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Cuvâni înainfe, 

Pun în mâna cetitorului al douăzeci şi unulea volum din 

colecjinea mea Surete şi Izvoade, prin care sporesc diplo- 

matfica internă cu 164 documente, din cari 84 slavone între 

_1420—1653. Materialul publicat aici are trei izvoare : întăiul 

este ăthivă Muzeului Municipal laşi, din care am publicat 

cele mai vechi acte de la luga Vodă până la Vasile Lupul 

inclusiv. Din acest material voi publica în volumul următor 

toate documentele: pănă la 1700. Al doilea izvor este mate- 

"rialul copiat din bogata” arhivă de la Stânca Roznovanului 

Iaşi. Graţie bunei voinți arâtale de d-na Lucia D. Grecianu, 

cum şi de fii săi, fraţii Anton şi Emil Roznovanu, am putut 

"copia în linişte în frumosul palat de la Stânca, atâta cât am 

putut scrie în zilele libere din vacanța anului frecul. In cele 

trei lăzi mari se găsesc mii de acte, condici și socoteli de 

fot felul, care toate vorbesc de alâtea moşii din Moldova, că 

numai condica în care stau copiate documenteie după moșiile, 

ce au aparținut Roznovăneştilor din vechi, prezintă toi inte- 

resul istoric. Am dat în loan Neculce fasc. VII, o nofiță bo- 

gată de ceia ce se găseşte în arhiva de la Stânca. In volu- 

mul ce va urma voiu continua a da documentele vechi, până 

la epoca lui Vasile Lupul. 
Al treilea izvor este bogata arhivă de documente vechi 

ale Prăjeştilor la Stolnicenii Prăjescul din jud. Făltioeni. Şi 
aici graţie deosebitei bunei voinţi a d-nei Soltana Dediu, 
născuiă Prăjescu am putut în trei rânduri, fiind oaspete, să 
/ranscriu în tihnă toate actele ce vorbesc de urzirea Purce- 
leştilor, apoi a Stolnicenilor, și să dau cetitorului un perga- 
ment de la Alexandru cel Bun, azi o raritate în arhivele 

noastre particulare. D-na Soltana Dediul are cultul trecutului 

nostru în genere moldovenesc şi al familiei Prăjescu în deo- 

sebi; şi am admirat grija ce are de a orăndui şi nota tot ce 

poate ajla despre suitorii săi. Se găsesc aici multe scrisori 
de ale lui Matei Milo, din tinerețele sale petrecute la Paris. 
cum şi un foarte bogat material mai nou. Leg acea scumpă 
mie amintirea de acel ce a fost penalistul Ioan 'Tanoviceanu, 
care el cel dintăi a ordonat şi pus în opise bine întocmite 
toate actele pe pachete de moşii, el fiind şi un harnic mun-



cilor în câmpul istoriografiei noastre, cum lam găsit şi în 

arhiva Râcovifască de la Şorăneşti (Vaslui), sau în arhiva 

Catargiască de la Cobălnele din Basarabia 7 
Și pentru a întregi știrile despre fot ce am publicai în 

domeniul diplomaticei interne: slavo-române pănă astăzi, am 

dat la urmă un tablou rezumativ, în care arât că în cele patru 
serii de publicafiuni ale mele istorice (Uricarul vol. XVII7, 
XXIII şi XXIV), Teodor Codrescu (revistă istorică), Ispisoace 
şi Zapise 10 volume şi Surete şi Izvoade 2/ volume am 
dat un total de 5988 documente, din cari 235 din secl. al 
XV-a, 633 din secol al XVl-a, 2949 din seci. XVil-a; 1030 
din secl. XVIII, şi 1033 din secl XIX; dintre aceste docu- 
“mente slavone date cu textul lor slav sunt 1153. Nuuif 
a pomeni aici că în loan Neculce, buletinul muzeului Municipal, 
care'a ajuns la a opta fasciculă, continuu a da tot ce am din 
smaterialul de documente, ce privesc laşii în special şi Mol- 
dova, îmbogăfind literalura istorică cu o publicaţiune unică în 
Jelul ei și rădicând Iaşilor un monument istoric de toată râvna 7 

Iași 13 Mart 1929, zi Miercuri. 

DE fata
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1. 6908 Noembre 28 (135 39). 
pentru Ţiban. 

(Acta Muzeul Municipal laşi IV îi bis), 

    

ragment din uricul lui luga Vodă 

„pech A0... | „tă Bbutnin... | „..(Brp)ntpr na oyeoan E... | 
„„„BpocTu Ha one n(04'k)... | ...(xp)yuega noroka. a xora(p2)... | 
„HM TO. utpich  Ark(ca)... Ab | „ta... AY... n w(T) Toa(k)... 
Tă | „..Kpăctibi OV BAHKCIO...A0p9r... Ab | 2.010 Ta npocmk uz 
Bepaa(40Y%)... (u)o'kark | Bpzaaabi To emo Beck XOTaph. a (Ha To 
temi Bkpa,,. Bocgo | A'k n &'kpa Bparen tatuuyk fargănApoga n | 
goraana (n BB) | pa Boapn moaaaeckiik. | B'kpa Bparoyaa N'kre- 
AOVaa. Bkpa cranneaata Pormnana. a'&pa kocrk eurazk | Brkpa 
rposk enrask | B'kpa Aparouit BHTABH. E'RpA Apare aHTASA. 
g'kpa | Heanuma snrasa. t'kpa Pomana Geprbrenor(o), a'kpa Baa k 
craporo. B'kpa Heana crpagnu(a) | trkpa : Baa, ABoprnka. arkpa 
MHXanaamioga, Brkpa Aaa Agophuka. Brkpa Muka koparia. | E'kpa 
Bzc'BĂ BoAp MOAAABCKHIX, d 110 Hand KH(80)T'k KoTopnt BoVAET 
PocNOAApEM | 9 Btaan M0aAdtekon (WT BpA4)TEH Hanu. BAH Hay 
CPOAHHKh MAH. BOVabh KTO Ton EMS | pa ne nopoyunTi (Haier) 
onpkaania un nawmero oyrepzaw(A)enia sanoye cemn em8 | qaan... 
EAH KOTOBRIA POCNOAAPR EMO NopoViliu Th, 

„„prespre la... la veşnicul... Igriştea la zăvoiu drept 
la capătul câmpului... părăul Hruşova iar hotarul... prespre 
pădure... şi de acolea... Crasna în drumul Baicului (sau 
Bancului)... apoi drept spre Bărlad... prespre Bărlad. 
Acesta este tot hotarul. lar la aceasta este credinţa... 
Voevod şi credința fraţilor noştri Alexandru şi Bogdan. 
şi credința boiarilor moldovenești, credința Bratului 
Neatedul, credinţa lui Stanislav Rctămpan, credinţa lui 
Costea viteazul, credința Grozei viteazul. credinţa lui 
Dragoș viteazul, credinţa lui Dragoiu viteazul. credința 
lui Ivaniş viteazul, credința lui Roman Siretean, cre- 
dinţa Badei bătrânul, credinţa lui Ivan Stravici, credinţa 
lui Vlad dvornic, credinţa lui Mihailaş, credința Dumei 
dvornic, credința lui Mic Horaeţ, credința tuturor bo- 
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iarilor Moldovenești. lar după a noastră viiață Cine va 
fi domn în țara noastră a Moldovei din fraţii noştri 
sau din al nostru neam sau oricine va fi, să nu-i strice 
lui a noastră danie şi a noastră întăritură, căci că în 
şine i-am dat... iară care domn lui îi va strica 

Obs. Fragmentul a' fost affat de noi între actele vechi donate muzeului Municipal laşi, de moştenitorii d-nei Drosu, Bucata aceasta a fost tăiată în divan de cătră boeri în 1825, pe motivele reproduse de noi în /spisoace și Zapise IV, p. |, 48—58, 
Cel ce a avut în mână textul întreg traduce începutul uricului, după cum a fost publicat de A.D. Xenopol în Revista p. Ist. Fil, şi Arheologică 1885, vol. IV anul || p. 714; ca răspuns lui D. Onciul, care afirmase că cei 2 luga sunt una şi aceiaşi persoană (Conv. Lit. XX, 266); Nol am publicat în Ispisoace şi Zapise vol. | p.I,l. Grija ce are de a fixa hotarele, şi a deteriora textul tocmai în aceste pasaje întăreşte prezumția că avem a „face cu un falş, făurit după 1780, în interesul dea răşlui din şesul Bârladului o halcă de pământ de circa 800 fălci, cum tot acelaş interes a făcut pe călugării de la Voroneț a făuri falşul pergament al Strahotinului pentru a trece cu hotarele peste Jijja, încălcând iarăşi vre-o 700 fălci pământ de a stânga Jijiei. 
lată pasagiile la hotară: 

« „iar hotarul acestui sat... pe Gârbovăţ... în gura pârăului Crasna... pârău... pără la dealul doâ movile... din drum ce merge în satul Pancova, apoi din drum malul văilor până în stejar, apoi în stejar, apoi de a- colo sare la stânga, la strâmbătura Gărbovăţului la păr, apoi peste Gărbovăţ drept la deal, movila săpată, în mijlocul movilei piatră, apoi drept cătră Sohuleţ din movilă, în movilă până la al treilea movilă, apoi de a- colo în gios pren valea vecinicei movili şi de acolo sare peste pârăul Soholeţ la zăvoiul vecinic, apoi malul văilor în păr, apoi iarăş peste pârău din gios de Igrişte la Zăvoiul vecinic şi de acolo drept prin pădurici pâră în drumul cel mare, apoi drept în capul câmpului, în ste- jar, apoi drept unde se rădică Gărbovăţul... pâră la părăul Hrușova. Iar hotarul... din Bărlad... prin păduri... la dea/... apoi de aco!/o... Crasna .şi drumul Baicului... apoi drept cătră Bârlad... apoi peste Bârlad, acesta este tot hotarul.“ 
Studiul d-lui M, Costăchescu în buiet 

| 
iuul Zoan Neculce merită toată atenţia; iar grija ce are deav Ve erifica pe toți boerji ce
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sia în uric, arată mai mult cunoştinţele criticului de cât ușurința de 

a lua de la o serie de acte vechi, de cari călugării cărturari, talmacii 

de divan, cum şi vornicii de poartă le aveau în plin seci, XVIII, multe 

pergamente străvechi trecând prin mânule lor pentru a putea da aerul 

de varacitate istorică, llpind numele boerilor de pe un uric pe uricul 

făurit... 

2. 6967 Ghenar 3 (1459) Suceava. Stefan. Vodă dărueşte şi 

întăreşte lui Lănă Ruglaă satele Rujineanii, Tăuţii, Țelejna, Stobo- 

reanil, Botoşianii şi ozerul Leahului şi gărla iui Soare. Se dau ho- 

tarele, ” 

(Acta Muzeul Municipal laşi V. 2). 

Macmieto natie. Miu. (Gredan BoEBOAa. FenApa BEMAH 

MWAAGECEWH, SHAMEHUTO UHNHA CHM AHCTOM. BACEM KTO H4H 

EA3PHT, MAH: £P OVCABILUAT, WX TOTH HCTHNHIA, Hat cara Nan 

Aznz PSmuuz, cASXHA Ha. NpAROIO EEpHO. PEM Mii EH ABE 

470 TIpaRoto CASAEO. AW Hâc K4AOBAA ECMbI ENO (OCOBHOIO HdUIEIO 

MACTÂI H Adi H NOTBPBAHAH ECAhi EMO. $ Hawin BeMAn MGdA= 

AdRCRWU. £PO WTHHH. H CEA4M. H4HMA Psunkhin. PA BHA AwWAm 

670 H TZOVULUI Hi NWA. TEAXANA H Gronoppkuiu. i BoTn- 

uraniu. în waepom Aaka. dr rpzaa Ganue, ca MATA, CA 

MAHNOM. î E3kp00M. AdXWW. ca roua (WT BOrATa AWaHmn i 

cor pie. BOPaTa. A0 oyeTie PPBAA. AHAgieula. H elpe ca in- 

more, pat SnaqacT $ npSTeu$. a NpHBHALt IO HMAA. Ha TEX ce- 

AAN. A H4 WB6pa. GONH EMS NOKpAAH KOAH EMY AWA snopi 

MOKBAAHAN, Kako TON CEEAHTEAN Hai. MEXiIEUUn DEA, HAM. Hi 

FIDEA, HawmuMH BOA'kpH. Tor BZCEH BHine MHCANHOE W4KO Ad ECT WT 

Haăc, €M8 OVOUK €Z EZCEM AOXOAOA EMS Hi Akru ro. H GOHSuaToM 

sro. d nphkwnSuaToM Ero n NBAlpoprATWWA, Hi BACEM VOAWA 110. 

K'TO BSAET EMS Atau EANBHiH. Ad cc HM HENOpBUIeHo HHKOAHXE 

Ha B'kkin. 4 XOTapom TEM CEAOM, Ad ECT 10 cTagon$ xoTap. no 

BAa u3 B'kha S%HBaAu, Î G03EPOM XOTAp, ECTh păNTE, d Hâ "TO 

£cT B'kpa renAcTRMH. EHUIENHCAHHOMY. Gredana Botnoaa. 5 &'kpa 

"NAMIETO MHTpONOAHTA KHD OewokmucTa. H B'RpA BOEpH Hauiu. BEpa 

nana ÎManonaa. H EEDA NANd EaaHKSAd. NApKAAABORE EHAOTPAACKOro,. 

MW Bepa ana Lotatiă ABWpHHKA. EEpă IlâHă XWAKA Ijlusopa. gepa 

“mâna 'Teomu Dunae. Bepa nana Muka Kpade. Eepa nana Tera 

Alomuua. gepa nana. AaBSaa. eepa nana Aa3u Îlnmuka. Bepa nana 

“EpELOTACKSAA. BEpA  NâHA Heaie upauzaaga Hemeuckare. Bepa nana 

Greuka Azmok8ulă. BEpă NAH4 Ilerpa wRUmMoguuA. BEpA Nana KW3-
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MHUH. Bepă Maha ESXTH. BEpă NaHa deruwna. Bepă Nana (cakbitua) 
CNATâpE EEpă IANA Ira BHCTEDHHRA. BEDA TIHA KPAcHAUUA NocTEA= 
Huka. H nana TaSrSaa. Bepa mana (ToaAerpa WâuiHHita). Erpa nana. 
BBEDA CTOAHHKA. BEpă Naa GOANA KOMHCA, H BEpA Ezcej BOpH 
Hăuih BEAHRHMH Î Ma4amu, d HA EOAUIE IIOTEPZEAceNiE. n kp'k= 
nocr Sona geaka ccmn. Hauiim$ REpHOMS Ac&ph Acroder nncaru. 
H HAUIEMS, TIEUATH, NpEBECHTU. KZCEMY, AHCTOM, HAulta, 

mucaa cats 
S Gsuaae, =+suăa PEN P AHH 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, domn 
țării Moldaviei; ştire facem cu această carte tuturor 
Cui pre dânsa vor căta sau lui (cetindu-i-se) o va auzi; 
adică această adevărată a noastră slugă pan Lână Ru- 
jină Sslujit-a noao cu dreaptă credință; pentr'aceaia noi 
văzând a lui dreaptă slujbă spre noi miluitu-ne-am în- şine spre el cu osebită a noastră milă şi dat-am şi i-am întărit lui în a noastră țară a Moldaviei a lui o- cină şi sate anume Rujineanii, unde-i iaste casa lui şi Tăuţii şi jumătate Telejina şi pfoborreanii şi Botăşianii şi ozerul Leahului de ia gârla lui Soare cu vamă, cu mori şi Cu iazerul Leahului cu Grindu din Bogata la vale din marginea Bogatei la gura Gârlei lui Andrieş, şi încă cu şipote, unde cade în Pruteţ. lar privilegiile ce le-a avut pre aceste sate și pe ozer, i s'au fost fu- rai, de când tălharii i-au prădat casa, cum aceasta ni-au mărturisit noao megiaşii înaintea noastră şi îna- intea a lor noştri boiari. Toate ceale de mai sus scrise.- Cum să-i fie de la noi lui uric cu toate veniturile, lui. şi Copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoților lui şi îm= prăștiaţilor lui şi la tot neamul lui, ce i se va alsage- mai de aproape, să fie lui neruşeit nici odănăoară în veaci. lar hotarul celor sate să fie pe vechiul hotar pre unde din veac-au îmblat şi al ozerului hotar iaste marginea : lar la aceasta iaste Credinţa domniei noastre mai sus scrise Stefa i
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credința dmsale Hodco Ştibor, credința dmsale 7oma 
Cândea, credinţa dmsale Miccraiu, credinţa dmsale 
Petre Ponici, credinţa dmsale Albul, credinţa dmsale 
Lazea Pitic, credința dmsale Hodco Crefevici, credinţa 
dmisale Isaia parcalab de Neamţ, credința dmsale Steţco 
Dămocuş, credința dmsale Pefre Jachimovici, i credinţa 

_ Amsale Cozmiţa, credința dmsale Buhte, credința dm- 
sale Fetion, credința dmsale Sachiș spatar, credința 
dmsale luga vistiiarnic, credința dmsale Crasneş pos- 
telnic, credința dmsale Tăutul, credința dmsale Tador 
ceaşnic credinţa dmsale Zbiiare stolnic, credinţa dmsale 

lon comis şi credinţa tuturor boiarilor noștri a mari și 

a mici. lar spre mai mare tărie şi puteare a uricului, 

poruncit-am înşine la al nostru credincios Dobrul logofăt 
să scrie şi a noastră peceate s'o leage cătră această 
Carte a noastră. A scris Isaia în Suceava la anul 6967. 

