 11
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punk Menotan. n cnoe ta Ha To wu AA BSACT M0UHH n cHAHH. Că AHCT FCNABANI, ApaBATU N VEopoTruTru IIDABUL cBOHE WwW'rHHHn n A EAHHNU wm ceao kzaSrapbnu. hi ca ezcumu CEOHL Xo'Tapu. NOTAE Hi KoTaphan. nokSAa H3 &'kka. n Ta uuro Ad he HmâT SmuimaTru npka, cum ancrom EU ABMU, 
V fdc. BATO =—+-3pei. asi ij 

Iw Simion Moghilă Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei dat-am înşine ceastă carte a dom- niei meale cneaghinei Maricăi Nenoian și fiilor ei Sspre- aceia ca să fie tari şi putearnici cu cartea domniei meale a ţinea şi a apăra ale lor ocini şi moșii din Satul Că/ugăreanii şi cu toate ale sale hotare, pe unde li s'au hotărât din veac; şi la aceasta nime să nu aibă â se amestecare înaintea acestei Cărţi a domniei meale. la Iași în anul 7115 Mai 10. 
Din Condica Litenilor cf, Surete ms. XIV LII. Este şi un sureț ce scrie: « 

„Asemenea scrie cel vechiu, Carpu vornic de poartă. Călugărenii veniau în ținutul Dorohoiului. 

  

132. 7115 Mai 15 (1607) regeste. Pentru seliştea Gvozdu ot Soroca, 
i 

„Deci am cerut de la dumnelui Iordachi Rusu ca să-mi înfățoşeze scrisori dovezi ce are asupra moşiei Gvozdu şi dumnialui miau înfăţoşat aceste Scrisori : 1). O copie de pe tălmăcirea iSpisocului domnului 

Dia Raportul lui loa Străjescu din 1817 Oct. 7 cătra departamen- 
tul al 2-a a ocărmuirii oblastiei Basarabiei. Cf. Surete ms, VII. 133, Obs. la 7115 Mai 15 nu era doma Ieremia Vodă M vilă, ci fra- 
tele său Simeon Vodă Movilă. " ? ovilă, ci tra 

. a
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133, 7115 Mai 20 (1607) regeste. Pentru Romăneşti.. . 

„Două surete -'scrise:de pe.sărbie de pe ispisocul 

ui Simeon Vodă -Moghilă . Voevod pentru :părţi . din 

Romăneșşti. i e 

Din opisul de acte al moșiei Merciucanii a cneazului. Alex, 

-Cantacuzino. Cf. Surete ms. 1V, 107. Ă 

134, Fără an. (ante 7115). Pentru Solcani ot Neamţ (azi Spl- 

-nenii.) ” 

Adică eu Tivodor sin. lon nepot Petrei lui Văscan 

ot. Batărăşti fac ştire cu. acestu zapis al nostru, pre- 

Cum de nime silit și ne nevoit am vândut a me driaptă 

ocină şi moşie din sat Solcani, din vatra satului şi din 

țarină şi cu curătură în dumbravă şi cu livezi la iun- 

că şi cu tot venitul în.tot locul și am vândut Chiri- 

ţii ficioru lui Ifrim ot Spineni, dintraceia parte a treia 

parte din partea Codleniască, şi o parte aşijderea din- 

tra şasa a treia din parte Mătocăi drept 15 lei bătuţi 

şi am vândut denaintea a mulţi oameni anume Stefan 

Chihaea ot Căţăleşti şi Arsănie brat Stefan şi a lui Cos- 

tăn ot Spineni şi a lui Ştefan Lupeș ot Căzănesti, și a 

Stratului ot Alboteşti şi a lui Gherman ot Prăjești şi 

a lui Gavrilie Golăe ot Hălăseni şi pentru credinţa 

-niam pus şi peceţile şi degetele ca să fie de mare cre- 

-dinţă. 

Ct., Condica Puugeșştilor scrisă în 1820 de Toader Gaşpar diac 

de divan, cum -se scrie în poarta Condicei. 

  

135, Fâră an. (ante 7115). Pentru Soicani ot Neamţ (azi Spt- 

-aeni), 

Adică eu Balic scriu şi mărturisesc cu acest za- 

pis al mieu cum am vândut. lui Istratie a me driaptă 

parte din sat din Şolcani: din partea Albeştilor a 

Cincea parte şi din țarină: şi din selişte și din 

luncă şi din tot locul .şi din tot venitul din casa lui 

Vasilie şi am dat dreptu 5 ughi denainte lui. tomărtan 

din Căţăl, şi denaintea lui lonaşco din lteşti şi denai-
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intea lui Gligorie a lui Bătcă iar de acolo, şi denainte 
lui lon Văscan din Solcani, şi denainte lui Nistor călu- 
gărului iar din Solcani nepot lui Crăciun Popău. şi pen=- 
tru mai mare credința niam pus şi degitele. 

Cf. Condica Pungeştilor, 

136. Fară an (ante 7115). Pentru Bătăreşti. 
Adică eu Sava Moglan din Moșăteşti scriem și: mărturisescu cu atastă scrisoare a noastră cum asi ve=: nit la noi Ifrimu şi cu Enachi Şoldan, cu cinstită carte mării sale lui Vodă să mergem la sat la Batârăşti să socotim un pol hotar pentru fânaţ şi pentru țarină şi pentru rândul unui prațu au făcutu Ifrim la drumul mare tau zis Istratie că este pre un pământ a lui. Deci am mersu acolo de am strânsu mulți oameni: buni şi răzăși de acolo. şi am socotit că nu sau venit: pre pământul lui Istratie,: ce este un loc neîmpărțit des-. pre toți fraţii. Deci așa iam tocmit, că de să vor îm- părți cândva ace bucăţea de locu, şi de uu i să va veni: lui Ifrim acel pământ, a cui să va veni să de pământ drept pământu, iar prețul lau lăsat toți răzăşii să fie: o pomană cui lau făcut. :: 

Şi acastă mărturie sau: făcuţ denainte a megieșşi şi. a răzăşi anume: Alexa Arapul şi lon de Căţăleşti, şi Țăn- țar din Albotești, şi Toader vatamanul din Fărcești, şi Lazor ottam şi Andrei ottam şi Balic şi Andonie, şi E-- nachi Şoldan și Simion brat ego 'și Ştefan şi Vasilie și mulţi oameni buni megieşi şi răzeşi, şi pentru mai mare. credința pusuniam pecețile şi degetile ca să le hie lor: de credinţă. a 
Ştefan iscal - 

137. 71715 Mai 21 (1607) Iaşi. Simeon Vodă Moghilă judecă şt- dă rămas pe Alexa postelnic în pâra ce a avut cu răzeşii de Şoleani. Se aduc 24 giurâtori și se pune ferăe, - 
„Noi Simion Moghilă Vvd bjiiu mistiiu ese zemii Moldavscoi. ai ! Sa s=p i “Adică . au venit înainte noastră : și înaintea a lor
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noştri boeri Parasca şi Agafiia şi Zlata şi Sora şi Var- 

vara şi Toma şi Magda și Costin şi lon sin Pavel, şi 

au tras pe sluga noastră credincios Alexa biv postel- 

mic pentru părţile lor de ocină din satul Șolcanii ces 

pe pârâul Negru şi aşe au zis înaintea noastră precum 

“că ei nau vândut părţile lor de ocină dintracel mai sus 

scris satu lui Stănilă tau fostu șoimar şi nu sau scris 

cu buna voe lor în ispisoc tau avut Stănilă biv şoi- 

mar de la Petru Vodă ce sau făcut neadevărat şi vi- 

clean. Drept aceaia domnia mea şi cu sfatul nostru cu 

«dreptate am giudecat după legea ţării şi am dat a- 

cestor” mai sus scrişi ca să aibă a giura 24 giurători 

oameni buni şi bătrâni, precum că ei nu șau vândut 

părțăle lor de ocină din satul Șolcani; iar când au fostu 

da zi... iar mai sus numit boiariu nostru Alexa biv pos- 

telnic... înaintea noastră precum cau £urat și au lăsat 

aceale părţi a lor de ocină. | 

Pentru aceia sau îndreptat Parasca şi Agaiiia şi 

Zlata şi Sora şi Varvara și Toma și Magda şi Costin 

şi lon sin Pavăl şi şau pus şi feriia [zepia] 12 zloți di- 

reptu aceaia în veci mai mult să nu să mai tragă pen- 

“tru aciastă pricină înaintea acestei a noastre cărţi. 

sau scris în laşi la let 7115 Mai 21. 

Domnul au zis Pecetea domnescă 
Stroici vel logofăt iscal. 

„posleduinduse din cuvânt în cuvânt şi fiind scos 

-întocma de pe orighinaluri sau incredinţat 1820 April 9.“ 

„_. Costandin Leondari sulger. | 

„CE, Condica Pungeştilor.: 

138, Fără an (cătră 7116). Pentru o moarte de om. 

- “Cum sau făcut o moarte de om în sat în Şolcani 

în ţânutul Neamţului, şi penttu moarte ce de om sau 

lepădat alai fraţi a. Măgdălinei toți, şi sau sculat de 

au luat bucatele altor oameni dintraltu satu ce, nau 

fost având ocină acole în Şolcani, deci câţi fraţi au 

avut Măgdălina, toţi sau lepădat să nu plătiască moar- 

tea ce de-om, ce sau sculat de -au luat patru boi a 

„Măgdălinii din sat din Şofrăceşti. din ţinutul Niamţu-
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lui; pentru cari au avut ocină acole în. Şolcani, şi -aw perit boi tufe:patru pentru aceia: moarte - de om, şi: au: fostu mulţi oameni buni anunte: Zahariia din Fărcești, și Marco otam, şi Gligorie din Şolcani, şi Toader otam. şi Cârstea otam. Deci aşa ştim: noi cu sufletele noas- tre deci ca să aibă aşijdere şi direase domneşti di pre- 

Zahariia, Gligore; Toader (pecete). . 
Cf, Condica Pungeştilor. 

  

139. 7116 Iulie 13 (168). Zapis de mărturie cum Bran comis. a: cumpărat cu 20 taleri părțile lui Toader dia Şolcani. . . a 

silit nici asuprit, și au vândut.a sa driaptă ocină. şi. moșiie din a şasă parte de..sat- Şolcani a doaâ parte, aceia au vândut iarăși dumisale comisului Bran drept: 80 zloți tătărăşti în mânule lui Toader sin Cră- Ciun nepot Jotii înaintea noastră. Deci.noi văzând a lor- bună: tocmală și: deplină :plată, iar N0i--aşijdere.. şi, dela. noi am. făcut, acesta::za pis: dumisale- comisului.. Bram: ca; săi fie de mărturie :pără:cănd îşi-va face dres 'domnese, . Şi :pentru : mai. mare credinţa '.noi.. niam- pus. peeeţile,. noastre: cătră acestu'al:nostrui: Zapis; Sau:scris:în iagi la anii :7116hulie::13: 4 'peceţi.: i oda :    
iz    $ 

       ai a 

Cr Condica. Phogestilăr,. ilătă serisă 667: Ghspar "diac de: divan 
Î
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„Condica de scrisorile moşiilor âmsale vel vist. Costachi Caa- 

tacuzino precum înainte se arată anume adică Șolcanii, Mărgineni: 

ţării ce să numesc şi Spinenii, Cărneştii, Fărceștii. Aceste toate mo- 

şti sântu la ţâautul Niamţalui şi să numesc astăzi Spinenii cu ua 

nume și Pungești, Gârcini, la țânutui Tutovei, care Gârcinii se îm- 

părțăsc pe bătrâni, adică Sinin, Balan, Rusul, Solomon şi Nemţanui 

cei zic şi Brăilă. 

ŞI sau scris de mine şi de alţii în oraşul laşii în domnia înai- 

tului şi luminatului domn Mihail Grigoriu Suţul Voevoda nepot de fiu 

fericitului întru vecnică pomenire domn Costandin Mihaii Suţul Voe- 

vod şi în arhiepiscopia preaosfințitului şi a toată Moldavie Mitropo- 

it Kirlo Kirio Veniamin Negel la anii de la mântuitorul nostru Isus 

Hristos 1820 Martie 10“. : - 

Toader Gaspar diiac de divan. 

140. 7143 10 (1605) regeste. Pentru Muncel. 

Ispisoc sărbesc de la Eremia Movila Voevoda, scri- 

ind că au venit Vasile cu săminţie lui, şi au jăluit a- 

supra lui Avram din Muncel pentru niște părți de mo- 

şie din satul Muncelul, cari au îost cumpărat de la nişte 

sămințănii a lor, şi arată că după giudecata ce au avut. 

sâu învoit şi au lăsat de bună voe ca să stăpâniască 

Avraam parte lui Pavăl fiiul litincăi și a surorii lui Te- 

clii, care au fost cumpărată drept 30 galbeni ungurești. 

Obs. Din perilipsis de pe scrisorile ce au arătat casa răposat 

logofăt Mihai Sturza, pe părţile din moşia 'Muncelul ţinut Romanu- 

lui, Surete ms. L. 960. .- : 

2441 Fără veleat (e. 7116 — 1608) April 12. Bârteşti.. lonaşco 
Gheanghe vel spatar cumpără cu ,32 taleri o jirebie cu .casă în Ru- 

ginoasa de ia lonaşco Drăghici. | : 

pu, Pouauino: cu Apzriu. “w7' Pyyinoac(4).. căpiv iun Mzp- 

Viper va vi At bn |-ate:” ego. 1 Be pinpecy pap un av 

aamăva. w: xnpkate k8 nac-Acnt 'Pvinnoac(a) | act naprret aur poe 

TibĂVAvu. Ture "Ca TaprO4 AtpenȚ. îpesăun un Acu A€ Paarph. |. 

sin "avaebavu Pur enzvâproa: ar aa Tur: ANAHN. ati AB 

pe raatpn. uintirp8 | abea momdaz 'ăv poem Baaânoa BEA XBHCAp. 

min: Tioplie denopvă avi Baaarisă, ui HaRSE | MMonok. iun RhvSaH0e- 

safari Op: a SKpĂză ju: ih, „a iapoer catva Tot : Bpaaeiii. 

ommmp i acherma. TORĂGAD, ANY! vi amr "EBU AVT. -dă'k. XnprBaie 

  

 



— 168 — ” 
KV Kâc kv mor. ca Xie Avmucaae ! wuauz ui Moutie. ac au'kera tkpnv Kv ukera XâpTrie a HocTpz, 

MHC Y BpzAfI. au. gg 
2 peceţi în tum (o pasere, şi o greblă), în dos: cuas Piunneac, Acta spital Caritatea laşi. Surete ms. XXI, 61. Cum de acest act vorbeşte zapisul din 7116 Avgust 20 a iui Gheanghea ; P'am pus tot din 7116 April 12, , 

  

. 142. 7116 luni 30 (1608) Iași. C. Voda Moghilă întăregte lui Nicoară log. cumpărăturile făcute cu 109 taleri în Boldeşti de la 10- 
naşco Boldescul, | 

T Hw Rocranrun Moruaa BOEEOAG. BXÂIO Macri renapa Btman  Aoaqanckon. wx Dpinacuik pa Ham. u npka | na- ui Boa'kpu Hwnauo u cecrpu cro Hanaakix n Toqociă cnu KonAgu euvun Roaqtekva. no HX | AOBpon Boat, nektim NENONVAk= AFHH. dHHNIpHcHAoRanHi, H npoAaau HX TIpato wruunv. n AR AHunv, H3 pu | Bhaie uro uHmaau (loc gol) wr TpETAĂ UacT ce4o Roa- AEIHH. WTo c pasa'kanr Ha nem uacTru. Ae'k aacru | H ca uacr WP MAH Hi WT crag ue v goaoem Gvuae. ma NPOAâu. Hauremv &kpuouv Bo4'kpunr nu Hukoap. A0roder | aa cme Tââtp. ui BâNA4THA ua Hcnaaa, "ek PAAl KAko Aa cer emv u or ac VPHK N WWTNHNY ca Bzcem ASXOA04. | n nn aa c ne VHUmaeT. | 
MHC v tac Rare —3psi, TCOANZ peu, 

ION A. Vp'Eke Bta ARophuk, vu u HCK4ĂA 
Grponu nea awrober. 

Neomarko Pecetea mică cu exerga: 1 Ic Koncranruu AMornaa Bor- EoA4. Cap de bou; 2 săbii încrucişate. 

lv Costantin Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne- zeu domn ţării Moldaviei ; adică au venit înnaintea: noa- strâ şi înnaintea a lor noştri boiari Ionașco şi surorile lui Candachia şi Todosica, fii lui Condrea, 'nepoți' Bol- descului de a lor bună voe de nimene: siliți nici învă- luiți şi au vândut a lor dreaptă ocină şi moşie din. di- iease ce au avut... din a treia parte din sat 'Boldeştii, "ce s'au împărțit în 5 părţi, doao părţi şi parte din moară Şi din hăleșteu, ce-s în ținutul Sucevei ; aceale fe' ata
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vândut credinciosului nostru boiariu dmsale Nicoară lo- 
gofăt drept 100 taleri şi au plătit lor deplin ;: drept a- 
„Ceaia ca să-i fie lui şi de la noi uric și ocină şi cu tot 
“venitul ; şi altul să nu se ameastece: 

Domnul a zis. scris în laşi la anul:7116 lunie 30. 

Ureache vel dvornic a învăţat şi iscălit 
Stroici vel logofăt - 

+— Nebojatco. 
Hârtie ; acta Gh. Strat. cf. Condica documente XIX sub anais. 

— Cartea veliţiior boeri cari întăresc această vânzare este din 17 Iunie 
77116 (Surete II. 250.) 

143. 7116 August 20 (1608) Iaşi. Gheanghe spătar schimbă cu 
“Patrea şi Tigana 2 jirebli de loc dia Ruginoasa, una cu casă pe dânsa, 
alta fără casă. 

+ Er a3 rkurk Bta cnzrap. NHUIHM HU Atat 3H4Tu, ca 
„HM HâmHMv Banucomv. pe noro | mukomek aa ca Ilerpt un 
“ea una ero nm luranka uTo ter naemtHuk au îi ca cuvetk | 
Hwnamko n wuuta H AMupon. n Fanta. wr Poyunoac. n u3-. 
MHHVA cm ca HHai Aga | Xup'kein, uTo mau whu ww Po- 
WHHoăc. H A4AOXoM HM THX Aga XHpkăin paan | 'THk Aga XH- 
prsin PO CMH BZ3E4 WWT HHX, -a4€ EAHA mMup'kei: Euguie cz 

_AOMA | ROTODIH BA3EXOM 43 WT HU. a EANA up'baie TU B2- 
„BE0M BE3 AO0MA. NA TOKMY, BHBUITU | 3eMAu. N 43 TH A4A9- 
-XOM HM Aa Wnp'kiie ca Ada, ă €AHA HpbBie Be AOMa. 
"1AK | ko Bnewiu wThunv um. n câra TORMERAV. GHBUIE rip'ba, 
Avnva wr zaomeițit. n Aaeua | wr Toanpepu. n Tanropie wT 

“Mropuerpu, n utik aansrui: arat AcEpu WT ckao n wr wrpeTa. | 
„dt THX Mup'RBie KOTOpIE  AaAokoM 43 cvT Bhuiitn '8a c'kac H 
„or earpa ctauu. un wr | noak. Hi ezcem umo Bvacr ek usak- 
-piru mkero THA AR4M mnp'ksiu, CA BEC 'uTo EVACT, E2 TUX 
MkeTH 34 60THuHv, H Haa, Bvauue Kp'knojer“E& nocmaguxoa | H aur 

= REMETAMU,  A0KO CA TEOpHĂOM.. w samne Lenăgackin Aa să | „AT 
„Oruanv, “uH smHHele... H 43: Bopaathva AitzK nuca, - 

e rac Bare Te3p81, ae K să 

  

“Adică « eu Oheanghie + vel spătar,; scrieri şi dăm: n ştire 
„cu: „acesta: al nostru zapis cum m'am “tocmitu-m'am 
„fu “Petrea şi -cu “fămeia lui “anume - Tiganca” care 'iaste: ... --
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vara, noastră, și: cu fii săi lonașco și Onciul şi Miro şi. lliiaş: din Ruginoasa şi Schimbat-am noi cu dânşii doao jireabii, ce le-au avut dânşii din Ruginoasa şi da: tu-le-am lor iarăşi doao jireabii pentru. ceale doao jirea- bii ce le-am. luat de la dânşii, însă una jireabie fiind cu CASĂ, Care am luat-o eu de la dânşii, iar una jireabie iarăşi le-am dat-o fărâ casă, ci numai cu pământ, şi eu iarăşi am dat lor jireabie cu Casă, iar o jirebie fără casă, cum le-a fost ocină lor, şi această tocmală s'a îost făcut denaintea Lupului din Baloşeşti, şi David din Todirești, și Gligorie din Giurgeşti şi alți mulți oameni buni din sat și din împrejurimi; însă ceale jereabii ce le-am dat eu sânt în sus de Sat, şi den vatra Satului, și din Câmp şi cu tot ce li se va aleage locul celor doao je- reabii; şi eu iarăși am dat tot aceale doao jereabii cu tot ce ar fi pe aceste locuri de ocină; şi spre mai mare tărie pus'am şi a noastră peceate pănă ce se va face și za- pis domnesc să-i fie ocină și schimbătură. 
şi eu Borăleanul diiac am Scris. 

Scris în lași Ja anul 7116 Avgust 20, 
Acta spital Caritatea. Surete ms. XXI. 58, . 

  

„144. 7116 Iuli 5 (1608) Iaşi. C. Movilă Vodă întăreşte străne— poţilor lui Nan stăpânire în :Oteşti şi Medeleni.: 

Hi Roemânruu' AMornaa EOFEOAA. Biro. MACTIIO renapz BEMAN. " MWAAGBCEON.  aău. ! H -NOTBPZAHÂN ECMH cCAVrai Hain Kocte îi -fionia- Toâqep." n cecTpu_Nx para vi. ina | ui Nenea i Hean.' a kru “Alviuk îi nâemEriukoBt uk TaRgua.W' EVAT erg. Taicui ari PS În ru NdEMEnHkORE Hy Akira: cnoge Magik: Ve” oVhvRoRe n dip'kviouatone Haiioa. | i mu: de Meniikoae “a TO4AB. > cretpa” cnc Magie A Rsuk.n. Hkrva” p avva CHBS : Ana. n "pn | wonpoat ui: cetvpă tu avultă: n Tâciii ABvpaa. cuie. Maroiue: "be This” Bara n Bpăm tr nenea |n Ghana: Hi "uatăă ” choti Mâpsvukn. oyen wnvnoce Hkrzu, np'bwnvuaroae Hanwe. HI] npagaa OHHHă aA'kahuna OT Hiiincors: Bă, dsefită "do. oii în dă “Gi: etâgaro Ilerpa ecinoaa. Sti ii] itnhcoit! Suie italiin “4â pasaiBăniie. wip tĂHKVAg Bot-: EĂ4d n doi Per SĂtenori :A0iâbta a: îi trio: ip: Oran ip Hnk=-
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Hâă 'uacT H NOAOBHHA CHAO - Mearta'kuin. nukhaa uacT H o49z 
guna ac vw Huwnaa uacT.  noacRHHa | c'Bhoaara. GOT 

AoRuaz HHKHaa UAcTr. Kako Ad ET ha H- GOT Hac fipatin VWITe 

HUHH. A WTRPZXAEHIE. | CZ BZCEAM ASXOACA. HN Ad CE HE VMHUIAET; 
Muc v ralu BA'k'To =+3pâi. KA £ 

PEUAHZA Kasăa, 

Ilw Costantin Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne= 
zeu domn ţării Moldaviei, dat-am și am întărit înşine 
slugilor noastre lui Costea și popei lui Toader și surorii 
lor Draga şi Fiica şi Pepelea şi Ivan, copii Muşei și 
seminţeniile lor Gavril şi fratele său Galeș. copii Ru- 
jei, şi iar seminţeniile lor Deatcă îii Marei, toți nepoți 
şi strănepoțţi lui Nan şi iarăși semințeniile lor Toader 
și sora lui Marie şi Bunea şi Neagul și Mihui, fii An- 
căi, şi iarăşi Oproae şi sora ei Duşca şi Ples şi Jurial 
fii Magoșăi : ; şi iarăşi Blaga şi fratele lui Pepele şi Se- 
meon şi Alexa fii Maruşcăi, toți nepoți Neagăi strănepoți 
lui Nan a lor direaptă ocină şi moşie din ispisoc. de 
feriiu ca ei Pau avut de la bătrănul Petru Vodă, și din 
alt ispisoc ce lau avut de împărțală de la lancul Vodă 
şi de la lon Despot Vodă giumătate sat de Otești par- 
tea din os, şi giumătate sat Medeleani parte din jos şi 
giumătate prisacă partea din gios, şi giumătate tăneaţă 

din Movilă, partea din gios, ca să le fie lor și de la 

noi direaptă ocină şi întăritură cu toate veniturile; altul 
să nu se ameastece. 

Scris în: laşi! la anul 7116 tul 5 . 

“ Domnul a arătat. 

„Acta, Gh. Strat Heleşteni,, Romaa. Este. “i un , suret „de pe “săra 

bie „pe limba! moldovenească am: tălmăcit | ia anni 1812 Ghenar 4. Cis- 

cer.Pavăi Debrici 'ot Mitropolie." De : 

Ta ti 

„445, 7118 (1609) Pegeste.. „ Impărțeala moşiuor intre „urmaşii tat 

Dioză, bhatmanul., î î 

dei pe; suretul cărţii sărbeşti ce“iaste' de la Cos- 

tandi “Moghilă. -Veoevod, precum „au împărţit moşiile
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neamul Dingăi. hatmanului, ca să fie în partea Saffei satul Olteni pe Prut, şi a treia parte din giumătate de “sat de Firloești cu fântâni de păcură și a patra parte „de sat din Târgovişte şi cu moară în Putna; iar în partea lui Vasile Grumeza sau venit sat Fereeni şi giumătate de sat Carapușcenii şi cu mori şi cu o piv- niță de piatră în tărg în Iași, iar în partea Dingușei fetei lui Grigore sau venit sat Dăngenii - cu iaz şi Cu moară și cu giumătate de sat de Golonaci şi a treia parte de sat din Dingani, iar partea /rinei sau venit sat Vlasineştii şi giumătate de sat din Carapușceni şi Cu moară și a patra parte din Mirceni şi a 3-a parte - din sat Cărstești. . 
. După perilipsul scrisorilor paharnic. Gh. Vărnav., întocmit în 1801 Sept, 22 de loan Sturza spatar, viitorul doma din 1921 —1828.— Cf. Surete ms. XXXII. 653. XLI. 290 pentru lămurire Dinguleştilor cf. spița de la pg. 90. | 

! 

  

146. Doc. fără dată (c. 7117). C. Movilă Vodă întăreşte lui D. Chiriţă Paleologul cumpărătura făcută în Măleşti cu 30 taleri de la Antemia preuteasa, | | - - + Hw Rocranrun „Mornaa EOEROA4 Biro Macri TOCII0 A4pz BEAAH MOaAdeckou, wa ripin ao | MPEA Ham. ui Npea tauemu ALOA A dEcKuMu Boa'kpu,. Anremita Nofttăaia non Ada | uvkz, AS4Ka "Topocia. aiva Ip'kha. nekum HEDOHVĂAcHia, ănunpu | cu- ASBAHĂ. H NpoAaan cRo4 6omuunv, n AEAHunv. wr Henpugnaiay “To | nmaan -aba HĂ. APT... Boetoai. gzck uacru En, uro c'k WABEpET twT ceao | Axe umo: sem HA NpVT vw RoaocT rackny. HHĂHA acT, Ta NpoAdan  Hauiatv | e'kpnomv u MIOUTENOMV B9- A'Egun KHphua Avmnrpaku Iaacwaor BEA | nocreanni paau 'Tpu- AECET Tânep cpeBiiX, n Banaaruan EH EzcH ucnazua | ca nnsu POPOBU. Npea, namu. ku Papi n WT hac Aaau ui nov'repzAnau | £eMH EMY. KAKO Aa ccT emv BABa :GOTHHNV. -u Enkvnacnie ca aa | ckmn. ACĂOACAtH. HENOpVIUERĂ HHkoane Na e“kku. n un Ad'c'| ne Yathulacr (npka cum aHerom Hauii n). 
—- Ga renAnn greu. 

  

  

| “MHC ov... gar, ii: a (Iw Hocmanrun AMoruaă goe 44) |] 2 3 „o rupterestul e op e E 2 |_2_ | 
Di pis a lipseşte...  
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lw Costantin Moghiiă Voevod, cu mila lui Dumne- - 
zeu domn ţării Moldaviei ; adică au venit inaintea noas-.. 
iră şi înnaintea'a lor. noştri Moldoveneaşti boiari. An- 
temiia, preuteasa popei Măciucă, fata Tudosiei, nepoata 
Greacăi, de nimene silită nici învăluită, și a vânduta 
sa direaptă ocină şi moșie din direasele ce le a avut bu- . 
nul lor... de la... Voevod, câtă i se va aleage din sa- 
tul Mălești, ce iaste pre Prut în ținutul Iaşilor, partea 
de gios ; aceaia au vândut-o credinciosului nostru şi: 
cinstit boiariu Chiriţa Dumitrachi Paleologul vel pos=- 
telnic pentru 30 taleri de argintu, şi a plătit ei toţi de- 
plin cu bani gata denaintea noastră. Drept aceaia şi 

“de la noi am dat și am întărit înşine lui ca să-i fie şi 
de la noi dirsaptă ocină şi cumpărătură cu toate ve- 
niturile, nerușăiți nici odănăoară în veaci, şi altul să nu 
se ameastece înnaintea acestei cărți a nostre. 

Insuși Domnul a zis. scris în... la anul... 

Originai rupt partea de gios, unde este data, cf, Surete ms. 
LVIN. 71. - 

147. 7117 Marit 26 (1609) Iași. Costantin Vodă Movilă judecă și dă 
rămas pe răzeşii de Orbuşcani în păra lor cu Ionașco Jora pah. care- 
pune ferăe. | , 

T Hoo Rocvanrun Mornaa: Bocgoaa. Bi atacrile renapa 
BeMAn - Mwapagckon. w% npinaou'k | nprba, namnii mpa ha 
wa Eo4'Epu cavra hau Hwnautko Iop'k mzkapHuk. n Teraa 
84 AHUH | NpEA, FenABvMH. Ha Madsen. WT wp&viukan. H Hă 
Makenm wrram. n Ha Konapik wmram, n Ha. 4a30p czaaap-H 
Hă HHHHX DAEMENHLH HX. Papal CEAO WpPEVIUKANH, în CO | kaBogaa:. 
NPEA TCOARMU. EAHH Vpuk WT Aarăanapă BOtEOaa. '3a EHkvAcniE,, 
Avanmpv Aokouv. | Bea aorederv 3a pâ Baa TATapckuX. TH. 
WwT pui ir Hairau goegoaa. no Mockuu. n Aanura | n Man 
cun. n Bonapk n Huon. n Aaseg. n Haka n Hnoap Gzaaap:, 
H EZCH NAEMENHUA HX. d 60HH | kasaan ax Hap'karnie uro: crken 
HMâan. Ă WHH HA CEAO WRPVIUKAHH NOTHEHAN WT KZ34U. 4 MU... 
AdăH | HAM Ad EH EOXHA. ă WHH caMH Ha cEBE 30BHaAH A. CeAo -. 
GOpavukann, ecT paza 60THHna. | n Avkanna. Avmnrpv donou: 
BFAHKOMV. AOPOETV, HHOK TaKO VBHAEOA,. TCIIAEMH.. AX | He Ha! 
HHRTO Hapaenie, n camu B2CNET CA CTANET IDEA, TCOABVARN. -â
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AH: dle | Asan: H HOTEDLAHAH ui WT ac. Ad EAT Env wWT- 
BUHA Hi AEAHUNA Ha “Be, no |-'ru Mocknu. n Aanuva. n 
AMarcun n -Bonapt. n: Hwn. n 44309. n Haka. n Hnkoap.cza- 
Ap -(ă whu BocTaa WT akon. HHoX Hwnauo. Aoprk NZXApHHR. 
4 WH NOCTâRHA coBu dstpuio: |.npea, renAgmn. n "TH ceaun av- 
AVT KOPAd VKABOBATH, HIAKOE HapeAeHiE, HAn Mau | 'eraru gasi. 
SĂI TE Ad c HE Erpver, NDEA, AHCT Pen Agv MU. 

fine V fac RAT. =+âp3i Mapr. ka 
Gaam renana kasaa. 

Grpona acor4r vu, n nchaa. Grponu awrdr 

—- Hucreg. 

Iw Costantin Moghilă Voevod, cu mila lui Dum- -nezeu domn ţării Moldaviei ; adică au venit innaintea noastră şi inaintea a lor noştri boiari, sluga noastră Jo- „Nașco Jorea paharnic: şi a pârăt de faţă înaintea noas- tră pe Maftei din Orbuşcani şi pe Maxim de acole, şi pe Condre de acole, şi pe Lazor sedlar şi pe alte se- mințeanii ale sale, pentru satul Orbuşcani şi au arătat înaintea domniei meale un uric de la Alexandru Voe- vod de cumpărătură a lui Dumitru Locozi marele logo- făt pentru 130 zloți tătăreşti, iarăşi din uric de la [- liiaş Voevod; Deci Moschici şi Danciui şi Macsin şi Condrea și lon şi Lazor şi Naco şi Nicoar sădlar şi toate semințeaniile lor iar ei au arătat cum direasele, ce ei le-au fost avut pe satul Orbușcani /e-au fost pră- date de Cazaci ; iar Noi datu-le-am lor să giure. lar ei Singuri de la sine au spus că ştiu cum satul Orbuş- Cani iaste driaptă ocină şi moşie lui Dumitru Lococi marelui logofăt. Deci cum am văzut Domnia mea că ei nau nici un dires, şi. Singur ceare să stea inaintea domniei -meale, iar noi încă i-am dat şi i-am întărit de la noi să fie lui -ocină şi moșie în veaci. Deci dar Mos: chici şi Danciul şi Macsin şi Condre şi lon şi Lazor şi Naco':şi 'Nicoar Sădlar, iar ei au râmas din Jeage. Deacii lonașo Jorea paharnic, iar el şi-a pus singur .ferăe înaintea idomniei meale. Şi iarăşi::dacă se. vor arăta .vreo «dată nescare direase, sau ar. mai «pâră de:această pâră
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“să nu se Crează înaintea cărții domniei: meale. Scris în 
Aași la anul 7117 Mart 26. o 

Insuși domnul a arătat. 
Stroici marele logofăt a învățat şi a iscălit. 

Stroici logotăt —Nistor 
Hârtie ; cf. surete ms. XXI, 250. 

148. 7077 Iulie 6 (1569) regeste. Pentru Buciumi. 

1) „0 copie de pe ispisocul: domnului Bogdan Vo- 
-evod cuprinzător pentru hotarăle moşii Buciumi.“ 

Din juraalul îachelat la 1837 Mat 17. Cf, Surete ms. LI. 1007, 

149. 7052 Mart 27 (1574) regeste. Pentru Buciumi. 

2) o copie de pe ispisocul lui loan Voevod fecio- 
Ciorul lui Stefan Voevod, cuprinzător că hotarul satu- 
lui Buciumii cu moară să fie răzăşilor pe din toate 
părţile, de unde din veac sau stăpânit.“ 

Din jurnalul! încheiat în 1837 Mai 17 în pârâ dintre răzăşii din 
Buciumi, Galbeni şi Tuleştii şi între mănăstirea Precista din Roman. cf. 
“Surete LI. 1007, 

„150. 7117: April 14 (1609). Zapis de moştenire cum 'T, Zosin 
din Muşeteşti a cumpărat cu 78 taleri moşie in Arămești şi Hăbăşeai 
de la răzeşi, ” , 

ae 3anuc wro cargopna Eacuaqie u Atata wr ceas, Izc- 
mpzekuu. n mu par ro Gaga n frați. u mn TIAEMENHKOBE 
emS ilepan n Toaacp cu Auncur. n mu Ilzrpauke. n ca, 
cecrpa ero waokiz n GOupamuna. n Mapna Aziia | Hacacie wT 
ce4o Îlacrpzekuu, camu aapTEpHicuXoai. KAko NBoAdA 9THHH8. 4 
AEdhinv. uTo âtaa WT cea dpzateipi. n WTP cr40 Ka42ceHn, 
AT DOM. H WWT BOAG,. H COT AHc. Că Bacet ACȚOACAI, UTo ce 
HBBeper. H Bacvaace Toarpuu, 3wcum 607 Mowerapn, n Adă 34 
mie 0 H Wceriât. Taarph AHUNHK. H NASTHA BE Acar pen Il gunoaie 
wm ceăo Gaueipii. n WBnank AHoruy. A06pui. um. Gumnwn. n 
-Gamona. n Tux Epumia earar. n: Hruar. ESant. n [eros coT- 
“Tau H Tu Iauropauko Bu xoTHer. wr Msiuerau n Toaarp
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BC. H BAcHAlE MEA. H TH% MHOTU AAN ACBpH-H CTApH H (0- 
KpacHii MECtAUIN, CHUE TIHUIEM H Adei. BHanie. C HauIHMH 34NHc 
H Nâ BEAHKIE BEpH. NPHAOXHXOM HaiHM ntuaT, i: 

AT spal an, Ai Ab 

Aici zapisu ce l'au făcut Vasilie şi Dediul din sa- 
tul Păstrăveani ; şi iarăşi fratele său Sava şi Agahie ;: 
şi iarăşi verii lui Ştefan şi Toader fiul Anisiei ; şi ia- 
răşi Pătraşco şi cu sora lui Odochiu şi Obratina şi Ma- 
ria fata Nastasiei din satul Păstrăveani înşine mârturi-- 
sim Cum au vândut ocină şi moşie ce au avut din sa- 
tul Arămeşti și din satul Hălăseni din câmp din apă şi' 
din pădure cu toate veniturile, ce i se vor aleage. Şi 
sa sculat Todiriţă Zosin din Muşeteşti, şi a dat pe 
dânsa 78 taleri curaţi şi a plătit în casa preutului Pri- 
copie din satul Săceşti şi au fost mulţi oameni buni 
anume Simion şi Samoil şi Eremia vatag, şi Ignat Vulpe: 
şi Petre de acole, și iarăşi Gligorașco biv hotnog. din 
Muşeteşti și Toader visternicul, şi Vasilii medelnicer,. 
şi iarăşi oameni mulţi buni şi bătrăni şi de prin pre- 
giur megieși, aceasta scriem şi dăm. ştire cu al nostru 
zapis, şi spre mai mare credință am pus ale noastre: 
peceţi. 