Ghenar 3 zile. 

Copia slavonă făcută de talmaciul Tănasă, este departe de tex- 

tul uricului, fiind în mare parte rutenizată cu forme gramaticale; şi 

schimbat formularul originalului. 

In dosul copiei stă şi această traducere făcută de Tanasă blv 

căminar, în 7241 Mai 29 (1733). 

Tălmăcirea acestui ispisoc... di pre rusie pre moldovenie, mai 

pe scurtu scris: , . 

Stefan Voevod, întărim domniia mia slugii noastre 

dumisale lui Lănâ Rugină pre a lui ocină şi sate, a- 
nume Rugineanii, unde au fost casa lui şi Tăufii şi Cu 
giumătate de Telejina, şi Stoborreanii şi Botoșeanii, 
şi ezerul Liahul, de cătră gărla lui Soare, cu vamă şi 

Cu moară şi ezerul Liahului, cu grindul dialului de la 
Bogatul în gos și de la Pruntul Bogatului pănă în 
gura gârlei lui Andrieș şi cu Șipotele, unde cade în 

Pruteţu, însă dresele tau avut pe acele sate şi pe ezeru 

i sau furat când iau furat talharii Casa, precum au 

mărturisit megiașşii înainte noastră şi a tuturor boerilor 

noştri. Deci aceste de mai sus scrise toate să fie lui 

de la noi uric cu toate veniturile, iară hotarăle să fie 

pe hotarele bătrâne, dară a ezerului este hotarul Reante.
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Acest uric este scris din cuvânt în cuvânt dina- 
inte noastră. | 

Iordachi Canta vel logoiăt 
| Tanas biv comis am scris 

It 7261 Mai 29 (1753) 
Copiatorul şi traducătorul Tănasă n'a ştiut să traducă slavut 

para = margine, ci-i zice odată: „de la pruntul Bogatului; iar mai 
jos acelaşi cuvânt îl traduce astiel: „iară a iazerului iaste hotarul 

Reante. Cuvântul îl transcrie Pure şi Pxnre. 

a 

3. 7086 Iulie 12 (1578) Iaşi. Petru Vodă întăreşte diacului 
Stefan cumpărăturile făcute în Zăvoeni cu 780 zloți tătăreşti dela 
strănepoţii Mărinei. 

(Acta Muzeul Municipal IV, 5). 

+ llerpz Boegoaa. (it) macTite. renapz 3emau MOAA4B- 
CKon. W% NpinAc mpa Hamu Y%pe'k- n cte | mpa ro GOAorira 
n Anecita 4kru Gaaomira. envuu dsaoape np'kvnouarone Mapnnu. 

| no Hk ACBpOIo BOA HetHm HenonwvAtnn. AHHIIPHCHAOBANH. n 
npoAdai HX npagore coriunv | n AkanunS ue IIpHBHAiE WT pa3- 
ABaeie to nmana nprkeaga uk Mapuna. wm maagăro Gre | 
dana BOEROAL. WT NOARHHA CEAO WT BARON. WT HHKHOIS uacT, 
NOACEMHA Hi că MAHHOM. Ta np6 | Aaan cavsn Hauie8 ipedan 
Airak 34 Ae'k cr'k aa TATâgckHX. un gxemaac'k cavra nau 
Iezan | ditak n Sanaarua HX Hen | oana Ton c Baar wr MpEA Hahn, H Npea, Haunmu EoAkpn |. un wroa ru NIgin Ae pa Han Lopriu. n par sro Toaarp n cecrpi Hy. nacracita H Bona. H Anvuta | a'kmn ocru, euvun dănnora. ng'kvnouai Toge "Tu (MMapunu. no n Ac&pore E94R. Hi po | Aaan Hy npa- EOP GOTHunv n A AHuny, [sters H Dpoaaai HX]. GT Toro &hl- MUNHCAHAFE cEAo H vpuka CO 11040 | Buia cea wr 3ZB0t4N WT HHXHOIO IIOAORHNHH TPpu uacrru, a NpOAGAH Tux cavsu Hama INezţan Aita | aa 'mpu cr'k (adaus n uerupu Arckr) saaru 'Tâ= TăpckuX. n kzcraack. cavra Han IȚlezan Aita n sanaanvna um veH Hefloahă | 'Toru cm saaT npea nau n FIDEA, HâuinMu B0- akpu. n wrom mu NB.HAE îlpeA, Han | Kpzcruna Acuka Gakorz BEA Tux Magunu. no tn APEPOIO BOAIO. NekHA HENOMVAAEHA | H OPOAaaa tn IIpâBâa WwThuna u AkARHHa. ua Toro Eu nuca HHaro noAoBHHa ceao n vpuka | wr noacRuna ceao ABA uacTru. Ta ne 

i i 
POAdân TH cavsu namemv ÎȚecpan irak să AB'E cva | n. ue-
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mupu AtcbT 3aari Tarageny. n Ezeraacik cavra nam Ijedan 

Aid H BAMAATHA EH VCH | HCIIOAHA, TOTH. EANUNUCANNA HUH", 

cm B4aTi TAPapetux. WT HpEA Ham. H Dpea, Haunmu | Boa'kpu 

" BAKO Ad ECT EAMV H WT Mac ch EBCEM ASXOACA. MHC V 1ÂC EATO 

3115 PA. Bi. 
Tenanz geu —- Muyauatekva 

EEA AOrd$T vu. H HekdA | 
Suunume sa SpHk 

Suretul tălmăcit după cel sărbesc de loan Viadovici paharnic 

Pam publicat în Surete XIX, 111, : 

4, 7110 (1602) Iaşi. Eremia Vodă Moghilă întărește lui Stroici 

vel logofăt şi lui V. Stroici cămăraş de Ocnă cumpărăturile făcute în 

Ungheni cu 400 taleri de la Haruţul şi Găneşti. 

(Acta Muzeul Municipal IV, 6). 

Suret de pe o carte de la leremiia Moghilă Voe- 

vod. It 7110. | 

Cu mila lui Dumnezeu. Iw leremia Moghilă Voevod. 

domn țării Moldaviei, iată au venitu înaintea noastră, şi 

inaintea boerilor noştri mari şi mici. Andreica Haruţul 

şi cu tot neamul lui lonașco, și Gherasie, şi Nechifor 

Ganea şi fratesău Isak: de al lor bună voe, de nime- 

nea siliți, nici asupriţi, şi şau vândut a sa dreaptă o- 

cină şi moşie, jumătate de satul ce să numește Un- 

gheanii partea din os, pe apa Moldovii, în ţinutul 

Neamţului, atasta au vânduto, cinstitului, şi credintos 

boiarului nostru, dumsale Sfroit vel logft dreptu doao 

sute şi optu zeci de taleri bătuţi; pre toată azastă ce 

mai sus sau zis, jumătate de satu de Ungheani; şi ia- 

răş au venitu înaintea noastră, şi înaintea a tot sfatul 

nostru Purice din Stănislăveşti şi cu fratesău lonaşco 

de nimenea siliți nici asupriţi, şi au vândut a lor dreaptă 

ocină şi moşie, aşijderea dintru acelaşi satu, partea ce 

sau numit mai sus, din jumătate de satu, giumătaie, 

partea din de sus, pre atasta au vânduto boiariului 

nostru Vasilie Siroitu cămăraş de ocnă, dreptu o sută 

şi doao zeci de taleri de argintu, pre aceale de mai 

sus scrise, părți de ocină din satul Ungheanii, ca să 

fie date şi de la noi acelui de mai sus scris dum. bo-
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iariului nostru Stroitu vel lopit. şi lui Vasilie, Stroitu 
Cămăraş, leam datu și de la noi ca să aibă ei uric şi 
întăritură și cu tot venitul şi nemenea să nu s ameas- 

„tete preste cartea domniei meale. Insuşi domniea mea 
poruncescu. pis u laşi 

In dos stă nota: ispisoc ot leremila Vvd pe parte de ocină de satui Ungheaniie... „aetrecut în condicăa,,, . 
— Găneștii. Ispisocul nostru arată că Nechifor Gane are de frate pe Isac. Spiţa ne arată greşit că aceştia erau cumnaați şi că veniau răstrănepoți lui Coste Gane parcalabul de Neamţ de supt Stefan Voda. Nechifor Gane, care trăeşte pe la 1602, se dă ca socru lui C. Vodă Cantemir, care ţinea în căsătorie pe Roxana Gaie, cu care face pe Ruxanda, soția hatmanului Lupul Bogdan. 

5. Fără dată (după 7113). Zapis de viuzare prin care Nastasia vinde lui lonaşco vatav de visternicei părţile sale şi ale fratelui său Onciul din Ghigoeşti şi Bilăeşti cu 30 zloți. 

(Acta Muzeul Municipal laşi XI, 109). . 

f Ge Sao a3 Hacracira ACUKA ÎÎNApEnRA. cama CA TRopukom. CECT... B(aninc) Hi Kâko npopakom mon NpăRă uacT Sa CoTHuHu. uro ck u3eeper wr CEA9 | wr wapzuiie. n TPOAAXOM Hartie poa, Hmenuna Hnauiko avar | sa BHCTEPHHW, H 'PAROKAE NopoAakao MâCT 34 WTPHUNS EAH9 | mv pam mon. uaenum COnvaonu. na- FHX WT WEpzu, pan ă aaa, | w Aaan CEOUY Npată wrnnnv Maer Bparveu, whuvaogu cor Luroepu. | nau wr BHAzeiH. paai CEH Măcr uTro npoaakom. n 43 Fwhatuko Bran | adaus n kn'k- rută cu Gobuua (Ezc)rakom sanaaruau vcu NHHA3. a 344T BA PYRH. Hacraciu | Acukn Anapenkonu. com np'ka, Hnnnu,. Yp'k Ahnk. H fiponen cavr | Gumncon Bauer. n Toaatp n Hwnauiko cun Ta- Ephaau. n a3 Ka'rau | HANHCâkom. ca MoHk pzkay. cec. ganne Ad ck snaer, 
trei peceţi în fum, 

lată adică eu Nastasia fata Andreicăi, însămi fă- Cut-am acest zapis, cum am Vândut a mea direaptă parte de ocină ce se va aleage din sat din Obărşie, şi am vândut neamului mieu anume lonaşco vâătag de vis- ternicei; şi aşijderea am vândut partea de moşie a unui frate al mieu anume a Onului (sic) iarăși din O- 
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Dărşie pentru 30 zloți: și a dat a sa dreaptă ocină 
partea fratelui său a Onciului (sic) din Ghigoești sau 
din Bilăeşti pentru această parte ce am vândut şi eu 

jonaşco vatag şi cu cneaghina sa Soriţa s'au sculat de 
au plătit toţi banii 30 zloți în mânule Nastasiei fata 

Andreicăi denaintea lui Niniţă ureadnic, şi Procopie 

sluga lui Simion visternic, şi Toader şi lonașco sin 

Gavrilaş şi eu Catană am scris cu ale meale măni a- 

cest zapis ca să se ştie. 

Cf. Surete XX, 140, unde am publicat rezumatul adus în perl- 

Hipsis după suretui lui Gheorghe Evloghie dascal din 1787 luli 14. : 

6. 7114 Mart 30 (1606). Irimia Movilă Vodă întăreşte lul Toa- 

der Chiriac cămănariu cumpărăturile tăcute cu 820 taleri în Clopoteşti 

(Tuleşti), Măstatici, Picigani, lapa şi Borăşti de ia mai mulţi. 

(Acta muzeul Municipal, X, 5). 

Macri axisno mu. Hw Epemira Mornaa BotgoAa. renApa 

BEMAN  MOAAABCKOH.  BHAMEHHTE WHHHAM HecHA AHCTOM HâUIHA. 

BICAM RTO RA HEM B430HT HAN UTvun £r0 Scan. W% Npii- 

ao nphka Ham. Hi fipia oyeumn Hamnmbi | Ao4AdEcknmH 

soakpn rauknmn n maaumn.- Marga n ceerpu în Tvaopa. n 

"Tvaocka. n AVMHTpA Aziiepu. Hoon Komuc whvup n np'kSnvu,u 

„ Rocme KASn9T : [19 HX ACEBOH BOA HARA HEIOHVRAEHH. dNHNpH- 

CHASRANH. Hi NpoAaai | HX Npagoto wrhutiv n AEAhHiv. Henpu- 

guaie 3a norepamaeie, o umaa mp'ka'ka, uX ocre kAonoT, WT 

craparo Îlerga BOEROAH. WacT UL WT CEAO WWT KAONOTEIIA. PAEc 

_mmenver ÎVArpA HA EV MW3EPA. WT MQETAA UACT CEA UET- 

BpATAA uacT | Pa HpOAGAn  Hauuen$ g'kpnom8 Toaarpv Hupirakv 

BEAHKOMV KZMZHapIo. 34 CTo H Wei AECET TA4EpH cprEpaHuy. 

ue momaa atm ccT' H-ca m'kera Sa dani: $ noroun Wâtpa. 4 

mu pina pla hamu.-u npEA Hanau goa'kpn. | Hwonauiro 

cut CSpamu. aivk aavrepY. lo ro A0BBOIO BOA HHikHA HENo- 

HVAAE AMHIPHCHACBAN. Hi NBOAAA CEOIO HIPABOIO WTHHHV H A'EA- 

_MABOV. He NpuBHAle To HMaat AkAcEE £ro WT cTapâre Nerpa. 