Din condica Litenilor, ct. Surete ms. XIV 592, 

154. 7117 April 15 (1609) Iași. C. Vodă Moghilă întăreşte iul: 
Nicoară Prăjescul. visternic cumpărătura ce a făcut cu. 100 taleri de- argiat în Boldeşti de la Grigore Boldescul; 

+ Hw Bocmanmun mornaa RotBoaa BIO macrile PENApZ 
SEMAN MOAAABCEOH, W NpinAou'k npea Hai. | n npea, Hanu; 
| oa'kpn  Tanropie. n Gecrpa er Mapuna. cuoei Aparat 
Boagqtekva.  guvun crapa Roagte | kraa. “no HX AVEpOL 
BOA HEKHM HENOHVXALHH. AHHNpHCHASRAHH. n NpOAAAH . Nk Dpa- 
BoP wrunr [n Akaunnr..wp Tperaa uacm cea Roaqep. eX 
paBABanT ha ner vacru. AR& uacra. n ca a'kero Bă cCTagu |! 
H Bă MAWHH. Ha noToun cena uro 8 oaocr Gsuagenon. 'Ta- po 
AAAH,  Hamemv: Bo4kpnnv. inv | Hnkoap parca geanomr”
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&ucTkpHukv. 84 c'PO TA4tp CpEEHHX. WT HCOpHERALE UTE HMdani— 

a PT BOEROAH. N SANAaPHA Ha Hcnazuă, 'T'ba 
PAAH KAkO Ad ECT EMY H WT | Hâc VpHK, H WTHHHVH NOTROZX- 
AENIE. CA BZCEM AOXOACA. H HH AA c He vâtniarTr. | nuc S rac 
RATO. =+3p3i. du a. . 

Pena pu. | p. mică 
Iw Honczanrun MOrHAa BOEBOAA 

cap de bou; 2 săbii încrucişate 
Bea Acroder Su. n bckaa 

Grponu Ba awrăr. 
SunnuTe caiS n Spuk, 

= Megomarno 

Iw Costandin Moghilă Voevod, cu mila lui Dum- 
nezeu domn ţării Moldaviei; adică au venit înaintea 
noastră şi înaintea a lor noştri boiari Gligorie şi sora 
lui Maria, fii lui Dragan Boldescul, nepoți bătrânului 
Boldescul de a lor bună vreare de nimeni siliţi nici învă- 
luiţi și au vândut a lor dreaptă ocină şi-moşie din a 
treia parte de sat Boldeștii, care iau „cumpărat în 5 
părți şi cu loc de heleşteu şi cu mori în apa satului, 
ce-i în țănutul Sucevei; aceale le-au vândut boiarului 
nostru dumisale Nicoară Prăjescul marelui visternic 
drept 100 taleri de argint, din direase ce le-a avut... 
de la... voevod; şi au plătit lor deplin, drept aceaia ca 
să-i fie lui şi de la noi uric - şi ocină și întăritură Cu 
toate veniturile ; şi altul să nu se ameastece. Scris în 
laşi la anul 7117 April 15. 

- Domnul a zis. 
marele logofăt a învățat şi a iscălit 

Stroici vel logofăt -— Nebojatco 
„să-i faceţi lui şi uric.“ 

Hârtie ; acta Gh. Strat, (Condica documente XIX, sub anno), cf. 
doc, din 7116 lunie 18 în Surete II, 250. 

152. 7116 Iulie 15 1603 regeste. Petru Oteşti, ' 

„Deci fiind în scrisorile Oteştilor, ce niau arătat. 

osăbit de cele mai multe ispisoace de danie şi zapisă 

de cumpărătură, cari cuprind multe părți, dar numai 

Surete şi lzvoade, Vol. XĂ. , 12 :
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întrun hrisov din 7/16 Julie 15 de la Costandin Mo- 
vilă Voevod să cuprinde întăritură pe giumătate de sat 
din Oieșşti, în cari scrisori mi-au arătat şi o hotarnică 
făcută de un Toader Stârcea vornic de poartă, ide 
un Neculai Ciutea părcălabul, i de un Stârcea de la Or- 
heiu, din 7240 Iulie 15...“ 

din mărturia hotarnică râdicată de Vasile Bucur 
vornic de poartă din 1811 lulie 30. 

Cf. Surete ms. LI 1007. Acest regest priveşte ispisocul din 5 lulie 7116 publicat în textul slavon mai sus pg. 168, greşit datat aici 15 lulie, 

153. 7117 Iuli 5 (1609) Fălciu. Zapis prin care Nistor vinde lui Gavril Gânescu din Plopeni partea sa din Schei la Prut, pentru un furt de cal, preţăluit 30 iei. 

| Adecă eu Nestoru fetorul Nicăidin Băhriceni scriu 
şi mărturisăscu cu acestu adevărat zapis al mieu la mâna dum: sale | lui Gavril: păhranicu (sic) Gănescu di Plopeni precum em îurat | un cal şi prinzindumă dum : lui mau pus la inchisoare în Fălcii ! şi sfăndure cu dum : lui la giudecată. denainte. dum: sale păr | că- labului Nădăbaicu. mau rămas dum: lui săi plătescu calu şi | sau prețuit cal cu oameni buni dreptu trie zăci de lei bani —bătuţu. deci eu neavândure cu ce plâti em datu o moşii | la Prutu. ce s chemă locol Skei ca s fii dum :sale drept moșii în veci | neclătiţi şi cu- coniloru dum: sale. şi nepoţiloru dum: sale şi a toată săminție dum: sale. cari acestu hotaru | se încep2 din Saca, despre apus şi loveşte pe la mijlocul | delului şi să înpreună cu locul Todireștilor (ve Aepeununacg) și lo | veșști (aoseunin), piste delul Prutului. prin poalile Hăr- topului | şi alăture cu locul lui Arame şi mergi pisti bălți | din sus di casa lui Arame. aproape în capul Hăr- fopu | lui din sus şi din &os loveşști (aoatunţn) pănă în ruptura deolului şi pănă în beserică. ce s hotărăşște (gora- pzuntpe) cu locul lui Strătulat și | cat în Prut peste Ră- pezi la cotul cel adâncu şi acestu zapis | lau făcut de- nainte dum : sale părcălabul Nădăbaicu și dena | inte: dum: lor sale tărgoveţilor di Fălcii şi denainti | a mulți.
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oameni buni carii mai sos sâu iscălit | ca s fii pentru 
credinţe șeu pentru mai mare credinţa | mam şi iscălitu. 
„.X Nistor sin Nicăi. vălet 7117 lutie 5 dni 

Nădăbaico pârcălab de Făicii. | 
Şeu Medelean ot Vârâţi: încă mam tâmplatu. 
X Flore ottam. 
x _ Hanza ot Fălcii. 
Și eu Vasile Beleiu gomenul copkil din casa Go- 

1ăescului am scris acestu zapis denainte lor. 

Acta Tutoveanu, Grumăzoae Fălciu. După cuprins zapisul a- 

cesta naşte bănueli, căci străbuaicii Tutoveoiior din Grumezoaea au 

-pornit un mare proces contra răzeşilor din Plopeni, şi au izbutit a 

pune pe un străbunic a lor în rândul bătrânilor din Grumezoae. 

Cf. Surete ms. XVII, 530, 619 (cu chirilice). Abaterile de la or- 

tografia curentă a timpului, greşelile de notat slovele şi valoarea lor fo- 

-netică şi mai ales grija de a preciza hotarele arată intenţiunile falşi- 

ficatorilor. 

154. 7417 Iulie 20 (1609) Iaşi. Costantin Moghilă Vodă întă- 
reşte Singlitichiei Bilăiasa un salaş de ţigani. a căror direase le-a 

prăpădit dia cauza soldaţilor Iui Mihai Vodă dia Valahia. 

+ How Rocmanrun  Aoruaa BOEBOAA. Bile AMAcTilo renapz 

BEMAN  MOAAGECRON. WE TENABMH.  AdĂOX UI MOMHAOBAL H NOT- 

paza Genkanrukin kiwkrunn  nokeutaro Ha GH8 AROGHHE. H 

cuv că Woonauike ta Hg DpaBuy XoAcnn WHrasui Hâtetiea BacHAle 

n der cum Moncu n ca en n ce Arm HX. UPo CT Hal 

Adanie core, uk Movek unurau wr ilerpa  neetoai, A HcUHCOK 

Ba Aaanie Ure Ha Bhazii ABOopHiuk MT Îlempa Borgoqi "Take 

ca'kakTeacreogaa. ki'brun'k GHazrar. a u3rVBHAA Sa BOHCKH 

Muyan eocgoai. Tha paau ao Aa e Hai i WT Hac npaiu 

KAON WHTAHH. HENOPVULHHO Hai HHKOANX ba Rhin. a EcAne 

wapkien ea mibioro ikkin nap'karie 407 renaBMH. cETEOpeH 

BAAWKOTO Ha THX WHrain. Ad HE BBAET Bd g'kpuecrTr, None ccm 

Man HBNpEAAc Adanie BHAZH RUE AROPUNE. Moro Hi HN Ad € 

HE VMHUIAET, | 

TCIANA pen. BUC Y f4c BATO âpal ta KE. 

_Grponu Bea 40roăer vu si ticttaa 

„Grponu Bta awĂT. 

— Nenoare. 

Pecete mică: Hw Kscranruu ROEROAA.
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Iw Costantin Moghilă Voevod, cu mila lui Dunane-- zeu domn ţării Moldaviei, adică domniia mea dat-am şi: am miluit şi am întărit Sinclifichiei Cneaghinei răpăo- satului Bilăe fost vornic și fiului său lonaşco pe ai lor - drepţi robi ţigani anume Vasilie şi Fetea copii lui Moisă& şi cu fimeile şi cu copii lor, care iaste lor danie, pă- rintile lor Moisea țigan de la Petru. Voevod ; insă is-: pisocul de danie ce l'a avut Bilăe vornicul de la Pe- tru Vodă, astiel mărturisi Cneaghina Bilăiasa că /'a pier-- dut de cătră soldații lui Mihai Vodă, drept aceaia ca să fie lor şi de la noi drepţi robi țigani neruşeit lor niciodânăoară în veaci. lar dacă se va afla la cineva nescare drease de la domnia mea făcute cuiva pentru: acei țigani, să nu fie de credință, căci că iaste mai de de demult dania lui Bilăe fost vornic întruaceasta ; Şi. altul să nu se ameastece. 
Domnul a zis. scris în laşi la anut 7117 luli 20: 

Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 
Stroici vel logofăt + Nebojateo. 

Hârtie ; Cf. Surete ms, XXVI. 520, 

lată cum este dat acest ispisoc în regeste: 

„Uric de la Costandin Moghilă Voevod din /e 7117 precum au dat și au miluit şi au întărit Singlitichiei giupânesei răpăosatului Bilăe biv vornic şi fetorului ei. lonaşco pre ai lor drepți şerbi țigani anume Vasile şi tămeia lui, feciori Moisei cu fămeia şi feciorii lor, ce le sănt danie tatălui lor Moise ţiganul de la Pătru Vodă, iară ispisocul de danie, ce l'au avut Bilăe vor- nicul de la Pătru Vodă, așa au mărturisit giupâneasa Bilăiasa că leau perit de oștile lui Mihai Vodă ; pen- truaceaia ca să le fie robi în veaci; iară de sar afla: la Cineva nescare drease de la domnia sa făcute fie- cui pe aceşti țigani să nus crează, pentrucă-i iaste mai denainte danie lui Bilăe dvornic. 
Din izvodul de documente ale moşiilor log. T. Paladi, întocmit de Axiate uricariul în 7214 Octombre 12, cf. Surete ms, XXXII. 479 

ri
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155. 71178 :Sept. 11 1609) regeste. Pentru Drăguşani de pe, Prut; 

„O mărturie de la Pătraşco vel vornic de țara de 
“Sus i Isac Balica hatmanul i Necoar ve! visternic şi 
alți, cuprinzătoare precum lonașco cuparul, feciorui 
“Grozavei nepot Irinei Sprâncenoae, si rudenia sa Dumi- 
mitru, feciorul Petrei iarăşi nepot Irinii Sprâncenoaei, 
sau vândut a sa dreaptă ocină şi moşie din sat din 
Drăgusani pe Prut, şi cu pomăt ce iaste în ținutul 
Fălciiului, din direase ce-au avut moaşa lor Irina Sprân- 
cenoae de cumpărătură de la Petru Voevod, din giu- 
mătatea satului Drăgușani, din partea de sus giumă- 
tate, iar din giumătatea satului din gios a cincia parte, 
aceaia au vândut dumisal Chiriţăi Dumitrachi marelui 
postelnic drept 60 de taleri. 

Din cartea de giudecată a divanului din 1809 Dec. pentru mo-: 
şia Drăgușani pe Prut ia Fălciu cf. Surete ms. XVIII, 514. Vezi doc. 

„din 7089 Set. 1 (pg. 138) ; şi Surete III, 46, 47, 55. 

— Neamul Sprânceană apare în doc. între 1580—1650 ; iată o 
“serie de generaţiuni : | 

1, Sprinceană 1500 
| 

| 

2.  Gavrii Sprinceană paharnic 
(b) Vasilca = = Irima (a) 

] . 
i OI III 

(b) (2) (a) 
3.  lonaşco, Grozava, Petre 

: = Anisia | 

„A. Simion  Anisia Toader  lonaşco Dumitru 
Sprinceană |  Sprinceană cuparul 

' | (au moşie în Drăgușani pe Prut 
=5. Etrosia Z = fata 

= Andrei £ 2 = Nedelco 
călugăr. = Et ! 

3 ” Irina (Surete V. 279) au moşii în Plopeni şi Gru- 

  

mezoaia) 
Vasile, Maria, |Simina (Surete VII, 126, au moşii în Dăneşti, pe Elan). 

156. 7118 (1610) regeste. Chiriţa D, post. cumpără cu 50 taleri 
«în Drăguşeni partea iui lonaşco Sprânceană. 

„Gheorghie dvornic, i Lupul Dragotă dvornic, Gheor-
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ghe Balşe dvornic i Toader Murguleț vel armaş, Gheor- 
ghie Başotă aprod, scriem şi dăm ştirea cum au venit 
înnaintea noastră ionaşco Sprânceană, fiiul lui Sprân- 
ceană taşnic, şi au vândut a sa driaptă ocină şi moşie, 
din uric ce la avut tatălsău Sprânceană ceaşnic dela... 
Voevod, giumătate sat din Drăguşeani, la Prut in ți- 
nutul Fălciului partea din sus ; aceaia au vânduto dm- 
sale pan Chiriţa Dumitrachi vel postelnic drept 50 ta- 
leri de argintu. | 

Original! slavon la Acad. Rom. XXXVII/31. cf. Surete ms. XXI, 162, 

157. 7218 Sept. 12 (1609). Iași (românesc). Zapis de mărturie cum: 
Gheorghie vel spatar cumpără în Ruginoasa cu 30 taleri o casă cu jirebia ei de ia Gavril. 

Nicoar vel vistearnic i Vorontar vel comis i Gli- 
gorie vel şetrar i Ilea vel mede!nitear | i Dragotă dvor- 
nic glotnii mărturisim cu atastă carte a noastră cum au venit îna | intea nostră Gravril fratele Ruscăi. cum- 
natul Petrei. den Ruginoasa. şi | sau tocmit de bună 
voia lor denaintea nostră cu siupânul Gheanghea, spă- 
tarul cel | mare de au vândut e cas den Ruginoas w *np'kie  dereptu treidzăci de taler | ban gata. şi au luat Gavril banii ca sâ hie giupânului Gheanghei spa-- tar ocină | at2a cas cu tot venitul. şi cu atastă mărturie 
săş facă şi zapis dom | nescu. și pre mai mare cre- dență neam pus şi peceţile nostre. întracest | zapis al nostru, să să știe. | 

pis u las, vit. 7118 Sep. 72. Nicoar, 3 p=ceţi în îum. 

Acta “Ruginoasa 6, cf. Surete ms. XXI , „ 62. Pe dosul aceleiaşi; " hărtii, stă scrisă aită redacţie a aceluiași za pis, în cuprinsul următor î- 

„Nicoar vel visternic, i Gligorie vel şat. i Dragot dvornic glotnii | i Ilea vel medelnitar. i Voruntar vel comis. mărturisim- în cest | Zapis, cumu au venit înna-— intea nostrâ Gavril (scris deasupra : zeat Ruscăi) cum- natul Petrei din Ruginoas, şi sau tocmit dinnaintea nos= trâ.. cu gupânul Gheanghea mare Spătar, deu vândut w: .
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cas. din Ruginoas | w epbsie. derept treidzeci de ta- 
leri. bani gata. şi au avwar. Gavril acei bani. ca să 
fie Gheanghei. wunnx | acea casă cu tot venitul. şi cu 
atastă mărturie | zapis săşi facă deres domnescu. și 
pre mai mare măr | turie amn pus peceţile nostre. în- 
tracestu zapis.“ ” . 

“Nota în dos: w mupkeie aen Pvurnoacă. 

Cf. Surete ms. XXI, 63, 

158. 7118 Sept. 12 (1609) regeste. Pentru Drăguşani pe Prut. 

Ispisoc de la Costandin Movilă Voevod, întăritură 

Chiriţăi Dumitraşco marelui postelnic asupra zapisului 

arătat pe cumpărătura lui lonașco biv cupar, fecior Gro- 

zavei, nepot Irinei Sprâncenoae (în moşia Drăguşani pe 
Prut). | 

Din cartea de judecată a divanului din 1809 Dec. pentru moşia 

Drăguşani pe Prut; ct, Surete ms. XVIII. 5Il, ” 

159. Fără veleat c. 7118 Sept. 14 (1609) Tupilați. Zapis de 

mărturie cum lonaşco vatah a cumpărat cu Al taleri 3 părţi dia Că- 

rătciieşti. 

Ge an Hcak aucreprnuta vor ÎSnnaduu n. Kpaanr BHE, H 

Pachaie ane. wr AĂcnphuu. n Konapk ue. cor Xosunun. n 

pna ne. ww Aobp'kun. azpropuciai i WT pa, rac, 

Pwnauko&n BATAL WT WWBPZIULE AKO FSA EANA GOTHHHS wT 

ctao kaparriep. WT Gunoi. uTo ApAKHT acuta KorSwan$, 

Waka. n Aaa eM8 SI maa. AHunni. n THR WT KSMHAT cBou. 

Anageo uro apar nak acuta Ion Sănt Iapacka, n Ada cA$ 

Si "Pa. H TU VW (AEM CROM UHTAH, 1 Adă em 8, Pa4. VET- 

EpaTaa uacT WP HoA ce uTo ch M3UEper uacr EAI ca BIC 

AOXOACAM WT ACM HCak. Hi NOCTARHXOAM Hâlu NEAT, KBcem$ Banc, 

Ad c'k Barr, 
nac 8 'rSnnaau. Gen ai. 

4 peceţi în fum. 

_Adecă noi Isac visternicel din Tupilați, şi Cârlig vist. 

i Vasilie visternicel din Dobreani și Condrea visternicel
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din Hociunci şi Frim visternicel dinDobreani, mărturi sim noi 
denaintea noastră a lui -lonaşco vatag din Obârşie, cum 
a cumpărat o ocină din satul Caratchieşti de la Simion, 
ce "o stăpâneaşte îata Cotujanului, Uliiana, şi 'dat-a lui 
16 taleri curaţi ; şi iarăşi de la cumnatul său Andrei, 
ce o ține fata Cotujanului Parasca, și i-a dar lui 16 taleri; şi iarăşi de la seminţenia sa Țigan, şi a dat lui „9 taleri, a patra parte din giumătate de sat, ce i se va aleage partea lui cu tot venitul, din casa lui Isac. şi am pus a noastră peceate cătră acest zapis ca să 
se ştie. - 

scris în Tupilați, Sept. 14, 
Hârtie, cf.. Surete XXVI. 759. Este şi un suret tălmăcit de Gheorghe Evloghie dascal în 1780 Mart 26. 

  

160. 7118 Oct. 23 (1609) Ian. Cartea lui C. Movilă Vodă cum „„eneaghina Ciolpaneasa să stă ânească satul Corăchieşti, (Neamţ), căci „a dat 6 cai lui Petru Schiopul Vodă, socotiți a 6000 aspri. 

î Hw Hocranrun iMornaa BOEBOAa. BXIIO Macri renapa BEMAN  MOAAABCKON. AdAH ECMH cec ACT ! renAagmu ku'kraun doanzh'ken n Aria E. Ha To conu Ad COVT MouHH Hi cHANH CHA 4ncrom |! renagamu, ve'kaaru n Aăpăaru ceao Bopzkuepin TO S BOAOCT HEALEICKON. BAMER VRABoRAA | npka, nac nenunok Sa KvneHoe GOT Ilerpz Rocgoai. Kao AdA ULCT KOHH AoGpuk UEHORanni. 34 teen | mruciku Aclipul. camomS Ilerpz gorgoqu. n BHA POT ce4o Hcrunn$ rcnapeku. 'roro DAAH Aa HE mar | Hwhaâuko Bu apmam un EAta A'kao ca Tor ceao. ua Aa EPATHTII HA KEAToRaHie uro Hm | noguaarr von HCOHCOR, cau aincber e48 KOHEAS Aa cmaner audi np'ka ac. nporro | HHRTO Aa HE cM'RET: nu A&DĂATH uan wnnparu npka: cua AHCTOA PenAgamn, 
renAHz peu, He 5 tau! EATO =+3pni. we. ur Gponu Bea aoroder vu. n uckaa 

Grgonu Ard 
—- Eacnaie Aunra 

(d Constantin Moghilă Voevod cu mila: lui Dum- nezeu domn țării Moldaviei, dat-am Ceastă carte a
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domniei meale cneaghinei Ciolpănesei şi copiilor ei, 
-spreaceaia ca să fie tari şi putearnici cu ceastă carte 
a domniei meale să ia şi să stăpânească satul Coră- 
Chieşti, ce-i în ţinutul Neamţului, căci că au arătat 
înnaintea noastră ispisoc de cumpărătură de la Petru 
Voevod, cum au dat 6 cai buni preţăluiți drept 6000 
aspri însuşi . lui Petru Voevod şi fost-a cel sat curat 
domnesc; drept aceaia să nu aibă Ionașco biv armaș 

nici o treabă cu cel sat sau să întoarcă lui cheltueli 
„ce li se arată în cel ispisoc; iar de i se va părea lui 

cu strâmbul să stea de faţă înnaintea noastră; pentr'a- 

ceaia nime să nu cuteaze a stăpâni lor sau a opri îna- 

“intea acestei cărți a domniei meale. 
Domnul a zis. Scris în laşi la anul 7118 Oct. 23. 

Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 
Stroici logoiăt . 

Vasilie Dinga. 
Hârtie; cf. Surete ms. XXVI, 776. 

161. Fără veleat (c. 7118 — 1699) Dec. 27. Stefan Calapod 

„plăteşte dobândă 10 bani la galbăn. 

Adecă eu Ştefan Calapod scriu şi mrăturisăscu | 

cu cestu zapis al meu, cumu. am. luoat. unsprădzeace 

„galben | câte dzeace ban galbănul înprumut la dum- 

nealui la logofătul | de la tărgu. pănă la Simgorzu. şi. 

„am pus zălog partea mea din Ru | ginoasa. denaintea 

“Boului vătavul şi denaintea Lupului de llișeşt. şi de- 

naintea Popului diacul | şi denaintea Băseanul diacul. 

şi denaintea Drâgan diiac. | și denaintea lonaşco diiac- 

şi Tabuţ diiac. de iasi ta scriu şi mărturisescu sa 

-se știe. 
u las Dek. 27 

az Popa diiac nuca sa (scris-am aici) 
„apoi iar au venit Mărica femeaia lui Stefan şi au 

luoat noâ galbeni câte dzea: bani şi iau numărat Lazor 

„Moţoc din Movileani“. Se 

în dos: „Roginoasa“ „pre Ruginoasa zapis“. 

Acta Caritatea, laşi, cf. Surete XXI 64.
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Dobânda : Zapisul nostru arată că dobânda s'a luat 170 bani. la galbăn, la 11 galbeni, iar mai jos se Spune că dobânda s'a luat tot câte 10 bani gaibănul, ia alţi 9 galbeni. Termenul başului pe atunci era din zeace în unsprezeace; sau din zeace în doisprezeace“. Cum pe atunci galbănul — zlotul de aur — era egal în valoare de circulație cu galbănul — ughii Ungureşti; a se iua 10 bani la leu — care avea 120- bani, se lua unul la sută pe lună, sau era zece în unsprezece“, Calapod. Despre Calapozi avem ştiri în Surete Il şi (11. lată o încrăngătură: 

    

      

Calapod 

| 
Toader Calapod Stefan Calapod 

Gh. Catapod 
= Varvara 

ÎN INI Ia lonaşco  llinca Nastasia Maria Tofan Pascalina, Vasile, ” Ion = Gatftone . 
Calapod 

p
o
d
e
l
e
 

Auiţa fata 
= St. Siminiceanu 

  

162. 7118 Marţ 22 (1610). C. Vodă Movilă întăreşte lui Carai- man pah. stăpânire în Popeşti. 

Noi Costantin Moghilă Voevod, cu mila lui Dum» nezeu domn ţării Moldaviei, dat-am această carte a domniei meale giupăneasei Nastasia a răposatului Ca- raiman vel paharnic ca să fie tare şi putearnică cu această carte a domniei meale a stăpâni hotarul satu- lui Popești, pe unde din veac au fost hotarul acelui sat din zilele vechi și pe unde vor şti oameni buni şi bătrâni de acolo; iar cui i se va părea cu strâmbul să. vie să se îndrepteze înnaintea noastră; şi nimene să nu aibă a stăpâni sau a Supăra preste această carte a domniei meale. Şi într'alt Chip să nu fie. Singur domnul a zis u las viet 7118 Mart22, Patraşco vel vornic isca. 
Pecetea domnească în ceară aplicată pe hârtie. Ct. Surete ms. XLVI 427. Acad. Rom. ms. 234 | Roşiori. m » Condica moşiei 

A IN 
„7163. 7118 Mai 20 (1610) regeste. Pentru 3 uta: şi Fârloeşti. ru Tărgovişte pe Putua 

„De pe suretul cărţii sârbești de la Constantin. Mo-:
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ghilă Voevod, că după învoiala ce-au avut de faţă îna- 

intea domniei sale Safta, fata Dingoaei şi nepoata ei 

Dingoaea, fata lui Grigorie, nepoata Dingoaei, să aibă 

a stăpâni în doao a patra parte din Tărgovişte; dar o 

moară ce au avut Safta să fie numai a ei, iar celalalt 

loc de moară să fie a nepoatei sale Dingoae, cum şi 

a treia parte din sat din Fărloești cu fântânele de pă- 

cură cum şi giumătate sat din Dingani.“ 

Din perilipsisul de pe “scrisorile pah. Gh. Vărnav, cf. Surete” 

ms. XLI 296 b; idem: XXXII 653. Dăm în continuare alt regest de 

pe acelaş ispisoc: 

„De pe suretul cărţii de la Costandin Mogilă Vo- 

evod arătător că iarăşi după învoiala ce au avut înire 

sine Safta, fata Dingăi, nepoata ei Dingoae, fata lui 

Grigore ca să aibă a ţinea împreună a patra parte din 

sat din Târgovişte, care iaste pre Putna, şi cu vad de 

doao mori, iar moara care iaste gata să fie numai a ei; 

iară locul care iaste mai din gios să fie a nepoatei sale, 

fata lui Grigorie, cum şi a treia parte din sat din Fărlo-: 

eşti și cu izvoarele de păcură şi pol sat din Dingani.“ 

Din perilipsisul de pe! scrisorile dsale pah. Varnav Gn., Cf. 

Surete ms. XLI, 296 idem XXXII, 653. 

164. 7118 fără lună (1610) regeste. Pentru Drăguşani. 

O mărturie de la Gheorghe vornic şi Lupul Dra-: 

gotă vornic, Gheorghe Balş vornic, Toader Murguleţ: 

vel armaş și Gheorghe Başotă aprod, cuprinzătoare că 

lonaşco Sprinceană, feciorul lui Gavril Sprinceană ş'au 

vândut a sa direaptă ocină şi moșie din uric, ce-a avut 

tatăl său Gavril Sprinceană paharnic de la Pătru Vodă, 

giumătatea de satu din Drăguşani, pe Prut, în ţinutul 

Fălciului; aceaia au vândut-o Chiriţei Dumitrachi ma- 

relui postelnic drept 50 taleri de argint. 

__ Din cartea de judecată din 1809 a divanului, cf. Surete ms.- 

XVIII 514; acelaşi mai sus pag. 181. 

i i
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165. 7118 Mai 22 (1610) regeste. Pentru Drăguşani, pe Prut, la Fălciu, 
Ă 

Ispisoc de la Constantin Moghilă Voevod precum lonaşco Sprănceană, feciorul lui Gavril Sprănceană pa- harnic șau vândut a sa direaptă ocină şi moşie din uric ce au avut tatăl său Sprănceană paharnic de la Pătru Voevod, giumatatea de sat din Drăgușani, pe Prut, în ţinutul Fălciului, partea din Sus; aceaia au vândut-o dumisale Chiriţăi Dumitrachi Paleologul ma- relui postelnic drept 50 taleri; şi Căruia îi întăreşte “stăpânire. i 
Din cartea de judecată a divanulul din 1809 Dec. Ci. Surete „ms. XVIII, 514. Vezi Tegestul de la pag, 183, 

  

166. 7118 Iulie 12 (1610) Iaşi. Constantin Vodă Movilă pune termen după Sântă Măria mare să se judece lonaşco vatag şi cu Ciol- „păneasa pentru Corotchieşti, 

7 He Bocranrun Aofuaa BOEROAA, BIFIO MacTieio renapa „BEMAN  AeaAacou, “co npin acut ip'ka Haam Iwwhatmko Rue B&TAr Sa Bucrepnuueu. u ca uoa take. n ca HHHHX NAEMENURORE HE H Teraanc pa aa, Pâin ce4o Hoporkien. n He Mor pasa'banru. n azaka wu dHb KâKo 44 BZAcr WH cz Bacu Ko. ANEH CVT ez The cornu no verbe HPUTIA Etue. ua AEA HA. „4 KOTopiU HE Bzacr Ba nor AHR HE Bhuinucan. a GH Aa SAAET BocP44. n BE MP, aa ci AdEM SHAH, HM HAR HE SVAET. 

Gan rcnanz peu, VEAC 104 Bi Ab BaTro —-3pni 
Ilzrparuko gta AROGHHK, 

—- Sipcenie RApGocnis 

Iw  Costantin Moghilă Voevod, cu mila lui Dum- “nezen domn ţării Moldavii, adică au vinit înaintea noa- Stră lonaşco fost vătav de visternicei, şi cu Ciolpăneasa şi cu alte seminţenii a sale şi Sau pârât înaintea noas- “tră pentru satul Corotchieşti şi n'âu putut a şi-l îm- Părțire ; şi au luat el zi cum să fie dânsul cu toţi câţi “sânt întraceale ocini, de la Adormirea prea Cinstitei maice a lui Dzeu (15 Aug.) în doao săptămâni ; iar carele nu va fi la acea zi care mai Sus stă scrisă, iar acela
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să fie rămas şi fără ocină. De aceasta dăm ştire şi: 
altfel să nu fie. 

în laşi lulie 12 zile, la anul 7118. 
Insuși Domnul a zis. 
Patrașco vei dvornic. Arsenie Barbovschi. 

Cf. Surete ms. XXVI. 747. Este şi un suret tălmăcit de Gheor-- 
ghie Evioghie dascal la 1780 Mart 17. 

167. 7119 Sept. 8 (1610) Iaşi. Ilea jicnicer dă danie nepotului său” 
lui Dumitrașco Stefan log. un sălaş de țigani, căci Va ajutat, la. nevoe.- 

Emo a3 Hak aSmnrpognu cugwiu urnunnuagi (Sic) cea- 
AITEACTRSIO. cu AM0H Bune £pE MEU HHIIONCAAEN AHelipiicuac=" 
BăH. HĂ Bă MO A0BDOL BOAIO 48 ECMO AGA H AApogaa. Soto 
Moem$ nanv  ASmurpauiko cra nokonaro jean aoroder. cz 
EA CBAaul 8a UHrânu, 607 nenucok 8a norepăarin ww Hpr-" 
MUA BOEBOAa nokeutiare Haum'k Toaacp ca en n ca a'kr cun Lagpua - 
Mack, cra dumwon Pasa par pus n aură un Ilergien 
PaSaeipin. mouro 43 HE Had :HEHA HI CHOBE ANE GpATIIĂ. 'Tepe 

„ROAH MH SHA tegoa'l H 'TAkKO RĂ AH CHpOTCTBA DpH Mon 

CTApecTH. cC9T a COKOTHA H IOMHAOBAA, TOO QOAH 34 'TO ECAi0 

Adi H AADOBAA câ TOT căadui 3a MHaNn. Hikhe  ECT. RHUINHCAH. 

4 KTO ek rocScHT WWT7 Acu poat HA BSA, KTO ckâsuTu Han pa= 

B0pHTH Mon TOHMAAĂ, 4 Wu AA BAAET IIDOKSAAT WM [a b4. caT= 

BODILATO H60 H BEMAA. H WȚ Mp Aud BO AMTp2. H WT Ri cTbit 

ANOCTOAH. BpZNoRHHy, H COT 'Tul CTHX WUH, HE BA Hnkur. H 

Hă Boaimiin Kkpanocr u mapTopua. 43 aa Avmumporuu cam 

ECAO IIHCâdA H HOCTABHA Ecmo Hi „Mou NENAT, V cec 3ânuc. AA € 

3Ha6T Muc $ răcok. BATE —+3p0l. Cer. H AH. 

Pecete: o frunză. 

Adică eu llea Dumitrovici fost jitnicer mărturi- 
sescu cu acest al meu zapis cum de nime silit nici a- 
suprit, ci de a mea bună voe, eu singur am dat şi am 
ntărit nepotului meu, dmsale Dumitrașco fiul răpousa-" 

tului Stefan logofăt cu un sălaș de ţigani din ispisoc 
de întăritură de la Eremia Moghilă Voevod răposat a-: 
nume “Toader cu femeia şi cu copii săi fiul lui Gavril: 
Pleşca, îiul lui Anton Răul fratele lui Trif şi al Gligăi:
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-şi a Petriei Răuleşti, căci că eu n'am avut femeea nici 
“fii nici frați ; aşa când am fost la nevoe şi necăjit în: 
Sărăcia mea în vreamea bătrâneţii mele de la mine 
mam socotit şi lam miluit; drept aceaia de aceasta 
dat-am şi am dăruit cu ace! sălaş de țigani care sunt scriși 
mai Sus ; iar Cine s'ar ispiti din neamul meu sau ori- 

„Care alait ar strica sau ar rade tocmala mea, iar acela 
să fie procleat de domnul Dumnezeu făcătorul cerului 
şi al pământului, de pre preacurata lui maică şi de 12 

„sfinţi apostoli vârhovnici şi 318 sfinți părinţi, cari în- 
tru Nicheia ; şi spre mai mare tărie şi mărturie eu |- 
lea Dumitrovici însumi am scris și am pus singur şi 
a mea peceate în acest zapis ca să se ştie. Scris în 
lași la anul 7119 Sept. 8 zile. 

Hârtie ; filigrama un topor, cf. Surete ms. XĂVI. 549. Cel ce face danie e frate cu Stefan logofătul, tatăl marelui logofăt Dumi- “traşco Ştefan, acesta la rândul lui este tatăl lui Gheorghe Stefan Vodă. „lată o încrângătură; ca complectare celeia adusă în T. Codrescu I, 94: 

Antaloasa 

  

Dumitru 

| = Marga 
  = jlea jitnicer Stefan logofăt Ceaurul, Sinciitichia 

sterp = Bucium vornic 
Dumitraşco  Stetan vel logofăt 

| = Zinica Mogăldea 

Vasile, Gligore, Gh. Stefan Vodă 
Ceaurul Mogâldea = Safta Toader Boul 

= Catrina 

      

Suretul acestui zapis este dat intreg în opisul întocmit în 1706 pen- - tru vornicul V, Paladi, pentru toţi țiganii săi. Ct. Surete ms. XXXII 478. 

  

168. 7119 April 22 (1611) Iași. Costantin Vodă Moghilă întă- reşte mănăstirei Bistrița o- baltă riiptă din Siret, opriad pe Calapod -să se amestece acolo. 

Ț Hw Bocranrun Aornaa BOEBOAd. BKIEtO  MACTII renapa BEMAN MOAAdECKON. | Aaa H MoHORHAN cca cec Aucp Pen Again MABHBV naueu$ erSateiS Hi gzcenv | canopS. wreraa Monacrug PAEMA BHETOIIA. Ha TO Hi ma ter on n canu | ca cte „AHCT PENABMU ABDĂATH M WNHpaTii EAna BOAOTA exe P4BApaaăc „607 Ecăa | Gupkrenou. un ca FAO at'kero un ecr um Npagoty
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GOTHUNA. n tcT V XOTap Hu. i 4 Hananca Ad HMarT coBH Aag- 
MaTH no rac ecT Roaa Guphkrekomv | crapa Măria. nouTo Ile 
TâA ECT EMY XOPap crap H3AaBho. ă ca Tor M'her u CA Ta 
BOACTA. HX tc pasapana 3a toaa Guphr. Fnkro ram Aa He 

-nmaeT | SmmmaTruck. nau mam BBunARTH TaROX. tIMaer n KHUr 
w'Tr nokonar | poauTear renatmu. Luv Epeaira otgoa. np'ka, 

cia ancr 'enaBa. 

Gam renaHa pei. MHC V td EATO =+3pgi an. FE. 

Sprie gta Atopunk, Su. 
- 

Iw hocTau TH BOEROAA. = Hucrop 

Iw Costandin Moghilă Voevod, cu -mila lui Dum- 
-nezeu domn ţării Moldaviei, dat-am și am înoit această 
carte a domniei meale rugătoriului nostru egumen şi a 
tot săborul de la sfânta mănăstire numită Bistriţa, spre 
aceaia ca să fie tare şi puternică cu ceastă carte a 
domniei meale a stăpâni şi a oprl o baltă, care s'a fost 
rumptu din apa Siretiului şi cu loc, carele îi iaste di- 
reaptă ocină, şi iaste în hotarul lor; iar Calapod să 
aibă numai a stăpâni, pe unde iaste apa Siretiului ve-: 
chea matcă, căci că pe acolo îi iaste lui hotarul bă- 
trân de demult. lar cu cel loc și cu cea baltă, care s'a 
fost rumptu din apa Siretiului nici cum acolo să nu 
aibă a se amestecare, sau să între acolo, precum 
are şi cartea răpousatului părintelui domniei meale Ie 
Eremia Moghilă Voevod, înaintea acestei cărți a dom- 
miei meale. 

Insuși Domnul a zis. 

Iw Costantin Voevod. 

Ureache vel dvornic a învăţat. Nistor. 

Hartie acta Caritatea, Osolul II. 4, cf. Surete ms. XXV. 258. In 
-opisul actelor Osoiul (Surete ms. XXIII B. 1385) astfel este dat în regeste ; 

„Cartea domnului Costantin Movilă Vodă prin care 

întărește mănăstirei Bistriţa o baltă şi un loc peste Siret.“
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169. 7119 Iunie 25 (1611) Iași. lea Dumitrovici jitnicer vinde- cu 45 lei un salaş de țigani lui Dumitraşco sin Stefan logofăt. 

Emo aa Hak ASmu'rpoenu nugwiu %H'THHuap ce" a n'reacrâ: CHM MON Băntic, epe WEGHAL NONOMALI AHENPHCHACBAN, HA MON APEPOIO BOAIO 4 48 tcMo Npopda EA cau Ba WHranui, wr HenHcek 34 NoTBpzAAtine, GOT pei BOEROAA nekonaro nah: A,Sainmpamuko cin Ejledan Asroder. Hank Rachan cz men n ca. ART, cuh ASmnrpS cun Paura Pasa. apar Tpug Pas n nron Pasa n Ierpurn Pasa. 3a verupu Arc ui nem 'Taarpu. anuniu, H Bănaarua mn lan ASawnrpauko. moru enunucaniu nun'bsn, ME TAAEDH  AHUNIH. n 'TOTA TORMaaa BHA ww NpAA, WuS ui po- AMITEAIE  HameaiS nanS Hear Haanka remmauS n npzixaan CS-. MăBckomMS. H Smoangmock ro macmu. nau Hear Baana, Lerman 1 POZRXAAE cSăgckoM$, n nocragna ere cnon neam. S cec sanuc, H HA Goaulii  Kpanocr un norepakatie. aa Ha'k Ă,Smurpognu, BUBU ?EHTHNMApIO “Cam ECUHCAA CEC Banc Baăchaa Moa păkă. H H9CPABHA FE H AH MEAT, v cec den Banc. Duc v tac. Bare 
“"3P9i. Meila ronin ks, 

„ Adică eu lea Dumitrovici fost jitnitiar  mărturi- sescu cu acest al meu zapis, -cum de nime silit nici. învăluit, ci de a mea bună voe. iar eu am vândut un. sălaș de ţigani din ispisoc de întăritură de la Eremia Voevod răpausatul lui pan Dumitrașco fiu lui Stefan lo- gofăt, anume Vasile cu fămeaia şi cu copii, fiul lui Du- mitru, fiul Gligăi Răul, fratele lui Trif Răul și Anton Răul şi Petriei Răul, drept 45 taleri curați şi a plătit mie pan Dumitrașco acei mai de sus scriși bani 45: taleri Curaţi şi acea tocmală a fost denaintea părin- telui și născătorulul nostru pan Isac Balica hatman şi parcalab Sucevei, și s'a milostivit mila sa pan Isac Ba- lica hatman și parcalab Sucevei şi a pus mila lui şi a sa peceate pe acest zapis ; şi spre mai mare tărie şi puteare eu Ilea Dumitrovici fost jitniciar însumi am scris acest zapis cu păcătoasa mea mână şi am pus insumi ȘI a mea peceate pe acest zapis. 
Scris în lași la anul.7119 luna lunie 25. Cf. Surete ms. XXVI, 541. Suretul acestui zapis de ţigani este dat. în întregime în opisul întocmit în 1706 pentru vornicul Vasilaşco Pa-- ladi, de toţi ţiganii săi. Cf. Surete ms. XXXII, 477, 
—



— 193 — 

170, 7119 Iulie 8 (1610) Iaşi. Costantin Vodă Movilă întăreşte 

măn, Săcului dania unor case din lași lângă sf, Vineri, făcute de !/ 

Donici vornic, după ce s'au plătit 88. taleri o datorie. 

Iw Costantin Moghilă Voevod, cu mila lui Dum- 
nezeu domn ţării Moldaviei; iată au venit înainte noastră 

şi înainte sfatului nostru rugatorii noștri călugări din 
sfânta monăstire Săcului şi au mărturisit înainte noastră 

şi au zis că viu încă fiind Donici care au fost vornic 

au dat acei sfinte mănăstiri nişte casă cu locul lor în 

târgul Iaşului lângă ograda sfintei mânăstiri ai Sina- 
iului la Preacuvioasa Parascheva pentru ertarea păca- 

telor lui şi ca săi scrie pre ei în sfântul cel mare po-, 

melnic, carele precum sau tocmit cu egumenul şi cu 

săborul aşa sau făcut; iar după moartea lui sau aflat 

locul acela împreună cu casăle lui zălogite la Gheorghe 

parcalab pentru un cal bun cel luase de la dânsul 

drept 88 de taleri ca să le ție acele casă şi locul până 

când va avea să plătească acei mai sus zişi bani, pre- 

cum şi zapisul lui mărturiseaşte; pre carele -el singur 

cu mâna lui lau scris şi lau pecetluit și lau iscălit; şi 

până la moartea lui nau plătit acei bani acelui mai siis 

scris boeriului Gheorghe parcalab, şi au ţinut el aceale 

casă şi nu leau. dat pre ele. călugărilor din sfânta mâ- 

năstire. Drept aceaia ca să aibă şi ei unde găzdui când 

vor veni la curte şi vor umbla după trebuinţele mă- 

năstirii, şi ei au plătit acea datoria lui Donici de 88 

taleri în mâna lui Gheorghe parcalab înainte noastră şi 

înainte boiarilor noştri; aşijderele şi zapisul care lau avut 

Gheorghe parcalab cu Donici el lau dat în mâna călugări- 

lor. Drept aceaia noi văzând una ca aceaia a lui daanie 

care sau dat pentru sufletul său sfintei mănăstiri, iară 

mai vârtos cea mai deplină răscumpărătură cu Care au 

plătit călugării datoria lui, și noi aşijderele am dat şi 

am întărit sfintei mănăstiri Săcului aceale casă cu locul 

lor să fie sfintei mănăstiri ocină şi răscumparare ne- 

mişcată nici odată în veaci; şi nime să nu aibă a sa 

Surete şi lzvoade, Vol. XX. 13
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amestecare acolo înaintea acestui hrisov al domniei meale. Sau scris în laşi la anul 7119 Iulie 8 zile. Insuşi domnul a poruncit. 
Pătraşco vel logofăt au învăţat. 

Arh. stat, Bucureşti; actele măn. Neamţului N, 3207, Cf, Surete ms. XĂVI, 497, 
| 

  

171. 7119 Aug. 23 (16$1) Iași. Constantia Vodă iatăreşte lui Onciul şi Iachim cumpărăturile făcute cu 59 taleri în Mihailaş la Orhei de la Văscan Doduş, 

Iw  Bocranrun Moruaa BOEROAG - EXIEIO MAcTiro. renapa BEMAH MOAAGBCKOH,. wo npinaoure | mipea namn -u MIpEA  vcumu HAIHMH MOAAaBcKHMu Eoa'kpn BeaHkHAu | ui maauan. cavsu nau GOnuta A tekum. ca FAHN Banc 34 ce'kA'kreacpeo. wm Bo= abpu | un wr aan ASBpH. WT np'kA nkvaxzv., EZTAL. u wr wake  Hocreckva. EZTAX. | n wr Yoanan Ilarpauiko qitar. KAkO MpÎHAE IDEA, HHqH. &zckan cHa Acavurk | er (loc gol) [19 CROH AEO E9AP HHkHM HENSHVkAcH aHunpucHasgan | ui UBOA4A CEOA paza wrHunv u A'kaHuinv. canksc H3HEpET GOT cea AMuţanaauk | ue v goascr WpXEtocKkOH, uacT em ca Bacem ACĂOACA. WT BăTpr cena, un wr noa LH WT7 Boaa, n wr n9- BESAV. Ta TIPOAdAH EHIUNHUIEAL TAROMORU Hi WRUIA | 34 mer pt= cr 'maargog CPEGHAR. Hi BandaTHa tai ee Henazha wm NIpEA HHMH. | Ho mu vana'ky HK AOBpOr Baritic 34 mapTvpie. n na. MOI SansaTv. | Bz mom. un mun wm hac Aâ4H n .noTepzanau fcMH KAKO Ad ET Hai n Wor Mac Gorun ui SpuK. ca Bacem 40- X9AOM. n HH Aâ c HE vmhusaer, 
* TCOANZ peu, MHC Y fâc EATO =+Sppi aerver kr Ilzrpauiko Bea Asroder vu, n penaa. 

= Bauior, 

Iw Costantin Moghilă Voevod, cu mila lui. Dum- mezeu domn țării Moldaviei; adică au venit înaintea noastră și înaintea tuturor alor noştri moldoveneaşti bo- iari a mari şi a mici slugile noastre Onciul şi lachim
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a sa bună voe de nime silit nici învăluit şi a vândut 
a sa direaptă ocină şi moşie câtă i se va aleage din 
-satul Mihăilaşco, ce-i în ţinutul Orheiului, partea lui 
"cu tot venitul, din vatră de sat și din câmp și din apă 

şi de pretutinderele ; aceia au vândut mai sus scrisului. 
Jacomi şi Onciului drept 50 taleri de argint; şi a plătit 
dor deplin tot denaintea lor. Deci noi văzând a lor de 
“bună voe zapis de mărturie şi deplină plată, într'a- 
cestea şi -noi de la noi am dat şi am întărit înşine să 
Je fie şi de la noi ocină şi uric cu tot venitul; şi altul 
să nu se ameastece. | 

Scris în lași la anul 7119 August 23.. 
Domnul a zis. i 

Pătraşco vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 

| | | —- Başot. 
„Hărtie; cf, Surete ms, XXI, 346. 

172. 6951 Avgust 24 (1443) Suceava. Stefan Vodă întăreşte 
fraţilor Moica şi Toader stăpânire pe mai multe sate şi selişte pe 
“Rebricea şi Rebriceoara, la Vaslui, 

+ Macri - Băile mi Hw Grredanza Borgoaa rocnoaapa | 

BEMAH MWAAABCEON, UHHHAM BHAMEHHTO HCAMZ HAtuHMZ AHCTOMZ 

Rackma KTO Hai Ş3pHT HAN EPO OVCAHUIAT UTVAH, WE TOT Hc- 

munnniu, erkpnin | eoa'kpe nau Monta. u Bpar ro (Toaatpz. 
AVKHAN Had Mpâzo n E'Epio. T'EMZ Mbl BHA'EUIE HX OpaRv. 

H BrEpHOIO CAVKBOV A0 Hac, WAACRAAH ECAbI HA WCORNOIO HAULEIO 

„MACTHI. H | Adăti Hi NOTEDBAHAH EC HAZ HX ceia (W7 Hapba- 

Mle 34) EbicAVăseniit 1jI0 HMarTz WTP Nâc, CEAA H4 Ptguua uro 

CA HMEHVET) METPHAElH. rac cr oz miarpoeon |n Ha Pe- 

&phuoapz ciao Mona AukoBk.., n HH NOHHE PAE Bhl4,.. CTOAN, 

apoak. n none Alapr | :., ceabipe... Pat Bhia Anapee... |. 

m usEAH WHTANCKON, Hanaii... Kato AA ECT HA H COT Hac 0Y- 

puka H CA Bzckuz A9ko | 40 Hu AkTem HXA PH BpAThânz 

HYZ. H ovivuaromz hpa îi npkoyiivuarou Hpz. n nprkiivpti- 

“TOM HZ, H BaCEMZ (pOA4Y HK KTO CA HA H3BEpET HAHBAHXhii 

aeniwpvilieto) Hukoanike na Bin, a XoTap. | r'bauz Bachaa ct- 

A9M H CeAHIIOM Ad GOVAETA HAZ WTZ OVCHXZ CTOPOHH 0 CT4- 

PUMH HXZ XOTAPH ORCAA H34 BEGA (OWHBAAH,.. KOAKO 69 0V3-
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MOTWT OVNBATI- | ctaa AcchiT, ă na. To ter boa namere: PABA Bhiierincainaro mii Greana Boegoaa' n B'kpa Bz3arotar- HHAro MH. Bpa'ra reABdhi Ilerga Rorgoqbi. H B'kpa BoA'kpn Han: g'Epa ua | na H'kroa. e'kpa nana Ilerga XVaHua. B'kpa nana. Av Epătenua ABcpHuka. B'kpa nana Avatni H Bpara ere nana: Mugun Anmzavaunun. ekpa | nana Herguan e'kpa nana Gina Oyprbnae. e'kpa nana Av (Gor H'kmu) a. Bbpa nana Bparvaa. B'kpa nana topruua u (3k)ra ro nana 6oanun aoroatra | e'kpa MAHa KpaCTH wophoro. B'kpa nana [Bos]uni Illan apognua. e'kpa nana Mana Baauana. E'kpa nana |. as ne NOCTEANHRA B'kpa nana Manvnaa. Ille | psnua H BpaTa £r9 rana topia. B'kpa .nana (Gnam'k)agophuka B'kpa naita Borviua n Bpama sro nana (Mau Hejemk(k)oanua. e'kpa nana Hocruuă, | nocmeanuna. &'kpa natia Gmanusaa  nocveannka | &Epa nana Anennuia cz Tap'k. e'kpa Data Ooani, gepeuuăna... E'kpa nana Rock Bner'bpunka a'kpa | nana. ocru. În aponakoga, grkpa nana (nopkvaa Uatituka) Bkpa: uana GOana ncprap'k erkpa nana (Taacpa) e'kpa nana Manv | naa Xp56opa. B'kpa nana... (n E'kpa oVeuyz Boa'kpomza Hauuyz moaaae- CEMXZ BEAHKHL n Aa4uxz) ă no namemz oneork nme BOVAETZ. POCHOAdpE (OT EpaTiaat Hank. nau wravkru HâHy; Ha wT: HâMIPO poa. HAN Nak BOYA, Koro Borh H3&rper POcrISAapen Biti Hâuien  Beatan  moaaagcr'ku. rom BH um HENopoymua] | nameno AAAHHA. â4€ IoRbl HMZ,.. A HA ROAUEE TIOTEpZ% Acihe | oa” BACEMV Biiinenncannomv geskan namemv e'kpnomv nanv cum: A9TodeTv geankomv micaru n npis'BcuTu, Haurv near | cea: AHCTV. Hameav, nunc Tagop. ov couan'k. ga'kr, PSIWHa Svr, kA, 

şi Cu credinţă; deci noi văzând a lor cu direaptă şi credincioasă slujbă spre noi, miluitu-ne-am înşine lor, Cu osebita noastră milă şi am dat şi am întărit înșine lor ale lor sate din direase de vis/ujenie, ce le au de la
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amai pios de Marele... seliştea... unde a fost Andreiu... 

şi celeade de ţigani anume... ca să le fie lor şi de la 

noi uric şi cu toate veniturile lor, şi copiiior lor şi. îra- 

ilor săi, și nepoților lor şi strănepoţilor lor, și restră- 

nepoților lor şi la tot neamul lor,ce se va aleage mai 

„de aproape neruşeit niciodânăoară în veaci. lar hota- 

rul tuturor acelor sate şi selişte să le fie lor despre 

“toate laturile pe vechile lor hotară, pe unde din veaci 

au îmblat... cât poate să trăiască satele în deajuns. lar ' 
4a aceasta iaste credința domniei noastre mai sus scrisă. 

Noi Stefan Voevod și credința prea iubitului frate al 

domniei meale Petru Voevod şi credinţa. boiarilor noș- 

tri, credința dmisale Neagoe, credinţa dmisale Duma 

şi fratele său Mircea Limbă dulce, credința dmsale Ne- 

grilă, credinţa dmsale Oană Ureacie, credinţa dmsale 

Duma de la Neamţ, credinţa dmsale Bratul, credința 

Amsale lurghici şi a ginerului său pan Onciul logofăt, 

credința dmsale Crâstea Negrul, credința dmsale Coz- 

ma Şandrovici ; credința dmsale Ivan Bălcean, credinţa 

dmsale .... . postelnic, credinţa dmsale Manoilă Şer- 

bici, şi a fratelui său pan lurie, credinţa 'dmsale Sima 

vornic, credința dmsale Boguş și a fratelui sâu pan 

Pașco Nesteacovici, credința dmsale Costici postelnic, 

credinţa dmsale Stanciul postelnic, credința dmsale Di- 

enis Spatar, credința dmsale Toma Veresceană, credința 

dmsale Costea visternic, credința dmsale Costea An- 

dronicovici, credința dmsale Porcul paharnic, credinţa 

dmsale Oană portar, credinţa dmsale Tador, credinţa 

dmsale Manoilă Hrăbor, şi credinţa tuturor alor noștri 

boiari ai Moldaviei a mari şi a mici. lar după viaţa noas- 

tră cine va îi domn pământului nostru al Moldaviei 

din fraţii noştri sau din copii: noştri sau din al nostru 

neam sau ori pe care altul D-zeu va alege să îie domn, 

unul ca acela să nu stricea noastră danie, ci mai vâr- 

tos să le întărească şi să le împuterească, căci că le-am 

„dat pentru a lor adevărată şi credincioasă slujbă. lar 

spre mai mare tărie a tot ce s'a scris mai sus porun- 

cit-am la al nostru credincios boiariu Simei logofătului 

celui mare să scrie şi să acățe a noatră peceate Cătră
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această carte 'a noastră. A Scris Tador în Suceava la anul 6951 August 14. 

Original perganient, acta M.I, Cogălniceanu, Bucureşti. Are 0.38 m. lungime pe 0 30 lățime, Pecetea lipseşte; este şnurul roș, galbăn şi negru. Stă ros pe la încheeturi şi nu se pot ceti 5—6 rân-— duri; Pe alocurea am complectat golurile cu boerii timpului, iar altele cu redactarea stilului oficial al uricilor. 

— Stefan Vodă dă celor 2 fraţi: Moica şi Toader satele şi: seliştele de pe Rebricea şi Rebricioara, Petrileştii, Micul, seliştea lui Stoian Folea, seliștea Marele, seliștea lui Andrei şi altele. Toc=- mai la numele satelor Şi seliştelor uricul e foarte ros, rupt şi şters, că cu mare greutate am putut prinde cu lupa câteva nume proprii, 
— Uricul nostru stă în cea mai de aproape înrudire de dată cu altul publicat de noi în Surete X, şi între actele Răşcăneşti din 3! Mai 6951, deci cu 3 luni mai vechi, şi în care se vorbeşte de Jurj: Drăguşanul şi satul Drăguşeni pe Stavnic,. 

„_—— Boerii Moica şi Toader cărora li se întăreşte satele pe Re- bricea şi Rebriceoara sânt. cunoscuţi în diplomatica timpului: 6951 Mai 31 „Moica Şi fratele său pan' Tadore (Surete X, 1); 6956 April 23 „Tador Moicin« (Ulianiţki 72); 6957 ' lune 5 „Tador Moica“ (UI, 76); 6958 Febr. 11 „Tador Moicescul“ (An. Acad, HI, XI, 52); 6960 Dec. 21. „Moica« (Acad. Rom. LXxV, 1), 6964 Iunie 15, „Moica i brat ego Tador« (Ul. 87). Aceasta e perioada cea mai agi- tată din istoria Moldovei, ei fiind -pomeniţi între boerii divanişti supt Stetan Vodă, supt cele 2 domnii ale lui Alexandrel. Vodă, supt domola lui Bogdan Vodă şi supt cele 2 domnii ale iui Petru Vodă, duşmanut lui Stefan Vodă ce] Mare. Ei dispar de pe arena Politică cu venirea îa scaun a lui Stefan Vodă cel Mare în velet 6965 April 14 (1457), 
— Moica, e ruteanul MOHRA, MHNEA, Waschbank, Waschschleuse, Schate, brebis, mouton, mura, Waschloppea, Deci Moica ar fi Ber-- 

bece ori Spălăţei, 

Petrileştii s'au numit pănă mai eri satul aşa de impropriu nu-: 
mit astăzi Sasova, în fața gărei Rebricea. In Statistica Vasluiuiui din 
1820 satul Petrileşti este dat.ca. Petrești ;. numele Sasova nu era în: 
1820. (Surete XV, 298). 

aa CI 

173. 7720 Dec. 1 (1611). Costantin Vodă Moghilă întăreşte lui 
Dumitragco Ştefan o țigancă Cristina cumpărată de tată! său Stefan: 
logofătul. | 

Ă „Hoo  Kocraurun A ornaa BOFBOAA Bike mMacrilo PeuApz SEMNA MOAAaBcRoH. adanc. cec AHET Hătu cavsk name. ĂVuHTpatuko Iledan. na ro wu AA ECT MOLLE H cena cum AHCTOM PenAtoMu. Bzamrru EAHA uzraunz nauuk EDCTiHA wp
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aukrune Tanrogie Bvuvu. UTo KVAHA Taă WATANEZ, WTUV ErO 

Ilea Ene aoroiper. wr kpiaan cvaţgap. Toro pădi HHKTO Ad 

ne caer 3aAPAKATHI. HAM GONHBATH. Np'Ea, CHA AHCTOM FeNAtodini. 

H HAR HE EVALȚ., 
PCRAHZ Ka3aa. AT =+3pR. ACK. 4 

Hcan EHaanka XeTatan vu. 
—i- Xapara 

Pecetea domnească mică, în ceară roşie. 
Iw Rocranvnn RoeBoaa cap de bou 

lw Costantin Moghilă Voevod, cu mila lui Dum- 

nezeu domn ţării Moldaviei, dat-am înşine această carte 

a noastră slugei noastre lui Dumitrașco Stefan, sprea- 

 ceaia să fie el tare şi putearnic cu această carte a dom- 

niei meale, a lua o țigancă, anume Crăstina dela cnea- 

hina lui Gligorie Bucium, ce a fost cumpărat-:o acea 

e ancă părintele său, Ştefan logofăt de la Hrizan sulger ; 

drept aceia nimene să nu cuteaze a o stăpâni sau a 

opri, înnaintea acestei cărți a domniei meale și altfel 

să nu fie. | | 

Domnul a arătat. It 7120 Decembre 1. - 
Isac Balicâ hatman a învăţat | 

— Haraga. 
Hârtie ; cf. Surete ms, XXVI. 510, 

174. 71(2. Dec, 20 (161) Iaşi. Stefan Vodă Tomşa întăreşte lui 

Pătraşco Başotă dania a mai multor salaşe de ţigani robi, - 

+ Hu Gredan (Toa)ma BorRoAA. Ei MAcTiIe renApA 

aeman XLOAAAECROH, W% PCNABMH | AdAH H NOTBPAAHAH (ec)an. 

cavsk nawmemv n&Trpatuko BauoT. c89HX Npagin XoaSnn uurann | 

Hm. auuoa (ca oja n ca ABTH HX, Hi CACTpA re Nac- 

maciia. ca cuoge cu Rokou | n Xopviu H Bachait n Meauurie Ha- 

www. n Tioprie dpzmva. ui cecrpu Hr Ilona |n Tvaopa n 

Anua, n Mzrvua. Bacu cHoge n SuvkoBe “Herpiku  dparkva. n 

menu ero | Granuna. uro (ini)a Grana Aaanie Hi magaie Akan 

CROEMV UOAIAH CTâp WT Sarat | Ap BOEBOAA. NAME Ava llnmon. 

ca muna n ca AETH Hu. n Aapicoi ca wHha n cz Aku. ju 

Bpăr 80 Alageio n cEcPpA HX EApBApA. CHBE, GankupH. Kako Ad
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SOT EMY n WwT hac | cin XO40NH uHrâHH. HUH Aa c he Smniuarr np'ka cum aucroa HâtiH a, 
| 

Gam rcnana aea'ka XV TC BAT +39... AK K, 
raurk ea aoroder vu n uckaa. 

— Avmurpv 

Iw Stefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţă- rii Moldaviei, adecă domniia mea am dat şi am întărit înşine slugii noastre lui Pătraşco Başotă ai săi drepți robi ţigani : anume, Liciul cu fămeaia şi cu copii lor, și sora lui Nastasiia cu fii ei: Cocor şi Horuş şi Vasilie ; şi Melintie Caşucu şi Gheorghie Frâncul şi surorile lor Țonţa, şi Tudora și Liţa şi Moguţa, toți fii şi nepoții Negrei Frâncul şi fămeaei sale Stanei, care Stană fos- t-a danie şi miluire bunului său Ciolpan bătrănul de la Alexandru Voevod, anume Luca Şimon cu fămeaia şi cu copii lui, şi Larion cu fămeaia şi cu copii, şi fra- tele lui Maftei şi sora lor Varvara fii Sanhirei, ca să-i fie lui şi de la noi acești robi țigani; şi altul să nu se ameastece înaintea acestei Cărţi a noastre. Insuși Domnul a poruncit. | 
| în laşi la anul 71. Dec. 20, Ghianghea val logofăt a învăţat şi a iscălit 

- — Dumitru Surete XLvII 79, apud Acad, Rom. LXXIX, 5, 
— a 

175. 7120 April 16 (1612) Iași. Stetan Vodă Tomşa întăre 
și, | 

şte 
pân: Bistriţa unghiul de lângă satul liişeşti pe Siret, cunipărat de la 

T Grepan ROEBOA, Băieto Macri FELAGE Seman MoAAaBckon, AAAH H nonegnau | n HOTEpAAHân ccmu PCIARMU. MARHHKOA H4- HA 1r$men$ u ezciuv CAROpS | wr cmaa ASHacrup. EucTpu- MECKOIE, HY IIpâBot coTHun$, n A'kanuns | wr- ucuucor Să Bbi- KVIIAEHI£ vro uam'kan wr Ilerpa BOEBOAA. Ana Sras | Bana Cupkrt, EXE €CT Rau CEAO Hanuepu m BA Xo'Tap MOHaâcmrugckon, ue COHH | cogni KSrinan wr fpmonar, Ilaucie cun Iwcnă;. 'r-km paan KAKO A4 cr Tor Sraş lu GT ac cr'ku MOnacTup. ca gactat
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„AOX9AM. H Hi A € He VaniuacT, Mp'Ea, chai | ancrom Haiuua, 
renAHz peu, nuc $ tâc BATO =+3pk. anp. si, 

BOHKO BEA AOrodeT Su,  —- Îwnauuko 

Stefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
Moldaviei, dat-am şi am înoit şi am întărit însăşi dom- 
miia mea rugătorilor nostri egumenul şi cu tot săborul 
de la sfănta mânăstire a Bistriţei, a lor dreaptă ocină 
si moșie din ispisoc de cumpărâtură ce-au avut de la 
Petru Vodă, un unghiu lângă Sireatiu, care iaste a- 
proape de satul ilişeşti, în hotarul mănăstirii, ce sin- 
“guri Pau cumpărat de la ermonah Paisie, fiul lui lo- 
“sii; drept aceaia ca să fie cel unghiu şi de la noi sfin- 
tei mănăstiri Cu tot venitul și altul să nu se ameas- 
tece înaintea acestei cărți a noastre. 

Domnul a zis. scris în laşi la anul 7120 April 16. 
Voico vel logofăt a învățat 

+ lonaşco. 

Hârtia ; acta Spital Caritatea laşi, pachet Ruginoasa, Osoiul. 
Este şi un suret tălmăcit în 1796 Mai 21 de căpitan Andrei Talmaciu. 
cf. Surete ms. XXV. 260. 

la opisul actelor Osoiului (cf. Surete ms. XXIII. 1385 se rezu- 
mă astfei acest ispisoc: în care scriitorul pune mughiul în loc de un- 
„Shial: „Cartea domnului Stefan Voevod Tomşevici, prin care întă- 

reşte mănăstirei Bistriţa un loc numit Maghiul,“ 

176. 7120 Mâi 23 (1612) Iaşi. Stetan :Vodă întăreşte feciorilor 
lui Paos vornicul uu ţigan Gavril, a căruia ţigancă Magdalina, cu 

copiii ei fusese cumparate mai denainte vreame, 

+ Gripa BorBoAa. BXÂlo MACTIIO TCDApă BEM MOAAdE- 
CROM AdAu H INWTEPZAHAH căii renal casram Han | Iw- 
nauio, n &pariram cro WpcSa n Ilarpauiko n Lagphaaui -cHoRE 
Jawc AROpHHk. HX Dag XO40NH UHTAHH. W'T HCIHCWVE i 34 A4- 

anis uro umaa wuz Hy Ilawc atopuuk cor Ilerpa goroaa. nat 

sro Lagpha B63 WHTANkă._ ă XEHA ro MĂPAZAN | Ha UHranka. 

ana um BbikSnaeiie 007 Ilzrpauiko n wr Anapere. XSpS. n cz 

azcn -choeu Hy. Heim kaprac n Macmacira | n Gara n 

Mape. n gacuaie n Ilaaariă. n Heperbue, ca cnone ere. Alugănaz 

“(şters i ASmu'Ty5). Tm păan KAkO | pă CST HM H WWT Mac
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NIpABiH XOACNH UHrânH. HENopSuIeiH. HUKCAHAE Ha B'kkhi, pH A: 
ch ne SaniuacT np'ka, ch AncToa Ham. 

Tenanz pr. muc S$ dc EATo p3pR. dak KI, 
BOHkO BEA 40roder, Su n nckada 

= Hopnauike 

Stefan Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării 
Moldaviei; dat-am şi am întărit însuşi domniia mea 
slugilor noastre lui lonaşco şi fraţilor săi Ursul și Pă- 
traşco şi Gavrilaş fii lui Paos dvornicul, ai lor drepți 
robi ţigani din ispisoc de danie ce-au avut tatăl lor 
Paos dvornic de la Pătru Voevod, numele lui, Gavril, 
fără țigancă; iar fămeaia lui, Magdalina fost-a lor cum- 
părătură de la Pătraşco şi de la Andrei Hurul şi cu 
toți îii lui anumea Cartas, şi Nastasiia şi Safta, și Ma- 
thei, și Vasilie şi Palaghia și Berbeace cu fii săi Miha- 
ilă (şi Dumitru). Drept aceaia ca să fie lor şi de lanoi 
drepţi robi ţigani neruşâit niciodânăoară în veaci şi al- 
tul să nu se ameastece înnaintea acestei Cărți a noa- 
stre. 

Domnul a zis, scris în laşi la anul 7120 Mai 23. 
Voico vel logofăt a învăţat şi a iscălit 

| -  lonaşco, 
Hârtie ; acta C. Diamandi Gura Idriciutui, cî. Surete ms, XLIV, 135 

  

177. 7121 D ecembrie 1 1612 regeste. Pentru un vad de moark in Borceşti. 

__ „Copie de pe carte domnului Stefan Voevod cu- prinzătoare că sau pârăt Sava hănsarul cu. Hristodul ŞI Cu Gheorghe i Vasile, ; Ştefan: şi cu Marin ot Bor- ceşti pentru o parte de ocină, zicând Sava hănsaru Că el au avut un vad de moară; și i sar mai cădea din- trun vad ȘI giumătate, iar oamenii mai sus arătaţi au doao vaduri de moară, asupra Cărora li sau şi întărit Stăpânirea, iar pe Sava hănsariul sau dat rămas să nu mai aibă pără cu dânşii 
“Arh. Stat 1 îs Il 

2036 fila 550 ih Condica de anatorale 19. Transport 175, opis Il 
NI
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178, 7121 Dec, (1612) laşi. Stetan Vodă întăreşte iul M. Mar-- 
mure aprod stăpânire pe a șepte parte din satul Gărcini ia Tutova. 

+ Great BoeBoaa. BI MAcTiio PenApz 3EMAN MOAAAR- 
CKOH, 60% NginAocui np'ka ham | H np'ba, namumu Boa'kpu Bpanaz 
H Eparin ero... | co Todatp. ch ocru, 110 HX AOBpOro Boa: 
cam ca ŞCTH CEOHMH | CREAHTEACTROBAAH, KAKO DpOAdA WE, HX 
Toaatp cin RocTe eAHa ude? 3ă WTHHHS. wT Bacsro cena [ape 
UHHH. CAAMAA uacr. H ca M'ECTO 34 Mann, 4 34 Macuk | Ta Wu: 
npoaaa creponS Alnyana  MapmSpe anpoa. wr MzpmSpknn. 
PAAH pH cTo | S44Ti TATagckHX, UNO AH BHA'ERUIE, XE OHH 
camu ca VCTHH cEOHAMI | NOEHAAAH KakO npoaaa wii uk Loaarp 
cit HocTe, d Mu TARORĂEpE | ui WwT Hac 4445 n NOTEGZAHAN cv, 
Ănygana ALapanvpe, anpoa, n Back |... nucanaa 607 Bacero ceaa 
Tzpunnu. cesataă uacr ca Mer 3a man H 34 iacuk | ,.. EA 
Bpag Pakonik cor Boaocr 'rSTogekoaiv, TR pag. | Kao sa EcT 
ca H Wr tac Spuk. un BukSnaenie. ca BZCRĂ AOXOAOM. HU Hu | 
AA CE HE VAMHIUAET Mpa, cim AucTom Hanu. 

Tenana peu, Mc Y fdc BAT +3pRA AH. 
-_BOHKO BEA A0froder. vuna Hu hekaa = Mareratu 

Ştefan Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
Moldaviei; adică au venit înaintea noastră și inaintea 
boiarilor noştri Brăilă și fraţii săi.. fii lui Toader, fiul 
Costei, de a lor bună voe singuri cu gurile sale au 
mărturisit cum au vândut tatăl lor Toader fiul Costei 
o parte de ocină din tot satul Găicini a șeptea parte 

. şi cu loc de moară şi de prisacă ; acealea ei le-au vân= 
dut bătrânului Mihailă Marmure aprod din Mărmureani. 
pentru trei sute zloți tătărăști. Deci noi văzând cum ei sin- 
guri cu gurile sale au spus cum au vândut tatăl lor 
Toader fiul Costei, iar noi aşijderele şi de la noi dat- 
am şi am întărit lui Mihăilă Marmure aprod şi tutu- 
ror cele mai sus scrise din tot satul Gărcini a şeptea parte 
Cu loc de moară şi de prisacă, ce sânt în vâriul Ra- 
covei, în ținutul Tutovei; Drept aceaia cum să-i fie lui 
şi de la noi uric şi Cumpărătură cu toate veniturile; şi 
altul să nu se ameastece inaintea acestei cărți a noastre. 

Domnul a zis. scris în laşi la anul 7121 Decembre 
Voico vel logoiăt a învăţat şi a iscălit. 

Este şi in suret tălmăcit de Gheorghe Evloghie 1735 lulie 17.
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Acta Pungeşti. Hârtie, pecetea desprinsă. Cf. Surete ms. XLII, 
440. Condica doc, XIV, 12. ” 

Pe plic stă scris: scrisori pe hotarul Nemfanul ces! zic şi Brălla 
şi Marmure cupriazător şi pe alţi bătrâni.« 

179. 7121 Dec. 26 (1612) Iaşi. Stetan Vodă Tomșa îintâreşte 
-tui Vasile Mihallescul satul Oglinzi de la Neamţ. 

+ Greban Boegoaa. BAI Macrrile FenApz BEMAH MOAAdB- 
CKSU. WX TCRABMH. SmhaocTHBguyck HU AdAokom | n RpATHkoa 
cass Hamemv Bachaie cha MnkaHacckva BH& SpHkap. EP Npaton 
wrhhuv. u A'batnuv | ceao wraunsin. uro $ goaoem Heatucron. 
UTO BHA0 EMY paote wThuiv n A'kanutv, "kai paan Kao | 
AA ECT EMY W WT HAC AdâE. H AMACRANĂZ, H: NOTRPBRALNI: ca 
“BEC ACXOA. H HN Aâ € HE VmHuuarr, 

rCNAHZ pru. MHC YV f4c BATO =3PRA AEK, RS. 
„BOHKO Bea acrodset Su n uckaa. — —- Hegomaro. 

  

Ștefan Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
„Moldaviei, adică domnia mea m'am milostivit şi am dat 
şi am intors slugii noastre lui Vasilie fiul Mihailescu- 
lui biv uricar, a lui direaptă ocină şi moşie satul Oglinzii 
«ce-i în ținutul Neamţului, care i-a fost. lui direaptă o- 
cină şi moşie. Drept aceaia ca să-i fie şi de la noi da 
anie şi miluire şi întăritură cu toate veniturile, şi altul 
să nu se ameastece. 

Domnul a zis. Scris în laşi la anul 7121 Dek. 26. 
Voico vel logofăt a învățat şi a iscălit | 

-— Nebojatco. 
Hârtie; acta D-na Moţoc, Brusturi, Fălticeni.  Pecetea din tuş 

10ş ştearsă. 
Neamul uricarului Mihailescul. 

“încrângătura neamului Mihaitescul: 
Zaharia vornic supt Stefan cel Mare 69760 

După aceste zise iată care este 

  

  

Nastea cătră 7010 

| 
Stanca popa Platon, Toader 
= Mihailescu | | e» 7050 

i | | Isac Cristea Mihailescul c, 7090 
uricar 

| 
Vasile Mihailescul c, 7120
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180. 7121 Febr. 22 (1614). Oteşti. Zapis de mărturie pentru: 
părţile lui Metodie îa Nisporeşti şi Filipești. 