BoctoAi. Tperaa ac | COT Torok cea. WT KAONOTEINA, Hd BEpĂV 

GO3tpa. n ca Mkcro 34 AH, UTE V BOAOCT Twroga, TA poe 

Aaa Tu Hauisav Bpuoav mânv TOaAEpV FHpiTak. BEAHKOMY 

BE&MEHAȘIO. Să EAHA CTOH ABA AECET 'TAAtpH. A WT TOM | TH
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DpinAc upEa, ami un mpa naunau soa'kpn Annucira Azwpa 
Mcato. uvka Pepman. iocTEAHHR. 9 EH APEPOEOAI HHKHM Heno- 
HVRAEHA.  AHHIPHCHAOEANA. n TIPOAdAa CRO4 NpARăA WTuHhv, n 
AEAHHHv, Henpuauais sa NOTEpAXAENIE. | :H Bucavăenie UTO HMaA 
ARASBE en wm craparo Gredană BoeRoAa. HN WT Henucok 84 
pasă/Barnir. uTo WHA HMaa WT renAgaa. UETRpATăa uacT w7 
cea wr Macrariu, n w'r Ilnuuranu. S$ verie Banun. n ca m'kera 
3a man, 8 p'kuk | Bpaaaa tt. Ta npoaaaa Tux nanv Toaatpv 
Rnpitak. KZManap. 3a urupu cra 'Taacpu CPEEpZANHY. HU WT Tom 
mu npinacurk mpa, Hamu un npka naunmu Boa'kpu  Kocrun 
n ctcmpă ro Gozinna. choge Bopun, uauinuka, Suv | Koge. nanv 
XVAA CTApOAV, NO HX AOBPOI BOA. HHKHAM HEDOMVRAEHH. AHH- 
APHCHAPEAHH, H NpoAdAu HX Npagot coTHunv n akaninv, ue- 
NPHBHAiE Sa Bheavwenis uro umaan np'ba;kaoa HX GOT cmapar 
AarăanApa RoeRoAi | urrapzmaa uacT, wm ceao top EOpzIpH Ha 
VET kvpviaT. Pat BHA Bopa uvA. "Ta NpoAaan Hamieav &kpuomv. 
mu nav Toaatpv Rugitak. kzaizhap. 34 ucr Atckr 'raaepu. 
CPEBPAHHĂ. HU WT "Tom. Tux npinaou'k mpa, Hamu. n np'ka, | 
Hâmnân Boakpu 'rkmioa cuz IȚlezsa. n Inreaena axa Meaann. n Aparouut ch tatuat. SHvkone dzpzmz nprbvivkoge GOana Ilvanu, 

> [ia HĂ AOBpOlo BOAIO HHKHAM HENOHVKAEHH n aHHNpHCHACEAHu îĂ NPOAdAH HX paote coThuhv | n Akanuhv. HenpuBHAie a Rue avenie «ro umaa npka'ta uk wana [vanu. wm Haita ROEROAA, 
METEDATAA ACT W9T EANOH CEAHIE. To c€ HAleNVET. tarta. Ha BEPĂV Kpăhnuyv. H ca akero 34 man S BpaaaA. We v Bodoc Twroga. Ta | npoaaan ru. nanv Toaacps Hugitanv KZM2AHagr. B4 WECT ACE Tâdepu CpeEpaNHX. ezcTaRmec'k. Ham ekpniu. naN Toaatp Kupirak Bea KAMANAD. "TA SAN44THA BACH HeiiAzita TOTH BzcH Bumenncanniu nuu'kan, 8 | pvku Pam Bzcaai, enuit= DHCAHHHM, HHo MH BHA'R&uit Hy A0Bpo Boanou TORMERV. n N94- HOH Bandâtv, a Mu Tăkoatpe n GOT ac AĂAH H N9TEpzAHAnB EcMH. Hăâuemv &'kpiomv. nanv Toaarpv  Rupitav K2AMAHapro | TOTH E&CH RHWUEIIHCANHUX Wace, SA WTPHHHH, RAk9 Ad EET. cuv H-WT Hăc SpHk. H GOTHUNH ca Raceu ASXoAoa. cuv n abmem Ero Hi vHvuarom. u npkvhvuarom. un npativp'krom. un gacemv POAV ro. KTo ch emv uaBeper | HăHBAH HN. HENOBVUIENNO Emv HHKOAH% Ha Bkku, a xorap miku BHIDENHCANHUM UacTH 34 wm WHHH Aâ ECT Hâ WacTH ra EHUIENHIEM. 4 Cop HHIDHL crogonu. 10 cTăpoav XoTrapv mokvaa. na B'kka GOXHBAAH. 4 Ha | ro ec. 

b
ă
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Brkpa Hâtmero reABă. RUweiHcânHaro Mu. Hw Eprmira Mornaa 

BOEBOAH. H Np'FEZBAIEAEHHAX. n BO AdpoBAMHHX WAAH ren atu 

Hw Eocranrun, n acăanApz. H BOPAAH BOEROAH H B'EBA Botap 

mamă. e'Bpa nana. Sprie Agopiuka. | Acan'kn 3em4n. B'kpă Nana... 

Kpcrn Agopua. ropin Seman. Ekpa nana Vecoprie rpzakaa4& 

XoTHWcKiu. g'kpa nana un Lecoprie Hu nana Heonamko npzakaaaant 

nemeucrin, gpă nana Poana. n nana per npakaasu NHono- 

rpaackuy. | ebpa nană GOpzui Teraana n npzkas4Ba Gvuagckaro.. 

B'Epa MAH BpZHORCKIH NOCTEANARA. B'kpa Nana g'kaepuu, ena'map'k: 

a'bpa nana Gumiwn Grgonu gucritapiukă. &'kpa Dana KZpZHMan4 

uamnka B'kpa nana Tanrogie | cToatnta B'Epa Nana BOpONTAP, 

KoMucaA. H Bkpa BEZCAX Eotap Hamuyk. AMOAaAaBckHX. BEAHKHĂ 

MAAHX. A 0 Hauinm mnBOPE Ko BBAET PENAPZ WT ATi Hauini 

MAM GOT HAMIerO pPOAd. HAH Nak KOro BB H36EpET | renAptM BATA 

Maui BEMAN MOAAAECTIBH, "TOT EH EMY HEDOpVUUIHA Hanlero Ad- 

ani H NOTRPBXAtnie. AABH EMY AGA H vp'EriHA. NOE u coBH 

kvnuA na c&ou ripatii nun'k3u. a Ha aBawiu kpknocr n NOTRpză- | 

EH EZCAMV EHLENIHCanHOAAv | BEA Rau ccmn Hauitmv BrEpuomv. 

Hu noumtnnoav BoAtpiiv nduv Grponu BrânkoMV A0rod;erv, nH- 

CAPU. HM mauiv [euaT SĂBEBATI KZCEMAV HCTHAHHOMV AHCTV Ha- 

uemv. mucaa AnmuToie oy rac, A'BT —+3Pai. Mapr A AHH. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Iw Eremia Moghilă 

Voevod, domn "Țării Moldaviei, înştiinţare facem cu a- 

ceastă carte a noastră tuturor Cui pre dânsa vor căta 

sau cetindu-i-se o vor auzi; adică au venit înaintea 

noastră şi înaintea tuturor alor noştri moldovenești 

boiari a mari şi a mici Magda şi surorile ei Tudora 

şi Tudosca şi Dumitra, featele lui lon comis, nepoate 

şi strănepoate lui Coste Clopot de a lor bună vreare 

de nime silite nici învăluite şi au vândut a lor direaptă 

ocină şi moşie din direase de întăritură, ce au avut stră- 

bunul lor Coste Clopot de la bătrânul Petru Voevod, 

partea lor din sat din Clopoteşti, unde se numeaşie Tu- 

leaștii la vârful Ozerului, din a treia parte de sata 

patra parte, aceaia au vândut-o la al nostru credincios 

“Toader Chiriac, marelui cămănariu drept o sută şi opt- 

zeci de taleri de argintu; carea acea parte iaste și cu 

loc de moară în pârăul Ozerului. Şi iarăşi au venit



— 12.— 

înaintea noastră şi înaintea boiarilor noștri lonaşco, fiul 
Suratei, nepot Călugărului de a lui bună vreare de 
nimeni silit nici învăluit şi au vândut a sa direaptă 
ocină şi moşie din direase, ce le-au avut bunii lui de 
la bătrânul Petru Vodă, a treia parte din acelaşi sat 
din Clopoteşti, la vârful Ozerului şi cu loc de moară, 
care-i în ţinutul Tutovei; aceaia au vândut iarăşi la 
al nostru credincios pan Toader Chiriac marelui că- 
mănariu drept una sută şi doaozeci de taleri. Şi întru 
aceasta iarăşi au venit înaintea noastră şi înaintea a 
lor noştri boiari Anisia fata lui Isaiu, nepoata lui Gher- 
man postelnic, de a ei bună vreare de nime silită nici 
învăluită şi a vândut a sa direaptă ocină şi moşie din 
direase de întăritură şi de vis/ujenie ce au avut moşii 
ei de la bătrânul Stefan Voevod şi din ispisoc de îm- 
părțală, ce ea l'a avut de la domniia mea, a patra 
parte de sat din Măstătici şi din Picigani, în gura Bancei și cu loc de moară în apa Bărladului; aceaia au vândut iarăşi boiarului Toader Chiriac cămănar drept - patru sute taleri de argintu. Şi întru aceastea iarăşi au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri boiari 
Costin şi sora lui Sofiica, fii lui Borce paharnic, ne- poţi panului Jul bătrânul, de a lor bună vreare de nimeni siliți nici îinvăluiți şi au vândut a lor direaptă ocină şi moșie din direase de vislujenie, ce au avut strămoșii lor de la bătrânul Alexandru Voevod a patra parte de sat din Borăști la gura Huruiatei, unde a fost Bora giude; aceia au vândut la al nostru credin- Cios iarăşi lui pan Toader Chiriiac cămănar drept şase zeci taleri de argintu. ȘI întru aceasta iarăşi au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri boiari Teatiul fiul lui Steful şi Anghelina fata Melanii şi Dragoşe fiul lui lachim, nepoţii lui Fărămă, strănepoțţi lui Oana Julici, de a lor bună vreare de nime siliţi nici învă- luiți şi au vândut a lor direaptă ocină și moşie din direase . de vislujenie, ce au avut Străbunul lor Oană Julici de la Ilie Voevod, a patra parte din o seliște, ce se numeaște Iapa, la vârful Fântănei și cu loc de moară în Bărlad, ce-i în ținutul Tutovei; aceaia au



vândut iarăși dumisale lui Toader Chiriiac cămănar drept 
şase zeci taleri de argintu. Şi s'a sculat al nostru cre- 
dincios pan Toader Chiriac vel cămănar de a plătit 
toți deplin acei toți mai sus scriși bani în mânule tu- 
turor celor de mai sus scriși. Deci noi văzând a lor 
de bună voe tocmală și deplină plată, iar noi aşijderea 
şi de la noi dat-am şi am întărit înşine la al nostru 

credincios.-pan Toader Chiriiac cămănariu toate aceale 
de mai sus scrise părţi de ocină, ca să-i fie lui şi de 
la noi uric şi ocină cu toate veniturile lui şi copiilor 
lui şi nepoților și strănepoţilor şi răstrănepoțţilor şi la 

tot neamul, care i se va aleage mai de aproape neru- 

șăit lui niciodănăoară în veaci. lar hotarul celor de mai 
sus scrise părţi de ocină să fie pe părţi precum scriem 

mai sus, iar despre alalte părți pe vechiul hotar, pe 

unde din veac au îmblat. lar la aceasta iaste credința 

domniei noastre mai sus scrise Noi lIw Eremiia Mo- 

ghiiă Voevod şi a prea iubiților şi de Dumnezeu dărui- 

filor copii ai domniei noastre lo Costantin, și Alexandru 

şi Bogdan Voevozi, şi credința boiarilor noștri, credinţa 

dumsale Ureache dvornic ţării de jos, credinţa dmsale 

Cristea dvornic ţării de sus, credinţa dumisale Gheorghe 

parcalab Hotinului, credința dumsale alt Gheorghie şi 

pan Ionașco parcalabi Neamţului, credinţa dmsale Rodna 

şi pan Cristea parcalabi de Novograd, credința dum- 

sale Orăş hatman şi parcalab Sucevei, credința dumsale 

Bărnovschi postelnic, credinţa dumsale Veaveriţă spatar, 

credința dmsale Simion Stroici vistiiarnic, credința 

dmsale Cărăiman paharnic, credința dumsale Grigore 

stolnic, credința dmsale Vorontar comis, şi credința. 

tuturor boiarilor noştri ai Moldaviei a mari şi a mici. 

lar după a noastră viaţă cine va fi domn din copii 

noștri, sau din al nostru neam, sau Chiar pre oricare 

alalt îl va alcage Dumnezeu să fie domn ţării noastre 

a Moldaviei, acela să nu-i strice a noastră danie și 

întăritură, ci să-i dea şi să-i întărească, căci că el sin- 

gur a cumpărat cu ai săi drepți bani. lar spre mai 

mare tărie şi puteare a tot ce sa Scris mai sus po- 

runcit-am înşine la al nostru credincios și cinstit bo-



„ iarin pan Stroici, marelui logofăt să scrie şi a noastră 
peceate să o leage de această a noastră carte. A scris 
Dimitrie în laşi la anul 7114 Mart 30 zile. 

Pergament, pecetea căzută, Şnurul roş, pe cuta din dos stă îs- 
călit: „un Hekaa Grponu awroberă. 

7. 7124 Avgust 21 (1616). Radu Vodă întăreşte pr. lonaşco răs- 
cumpărarea ce a făcut cu 280 taieri în satul Ungheni de ia Stroiceşti. 

(Acta Muzeul Municipal, laşi IV, 7), 

„Suret de pe ispisoc vechiu pe sărbie de la Radul 
Voevod, scris în laşi de Costandin diac, din leat 7124 
Avgust 21“. 

lată viind înaintea noastră şi înaintea boerilor noştri, 
popa lonașcu și cu llarion din Rătești şi au adus îna- 
intea noastră un zapis de mărturiie de la Pătrașcu 
Başotă şi de la Ionașco Peaicul şi Ivan comisul, şi de la 
Mogâlde şi de la alţi mulți oameni buni, zicând întracel 
Zapis de mărturie precum că mai sus numitul popa 
Jonaşcu, şi liarion diaconul au întors banii înapoi, şi 
șau răscumpărat, oareşcare ocină din satul Unghenii, 
toate părţile câte au fost de cumpărătură, lui Stroici logofăt de la Haruţul și de la alte neamuri a lui din Gănești și din Tâmpești, şi de la Purice şi de la lu= nuță sau întors înapoi, doaâ sute şi optzeci taleri de argint în mânule Păscălinii, giupănesii lu Stroici logofăt şi feciorului ei lui lonaşcu Stroici, precum însuşi lonașcu Stroici au mărturisit înaintea noastră, cum că de bună voia lor, acești de mai sus arătaţi bani, doaâ sute opt- zeci taleri, iau priimit de la popa Ionașcu, şi de la Ila- Tion diaconu, și niau dat aceste părți de ocină, din satul Ungheni, ţinutul Niamţului pe Moldova, toate Cumpărăturile câte liau fost cumpărat acolo Stroici lo- gofătul, însă -dresul ce lau avut de cumpărătură Stroici logofăt pe acele părți de ocină din satul Unghenii sau prăpădit în țara leşască, însă dacă se va găsi în vreo Oareşcare vreme niscaiva direse ori la Cine, să aibă a
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să da în mănule popii lui lonaşcu şi diaconuiui Ilarion. 

Deci domnia -me cu tot sfatul nostru văzind acel de 

mai sus numit zapis de mărturie şi precum că însuş 

au mărturisit lonaşcu Stroici înaintea noastră, noi încă 

am. dat credinţă. 

Drept. aceia am dat și am întărit popii lui Ionașco 

şi diaconului Ilarion, acele părți de ocină din satul Un- 

gheanii, pentru ca să le fie lor şi de la noi ocină şi 

cumpărătură cu tot venitul şi altul să nu să amestice 

în potriva cărţii noastre aceştia. 
Domnul au zis. 

Gheanghea vel logofăt au învăţat şi au iscălit. 

|. p. gospod. | 

„de pe sărbie pe limba Moldovenească. au tălmă- 

cit la anul 1812 Mai 4. 
Cliucer Pavel Debrici 

la dos nota: „6. Radul Voevod din leat 7124 Av. 21, pe satul 

Ungheni“... „netrecut la condică“. 

8. Fără dată (c. 7124 Avg. 21 — 1616). Schimb de pământuri 

în Ungheni între Larion diaconul şi Panul. 

(Acta Muzeul Municipal, laşi IV, 31). 

Adică eu diaconul de Răteşti | scriu cum am făcut 

schimbătură | cu niște ocine cu Panul de săi | dau eu 

A Ungheani câte 2 pămân | turi Panului drept unul al 

său | dim Râteşti iară de nui va azun | ge săi dau eu 

aiurea. deaceasta scriu. 
az Diiaconul iscal 

az Corlat. 
în dos: de la Diiaconul de Răteşti. 

„ 9, 7125 Mart 20 (1617). Carte de la Steian Vodă pentru Ră- 

deni, partea lui Gh. Zmăul. 

(Acta Muzeul Muaicipa!l laşi XI, 15). 

+ Hw Grau BcHBCA, BIO MACTbiu FCAap SEmMak Moa | 

AABckoE. aAEt a BEHUT, Tewpriu 3MzB0VAz, CAVPA HOCTpA | aa Amine 

Mk. SHKZHAZ KA APE WUNNĂ UIH MOUIHA cp CATA «| PzAeun | Ae.pNTpa



MECA NApTE VIOMĂTATE NApATE AGH eve. A6 | enpk Peaenn. ulm: 

crzanva ne cr AGcVnpz pBAVIUIOARH «| CTE | Xapz. Uh AeptnTrva 

AVAGAIOU AA XEKEA | VIRAA usa | "Map. aa rp2AHHH auHILACpE Hen 

cranz. BakTr =+3pke. Meu MpaT. A 

GaM rcAap Ben. 

Boo aorger. 
“ Huka oypnkap. 

- Pecete desprinsă. 