Adică eu Vasile Uricarul din Târgul Pietrii şi eu: 
Andrei din târgul Bacăului, datam mărturie noastră la 
mâna lui Miftodie din Otești precum să s ştie că aw 
venit înainte noastră acest om anume Grozav din Nis- 
poreşti şi au dat lui Miitodie ficiorului său o parte di 
moşie din satul Nisporeşti i Filipești partea mânesa şi. 
o partea din Mogoșăşti partea lui Miitodie tau avutu: 
de la măsa pe din os de casa lui din Otești. Miftode 
încă au dat în visterie 90 taleri deplin pe părţile aces- 
tor moșii cât sâ va alegi înnaintea noastră şi înnaintea 
a multor oameni buni și bătrâni din satul Otești adică 
înaintea lui Biserenciu vatav i Rusul ottam i Vasile ot- 
tam i Țoader lIverinţi ottam şi pentru ca să s ştie măr- 
turisim Cu sufletele noastre. let 7121. Febr. 22 

Locul peceţilor X 
„sau scris în Oteşti 

„Atastă mărturie di pe sărbie am tălmăcit eu An- 
drei Tălmat biv vel căpitan. 

Obs. Acta Gh. Strat, Heleşteni. Roman. Se mai găseşte u ua frag-— 
ment dintr'un zapis slavona, în cuprinderea următoare : 

„WT Tpar Ramet, îi Sapt: pa... 
„ Mpa Ham cea uakz n. 
„ Bosocr Torpvu și Aăa ud. 

„ss„din târgul Petrei şi Andrei uread(nic)... înnain- 
tea noastră acest om “nu ţ mele lui...— ţinutul Trotuşu- 
lui şi a dat partea...“ 

„Acest suret lam scos eu şi fratemieu Costandachi 
Galeri di lau dat di pi sărbie pe românie lam tălmăcit 
eu loniță Galeri. 

loniţă Talmaci căpitan. 
în dos : „suretul lui „Miftodie, ficior lui Grozav.“ 

181. 7121 Mari 4 (1613) Popșori. Zapis de mărturie de la şol- 
tuzul şi pârgari de Vaslui cum S. Eremia a cumpărat cu 150 taleri 

câte o pătrime din Grumăzeşti şi Fauri. 

Ge ovao mhi. Anapetam IlMoar$3 n ei nparapu wr'rpar 
„Bacavh. n Hwnamko Ilknkva. n AvaunTpv Spnkap. n Iconauko
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az, 3a Xancapu, n Ilerpa. Loara 'wr aparznetn. n Țlerguaau 
Bic, wr ram. Hi Enari: cor Mapzurn, n non Canrop wr Ilon- 
wopu. H Ilzmwpauo Map'ku wr par Bâcavi. n ratati OT Tan: 
n Grouka Advurikn un Îuron n HHUX MOTUL AAN ACEpHy. 
we npiuac npka Hamn. Gumiwn Hpacuziu crin Azginka. wuvk 
Ilvpwk Kpachaui. 110 ET A9BpOIO EOAIO HERHM “HETIONVIERAEU dtiti- 
MPHCHAORAH, H NBOAAA cROIO patos COTHUNY H A'kAnunv OT 
MIOAOEHHY CE40 ÎpvMzSeiuH H MOAcgHHA H COT MoAOBHHV cEde 
avon nakuk noaogunv uH ca avkcro 34 MAH Ha nSTou;k Bac- 
AVI, Tâd WH IIPOAGA MHV BOHKO BEAHKVAto AOrwăber. pană tana 
„cron nr ACT TaAtp CpEEGZHUL, H SANAATHAH Hk. Hcnaziio rin 
BHunucanuy nui su, ww pia, Hamu. no mu RHAEkom n ao 
-RpOH- BOAIO TORMEX H HCIIOAHOE BAnăaTYV. 4 MA TARA CATBO- 
PHXOM renoauci cec Haui 3anne 3a cR'ka'kreacrao Aonoak care 
Boper cosn n naprkAenie renAgckIIk. H pH 'TOE TOKAMAAO EHA0 
n Bacnaie mer, wr ÎjlvBeranu. n a3 cam Alapavpe Spuap ne 
CÂXOM. CECT BAe, €& MON PVKAX. Aa Ch 3N4ET. H HAN BREAMKOE 
B'kpă NocTaBHYOAM n Hau neuar. Bz cer Banu, O 

„pecete în fum. " TIHC Y NOHIOpH BaTo —-3phka. Map A 

la dos: | Ă 

dat WT cîtă Co, Pantp BHA. 'TpHAccGT n can Ta. hi 
uiscT norponhu. Mapiuu ku'runn ora Bug MocrTEAHHk, Aa4ă 
NOWT$ BHAO WH4 AdRdc, THX EHIUNHCANHHL NuH'k3 Man H3AdRHo 

„Ba pvkax Gumiwu kpacuzuu cin Magiuku. ww Ilvouk kpactinuv 
„44 c'k 3hacr, 

| nic $ noruuopui = apa Mapr A Ann. 
Iconauo Ilrkuva. | 

şase peceţi cu tuş; 

„lată adică noi Andrieş şoltuz şi 12 părgari din 
“târgul Vasluiului şi lonaşco Peaicul şi Dumitru uricar 
şi lonaşco vatav de hănsari şi Petre Goagă din Părta- 
noşi și Petriman visternicel de acolo, şi Epatie ot Mără- 
ței, și pop Gligore din Popşori şi Patrașeco Măreai din 
târgul Vasluiului şi lonaşco de acolo şi Stoica Mun- 
tean şi Anton şi alți mulți oameni buni ; adică au ve- nit înaintea noastră Simion Crasnăş, fiul Măricăi, nepot „“Giurgei Crasneș, de a lui bună voe de riimene siliți
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mici învăluit, şi-a vândut a sa. direaptă ocină şi. moşie 
din jumătate sat Grumăzeştii jumătate, şi din jumătate 
sat Fauri iarăşi jumătate, şi cu loc de moară în apa 
Vasluiului; acealea le-au vândut dmisale Voico mare- 
lui logofăt pentru 150 taleri de argint, şi au plătit lor 
deplin acei mai sus scrişi bani denaintea noastră. Deci 
noi văzând și de buna lor voe tocmală şi deplină plată, 
iar noi aşijdere am făcut domniei sale acest al nostru 
zapis de mărturie, după care să-şi facă singur direase 
domneşti, şi la această tocmală au fost și Vasile şe- 
trărel din Ştiubeani, şi un singur Marmure uricar au 
scris aces zapis, cu mâna mea să să ști, şi spre mai 
mare Credință pus-am și a noastră peceate, în acest 
Zapis. , 

Scris în Popșori la anul 7121 Mart 4. 
o pecete în fum 

la dos: 

însă din acești 100 taleri au îost trei zeci şi unul 
taleri şi 6 potronici a Maricăi, cneaghina lui Goga biv 
postelnic, daţi căci că a fost dânsa datoare cu acei 
bani mai sus scriși de mai înainte în mânule lui Simeon 
“Crăsnăş fiul Maricăi, nepot Giurgii Crăsnăş să să ştie. 

scris în Popşori la 7121 Mart 4 zile 
lonaşco Peaicul. __şese peceţi în fum. 

Cf. Surete ms. XXVI. 237, Traducerea am publicat-o în Surete 
vol, XV. (Vasluiul) pg. 63. - 

Voico mare logofăt se găseşte între anii 7120—7122 supt dom- 
ui Ştefa Vodă “Tomşa, urmând lui lonaşco Gheanghe şi urmată 

fiind de Nectifor Beldiman, 
Crasnăș e mare boer supt Ştetan cei Mare, postelnic şi apoi 

vornic. Simeon Crasneş din 1613 nu era numai onuc lui Crasneş din 
1470; ci prapraonuc = răstrănepot. - 

Crasaăş vornic 1470 
| 

Crasnăş 1500 
, 

Giurge Crasnăş 1540 

Crasnăş „1570 
= Marlica 

Şimean Crasnăş 1613
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182. 7721 Mart 26 (1613) Iaşi (după o copie). Stefan Vodă în-- 
tăreşte nepoților lui Albotă biv vel voraje satele luate în tărie de 
Isac Balica hatmai şi T. Moghilă: Vlădenii şi Corlătenii pe Jijia. 

T Grepan Boegosa. Biro maci PEDAPZ BEMAn dwaqat= ckon. Wwk upinaonuk mpa, Ham un pe bauuamu Boa'kpn ku'k, uk era, W ceerpu cu Godponia hi Mapua. n Epar(annu)a. nm Îlerpk n Hoonauo nenorone nai, cuone Tuwprie dacora Sen. Snokogt (ÎARoTAă BHE Bta ABOpHHk. n anoganncl nam CA Be- AWKOI 44085. Ha Hear Haanka ene.Bea Deva, u Npuntcan pEA Ham anoraa 'c'ka'kreacrao aoa'kpu u gounui NpEA Hut wr ABeP FCIIABMH, H WROAHHMH HF MERENdUIH. A:KE KZAd GHA npn: AHn 160 Bocraurni BorBoAH. caTRopHA HMz Mora T'ErHoro: n HEEOAtO. H BB4RA BA Hat CA CHOIo acute No4oBhila, BA cea natiak Illunor-kuin. uro Hu'k sceSr Faaaenin na “ei. n ca MANN reToRi S ea. n mprraa uacr cor ceao Ropax'r'kuin TH ca bere 84 manu, S moi. urme 8 BOASCT A opoxoncke, WM BHA Hat Ada paan 'Toa noa can Basa'kun noa ceao wm Păra. mpi. Ha Guprkr. $ goaccr C$uagckon. n mor noa CEAS wm Psrauisu. nakux u'ku gzakro.,, GOT... ACKIA Apzuoas, u wm CICEE MATEI BES HĂ BOAI,,.: KOpART'BHH. a HM ta AAA cEao ASpupenu... n gaska Ban W7,.. Toastp Moyuaa nau ca moune, npu anu Epenia BOEBOAH. H 1OHETAA EHA HA VUETHPH 
COT H NET AECAT TPAAEpH... BHA con MOhâcTug, . ue CATEODHA, non 'Tpar GSuae,.. PAATOAEALAA  Nan'POkpATOpA. Ho TENARAn cz Hauun mu cae'krom,., BHAIEXOM Aa4okz n Toauko KDHBAcHiE upe- Han npbae ca Todatp MOXHAa. za um Baa'ka ASpHepin DAK BHA Ez3'Ra n Haaika "muy wrnuna ww Eaza'kun. n wr: KopaăT'kun. tao ce EHUINHCAHHO. H AAN BHCT HA WTHHHH. CA Paurganie, H ca ku noa wr Pvrăuueun. n Hy ceao A8g- HE HA3aT, 4 Wu Bparnan muy NUSH  BHwnucannuyk. Su ran KaASTEpHA WT  HANACKPĂTOPA. EX BHA Ha NOomMETaA nai Toaatp: dMoghaa, n Taa noa ceas 607 Eaza'tnn. n ca akera za mau. 8 KEXIA. H PH Ton uacru com RopaăTr'kiin. n ca mkeno 34 Mann S XERIA. NakHK renAtMH Hu EpaTHy. 4 conu Basaaui'k PCNAEMH EANHâ K5UiR NoKpHTA ca METHPH KOHH ACEpuy. uTo Adac't TO4 Kouia NokpuTă ca UETUDH KoHuH A9PNy. uro aaack 'Toa: KouiA H ca konu $ norp'kes SEMCRATO. Tolo pâan Kako aa ic HA THR BHWNHCANNUX  WPHHHH, n vom ac Adânie n Bparenie
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NOTEPZAAtie ca Etc AOXOA. n HH pa ch He Smnuarr, mic $ 
tăc, BATO =r3pka Magr ks. 

Gam rcaanv aeaka, 
Iw Gmezan Boegoaă — HesoaTko 

Ştefan Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi înaintea 
a lor noştri boiari cneaghina Teta și surorile ei Soiro- 
niia şi Mărica şi nepoţii ei de îrate Petrea şi lonaşco, 
nepoții lor, fii lui Gheorghe Albotă, toți nepoți lui Al- 
botă biv vel vornic şi s'au jăluit noao cu mare jalobă 
pre Isac Balica biv vel ghetman, şi au adus înaintea 
noastră multă mărturie boiari şi militari mai denaite de 
la Curtea domnească şi ocolaşi megiaşi, cum Când a 
fost în zilele lui Costantin Voevod a făcut lor multă 
pâră şi nevoe, şi au fost luat lor în a lor tărie jumă- 
tate de sat anume Șipofeanii, ce acmu se numesc Vlă- 
denii pe Jijiia şi cu mori gata în Jijiia și a treia parte 
din sat Corlăteani iarăşi cu loc de moară în [ijiia, ce-s 
în ţinutul Dorohoiului; şi a fost dat lor pentru acela ju- 
mătate sat Vlădeani jumătate sat din Rugășești, pe Siret, 
în ținutul Sucevei, şi acea jumătate de sat de Rugăseşti, 
iarăşi a fost luat-o (cu puteare Balica) de ia cneaghina 
Dochia Drăcioae, şi de fii lui Mateiași fără a lor vos; 
(iar pentru cea a treia parte din) Corlăteni, iar le-a fost 
dat lor satul Durnești (Care acel sat Durneştii) a fost luat 
lor de la... de cătră Toader Mohilă iarăși cu puteare în 
zilele lui Eremiia Voevod şi zvârlit-a lor 450 taleri, şi 
la fost dat pre el mănăstirei ce a făcut lângă fârgul 
Sucevei, care se numeaște Pantocrator. Deci domniia 
mea cu al nostru sfat, cum am văzut atâta jalobă și 

„atâta strâmbătate, ce au avut mai denainte cu Toader 
Mohilă, când le-a fost luat Durneştii; asemenea le-a fost 
luat şi Balica acea ocină din Vlădeani şi din Corlăteani, 
iarăşi cum iaste scris mai sus, şi le-a dat lor ocină cu 
gâlcevire şi cu pâră jumătate din Rugășeşti şi a lor sat 
din Durneşti înapoi, iar dânșii au întors banii scrişi 
mai sus 450 taleri călugărilor de la Pantocrator, ce le-a 
fost aruncat lor pan Toader Mobilă, din cea jumătate 

Surete și Izvoade, Vol. XX. 14
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sat din Vlădeani și cu: loc de moară în Jijiia iarăși dom» mia mea le-am întors, iar ei au dat domniei  meale o cocie acoperită cu patru cai buni, care a fost dat a- “cea -cocie și cu cei 4 cai în treaba tării. Drept aceaia să fie lor ceale mai sus scrise ocine şi de la noi da- nie şi întăritură şi întărire cu tot venitul. şi. altul să “nu se ameastece. Scris în laşi la anul 7121, Mart 26, Insuși domnul a poruncit. E 
Iw Ştefan Voevod. __ Nebojateo. 

  

în limba moldovenească „din cuvânt în cuvânt pre cât sau putut scoate având lipsuri ia unele locuri. 1841 Sept. îti, zile laşi,.:  Hrisantie Etomonah - i 
Divanul apelativ al țării de sus: Copia în dialectul sărbese pos- lăduinduse în divan cu originalul pre cât sau putut înțelege îiina rupt în multe locuri sau găsit întocmai; pentru aceaia în urmare cererii ce prin jalobă au făcut dumneaei băneasa Maria Holban să adevereşte de cătră divan. a " Cantacuzin, Vasile Palade, Grigore Codreanu Spatar; director " Stamati, şef Scorpan, Secţia III No. 5611, 1841 Noembra 10, 
Ispisocul nostru explică o parte din luptele încinse de Stefan Tomşa contra Movileştiilor şi boerilor partizani sieşi. Neamul Albotă suferise de la Toader Movilă şi vărul lor Isac Balica “hatman, căci în tărie făcuse schimb de moşii, mai asvărlindu-ie şi 450 taleri, 

Albotă vel voraic 

Gheorghe Albotă. 

| 
Teta, Sofronia, Mărica, Albotă . 

| 
Petrea  lonaşco 

" Albotă  Albotă 
Arătările ispisocului nostru complectează știrile despre Alboteşti cuprinse în uricile din 7028 Iulie 15 (Surete XVvIii, 110) şi din 7041 Mart 6 (Surete XVIII,-183); 

. 
Albotă (1468) 
= fata lui Sima Drăguşanul 

Ion Costea 
Albotă Albotă, Sasca 

pah, 

———_——_—
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| 183. 7121" April 1 (1613) Iași. Cartea lui Stefan Vodă: Tomşa 
da părcălăbia de Neamţ să i se plătească lui lonaşco visternicel:6 
vacă pentru nişte dabile; - II i 

 Gredan BOEBOAA. BX MACTII PENApZ BEMAH-. MWAAdE- 

CROH. NHUIEM HALIHM E"RpHHA NpZKZAAROM HEMELCKUL. Ad5M Bam 

- 3NATH Ep6 MaaoBăa np'Ea, Han caoyra awk Îconauto RHCTEDHHUEA 
AWT WBpauiie Nă CROHX CEARHE pekSu a HSrUGHA EMS EAHA pat 

sa-“u'kkor AaBnaS. H win ne Xomvr 45 naaruru. Hu xo'r'ka 

EMV WBp'kipaTh BHHOBATA. KTO ECT. NpOTOK 14k0  V3PUTH cecT 

AHCP Bâui, Bl MPHRAHUHPE RACE CEAEHE WUT COEpAÂId. dEH WHH 

MA4THAH Pad KpaR HA Ha Koro Win WEp'kuivT ca cgonmu. A 

uwKati. KO ECT BHHOBAT, TOT Aă HMarT MM4THTH..A ROAMY Cc 

82357 KOHEAA. GOH CTAHET 34 AHU, TIP'EA, N9PTV renABAGtn. 'ToE 

AdEM BHâTH, MHC V tc BATO: —r8pka. ar. d. 

reNAHz ptu. 

"Tozak AEopHuE Sana. 

pecetea în tuş roş. —- Aparau 

Ştefan Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
Moldaviei ; scriem la ai noștri credincioşi pârcalabii de 

Neamţ, dămu-vă ştire cum s'au jăluit noao sluga noas- 
tră lonaşco visternicel din Obârşia pe ai săi săteani 
zicându cum ei i-au pierit lui o vacă pentru nescare 
dabile, şi dânşii nu vor să-i plătească, nici vreau să-i 
afle cine iaste vinovatul; pentru care cum veţi vedea 
ceastă carte a noastră voi să chemaţi pre toți sătea- 

nii din Obârşia, cum ei să-i plătească cea vacă sau 

precum ei vor afla cu ale sale suflete, care iaste vi- 

novatul, acela. să aibă a-i plătire; iar cui i se va pă- 

rea cu strâmbul să stea de faţă înaintea porţii dom- 
niei meale. Scris în laşi la anul 7121 april |. 

Domnul a zis. 
| Toflea dvornic a învățat. 

Drăgan. 

Cf. Surete ms. XXVI. Este și o traducere: sau tălmăcit de 
Gheorghie Evioghie dascal 1780 Octombrie 24. Cartea aceasta este 

interesantă, căci ne desvălue o pagină din raporturile sătenilor cu 

“fiscul vechiu,



„184 7121 April 30 (1613) Iaşi. Stetan Vodă Tomşa. judecă şi dă rămas pp îiij Salomiei în pâra lor cu Vaşile Neagoe pentru Tăuteni ŞI viile de la Cotnari, Se pune ferăe 12 zloți, 

T Grebau BOSROAG, EXiEID MAcTitro TCAP SEMAH MOAAdR- ekon. w% npiuaourk npka, namn u Ap'EA Hatuatn Boakpu. nau casru Lanropie u Epar £r0 Tosa. un cecrou um Hacracira n Grana, n AMxrazauna u Godponia cnat Gaaomin. n name mia Hm Hacracia azia "Tsaopu. n 'rkraau 34 anuem npka HaMH. Ha MaemenuKoge tim gachaie Hikroe. n na cecrpu ro Ga- A9MÂA. pan EAnO reno nanutt Tavr'hhiu. na Aniie. n ca EPVA, 3a Mann 3 Mei. umo 8 BoAccr Xzpace'k, n PAAH EAHU BHNoe rpâan uro căr $ rop [luckon $ Horhap n SKasoRa4n. BHIpeutnuy: cHoge Ganomin, n Azia TSAopn ae Apar cHoae ASmnros. Hikroe HE uawnuk. man unor CAXTUT ct TaSr'kuin n ca oa BHHOPPAA, NUKAH GCOH. Tâme cNH ASmuTrps Hkroe. ă wun usea- AHAH_Op'Ea, Hamu ucnuco wm Eprmita gocnoan. n AHN Sanuc wTr Tanropie Hkroe tao Adack con ca mom ceao Tasr'kuin n CA "PUX BHHOrpaAqn. BparS cRocu$ ASmuTrps Hikrec, ma er nomu= H4eT ă no cmprn ro. a iu BHUIpEdeHiU WOHH Rasani ae HE SHAPT HH4TA WP Tux napkaenie, a Hu cSp MIPABHX. HZ ca TBo- pHau Hk no cupra Tanropie Nkroc. une Tenagamu îi ca naut Car cz AHkom HXA. fIDABEANH CEALEM, Hi 'Pako wBprkrarom n CĂAHȚOA. RAO 44 HMaET npuceramu. cHOBE ASmuTrps Hkro: ca KA EKHANHUU, Ad cese SipatauT Hap'Baenie. uno KZAA BHA Ha AHH. ă wnu npun'kcan BoXHaHHuu, n korkan npuckraru. d ruy BHiuipeuehuk cui Gaaomiu. u ABuia "TSaopu. eraax EHA'kau ax: Xoip'km nguckramu. ă wuu HĂ GOcTaRHan H He npuc'kraan HF HA NOTOKMHAH ch MERAS numn. n WcTaBHan "Tor ceao Tasr'buu. H THX EHnorpaan wr rep Ilnuon, axe AED%AT choge ĂvanTrpv: | POE. PApH WTo Nomunta core, Ha Ha Bpar ro J'anropie- H'kroe. n conpaganan n NOCTABHAN cet dsepilo. Bi saar S Buc- Titdp FCDAEMH, Toro paan com CRAd EVAIE Ad HE Haar? na nu mikraru paqn mor ceao u BHHOTPAAH 4 HH. AORHBATH. HHROANKE- Ha B'kku. Bhunix, MP'EA cum ancro HCTHRNOAV Hanau, 
EATO =+3pha ani. a, 

Ștefan Vodă cu mila lui Dumnezeu domn țării oldaviei; adică au venit inaintea noastră şi înaintea alor noştri boiari, ale noastre slugi Gligorie şi frate-său. 

4
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“Toader și surorile lor Nastasia şi Stanca şi Magdalena 
şi Sofroniia, fii Salomiei, şi vara lor Nastasiia fata lui 
Tudosă și au pârât de faţă înainte noastră pe verii 
ior Vasile Neagoe şi pe surorile lui Salomia şi Sofro- 
niia pentru un sat anume Tăuteani la [ijiia şi vad de 
moară în Jijia, ce-s în ținutul Hărlăului, și pentru uhele 

vii ce sânt în dealul Pișcop la Cotnar, şi ne-au arătat 
mai sus zişii fii ai Salomiei şi fetei lui Tudor, cum stă- 
pânescu fii lui Dumittu Neagoe fost paharnic mai mult 
decât li se cuvine din satul Tăuteani şi cu cea vie de 
cât el; iar fii lui Dumitru Neagoe, iar ei au arătat îna- 
inte noastră ispisoc de la Eremiia Voevod şi un zapis 
de la Gligorie Neagoe cum s'a fost dat dânsul cu cel 
sat Tăuteani şi cu cele vii, fratelui său Dumitru Nea- 
goe, ca lui să-l pomenească după moartea lui. iar cei- 
lalți de mai sus zişi, ei au arătat cum nu ştiu nemic 
de ceale direase, că nu sânt direapte, ci le-au făcut lor 
după moartea lui Gligorie Neagoe. Deci domnia mea 
şi cu al nostru sfat judecatu-le-am lor cu judecată dreaptă 
şi asfel aflat-am și am judecat: cum să aibă a jurare 
fii lui Dumitru Neagoe cu 24 jurători ca să-şi îndrep- 
feaze direasele. deci când a fost la ziua iar ei adus- 
au jurători şi au vrut să jure, iar cei de mai sus ziși 
fii ai Salomiei şi fata lui Tudor, când au văzut că 
vreau să jure, iar ei sau împrotivit și n'au jurat lor. ci 
s'au tocmitu-s'au între sine și s'au aşezat cu acel sat 
Tăuteanii și ceale vii din dealul Pișcop, cum să le stă- 
pânească fii lui Dumitru Neagoe; pentru căci... le-a 
primit tatăl lor de la fratele său Girigore Neagoe și s'a 
indireptat şi au pus sieşi feriiu 12 zloți în vistiiarul 
domniei meale. Pentr'aceaia de acmu mai mult să nu 
aibă lor a se pârire pentru acel sat şi vii, dar nici a 
a dobândi niciodânăoară în veacii veacilor înaintea cărţii - 
adevărate a noastre. 

la anul 7121 April 30. 

Din Codica Litenilor, cf. Surete ms. XIV. 613: suretul e pos- 

4ăduit de Carpu vornic de poartă. 

E interesant ispisocul pentru obiceiul jurătorilor. 
— Neamul Neagoe:
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. E - „Neagoe . e 

-Dumitru Gligore Neagoe 
Neagoe | i 

“paharnic a „- - | | 
Vasile, e ge Salomea Tudor „ Neagoe 3 3 | ” Neagoe 

5 5 9 a 2 5 sa | | ES gs E £ Nastasia o. a 3 a A 9: -. e «& e » 3. O - - — 3 
5 e. 
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185. 7123 Ghenar.23 (1615) Tărgoviște. Radul Vodă intăreşte lui Mogoş log. toate cumpărăturile făcute în Păuleşti cu 11333 aspri cum şi cele dispuse de fiul său Stroe, căzut în robie la Tătari. 
_ MĂHaccTit BOX 1w Paava Boenoaa n TOCNOAHHE. Bacoe 3eme . *Yrrepe EAâjHHcKoE, cunz REAnkare n NpRACEparo nekonnare Muyne BOEBOAA. aHencit c'rapare n npEAcparo | n -nokounare Slanăana ps BOEBCAA. AaBar PoenoAEo cie nogeakuie rocnoacreamn. ioreu asro- der, H cz cnnonu EMS eAnuu gorz NpuinScerur. LakoR Aa MS €cT wr- HUNS | 8 MaSaemn. AA Îganoa croanuk wp îzrypkuu Rapu cana CEFTHT H3EpaT. wr noa un ww USM H WT ROAH Hi WT BHHOPpaAt,. H WT.EPOA, 3a EoAHHHUuH H wr iona | wa yofapwm ur -NOc&SaH,. H C&C REUHHH no HM: Kperitau cHS wnpka aencie crap IaSack, HNOHEXE Ec nokSnua morom aer, cie BHUIipeuenu w'rhhuă. WT7 Ha4, IEan Groann | safa acnpu rorozu =u RAR Aa ec florei acreders. WTHHHS.-$ nzSacin. Acea Aanutawt llvăap gacay. wr noa n wr USA H WT Boaa i wr Arka BHHErpAAoY | un wr poa, să ECAHuuuu, H (WWT BEZCWA FOTapwA n wm MOCESAU, H ca BeunHH No HM: Bar b Min cun Iwnog. none nok$niia Alorom awr. GOTHAA, Aanuna [i IUISag wm dMzrspknuu, gafa AcNpH 3a cpea... —H nak Aa €Ecr Morsu AWP, WuHN3, $ nasaen,. ACA HkreSaca un Haaea cunu GrTankzeg. BEcây. Rape | CARA CEYTHT H3Epar, Wr noa un WT USA H VP KoAA H WTA ka ca BHPPAACV. H W'T7 EpOA, sa ROAHNUUA. N wp noăzewA XOTâpwm Hr noctSAn, n ex BEuunu ho um PaASA cun | Granaee. NONE ec nokSnua iorow awr, 4WT_Ha4, Hkr3a u wp EpâT €ro Haak cun Grankzeg wr Epznewiu safa ACfipH rOToRH 34 cpec.., = H_ Nâk Aa ecr doro Awr.. wunn$ | wm IlaSaemu ACAa muHpamce KaraanneRn BACAL Băpe €anka cey'rum H3EDATH, WT OCA n wr USM
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W WT BOAA H WT AEA CZ BHHOPpAACV. H wm BpOA cz EOAHHHUH. H 

WT .NOBZCWUM XWTApWA | Hi WT  NScESAH H că EGUHHH, NSHEX% 6cT 

nok$nua Moreni ar wr HaA uinpam ch KaTaanha, cecnipa *Snaneue 

ere Hkkuiek. 3a$ATar acnp Ba cpeg. = Hi Dăk AA 6cT More awr | n 

MSNaHHUER Ero H'Ekul6R wriuH$ nak 8 nzSaeipun Aaa en 3a npbiu 

w7 Hap, XSnannua Grana. Mrpă XSnaHHueR wkeweR “raera Mereu 

AWr. NONE 6CT 6H | crapa n npaga wrunns aa AEAnnn u aa ugptkn... 

— n nak Aa ecr dorom ar, wrunuS $ Ilzăaemui Aa Bpanoe u 

EpaT ce BApER RACAX GOEAUN NOAGRĂHA SA CEAC, WT Na Hi WT USA 

H WT BOA H WT AVEA ca RUHOPpAASV/. H WT BBOA, 84 BOAHHHUH Hi 

WT NOBZCWA XOTAÂPWM H WT NGcESAH. H-că E6UHNH N0 HA AAH H 

ApaârSa cHHn ESaemea none ec noSnna (lore awr, | WT HâA, 

ape A WwT HăA Epar ce Bpat wT Bpahenin Bază, acnpi roToRH 

CpEE. dA Ad CE 3H46P XOTApeREe $ AAzr, WT MATPRA "TEA kKENOACE 

Acpu 8 ST AAZE&HHipIHAE | ErAe YOTApBcaeT ce că TIpu0p. dr 

UHpST WT YOTâpwa BaaSregwm n9 DST AAZBEBNEIHAGE $ AA. AAxE 

$ konauta 8a noSunu, CAE ce 308BeT nSTr upbzarna |u nat S LiHpST 

Wr XOTApWM KAASTEBOM no KpA...lH  NBSAEIHACE $ Aca. AXE A9- 

«Snenie acaewnawa. n nâk S 1uHp8r WT XOTapwmM FaASr6pom Ha Xpznu, 

AaX | 8 YOTapem BApOIIARHACE == A MAR Ad 6CT Morom Awr. €EAHH 

WHTAN NO BA pa, NoneX 6cT neSnua Mlorou aor. wr Haq, doucu 

cuuS Sapempă wr Rzasrapknu. Baa | acnpu 3a cpeB.=H Nak A4 

gem dAiorou A9r. EAHă AHranRS No HM CTANA H cze AXIpEpA EH No 

um, (alb). nonee cr nokSnna Moro AoribâeT WT7 HAA, PAAOȚA Dex. 

ens Mapeut wr dppekSpun Bapau, acupi rOTORU. WBâiH A ce 

snaer ci Wruune ui AEAHHHN H UHTANH EXE BHUIpEy, NOKSOHA csT . 

SER WT pH AHH NORSHNCAL POAHTEA pocnoAcTr&amni MĂuyHER EOERSAde 

HWP IIBH AH NOROAHOA MHYAHA BOEBOAA, H RHAEYWA POCNOACTBAAU 

RHHTH pOAHTEA. rOcnoABaMn (ĂUXHER BOEBOAd, hi KHHTH DOKOHNOAL 

Alnkana BoeROAA 34 NokSnenis Î 8a. AEAHHR | auriu n pasApann n 

NOMpAuenuH. HCXABERH. THX TENABMH CEM oMHORHA H câM ŞTRpAAHA 

cze Ci RHUHT POCNOACTBANU, H DAR AA FCP iMorouwa awr, n X$nanHue& 

îre Mkmea$ wrun$ S$ rarapsa AA cHSce | erpoeg E&cak. Rape 

FAHKA CEXTHT H3BPAT W'T NO BCE XOTAPWAM..WT NARA WT mSm Hi 

WT BOAA H WTAă CEAHIDA CEACE, H Cc BEWHHH | n Bzenk. duurânite 

[6 HAN CAR C&C CHHOBU N Tera C&C cHHOBH, ii ASNSA cae AUHTAHKV CE 

H CZ AEIAM CE. MOHEXE CÎE BHIIBEUEHA WTUHHA WT TamapSA. n cc 

ci gumptucni | dunranie: BHan CST 34 AkAhnnu Grpor cun X%S- 

nannuek Him. a Semen ASunace Grgore nopogarie. Ba TXAT4p. 
, S 
N
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TâR MANSA ccT H'EROAHKA &pkmena | na s akri. TEDE HE SHaace ege Sa HMeHH cre. H3rSBHa EC HAN UR HAH MpPERS. a Srem TOCNOA a HE&ra ame RHAkaa cer wua TăKO NoArace cr cze npenie Hâa, | doro Ar. h Had, XSnannia ere NEkkuIA Păi cie RHuipeuetie WTWHN$. wr Tarapsa. u paai cie RH peusne AUHPANIH CTpOER BA3MATU wm Bay ro Morem awr, n | wm mare ere WSnannua nkiiua n perus se WHa BAHEX ECT NOROAHA ApZaTuce BHuipEt wrun$ u UHTâNH. Han Eau ere Morem aor. un mru ere RSnannua H'kkua | n AOCTUSAAA ter WH4 C&C SAKOHA, Tepe BXSHMaara Ec'p HaA, pSKa en Aa SSAi, a norwm NPE3 MAACEPRAMENA. ACUTA 6c'7 KHHT W'T "Toro paRunu | Haum Erpoe W'T PAE cc7 BHA ce WEpETaa. a ne MpTRE uz na n $ neAuke MSK WT Wâpcka KATApra mucau un CHOCAAN CAC BEAHKOR Meaanit | n exe EEAHKA  Masnit. Na Băi €ro Adlorom ar H Hă MTH sro X8NăHHua Nika. Kane Ad BECNIOMRUSEP sro take EAHN Mp'TRS VARA, BaNe HE HMAT WN NAAEXAS | Aa OETEKAET HEKOrAaX. a NS HEKROAHKA AEAA TO XokeP Buru, 34 wrunu$ HAH Sa au HraN 6xe cSp BHuipey. Aa cSi BOAHHUH Ban ere fMorom awr: H MATA sro *Snannua | Nkkuia ADA%HTuHen n WEA4AETZ, a no CAMPTH Batu ro More Awr. u MATH ere mSnânnua Hkusa, Ad CS RoaNHun kore X9KET WeTatu wr 

BHILBEX. WwTunnS. n unranu, 4 ApSr HekToe Aa nec EOAHRH ApPZKaTH, H CEC KeAnke Kasr$S weragia | ser more pasun Crporg. KaRo ser HclHean n S păgauiem8. koro XOKET noAuraru Bzâumarue RHUIpE- UEHă Ata EMS wunu8 HâH Bă auurann Hau Mâkâp 8HTu wr | Kp28 HAt wr | ABSr ne POAÎNS cms. a TOro ueAoReka ĂA ECT npo- RAET 4 adSpucan wrr ui wr ceru OTE ce cSr ga Hekun u AA HMAT UHCTIK Ha EARO Aero cc Slpia n | Aa ACCTESAET POR usAg= RERZ Ha MECTO HAFRE Hu wu XHEET B2 uapcka KâTapra. a noTrem uic- TeTa PocnoAmă n'kra aie Bhăkaa cc wua CTpPOEE pzBau' HenHcan CAC BEAHRA RAFTES, A wa TAKO SmMHaccupiAtace cap Pâă, NOMku$ Toro paBHH RHSKomef CTCE. Tae scr AAA H MOMHAORaA RARE Ad ESAH cie BHIpeuea AFA RHSROmMce | CTpota $ psk Eau! ere More AST H Ha pSR maru sre *Snannuet  Hkkuieg, H Aa EzenoamthkuSer PO TAKOXE cAHH MpTa8 MEAOBREK. n an97om HCOHCaA ET rocnoAa H KHHr S$ pSk | en. max AN9TWM take BHa Erum POENOAERAAMU P&EALU "Ton paun cuk Hk CTpoe&. H kuur rocnoaă H-krarg, 'TAxO- AEPE AdAO n TOCNOAAMnH Bam cre îorew awp. n Maru sro 8 | na- HHUEB. TAKOK Aa MS sep RHUIpeueha wrunnS u AUHTANH ex was Hat &HSkoam u npkanounram H  HEW'PKOroRe NENOKoatkau mo E nopeamr
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TOCNOARAMn. EXe SBo lu cK'ĂASTEA NSCTAgAEHAM FOCNOARăi, XEnau, 

1ANARH KATapulS BEA Ban Kpaaieteki Hi MSnan Bpucrk Beaukn ARop- 

HHK H Bnan BeNTEA BEAHKA aWr, n XSnatt ABAIA Beaukri gucr..|u 

XSnah ta RtAHkH CROAT. H XKSNAH MUXAAARH BEAU CTPOA. H XKSnau 

EparSa Bank Ko. n KSnat ANS BReaHku ef. Hi XSnan 2pHaA 
BEAHKH DOCT, HE MSNAH RENTEA EEAHRU AO, HCNHCak 43 cTPan 407, 

BH$K CTANKOR AWP. WT CBE, BA HA CTOAHH PAV peRomu 5 Tpz- 

POBHIH. ACU. ri. KE. ÂHH. WT dAaM AS HHE | retiaro atruwm Bz 

akTn âpkr, i 

Cu mila lui Dumnezeu lw Radul Voevod şi domn 
a toată ţara Ungro-Vlahiei, fiul marelui și prea bunului 
răposatului Mihnea Voevod, nepot bătrânului şi prea 
bunului şi răposatului Alexandru Voevod, dat-a domnia 
mea această poruncă a domniei meale Mogoş logofăt 
şi cu fii lui câţi Dumnezeu îi va dărui; cum să-i fie 
lui ocină în Păulești, partea lui /vanov stolnicul din 
Măgureani, ori câtă i se va aleage din câmp şi din 
pădure și din apă şi din vii, şi din vad de moară de 
apă şi din tot hotarul si de pretutindere şi cu vecini 
anume: Crăstian, fiul Oprei, nepot bătrânului Paul, 
căci că a fost cumpărat Mogoş logofătul această ocină 
de la Ivan stolnic drept 1000 aspri gata; — Și iarăşi 
să fie lui Mogoş logofăt ocină în Păuleşti partea Dan- 
ciului Şufăr toată, din câmp şi din pădure și din apă şi 
din dealul cu vii, și cu vecini anume: Blaga şi Mihnea, îii 
Jui lon, căci că i-a fost cumpărat Mogoş logotătul de la 
Danciul Șufăr din Măgureani drept 1000 aspri de ar- 
gint; — și iarăşi să fie lui Mogoș logotăt ocină în Pău- 
leşti partea Neagului şi a Badei, fii Stancăi, toată câtă 
li se va aleage din câmp şi din pădure şi din apă şi 
din vad de moară de apă, și din dealul cu vii şi din 
tot hotarul şi de pretutinderi şi cu vecini anume: Radul 
fiul Stanei, căci că a fost cumpărat Mogoș logofăt de 
la Neagul şi de la iratele său Badea, fii Stancăi din 

Brăneşti drept 1000 aspri gata de argint; — şi iarăşi 
să fie lui Mogoş logofăt ocină în Păulești partea cum- 
natei sale Catalina toată câtă i se va aleage din câmp 
şi din pădure şi din apă și din dealul cu vii şi din
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vad. de moară de apă şi din tot hotarul și de pretutin- dere. şi cu vecini, căci că a fost cumpărat Mogoş lo- gotăt. de la cumnată-sa Catalina, sora jupaniţei sale Neacşăi drept 1333 aspri de argint;— și iarăşi să fie | lui Mogoș logofăt şi jupaniţei sale Neacşăi ocină tot în Păuleşti parte de zestre de la jupanița Stana, însă ju- păniței Neacşăi, soacra lui Mogoş logoiăt, căci că îi iaste danie veache şi direaptă .ocină de moșie și de zăstre; — şi iarăşi să fie lui Mogoş logofăt ocină în Păuleşti partea lui Bran şi a îrățini-său Udrei toate împreună giumătate de sat, din câmp şi din pădure şi. şi din apă şi din dealul cu vii şi din vad de moară de apă şi din tot hotarul şi de pretutindene și cu vecinii anumea: Dan și Dragul feciorii lui Bulemez, căci că a fost cumpărat Mogoş logofăt de la Udrea și de la fratele său Bran, din Brănești drept 4000 aspri gata de argint, — însă să se ştie hotarele în lungiș, din matca Teleajenului pănă în drumul “Dălbăveştilor, unde se ho- tăreşte cu Tărşorul, iar în lărgiș din hotarul Călugă- rilor pe drumul Dăibăneştilor la vale pănă la copaciul însemnat, unde se numeaște drumul Ciofălfei, şi iarăş în largu din hotarul Călugărilor pe marginea Păuleştilor la vale până în Cumpărătura Loleștilor, şi iarăşi în lărgiş din hotarul Călugărilor pe râpi pănă în hotarul Orăşa- nilor; —şi iarăşi să fie lui Mogoş logofăt un țigan a- 

pri de argint; şi iarăşi să fie lui Mogoș logofăt o ați. gancă anumea Stana şi cu fiica ei anume .... căci că a cumpărat-o Mogoș logofăt de la Radul paharnic liul Marei din Frejureani drept 1900 aspri gata, amân- doao să se ştie aceaste ocini şi moșii. şi țigani, care S'au zis mai sus au fost Cumpărate incă din zilele ră- 

domniia mea înșine ne-am milostivit şi singur am în- tărit cu ceastă carte a domniei meale. Şi iarăşi să fie 
7
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lui - Mogoş ' logofăt ..şi jupăniţei sale Neacşei ocina în: 

Tatarul partea îillor lui Stroe toată, ori câtă i se va 

aleage -din tot hotarul, din câmp şi din apă şi din a- 

şezarea satului şi cu vecini și cu toţi ațiganii, anume: 

Slav cu fii şi Tega. cu fii şi Lupul. cu 'aţiganca sa şi 

cu copii ei, căci că această de mai sus zisă ocină din 

Tatarul şi cu cești de mai sus zişi ațigani fost-au de 

moşie Stroei, fiul jupaniţei Neacşei. lar într'aceastea: 

întâmplatu-s'a lui Stroe robire de Tatari; asttel a tre- 

cut câtăva vreme cam 6 ani, pără ce s'a aflat de nu- 

mele lui, pierdutu s'a el ori viu ori mort; iar într'aceastea 

doamna Neaga cum a văzut dânsa, astiel sa aruncat 

cu sfadă asupra lui Mogoş logofăt şi asupra jupaniţei 

sale Neacşa pentru cea .de mai sus zisă ocină din: 

Tatarul, şi pentru cei de mai sus zişi aţigani ai Stroei 

să-i ia de la tatăl lui, Mogoş logofăt şi de la îma 

lui jupanița Neacşa şi zis-a dânsa că-i iaste mai în drept 

să stăpânească dânsa mai sus zisa ocină şi ţigani, de- 

cât tatăl lui, Mogoş logofăt şi îma lui jupaniţa Neacșa, 

şi a căpătat dânsa cu leage ca să le ia în mânaei 

pe viitor. Dar după aceaia după puţină vreame sosit-a 

carte de la cel robit anume Stroe, de unde este că 

s'a fost găsit, dar nu mort ci viu şi în mare muncă, 

la caterga împărătească scriind răvaș şi scrisoare cu 

mare tânguire şi cu mare milă la tatăl său Mogoş lo- 

gofăt şi la îma lui jupanița Neacșa, ca să-l pome- 

nească pre el ca despre un om mort, căci că nu are 

dânsul nădejde ca să se întoarcă vreodată; iar cât de 

nescare ţtrebi ce vor îi de ocini sau de aţigani, cari 

sânt scrise mai sus, să fie slobozi părinţii lui Mogoș 

logofăt și îma lui jupanița Neacșa a le stăpâni şi:0- 

blădui; iar după moartea tatălui său Mogoş logofăt și 

a îmei sale jupanița Neacşa să fie slobozi cine or ră- 

mânea de la Mogoş logofăt şi de la îmă-sa Neacşa, 

feţi sau fete, aceia să le stăpânească pe ceale de mai 

sus zise ocini şi ațigani, iar alalt cineva întru nimic să 

nu fie volnic a le stăpânire; şi cu mare blăstăm a pus 

acel rob Stroe, cum iaste scris și în răvașul lui, că 

cine ar vroi să ia mai sus zisa parte a lui de ocină sau
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«de ațigani sau măcar fie şi din sângele sau din alt neam -a lui, iar acel om să fie proclet și afurisit” de cei 318 Sfinți părinți cari sânt întru Nicheia și să aibă parte la un loc cu Arie şi să se aşeaze acel om în locul unde el trăiaște la Caterga impărătească. lar după aceaia Cinstita doamna Neaga cum a văzut dânsa răvașul lui Stroe scris cu mare blăstăm, iar dânsa s'a milostivit să se facă pameate pentru acel rob nepoților lui Stroe; -astiel a dat şi a miluit, ca să fie mai sus zisa parte a nepoților lui Stroe în mânule tatălui său lui Mogoş togotăt şi în mâna imei sale jupaniţa Neacşei, şi să se facă pomenire: lui ca unui om mort. Şi după aceaia fost-a scris şi carte cu mâna ei; astfel deci după ce am văzut domnia mea răvașul celui rob fiului lor Stroei, şi Cartea doamnei Neagăi, așijderele dat-am şi domnia mea tatâni-său lui Mogoş logofăt și îmei sale jupaniţei . Neacșei, ca să le fie mai Sus zisa ocină şi ațigani de “ohab lor şi nepoților şi strănepoţilor și niciodănăoară nestrămutat şi pe porunca domniei meale, asemenea și marturi pus-am domniia mea, jupan lanachi mare ban Craiovei, şi jupan Cristea vornic, jupan Ventil mare logofăt şi jupan Deadiul mare vistiiarnic, şi jupan Leca mare spatar, şi jupan Mihalachi mare stolnic și jupan Bratul mare comis, și jupan Lupu mare paharnic, şi jupan Bernad mare postelnic, ispravnie jupan Ventil mare logofăt; scris-am eu Stan logit nepot lui Stan logoft din Săveşti, în cea de reşedinţă cetate renumită în Tărgoviște, luna lui Ghenar în 23 zile, iar dela Adam pânâ acum curgătorul an în anul 7123. 

Cf. Surete ms. XLIV 921 ; tipărit textul slavon în Gramatica slavonă în 1900 pg. 76, fără traducere, 
= 

186. 7123 (1615) April 6 regeste. Pentru satul Troiţa dat Bl- “Sericanilor,. 

Stefan Voevod Tomşevici hărăzeşte mânăstirii Bi- Sericanilor satul Troifa de la ţinutul Neamţului să pună îndatorire călugărilor să scrie în pomelnicul mănăstirii în numele domnului, a doamnei, a Copiilor, şi a părin- filor lor. Printre boeri este iscălit Sturza hatman. . DR RRN
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187.. 7125 Sept, 25 (1616) Iaşi. Radu Vodă întăreşte lui Păa- 
telei comis şi Titianei cumpărătura făcută în Boteşti cu 40 taleri de 
ia Gheorghe şi Sălăvăstru, 

_Iw PaaSa BorBoaă. BXIEIO MACTIEIO FCNApZ 3EMA5 MOAAdE- 
CROH. WAX UpIHAOULA IDEA, HAM, N MpEA Hahn Boâ'kpu Bean- 
KUMH H mMaanmu. Lewprie n BpAT £ro CZAZEACTPS CHOBE TOMH H: 
ÎĂauKzu 119 HX ASEPOIO BOA HUKHA HETOHSKAINH aHHnpHcHAoBAHH, 
H ApOAdAN HK fIpăgăa WTHUHS H EHKSNAEUIE WUH HX (WWT HcnucoR: 
3a ahkvnacnit uro Hai wi AX Toma n Manka GT Îlerpa. 
BOEROAA. Bzck ucr cauka ck n3Beper uacr rain. ww ceao- 
ASTE. umo ca TEnEp HAeiver BOTEIH, Ta MipoAa4u caSSH Hatuu: 
INHTEAEH BIB KOMuc, H kiriuu ero iritatia 3a ucrHpu accbr 
TAAEPH CPEEPBHHX. Hi BECTĂRUIE CA CAVT HA MAHTEAEH FOMUHC, 
n kukruu'k ero Turnraa. H BanaaTHA Bach HCNAANO. TH Bilu/pe=- 
UEHHX IIHSH AM TAAEpU, BZ pakn PHX Bhituriicatui Lewprie n Spar 
ere caazazcrpS choge Toatti Hi Manta. Ta paAH KAkO Ad Ec 
na n com Hac Spit n WTHuH8. ni BUKSNAENĂE CA BaceM AOXOACAH. 
HENOBOAREHAMO MUKOAUĂE Ha BREH. n HH HAT Aa ce Me Smnuiart: 
np'Ea, chm AHcTom hămba, | 

renaNa Btarka MHC OY rac BATW =+3pi, CAN. ke 
Tranrk gea awTâT vuna. 

= Hunoap 

Iw Radul Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
Moldaviei, adică a venit înainte noastră şi înainte a lor 
noștri boiari a mari şi a mici, Gheorghie și fratele său 
Sălăvăstru, fii Tomei și Maicei, de a lor bună voe de 
nimene siliți nici învăluiți şi au vândut a lor dreaptă 
ocinâ și cumpărătură părinţilor săi din ispisoc de cum- 
părătură ce l'au avut părinţii lor Toma și Maica dela 
Pătru Vodă, toată partea câtă se va aleage partea A- 
gafiei din satul Futeşti, ce acmu se numeaște Boleştii ;: 
aceaia au vândut slugii noastre lui Păntelei biv comis 
şi cneaghinii sale Titiiana drept 40 zloți de argint; şi, 
s'a sculat sluga noastră Păntelei comis şi cneaghinea lui 
Titiiana şi au plătit deplin toţi acei de mai sus zişi bani 

40 taleri în mânule celor de mai sus scriși, lui Gheor- 

ghie şi fratelui său Sălăvăstru fii Tomei și Maicăi. Drept: 

aceaia ca să-i fie lui şi de la noi uric şi ocină și Cum-
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părătură cu: toate veniturile: neruşăit' niciodănăoară în veaci, și altul să nu se ameastece înainte. acestei cărți -a noastre, | | "“ Domnul a poruncit. E i | „Scris în lași la anul 7125 Sept. 25, 
Ghianghea vol logofăt a: învăţat. : 

a îi Nicoară, 
Cf. Surete ms, XIV. 617. Din Condica Litenilo fr „asemene scrie “cel vechiu. Carpu voraic de poartăa, 

  

188. 7125 Sept. 30 (1616) Iaşi. Radu Vodă întăreşte lui Pău- tșiei comis Cumpărătura făcută! cu 30 taleri în Futeşti de la nepoţii 'Buscăi, " 
4 

Ho Paasa BOEBOAA. Biro Macrrilo TENApA BEA MOAAAB- CRESA, COME npinaow'k np'ka aan u No'RA, Hawnu Boakpn d- ACĂAHApV_H Epar! sro ASmnrgS cuu Bvexzen n Tanropuk pe: CRANSA cun Tposagtu n gacuaie CHR GOHutoă, n TH... cn Konaph. each BuSun HSckzeu. no HĂ ACRpOIo Boat Hekum nenonSiAehn -AHHNpHeHAoRâNu _u BOAaA Hy pater wrnuns n A'kanun$. pac uacT Hvekzen cane ch H3EEpET wr ceno Sen uro ek uk imense” “Borepiu. $ BOACCT  Kpaaurarvpeu. ma MIPOAAA  cavsu HAUIEMY IAHTEAEIO BHE komue. sa Tpu Atckr manepui cpespanur WT Hapkaeni: ro umaa wm (Ilerpa) ocgoAa. more PAAH Ad ECT AY U wp Hâc WTHuNS Hu: KSnemno. ca ezc'km ACXOAOM. n un pack HE Vuia, 

MHC Y tic BATO =+3phe, can. A. Gam renana pru, 
Fitanrk ea a&răTr Sa. n nckaar: 

—t Meomamo 

| Iw „Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei; adică au venit înainte noastră şi înaintea boia” rilor noştri Alexandru Şi fratele său Dumitru fii Buscăei şi Gligorce Hreţcanul fiul Grozavei şi Vasilie fiul Onciului; ŞI iarâşi... fiul Condrei. toți nepoți Buscăei, de a lor bună voe de nimene siliți nici asupriți, şi au vândut a lor ocină ŞI moşie, toată partea Buscăei, câtă i se va aleage din satul Futești, ce se humeaște acmu Boteștii
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în ţinutul Cârligăturii; aceaia au vândut slugii- noastre 
lui Păntelei biv comis, drept 30. taleri:de argint din di- 
rease ce le-a avut de la [Petru]: Voevod. Drept aceaia 
să fie lui şi de la noi ocină și cumpărătură cu toate 
veniturile ; şi altul să nu se ameastece. 

scris în lași la anul 7125 Sept. 30. 
Insuşi Domnul a zis. 
Gheanghea vel logofăt a învățat şi a iscălit, 

+— .Nebojatco. 
Din Condica Litenilor, cf Surete ms. XIV. 618. 
Unind arătările acestor 2 ispisoace, reiese că Pănteiei comisul 

a cumpărat şi Boteştii cu'70 taleri de argint și anume doi bătrâni, 
a. Agafiei și ai Buscăei, 

lată dar o încrăngătură: 

  

x 

o 
Agatia Busca 

| 
Maica Alexandru, Dumitru, Grozava, Onciul, Condrea 
= Toma 3 4 

| GI. Herţescul Vasile x 
Gheorghe, Săiăvăstru 5 6 7 

I 2 

Toţi cei 7 veri: între ei vind cu 70 taleri părțile lor din Futești 
1ui Păntelei comis, 

, 189, 7125 (1617) Iaşi, Radu Vodă Mihnea întăreşte vornicului 
de Huşi D. Buciumaș ocina cumpărată cu 30 taleri în Botneni şi Dol- 
heşti, de ia V; Căruntul. 

Suret de pe ispisoc sărbesc de la Radul Voevod 
din let 712(5). 

Precum au venit înnaintea noastră acestu om anu- 
me Vasile, fetorul Căruntului din Botneni, şi au vân- 

„dut el a sa direaptă ocină şi moşie, ce are el de pe 
tatăl său lon Căruntul ce să va aleage parte lui din 
sat din Botneni şi din Dolhești. din vatra satului şi din 
câmpu şi din țarină și din loc de fănaţ și vad de moară 
şi cu loc de prisacă şi cu tot venitul şi cu dumbravă, 
de nime silit nici asuprit, aceale ocini ce sânt mai sus 
scrise leau vândut slugii noastre lui Dumitrașco Butu- 
maș vornic de Huşi dreptu triidzeci taleri de argintu.
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Deci domniia mea văzând a lor.de bună voe tocmală 
încă am dat şi am întărit Slugii noastre de mai sus. 
scrisă lui Dumitraşco Buciumaș ca săi fie lui și de la 
noi oCină şi moșie cu tot venitul şi altul să nu să a- 
meastece preste aciastă carte a domniei mele. 

„sau tălmăcit de Gheoghe Evloghie dascal la let 
1181 Iunie 6. 

Cf. Surete ms. XXVI. 125. Gh. Evloghie pune anul 7120; dar- 
atunci era domn încă din Noembrie Stefan Vodă Tomşa. Noi am pus: 
5 =—e€, care era şters din original şi Pa nesocotit marele nostru Ev- 
loghie dascal, îi 

190. 7125 Mart 12 (1617) regeste. Pentru Barbăteşti. 

Ispisocul domnului Radu Mihnea Voevod, prin Care: 
întăreşte slugii sale Radul Siminiceanul stăpânire pe: 
satul Bărbăteşti ot Roman cu vad de moară în apa 
Bahlueţului. 

Din anatoraua din 1845 Mai 17 supt No. 1259, în care se aduce: 
opisul actelor moşiei Balasineştii. Cf. Surete ms. XXIII A 606. 

191. 7125 Mai 18 (1617) Iaşi. Radui Vodă întăreşte schimbul: 
făcut între Nicoară vist. şi lonaşco vist., dând acesta '/, din Rujă- 
oara pentru */, din */, sat Buscateni și Soporleni şi 1U0 ughi, 

Hoo Pagaa (sic) Boegoaa. Bătito Macri renapa em4u Mo4= 
AaBckeu. wă npinacurE mpa namn |n nprka nawnmn Boa'Bpu 
Hăui &'kpuin Wukoapz Rue Euerkpuk. no sro AOEpon Boak n 
car | Bopua n3atkio. cz cavra tău Hwnauo Bucmepunuza. n ca 
spam evo Hupaarie cuee Kocman | 4n envuu Gran hpaanu. n: 
Ada um Îlnkoapz encT'kphuk cRoto DpARs WTrHHHY n RVNEKHO | 
WecTaa uacr wm cei Pogunoaca. H ca CTAR n CZ MANN. Ha 
mon p'kun cea wr ucnpnguaie ure | umaa wT Epraita Mornaa 
BOEBSAL UTE BHA9 ev Eviltano wr Avanrpv Bwyavranv. auvk | 
Alzpunn. nprkwuv Aradin aan Weanko NHTap. 4 Wu noAduit 
CBO4 Npagăa wriHMă | com noaoguha ceso Bvekzmiknin wemaa 
uacr n wr Illonzpa'bun. uacru uk umo c na ua6e | per. n eape 
BăcTagtutc Hwnauiko BHCT. n paria Hutoap co vr. oaruk, 
dn Tano | Aa Hat” Arparu Bparr- ero Heopaakie iitePaa uacr 
wT tao Pvunnoaca, no mn BuA:bE | UIE'HX. AORBOROANIN, TORAMEA:
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n uSawkiie upomeă Hain. TR paani KaKO Ad HMAIOT Apa | ru. 

fAKO EUIUMIDEAI. 5 HH AA C HE VMHUIAET, MHC V td EATO =+3pkE. 
Adu Hi. | - 

renana peu. Bta awrdr vu. Lianr*k aoroder vu, n uckaay, 
Razc'knva nuc. 

Acta spital Caritatea, laşi, cf. Surete ms, XXI 65. Pecete în 
ceară desprinsă ; în dos stă scris: Henucot npe Psunnoac. 

Ilw Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
Moldaviei; adică au venit inaintea noastră și înaintea 
boiarilor noştri, al nostru credincios Nicoară biv vis- 
tiiarnic, de a lui bună voe şi a făcut schimb cu sluga 
noastră lonaşco visternicel şi cu fratele său lordachie 
feciori Costandei, nepoți lui Stan Bărlici; şi dat-a lor 
Nicoară visternic a sa direaptă ocină şi cumpărătură 
a şasa parte din satul Roginoasa şi cu heleşteu şi cu 
mori în pârăul satului din direase, ce-a avut de la Ere- 
miia Moghilă Vodă, ce i-au fost lui cumpărătură de la 
Dumitru Bahluianul, nepot Măricăi, strănepot Agatiei, 
fata lui lvanco pitar; iar ei au dat a lor direaptă ocină 
din jumătate sat Buicăcenii a opta parte şi din Şopăr- 
leani, parte lor ce lise va aleage; şi încă s'a mai sculat 
lonaşco visternicel și a întors lui Nicoară 100 ughi de . 
aur; dar'să aibă a stăpânire de acmu fratele său Iordachi 
a şesa parte din satul Ruginoasa. Deci noi văzând a 
lor de bună voe tocmală și schimb între dânşii; drept 
aceaia să aibă a stăpânire. precum scriem mai sus şi 
altul să nu se ameastece. | 

Domnul a zis. Scris în laşi la anul 7125 Mai 18. 
vel logoiăt a învăţat, Gheanghea logofăt a învă- 

țat şi a iscălit. Băseanul a scris. 

192. 6905 Iunie 12 (1397) recete 6957 (1449). Iunie 29. Alexandru 
Vodă întăreşte lui Stoica şi Ivan 2 sate pe Tazlău: Poiana şi Gărtan 
pentru siujbele-lor date domniei. i 

Tălmăcirea din uricu vechiu sărbăsc de întăritură 

de la Alexandru Voevod, scris pe pergament la anul 6905 

lunie 12 (sic) în zioa sfinţilor Apostoli Petru şi Pavlu 

Surete și Izvoade, Vol. XX. . 15



—226— 

în cât sau putut ceti fiind uricu rupt în multi locuri şi 
şetrs precum să vedi faţă. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi loan Alexandru Vvod, 
domn ţării Moldavii, înştiinţare facem prin atastă Carte 
a noastră tuturor boiarilor celor buni cini va căta pe 
dânsa ori o va auzi cetindusă pentru acest adevărat 
Sluga şi boeriul nostru Stroia şi Ivan ce au slujit mai 
inainte răposaților părinților noştri cu driaptă şi cre- 
dincioasă slujbă, dar acmu ne slujiaşte noă cu driaptă 
şi credincioasă slujbă. Deci noi vazând a lui cu driaptă 
şi credincioasă slujbă cătră noi, lam miluit pre dânsul 
cu deosăbită milă şi iam dat lui în pământul nostru al 
Moldaviei uric pe doă sate cu tot venitul un sat anume 
Poiana pe Tazlău în ţinut Trotuşul (lipsă) ce i lam 
întărit domnia noastră de la Ivan ca să fie lui uric cu 
tot venitul şi fiilor lui, nepoților, preastrănepoților lui, 
iar celalt sat anume Grafan (cei zic acmu Gărtan) pe 
din sus de Grătan (ce este acmu selişte) supt pădure 
pe pârăul acestui sat ce i lam dat noi, pre care sate 
domniia noastră liam dat uric lui Stroe şi lui Ivan cu 
tot venitul, lor şi fiilor lor, nepoților, strănepeților si 
preastrănepoților lor, iar hotarul acelor sate (pe părăul) 
Filipia şi de acolo pârăul în sus la dial, apoi dialul în 
gios, dialui pe din gios de Poiană până unde cade în 
pârăul cel zic acmu Lucaciul în gios părăul pâră în 
Tazlău pe drumul movilii, şi peste Tazlău la drumul 
cel mare al movilii în sus pe drumul până la vadul cel mare la vadul movilii, dialul in sus la Berzunțţu în sus 
Berzunţii până la poiana ce mai din sus, la un stejar la movila din poiana în Curmeziş la Filipe pintre doă drumuri movilă; acesta este hotarul unui sat ce lau apucat Stroe pentru sine de la Ivan, iar hotarul celu- ialant sat din gura pârăului în sus pe pârău din părău în mâna ce stângă la un stejar, la o movilă de la ste- Jar, în Curmeziş la o movilă, şi peste drum pără la un alt sţejar, la movila Itlii, iar de la movila Itlii, pre marginea luncii diasupra _dialului la un stejar, din stejar la o movilă, în sus pre dial păr la alt pârău, în gios pe pârău până în gură, la drum şi pre drum la o mo-
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vilă şi de la aciastă movilă la altă gură de pârău, la 
-0 movilă ; atâtai hotarul acelor doă sate. Şi spre aceasta 
este credința domnii noastre de mai sus scrisă, noi 
Alexandru Voevod şi credinţa tuturor boiarilor noștri 

-ai Moldaviei a mari şi mici; şi spre mai mare tărie şi 
intăritură tuturor celor de mai sus scrisă am poruncit 
slugei noastre lui laţco să legi pecetea nostră. 

„din limba sărbască pre limba moldovenească sau 
-tălmăcit de mine în Eşi la anul 1821 Fevr. 12. 

iscălit loan Stamati pitar 
Judecătoria ţinut Bacău 

Copia aciasta după poslăduiria ce i sau făcut gă- 
-Sindusă întocmai cu orighinalul să încredințază de că- 
ră giudecătorie formal. | 

1845 lunie 23 zile. 
Alecu căminar Turnescu No, 2516 

stolnic Preda 
reghistrator. Costachi Gane. 

«pecete: npunuHnATSa MOAAaBgien. pAerz'Topnta untiSrSa BaraS 1843, 

la 7005 Mart 15 se aduce un uric de la Stefan Vodă pentru 
popa Stroe, care capătă întăriturâ p. moşia Runcul la o poiană pe 
Tazlău, Cf. Uricar VI, 314, |. Bogdan DStiî. II 114, e 

Am corectat data de 6905 (=+-sus) în 6957 (-+sun3), când în a- 
devăr era domn un Alexandru Vodă, fiul lui llieş Vodă şi în luna 

“Iunie (ks) nu 12 (Ri) căci zice în ziua de sf. Apostoli Petru şi Pavăl, 
şi aşa se apropie de data când Stroe, popa Stroe, capătă după 4U aai 
-altă întăritură de la Stefan Vodă cel Mare, 

Cum însă se stărue prea pe iarg asupra iotarelor bănuim un faiş. 
> 

193. 7123 Februar 3 (1615) Iași. Stetan Vodă Tomşa judecă 
şi dă rămas pe Vasile Bucium în pâra avută cu Vasile ureadnic pentru 
“Oteşti, la Ajud. 

Ho Gregan Boezoaa (Biro Macri renapz ataman MO4AaB- 
ekon. we) npinacut np'ia, Hanu. i np'ka | Scnaan namumn 
Moalaagckuan oatpn Beatkumn n manna. caSru nau Bacnaie 
'Spkanuk n nerpa enarap chose apara convun | aanuta. npkw- 
nvun mzrazantu. nprEnpbwnSun Bznau, n meraa anuem np'ka, 
“HaMH. HA BacHAit BVuvu. | Hi Hă. CECTpA ro ÎÎKcHHiA, CHBE Bv 

UV AROBHUR. DEGI Np'EA Ham B0 E234A4 HM uacT. 34 WTiiuv. 
car cea | wremun. uro 8 goqocr Susa. fi ku Hm wTrmeraa
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-uerugu mueku acri. paai oa uacT HX 34 WT | HHHv. GOT cea 
wreipui Bt3 goak uk, ă gachaic H ctcrpa cre kcunită cHRE Bvuvat: 
ABOpHuRv | wuu pekdu, cpe Kvnna. wuz uk BSuva ABOpHHE, Taa 
UACT 34 WTHHNV, Np'Ea, MHOTH AAN ACEpUL. H ca H3B0 | arie: 
Hai Scuat, HH9 FCNABMU GOCTABUXOM Ha cavr Ham Bacnaie Span, 
H na Epar ro Ilerpk crnarap | aa Dpniecer WHuU CEON Npu- 
BHAitak, FĂ .MHOTH AAH GOKBCTEHHMU  MEXITALU. AA cg'bae | Ts- 

ACTROET CA HK AlWaMH. Kako BZAFP SHATH HA MpARASI. fa 
HMET  MApTVpHCHTH. ca -HX | ASuramu. 80 npoAaiti GoAHTEAR HE: 
Tâă UâcT SA WTHHHY [10 H%X AOEBOIO BOAR... 4 Bachaie | î cecTpa. 

Eero AÎcUNIA cHOBE BVUVAM. ABROPHHE, 4 WHH AA HAdET APZKATII A. 
TAKO HA A0 CBAa | d KZaa  Bhlao tim Aha â gacnaie Vp'hkauk n: 
BpaT ere nevpik cenzrap nphnecom'k mori Boakp ui Bonn | 
NpEAnIH WT  ABOp PENABaAu n WRpzCTIHHMH  Meirauin. 
BZCH WUH BZ EAHO PaacHo c&'barreacreo | Bam'k np'ka Hamu, n. 
Dp'ba, BEC CZB'ET VENABaMH. Kako EaSEA HM EVUVA ABOPHHE.- 
Toă Uacr 34 GOTHHHV, | CA cHAOA Cao. Be3 BOA Hy. i no: 
Eparouik uX Tux BMunncannuk nun'Esu =-a, acnpu. no | mu EH 
AEuie BReankoc nipucnaoganit. ii npagin HX VpHuE. H "TOAURH 80 

akpu. Hi Rounu | np'kanii OROCTHIA MERA. TCABMH, Ca Bec 
cz&'ET renagamn. n cu, WBp'ETOXOM Idk9 Aa Bpa | mb Bachaie: 
vp'Banu. A ca par er Ilerp'k cizrap "Tin enwnucaniu nun'bsu: 
H Eparuma um nunta | wor mpa Mau. Î cor nprka, Bec cz-: 
E'RT PENABAMRI. H COP CZAA Ma MIp'EA Ad HMArT ApZKATH CEOHK 
uacr 34 | (wrnnnv) Bacn(ai)e vpbanur. n nerpk cnzT. 4 
Bacuaie Bvuvau, n Alecuuia wnu ocraau, Wr np'ka, Hamn n GT: 
Bic Hăuitro | Bemickaro Bakona. i A4 HE HMArT GOAUIN TETATH: 
WHH Ha Bacate vp'Eatuk. îi Ha nerp'k enzrap. papi cita mb | 
d Hi ACBHBATH, HX HukoankE, BA B'kkhi Np'Ea, cum ancTom na=- 
UEM, NMC V tâc EAT, =+Spkr, E. Pr Ahn, 

+ Ga renanz Reaka. 

pecetea mică căzută 

Iw Stefan Voevod cu mila lui Dumnezeu domn: 
țării Moldaviei ; adică au venit înaintea noastră şi îna- 
intea tuturor a lor noştri moldoveneaști boiari a mari şi 
a mici, slugile noastre Vasile ureadnicul şi Petre spatar, 
fii Dragăi, nepoți Danciului, strănepoți Magdalinei, ră-- 
sirănepoți lui Bălaci, şi au pârât:de față înaintea noas-
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ră pe Vasilie Bucium și pe: sorusa Acsinia, fii lui 
“Bucium dvornicul, zicând înaintea noastră cum le-a 
luat lor partea lor de ocină din satul Otești, ce-i în ţi- 
nutul Ajudului, şi le-a fost lor aruncat 4000 aspri pentru 
acea parte a lor de ocină din satul Oteşti fără voia lor; 
iar Vasilie şi soru-sa Axinia fiii lui Bucium dvornicul 

-ei au zis, cum că a cumpărat tatăl lor Bucium vornicul 
acea parte de ocină înnaintea a mulţi oameni buni şi 
cu vrearea lor a tuturor. Deci domnia mea trimes-am pe 
sluga noastră Vasile ureadnic şi pe fratele său Petrea 
-spatar să aducă dânșii ale lor privilegii şi mulţi oameni 
megieși de prin prejur ca să mărturisască cu sufletele 
sale cum vor şti ei mai drept, şi să aibă a mărturisire 
cu sufletele lor cum au vândut părinţii lor aceale părţi 
de ocină cu a lor bună vreare; iar Vasilie şi sora sa 
Axinia, fii lui Bucium vornic să aibă atunci a o stă- 
pâni cum le-a fost pănă acmu; dar când a fost la zi, 
iar Vasilie ureadnic şi fratele său Petru spatar au adus 
mulţi boiari şi foşti militari de la curtea domniei meale, 
şi. megiiaşii din jur, și toți într'un glas au mărturisit 
“înnaintea noastră şi înnaintea a tot sfatul domniei meale, 

cum a luat lor Bucium dvornic acea parte de ocină cu 
a sa silă fără vina lor şi le-a aruncat lor acei mai sus 
scriși bani 4000 aspri. Deci noi văzând mare silă și 
drepte ale lor urice, şi atâţa boiari şi foşti militari me- 
giași din jur, domniia mea cu tot siatul domniei meale . 
şi astfel aflat-am, cum să întoarcă Vasilie ureadnic şi 

cu fratele său Pătru spatar acei de mai sus scriși bani, 

şi le-a întors lor banii denainte noastră şi denainte a 

tot sfatul domniei meale; şi de acmu înnainte să aibă a 

stăpânire a lor dreaptă parte de ocină Vasilie ureadnic 

şi Petrea spatar, iar Vasilie Bucium și Acsinia, dânșii 

au rămas denainte noastră şi din toată a noastră leage 

a ţării şi să nu aibă mai mult a părire ei pre Vasilie 

ureadnic şi pre Pătru spatar pentru această pâră şi nici 

a dobândi lor niciodănăoară în veaci înnaintea acestei 

cărţi a noastre. Scris în Iași la anul 7123 Februarie 3 zile. 

Însuşi domnul a poruncit.
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Este un suret:- „de pe sărbie pe limba moldovenească am tăl- 
măcit la anul 1811: Mart 9, P. Debrici, şi un alt suret nedatat şt: 
neiscălit de nime. (Condica XIX, 14, 15). 

Balaci e pomenit în actele lui Stefan cel Mare (1. Bogdan DStef- 

|, 447), ca având aşezări pe Simila mai în sus de Zorleni „6A,H0 ceao: 
ua Gmnacu ana race Buna Hanau“. (6999 Ghenar 14). Stăpân în a- 
ceastă moşie erau pe la 1490 neamul Căşoteştilor. 

Grozea Caşotă 

  

Dragomir Mircea - Udrea soră 
Caşotă Caşotă Caşotă | 

| 
Stana lon, Fedca Tudora, Anuşca Şăndrea, Vasco, Anuşcar 

1 Caşotă 3 4 „5 6 7 8 
2 

Toţi aceştia (1—8) vând cu 130 zloți tătărăşti paharnicului Mo- - 
ghilă. Se vede că urmașii lui Balaci s'au iastrăinat de pe meleagurile- 
Similei, şi au trecut pe valea Răcătăuiui, la Oteşti: 

Balaci—) Măgdălina—) Danciul—) Dragna—) Vasile ureadnic şi Petre: 
1 2 SI 4 spatar 

(1450) (1590) (1530) . (1570) 5 
(1600) 

lată cum rezumă Vasile Bucur vornic de poartă în IRI1 luiie 30: în mărturia hotarnică rădicată moşiei Horgeşti şi Oteşti, cu greşelile 
de traducere, datorit necunoaşterii limbii slavone; 

„«.-Şi osăbit mai arată un ispisoc sărbesc de la Stefan Vodă din 7123 Fevruarie 3 că un Petrea spătarul feciorul lui Dragaonuț. i: 
„Dantul, strănepoţi a Magdalinii, şi strănepoţi a iui Onuţă ar îi tras- 
la giudecată pe Vasiiie Butum şi pe sorusa Axenia, zicând că lar îi: 
luat toată partea lor din Oteşti, cii în ținutul Agudului, şi lar fi 1e- pădat 4000 de aspri fără voia lor şi au hotarât acel domnu de şau: luat Bucum şi sorusa toţi banii înapoi, şi au întărit stăpânire lui Petre „spătariul şi fraților lui, şi nu se vede că ar fi avut altă stăpânire mai mult Bugumeştii în Oteşti, fără de cât un Grigore Butum şi un: Ioniță Butum post, ar îi cumpărat de la una Ioana femeia lui Ştefan Dinganu şi de la fiul său Ariton şi Lupul din Oteşti. îi Creţul ottam: 20 fălci din nişte curături a lor...« 

  

194. 7125 Mai 18 (1617) Iaşi. Radul Vodă întăreşte iul 9. Ştefan o țigancă Ana, luată în schimb pentru “Fonţa ţiganca; 
Hw Pava BOEROAA. EXIIO MacTito renApa 3eMAn MOA A, 48=- ROI. Wa npinaom'k nprăa namn cavsk namemv [Io Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră Sluga noastră], Avmurpr
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Ilea. Ac wav asc a cane aeplice ue av aăvT Ac AA MATBIDECA 
yviznrkea Ipamoat ue av docT. B2MZWICAt Mape. BAnuce A kvunz- 
pzrSpz ue a$ atv uvnznhcă Ipzmoac. ae aa Garana dara 

Acamtti Mupuoe Act uăpa MSnrenkckz, npe 60 wurankz ave 
inna axaven'ke ue tacre ASuz Bakaviai UHraHVA. Atun Barav- 
HAN UATANVA ACTE AomHeckv, Atui  AvanTrpauuo [ledan av 
ÎAkVT CKHMBATVOX. AE AV AdP AOMHN M'RAE. W IHTANKZ a 
avu. anvae Îlonua unranka, dara avn BEHTHAZ. We racTE AvnA 
Toaatp wHranva. Ataa BucTikproa Acanin aka A£ Ad 'GOKHZ. ue 
dv dsocTv AFpANTA UHTANKA AE Moulie a avi. Acu Ha ca die 

duk wuranka a noacrpa Aomr'kerz. „pn aokva avu Bakavian 
wurânva, uii Faxkavian wnranva ca die a avn AvmiTrpauke. 
Toro păi HUKTO 84 cASrH XeTManckiu H EATA S4 WHran n 

WVAEUH. Ad HE HA4ET BAAOBATI HAH BA3UMATU TIp'EA cum Auc- 
mom Haim. v tăc Bâkro =r3pke. (Mau ni [Drept aceaia nime 
din slugile hătmăneşti şi vataji de ţigani şi judeţi să 
nu aibă a-i învălui sau a-i lua înnainte acestei cărţi a 
noastre. Scris în laşi la anul 7125 Mai 18]. 