Obs. Originalul e un falş grosolan, 

7 

10. 7129 April 24 (1621) Iaşi. Alexandru Vodă Iliaș judecă şi: 

dă rămas pe Cozma în pâră, cea avut cu popa lonaşco şi Larioa- 

diacon pentru Ungheni. 

(Acta Muzeul Municipal laşi IV, 9). 

„Suret de pre un ispisoc de I(a) Alexandru Voe- 
vod, lliiaş din lt 7129. Ap. 24“. 

Iw Alexandru lliiaş Voevod domnu ţării Moldaviei, 

iată au venitu înâintea noastră, şi a tot sfatul nostru 
popa lonaşco şi Larion diiaconul din Rătești, jăluind cu 
mare jalobă pre sluga noastră Cozma pah. din Un- 
gheani, jăluind aşa, cum ei au fostu răscumpărat alb 
lor, o parte de moşie, din jumătate de satul Ungheanii, 
partea din sus, jumătate, de la lonaşco Stroizu carea 

o parte ce are ce au fostu dreaptă cumpărătură, a fra-: 
telui său Vasilie Stroizu cămăraş, de la lonutu (Iwusus). 
comişel şi de la un îrate al lui mai mare, feciorii lui 
Purice, din Stănislăveşti, dreptu o sută şi doao zeci 
de taleri bani gata, din ispisocul de cumpărătură ce: 
au fostu avutu Vasilie Stroitu. de la leremiia Moghilă. 
Voevod, şi leau fostu datu lonașcu Stroitu, în mâinile: 
popii lonaşco şi al lui Ilarion diiaconul, dar Cozma el 
cu părţile sale de ocină, ţinea și pre atastă parte de 
moşie din jumătate de satul Ungheanii, partea din sus. 
jumătate şi au avut ei între dânşii, zi de soroc înaintea 
noastră, ca să aibă a să hrăni ei pentru acea parte de: 
moșie din satul Ungheanii, iar popa lonașco, cu Ilarion: 
diiaconul ei au venitu la zioa însemnată şi au așteptatu: 
până a patra zi, iar Cozma el nau venitu la zioa în- 
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semnată, ci au rămas de toate ceale ce mai sus scrie. 
Deci popa lonaşco cu Ilarion diiaconul, ei sau îndreptat 
şi şau pus şi ferăe. la vist. gspdz. doauzeci de arginţi, 
pentru aceaia şi domniia mea dacă am văzut acestu 
ispisoc de cumpărătură, ce mai sus scriem al lui Va- 
silie Stroicu, şi iarăș altu ispisoc de răscumpărare şi 
de întărire de la Radul Voevod, la mâna popii lui lo- 
naşco şi a lui Ilarion diiaconul şi pentru aceaia că au 

rămas Cozma de vadeaoa zilei, am datu şi am întărit 
domniia me ca să le fii şi de la noi, rugătorilor noștri 

popii lui lonaşco şi al lui Ilarion diiaconul, azaste de 

mai sus zise, parte de moșie, din jumătate din satul 

Ungheanii, jumătate să le fie lor şi de la noi dreaptă 

ocină şi moşie şi răscumpărare şi întărire cu tot ve- 

nitul, iar Cozma ca să nu aibă a mai cumpăra sau a 

mai stăpâni, nici odinioară în veaci, peste cartea noastră, 

însumi domniia mea poruncescu. 
pis u lasoh 

11. 7129 Mai 4 (1621). Zapis de danie prin care Olena lui Drăgan 

Malaiu dă danie lui Samson hiastru, părţile sale din Zubriceni şi BIi- 

şcăuţi pentru 70 galbeni luați cu dobândă de la egumenul sf. Sava. 

(acta Muzeul Municipal iaşi XI, 104). 

Aae ev Gaena dpeavkra aSu Apzran zau. ae Bansu't- 

UAVU, ACN WZHVTVA XOTHHVAVU. ul KV rue | piu aie Avu- 

mpauko mu Woonduiko tu Bactane iuni ureauna (scris cu altă 

cerneală peste un cuvânt din care a rămas silaba mne)  deuopu 

Tâp Avi Ăpzran car Xutac | Tpu „prtuiniie Ape HO MzpT'vpuien, 

KS ukcra cKpHCOpE 4 HOCPPZ. KVM AM AVAT | UIENITESEU AE Ta4- 

BEHH BAM BOVH Ataa Ivaziva qtaa manzcrup ceeTîn Gaga win | 

KV âU6A BAN. NOU 44 NAZTUT, W MOPTE A Wa kâpe v dakvT 

apeuopva mit | Gamcon Xntacrova avn Apzran Mzaan. mn nen- 

mpauetă EBAN ap HoH a4i ve SBA0r | ă NaTpa NapTe At CAT A£ 

svBpnubii, Kv Buni IM KV TOT EHHHTYA. 1UH | UVMATATE AE 

CAP AH Bansukizvu. RV EHWHU 4 KV TOP BEHHTVA. WHY 

Râca. T4p EDVMEHVA £cA Kâ CA GHEA A Af£ uuu'k. Câv A AE BHHAE 

cav Kvavwn ga di Bora | rap tv Aki HaunTE un Kv dihuopru 
Mut. ca HanBv HHut ww TpREZ th 4 | tar care cau „pu 

Surete şi Izvoade, vol. XXI. 2 

 



WZHVTVA XOTHNVAVH. A£ AUacTă MZpTVpHCHA KV cKpHco | pe noc- 
Tpa Kă ca c kpkaz. 

AT =+3pk9, Man. A 
Tuanr'k acre. nckaa 

Apzran Maaan uckăa (pecete). 
43 Ta8r8A awTăbr gropi. n ncaa. 

43 puck aitak cam uucaa (pecete). 
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in dos: 

anno tă... z05 Myxdn 703 Apaavov da Ypoaă ev3 umxovra Matw 
up ca 8, Evdonaăi, 1 devaya, v Ta woptarovs, 

pe 3Sepuukhu mu npe Hanwuknu. 

  

12. Fără an. (ante 7130 = 1622) lunie 15 Iaşi. Scrisoare de schimb îatre D. Buhuş şi Stratul Bolea, dând unul Bărgăoanii la Fălciu şi luând Răvăcanii ja Romaa. 

(Acta Muzeul Municipal laşi X, 27). 

i Emo aa. cmparsa oak u Avnva Kviap ca tu'krunk er Moina | Azia Hacracin Enrvârke, CKpielu ui MzpTropueum kv daca | ckgucoape a Hocrpa Kkvam Hm rom AE 6SHz ora HocTpA | KV dspareae Hocrgv urorizuva AVAMH'Tpauko svySui un | AM CFHMEAT 4 HocTpa AupEnrz wuniz miomamrare | AE 
pazkaniu ut cun'T$ „pui univrva Poma | Hvavu auur ui kV AdT Wwauz arpenrS counu MIOMATATE AE car ut ca Kama Hzgrzwaniu “A Wa | HSTSA dzauitoavu ae aukema ckpiem WH AH | Tokmana Hocrpa docrav Cagun NPBKECRVA, | un Avva Npa%ECKVA cz ca tie, VHac ton. di, 

V
P
 

CEAEIJIE 
2 Roneap,. 

Ilpameckva cena. Heka4 (pecete). 
43 Avnva kSnap. nncay, 
43 ASiiva Ipzătecva uckaa (pecete un lup ; ă. n.) a3 Grparva oa'k kwnap, nekaa. (|. pecete), 

în dos: fipE ivaaTrare Ac Panzkau, 
Obs. Stratul sin Bolea e amintit î Tomşa din 7130 Aug. 4, Surete VII, 199 In Surete II, 133 am dat textul în transcriere; aic chirilice, fiiad anterior lui Vasile Lupul. ; i îl dăm în 

n ispisocul tui Stefan Vodă 

m
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13. Fără an (ante 7130 Aug. 4— 1622) Iuli 9 Iași. Zapis prin 

care Stratul Balea vinde lui D. Buhuş jumătate din Răvăcani cu 49 

matce. 

(acta Muzeul Municipal laşi X, 28). 

3 Erro aa erparva Boa n Avva Knap ca kh'krn (uk) 

moa Epuna azipa Hacracin Enkvakc mzpropuchai kV | sacra 

CRpHCoapt a HOCTpZ EVA 4 RAHAVT pareavii | ocrpv av Av- 

MUTPannko EVVUl WISMATATE A€ | ceaeipe PzBaHanHAop ue tace 

A uwanvrva | Pomanvavn annrz Bpneewp, niTpv naTpv Sti At 

MaTut | Ka c XE AVMUCAAE AEP'ENTZ WUHNZ LH EVANIZ | pzrvpz 

KW TOT REHHTVA [IDE Man Mape KpEaHHUz | BatvTam audcTa 

cRpicoape tun Hat dive Mle | Utunae uH „pi ToKMaaă HocTpa dpoc- 

av | cagun Ilpzeckva uim avnna Îlpameckva ca ca pie, 

V rac IA $, 
43 AVVA RVNAp (HcaA, 
aa Ilpzweckva nenăa, char (pecete). 
a3 Avuva Ilpzkrekva Hckaa (pecete un lup 4. n). 

a3 Grparra Boa Kvnap HCKAA. 

  în “dos: Pzezkanin; — npe mvmzrare A6 Paezkanu. 

14. 7132 Ghenar 27 (1624) Iașii. Radul Vodă întăreşte lui Ga- 

aril Capşea pitar stăpânire în Stroești pe părțile luate de la Costin 

„pentru o datorie. 

(acta Muzeul Municipal Iași, IV, 10), 

+ Hw Paqva BOEROAA. BXÂIO MACTÂIO FenApZ B3tMA4n (sic) 

ww npiuac npka hau, n pa, Scaun | Hamumu goa'kpu. Tae 

apua Rank. nur. un Sasogaa. NpEA Hamu. tai Banc, 3a | 

caearkmeacrao wm Bounux npkanin. n Aral A0BpHx Ha Bacaie 

mzamau. H gacaie | Pomzuea. n gacaiz Ropnau, n Îwhanuko cTe- 

“mepkuva. n Bacale BaPAHU, H Adanutoa | W'T XOoMHua. A XHAHII 

PoRva wm Gmpoetn. n mona Iconauko 97 "am. H nona Lauropie 

TH | u WWT HUH AIOAH ASEpHX. take npinae np'Ba, Hui. ocTuN 

ca ena er Aouua | azua zgura. npeSrca. paai EARA Azana. 

UTE ECT AZER VH KANLERH NUT. | CA NEPHA AEerET Tadep cpei- 

P&HHX, A Că TU BOA. d GOHZ BZCTAA0t Fi AGA CBOIO | IpaRor 

WTPHUHIO hi ABAHatiV. Ea. HBRBÂlo WT CEAO CTGORH. ca Ba- 

ce AOXOACM, | H MAi Ada EV. EAHă Nâp(a) Kamen, A4€HoB0. 

wpkhogahu. pĂAN NET TâArp. HHO iH | tAKO VBMAFEX9A, TTOE BHUI-
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MHCAHOE. TORMEKAS. ME HU, d TCNAEMA. NAkHX | WT nac 
AaA0X04. H noTepzAukom. Enuipeueinom8 Papua Raumin. nur, 
Toa | pom. ca mnp'keie ca Bec npikoa wr ceao Grpoeiun Ha 
Moagcak, n moa nap(a) Rame sa manu | . Kako Aa ter av u 
4WT Hâc ca BACEM ACXOAOM. H HN HARPO AA c He SaHiuacT, 

Y Idc BAT. =+3paB, Le KS 
PENAHA KABa4, Pecete în ceară roşie ştearsă 

Avmurpauno ÎȚlezan gta awrgr. 
— A EgenkH 

Iv Radul Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ță- 
rii (Moldaviei), adică a venit înaintea noastră şi înain- 
tea tuturor alor noştri boiari, Gavril Capşea pitar şi 
arătat-a înaintea noastră un zapis de mărturie de la 
foşti militari şi oameni buni, anume Vasilie Tălmaci şi 
lonaşco Stejereanul şi Vasilie Bărlici şi Daanciul din 
Homiţa şi Hilip Robul din Stroeşti şi popa lonașco dea- 
cole, şi popa Gligorie tij şi de la alţi oameni buni, cum au venit înaintea lor Costin cu fămeia lui Dochiţa, fata 
Măricăi preuteasa, pentru o datorie ce iaste dator dânsa 
Capşei pitar cu 15 taleri de argintu şi cu 3 boi; iar 
ea s'a sculat şi a dat a sa direaptă ocină şi moşie o. 
jireabie din satul Stroești cu toate veniturile şi a mai 
dat lui o păreche de pietre de moară preţuite drept 5. 
taleri. Deci noi cum am văzut acea de mai sus toc- 
mală între dinşii, iar domniia me iarăşi şi de ia noi datu-i-am şi i-am întărit mai sus scrisului Gavril Capşea, pitar acea casă cu jireabie cu tot venitul din Satul Stroeşti pe Moldova, şi acea păreche de pietre de moară, cum să-i fie lui şi de la noi cu toate veni- turile și altul să nu se ameastece. 

în lași la anul 7132 Ghenar 27 
Domnul a arătaţ, 

“Dumitrașco Stefan vel logofăt. 
| —- -Dobrenchi 

———————
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15, Fără dată (ante 7134 Ghenar 10). Dochiţa fata Salomiei 
vinde lui Gavril Capşe pitar partea sa din Stroeşti cu 50 taleri. 

(acta Muzeul Municipal, laşi. IV, 33). 

+ Mata ev Aoknua dăra Goacairn. mBpTvpueeekv er kv 
utcT | Banc aa iev. KVM cv Ac EvHZA (E) Mk Ac Humene 
SM AEMBATA | Hiue puiipecvpaTz. dm BanavT a mk Anpkara 
couinz tun | mouie A car At Grpoei en naprk aznemrb 
Goaoaien | a Tpeta mape AE GOUÎHZ ui A€H BaTpa caTvavi ui 
AG | RZA, tu ACN MOapa Li AEH YZACIpEV 10 AEH EAYPH 
AE | H9pn. KV "POT EEHĂTVA. WUH W am BZAHAVT duâcTz GOUHNZ | 
avu Taggua Ranten. nur. Arpenr unse Ac Taarpi Ban rara. | 
Ai Mita AAT Baii POL, ANA AEHHalHT'E yionz | mvava. gacu- 
ai Taamau. uni a avu Bachaie Pamzuiuea | ulh 4 AVvH BacHait 
Pomzuruca | un a avu Eacnair Kopnau ae azutan, un a Gre- 
mepanv | avu Ac akca'E. una Aanuvavi aci Xoatnia, mi arme | 
men Act Gmporpi. uri ÎGOHauiko Ae akoak. tun Mau Wa | Menu 
EVHH av docr „ph TOKMAdă HoacTpă. LUI NpE Man măpe map | 
TVQE, UI KPEAIHUZ VCVUIAY Ul AN€lți WAMENA EVHH 'Touu | nie- 
MELHAE NpE auscP BaNHc, Kă ca AEZ AU date Ul Alpte | Aoat= 
HECKV Npe AuacTa WulHz czH Xie HekazriTz. | AN eku, 

43 tacuaie Pumzuuta. 
| | a3 Bacuaic Taamau nekaa. 
Obs. in doc. următor dia 7134 Ghenar 10, Radul Voevod întăreşte 

cu uric această vânzare, - o 

16. 7134 Ghenar 10 (1626) Hărtău. Radul Vodă întăreşte lui 
Gavril Caşpea pitar cumpărătura. făcută cu 60 taleri în Stroeşti de Ia 
Dochiţa fata Soiomiei. , 

(acta Muzeul Municipal laşi IV, 11), 

+ He Paasa Boegoaa. Biz maci TCNApA 3tMan MWA- 
AABCKOE, 60% pina Np'EA Ham. | A npka Hauinan awaaate- 
kumH. Boa'kpu, cavr nam Tuspua Rame rin. cz eAnt | 3anue 
3a ce'kArreacrao, wm Bacaie mzamau, u wm Bacaie Pomzuluea. 
H WT Bâcaie Kophak WT Ahukâu | ui WT GTexepanva WT7 Ta, 
H GOT AdHUVA, GOT XOMHUA. HU WT Avva GOT Ta. H wm mona | 
Gr Grponpu. n cor Foaie ww Tai, H 47 Mori Ar. 
ACEpH n crâpu. nhcatatun | n ce'karmveacmeorain, 8 mom aartue, 
Kao Kvnua -wui ces'k 607 mpa Mu. TQETăa | UacT 34 WTHHv. 
wr ct4o Grpoetpu. umro Ha p'kkv Mooagaga. 8 goqocr Gvuaa-