Mukva kermau Su (a învăţat) = Fauroguk 

Obs, Asupra cuprinsului acestul ispisoc să se vadă zapisul de 
mărturie a lui Mihul hatmanul, publicat în Teodor Codrescu 1, 50 
fără dată de an, ci cu o zi anterior Ispisocului lui Radul Vodă, fiind 
din Mai 17. Cî. Surete ms. XXXIV 713, Eu l'am datat acolo ca din 
7127, pe când el faste din 7125 Mai 17, 

— In spița lui Dumitraşco Stefan logofătul (Teodor Codrescu |, 
95) se arată că ela avut o soră pe Sincilitichia, căsătorită cu vor- 
nicul Bucium; iar de soţiea avut pe Zinica Mogăidea. E! era feciorul 
lui Stefan Ceaurul, nepot Margăi, strănepot Antaioasei de la 1490. Cum 
Grămoae îi venia mătușă, arată că mama sa, soţia lui Stefan Ceaurul 
era ori soră cu soția lui Grama ori soră cu Grama însuşi. Ea a fost 
vâmăşoae mare; deci Grama pomenit înainte de 1600 a fost vameș 
mare. Grama vameşul a fost cumpărat înainte de 1600 pe ţiganca Ana 
Bahlueneasa de la Soltana, fata doamnei Mirceoaei, din ţara romă- 
mească. Dar această Mircioae era jupăniţa Despina Cheajna, fata lui 
Petru Vodă Rareş al Moldovei. Numele acestei fete a Chiajnei, în- 
tregeşte pomelnicul copiilor lui Mircea Ciobanul, 

Ca urmaşi al vameşului Grama se dau uşierul, apoi jicnicerul, 
apoi marele stolnic Grama pomenit în acte între 7134—?152. Grama 
stolnicul ţinea în căsătorie pe Anghelina, nepoata lui Coste Orăş 
hatman şi parcalab Sucevei şi era cumnat cu Stratul paharnic şi cu 
Erina femela Lupului cupar. 

El a avut 3 copii: Pavăi Grama pomenit la 7157 (Isp. [],2, 212) 
pe Cristina măritată cu visternicul State şi pe Satta, măritată cu 
Grigore Prăjescul. Am avea dar această încrângătură:
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Grama ban supt Stefan Vodă în 6947 

Grama Grama Oană, Grama Coste 
are la câmpul lui are Siminicenii 
Dragoş pe Nechid 

Stan, Sima, Bodea, Bogdan Grama 
(au Sărbii) 

  

  

Grama 

Grama vameș . 
= soră cu femela lui Stefan Ceaurul 

| Coste Orăş (Rusu!) hatmanul 
Dumitra şco 
Stefan vei Oraş 

logofăt 

Grama uşier Grama | 
şi jitaicer stolnic 

'— Anghelina, Stratul,  Eriaa, 

paharnic = Lupul Cupar 

  

Pavăl, Cristina Saita 
Grama = State vist. = Gr. Prăjescul 

: 195. Fără an (c. 7125) Mai 19 Roman. Sturza hatman întă- 
reşte lui Gligore Mogâldea şi D. Ştetan stăpânire pe ţiganii cumpă- 
raţi de la Dinga parcalab. 

T Grwpsk kevaan n npakzaai Gvuagckou. wa NpHHAE 
aptă, namn Tauropie | Morazak n ca Avanrpauuo Ijlegan. n 
meraaue'k anume ca Todan | crkknan. paan HEkHX uerau, n 
WHH HAdai WT AHHTA UpBkZAaE. | 34 kvneHon. n Kvnnan uk 
morazA'k Buem'kpuuk. vi ripunecan | cese.H nputnaie mpa, Han. 
HHok Bocwaai nphenane Morazaa BuCT | Ha NpHBUAiE  AHUra 
MpaKBAă6. Hmâat aucr 'u w'r Îlerpa Boegoan | tao rreraauea 
Bă AHILE. A TâKORAEpE că CHVEN AMHTOaE. | H NakHm 30cTa4 
cHvee Aunroae. moro paan cor nh'k ua npka, | Bapn rac wepik- 
WET cz 4 cuve hvkTr'k cun Bocranmun | n wm cuvee bvyrk 
dapTvpucnan. | kako ec eAnu cun ro Kvuva'kr un Ilemga Ilva. 
HHHX chvge | n BuSku, io ck wep'kiper Bzcn Aa umar HX Ba 
SHMATU H APBXATH | a HH HUKTO Aa HE HAMaer um Wringaru. 
Han 3aapakăru. np'ka, | cura ancr nau, 

v Poman ma și. - 
Grwpsrk xemman ucRaa.
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Sturzea hetman şi parcalab Sucevii; cum au venit 
înnaintea noastră Gligorie Mogăldea și cu Dumitraşco 
Stefan şi sau pârât de faţă cu Tofan Seachil pentru 
nescare ţigani, pre care ei i-au avut de la Dinga par- 

calab de cumpărătură, ce i-au cumpărat Mogăldea vis- 
tearnic; şi adus-au singuri şi direase înaintea noastră. 

Deci au rămas privilegiile Mogăldei visternicului pre 

direasele Dingăi părcalab; avut-au carte de la Pătru 

Voevod, cum S'au pârât de faţă tot cu feciorii Dingoaei, 

şi iarăşi au rămas feciorii Dingoaei. Pentr'aceaia de 

acmu înainte ori unde se vor afla despre fii Buhtei 

fiul lui Costantin şi de fii Buhtei au mărturisit cum 

iaste un fiu a lui Cuţuleaiu și Petru Puiul; alalți fii 

şi nepoți, ce se vor afla, toţi să aibă a-i luare şi a-i 

stăpânire; şi altul întru nimic să nu aibă a-i oprire sau 

a-i stăpânire înaintea acestei cărți a noastre. 

în Roman Mai.19. 

Sturzea hatman iscal. 

Cf. Surete ms. XXXIV, 747. ln dosul actului stă nota: „sau 

-părât cu Dingeşti păntru Găngăială şi alte săminții a lui; — nici a< 

cesta nu sau pus la izvodu“, 
— Sturza se găseşte hatman şi parcalab Sucevei în 7125 supt 

Stefana Vodă Tomşa. 

196. 7125 Iunie 26 (1617) Iaşi. Radul Vodă întăreşte dania 

-săcută de Evdochia Roman a unei case cătră marele caminar Malcoci, 

Hw PaaSA BOEBOAA. KÂI MACTII PCNApA EMA Mwaqae- 

con. w npiiae pa, Hai Hi pa Haim MwagagckHatu 

Boakpu. | nameatv Brkpnomv noa'kpni  Maakou BrAurin KZMZidp 

"CA EAHH BaNHc 84 CREAHTEACTEO WT erp Gana'kn | eng uoa- 

Tv3 n WT Bi NpArAp. GOT TpAr tau. Cite nucSrama. n ce'anTea- 

cmeoramia Kako Bzcraact HBAo | kira una Poman wr par dc. 

07 NpkARUX. HEKHA HENONOXALHA, AHHNIPUCHAOGAHA, NA 84 A9p9 

AU BOAU | H AdAă EAHă Avv ca Mkero Koanko cer WkpeTA tn. Ta 

Add Eoa'kpiHv Hâul &uuinucan$. ă 110 | CAMPTIA £7o Ad HMarT 

AVN PPHKATH. "TOTO PAAH PENOACTEMU HOPA BHAEYom Tor 3anuc 
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Ad £CT MS npaga wrunnS n atanunS, maă | am ca Bec avker 
EH. HU AA c tie SmuuiaeT, 

MHC 8 rac AT, =+3pRE. PH, ES 
Tranr'k A9roder nckaaa. 

— ASnwu 
„Pecetea domnească căzută. 

Iw Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ță- 
rii Moldaviei, adică au venit înaintea noastr şi înain- 
tea a lor noştri moldoveneaşti boiari al nostru credin- 
cios boiariu Malcoci marele cămânar cu un zapis de mărturie de la Peirea Smilean fost şoltuz şi de la 12 
Părgari din târgul Iașilor, astiel scriind şimărturisind: 
Cum s'a sculat Ivdochie fămeae lui Roman din târgul lași denaintea lor de nime silită nici învăluită, ci dea ei bună voe şi a dat o casă cu locul cât iaste împre- giurul ei, aceaia au dat-o boiarinului nostru mai sus. scris ca după moartea ei să aibă ao griji. Drept ace- aia domnia mea când am văzut cel zapis de mărturie, şi de la noi dat-am şi am întărit, cum să-i îie lui di- reaptă ocină și moşie acea casă cu tot locul ei, altul să nu se ameastece. 

Scris în laşi la anul 7125 Iunie 96. 
Gheanghea logofăt a iscălit 

= Lucoci. Hărtia. Acad. Rom. IV, 157, cf. Surete ms. XXVIII. 420, Se vede că prin 1617, capitala netfliod de mult fixată la lași, nu se fixase bine nici o uliţă, bisericile erau puţiae şi cancelaria, deşi: era şoltuzul cu cej 12 părgari, cari dau zapisul de mărturie pentru dania une! case în laşi cu locul dia jurul ei, nu-i fixează nici o uliţă sau biserică pe lângă care era zidită casa, 

197. 7125 Iunie 28 (1617) regeste. Pentru Budeşti (Tutova). - 
„ Zapisul lui Busurman, fiul Cozmei de Budeşti, prin: care vinde doao părţi din o a treia parte din Budești, din bătrânul lui Păcurariu.« 
Din Cartea de judecată a divanului din 1836 Sept. 9 în pricina: dintre. serdar Gheorghe Cerchez, fiul hatmanului C. Cerchez şi între: lon Ciuhureanu şi Ileana Gheuculeasa prin vechilii lor lon Cihureanw şi Simion Gheuca pentru împresurarea moșiei Budeşti şi Giurcani la Tutova. Cf. Surete ms. I. 413; IV, 102, - 
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198. 7125 Junie 30 (1617) regeste. Pentru Budeşti (Tutova); 

„Mărturia a 12 părgari din târgul Bârladului arătă-. 
toare că înnaintea lor o femeae anume Varvara a vân-- 
dut partea sa din moşiia Budeşti), lui Păcuraru şi a-: 
nume a treia parte din a treia parte.“ 

Ct. Surete ms. [. 413; IV 102, 

199. 7125 August 14 (1617) Iași. Radu Vodă întărește feciorilor 
lui Criste Balş vornic stăpânire pe moşiile lor de pe [ijie. 

Copie depe tălmăcirea ispisocului sârbesc de la Radul Voevod.. 
Mihnea din veleat 7125 (1617) April 20 tălmăcit de Gheorghe Evlo-= 
ghie dascal la anul 1781 August 4. 

Facem înştiinţare pentru adevărate și credincioase 
slugile noastre Lupul Balș biv. vel sluger şi îraţii lui 
Grigore vel paharnic şi Gheorghe vel logofăt şi sora 
lor Fedora, îeciorii Cristii Balș biv vornic şi a jupâ- 
nesei sale Odochia Ruxandei şi nepoata de îrate a lor 
Tudosca, fata lui Mateiaş şi nepoţii de soră a lor Cos-. 
tanda şi Pavăl, teciorii Anfemii, toţi nepoți și străne- 
poţi lui Joanaşco Căpotici şi Ilie Musteaţă postelnic şi 
Bulhac paharnic şi Moga aprod că iau miluit.pre dân- 

-şii cu osăbită mila noastră şi am dat şi am întărit lor 
de la noi întru al nostru pământ al Moldovei prea lor: 
dreapte ocine şi moșii ceau avut de la moșii lor, de la 
mai sus scrișii şi din drese ceau avut de la Alexan- 
dru V. Vod şi de la Petru V. Vod și de ia Aron V.. 
Vod şi de la Ecemiea V. Vod jumătate de sat anume 
Albeștii bătrâni pe Jijia şi cu vii şi cu livezi şi jumă-. 
tatea satului, Şărbăneştii, partea din sus, partea de că- 
tră Albeștii bătrâni, iarăş pe Jijie, în ținutul Hârlăului. 
şi satul Zlătarii, între Cozancea şi satul /onâşenii, ia- 

răşi pe Jijie şi cu mori în Jijie şi cu hotar pe amân- 
două părţile Jijiei ce iaste lor hotar. Jijie de cătră ţinu-- 

tul Dorohoiului şi jumătate de satu Albeștii, partea de 

sus, şi Cu mori în Jijie ce sunt în ținutul Dorohoiului 

şi jumătate de satul Fedeștii pe Prut și bălți de pește 
şi cu loc de iaz şi de moară în Camânca şi în Dubo- 

vățu şi satul Cohăneștii şi cu cutul Giulești, iarăşi pe:
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“Prut, întrun hotar cu Fedeştii ce sânt în ţinutul leșu- 
lui şi jumătate de sat din Ciuheşti, partea de sus şi 
cu vad de moară în Siret şi cu râmnice ce sunt în ți- 
nutul Sucevei și a treia parte din jumătatea satului Ca- 
poteni sub Terebice ce iaste în ţinutul Hotinului, care 
aceaste moşii sânt osăbite de căte alte rudenii a lor. 

Pentru aceia toate aceale de mai sus scrise sate şi 
părți de ocini să le fie lor şi de la noi tuturor de mai 
sus zişii Lupului Balș biv vei sluger şi fraţilor lui Griga- 
rie biv paharnic a lui Gheorghe vel logofăt şi surorei lor 
Fedorei și nepoatei de frate a lor Tudosca, fata lui Ma- 

„tieş, pitar, și nepoților de soră a lor Pavăl şi Costanda, 
feciorii Antemiei ca să le fie lor şi de la noi uric şi 0- 
cini şi întăritură Cu tot venitul lor şi feciorilor şi ne= 
poților şi strănepoţilor lor şi a tot neamul lor ce se 
va aleage lor mai aproape neruşuit niciodată în veci.— 
lar hotarul celor mai de sus scrise sate şi părți de 
moşii să fie de cătră toate părțile de pe hotarele lor 
cele vechi pe unde au umblat din vechi; şi spre aceasta 
este credința Domniei Mele de mai sus scris Noi Ra- 
du Mihnea Voevod, şi credința boerilor noştri a Mol- 
dovei mari şi mici, iar după a noastră viață cine va 
fi Domn din fii noştrii sau din neamul nostru sau pe 
cine Dumnezău va alege a fi Domnul Ţărei Moldovei 
să nu strice a noastră danie şi întăritură ci mai ales 
să dea lor şi să întărească, de vreme ce sânt a lor 
drepte ocine și moșii şi pentru mai mare tărie şi întă- 
ritură a tuturor celor de mai sus scrise am poroncit 
cinstit şi credincios boerului nostru dumnealui (alb.) 
vel logofăt să scrie şi a noastră peceate cătră această 
adevărată carte a noastră să o lege. 

__ Poslăduinduse şi fiind întocma sau adeverit Venia- min Mitropolitul Moldovei, Dum. Sturza vel logofăt, 
Costandin Catargiu vel vornic. Calimachi vel vornic. 

Această tălmăcitură de pe ispisocul domnului Ra- 
du Mihnea V. Vod sau găsit în scrisorile noastre a 
Bălşeștilor şi se află la mine, de care luând ştiinţă dmlui „ SPâtarul Vasile Balș, după cererea d-sale i sa dat co:
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pie dipi însuş tălmăcirea lui Evloghie spre aşi îndrepta 
hotarul moşiei lonăşenii. 

Balş logofăt. | 1820 lunie 3. 
Sau poslăduit de mine şi este întocma după copia 

tălmăcită de Evloghie. "1820 luni 3, 
lancu Anghelichi stolnic. | 

200. Fără an (e. 7125—1617). Izvod de ţiganii lui Nicoară Pră-- 
jescul visternicul, 

3ae uurann ukoap Eucrep. (Aici ţiganii lui Nicoar 

visternic). 
„ Xema (fămeaia) Hukoap cz eata Azi cu v hâc (Cu O: 
copilă a sa la noi). 

Hapeapa Azmituke cz a cu că v Tvpun (Cu un fiu al 

ei la Turci). Si 
Muxva vag (mort) a anna în v Toni (iară fămeea 

lui la Turci) AMazpnna, ca choge cu (cu fii ei) BHopiran n: 

Tewprit. 
zana cz XHna ci n ca d AETH H ea 8 AZIHipH V tac 

(cu fămeaia sa cu un făt şi cu 2 îfeate la noi). 
1, Avmnrpa cub Ilagea 40 anko. 
2, Gozie Gvca asuka (fata) Ilagen ru ter $ nac (iarăși: 

este la noi). | 

3, 4. Iwhawko n ez apar ero îpzaop a'bru. map. $ Tvpiu. 

5. Lakuim cn hppk crap 3a anu (bătrânul de faţă). 
6. Hwnh wzpauiz cu takum. 3a Anu, cs” (de faţă sânt).. 

7—10 Ilarpamko unmupik. Huon. Macracire. Maraaanna. 

ezcun cuge gzpSra (toți feciorii Vărugăi). 
11. Mzpura azipa (faţă) Icon nncrvioa, anu, (faţă). 
12, Bvakana ca cec en ao kznoruu (la Căpotici). 
13. Bacuaka vamepaa (moartă). 
14—15 Fogocie. Sunecira. azin. Mape. 
16, 17, 18 'Tvaocie ca cun en Ilerpnuauro n Manva. guvun: 

Mapno tc 40 XETAMâH, | 
19. Tagpua cub kvpyoc 40 Liz. 
20. Iwhauino sk” (ginere) krpyoc au, (de faţă). 

21, 22. Aga azun (doao îete) ApSan 40 Xvui, 

23, Han cub Tnokhaz AHutm ere.
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24. acnaie cun 'Tuprnaz v "Tun. | 
25, 26. lagza n ca Avmurpv ear cn cuee Huon vw 

“Toun. | . 
27. Wosau ru: ch FHkoAu A9 A0Mm Ha Mapie (acasă la 

Marie). 
28, 29. Mameaa ca mam en Ilakvpap v Bpzaaa. 
30. cur acakn Hukcan (fii fetei Nicolei). 
31. Bvpr'bu Bpar uoBan aokuu, cz kzazpau, 
32. Gumiwn cun aSu, ca ună. n ca Abkru, 
33. Izavuika. CT A0 KANOTHUMOAE CZ CHBE Eu. 
34. Caaomita ca chge en He Aaa cam (n'a dat samă). 
35. Ilaaron ca una n cz akru HX TU Anu. 
36. Epnmira ca una n cz akrun cnge AVMUToVv v Anu, 
37 — 40. (Punz) n Kocranaa n Ara (sic) n Mapuna 

„Acukui Mapren aaratu, a e v Tvpun. | 
41. Mugzuaz apar Epzerk ca una n ca akmn. cer ANU, 
42. Hoo erperkur ca na n cz AkTH v korota, | 
43. Toma apar Muyzna. u kpzcrănva, 
44. %pcv 'reaenmku. cu (Bate AvmurpS) Tudan. ter $ 

„Mnmenckaa, 3emAu. 
45. Avnva par ro Sup (mort). 
46. Momor ru Sarp (mort). 
47. Sper sam (ginere) kSpyoc cz A'krn caen. v Mvure- 

"CKROH BeMan, 
48. Epemira aazvrap. cun Gupava. 
49. Mntpaa acuta uutuzn HEAdA cam. 3a neta (n'a dat 

samă de dânsa). 
50. Iwh cun gonko ru WeAaa cam a er (tot n'a dat 

samă de dânsul). 
51—52. Borote ca menta tn manu, A9 pun. 
53. Bvna ca una cu n ca AETH cn Heaaă cam 34 nr, 54, Baara snvk. Paas mu HEAdA cam. 
55. Hakva cun Illhgne neaaa cam e no ek cHau ere, (n'a -dat samă de iaste pe satele sale). | 
56. daca cn aemera ca una n ca ara. 
57. ASnva akaeea, 
58. Hzaan cut Hun 0 rea Bepuuk (la Goia vornic). 
59. asa ca ma cu Tuva, 
60. Gumuwn sk (ginere) Eprmia.
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61. Bacnaie cu 'Tpudan. 40 Trpun. 
62. Hwhatuko cun aSnva a Mapin 40 yeraman. 

„Acta C. Crupenschi, cf. Surete ms. XIV 527. Cum aici se vor- 
beşte de Nicoară visternic, nu este altul de cât de Nicoară Prăjescul 
visternic între 7126 (Surete Ii, 133); când trăia încă să zice în zapisul 
din 7127, „când am fost pribag în ţara Leşască în zilele lui Stefan 
Vodă“ (Ispisoace 1, 2, 122). Cum însă aici arată că țiganul Bilău se 
afla la vornicul Goia, noi ştim că Dumitraşco Goia vel vornic ţării 
de jos se găseşte în 7125 Noembre 14 (1616) supt Radu Vodă Mihnea, 
“(Surete II, 103). 

Tiganii lui Nicoară Prăjescul visternicul se aflau împrăştiați, 
căci stăpânul lor stătu pribeag la Leşi supt domnia iui Stefan Vodă 
Tomşa (1612—1616), toţi ţiganii îi s'au împrăștiat care încotro; şi a- 
nume: la Turci: Varvara, Mihul, lonaşco, Vasile, Pavăl, Bogoian, 
Tică, Vasiile; în fara Muntenească : Ursul, Ursul Teleantici; (a Hât- 
mănie: lonaşco, TPudosia; ia vornicul Goia: Bălan; morți: Vasilca, 
Lupul, Moşoiu; [a Huşi: Druma; la Bârlad: Mamela; nu-și dă samă 
(pierduţi): Salomia, Mierla, loan, Buna, Blaga, Nacul; Ia Calarași: 
Burneaci ; de față la Curte: lachim, lon Țărână, Marica, lonaşco, 
Ivan, Cioban, Piaton, Eremia, Mihailă. 

Din 62 săiaşe de ţigani, numai 10 erau de faţă anu, v anu, 3a 

AH, AHUEA), Cât de greu era de strâns ţiganii de prin ţară, din Mun- 
tenia şi din țara Turcească, şi ce cheltueli cereau asemenea căutări 
-de țigani peste hotar!! 

201. 7126 Mart 21 (1618). Radu Vodă întăreşte lui Vas. Bucium 
moşie în Gălăşești, Horjești și Năneşti, pe Răcătău la ţin. Ajudului. 

Ispisoc de la Radul Vodă; adică am dat şi am în- 
tărit slugei noastre lui Vasile Bucium şi fraținisău lui 
Gligorie şi surorisa Anghelinii şi Crăstini şi Tofanei şi 
Axiniei, feciorii răposatului Bucium vornic, pe a lor 
driaptă ocină din ispisoc de cumpărătură ce au avut 
tatăl lor Bucium vornic de la 'unchiul domniei meale 
Pătru Voevod dinfrapatra parte de Gălăşeşti ce iaste 
în gura Răcătăului despre apus jumătate şi cu locuri 
de 2 mori iarăși giumătate şi dintrun loc din ial, din 
parte de sus giumătate şi de la mănăstiri din parte de 
sus iarăşi aşa, şi de supt pădure dintra patra parte 
iarăşi giumătate ce iaste în ţinutul Agiudului cei iaste 
lui cumpărătură de la Toma pah. şi de la Dumitrașco 
aprodul și Andrei medelnicer, feciori Danciului Hurea 
părcalab şi de la feciorii fraţilor lui Condrea şi lonașco 
drept 1700 zloți tătărăşti, din uric de impărțală ce au
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avut tatăl lor Danciul părcălabul de la Bogdan Vodă; 
şi iarăşi am dat şi am întărit acestor de mai sus scriși 
feciori lui Bucium vornicul pe altă parte de ocină din 
sat din Horjești şi din Năneşti ce sânt lor cumpărătură 
de la Mărica și de la nepotul ei Petrea, feciorii Câtei 
toată partea mânesa ce să va aleage drept 250 zloți 
şi iarăşi am dat şi liam întărit feciorilor lui Bucium 
vornic pe altă parte de ocină o bucată de pământ din 
satul Flofeştii. despre apus cătră Răcătău, „din ispisoc 
ce au avut tatul lui de la Pătru Vodă, drept 25 zloți 
tătărăşti. Pentru aceia toati aceste părţi de moşie de 
mai sus scrise ca să fie drepte ocine în veci. 

veleat 7126 (Mart 21) 

Obs. Sunt 3 surete: unul scris în 1835 Febr.5 şi Roslăduit de 
divanul de apelaţie al țării de sus, secţia | No. 547; Gr. Ghica voraic, 
M, Veisa hatman, lancu Anghilichi ban; director pah. Lăzărescu, şef 
mesei loan Papatil, registrator Ioan Câmpean); şi altul din 1840 Mart 
6, a! aceluiaşi divan secţia III, N. 1150 (Paiadi vornic, Manu agă, Gh. 
Crupenschi, director Stamati, şet Scorpan; şi al treilea neverificat de 
nimene, cu mici variante în text: 

„Noi loan Voevod, întăi am dat... şi cu loc de 
delniță din partea din sus... „spre mai mare tărie şi 
întăritură de toate aceste de mai sus arătate părți de 
moșii, am dat şi am întărit cu pecete domnii mele ca 
să fie şi de la noi feciorilor lui Bucium driaptă ocină 
şi moşie cu tot venitul neclătit nici odinioar în veci şi 
altul să nu să mai ameastece, însă Ja anul 7126 Mart 21. 

202. 7126 (1618) regeste. Pentru Giurgeni Şi Averești, 

__ „Un zapis a Irinei Scănteaoia, fata Iloaei, prin Care 
îşi vinde partea ei din Giurgeni lui Vicol drept 15 ta- 
leri bani buni, cu veleat 7126. 

Cf. Surete ms. 1 162. „Din izvodul de scrisori ce a arătat în 7262 Mart 19 (1754) Maria Popşoaee.
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Başotă Pătraşco 209, 
Batăr Jicmond craiul Ardea- 

lului 83. 
Batărăşti 164, 167. 
Bătcă Gligore 164. 
Bejan parcalab de Roman 2,7. 
Beleiu Vasile 179. 
Benea vatag 56. 
Berbeace ţigan 28. 
Bernad postelnic 220. 
Berzunţu„.225, 
esăfencu vatag 205. 

Beşicureni 155, 157. 
Bigher 40 
Bilăe lonaşco 25,180 (vornic) 

109 (diac). 
Bilăiasa 25. 
Bilăeşti 98, 140. 
Bilaşco 6, 148. 
Birtalan Drâghici 127. 

» Romaşco 127. 
„. Bistrița, mănăstire 191, 20| (biv 

(fost) 109,
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?blăstăm mare 11, 87, 154, 190, 
- 192, 220. 
“Bleandă Stefan diac 38. 
Boba ţigancă 109. 
Boben Gligore 127. 
Bodei vatag 29. 
“Bogdan Vodă 20, 111, 239 (în 

zilele lui —). 
“Bogdan Vodă Lăpuşneanu 175, 

239. 

“Bogdan Vodă fiul 'lui Stefan 
Vodă bătrânul 85. 

Bogdan vornic 97, 123. 
"Boguş 197. 
“Bogza Drăghici logofăt 102, 

103, 108. 
Boldescul medelnicer 100. 
e Inageo 168. 

Candachia 168. 
Todosia 168. 
Condrea 168. 
Gligore 177. 
Drăgan 177. 
Maria 177. 

ă La] 

» 

» 

-Boldeşti 90, 104, 105, 168, 177. 
: Borra Mihail diac 34. 
“Borăleanul diac 170. 
Borăşti 161. 
“Borcea vornic 34, 

Bordun 36, 159 
Bosioc spatar 64, 69, 13, 77. 

87, 94, 100. Ă 

Boteşti 103, 221 (Futeşti). - 

Botneni 223. 
Boul vatag 186. 
Bouşori 41, 42 (bătrâni din—). 

“Brăila 201. 

Bran comis 166, 218, 

Brănduşeni 41. 

Brăneşti 217. 

Braniştea 36. 
Brătăşeni 135, 
“Bratul comis 220. 

Bratul pan 107. 

“Brusturi 119. 

Brut postelnic 2, 7, 27. 

o
 

  

  

Bucium dvornic ţara de jos îl; 
„229. | 
Bucium Gh. 199.: 
-„ ” Vasile 229. 259. 

- Gheorghe 239. 
„ Anghelina 239. 
„  Eristina 289. 
„ Totana 289, 

! Anna 23). 

Buciumi 175. 

Buciumas biv dvornic 109. 
_„. Dum. vornic de Huşi 

223. ” 

Bucur Vasile vornic de poartă 
178, 230 - - 

> 

- Buhăşeşti. 37, 
Buhuş lonaşco 123, 
Buicăneni .225.. 
Bulamez 218. 
Bunul |. 
Burduga 134, 
Burghele Lupul 42. 

» Ștefan 42. 
Burnar uşier 97, (staroste) 
Bursuceni 6, 
Buscă Dum. 222, 223, (spiţă—) 
Buţulan lonaşco 151. 
Buzanovchi 161, 
Buzne 101. 
Buzul 56. 
Caisin 102. 
cal, 30 (a dat un cal bun) 108, 

a pierdut 2 eai cuşăle. | 

Calapod 191, 167 (hansar). 

Calapod Iacob 167, 

Calapod Ştefan 185, 186 (spi- 

(a—). 
" Calimah 42. 

călugăreni. 162, 215. 

călugări ot Neamţ 26, 

Calaraşi (la—) 238. 
Camânca 162. 
Camăr Simioa 159. 

Sofronia 159. 

Camariciu 35, 159. 

Câmpean lon 240.
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Candachia 102, 104, 
Cantacuzino Alex. beizade 106, 

144, 153 (cneaz), 161, 163, 
210, (membru în divanul a- 
pelativ al ţării de sus). 

Căpotici vatag 20. 
capul 24(i-a plătit—), 
Caraghiuzeal stolnic 3, . 

„ Caraiman comis 62, 69, 74, 
77, 82, 87, 94, paharnic 115, 
136, 137, 149,154, 165, 156, 
158, 159, 160. - 

Caraiman Nastasia 186 phar- 
niceasa. 

Carapuşceni 172, 
Carp Ion diac 42: 
Cărlig vist. 183, 
Carligătura ţinutul — 213, 
Carp vornic de poartă 162, 

211, 222. 
Cârsteşti 172. 
Căruntul Vasile 223, 
casă, 125 (o casă drept 28 ta- 

leri) 124 (40 de case), 
Caşotă spiţă 230, 
Catalina 47. 
Catargiul Cost, agă 158, 
catastihul oraşului 14. 
Căţei 163. 
Căţăleşti 163, 164. 
Cazaci, prădaţi de—171. 
Cazacliu lon 129. 
Căzăneşti 16]. 
Căzapada 9. (= spre apus). 
Ceucani 109 
Chelsiia 148, 
Chihae Ștefan 163, 
Childeşti' 36, 
Chilieni 109, 
Chiriac vameş 42, 141, 
Chirilă 77, 79, 127 (hănsărel), Chiriţa Dimitrachi (Paleologul). 

69, 73, 77,82, 181, 182 183, Chiriţa Ifrim 103, 
Chiriţa Jac 159. 
Chişinău 20, 136. 
Ciofoltea, drumul—2]8, 

  

  

Ciolpan bătrânul 200, 
Ciolpan Dragan parc. de Ro= man 60, 73, 77, 81, 87, 94, 

107 
Ciolpan Patraşco diac 294, 
Ciolpăneasa 145, 188. 
Ciomârtan 168. 
Ciorciole 70. | 
Ciubărciu, parcalab de—13, 26- (hotnogi de—), 
Ciuhur 45, 65, 69, 135. 
Ciurcea 3. 
Ciuruleasă (gura—) 121, 
Ciute Nec. parcalab 178. 

" Clănău spatar 85, 88, (spiţă—): 
85. »  Dragna 

Clanţă vatav 35, 
cocie, 210..(0. cocie acoperită: 
"cu 4 cai dată în treaba ță— 

rii). 
Cocora parcalab de Hotin 2, 1 
Codleneasă 167 spiță. 
Codreanu Grigore 210, 
Cogălniceanu Î. M. ;88. 
Cojeni 144, 161. 
Colciar Vasile 98. 
comişei 166. 
comitet 46 (—rânduit pentru: 

cercetarea judeţului laşi și 
Hotin), 69 ( - rânduit în 1809 
pentru cercetarea scrisorilor 
de moşie de la țin. laşilor: 
peperece şi în ţinut. Hotinu-: 
lui), 

Condre 174, 183, 222 (vister.. 
nicul), 239. 

Cozanca 13, 26. 
Copkil din casa Gotăescului 179:. Corătchieşti, 184, 185, 108. 
corăluri 53, - 
Corlăteni 209. 
Coropceni 63. 
Cosiţeni 100, .140. 
Costeşti 15. 
Costăchescu Mih. 1]5, 
Costachi Veniamin Negei Ml= 

tropolit Moldovei 26,
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Costanda 228. 
4costachi al Mariei 122, 
“Coste 47, 108. 
“Coste visternic 197. 
Costescul lonaşco vatag 194. 
“Costică 89, 
-Costici paharnic 197. 
Costin popa 123, 163 (Cos- 

tân). 
Cotnari. 37, 90 (părgatri 12 de 

—), 90 (şoltuz de—) 91 (pe- 
cetea — ), 213 dealul Prişcup). 

:Cotujanul Parasca 184. 
Cotea Fetre 170. 
Cotova 237. 
Crudea 139. 
„Coza 4, 40, 46, 47, 48, 130, 

133, 151, 160. 
'Coza Dahina 258, 
Cozăe 130. , 
Cozea 122, 138. 
Cozma 11, 35, 36. 
«Cozma Dumitru 159, 376(— 

din Roşiori). | 
-Crăc Petre 34. 
Crăciun Popa 164 
Crăciun Toader 166, 
Crăeşti 122. 
-Craioveşti 31 (boerii—). 
“Crasneş Giurgea 206. 

Maria 206. 
„Simion 206,207, (spiţa) 

Crăstina 11, 23, 189 (—ţi- 
ganca). 

„Creţul vatag 97. 
Crămăţin 4. 
Cristea 11, 47, 92, 142, 
„Cristuţa 80, 81. 
«Cristea stolnicel, 21, 22;—par- 

calab de Roman 149;-—pat- 

calabi de Neamţ 7; — vor- 

nic ţării de sus 109, 136, 
144, 149, 220, 

Cristeşti 167. 
Crupenschi C. 28, 40. 

Crupenschi Gh 240. 
Cuciulaţi 36. 

» 

  

  

Cucmare Nec. 101. 
Cudalbul Marcu armaşul 109, 
Culcău vatav 194. 
Cumeş 101. 
cupar 183, 
Cupcici 135, 136 (spiţa). 
dabilă 38, (a pierdut dino-—) 
Dahina 40, 46. 
Dălbăneşti, (drumul—) 218. 
Dan visternic 33, 34, 90. 
Danciul 45 (popă) 174, 228. 
Dăneşii 110, 191, (pe Elan). 
Danul med. 101, 
Dăngeni 172. 
Dănilă 19 argat 40, 48. 
David parcalab de Roman 7. 
Deatpisius Eremia 55. . 
Debrici Pavăi polcovnic ot Mi- 

tropolie 25, 119, 151, (clu- 
cer), 171. 

Dediui 176, 220 (visternic). 
departamentul al 2-a al otăr- 

muirei Basarabiei 162, 
Despot lon Vodă 151, 171. 
Dienis spatar 197. 
diac 135, 
Dinga diac 115. 172 (hatman). 
Dingan 118, 130, 131 (lonaş- 
co), 172. 

Dingoae Safta 187. 
„Grigore 187. 

Dinguşa 173. . 
Dobreni 183. 

- Dobrieneşti (Băliţăni) 80, 81. 
Dobrin, 82 (spiţa). 
Dobroia 128. 
Dochia 11, 114. 
Doduş Vascan 194. 

_Dolheşti 223. 
Doluiceni 127. 
Domneşti 21. 
Donici Andronache logofăt 27, 

193, (vornic). 
Dorohoi ţinut 147, 209. 
Dracachi postelnic 9. 

Drăcioae Dochia 209. 
Draga 228.
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Dragan 124, 185, (diac), 211, 
“uricar, 64, 94,(parcalab de 
Roman) ; postelnic 64, 69, 73, 
77, 82. 87, 94, “ 

Drăgana 97 
Drăguţa 126. 
Drăghici 120; - 
Drăghici Dinga 137. 
Drăghici lonașco 163. 
Drăghina 15, 132. 
Diagna 90. - 
Dragomireşți 25,'54, 120, 125. 
Dragoş Enachi căminar 42. 
Dragoş Mărica 80, 81. 
Dragotă. 12, 31, 182 (vornic 

de gloată), 181, 187. 
Dragota Toader118, 133 ; pai- 

calab de Neamţ 2. 
Dragul 6. . 
Drăguşan diac 107. 
Drăguşeni de Prut 181, 182, - 

183, 187, 188 
Drăguţa 4, 6, 159, 160. - 
Draxin parcalab de Neamţ 23. 
Draxin Toader uricar 60, pos- 

telnic, 85, 86. . 
Draxin lleana postelniceasa 85. 
dres gospod 98, . 
Dron parcalab de Roiian 149. 
Dronţa 3. 
Droţ lonaşco 16. 
Drozu Eremia 142. 
Druleşti 102. 
duhovoic 27. . 
Dulceşti 27, 47, 48, & (vor- 

nic de—). | 
Duma ot Neamţ 197. 
Dumbrăviţa 95. . - 
Dumeşti 166. 
Dumitra 56. 
Dumitraşco pitar 55. 
Dumitrovici Ie jitnicer 189, 

190, 192 (diac). Pe 
Dumitrachi parcalub de Neamţ. 