CROE | WT BaTpv cea H WT 1104. 5 WT CTAB. H COT HHIDHY 
EpVAoRE Sa manti | uro Ha Mwagqatik. wT na Aoknua, Awuka. 
Goaoita. pai: WECT AECET ITAA. | HHO Mn BHA'EBIE 'roT 3anne 
34 CR'EACTEACTEOTA (şters 11) WT 'TOAHRHX AAH. | AcEpn. a mn 
ErkpoRagom uk. HU WT renABMH. FIDE AdAH H NOTEPAAHAN ccmn | 
caSst naum. TaBpua kanw'E. min'm. Ha 'Toa 'TprTaa uacT 34 r= 
Hiv. Wr ce4o | Grpoeipu ca MAnHH. n cz BPVACEE H cz Bec 
BHXOA. AKOX Ad CT EMV pată | WTHHHaa. H AEAHHHaă. Bikv- 
maci ca Back AOXOAOM. HENOpviuiiitv, He | Koant. Ha &'kru. 
H HN AG Cc HE VMHUIAET, H H4K HE BZALT, 

TEIIAZA Ka3aa, V XpaAzv. 3944. reni, 

Pecetea căzută 
Avmurpamko. jean Bra awrgr. vu. = Tomaa 

lo Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
Moldaviei; adică au venit înaintea noastră şi înaintea 
a lor noştri moldoveaneşti boiari, sluga noastră Gavril 
Capșe pitar, cu un zapis de mărturie de la Vasile Tăl- 
maciu şi de la Vasile Romăşcel şi de la Vasile Corpaci 
din Lăţcani şi de la Stejeranul deacole, şi de la Danciul 
din Homiţa, şi de la Lupul de acolo şi de la Popa 
din Stroeşti şi de la lonaşco de acole și de la mulți 
oameni buni şi bătrâni, scriindu și mărturisindu în cel 
zapis cum a cumpărat singur el denaintea lor a treia 
parte de ocină din satul Stroeşti, ce-i pre apa Molda- 
viei în ținutul Sucevei, din vatră de sat şi din Câmp şi 
din hăleşteu şi din alte vaduri de moară ce-s pre 
Moldova, de la Dochiţa fata Solomiei pentru 60 taleri. 
Deci noi văzând acel zapis de mărturie de la atâţia oa- 
meni- buni, jar noi Crezut-am lor şi de la domnia mea 
încă i-am dat şi i-am întărit înșine slugii noastre lui 
Gavril Capşea pitar pe cea a treia parte de ocină din 
satul Stroeştii, cu moară şi cu vaduri şi cu tot venitul 
ca să-i fie lui direaptă ocină și moşie cumpărătură cu 
toate veniturile nerușeit nici odănăoară în veaci; şi altul 
să nu se ameastece; şi altiel să nu fie. 

Domnul a arătat. In Hărlău 7134 Ghenar 10. 
Dumitrașco Ştefan vel logofăt a învăţat. 

—- Tomaa
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17, 7134 Ghenar 14 (1626) Hărlău. Radul Vodă întăreşte lui 
Gheorghiţă Jora stăpânire pe Bleşcenăuţi şi Zubriceani, la Hotin, răs- 
cumpărate de la sf. Sava din laşi, plătind datoria de 1090 ughi făcută 
de Olena lui Drăgan Mălaiu. | 

(acta Muzeului Municipal laşi XI, 17). 

+ Hw Paqva BRoegoaa. Bile MacrTilo FenApz Seman Mwa- 
Aagckon, wi npinae nprka, Hama | n rip'ka, vehmu Hauinan a604- 
AdBCKHAH BOA'EpH BEAHKHAMH H MaAHMH, MAE | nun nat erv- 
MENV H BZCRAMV CAHOpV VW'T CPA MOHACTHP CTH cagaa | Wm par 
IAUUCKOH, “H'BRHM  HENONVRARIN AHHDpHCHAOtANN, H Npoaan uk 
NpABad | WTHHHY H RHKwNAEHiE. NOAOEHHA W'T BEC CEAO BAELIUEHZVU,H 
H ue | PRpaTaa uacT WT svBphukin, HK CT vw BAGOCT XomHH- 
CKOH. CA Bic Npuko | A9M. Ta npoaaau câvSu Hatuem Luwpruuu 
Mopk. Dani EAHA TO vru MoATH | uro TOTAA NOAOBUHA ctav 
HatuurtiavuH. H WeT&pzmaa uacr W7 ce4o | 3vBpuu'knu. a'kure 
MOCTARHA BARASA. AO Kăâwregu wr cTu (Gana | Gaena una 
Alparanu m]zaar. n ca chae ui AvmnTpaue n Iohamko. n 
Bac(h)aie paai eA(Ha cTo vru 04TH. 82) Ahn Taunap ROEBOAji. 
ax caSr Ham Luwpriun Aiopk | gzcr (aack n noeparua 'rorn 
EăwnHcănu nHWk)3u. p. vru ROATA E2 prkH tm H REC 
czEopv | wr (crun Gagaa. wr np'ka Ham. une PENABMH) Izko 
VRHATEXOM HX A0BpO BOANOE TORME | Henaza (3anaaTt, n mb 
TAROXWAEE H COT Hâc A4A40X0m)uH norepzAuxom caSsn nam F'ucogruu, 
MRop'k | . na ma noaonuna (wm) ceao Bacwmuenzvu, n uerepzraa 
uacr wr 3vapuubuu. | na Tipeene. KAkO Aa tcT car u ww 
TCOACBAH. Npagă WTHHH n aEahunV., n BukVnAcnie | ca Bac'bm 
ACXOAOM. MENOpVIUEHV  HUROAHE Ha E'ERH. H HN AA C HE vAH= 
IDA€T. mpa, cum | AHCTOM renAgâmu. 

Y Xapazv —3pA4. Pen Ai 
Tenaz ka3a4. 

Awmurpauino [kan ea awrgr. 

Pecetea desprinsă — Gaga 

lo Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu donan ţării Mol- 
daviei; adică au venit înaintea noastră şi înaintea tuturor a 
lor noştri boiari a mari şi a mici rugătorii noştri egumenul 
şi Cu tot săborul de /a sfânta mănăstire sfântul Sava din 
fârgul Iaşilor, de nime siliţi nici învăluiţi și au vândut a 
lor direaptă ocină și cumpărătură jumătate din tot satu
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Bleşcenăuți şi a patra parte din Zubriceani, care-s în ţinu- 
tul Hotinului cu toate veniturile; aceale le-au vândut slugii 
noastre lui Gheorghiță Jorea pentru 100 ughi de aur; 
carea acea giumătate de sat Bleşcenăuţi şi a patra 
parte din satul Zubriceanii, fostu-le-a puse zălog la 
călugării de la Sfeti Sava Olena femeaia lui Drăgan 
Mălaiu și cu fii ei Dumitraşco și lonașco şi Vasilie 
pentru 100 ughi aur în zilele lui Gaspar Vodă. lar 
sluga noastră Gheorghiță Jorea s'a sculat şi a întors 
acei de mai sus scrişi bani 100 ughi de aur în mânule 
egumenului și a tot săborul de la sfeti Sava denaintea 
noastră. Deci domnia mea cum am văzut a lor de bună 

"voe tocmală şi deplină plată, iar noi așijderea şi de la 
noi dat-am şi am întărit slugii noastre lui Gheorghiţă 
Jorea pe acel jumătate de sat Bleşcenăuţi şi a patra 
parte din Zubriceani pe Terebnea, ca să-i fie lui şi de 
la domnia mea dreaptă ocină și moşie şi cumpărătură 
cu toate veniturile nerușeite niciodănăoară în veaci. Şi 
altul să nu se ameastece înaintea acestei Cărţi a dom- 
niei meale. 

Domnul a arătat. în Hărlău 7134 Ghenar 14. 
Dumitrașco Ştefan vel logofăt.  — Sava 

Obs. Gheorghiţă Jorea parcalab de Hotin ținea în căsătorie pe Avghelina fata lui lrimia Băseanul uricar. 'rîp'ă == pântece. 

Este și un suret: 

„dia limba sărbască pe limba moldoveniască sau tălmăcit de mine lon Stamati biv vel pitar în laşi ia 1817 August 24, 

  

18. Fâră dată (e. 7134 — 1626). April 12. Bărgăoani, Cerceta- rea ce o fac la Obărşie în pricina unui heleşteu între Ioan şi Necoară de Răteşti, râaduiţii boeri lonaşco jitaiceriul şi Gorovei. 

(acta Muzeul Municipal laşi, XI, 103), -- 

Muascruge wu ASmunare Acamue ca Xiu azpita | avmn'raa CANATOC, AEM Inge mzpii aa. KSM av ecnum | deucpiu aSu Hoon A wBzpuic mu K8 Hekoapa ae Parau | k8 uunerurz Kaprrk” mapin aa, ka ca COKoTUM KS | Wamsun Bvhu. Mita A pe „AnpeuSp. nemo | xzazipus AEH  GOEpzauie. u'k$ suc tkoapa ka 48 uunSr | WH EA KS AAHiuin, AcH Shatas ASH Ile 
——
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An __BOAZ. AbH AOMbita | A2NTAI0. trapă bon d COKOTHT KS S7. 17 
oameni 85. e | witamu. ae npe „prnperop iai adaa(T) KS 7? 
wameu Bu. un | KS cSdsaereae noacrpe KSm Hekoap na$ mun. 

unu 4$ aeSr ca Huu | w mpa aa aduca XzazipeS ue 445 e3uT 
| aoessota as guogiu ASu Huon | pe „pn Snazae A5n Alezgan_e EOAZA AH ACMNItA 
| penmara per d REST | că duri Akai cokoTnT um neaTStaaa un 
i am ada _4£ 'Tâdtpi | B2TSUH,__IuH _r_MOAoBOAU_AE Ep. in Su 
| MOAOROK AE MHAh__E'Eou | ui _P, CAZHANH, uri SH NO40B0K At 

| „55 BPANSA_IUH__A,_AE_MUPUZ_AE |_cak4g, Wu _r._cau_A€ DZcAT,_A'E 
TACTa AA ung mapiu Tăqe | kaqm adsaar 8 cSăaertae noacrpt, 
Aaplid ASMUTAA Ben. dau. kSm Ba Hi | Bora Mapiu maa. c4 du 
MZDItA TA CAUZTOC. XE aMHH, 

| 

    

rue $ EzprawWanu, art. Ei, 

Man mnu posnn Mapiu aa. Hwnamro FurnnurkpSa un 
Topoeen As iuhp Mapin Taa,. 

3 peceţi 
Cf. Surete XX, 139, unde Pam dat în regeste dintr'un perilipsis ve- 

„chiu, datat ca dia 7113, nefiind cunoscut tot conţinutul. lonaşco Peaicul 
jitnicerul trăeşte pe la 7134 supt Miron Barnovschie, cînd fusese cele 
2 domnii ale lui Stetan Vodă Tomşa, 

19. 7134 (1626), Hotarul Străoanilor şi al Coţmăneştilor, ales 
de Corpaci vornic, 

(acta Muzeul Municipal! laşi XI, 16). 

— 14 odgoni şi 3 stănjeni i pol parte lui Pascal 
„ot Străani. 

— 13 odgoni şi 3 stânjeni i pol parti răzeșilor ij 
ot Străoani. 

— 6 odgoni și 20 de stănjeni parte lui Grozav 
ot Coţmăneşti. 

— 6 odgoni şi 14 stânjăni parte Jorăi din Coţmă- 
nești. 

BRAAET =+-S3pâA,. 

„fac sălişte Străoanilor preste totu 27 de odgoni şi 13 
stănjăni i pol, odgonul câte 22 de stănjini socotitam 
den na şese parte şi denacincea parte gumătaate sau 
vinit 6 otgoani și 7 stănjini. 

13 odgone şi 12 stănjini, satul Cotmănești totu şi



Sau vinit a şes parti și denacince parte gumătaati sau 
vinit 3 odgone şi 6 stănijini. 

In dos aota: | 
XorapSa us av XoTraparv gepnukva Kopnaun. Aa Crpăann, tin 

Aa Reumsneipn. AkT =p3po, eg. ă (= 1662), 

20. 7136 Ghenar 20 (1628) Iaşi. Miron Barnovschie Vodă în- 
tăreşte schimbul tăcut între Ştefan Boul visternic în Ungheni şi între 
diaconul Larion în Răteşti. 

(acta Muzeul Municipal Iași IV, 12), 

Hw  Mupon Bapnoneriu  Mornaa BOEBOAA. BX Atacrito 
renApă BEm4u | moaaagckon. ww npinae mpa, namu n np'ka 
Scumn Hauinmu | moagatekuatn  Boa'kpn. Aapiwn aitakoi. cuz 
Tzune EnSk Mu | kSa. npkwnse Kocre nekna HENONSAAEH anu= 
pHCHACBANH, Haz flo | er Acăpoto Boak, Baku, cgoer npagaro 
write .H A'kanun$ | n HekSnaenis, uro nekSnna wr Ilzezauna. 
knikrunrk Gmgou | uoae aorăer'kca. n wr cub eră GORauIKO Grpohu, 
WT 1IO40EHHA ceao SH | ritann wm nuhaa ac oaia, n Tu 
WT NO40BHH4 "Toro ceao SH |! ritrann. GOT BHUINAA uacr 4ETEOATaa 
dac uro 5 Boaocr N'kmusa. na Moaaoeik. Ti | u uacr. | us- 
Mbivau ca cavra Hat IMecan cena Hova nem. n ca cECTpu er 
Magia | n Ilagackuea u Gara. a wun aaan Aapneoncen aîta- 
KoNS, wTrhunS | paai wruun$ uro umaa BukSnaenie wruă uk Hosa ucr. wr xapSusa n wm | non Îwnauiko cun raaknm. v „ceso Paren. tao c'k u3nepeT, HHo Pcemn take | vena bxoa n Ba A0Bpoio Boa'k 'mokmaa$. 4 renARmu. n com ac Ad4H HU nor- EPAAHAĂ | ccmu caSsu namemw Ijezan Bova n cecrpn um. Ha TÎH WâcTH &HUINHCANH, KAKO | aa ec um npagaa Grhnv ca a CEA ACXOAOM, H Hi Aa c he vmniuacr npka, cum | aneTw na- Wen. 

CâM renAnz Beaka. v AC AT 3048. re, ki 
Pecete căzută 

Io Miron Barnovschi Moghila Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei; cum a venit înaintea noastră şi. înaintea tuturor alor noştri moldoveanești boiari Larion diaconul, fiul Tâmpei, nepot Micului, stră- nepot Costei, de nime silit nici învăluit, ci de a lui bună
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voe şi a schimbat a sa direaptă ocină şi moşie şi Cum- 
părătură, ce a scumpărat de la Păscălina, cneaghina 
Stroiceoae logofeteasa, şi de la fiul ei lonaşco Stroici 
din jumătate sat Unghianii, din partea de jos jumătate, 
şi iarăşi din jumătatea aceluiaș sat Unghenii din par- 
tea de sus a patra parte, ce-i în ţinutul Neamţului pe 
Moldova; aceale părţi le-a schimbat cu sluga noastră 
Stefan fiul Boului visternic şi cu surorile sale Maria 
şi Paraschiva și Safia; iară ei au dat lui Larion dia- 
conului ocină pentru o casă, ce a avut cumpărătură 
tatăl lor Boul visternic de la Haruţul şi de la popa 
lonașco fiul lui lachim, în satul Răteșşti, câtă se va 

aleage. Deci domnia mea cum am văzut a lor de bună 
voe tocmală, iar domnia mea şi de la noi dat-am şi 

am întărit înşine slugii noastre lui Stefan Boul şi su- 
rorilor sale pre aceale părţi mai sus scrise ca să le fie 
lor direaptă ocină cu toate veniturile; şi altul să nu se 

ameastece înaintea acestei cărţi a noastre. 

Insuşi Domnul a poruncit. 
în laşi la anul 7136. 

Ghenar 20. 

Este şi un suret „scos di pi sărbie moldoveneaşte di pi un is- 

pisoc sirbesc de la Miron Barnovschi Movilă Vvd dia leat 7136. 

Ghenar 20.« 

„acest ispisoc sau tălmăcit aice în siănta mănăs- 

tire Neamţului din porunca sfinții sale părintelui chir 
Paisie, la veleat 1780 Sept. 20. 

In dos stau notele: 

— a) „zapis de la Diaconul pre Ungheni.“ 
— b) „Miron Barnoschi Movilă Vvd din leat 7136 

Ghenar 20“ (e slova polcovnicului Pavăl Debrici ot 

Mitropolie“. 
— c) „au adus acest zapis Larion diaconul den 

Răteşti şi au luat 2 zapis a Haruţului de zălog ce au 
pus parte lui la vist. din Rătești, şi un zapis popii lui 

lonaşco ot Rătești şi 2 zapis domneşti unul a Haruţului 
şi altul a popei lui Ionașco ot Răteşti.“
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21. Fără dată (ante 7136 April 28). Dania Stancăi Murgoceoae 
cătră nepotul său Ifrim în Bălăceni şi Zmiiani. 

(acta Muzeul municipal Iaşi, X, 30). 

T Ev Granka uSnanaca ASu Mspreu uar ocT ABOpHHE. | 
CKpIV UIH Mzpripucec(kv) rw uecrS sanne aa mev A€e BSH4 Boa | 
A ME A€E HUME chanT Hnue *MpecSpar ue A€e BSHz Boa Ak | am 
AdT WIH am AspSur. npe nenorSmev npe Hăpum un nge Xia | czv 
Heksaak KkS a avk Aupk(nrz) napre A€ wunuz un memie Ann ha- 
axuku | Ann 3Muian ES Tor BennrSa nen'rps esaersa mer un a 
NZpuu | unaop mien. nenrps kzu ev Ha(w akv)r aauu Beuopu cz 
Xie ASn Aepk(n)r ape | mu memie KS mor Benursa. A€pe(u)r a- 
ukra- HHME cz HS ansa | HHUE Ww TphkEă a cz MECTEka HHUE Apa 
Wp% «| BE. 1apă | une Ba 3.. crpnta a Mk TOKMAAZ UHM AApe ue 
am AaT er | HenoTSaSn Hădpua. cz yie 'rpekaar inu anabrema | 
AE acra cpr ui MaprS(pn)ceckS Annaunrrk eSpopuca fInnua | um 
nona Hwn Ae amerau mi nona TaRpua A€e Tzpsin. uu Apzran | Ae 
3meiau iun PSunu AHiakSa un Aasap [aruu un Tanropie | nenors 
car, mn Hwhamko ask. mu AvmuTpauiko eatra | mi 'TnuvruBau 
iH Henorzea flurenfra un MSauu wmen ESuu | nana Bă (a)ue mn 
Bânhc AomneckS. un km nSe mn neusunae. 

43 Gratka Hckaa, 

. Patru peceţi în fum. 

  

22, 7136 April 28 (Iaşi). Miron Vodă Barnovschi întăreşte da- nia ce a făcut Stanca lui Murgoci vornic cătră nepotul său Etrim, în Zmieni şi 2 locuri de casă. i 
(acta Muzeul Municipal laşi, X, 6). 

T Hw Aupon Bpnogenu Mornaa RoeRoAa. BIR Macri TCNApa 36MAH MwaAagekon. wx npinae npka namn. [un npkA Hanau Ro- akpu. cavsu name. Edpum croannuea, wr ceao BaitanH, n cua ere | Nukvaat. n npnuecua npka, renAgau. EAHH Sânne a cR'kAu- TeacTao, wr np'ka nona | Hwu wm BmeraHu. H nena Laguna wr Tzpsiu. n Aparan wr Bmeranu, u wp upkA, Pvuun. Aitak |n Aasop Caru. un Tanrepie. u Hwnauke Aasa. n Avmnrpauko Teatr. n Tuu'ThEau | n finunua n SInreanua, CHUĂ mncatae ta rom 3anuc, Kako npinA€ npka, numn. Granka | Krkrunk Avprou, ROPHHR BHRiuiu, HEKHM HencuvAena. AHHNPHEHASBaHA. na no | cgoen. AcEgo BOance, H AGA, WHâ H nNOAMHAsBaA, Ca EAHa uacr sa WTHHNV, WT ceas Baui-
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tdHi HX | v Baccr Twrogekou. eanko ch u3RkpHT uacT EH, Pad wHa 

npoAaan, Buvk ch Gdpemu n chA er | Hnkvaa. RE 34 Auie 6ro nBz 

WeETARAEHIE rpEkoa EH. îi pOAHTCAEM CBOPAMY |uU Aa BzAGTr eu 

NAMAT. TAM MH ARO VEHA/EXOA EH AOEROROANCE Aaanie. rent, 

REpO | Bâkom. H WF Hac ete ASAOXOM. n vip'nikom, cavsu Haul, 
Epum creannuta H cuz er. HkVaa | Ha Ta uacr 34 Wruno wr 

CEAO Baita, KARS Aa BZAET HA NpAk WTHHV, H AdâțicH von [ui 

NOTRPAMALNIE. CA EZCEA AOXOAOM. HENOGVULENV. HHROAHX. Ha EEkH, 
H THX AGA H 10 | 'TEpZAHAn fean cavr Ha Haulnm Edpum n Eparu 

Ero SIABVA CTOANHUEH, H ApPBrAH APMBIUEA. HA | ABA Macro a Ac= 
MOBE, W7 Tor cEao BAraHH. WT NOAOBHNA CEAC HHXHA UT0 Kenia | 

HA i, Hg non AvmnTpv. n Spar tr Mocacatu, wT BapBapa Aouka Te 

AEPI CTOANHRA. PAAi | AERAT AECAT 3A4T TATAPCRUY, TOT paAi RAko 
Ad S2ACT HM TEK AB MECTO 34 AOMOBE | w7 ceao Baitanu. - npata 

W'THHUNV H ABAHRV n VAHk, H BHKVOAENIE, H NOTRPIXAEHIE, CA RZ- 

CRM | Npuxoă dA HENOpVUIER HHKOAHX Ha REKH. A HH AA € HE VMHLUIAETe 
FENAHZ RABAA, fue S rac rapas. dn. Kh AHu 

AvatuTpaniko Ilea eta awrwd'r 

Pecetea căzută Caga 

lo Miron Bărnovschie Moghilă Voevod, cu mila lui 
Dumnezeu domn ţării Moldaviei, cum au venit înaintea 
noastră şi înaintea a lor noștri boiari slugile noastre 
Efrim stolnicel din satul Zmiiani, şi fiul său Nicolaiu 
şi au adus înaintea domniei noastre un zapis de măr- 
turie de înaintea popei loan din Zmiiani, şi denaintea 
lui Rugină diac şi Lazor Gătin, şi Gligorie şi lonaşco 
Lazia, şi Dumitraşco Teleagă și Tiştiban şi Anniţa şi 
Anghelina, astiel scriind în cel zapis cum a venit îna- 
intea lor Stanca, cneaghina lui Murgoci fost vornic, de 
nimene silită nici învăluită, ci de a ei bună vreare şi 
a dat dânsa şi a miluit cu o parte de ocină din satul 
Zmiiani, care-i în ţinutul Tutovei, câtă i se va aleage 
partea ei, aceaia a vândut-o dînsa nepotului ei lui Efrim 

„Şi fiului său Niculi pentru sufletul ei şi întru iertarea 
păcatelor ei şi a părinţilor ei, şi să fie ei pameate. Deci 
noi Cum am văzut a ei de bună voe daanie, domniia 
mea am crezut și de la noi încă am dat şi am întărit 
Slugii noastre lui Efrim stolnicel şi fiului său Neculai
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pe cea parte de ocină din satul Zmiiani, cum să fie 
lor direaptă ocină și daanie şi uric, şi întăritură cu 
toate veniturile neruşeit nici odănăoară în veaci. Şi ia- 
răşi am dat şi am întărit înșine slugii noastre lui Efrim 
şi fratelui său Albul stolnicei și Drăgan armăşel, pe 
doao locuri de case din același sat Zmiianii din jumă- 
tate de sat din jos, ce a cumpărat lor... popa Dumitru 
şi fratele său Molodeţ, de la Vărvara fata lui Teleagă 
stolnicel pentru 90 zloți tătărești. Drept aceaia cum să 
fie lor ceale doao locuri de case din satul Zmiiani 
dreaptă ocină şi moşie și uric și cumpărătură și în- 
lăritură cu toate veniturile neruşeit niciodănăoară în 
veaci. Şi altul să nu se ameastece. 

Domnul a arătat; în laşi la anul 7136 April 28 zile. 
Dumitraşco Ştefan vel logofăt Sava 

23. 7136 Iunie 23 (1628) Iași. Miron Baraovschie Moghilă Vodă întăreşte schimbul făcut între Gh, Jora parcalab de Hotin şi Solonca Pilipovschi dând '/, din Zubriceani pentru '/, din Biijcenăuţi. 
(acta Muzeului Municipal Iaşi XI, 18, 

7 Hoo Aupen BapuoRckiu Aloruaa BOEROAA, BXIIS MACTIR Pen 
APR BEMAH MWAAARCEOH, | wi npinae npkA, Ham. n np'&A Hauinmu 
Bcatpu. Haui &kpuiu goakpuu rewprie | mopa nzprzaas XoTiHekiu. no 
ED ASEBOI ECAR HHRHA HENOHS%A aHHnpuen | acgan n cxTraopuut 
n3aknuz. ca Goasaa, cecrpa TlnannoReniu, ca HX pa | Rin uk wm. 
HHH. H. AFAHHH. Hi Aaa Hanu Boakpuh Buiunucai Vewprie Aopa. nzp- ERAAB | ckeer npager wrunv n (loc g0l) uerapaTraa uacm wm ceas 
Bv&puuknu. a na Coama cecTpa IlnaunoRekie Aaa em H3Mkuo 3a 
H3MWEHO ueTrEpăTaa uacmr WF cEAo | BanătuuHăvu. HHO Mi rako Bu- 
AERUL HA ACEBOROANOIO TORA H AATSĂHOR | Sanie wP renABatu, 
EDER ASACĂoA, n noTapzănkom, Boakpun Hâuiemv Bnuipeuci | Fewp- 
rie Sopa NApKZA4R, 'Poa UETEPATad UAcT WT7 Cao SAXUHHZVU,. Kako Ad ECT EMY H WT Hac npatăa WTrHHih n H3avbienie ca Eee AOko- ACM. -HENOpV | UU6H& HHKOAHKE Ha B'RKH. H Hh Aa c He VAHiuarT. 

cam FenAuz Reaka. V Idc AT <3pas, n kr. 
Pecetea domnească aplicată pe hărtie romboidală, 
T Iv Aupen RapneRekiu Alerunaa ROEROAA. —r Baacie 
PENAGp 3EMAH MOAAaRekoH. Cap de bou
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Iw Miron Barnovschie Moghila Voevod, cu mila lui 
Dumnezeu domn ţării Moldaviei; cum a venit înaintea 
noastră şi înaintea a lor noștri boiari, al nostru cre- 
dincios boiarin Gheorghie Jorea parcalab Hotinului, de a 
lui bună vreare de nimene silit nici învăluit și a făcut 
schimb cu Solomca, sora lui Pilipovschie, cu ale lor 
direapte ocine și moşii şi dat-a al nostru boiarin mai 
sus scris Gheorghie Jora parcalab a lui direaptă ocină 
a patra parte din satul Zubriceanii, iar Solomca sora 
lui Pilipovschie datu-i-a lui schimb pentru schimb a 
patra parte din satul Blijcinăuţii. Deci noi văzând a 
lor de bună voe tocmală și paşnic schimb, de la domnia 
mea încă am dat și am întărit boiarinului nostru mai 
sus zis Gheorghie Jora părcalab acea a patra parte din 
satul Blijcenăuţi, ca să-i fie lui şi de la noi direaptă 
ocină şi schimb, cu toate veniturile neruşeit nici odă= 
măoară în veaci. Şi altul să nu se ameastece. 

Insuși domnul a poruncit. 
în laşi la anul 7136 

lunie 23 
—- Viasie 

Nofe. In dos: na uesnrnocr man AvmnTpv Bta awrbr A 
AROPHNZ V ABIUKOH BEMAn. â3 HcRaA, Ilzrpamko awrăr. 
(în nefiinţa milei sale pan Dumitru vel logft la Curte, ci (e dus) 
în ţara Leşaşcă, eu am iscălit Patraşco logft) 

»Hăă, Bv&phukiu,. 1 Basuiunnavuu, 

este şi uu suret: 

„din limba sărbască pe limba | moldovenească sau 
tălmăcit | de mine lon Stamati biv vel pitar | în laşi la 
1813 August 24. 

aaa e 

Ă 24. 7137 Dechembrie 10 (1628) Iași. Miron Barnoschie Vodă 
judecă şi dă rămas pe Ionașco Marmure şi ai lui în pricină cu Varvara, 
fata Telei, pentru satele Romănii şi Zmienii, pe Simila la Tutova. 

(acta Muzeul Municipal laşi, X, 7). 

$ Hw Aupon Bapnogekie dMoruaa BOEROAA. EXiP meri Pea- 
- ABE Seman MwaAagekon, wt npinăouk | npka, renAgau n npEa, gz- 
Rm Boakpi renAgAM, BEANKHAMH u Maaumu, Bzptapa Acuka Teak
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eroanuk. | n akroegi en ESubaau nuTzpra. n Bakapia Airak. n 'Tt- 

râack sa anuem npka, Hamu ca Hwnamko | MapmSpe n cx BAT £ro 

AMiepk Spnkap. n cz kemnar um Toaacp. n TUR ca Macva n cz &- 
pum n ca nnuk | past um. paai cani aanni Ha noroi Ganaa 
pekzii ÎwHawko MapmSpe ca sparoge ero H cz pă3kuu | ere Kao wuu 
HMAIST NOACEHHA HA ROAk Gmnaa. d FzpRapa ca 3EToB EA. SKASAM 
Henucok | aa ki n aa depal WwT CTonouHRuare SHKA PenABAAn 
Epemira (Morhaa BROEROAa Kako Teraack Eapkapa | Acuka iat cCToA- 
nu n Stroa en că Toat Mugprou n ca HiknTra anpoa, n ca MMeacAru, 
merpăpea | n cz non Takpha sm Fepman n cz ApVrUX pa3ky HM. 
paai ceao PSmann. n paai nOaoRHHa WT ciao ZMiranu | 4 socTfaa Tora 
EApBapă că 3&TOR 4, Ha TH Abai BHIINHCatHy. 84 uTo WHA HMaăa 
nPHBHAIrAX 84 | Rnexnu. ir crapari IleTpa LOEBOAA, Rako KSNHA Wu 
si rea croanuk, wr Epum XSpS Rh& Bta Agopunr. | Tom ceao PS- 
MAHÎH. H NCAGBHHA Wr ceao BMI. 4 cz Bec MPHXOA,. HHO FOCNOACT- 
BâMH VBHAByom 'Tor nenucok | sa 'r'kx wr Eprmia Meornaa ROEROAA. 
H ApVr HCHHCOR WT HocTaNTHH BROELOAA. 4 PEOACTEAW. EHA'EXOM Bo 
fCT Npaga Kvne | no Tea cPoannk. . TOT cea PSAaHIH i Toa N9- 
AORHHA ceao wr Baita. ă Iwnauko dlapmspe ca | Bparu ro un ez 
EZCHX PASBUIN HM B0€TAA WP B&CErO HAIIEPO BAKCHA. 4 Bin AEpaau 
NOACRHHA | wr cec Amira u noacguna wT7 MAHU. UTO EVAVT Ha 
XoTap Amiranum, a EzpBapa ca 3kroR en wnpa | anaanck n noceratuau 
con depz 8 Bucrkp renABgmu. Ei. saari, "km PAAi Aa UMART wnu 
AEpXaTu | mor ceao PSuauin n ca Mani .uTo SVAVT Hă TOT XOTap 
H NaKHX IOACRHHA WT ceo Bta, CX MANHH. Ha | CANA. HK UMAR, 
H BVAUIE Ad HE HMAIOT TECATH Ha HHX A HE AcCBiEaTIi pasi cia TEA 
HHkoanX Ha Ekku. | ebuniu, n nn Aa c he Sanularr. 