64 i Duniitrachi Chiriţa (Paleologu): 
postelnic 187, 188. . 

  

  

„ Dimitru uricar 15, 17, 46, 87, 
103, 115, 127, 129, 200, 206 ș. 
94 (parcalab de Neamţ). * 

Dumşa 102, 104. 
Durneşti 209. 
Dusca lon i47. 
Duşeşti 108. 
Efrim' visternic 97. 
Elan 181. 
Elinca 92, 114. 
Elisafta 6. 
Epatie 201. 
Eremia 73, 100, 114, 12 (ţi 

gan) 176 (vatag), 
Erina 15, 62. 
Evdochia 11. 
Evloghie dascal 3, 96, 237. 
Evloghie-Gheorghe dascal 11, 

17, 28. 54, 96, 100, 120. 
130, 133, 138, 140, 144, 157, 
184, 189, 203, 211, 224. 

Fălciu, ținut 27, 181,187, 188; 
--179 (târgoveţi de—) 
fântănă de păcură 172, 187, 
Fărceşti 164, 166. 
Fârloeşti 187. . 

„ Făstăci 27, 
- Fauri 139, 207, 

Fedca 63. 
Fedora 147. 
Feredeeni 20, 
Fereeni 172. 
Fejton Muntean 45 (spiţa—).. 
—moş lui Ştefan Voda 9; 

Fichiteşti 9, 139. | E 
feriiu 69 (24 zloți), 126, (feriiu: 

12 zloți) 165 (feria), ferăe: 
174, 213 (feriia). . 

Filip 48, 226 (la Filipe). 
Filipeşti 205. 
Filişăuţi 63. Ie 
Firăe 6, 8 (spiţa, etimologie): 
Friloeşti 172. | 
florinţi 47. ăi 
Firloeşti 55, 56. e: 
Frăce 35,. . : îi 

„ Francea 159.
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Frăsina 29. 
Fraţiian 130. 
Frăţiman uşier 28, 111. 
Frejureni 218. 
Frijea 135. 
Frim 114. 49 (Popa Frim). 
Fundu 130 
fura (a—un cal) 178: 
Futeşti (Boteşti) 221, 222. 
Gaftona 129. 
Galama 28. 
Galata 13. | 

galbeni Ungureşti (ughi) 167. 

Galeri C. 131, 201. 

Galeri loniţă talmaciu 'de urice 

slavone, 205. 
Gălăsăşti 109, 239. 

Gane lonaşco visternicel 92. 

Gane Costachi reghistrator 326. 

Gănescu Gavril paharnic 178. 

Gărbea Nicoară 11. 

Gărceni 40, 203. «+ 

Gărleşii T3 53. 77 

Gărţan 226. | 

Gaspar Toader sărdar condicar 

de divan 126, 162, diac 166. 

Gavra 62. 
Gavril 6, 101, 124, 130 (va- 

tag), 56 (popă) 121. 

Gavril parcalab de Neamţ, 417; 

parcalab de Hotin 22, 

Gavrilaş logofat 8. 
Gheanghe Gh. 29. 

Gheanghe Gligori 27. 

Gheanghe Ionașco diac 44, 58; 

spatar 167, 169, 183; par- 

calab de Roman 34. logo- 

făt 200,222, 223, 225. 

Gheanghe Anghelina 44. 

Gheanghe pitar 44, 57, 58, 

(spiţa—). 

Gheorghe Tudora 44. 

Ghedeon 6. | 

Ghenadie 80, 81. 

Gheorghe. 62, .101, 108, 4! 

(preut) 107, 97 (armaş) 181 

(vornic) 181.   

- Gheorghe paharnic 3 7,23(por- 
tar de Suceava) 130 (parca- 

 lab de Neamţ) 149, 23 (par- 
calab de Hotin) 64, 94, 69 

73,'71 82, 86, 111, 136, 149. 
Gheorghe Voevod, 125. 
Gherasim vatag 9. 
Gherman comis 136. , 
Gheţău 237. 
Gherman 134, 161. 

Ghica Leon Dumbrăveni 6, 87 
Ghica Grigori vornic 239. 
Ghidiban Simion 73. 
Ghiorma comis 149. 
Ghigoeşti 98, 138, 140. 
Ghiţescu. Gh. 96. 
Giurcani 27. 
Giurge lancu vornic 158. 
Giurgeni 240 
Giurgeşti 170. 
Gliga 56, 101. 

Gligoraşco hotnog 176. 

Gligorcea 41, 231 (diac),. 38, 

44, 45. 

Gligore diac 3, 8, 123. 182, (şă- 

trar) 18, 26, 39, 124 (Şchio- 

pul) 39 (popa) 46, 48, 57, 

94,100, 114, 140, 206, 212. 

Cligori Gavrilovici stolnic 64, 

69, 73, 77, 82, 87, 136, 149. 

Gligorce vornic ţării de sus 

64, 69, 73, 77, 81, 86, 94. 

Gligoreşti 16. . 
gloabă 15 (—la poarta 50 boi) 14. 

Goga Marica postelniceasa 207. 

Goia vornic 238. 
Goian 118. 
Golăe Gavril 163 

Golăiasa jicnicer 110. 

+ Golonaci 172. 
Gomenul 179. 
Gora 9. 

- Gorcea 127. 
Gore Paul 3, 24, 30. 
Gorghie 98, 129. 
Grama 232 (spiţa) 
Grămoae vămăşoae 231.
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Grauri 45, 101, 
Greaca 62, 173. 
Greceanu Nec. vornic 42, 
Grieşti 161, 
Griga Petre 206. 
Grijulivi 158. 
groapă 128 (s'a pradat — de 

pâne). 
Grozav 9, 130, 132, 135, 118 

-_ (diac), 155 
Grozâva 46, 60, 158, 
Grumeza Vasile 172. 
Grumezoae 18]. 
Grumezeşti 207. 
Guriţa 8. 
Guţul 238. 
Gvozdu 162. 
Hălăşeni 163, 176. 
Hamza 34, 179 (—ot Fălciu). 
hănsăre! 35, 125, 202. 
hănsar 167, 206 (vatav de —) 
Hărlăul, ţinut 20, 131, 213 (tăr- 

gul —). - 
Hărtopul 178. 
Haraga diac 199. 
heleşteu 22, 
Heleşteni 10, 103, 123, 131. 
herțog 30 (— Făgăraşului). 
hetman, la —237, 
Hicol 47. 
Hiliiaşa 124. 
Hilip 47. 
Hilimon 35, 47, 114, 
Hlăpeşti 107. 
Hmielova 89. 
Hociungi 181. 
Holban Maria băneasa 210. 
Holohoreni 9. 
Honciornă Tudosă 60. 
Horbineşti 8, 
Horjeşti 240. 
Horodişte 2, 
Hotin 68 (parcalab de —) 1 (cetatea —., 
hotaog 176. 
hotărî (a —) 8, 
Hodco 89. 

  
  

  

Hrăbor postelnic 34. 
»  Manoilă 197. 

Hrisant ieromonah 210, 
Hristan 3. 
Hristodul 202. 
Hriţanul Toader 37. 

“ » Gheorghe 222, 
„ Stefania 37. 

„» Vasile 37, 
Hrizan sluger 199. 
Hurmuzescu Dragomir dr. 25. 
Hurul Efrim 34. 

» Danciul parcalab de Neamţ 
36, 239, 

Huşi 34, 98, 237. 
lachim vatag 47, 48, 194, 
lacob Episcop Huşilor 113. 
lacob 139, 
lancea şoltuz de Coţman 90. 
lanachi ban Craiovei 220, 

- lancul Vodă Sasul 15, 28, 48, 
86, 171. 2 

lane vist. 3, 7, 24. 
lapa 158. 
larcin 39, 
laşi 24, 26, 28. 100, 104, 106, 

107, 108, 113, 115, 120, 122, 
125, 126, 127, 128, 129, 
130, 132, 157, 162, 166, 165, 
170, 171, 172 (o pivniţă de 
piatră în târg în —). 15, 
177, 180, 182, 185, 186, 189, 
192, 193 (casa lângă ograda 

prea Cuvioasei Paraschevei) 194 
195, 200, 201, 202, 210, 222, 
223, 225, 227, 229, 231; ți- 
nutul laşi 46, 66, 68, 114, 135, 156, 171. 

laţco parcalab de Novograd 31; 227 (logofăt). 
iazere 26. 
Ifrim 164. 
Ignat 29, 46, 47 (bătrânul —), 

111] 
Ignat camaraş 97, 160 (—Gri- gore). Ă Ihnat 114,
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dica 25.. 
Jico-Pilco 147, 149 (spiţa). 
lea 37, 40, 46, 47, 48,80,81, 

107, 114, 160. 
lea diacon 35. 
Alea diac 108. 
lea şatrar 102. 
llea medelnicer 182, 161. 
Iliaş Alexandru Vodă 6, 76, 161; 

- (—şi Stefan Vodă), 118, 
120, 159. . 

liiaş Vodă Rareş 2, 33, 34, 
170, 174. 

“Miiaş Crăste 160. 
lliiaş Cozma 160. 
lie 3, 36 (diac). 
lişeşti 185.. 

* joae 240. 
lon 35, 16. 
lon aprod 1l. 

lon ierodiacon 154. 
lon preut 102, 104. 

Ton logofăt 113. 
loan stareţ la Neamţ şi Secul 

26, talmaciu. | 

“Ion hansărelul 35. 
Ion pitarul 41. 

loan parcalab de Neamţ 23. 

lon vatag de visterie 98, 126. 

Ion vornic din Roşiori 39. 

Ion Vodă cel cumplit 49, 126 

“ (în zilele lui—), 175 (sin 
Stefan Vodă). 

lonaşco 11, 39, 40, 46, 57, 

114, 125, 130, 131, 142, 

163, 170, 229. 
lonaşco Gavril 4. 
'Ionaşco sin lon Aprodul î 1 diac. 

lonaşco vatag de visternicei 

47, 53, 99. 107, 138, 188. 

135, 184,206, 140, 142, 143. 

“lonaşco parcalab de Roman 

23,135 (—parcalab de Neamţ) 

149. _ 
fonaşco vornic în Dulceşti 38, 

Aonaşco ţigan 28. 

  

  

lonaşco visternic de Obârşia 
211, 225. 

lonaşco armaş 184. 
lonaşco cupar 193, 

" lonaşco spatar 118, 166. 
lonaşco diac 12, 91, 121, 175, 

201, 202, 
lonaşco vatav de comişei 166. 
Iordachi 225. 
losaf ieromonah 154. . 
Irimia 139. 
Irina 3, 70, 140, 
Isac 11. 
Isac visternic 105. 183, 184, 

(casa lui—).. 
Isaico 48, 128, 159. 
ispisoc 2 (au ars—în casă). 
ispisoc de ferăe 6, 171. 
Istate 39, 98, 
Istrate 160, 163, 164. 
lteşti 163. 
Itla 226 (mort). - 
luraşco aprod 37, 39, 40 (la 

casa lui—). 
iuraşco parcalab de Roman 46, 

158. 
Juraşcovici diac 28. 
lurdiugaş Toader 99, 142 (spi- 

ţa) 143. 
lurghici pan 197. 
lurie spatar 34, 
Ivan 20, 226. 
Ivancea diac 4, 225. 
Ivauco 33. 
Ivanco stolnic 217. 

Iverenţi T. 205. 
Iveşti (Mărciucani) 106, 134, 

153, 161. 
lubăneasa 147. 
Jijia 209, 213. 
jirebie 129 (etimologie), 167, 

(— cu casă) 170 (—fără casă) 

182. 
Jora Th. vornic de gloată 25, 

166. 
Jora lonaşco- paharnic 174. 

judecătoria de Fălciu 161.
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„Iudele Ion 97, '98. 
Judele Petre 98. 
judeţ (231, giudeţi) 
Juleşti 36, 97 pe Bârlad). 
Jumă'ăţeni 99. 
jurători 68 (—24), 165, 213. 
Juri 80, 81, 97, 99. - 
Ladiansca 86 (ţara), 
Lambrino C. sulger 123. 
Lăpuşna 121 (ținutul—). 
Lăzărescul pah. 240. 
Lazea 47. 
Lăzescul Gavril 10. 
Lazor 39, 129. 
Lazor Paval 30,71. 
Lazor vatag 40. 
Lazor Ileana 35. 
Lazor sediar 174. 
lazuri 36. 
Leahul 20 (lacul—) 62. 
Leca spatar 220. 
lege 69 (a rămas din tțoată le- 

gea), 86 (Pa luat cu lege) 
126 (după legea ţării) 165 . 
(am judecat după legea ţă- 
rii) 174 (a rămas din lege). lei bătuţi 163. 

Lelea Gh. 38, 39, 40, 41, 62, 
142 

Leondari C. sulger 265. 
Leuteşti 70, 74 (etimologie), 
Limbă Dulce Mircea 197. 
livadă 38. | 
Loghin 121. 
Lola 18, 218 (—Loleştilor). 
Luca 76, | 
Luca Miron 248, 
Luca Sava 36, 159 
Luca prezviter 11, 114. 

.. Lucaciui 228, IS 
Lucoci D. vel logofăt 174. 
Lupa 47. 
Lupan 22, 80, 81. 
Lupeş Ştefan 163. 
Lupul 38, 70, 147, 185, 
Lupul aprod 36, 39. 
Lupul postelnic 108—pah. 220, 

    

Măciucă preut 173, 
Macri armaş 99. 
Mattei 174. 
Magda 23, 60. 165. 
Magdalena 165, 213, 228. 
Mogoş Neagoe 119. 
Măgureni 217. * 
Maica 211. 
Malei 147. 

- Măleşti 54, 98, 99, 100, 107, 
120, 140, 142, 143, 173. 

Malic 13, 26. 
Mălina 120. 
Mălinescul Urâta 35. 

, Drăghici 35. 
Mănăilă parcalab Sorocei 94; 
Manole parcalab de Roman: 

136. 
Manu agă 240 
Mara 218. 
Mara ţiganca 28. 
Mărăţăi 250. 
Mărăşeşti 40. 
Marco uricar 64, 166. 
Mărciucani !44 (Iveşti) 116, 
Marei Patraşco 206. 
Marele 197, - 
Marena 62, 116. 
Maria 60, 124. 
Marian Florea pr. 154. 
Marica 6, 44, 43; 56, 57, 80, 

81, 114, 124, 139 (spătăreasa),. 
225 

Măricuţa 60. 
Mariuca Iosipoae 27, 
Marmure star 105, 
Marmure Mihai aprod 201. 
Marmure uricar 207, 
Mărmureni de sus 105, 209. 
Marmurinţi 89. 
Maruşca 151. 
Măscurei 113. 
Mastatici 158. 
Mateiaşi 209. | 
Matieaş. diac 203. 
Mateiaşi logofat 34. 
Matocu 163.
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Maxim 40, 114, 126, 174. 
Medeleni 171. 
Meleşco 147. 
Meletie vatag 192. 

Micu 114, 
Miclăuşeni (Grauri) 45. 
Micul preut. 196. 
Miculea 156. 
Miitodie 105. 
Mihai Vodă în ţara Moldovei),— 

180 (când s'au prădat de 

cătră soldaţii lui—) 218 (re- 
posat Mihai Vodă. 

Mihail 62, 146. 
Mihail pitar 35. 

Mihai preut 36, 91, 122, 160. 
Mihailescu Vasile uricar 204, 
Mibaileasa 41. 
Mihalachi stolnic 220. 
Mihnea Vodă 218. 
Mihoci 142. 
Mihul hatman 231. 
Milon 44. 
minei 153. 
Mirceşti 122, 124. 

Mirceoae doamna din țara Mun- 

tenească 271. 
Miron 57. 
Miera 102, 104. 
Mireni 173. 
Mircea parcalab de Neamţ 34. 

Misihăneşti 130. 
Miteşti 92. 
moară 6, 207, (—în apa Vas= 

luiului), - 

moarte de om 136. 

Moga diac 132, 137, 155. 

Moghilă Eremia parcalab de 

Hotin 34, 32 (vornic de ţara 

de sus), 23 (vornic de ţara 

de jos) 25. . 

Moghilă Eremia Vodă 44, 45, 

46, 53, 55, 57, 59, 62, 64, 

65, 68, 69, 73, 77, 78, 179, 

85, 86, 89, 92, 94, 99, 100, 

104, 105, 105, 107, 108, 112, 

414,116, 118,120, 121, 123, 

  

  

125, 127, 128, 129,130, 131, 

132, 135, 13S, 138, 142,137, 

146, 148, 151, 154, 157. 167, 

181, 182, 192. 209, 213.235; 

cu fii săi Costantm Vodă, 

Alexandru Vodă, Bogdan Vo- 
dă 136, 137, 148. . 

Moghilă Simion Vodă 25, 64, 

73, 77, 82, 88. 158, 161, 

162, 163, 164. 

Moghilă Costantin Vodă 64, 

66, 73, 77, 52, 86, 95,148, 

168, 171, 173, 174,177, 178, 

180, 183, 184, 186,188, 191, 
193, 198, 199, 209. 

Moghilă Gh. Mitropolit 85. 

Moghilă Toader parc. 153, 209, 

Moghileni 63, 186, (Movileni). 
Moglan Sava 164. 
Mogoş log. 117, 219. 

Mogoş Neaşa 218, 219. 
Mogoşeşti 105, 

Moica 198 (etimologie). 
Moimeşti 23. 
Moisă preut 91. 

Moldova ţara 1, 6,8, 9, seaqqg, 

Moreni 139. 

Moschici.. 174. 
Moscovanul loan 39. 

» Nicoară 44, 159, 160. 

Moscovanul Sava 40 

a Parasca 40. 

Moşăteşti 164, 176. 

Moţoc Simeon 49. 
„Magdalena 49, 50, 51, 

“52, (spiţa, etimologie). 

Moţoc lacob 167, 185. 

„  Lazor 185; 

Movilă 161. 
Moviliță parcalab de Roman 

Ţ. 
Muncel 167. 

Munte Stan 160; 

Munteanu Stan 38.: 

» Stoica 206. 

__muntenească (ţara—) 238. -



mă i is 
LI, &s 

“Murgoci diac 71; 53 (parca- 
lab), 97 (staroste). 

„Murguleţ T. armaş 182, 187, 
7 Muşa 117. 

Nădăbaico spatar 24; 178 
(parcalab). 

Nan 152 (spiţa |), 171. 
Naneşti 240. 
-Nani paharnic 9. 
Nărnova 12]. 
Nastasca 94, 
Nastasia preuteasă 23, 29, 140. 
Nastea 36, 47; | 
Nastea Ion 70, 160. 
Nastea ţigan 28. 
Neacşa 114, o 
Neaga, 118, 119 (spiţa). 
Neagoe lonaşco 45, 46, 66: 

(spiţa), 70, 197. 
Neagoe Zamfira 46, 66. 68. 

»  Toda 46, 67. 
Neagoe Toader diac 66, 

„Dumitru 66, 68, 212, 
(pah.) 213. 

Neagoe parcalab de Hotin 46, 
68. 

» Vasile 212. 
»  Gligore213, 214 (spiţa). 

Neagşa 97. 
Neagul stolnic 34, 217. 
Neamţ mănăstire 13 (călugării 

de—), 144, 204. 
„Neamţ, ţinut 11, 41, 48, 70, 

132, 137, 143. 
Nebojatco Arsenie uricar 44, 

116, 169, 177, 180, 210, 223. 
Nechifor 40, 114, 123. 
Nechita 22, 23, 114. 
Nedelcu logofăt de taină 132, Negel Veniamin Costachi Mi- tropolit 167. 
Negoeşti 107. a Negoiasa 36. 
Negrilă pan' 197. 
Negriteşti 19, 
Negrul Cristea +97, 
nemeşi 9. 

  
  

— 252 — 

Nenoian Maria 162. 
Neofit egumen Goliei 110. 
Nesteacoviei Paşco 197, 
Nestor 41. 
Niceia cetate 77. 
Nicoară 6, 20, 46 (Necoară), 

48, 70, 124, 127, 138, 139, 
Nicoară Cozma 38. 
Nicoară diac 70, 77, 82, 89, 

104, 106, 149, 151. 
Nicoară logofăt 102, 104, 105, 

123, 124, 156 166, 169, 
Nicoară uricar 122, 222. 
Nicoară visternie 182, 225. 
Nicula cupeţ 90. 
Nisporeşti 205, 
Nistor călugăr 164, 194, 
Nistor diac 175, 191, 
Nistor Nica 178. 
Nistor ţigan 28, 
Nubir armaş 97. 
Nuvăreşti 65. 
Oană 80, 81. 
Oană pitar 197, 
Oancă 48. 
Obărşanul Petre 139, 
Obârşia 16 54, 9, 99, 100, 

120, 124,125, 138, 139, 140, 
142, 144, 184, 211. 

Obrătina 176. 
obiceiul; 57 (după—ţării). 
ocnă 29 (o bucăţică de—), 

231 (visternic de la—), 
Odochia 102, 104, 159, 160, 

176. 
Oglinzi ot Neamţ 204, 
Ohab 31 (între Brăescu ŞI O- 

hab). 
Olteni 172. 
on = un 28, 131, 
Onciul popă 48 
Onciul 170, 194. 
Onciul logofât 197 (ginerele lui 

lurghici). 
Onciul Vasile 212, 
Oneşti 20. 
Onicianul 124.
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Onişco lon 115. 
Ooiul 142. 
Onul 37, 140. 

Opre 40. 
Opre vel armaş 12, 15. 
Orăş 40. 
Orăş hatman 149. 
Orăş Nicoară uşerel 39. 
Oraş Vascan parcalab Sucevei 

136, 
Orăşani 38, 218. 
O:bul Anisia 70. 
Orbul Drăgoiu 70. 
Orbuşcani 174. 
Orheiul ţinut 128, 178, 195. 

Osănză 128. 
Osica 30. 
Oteşti 11, 28, 118, 119, 130, 

131, 132, 151, 171,177, 205, 

209, 240. 
Păcurar 114, 116. . 

Paisie ieromonach 203. 

Paiul 38. 
Paladi C. vornic 54, 120, 140. 

Paladi Elena vorniceasa 42, 

129. 

" Paladi lon vornic 43. 

Paladi Mihai log. 180, 190. 

(vornic) 192, 210. 

Paleologul D. Chiriţă postelnic 

173, 

pământuri 38. 124. 

Pandoerator 154, 209 (lângă 
Suceava). 

Paninopol, taimaciu 49. 

Pantea popă 29. 

Pantea loan 8. 

Păntelei comis 221, 223. 

Paos vornic 202. 

Papafil lon 240. 

Parasca 36, 102, 104, 132, 

165. 
pargari (12) 206, 
Parascheva 86 

Părăul alb 120. 

„negru 165. 
Parfenie 122, 124. 

Părtănoşi 206. 
Păscar Grigore 36. 
Păstrăveni 176. 
Paşcani 91. 
Patraşco 3, 46, 47, 717, 102; 

104, 160. 

Patraşco vatag 6. 

Patraşco pitar 55, 56. 

Patraşco diac 35, 56, 58, 60, 

113. 

Patraşco paharnic 34. 
Patraşco parcalab 37, 38 (de 

Unguraşi) 76. 
Patraşco vornic ţării de sus 

181, 186, 189, 194 (logofăt) 

Paul şi Petrică 114. 

Pauleni 114, 115 (nota istorică). 

Paule! lonaşco 135. 
Păuleşti 217, 218. 
Pavăl popă 46. 
Pavăl şi Petre apostoli 225. 

226. 

Pavăl litime 167. 
Pavel lon 165. 
Peaicul lonaşco 206, 207. 
pecete mică 8. 
Pelea 118. - 
Peleş 40. 
Pepele diac 125, 138. 

Perebicăuţi 89. 
Pereţ lon 31. 
perilipsis 124, 140, 187. 

Petilici Gheorghe 125. 
„ lonaşco 125. 

Petre 5, 1], 49, 121. 

Petre pitar 35. 

Petre Marica 35. 

Petre spatar 228, 229. 

Petreşti 124, 132, 161, 
Petrică 19, 37, 41. 

Petriceico logofăt 108. 

Petrileşti 196. 

Petriman 33, 205 (visteruic). 

„Petru Vodă 197(frate cu Ştefar? . 

Alexandru Vodâ).
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Petre Vodă Rareş, 2, 49 (pă-: 
rintele lui lancu Vodă Sa- 
sul) 63, 80, 81, 85, 95. 147, 
171, cu fii săi liaş, Ştefan 
şi Costantin 34. 

Petru Vodă Şchiopul 44, 60, 
70, 108, 135, 138. 165, 181, 
185 201, 224, 239 (unchiul 
lui Radu Vodă Mihnea). 

Piatra 205. 
Pilieşti 48. 
Pintilie 37. 
Pistruiul Dumitru 147. 

„. Griga 147, 
Pizdeni 124, 
Plaxa comis 34. 
Plopul 178, 181 
Pluteşti 33, 34. 
Pobir 97 .. 
Poiana pe Tâzlâu 226. 
Popa din Roşiori 38. 
Popa lon 128, 185 (diac). 

- Popăscui 121. 
Popeni 147, 148. 
Popeşti 39, 98, 121, 154,186. 
Popşori 206, 207. 
Porcul 95 (dealul—). 
Porcul paharnic 197. 
posleduire (a—) 165. 
potronici 207. 
Prăjescul Dem. post. 107. 

» Grigore clucer 107. 
» Ştefan parcalab de 

Neamţ 94. 
Prăjescul Nicoară visternic 177, 
237. 

Prăjeşti 163. 
Praxiui (faptele Apostolilor) 

Preda stolnic 227, 
preţ : „drept un bou însemnat“. 

122 „6 cai preţeluițt 6000 
aspri“ -181 „o casă cu 3 pă- 
mânturi drept 100 florinţi< 

_44 „un brău drept 201 îlo- 
rinț“ 48 „drept 2boi şi o 
vacă“ 47 „o săpătură de   

pământ drept 12 zloți“ 49: 
„un pământ drept 12 zloți“ 
40 : 

pribegire (a—) în fara Ladi- 
anscă 86. 

Pricopie preut 176 
prisacă 33, 34 (cât poate trăi 

o piisacă!, 
privilegiu de oaste 114, „229, 
procieat 11. 
Procopie dascal tălmaciu 35, 

16 (ot Mitropolie). 
Prut 27, 172, 173, 181, 182, 
Pungeşti 40. 
Putna 172, 
Răcătău 9, 132, 239. 
Racova 41, 203 (vârful —), 
Racoviţă Mih. Vodă 110. 
Racoviţă Gheorghe. 13. 
Râdeanul lon 156. 
Rădeni 156. - 
Radu Vodă Mihnea 217, 221, 

222, 223, 224, 225, 230, 
239; . 
Radu Vodă cel Frumos 31, 
Radu Radu Vodă 31. - 
Radu Vlad Vodă 28, 
Radu comis 9, 219 (paparnic) 
Rangul Gligore pitar 104, 

„> Cristea 104, 
«  Ghervasie 104. 

Răşca mănăstire cu hramul sf. 
Neculai 113. 

Răspop Toader 39. 
Răspop- lon 129. 
Răteşti : 139. 
Raţâ Simion pitar 41, 42, 

„ lon 41. 
Răzvan Vodă. Ştefan 9]. 
Rebricea 196. 
Rebricioara 196. a 
Tob ţigan 12, 60, 189, 192, 

200, 202. 
robie la caterga împărătească 

219. 
rod-uri (= fii) 28. 

Rodna parcalab de Roman 136.
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Roman nume de om 114. 
Roman, târg 147. 224, (ţinut), 

11 (scaonul din târgul—I1l 
 (—cu 12 părgari), 175 (Pre- 

cista mare). 
Romaneşti 129, 163. 
Romaşco 29, 6) (medelnicar). 
Romăşcoae 60. 
Roset lordachi sardar 42. 
Roset Ruxanda hatman. 42. 
Roşca lonaşco diac 11, 102. 

(vornic) 12, 18, 19, 25, 36, 
37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 
132, 137, 155, 158, 159, (pe 
Moldova) 160. 

Rugină popă 124. 
- Rugineşti 209. 
Ruginoasa 44, 57, 124, î67, 

170, 185, 182, (case în Ru- 
ginoasa) 225, 

Rusca 80, 91, 182. 
Rusciori 102, 107. 
Rusul 40, 124 (vataman), 125, 

132. 
Rusul lordachi 162. 
Saca 178, 
Săceşti 176. . 
Safta 10. - 
Sălăvstru 220. 
Salcea 117. 
Saiomcina. 89. 
Salomia 148, 213 

Sămgiorzu 185. 
Sămion Grigore 3, 19, 46. 

_- Samoila -lon 36. 
Săpoteanul lon 148. 

Săpoteni 147, 148. 

Sărbi 22, 99. ă 

sat 197 (căt poate trăi un sat 

îndeajuns). 
Sava 35. 
Sava stolnic. 7, 24. 

Sava diac 14, 109. 

Sava hănsărel 202. 

Scânteoae Irina 240. 

scaun 45 (a venit la mine în 

saun) 56 (denaintea.scaunuluj). 

  

  

Scheia 123 (soltuz şi 12 păr- 
gari), 123 (diac din-—) 

Scoarţeş Lupul parcalab 155, 
157, 

Scobinţeni 142. 
Scociuhani 86 
„Scorpan şei divanului de apel 

a! ţării de sus 210. 
Scurţi 25. 
Sacui mănăstire 193. 
sedlar 174. 
Sima logofăt 19”.: 
Sima dvornic 197. 
Sima vatag 25. 

- Simila 42 (gura—). 

Siminiceanul Radul 123. 

Simion 40, 114, 144, (aprod). 

Simion visternic 149. 

Siret 17, 33, (malul—) 85, 86 
(pod la—) 201 (pe—). 

Sinclitichia 189 
slugi hătmăneşti 231. 

Sofiica 46, 70, 99, 132, 140, 

Sofrone 40, 
Sofronia 116, 213. 
Soleşti 41. 
Solomon 4]. 
Soroca 94 (parcalab de—) 162, 

(ținut). 

Spineni :6!, 153. 
Sprinceană Gavril pah. 187, 

178. : | 

Sprănceană lonaşco 182, 188, 

Sprănceană lrina 181, 183. 
2 Grozava 181, 183. 
» Petre 381 (spiţa). 

Stamati loniţă pitar tălmaciu 
4,9, 19, 35, 35, 37, 38, 39,40, 
46, 47, 48, 137, 159, 161, 

„210, 227. 
Stan comis 3, 4, 24, 40, 132, 

137, 220, (logofătot Săveşti). 

Stana 36, 118, 131. 
Stanca 3, 40, 213, 217. 
Stanciu 31, 197 (postelnic). 
stândure 178. -
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Stănigianul lon 76. 
„- Agatia 76. 

Ştănigeni 76, 78 (spiţa). 
Stanila şoimar 36, 165. 
Stărce 160, 178 (vor. de poartă) 
Ştefan 55. 
Ştefan diac 26, 164. 
Ştefan preut 38, 46. 
Ştefan Marica 11, 185. 
Ştefan Vodă fiul lui Alexandru 

cel Bun 196, 197. 
Ştefan Vodă cel Bătrân 23, 45, 

73, 62, 97, 128, 142, 147. 
Ştefan Vodă cel tânăr 122. 
Ştefan Vodă fiul lui Petru Vo- 
__dă Șchiopul 2, 7. 
Ştefan Dumitraşco logofăt 189, 

192, 199, 231. 
Ştefan Gheorghe 190 (spiţa). 
Steful 28. 
Steţco 147. 
Stoe 28, 118, 131, 151. 
Stoian 62, 163, (comis) 129, 

(izbaşă). 
stolnicel 22. 
Străjescul loan 162. ” 
Strat Gheorghe 10, 151, 172, 

103, 205. 
Stratul 163. 
Stroe 131, 219, 226. 
Stroescu Vasile 66. 
Stroici Simion visternic 64, 69, 

73, 77, 82, 87, 94. 
Stroici Lupul 27 logofăt 3, 7, 

14, 20, 24, 44, 49, 56, 58, 
60, 64, 70, 73, 77, 83, 87, 
89, 94, 104, 106, 107, '108; 
113, 115, 116,119, 120, 122, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 
136, 137, 138, 143, 149, 151, 
157, 153, 161,165, 169, 175, 
177, 180, 185. 

Sturza 19, 220, (hatman). 
Sturza C. vornic 46, 66, 
Sturza Sandulachi 28. 
Sturza lon spatar 172, 
Sturza Mih, logofăt 167. 

  

  

Sturza parcalab de Hotin 3, 
Suceava 34, 44, 49, 54, 5 

58, 60, 63, 64, 70, 71 7) 
82, 86, 87, 89, 92, 94, 126 
119, 136, 138,143, 149, 151 
209, —ţinut 6, 81, 104 
105, 168, 177. 

Sulâ lon paharnic 2. 
Suleni, loc în pustiu 2, 
Sultana fata Mircioaei doamn, 

231 
“suret 34 (de pe vechiu uric săr 

besc), 130, 131 (pe suret an 
dat 5 lei), 131 (pe suret an 
cheltuit 28 lei de pe sărhie pr 
româneşte bez osteneală ş 
casă 3 săptămâni la laşi). 

Suţu Gr. Mihai Vodă 167. 
Suţu C. Mihai Vodă 167. 
sălaş de ţigani 25, 
Şăndrea 62. 
Şandru 34. 
Sandrovici Cozma 197, 
Șcheia 123 125 (părgari de—) 

123 (şoltuz de—) 178 (pe 
Prut). 

Şeptelici 127, 
Şerbea ot Vaslui 65 spiţa). 
Şerbeşti 64, 
Şerbici Jurie 63. 197, 
Şerbici Manoilă 197, 
Şinţa aprod 124, 
Şipoteni (Vlădeni) 209. 
Şofrac 159. 
Şolcani 163, 164, 165, 166. 
Şoldan Enăchiţă 164, 
Şonţa 156. 
Şopărleni 225, 
Şteful 40. 
Ştirbul 6. 
Ştiubeeni 207. 
Şufăr Danciul 217. 
Șumuz 95, 
Taba lon 135 (Sspiţa). 
Tabacioae, 28. 
Tăbăceni 130. 
Tăbuc 197, 198 (diac),
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Tălăbaşti 17, 53. - 
taleri 44, 46, 55, 56, 92, 100, 

101, 132, 140, 167, 169, 
209, 240; —de argint 76, 
95, 115, 124,125. 127, 129, 
135, 173, 182, 187, 188, 19%, 
207, 223; — curaţi 58, 108, 
176, 184, 192, — deplin 205; 
— gata 158, 166;— numărați 
41 —turceşti 111; — vechi 11. - 

talmaciu prost 10, 
Talmaciu Andrei 201, 205 (că- 

pitan). 
Tămpa 35. 
Tărgovişte, sat 172, 187, 220. 
Tărşor 218. 
Tătărăni 22. | 
Tatari 49, (când au pradat Ta- 

tarii ţara în zilele lui lon 

_Vodă),-109 (răscumpărat din 

mânule Tatarilor) 109 (când 

au prădat Tatarii în ţara 
romănească). 

Tatarul 219. 
Tăuteni 213. 
Tazlău 226. 
Tecla 167. 
Teleajen 80, 81, 218 (matcă). 
"Teodor Marica 166, 
Terchil 132. 
Teta 209. 
Timea diac 147. 
Timotei 47. 
Timuş Gheorghe 49. 
Titiana 241. 

Tivodar 163 (== Toader), 

Toader 2, 46, 56 (poreclit îm- 

păratul) 114, 139, 212. 

Toader popa 55, 121, 124. 

Toader dascal ot Hărlău, tal- 

maciu 131, 132 (aluat 5lei. 

Toader diac 45, 54. 

Toader vataman 164. 

Țoader visternicel 176, 35 (par-: 

calab). 
Toader parcalab de Roman 64, 

69, 73, 17, 82, 87. 

Surete şi Izvoade, Vol. XĂ. 

      

Tobuţ diac 185. 
Tocul T. stolnic 42. 
Tode 4, 10 (dascal! ot Hârlău). 
Todereşti 170, 178. 
Todosia 102, 104, 127 (To- 

tosia). 
Tollea vornic 216. 
Tomeşti 107, 109. 
Toma 80, 8!. 
Toma paharnic 221, 239. 
Toma logofăt 12, 159. 
Tomiţa 48. 
Tomceşti 17. 
Tonceşti 53. 
Tonţa 231. 
Totruş 226. 
Totruşan Gavril logofăt 95, 96. 
Tomşa 25. 
Tomşevici Vodă Stefan 209, 

201, 202, 203, 204, 209, 

211, 212, 220, 228. 
Trif 20, 27 (vatag). 
FPritan lonaşco 56 
Trifan Mihai post. 102, 103, 

125. 
Trifeşti 4. 
Troiţa ot Neamţ 220. 

“Trotuş 15; 205 (ţinutul —). 

Tudor 28, . 
Tudora 35, 60, 1C8, 125. 

Tudosca 62, 114. 
Tudosiica 114, 173. , 
Tudosă Tăbucioae 156. 
Tupilați 183. 
Turci 237. 

Turcul sulger 85. 
Turcul Simion 88 (spiţa). 

Turiia, apa 114, 156... 
Turnescu 227. 
tute patru 166. | 

“Tutova ţinut, 41, 106, 109, 

113, 144, 203. 
Țigan 184. 
Țiganca 2, 169. 
țigani robi 15, 28, 237. 

Tinţar 164. a 
Țariul 56. 

17



— 258 — 

Târlea ţigan 2/8. 
Udrea 228. 
Udrea Simion 94.* 

„ Gavril vornic 94. 
„Grigore star vatag 94." 
„  Îsac medelnicer 94.: 
„Maria 218, 
»  Pătraşco 35. 

ughi 91, 105, 124 (—şi un cal 
bun) 163, 

Uiiana 137, 
unde este casa lui Piatrea 196; 

unde a fost Stoian Folea 196 
unde a fost Andrei 197. 

Unghiu lângă Siret 201. 
Ungro-Vlahiei 30, 35. 
Unguraşi, parcalab de — 38, 

40, 155, 
Ungureni 46, 
Urâta 120 
Urdiugaş == Dracea 99 (spiţa). 
Urdiugaş Teodor 140. 
Ureacle Oană 197. 
Ureache: Nistor vornic țării de 

jos 64, 69, 73, 77, 82, 86, 
94, 95, 98, 125, 136, 149, 
191. 