HCV I4c€ BAT, —3p43 Ati 
Gam renana geaka. Avanrpamko Ilea Bea awrăr vu, 
Pecete în ceară roşie, desprinsă, hărtie —e Bopaknva 

romboidală şi căzută vata, 

In dos nota: Ispisoc sărbăsc de la Miron Barnovscehie Voevod, tau cumpărat Tele stolnicul de la Ifrim Hurul vornicul sat întreg Romănii pe Simiia despre soare apune şi pol sat Zmienii despre soare răsare ce să împreun hotarăle în apa Smilei precum sau părăt Varvara fata Telei şi cu gineresău Butumaş cu lonaşco Marmure şi cu Albul şi cu Ifrim şi sau rămas să ție poi de apă din toate vadurile de Smila. 

lo Miron Barnovschie Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei; cum a venit înaintea
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domniei noastre şi înaintea tuturor boiarilor noştri a 
mari și a mici, Varvara fata Teleai stolnic și ginerii ei 
Buciumaş portărel, şi Zaharia diac şi s'au părât de 

“faţă inaintea noastră cu Ionașco Marmure şi cu fratele 
Său Mierea uricar şi cu cumnatul lor Toader; şi aşij- 
derea cu Albul și cu Efrim și cu alți răzeaşi ai lor, 
pentru nişte mori pe apa Smilei, zicându lonașco Mar- 
mure cu fraţii săi și cu răzeașii lui, cum ei au jumătate 
din apa Smilei; iar Varvara cu gineril ei arătat-au is- 
pisoc de pâră şi de ferâe de la sfânt răposat unchiul 
domniei meale Eremia Moghilă Vodă, cum s'au părât 
Varvata fata Teleai stolnic şi ginerii ei cu Toflea Mur- 
goci şi cu Nechita aprod şi cu Molodef şetrărel Și Cu 
popa Gavril ginerele lui Gherman, şi cu alalţi răzeaşi 
ai lor, pentru satul Rumăni şi pentru jumătate din satul 
Zmiiani: şi au rămas atunci Varvara cu ginerii ei pe 
acei oameni mai sus scriși; căci că dînsa a avut di- 
rease de cumpărătură de la bătrânul Petru Voevod,: 
cum a Cumpărat tatăl ei Telea stolnic, de la Efrim 
Hurul biv vel dvornic, acel sat Rumănii şi jumătate din 
satul Zmiiani şi cu tot venitul. Deci domnia mea cum 
am văzut acel ispisoc de pâră de la Eremia Moghilă 
Vodă şi alt ispisoc de la Constantin Voevod, iar dom: 
nia mea am văzut cum iaste direaptă cumpărătură 'Teleai 
stolnic acel sat Rumânii, şi acea jumătate de sat din 
Zmiiani, iar lonașco Marmure cu frații săi şi cu' toți 
răzeaşii lor rămas-au din toată a noastră leage; deci 
ei să stăpânească jumătate din satul Zmiiani şi jumă- 
tate din moara, ce va fi în hotarul Zmiianiior; iar Var- 
vara Cu ginerii ei s'au îndireptat și a pus șieși ferăie în 
vistiiarul domniei meale î2 zloți. Drept aceaia să aibă 
ei a stăpâni acel sat Rumânii şi cu mori ce vor fi în 
acel hotar, şi iarăşi jumătate din satul Zmiiani cu mori | 
pe Smila care le au. Şi mai mult să nu aibă a-i părire 
pre ei, dar nici a dobândi pentru această pâră nici o-. 

- dănăoară în veaci vecilor, şi altul să nu se ameastece. | 
Singur Domnul a poruncit. 

Scris în lași la anul 7137 Dec. 10 
Dumitrașco Stefan vel logft a învățat.  —- Borăleanul 

„_ Surete şi Iavoade, vol, XXI. . 3



Obs, Pentru spiţa lu: Mera Marmure uricar ct. Surete XVII 
prefața pg. XXIX. Ispisocui nostru întregeşte această spiță: 

  

Marmure 

lonaşco, Miera fată 

Marmure Marmure = Toader 
uricar 

25. 7137 Mai 13 (1629) Iași. Miron Vodă Barnovschie dă bi- 
sericei Uagureşti casele lui Mihai diac, luate pentru viclenie, 

(acta Muzeul Municipal laşi XX, 1). 

+ Hoo Mupon Bapnoeckin Mornaa Boegoaa Biro acrito 
VENApZ BEMAH MGDAAaBckou, adecă domniia mea mam mi- 
lostivit şi am miluit pe besearica Ungurească cu neşte 
casă ce au fost a !ui | Mihaiu diiac să hie besearecei 
Ungureşti date aceale case (şters iar) şe nime | nit o 
trabă să naibă cu casele lui Mihaiu diiac pentru căt 

-sau aflat | viclean domniei meale şi ţărăi, det să naibă 
nime nit o treabă | n's dajnic, nit un om să naibă nito 
treabă făr pișcopul de Bacău | şi nime să nu cuteadze 
a să amesteca înnaintea cărțăi domniei | meale n na 
ut Suuunre (şi altfel să nu faceţi). | 

Gaa renauz araba, (insuşi domnul a poruncit). 
u las lto 4137 Mai 13. 

Pecetea ceară sfărmată. 
În dos nota cu litere latine: 

Movilă Vodă 1633 (7137) 1629 -M 
Copia cu litere latine scrisă de Ce 
în buletinul lon Neculce IV, 239, 

danie pe un loc de ia Bar novski 
ai 13. Cî. Surete ms. XLIIL 521, 
rchez diacul de divan s'a publicat 

  

26, 7139 Mart 11 (1631) Iaşi. Moisi Moghilă Vodă schimbul făcut între V. Talmaciu şi E Drăgiganeite 
b 

măn, Secul pentru Drăguşanl. 
(acta Muzeul Municipal laşi IV, 13), | 

_ „Suret de la Moisăiu Mo hilă Voe Mart în! | Vloisăi g oevoda, vIt 7139 

meale, şi înaintea: boerilor noștri mar(i) şi mit 
„ȘI inaintea: > no ŞI mic(:), sluga noastră Vasilie Tălmat şau adus un zapis. de (), sluga 

Facem înştiinţare precum au venit înaintea domniei



de la rugătorul domnii meale, Gheorghie egumen, şi de 
ia Macarie ce au fost dichiu, şi de la ermonah Andriiu, 
duhovnic şi de la ermonah Varlaam şi de la proin e- 
gumen Theofan şi de la Nechifor şi de la tot soborul, 
de la sfânta mânăstire ce să cheamă Săcul, unde iaste 
hramul taiare cap. a sfântului loan Botezător, scriind 
aşa şi mărturisind întru acel zapis, cum că sau tocmit 
ei de a lor bună voe de nimenea siliți nici asupriţi, şau 
făcut schimbare cu sluga domnii meale, de mai sus 
scris Vasilie Tălmat, şi iau dat lui giumătate de sat 
de Drăguşăni, cu loc de hălășteu şi cu moară, și cu 
tot venit, iar sluga noastră Vasilie Tălmat au dat sfn- 
tei mănăstiri... de sat drept schimbătură, det domniia 
mea dacă am văzut acel zapis de schimbătură, şi a- 
tâța marturi mărturisind întru acel zapis şi domniia mea - 
am crezut şi iam dat şi iam întărit lui pentru aceaia 
acea &umătate de sat de Drăgușăni de mai sus scrisă, 
ca să fie şi de la domniia mea dreaptă schimbătură şi 
ocină şi moșie şi uric de întăritură slugii noastre /ui 
Vasilie Tâlmaă și giupânesii lui Sultanii, cu tot venitul 
nerușuit ni odănăoară în veaci, şi altul ca s nu s mai 
ameastece, preste carte noastră. | 
„Sau tălmăcit de Evloghie dascal It 1766 Sept. 17. 

27. Fără an (după 7139 Martie 11). Vasile Talmaci face tes- 
tament lăsând toată averea lui femeii sale Soltana, 

(acta Muzeul Municipal laşi IV, 32). 

T data ce Var rpeuinT mn makaToc dzpa Marvpz, 
AUEPEVA  AfcVHTOBIOAVH | imn qomnvavu  Avanzszvavu Hocrpr 
Ic8 8; anvae Baciaie 'Taamau, mapTv | pie bar kv uacra Ac: 
Mah ckpicoape a. mb kvm ev aviz moaprk mb am aAzcar |! ca 
A Goarana acm naprik mk manzeripen Cahvavi. ue ca Ba 
ankue neiPpv Ha | ut căMTem ckpuiua aa nom'Eannt un namitTe 
dă AHVA. uIH Hăm MAZTIT 46 | cz auBz 4 AA a4 MZHacTipe cz 
MAZT'kekA A “TOATE BVBATEAE | WI CA ANBZ 4 AZ rpii tiH a 
Ma Komaaa aaa mb Goarana | avnz ceăpiutiia ab. rap 
AAN BHME Ar dpanin mich ca ae Henomii | ca Hanga am'kce 
“TER 44 GVROTEAE £H We ROP Npicoch Ha da dacaT | cau yie Goa
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Tanti ui Kvkoantaop ei Macracie un AMzpikvuri | un Hpimitn. 
KBNE dm KEATVUT EV MVATE EVKATE 4 A0p IHTpY AZ%AH. | un 
ARM EAHAVT UN HElpe Bin Ataa Rorhap. ue a'kv docr Atenge 
moulia | a0p. rap dspaunaop mie un HENOUIA0p TvTvpop Atu 

„AACAT eV Map | 'Tk awk ae counua AH Porvanzeţi "KV kvpue 
UI EV AMopi „AH Bp2 | AZIjEA ARTE AE Mie. kacz Xie 4wp w- 
UIHZ, fdp KV AATE | BVRATE uul PAMZUIE ue E0p Yi cz Hiv iaz 
hiuc 60 'rpkez bpauin | acu. -uu HENOUIH UE CA MA KOMZHAE 
Goarana un cz Ah mana | Tipen, Hp WUHIE Bă CTpIKA auacră 
Aâpr â avk aviz moapr'k mik cz XiE HEEPTAT AE MACTHR ACMIIvA 
Avmuzsav Ie Xe. ui Ac npkkvpaTa | avainara M4HKZ, cBiHuien 
CAME UI AE Ei B&PXOBHHX ariocroau | ui AE TH WPEUH ui czaTv 
MiTev Hikeu. un ae TOWN cBIHUÎni. | ui A€ Vi NAKATOc ka MiHE. 
uit ca die roaetar „n Hvaa ueaa | uz av BzHavr npe XC A 
TpYII A9k. A4CTA MADTVpICECRV KV dracTaA | . ckpncoape. | 

43 Bacuaie Taaaau, Hckaa un DHCAy caat (şi am scris însumi). 

pecete 

  

28, 7141 Ghenar 29 (1633) Iaşi. Alex. llieş Vodă judecă şi dă rămas pe Dragan Malaiu în pâra cu Gh. Jora parcalab de Hotin pentru Blijcenăuţi şi Zubiceani la Hotin. Se pune ferăe, 
(acta Muzeul municipal laşi XI, 19). 

-$ How Aacăanaps Hanau Boegoa. BIR MacTitte renapz 
BEMAN  MWAAABcKoH, wx npinaouik pa | unamn un n'a, Nad= ini Boăkpu. caSra pam Apzran Alzaar. n ena EP AVAEHA n AETI BX. n reraa | 34 Anu, np'kA ham Ha caSra n Eoa'kpun$ Hamemv, Tecoprie opa nzprzaăt paan Mo ceas EAniu | uknzSuu H AdAH METEpaTaă uacr cea wr aSipnu'biu. uro cv Bz Rage XoTHHckon$, | uro 'r'ky wrnunu e'kue nocmagatiu BARAGA, AO CTaa dAHCTHp. pikomia cTu caza | wewpennar wr CpEA Tpar rackAx. BA ABA HEAtAH, paai ceai atckr vru, ă Alta Ha Adgara | NBSH Hâ AH Ad EBA TEX oTHHHH HBPHBAeHM. Kake cR'E a krea- CTBOBAA NpEa ham |-n wuv n macennks Huien8. 'Tumodrio ErSMeN Ww Toa cra. MHeTHp. h Bec CABOp, Kako | Brie Bo ca HCTHHE TAKE. WM HEPEMENHA . Upr3 An, CEAMM A'kTu. n cae ue NAăTHAn msi, | cr'ku muemup nano cc a TAK CTa MHCTHȘ Hmaa Beata 'rkrorp 
Haret. paai Thy nnsu, S4HEX n Wwhu BasBan WT rvyun e acAaii, | no umkie WHH 'Toanko Tkroruo. ă wnu gacțoTr'kr-
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npoaataru T'Ex oruunu, u wapiraacrk | Decoprie Xopa nzpkzaat. 
NAEMEHUR, Aparan Masa. n Ka TEX WTHHHH. WT 'THH ka= 
ASrtpu | 84 EAHO cTo VTH AOBPHĂ. Ad HE SUT HAR APAN "TA. 
Hi AXDAA CBE CON EX WTHÂHH | HM czmEopHA cent AMORE H cTa- 
EoBE n cScuan. a eraa Bu uk. win mkraack paaui iky-] 
WTHHUH. HHO FCIABMH U ca NătwhA caB'ETom, Sezaakom. n 
MIPAREAHHHM CZAÎEM, Hi NOCTABHYOM AGZ | PANORH Atih H en er. 
GOanin n a'bTum HX Ad EPATHTA 'THX IINSH. BMUNHCAHNHL H CR 
E BpATHA, | a HH'k makHK HOCTABUROM Hai. AHB. H VEzAHXOAL Hy. 
AIE EzeyoIpVT Kaavrepu 34 Hf AoRpa Boa, | Aa Bparuru nu 
NH3H, WHH -A4 RpATHT, Ă Ka4Srepii AA BEPATUT KOpaBH DHSH. 
sro, H CBE KEATO | Baie EP UTO CATRODHA NA AMORE H HA CTA- 
BOBE. H HA CRE UTO CON TĂET. CR ALIA 70. | Hi CBE He Bparna. a 
ANTE 84 W3NNOR. NOCTARHXOM HA AHZ Ad MpÎHAET HA AHZ Aa 
gparur, n cec | Henpinaouut. a Tewprie IRopa nzpraaan. tin nt 
AX H WEpr3 AH UETHPU HEAEAN, hi căe He pin | pork. mika 
past ă Apzran Azaaro n mea er GOacna u a brn îx wun socraau 
OT ANS, H GOT ec Sakon |. a FBopa mzprzaat. vnpagnacr. n 
MOCTABHA cogn dbepzI0. Ad AzpuT "kk OPRAH. a ca Bac'km 
Ask | 40. n Aa ne atat” Man Teramue HHkOAHk. Hi Hi Aa c 
HE SAHiaeT, ! 

TCIAHZ piu. V tac A'k Ba. Ten E, 
Pecete ceară roşie desprinsă — Bperk A aairan 

lo. Alexandru lliiaş Voevod, cu mila lui Dumnezeu 
domn ţării Moldaviei; cum au venit înaintea noastră şi 
înaintea a lor noştri boiari,. sluga noastră Drăgan Mă- 
laiu şi fămeaia lui Olena, şi copii lor și au părăt de 
față înaintea noastră pe sluga și boiarinul nostru Gheor- 
Shie Jora parcalab pentrii jumătate sat Blișcăuţii şi 
dat-a a patra parte de sat din Zubriceanii, cari sânt la 
ținutul Hotinului; care aceaie ocini îost-au puse zălog 
la sfânta mănăstire numită sfântul Sava cel sțințit din 
dricul târgului Iaşilor în doao săptămâni pentru 70 
ughi; iar Când nu va da banii la zi să fie aceale ocini 
pierdute, cum au mărturisit înaintea noastră și părintele 
şi rugătorul nostru Timofteiu, egumenul de la acea sfântă 
mănăstire şi tot săborul, cum fost-a cu adevărat așa. 
Şi a mai trecut peste zi şeapte ani şi tot n'a plătit
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banii sfintei mânăstiri, cum iaste ştiut şi aceia boia- 
rilor. Astiel sfânta mânăstire a avut mare pâră şi Cer- 
cetare şi mare pagubă pentru acei bani, căci că şiei 
i-au luat de la Turci cu aslam. 