Ureache pah. 76. 
Urecheni vatav de — 35. 
ureadnic 228. 
uric 20, 42 (scris pe piele de 

epure). . 
Ursu 100. 
Ursul med. 101, 130, 140, 142, 
Uscatul Drăghici vatav 35, 

„ Ivan 122. 
vaca 211 (i-a perit o —) 

- vad de moară 202, 
Valea Sacă 16. 
Vărnav Gh. paharnic 172, 187. 
Vărnav visternicel 46. 
Vărtejeşti 25. 
Vartic vornic ţării de jos 2, 
Varticovici portar Sucevei 34 
Varvara 165. 
Văscan 40, 46, 47, 111, 155, 

(pitar).   

Vascan lon: 164. 
» Petre 163. 

Vascan vatag 127, | 
Văscani 106. . . 
Vasco parcalab 62, 162, 
Vasile 46. | ” 
Vasile clucer 139, 176 (medel- 

nicer ; . 
Vasile parcalab de Neamţ 64, 

69, 73, 77, 82, 87. 
Vasile paharnic 24, - 

„Vasile pitar 132, 133. 137, 155, 
Vasile sulger 132, 137, 155. 
Vasile şătrărel 207. - 
Vasile ureadnic 228, 229. 

„Vasile visternicel 183. 
Văsiian 76, 124. 
Vaslui, apă 63, 108. 
Vaslui ţinut 86, 110. 
Vaslui tărg 206 (şoltuz şi 12 

părgari). 
vatag 20. 
vatag de comişei 166. 
vâtag de stolnicei 100. 
vatagi de ţigani 231, 
vatagi de visternicei 53, 98, 138. 
vataman de Mirceşti 124, 
Vatcani 38. 
Veaveriţa dvorale 102, 103, 

149 (spiţa). 
Veaveriţa spatar 136. 
Veisa Mihai 240. - 
Ventilă logofăt 220. 
Veresceană Toma 197, 
Verdeş 11. 
Vicol 156, 38, 
Vijan One 11. 
vislujenie (uric de —) 6, 
Vlad Vodă sin P. Vodă Schiopul 

23, 29. 
Vlădeni (Şipoteni) 209. . 
Vlăsineşti 172. 

+ Voico 100, 140, 142. 
„Voico vei logofăt 201, 202, 203, 

7, 
voloace 2; 
vornic de Huşi 223,
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“Voruntar comis 166, 182. |  Zlata 165. 

Vulpe Ignat 176. Zlataust (sf. Ion —) 27. 

Zăhăicani 45, 46, 66, 68. zloți 40, 80, 81, 9; zloți de 

Zaharia 20, 45, 166. argint 104, 159; zloți bani 

_zălog 18, 57, 110, 185, 193 | gata 3, 19; zloți tătărăşti 6, 

(zălog pentru 88 taleri drept 11, 12, 16, 22, 25, 33, 3, 

un cal bun). | 46, 49, 70. 80, 89, 99, 101, 

Zamfira 45, - 118, 122, 126, 147, 151, 166, 

Zamoischi 83. e 174, 203, 229. 

zestre 218. | Zorleni, 11, 42 (Slobozia —) 

zi, 44 (a rămas din zi), 57 din sus de târgul Bărladu- 

(le-au dat zi), 69 (a fost la lui) 43. 

zi), 188 (a luat el zi la 15 Zosin Teodor 176. 

August, cine nu va îi-la zi - | 

să fie rămas şi fără ocină). 

    

e 

Documentele cu litere chirilice şi spifele de încrângăturile 

familiilor, descrise în acest volum, sunt culese (zețuite) de 

loan Breabăn, tipograf, din laşi. 

 



TABLA DE MATERII 

6951 Avgust 24 (1443) Suceava, Stefan Vodă întăreşte fraţilor Moica şi Toader stăpânire pe mai multe 
sate şi selişte pe Rebricea şi Rebricioara, la Vaslui 6957 (1449) lunie 12 în loc de 6905 Iunie 29. (1397) Ale- Xandru Vodă întăreşte lui Stoica şi Ivan 2 sate pe Tazlău: Poiana şi Gărtan pentru Slujbele lor date domniei . , . . . . fără dată (c. 7014= 1506), Radul Voevod întăreşte lui 
larciul trei părţi din satul Osica şi-l scuteşte de toate dările şi havalelele . . . . . fără dată (c. 7050==1542). Radu Vodă Paisie întăreşte lui Dragotă şi Stanciul ocina Domneştilor, având?o cu uric de la Radul Vodă cel Frumos . . 7054 Martie 20 (1546) Vaslui. Petru Vodă. întăreşte lui Gherasim Truşan vatav cumpărătura, ce a făcut în Fichiteşti, pe Racătău, şi o poiană pe Zeletin cu 195 zloți . . . . , . . . 7055 April Mai 10 (1547) regeste (recte 7115 = 1607). 
Pentru Spineni pe pârăul Cojeni , . , 7056 Mart 27 (1584) Huşi. lliaş Vodă întăreşte lui Ion laţco parcalab de Roman cumpărătura, ce a facut cu 50 zloți în prisaca de pe Siret din satul Plu- teşti, de la Petriciani , , , 

7077 lulie 6 (1569) regeste. Pentru Buciumi . . 1082 Mart 27 (1574) regeste. Pentru Buciumi A Fără veleat (c. 7084—1576). Mart'18, regeste. Pentru Dra- | __ gomireşti . . . , . . 7088 greşit 7080) Iunie 18 (1580) Suceava. lancul Vodă asul întareşte stăpânire feciorilor. lui losip Moţoc pe jumătate sat Balasineşti, pe Bahlue ; Cumpărat cu 600 -zloţi. de la Anuşca : p Fără veleat (c. 7090= 1582). Zapis prin care Coza cum- pără cu 116 zloți părţile Nastei din Roşiori - . Fără veleat (cătră 7085= 1577) Febr. 6. Zapis prin care Cozma cumpără cu 60 zloți părţile lui Ion din Roşiori 
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“Fără dată (c. 7085 = 1571). Zapis prin care pah. Anton 

cumpără cu 70 zloți a patra parte din partea lui 

Gligori din Roşiori . : 

“Fără dată (c. 7085=15717), Zapis prin care Parasca vinde 

cu 120 zloți lui Cozma părţile sale din Roşiori . 

Fără dată (ante 7085=— 1577). Zapis prin care Cozma 

cumpără cu 25 zloți 2 pământuri ale Stancăi Băloş din 

Roşiori; . 
1096, Sent 16. (1587) Iaşi. Petru Vodă întăreşte lui Ți- - 

ganco şi lon Sulă cu ai lor stăpânire pe satul Su- 

leanii, dresele fiindu-le arse odaiă cu casele . 

-7096 Ghenar 1 (1588) Zapis de vânzare prin care Gri- 

gore cumpără cu 70 zloți părțile feciorilor Stan- 

căi din Roşiori . + . . . . 

7096 Ghenar.28 (1577) laşi. Petru Vodă întăreşte lui An- 

drei portar Sucevei şi hatman, cumpărătura cea 

tăcut cu 3000 zloți în Bursucani de la Pătraşco va- 

tag şi al lui . . . . . . 

-1096 Febr. 12 (1588) laşi. Petru Vodă scrie carte la 

parcalabii de Hotin să hotărască. moşia Horobi- 

neşti despre Vierbianca | . . 

“7097 (1559). Notiţe pe un Praxiu 

7097 Febr.-1 (1589) regeste. Pentru Oteşti . . . 

17097 Martie (1589) Roman. Parcalabii de Roman şi sol- 

tuzul cu pârgarii de Roman întăresc vânzarea, ce 

o face cu 150 zloți Petru în Roşiori, cătră Dră- 

guţa . . .- . . . . . 

“1097 Euie 4 (1589) Galata, Petru Vodă dărueşte arma- 

'sului Opre un țigan domnesc anume Eremia . 

7097 lunie 13 (1589) laşi. Petru Vodă giobeşte cu 12 boi 

“pe Malic în pâra, cea avut cu mân. Neamţul pen- 

“tru încălcare şi ră vecinătate — - . . 

1097 lunie 21 (1589) laşi. Pătru Vodă întăreşte Oprei ar- 

maş şi Erinei satul Costeşti, 3 vii la Protuş şi mai 

mulţi robi țigani dresele fiind perdute supt Lăpuş- 

neanu Vodă, când a tăiat capul cămăraşului Neagoe 

-7097 lulie 2 (1539) laşi. Petru Vodă întăreşte lui lonaşco 

Trit cumpărătura făcută cu 280 zloți în Gligoreşti 

de la lonaşco Droţ . . . . . 

“7098 (1590) laşi. Cartea lui Petru Vodă cătră Murgoci 

diac de a lua dejmă în Tălăbeşti 

-1098 Decembre (1589) Iaşi. Petru Vodă întăreşte lui Stan 

cumpărăturile făcute cu 400 zloți în Roşiori de la 

răzeşi . . . . . . XI . 

1098 Mart 15 (1590). Zapis de vânzare a 5 pământuri 

din Roşiori cu 60 lei 

Pag.. 
  

37 

„37 

38 

ul 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

18



— 262 — 

„7098 Iuli 1 (1590). Petru Vodă întăreşte lui Nicoară şi | 
fratelui său Ion stăpânire pe a 4 parte din partea 

__ lui Trif, plătind 160 zloți lui Căpotici vatag 
7098 luli 29 (1590) regeste. Pentru Feredeeni . 
7099 (1591) laşi. Petru Vodă întăreşte Cristei stolnicul 

cumpărăturile făcute cu 600 zloți tătărăşti în mo- 
şiile Sârbii, Tătărănii şi Moimeşti de la răzăşi - . 

7099 April 8 (1591) Bârlad. Cartea vornicului de Bârlad 
Eremia Moghilă, de stăpânit Sima vatag în Scurţi. 
a patra parte din partea Iicăi cumpărată cu 50 
zloți de la Tomşa 

7100 (1592) regeste. Pentru țiganii robi ai Sinclitichiei, 
jupâneasa răposatului Bilăe vornic mare . . 7100 Ghenar 5 (1592) laşi. Aron Vodă scrie carte par- 
calabilor de Ciubărciu în pricina dintre călugării 
de la Neamţ şi feciorii lui Moise pentru încălcare 

7100 Mai 2 (1592) laşi. Aron Vodă întăreşte lui Ghean- 
ghe diac mai mulţi robi țigani . . o. 7100 Mai 7 (1592) fegeste. Pentru Băseşti la Fălciu 7100 lulie 16 (1592) sic. Ispisoc de la domnul Ieremia 
Moghilă Vodă . . , . . . 7101 (1593) fără dată. Zapis de mărturie cum Solomon 
cumpără cu 24 taleri a 7-a parte din a 6-a parte 
din Pungeşti de la răzeşii lui . . . Fără dată, (e. 7101. Zapis de. mărturie al paharnicului 
Andone pentru pricinile de pamânt intre fraţii I- saico şi Nicoară din Roşiori . _ . . Fără dată, (c. 7101). Zapisul Lelei prin care pune zălog 2 pământuri din Roşiuri . > 

7102 Ghenar 27 (1594) regeste” Pentru Bouşori lui Ion Piiarul, zis şi Simion Raţă , . 7102 Mart 28 (1594) regeste. Pentru Zorileni o 7104 Febr. 2] (1596) Suceava. Eremia Vodă Moghilă dă rămas pe lonaşco şi Mărica, în pâra pornită con- tra Tudorei Gheangheoae pentru 8 case din Ru- ginoasa . . . . . 7104 Iulie (1596) regeste. Pentru Zăhăicani . 7105 Sept. 22 (1596), regeste. Pentru Zăhăicani , Fără dată (c. 7105—1597). Coza şi Dahina cumpără cu 45 taleri părţile lui lonaşco din Roşiori . . . Fără dată (c. 7105= 1597). Zapis prin care Coza cum- pără cu 40 zloți părţile Sohiicăi din Roşiori , Fără dată (c. 7105== 1597). Zapis de cumpărăturile ce face Baloşan în Roşiori de la răzeşii lui cu 70 îlo- rinţi şi vite . , . . 
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7105 tără dată (1597) Suceava. Eremia Moghilă Vodă dă - 

carte lui lonaşco vatag să-şi apere pământurile de 

curăturile din nou făcute . . . . . 

1105 Sept. 22 (1596), regeste. Pentru Zăhăicani. . . 

1105 Mai 27 (1597). Eremia Vodă dă carte domnească 

- de stăpânit lui Murgoci parcalab în Tâlăbeşti 

1106 Dec. 24 (1597) Suceava. Eremia Vodă Movilă întă- 

reşte lui Pătraşco pitarul stăpânire în Filoceşti pe 

trei zapise de cumpărătură în valoare de 46 taleri 

1106 Mart 10 (1598) Suceava. Eremia Vodă Moghilă ju- 

decă şi dă dreptate diacului lonaşco Gheanghe să în- 

toarcă 70 taleri cneaghinei pitarului Gheanghea pen- 

tru părţi din Ruginoasa - . . . . 

1106 Mart 22 (1598) Suceava. Eremia Vodă Moghilă în- 

tăreşte copiilor lui Romaşco medelnicer robii ţi- 

gani cumpăraţi cu 2600 aspri dela T. Draxin uri- 

car . . . . . . . . 

1106 Mart 30 (1598) Suceava. Eremia Vodă întăreşte 

stăpânire în Şerbeşti, Moghileni pe Vaslui şi în Nu- 

văreşti (Coropceni), urmaşilor lui Turia Şerbici şi 

le împarte pe seminţenii . . . . 

7106 April (1598) regeste. Pentru Zăhăicani . , 

17106 April 5 (1589) Suceava. Eremia Moghilă Vodă în- 

tăreşte feciorilor lui lonaşco Neagoe stăpânire pe 

Zăhăicani, pe Ciuhur, dând rămaşi pe verii lor. Se 

pune ferăe . . . A . , 

7106 April 8 (1598). Suceava. Eremia Movilă întăreşte 

Erenei .stăpânire în Leuteşti la Neamţ, cumpărătură 

cu 175 zloți de la Drăgan Orbul şi alţii ai lui 

-7106 April 10 (1598) Suceava. Eremia Moghilă Vodă în- 

“_tăreşte lui Vasiian, lon şi Luca, fraţi cumpărătura | 

făcută cu 70 zloți în Stănigeni de ia Mărica fata 

lui Patraşco parcalab - . , pe 

7106 April 20 ((1598) Sugeava. Eremia Vodă Mogbhilă În- 

tăreşte urmaşilor Juriei şi lui Dragoş stăpânire în 

_ Dobrieneşti, pe Teleina, la Vaslui, ce se numasc a- 

cmu Băliţenii . . . . . . . 

7106 April 22 (1598) Suceava. Eremia Moghilă Vodă în- 

tăreşte măn. Suceviţa stăpânire pe satul Băleşti la 

Siret, dat danie de Ileana soţia lui Draxin postel- 

nicul - . . . . . . . 

7106 lunie 11 (1598) Suceava. Eremia Vodă Moghilă în- 

tăreşte lui Lupul Stroici vel log cumpărăturile fă- 

cute cu 350 zloți în Peribicăuți şi Hmielova de la 

Costică din Marmurinţi - a. . 
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7107 Oct. 24. (1598) Cotnari. Şoltuzul de Cotnar, lancea şi 12 părgari mărturisesc cum Nicula neguţitor din Cotnari a vândut cu 100 ughi seliştea Sărbii în sus de Boldeşti preutului Miron şi popei Mihului . 7107 Febr. 14 (1599) Suceava. Eremia Vodă întăreşte lui lonaşco Gane visternicel cumpărătura făcută cu 50 | taleri în Miteşti a 24-a parte de la Elinca . săi 7107 Mart 28 (1599) Suceava): Eremia Vodă Moghilă întăreşte lui Nistor Ureache, cumpărătura făcută cu 600 taleri în Dumbrăviţa pe Şomuz, de la Udreşti, nepoţii lui Gavril Trotuşanul vei logofăt . , 7107 lulie 10 (1599) Huşi. Zapis de mărturie de la boeri cum Nestor Ureache vel vornic a cumpărat cu 1000 zloți moşia Juleştii pe Bârlad. de la Petre, nepot lui lon Judele . , . . . , . Fără an (c. 7108). Zapis de mărturie de la răzeși, cum lonaşco vatav de visternicei a cumpărat cu 9 taleri parte din Obărşie şi din Maleşti ; iar cu 80 zloți a cumpărat părţile lui M. Batiev a . , Fără an (c. 7108) Mart 20 laşi. Zapis de mărturie de la 

de la N. Cucmare . . . . . . 7109 Ghenar 6 (1601). Eremia Moghilă Vodă întăreşte lui lonaşco stăpânire pe o parte din Oteşti . . 7109 Mart 4 (1601) laşi. Zapis de mărturie cum Nicoară log. a cumpărat cu 150 taleri în Boldeşti de la toţi “nepoţii Rangului . . . o. . 7109 Mart 8 laşi (1601). Eremia Moghilă Vodă întâreşte lui Nicoară log. Cumpărătura ce a fâcut în Boldeşti 

eşti de a stăpâni jumătate sat din Măleşti, partea lui Dragan Ciolpan şi lonaşco vătan. . . 7109 iulie 3 (1601) laşi. Eremia Moghilă Vodă întăreşte lui Drăghici Bogza Cumpărătura ce a făcut cu 30 taleri a unui vad de moară în Duşeşti de la Tu- dora Lupului postelnic . , . 
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“Fără dată (cătră 7110). Zapis prin care Gheorghe par- 
calab de Hotin mărturiseşte cum Ihnat cu 86 taleri 
a cumpărat părţi în Bădroseni dela Petrică Banciu 

7110 Dec. 22 (1601) regeste. Pentru Boteşti , . 
7110 Mart 23 (1602) Tomeşti. Zapis prim care Marcu 

Cudalbu armaşul vinde cu 4000 aspri un sălaş de 
țigani lui Crăstea vornic . . . . . 

7110 Mai 14 (1601) regeste. Pentru Dăneşti şi Fauri 
(Vaslui) . . . . . . . 

Fără dată (cătră 7111 Mai 20) regeste. Pentru Oteşti . 

7111 anuar 11 (1603) laşi. Eremia Movilă Vodă întăreşte 
măn. Răşca dania făcută de Agafia fata lui Isac 

Golăe log. în satul Măscurei la Tutova . , 

7111 Ghenar 25 (1693). Ieremia Moghilă întăreşte lui I- 

onaşco cumpărăturile făcute în Oteşti cu 12 taleri de . 

la unii din răzeşi . . , . . . 

1111 April 8 (1603) laşi. Eremia Vodă Moghilă întăreşte 

lui Caraiman pah. cumpărătura ce a făcut cu 500 

taleri în Păuleni de la 30 răzeşi . . . 

7111 Mai 12 (1603) Suceava. Eremia Vodă Movilă întă- 

reşte Lupului Stroici vel logofăt cumpărătura făcută 

cu. 20 taleri în Hărpăşeşti la Cărligătura de la ne- 

poţii Sofroniei 
Tllt Mai 20 (1603) Suceava. “Eremia Vodă Moghilă în- - 

tăreşte lui Grozav diac şi fraţilor săi Drăgan şi I- 

onaşto spatarul cumpărăturile făcute cu 660 zloți 

| în Oteşti de la răzeşi _. . a. 

T111 Iunie 4 (1603) Suceava. Eremia Moghilă Vodă în- 

tăreşte lui Drăghici stăpânire pe 2 părţi din jumă- 

satea unei jumătăţi din Dragomireşti pe Părăul alb 

7111 luli 11 (1603) laşi. Eremia Movilă Voevod întăreşte 

popei Gavril şi la ai lui stăpânire pe a patra parle 

din Popeşti, pe Nârnova (Lăpuşna), cumpărătură 

veche a părinţilor lor pc. a. 

-Fără an (c. 7112) A 22, regeste. Pentru Mirceşti de 

1112 asi te. Pentru Mi rceşti la Vaslui . 
: 1604) regeste. Pentru Mir , | a. 

7112 (60) rez (1603) Văsiiani. Eremia Vodă Movilă 

întăreşte lui Nicoară logofăt cumpărătura făcută cu 

200 ught şi cu 28 taleri părţi în Ruginoasa, şi 0 

casă în Oniceni de la Dumitru Rugină IS , 

7112 Mai 4 (1604) laşi (românesc). Eremia Movilă Vodă 

dă rămas pe vornicul Ursache că a cumpărat mai 

în urmă de cât lonaşco în Dragomireşti, 

“7112 Mai 12 (1604) regeste. Pentru Fichiteşti. 
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7112 Mai 10 (1604) laşi. Eremia Vodă întăreşte lui Chi- 
rilă stăpânire pe.o parte din Drăgeşti, dând ră- 
mas în judecaţă pe lonaşco şi pune ferăe 12 zloți. 

7112 Mai 15 (1704) laşi. Eremia Vodă întăreşte vânza- 
rea ce o face Drăghina Dinga, în Dolniceni, cu 
86 taleri cătră seminţeniile sale . . . 

1112 Mai 20 (1604) Iaşi. Eremia Moghilă Vodă întăreşie 
lui Apostol paharnie şi la neamurile sale stăpânire 
pre Dobruşa după direse vechi de la bătrânii Vo- 
evozi . . , , . . , . 

7112 lunie 8 (1604) laşi. Eremia Vodă Moghilă întăreşte 
lui Lazor cumpărătura ce a făcuţ cu. 30 taleri de 
la Ambrosie, jumătate de jirebie pentru o casă din 
Romanești. . . , , , , . 

1112 luli 11 (1704) Băiceni. Eremia Movilă Vodă judecă 
pricina dintre Ursul şi 'Tăbuci pentru ocina răs- Cumpărată de Cozăe. Dă dreptate lui Tăbuci Fără dată (c. 7113) Mart 28 regeste. Pentru Obârşia . 7113 Decembrie 10 (1604) Eremia Vodă întăreşte lui Va- sile pitar a treia parte din Roşiori răscumpărătură cu 500 zloți de la Vasile sulger şi Cozea . . 7113 Mart 26 (1605) Suceava. Eremia Vodă Moghilă în- tăreştel ui lie Băcloc pan. cumpărăturile făcute cu 50 taleri în Cupcici de la urmaşii lui Păulei . „71113 Mart 27 (1605). Eremie Vodă Movilă întăreşte lui araiman pah. a treia parte din Roşiori cumpăra- „tă de la Vasile vel pitar . . . A 7113 Mart 28 (1605) Suceava. -Eremia Vodă Moghilă în- tăreşte lui lonaşco vatav de visternicei părţile cum- părate cu 280 zloți în satele Ghigoeşti şi Obârşie de la lonaşco şătrărel . ; . . « 7113 Mai 12 (1605) Suceava. Eremia Vodă Moghilă îa- tăreşte lui lonaşco vatah de visternicei cumpărătu- rile făcute cu 49 taleri în Obărşia “şi Măleşti pe Fărăul alb la Neamţ de a toţi urmaşii lui T. Ur- iugaş . . . . . . , . 7113 Mai 12 (1605) regeste. Pentru Obârşia şi Măleşti la Neamţ : . . . . . . 7113 luli 16 Suceava (1605). Eremia Vodă Moghilă întă- reşte lui Frăţiman Uşerel cumpărătura făcută cu 400. zloți în Oteşti de la loanăş Buţulan 7114 (1606) regeşte. Pentru Oteşti . 7114 (1606) regeste. Pentru Mărciucani 7114 (1606). Pentru Mărciucani , . i. 7114 (1606). Pe un Minei al lunei lui Octombrie (măn. Todereanii, azi Burdujeni) scris pentru T, Moghilă 
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7114 Februarie 3 (1603). Eremia Vodă Movilă, carte da- 
tă pah. Caraiman de stăpânit în Popeşti . 

1114 Mart 30 (1606) regeste. Pentru lapa pe Bărlad . 

7114 lulie 22 (1606; Simeon Movilă Vodă întăreşte lui 
Caraiman pah. cumpărătura făcută cu 45 taleri în 

Roşiori, de la Coza şi Dahina . . AER 
7114 Martie 20 (1606) laşi. leremia Vodă Moghilă jude- 

"că şi întăreşte lui Caraiman pah. cumpărăturile sale 
din Rădeni. Beşicăreni şi Bălăceani cu 89J taleri. 

Fără dată (7113 Mart 20) regeste. Pentru Obârşia și Măleşti ” 

Fâră dată (c 7113) Mart 28) regeste. Pentru Obârşia 
Fără dată c. 7113 Mart28).regest. Pentru un iaz din Obârşie 

Fără dată (c. 71!3 Mart 28) regeste. Pentru Obârşia şi 

Măleşti . . « . . . . 

Fără dată (c. 7113 Mart 28) regeste. Pentru Obârşia. . 

7113 (1605) regeste. Pentru Muncel . . . , 

1113 lunie 8 (1605) regeste. Pentru Iveşti, la Tutova . 

7113 lulie 6 (1605) Suceava. Eremia Vodă Moghilă în- 

tăreşte lui Mihail şi cueaghinei sale Salomia. cum- 

părăturile facute cu 610 zloți în Popeni şi cu 140 taleri 

în Săpoteni, la lubancea, de la urmaşii lui lico Pilco 

Fârâ dată (e. 7115), Pentru Solcani ot Neamţ (azi Spineni) 
Fără dată (ante 7115). Pentru Solcani ot Neamţ (azi Spinenii) 

Fără an (7115). Pentru Bătăreşti . , , . 

7115 Decembrie 2 (1606), Simion Vodă Moghilă întăreşte 

pah. Caraiman, cumpărăturile făcute în Roşiori de 

la răzeşi pe suma de 780 taleri de argint .. 

1115 April 26 (1607), regeste. Pentru Cojeni | , 

7115 Mai 10 (1547) regeste, (pro 7113). Pentru Spineni 

7115 Mai 15 (1607) regeste. Pentru seliştea Gvozdu ot Soroca 

7115 Mai 20 (1607) regeste. Pentru Romăneşti — . . 

7115 Mai 21 (1607) laşi. Simeon Vodă Moghilă judecă 

şi dă rămas pe Alexa postelnic în pâra ce a avut cu ră- 

zăşii din Şolcanl. Se aduc 24 giurători şi se pune ferăe 

Fără an (c. 7116). Pentru o moarte de om .. . . 

Fără: dată (e. 7116——1608) April 12. Bârleşti. lonaşco 

Geanghe vel spatar cumpără_cu 32 taleri o jirebie 

cu casă în Ruginoasa de la lonaşco Drăghici 

1116 lunie 30 (1603) Iaşi. C. Vodă Moghilă întăreşte lui 

Nicoară log. cumpărăturile făcute cu 100 taleri în 

Boldeşti de la lonaşco Boldescul . , Ă 

17116 luli 5 (1608) laşi. C. Movilă Vodă întăreşte străne- 

poţilor lui Nan stăpânire în Oteşti şi Medeleni 

1116 uli 5 (1608) laşi. C. Movilă întăreşte strănepoților 

lui Nan stăpânire în Oteşti şi Medeleni - . . 
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7116 Iulie 13 (165). Zapis de mărturie cum Bran comis 
a cumpărat cu 20 taleri părţile lui Toader din Șol- 
cani . , . . , . . 7116 luli 15 (1603) regeste. Pentru Oteşti . . . 1116 August 20 (1608) Iaşi. Gheanghe spătar schimbă 
cu Petrea şi Ţiganco 2 jirebii de loc din Ruginoa- 
sa, una cu casă pe dânsa, alta fără casă ”, . . 

Fără dată (c.7117—= 1609), C. Movilă întăreşte lui D. Chiriţă 
Paleologul cumpărătura făcută în Măleşti cu 30 ta=- leri de la Antemia preuteasa . , . , 7117 Mart 26 (1609) laşi. Costantin Vodă Movilă jude- 
că şi dă rămas pe răzeşii de Oliuşcani în pâra lor 
cu lonaşco Jora pah. care pune ferăe , , 

“7117 April 14 (1609). Zapis de mărturisire cum T. Zosin 
din Muşeteşti a cumpărat cu 78 taleri moşie în A- rămeşti şi Hăbăşeni de la răzeși . . . 7117 April 15 (1609) laşi. C. Vodă Moghilă întăreşte lui Nicoară Prăjescul visternic cumpărătura ce a făcut 
cu 100 taleri de argint în Boldeşti de la Grigore Boldescul . . . . . . 

"7117 luli 5 (1609) Fălciu. Zapis prin care Nistor vinde lui Gavril Gănescu din Plopeni partea sa din Schei la Prut. pentru un furt de cai, prețăluit cu 30 lei 1117 lulie 20 (1609) laşi. Constantin Moghilă Vodă în- tăreşte Singlitichiei Bilăiasa un salaş de ţigani a căror direase le-a prăpădit din cauza soldaţilor lui . , Mihai Vodă din Valahia . . . . 7118 (1609) regeste, Impărţeala moşiilor între urmaşii lui Dingă hatmanul , . , . 7118 (fără lună (1510) regeste. Pentru Drăguşani . Fără dată (c. 7118 — 1619) Dec. 27. Stefan Calapod plă- teşte dobândă 10 bani 'a galbăn . . . "7118 Sept. 11 (1609) regeste. Pentru Drăguşani de pe rut . .. . . . . . . 71.8 Sept. 12 (1609) laşi (românesc), Zapis de mărturie cum Gheanghie vel spatar cumpără în Ruginoasa | cu 30 taleri o casă cu jirebia ei de la Gavril . 7118 Sept. 12 (1609) regeste. Pentru Drăguşani pe Prut Fâră dată (c. 7118 Sept. 14= 1609) Tupilaţi. Zapis de mărturie cum lonașco vatah a cumpărat cu 41 ta-: | leri 3 părţi din Cărătchieşti . .. . 1118 Oct, 23 (1600) laşi. Cartea lui C. Movilă Vodă cum Cneaghina Ciolpăneasa să stăpânească satul Corăt- chieşti, (Neamţ, căci a dat 6 cai lui Petru Schiopul Vodă, socotiți a 6300 aspri . 
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Fără dată (c. 7118=1619) Dec 27. Stefan Colapod plă- 

___teşte dobândă 10 bani la galbăn: . . . 

7118 Mart 22 (1610) C. Vodă Movilă intăreşte -lui Ca- 
raiman pah. stăpănire în Popeşti . 

-71118 Mai 20 (1611) regeste. Pentru Târgovişte pe Put- 

na şi Fărloeşti. . . . . . . 

7118 Mai 22 (1610) regeste. Pentru Drăguşani, pe Prut, 
la Fălciu . . A pc . 

7119 lulie 12 (1610) laşi. Costantin Vodă Movilă pune 

termen după Sântă Măria mare să se judece lo- 

naşco vatag şi cu Ciolpăneasa pentru Corotchi- 

eşti . . . . . . . . 

1119 Sept. 8 (1610) Iaşi. Ilea jicnicer dă danie nepotului 

său lui Dumitraşco Stefan log, un sălaş de ţigani, 

căci Pa ajutat la nevoe 

7149 April 22 (1611) laşi. Costantin Vodă Mogilă întă- 
reşte mănăstirei Bistriţa o baltă ruptă din Siret, o- 

prind pe Calapod să se amestece acolo | , 

7119 lunie 25 (1611) Iaşi. Ilea Dumitrovici jitnicer vinde 

cu 45 lei un salaş de ţigani lui Dumitraşco sin 

Stefan logofăt 
7119 îlalie 8 (1611) laşi. Costantin Vodă Movilă întă- - 

reşte mân. Sâcului dania unor case din laşi lângă 

sf. Vineri, făcute de Donici vornic, după ce s'au 

plătit 88 taleri o datorie . . . . 

7119 Aug. 23 (1611) laşi. Costantin Vodă întăreşte lui 

Onciul şi Ichim cumpărăturile făcute cu 50 taleri în 

Mihailaş la Orhei de la Văscan Doduş , . 

7120 Dec. 1 (1611). Costantin Vodă Moghilă întăreşte lui 

Dumitraşco Ştefan o ţigancă Cristina, cumpărată de 

tatăl său Stefan logofătul , , , , 

712(0) Dec. 20 (161) Iaşi. Stefan Vodă Tomşa întăreşte 

lui Pătraşco Başotă dania a mai multor salaşe de 

igani robi . . . . . , . 

1120 April 16 (1612) laşi. Stefan Vodă Tomşa întăreşte 

măn. Bistriţa unghiul de lângă satui llişeşti pe Si- 

ret, cumpărat de la Paisie . . . . 

7120 Mai 23 (1612) laşi, Stefan Vodă întărește feciorilor 

lui Paos vornicul un ţigan Gavril, a căruia ţigancă 

Magdalina, cu copiii ei fusese cumpăraţi mai de- 

nainte vreme . . . . , . 

7124 Decembrie 1 (1612) regeste. Pentru un vad de moartă 

, în Borceşti . . Pa . . . 

1121 Dec. (1612) laşi. Stefan Vodă întăreşte lui M. Mar- 

mure aprod stăpânire pe a şeptea parte din satul 

Gărcini la Tutova . . , 
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Dec. 26 (1612) Iaşi. Ştefan Vodă Tomşa întăreşte 
lui Vasile Mihailescul şi pe alţi bătrâni. . . Feb. 22 (1619) Oteşii. Zapis de mărturie pentru 
pârțile lui Metodie în Nisporeşti şi Filipeşti . . Mart 4 (1613) Popşori., Zapis de mărturie de la şoltuzul şi pârgarii de Vaslui cum Sim, Crasneş a 
cumpărat cu 150 taleri căte o pătrime din Grumă- 
zeşti şi Fauri . 
Mart 26 (1613) Iaşi. “Ştefan Vodă întăreşte nepo=. ților lui Albotă biv vel vornic sateleluate în tărie de Isac Balica şi T. Moghilă: Vlădenii şi Corlă- tenii pe ]ijia . . . . . . . April 1 (1613) Iaşi. Cartea lui Ştefan Vodă Tomşa 
la părcălăbia din Neamţ să i să plătească lui [o- naşco visternicel o vacă pentru nişte dabile . 
April 30 (1613) laşi. Ştefan Vodă Tomşa judecă 
şi dă rămas pe fiii Salomiei în pâra lor cu Vasile Neagoe pentru Tăuteni şi viile de la Cotnari, Se pune ferâe 12 zloți . , e 
Ghenar (1615) Tărgovişte. Radul Vodă întăreşte lui Mogoş log, toate cumpărăturile făcute în Pău- leşti cu 11333 aspri cum şi cele dispuse de iul său Stroe, căzut în robie la Tâtari , . Februar 3 (1615) Iași. Stefan Vodă Tomşa judecă şi dă rămas pe Vasile Bucium. în Pâra avută cu Vasile ureadnic pentru Oteşti, la Ajud . . (1615) April 6 regeste. Pentru satul Troiţa dat Bi- sericanilor , . . . . . . (1617) laşi. Radu Vodă Mihnea întăreşte vornicului de Huşi D. Buciumaş ocina cumpărată cu 20 taleri în Botneni şi Dolheşti. de la V. Căruntul |. . Sept. 25 (1616) laşi. Radu Vodă întăreşte lui Păn- telei comis şi Titianei cumpărătură făcută în Bo- teşti cu 40 taleri de la Gheorghe şi Sălăvăstru Sept. 30 (1616) laşi. Radu Vodă întăreşte lui Păn- telei comis cumpărătura făcută cu 30 taleri în Fu-- teşti de la nepoţii Buscăi . Mart 12 (1617) regeste. Pentru Barbăteşti. . Mai 18 (1617) laşi. Radul Vodă întăreşte. schimbul făcut între Nicoară vist, „Şi lonaşco vist., dând a- cesta !/, din Rujăoara pentru '/; din 1/, sat Bus- căteni şi Şopărleni şi 100 ughi. . . . Mai 18 (1617) laşi.. Radul Vodă întăreşte lui D. Ştefan o ţigancă Ana, luată în: schimb. pentru 'Țonţa țiganca . . . cc. . . 
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Fără an (c. 7125) Mai 19 Roman. Sturza hatman întă- 
reşte lui. Gligore Mogâldea şi D. Ştefan stăpânire 
pe ţiganii cumpăraţi de la Dinga parcalab .. . 

7125 lunie 26 (1617) laşi. Radul Vodă întăreşte dania 
făcută de Evdochia Roman a unei case cătră ma- 

„rele caminar Malcoci . . . Aaa 

7125 lunie 28 (1617) regeste. Pentru Budeşti (Tutova) . 

7125 lunie 30 (1617) regeste. Pentru Budeşti (Tutova) . 

7125 August 14 (1617) laşi. Radu Vodă întăreşte fecio- 

rilor lui Criste Balş vornic stăpânire pe moşiile lor 

de pe jijie . ” 

Fără dată (e. 7125-1617). Isvod de ţiganii lui Nicoară 
Prăjescul visternicul , . . . . 

'7126 Mart 21 (1618), Radu Vodă întăreşte lui Vas, Bu- 

| cium moşie în Gălăşești, Horjeşti şi Năneşti, pe 

_ Răcătău la ţin. Ajudului . . . . 

7126 (1618) regeste. Pentru Giurgeni şi Avereşti, . 

Fără dată (seci. XVI-a). Zapis prin care Ignat vinde po- 

pei Păntea partea lui de ocină cu 80 zloți . . 

Fără dată (c. 7090—1582). Zapis prin care Coza cum- 

pără cu 116 zloți părţile Nastei din Roşiori 

Fără dată. Zapis prin care popa Mihail cumpără cu 10 

zloți părţile lui Samoilă din Roşiori — . . . 

“Fără dată. Toader Hriţcanul vinde cu 12 zloți părţile 

sale din Roşiori . . . . . . 

Fără dată. Ştefan Bleandă diac cumpără cu 20 zloți păr- 

ţile lui Stan Munteanu din Roştori, pentru un bou 

pierit . . . . . . . , 

Fără dată. Zapis cum I. Moscovanul cumpără cu 36 zloți 

părțile lui Lazor şi lonaşco din Roşiori . . 

Fără dată. Zapis cum Gligori din PBarboşi cumpără cu 

60 zloți părţile lui Istatie din Roşiori E . 

Fără dată (c. 7105). Coza si Dahina cumpără cu 240 

zloți mai multe părţi în Roşiori de la răzeşi 
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