Deci având ei atâta pâră, iar ei vrut-au să vânză 
aceale ocini şi aflatu-s'a Gheorghe Jora părcălab, vărul 
lui Drăgan Malaiu, șia cumpărat aceale ocini de la a- 

„Cei călugări pentru 100 ughi buni, ca să nu cumpere 
jalți oameni străini; şi a stăpânit tot el aceale ocini şi 
făcutu:și=a..el...şi..case. şi. hăleşteae.. şi. vecini şi Când_a 

“fost acmu ei s'au părât pentru aceale ocini. Deci dom- 
niia mea şi cu al nostru sfat judecat-am lor cu dirept 
judeţ şi pus-am lui Drăgan zi şi fămeaei sale Olenei, 
şi Copiilor lor ca să întoarcă acei bani, mai sus scriși, 
şi tot n'au întors, iar acmu iarăşi le-am pus lor zi şi 
am judecat lor, că dacă ar vrea călugării de a lor bună 
voe să întoarcă lor banii, ei să-i întoarcă, iar călugării 
să întoarcă Jorăi banii lui, şi toată cheltuiala lui ce a 
făcut pe case şi pe hăleaşteae şi pe tot ce vor spune ei cu sufletele lor şi ei tot n'au întors. lar acmu de iznoavă le-am pus lor zi să vină la zi să întoarcă şi tot n'au venit. lar Gheorghe Jora părcalabul el a aş- teptat și prespre zi patru săptămâni şi tot n'au venit, Pentr'aceaia dar Drăgan Mălaiu şi fămeaia lui Olena şi copii lor, ei au rămas din zi, şi din toată leagea, iar Jora părcălab s'a îndireptat şi a pus sieși ferăiu să stă- pânească aceale ocini şi cu toate veniturile şi să nu „aibă a se mai pâri niciodănăoară ; şi altul să nu se ameastece. - | - 

Domnul a zis. în lași la anul 7141 Ghenar 29 

— Criste Dămiian 
Este şi un suret; 

» Din limba sârbască pe limba moldovinea | scă sau tălmăcit de mine loan Stamati biv ve] itar |! în laşi la 1817 Avgust 24. | P n 

  

patr
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29. Fără an (d. 7087). lonaşco Ciomartan vinde lui Leontie 
Natul o vie la Oncea drept un bou şi o vacă şi 50 vedre via, - 

(acta Muzeul Municipal laşi IV, 30). 

Ge Seo aa Ionauko uwuzpran, crpuv n amaprSpncecnS | 
KS UECT 44 AEV SANHc. KSM 440 EZUAVT 4 AMA Bit. Uau ABS 
dă | car aa GOanua mn 60 am ezhavr aSu Ancourie peuopSa | 
Marsavn mam ASGOT AE 44 AzHicBA a Boa: 4 KpaB. UN W am 

| BAHAVT AE EVHA BOA MA ACU BEM TORMană. AS i NA due 

EHTE 94 ASWATr Ka cam AA AH Bapă | AE EAape Ae Eh. 
202 PZANARĂ. Aula HE Ac | Te 'mokmana. Acu HHmME AE Wamn- 
HHH HOUITpH | câv A cEMHHUHA- HOacTpz Kă CZ HAHBZ A CA MEc= 

| Teka. Kzut 60 44 EBHAVT AE BVHA BOA MA. At | HNTA 
BAe Ha avu Aku, ac dĂveren tun Ti | pacna wr mam. 
WIN âV doc „pui TokMasa HoacTpz ui Got | UA E Aznvuutia 
AFDEN du Hume kA ca H8 ca sau | a'bcmente npecTe auecT 3annc, 

2 peceţi în fum (un păun şi o monogramă) 

în dos: En Ac aa wiuu'k 

Obs. Ciomartan vătag se întăineşte martur în zapisul din 7087 
(Surete II 233), 

30. 7143 Iuli 6 (1636) Iaşi. Zapis de danie prin care Simion 
Gheuca med. lasă partea lui de avere soţiei sale Maricăi. 

(acta Muzeul Municipal Iaşi X, 9), 

Adecă eu Simion Gheuca medelniceariul cel mare, 
scriu şi mărturisescu cu cest za | pis al mieu, cum eu 
mam lăsat de bună voia mea, giupăineasei meale Mă- 
ricăi cu partea | mea din bucate şi din tot ce vom a- 
vea giumătate ca: să mă comănde cum se cade | ca 
pre un om, şi ce să vor prileji datorii, iarăş să. plă- 
tească din ce va pri | sosi de pamenți, iară ce va mai 
prisosi, şi de datorii după pamenți ca să | aibă a da 
pe la mănăstiri, săm îacă Slujbe, şi sărăcăuste, cu 
bucatele | meale, iară giumătate din bucatele noastre 
Și din tot ce vom avea, să fie par l tea giupăineasii 
meale Măricăi, ca să s hrănească până unde va vrea 
Dumnedzău | de va fi vie, iară după moartea ei, săi fie 
şi ei de comăndare, şi de pamenți, | aşijdere de un sat



anume Băcanii cu mori şi cu tot vecinul ce ne iaste | 
Cumpărătură înpreună cu giupăineasa mea. iarăş lam 
lasat să fie a ei, cu tot veni | tul să naibă nime nic O 
treabă cu acel sat, direptu aceaia nime din fraţii | miai 
sau din nepoţii miei, ca să naibă a mai pără pre giu- 
păineasa mea Mărica, | pentru bucatele meale, ce au fost partea mea giumătate sau pentru acel sat, că: | că mam lăsat ei să mă grijască, şi să mă comănde, dintre mulţi boiari ce au fost | dumnealor de faţ, când au făcut acest zapis, dumnealui K'koş şetrariul cel mare, şi | dumnealui. Răcoviţ. Cehan logofătul, şi dumnealui Toderaşco logofătul al treile | şi Caracaș ușeariul cei mare, şi Apostol ce au fost pitar, şi lonaşco Prăvălie, | şi alți boiari au fost, dez cine să va smenti din fraţii noştri sau din sorori | sau din nepoții noştri, şi va vrea să părească pre giupăineasa mea după moartea mea | pentru bucate, sau pentru acel sat, acela să fie tră- Cleat, şi proclet şi să fie | ucis de domnul Dumnedzău și de prea cins(ti)ta maica lui Hs. şi de toţ svenţii şi să | aibă parte cu Iuda şi cu Ariia, și să naibă loc în pământ, a veni după mene, de | acasta mărturisescu cu sufletul mieu, şi eu Borăleanul uriCariul am scris ca - să s| ştie. - 

pis u las vit 7143 luli 6. Simion Gheuca vel medelnicer (|. p.) 
Chicoș vel şetrar (|. p.) Răcoviţ Cehan logofăt (. p.) | 

az Toderașco tretii logofăt iscal (|. p.) Eu egumenul Gligorie de Rătca şi noi mărturisim I. p.: $ cita NEMAT A0HâcTHp pzuka.) az Borăleanul uricar iscal (|. p.) | lonașco Prăvălie (|. p.) 
————— 

31. Fără dată (c. 7143 = 1635). Avg, 15. Zapis de datoria lui Patraşcu Ciogole parcalab de Hotin cu 500 lei cătră Pon Mustata. (acta Muzeul Municipa! Iaşi XI, 102). ! 
T Ilarpawko Woroark BH& acră, nzpkzaaR XOTIHckin, Aav 4 1 KV acra | expicoape ti sanne 44 Mit, KV CANT Aarop
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Avmucaau avi %3on Me | mada nv vinu cSTE Ac acu. uni am'k 
HE TATE TORMAAA CAN AdV BANI | Acnain uinui cSTe At Acu. kapiu 

MAL Ve cKpHV, A£ ACTaSt AH dEFVCT | AcH WIHCNpBStU Ai AH 
uiHUI ASH, Kapiat CZ -AHIIAE „AH EL BI4E 4 AVH | reMap. ca aBeai 
ai dau maaTa Anat, . 

VW rac, 48, Fi, 
Iamrgawmko Voroau GH8 40r4T Hekaa. 

In dos: A0.PSauH AE AH BATVU 44 AAT e Mvcrada den 
Ban ue ckpuv pu Sanuc, Nos. E. 

iscălit turceşte 

32, 7144 Maiu 14 (1636) Iaşi. Vasile Vodă judecă şi dă rămas 
pe Gh. Goga şi ai lui în pâra cu nepoţii Cozmei, care capătă daanie 
de la surorile iui, părțile sale în Tăoşti, Ghibarţ şi Găneşti ot Vaslui, 
Se pune ferăe. 

(acta Muzeul Municipal laşi VIII, 3). 

Iw Vasilie: Voevod, gospodar zemle Moldavoscoi, 
iată au venit înaintea noastră și înainte tuturor boerilor 
noştri mari şi mici Gheorghie Goga şi fitorii Fătului şi 
Petriman şi cu popa Boţul şi sau părât. faţe înainte 
nostră cu popa Stratulat și cu fratesău Gheorghie, 
fitorii Anghelinii Septelicioae şi Grigorie fitorul lui Du- 
mitru, și cu Macoveiu nepoţii. Cozmei și a Vârvarii 
pentru oarecare părţi de moșie din satu din Tâăoşti i 
Ghibarţu şi din Găneşti „ce sânt la ţinutul Vasluiului, 
zicând acești mai sus scriși omini Că li să cade să ţie 
ei acele părți de moşie, pentru că ei sunt m(ai aproape) 
neam, Cozmii şi Vărvarii, iar popa Stratulat şi Gheor- 
ghie și G(rigorie și) Macoveiu au arătat înaintea nos- 
tră un ispisoc de la M(ron Bărnovschi) Vodă şi un 
zapis de la Cozma şi de la Vărvara scriind şi mărtu- 
(risindu cum) ei de bună voe lor au dat danie acele 
mai sus scrise părți de moșie din Tăoşti şi din Ghi- 
barțu - şi din Gănești acelor mai sus scriși popii lu 
Stratulat și lui Ghiorghie fitorii Şeptelitoe şi lui Grigore 
fitorul lui Dumitru şi lui Macoveiu nepoţii Cozmii şi 
Vârvarii pentru sufletele lor și a părinților lor, det 
domnia me am Zudecat după obiceiul ferii şi aşe am
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aflat că nu s cuvine ca s stăpânească acele mai sus scrise 
niamuri ce se cade să stăpânească acele părți de moşie 
popa Stratulat şi Gheorghie şi Grigorie şi Macoveiu 
nepoții Cozmei şi a Varvarii de vreme că lor este da- 
nie de la Cozma şi de la Vărvara, deci Gheorghe Goga 
şi fitorii Fătului şi Petriman şi popa Boţul au rămas 
înaintea noastră şi înainte a foată lege, pământului, iar 
popa Strătulat şi Grigorie şi Macoveiu sau îndreptat 
şi șnu pus și ferăe în visterie gspd. deci de amu înainte 
ca să naibă a se mai părâ peste atastă tocmală în veci 
şi altul să nu să amestece. 

(u las) let 7144 Maiu 14. 
Hărtie ; copie înainte de 1830, după însemnarea ce se face in dos: 7338—7144 — 194 aul, iar maj jos alta 7340—7144 — 196 ani. 

33. 7145 Oct, 12 (1636) Iași. Zapis de mărturie cum Constan- tia de Tărăceni cumpără cu 39 zloți un loc de prisacă în Munteneşti. 
(acta Muzeul” Municipal laşi XI, 20), 

+ Ge Ssomn (lată adică noi) Hapcan ABOPHHE, PaoTniu, n Hpnaita Bănkvaeu, ARephuk. n Gpz | rsaar ecpuin n Hanno Bornu agopuuk. u- INlatianp Spnkap. n | Tucoprie Gasaa wm npo- ukaunun, n Rocraku wr doarein cor gacer Tiron | u Huuk BoA'kpu WwT ABop, renana er atac. Apt av RENT „phnaunrik uoacrpa | Tanacie dnaspva avu Hueap ac Avnreneu mu B20- Bapa dara | nirpiu. un partea Bocrawruu un RZBVA a9p Ta- Kva. ănuopva | Mzpurzi. ae uume HEBOMU. Win acSnpuu,. ue Ac d 409 BVHA Bot | un av Batav Su ao Ae NPHCAKZ. E tăc'Te „pn XoTapva AAvurene | winacp “N TIZAVHU. KV Nor ue 4 Yu pt= NpEjvpvA nphczucu | un kv Bin n kv (7bannk?) Ac ervnu... au'kra 45 | B2HAvr npirarenvavu HocTov avu Rocrânrnu AE 'Tăpzu'kuu | AHDENT TPIH Seu AE 3404 B2TPVUH, ui vu AA. EHuvavuT Au- pEnTY AcH | cnpzskue ranceiu Banu BVHH. Atun Hou A'bra aa BESVT AHTpE Azhiuiui | morataaz mn: NAaTz AIA. am dak ANACTA EKpHcoape "Aaa | Ho. ka czu die maprvpie. nzizui Ra dau iu Aup'ke ACatHntin | un ev gacuaie Bopazreckva. zazpam dA KpHe KATpA duicr a | AEBZpa” Banuc, ca c pie, VIC BATW =+3pme cokn Bi. - 
Hzpcaui (pecete :+ Fepautg Ilavasytor4)
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Boruu Agopnuk (pecete hornu). 
43 GTpaTvaaT ABepHuk (pecete). 
a3 Hlanaung Ypunkap. 
43 Houaira Fenkvacu, nckăa (pecete). 
43 Lapat KaDHTan ckaa. 

Este şi un izvod-suret: - , 

„Acest suret lam scris eu aseminea de pe zapisul 
cel adevărat la anul 1780, lulie 8 fiind foarte vechiu 
şi rupt. | Andrei biv izbaşe. 

34. 7147 Decembre 8 (1638) Iaşi. Vasile Vodă scrie carte la 
Gligorce ot Ghigoeşti să cerceteze pricina dintre Andreian şi Turcul 
pentru Obărşie şi Măneşti, - 

(acta Muzeul Municipal laşi XI, 29, | 

Hw Baciaie BOEBOAA, EXÎIi. MACTIA. „TEApa 3HMAE MWA- 
A dBCKOH. DHUIHA AY | ră Hâtuna. [anropu'k wm Turonpuu. dă- 

muţi ştire că domnii meale sau jăluit. Andriian din 
Obărşie pre Radul | Turcul. dzicăndu că au. avut. dzi. 
la poria domnii meale | săș întreabe. amândoi, dereptu 
o ocină. din Obărșie. | şi de la Măneşti. deci pre aceaia 
vreame. nu șau putut | săş hie întrebat. iar Radol. au 
mrăs. pre după dosu | de șau făcut. şi o carte de rămas. 
pre aceale oci | ne. direptu aceaia. deaca vei vedea 
Cartea domnii | meale. iar tu de iznov. să aibi a le da 
lor dzi. şi | săşi aduc. amăndoi şi zapisele. și uricile. | 
acelora. sate şi să vie să stea toți. de faţă | înnaintea 
domnii. şi hertie -de dzi (ţepric at su) dată încă să le] 
fac. H Hak He vunnu're, 

renaunS Bea'ka, u las It 7145 Dek.8. 
pecete domnească în tuş roș. „— Iwan 
In dos: „carte pre Torcol ot Obărşie de suroc“, 

35, 7148 Iuli 9. Iași (1640), Zapis de împărţală de moşii, ra- 
mase zestre de la socrul lor V. Mihailescul, între Gh. Roşca vist.,; 
Tanasă voralc şi Sturza. 

(acta Muzeul Muonicipa! lași 1V, 14). 

Ge yeomn. (lată adică noi) Gavrilaș. vel logit.i 
Ureache vel spatar i Buhuş vistiiarnic. i Lupul | Pră-



r
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jăscul vel medelniciar. i lonaşco Jora biv vornic. n HRHy 
| Boapn, n Eounu. npBanin. v Agop FeAHZ ECo macT. (Şi 

alți boiari şi militari mai de demult la Curtea domniei 
milei sale) adec. âu Vinit. înnain | tea noastră. dumnea- 
lor Gheorghie Roșca vistearnic şi cu | Tănasie. ce au 
iostu vornic şi cu Sturdzia de a lor bună voe | sau 
tocmit. şi sau înpărţit. a lor ocină. ce au avut de pre 
socrul lor Vas(!)lie Mihailescul. și de pre soacra lor 
Soltana supăneasa | lui Vasilie Mihilescul şi sau vinit în partea lui Ionașco de pe tatăsău Tălmat și de pre maicăsa. Soltana. &umătate de sat de, Drăguşeani. par- tea de Sus. și o falce de vei (ae) din Ho | rodeşti. ce iaste deusăbi. și aşijdere sau vinit, în partea lui | Ghiorghie Roşca vistearnicul. Sumătate de Drăguşeani Cu ca | săle. și Sumătate. de Oglindeşti şi aşijderile sau vinit | în partea. lui Tănasii vornicul Sumătate de Ză- voiani | partea din vs. şi doao falci de vei (ar) în Horodeşti. cu cra | me. şi așijderili. sau vinit în partea Sturzii Sumătate | de sat Negrești la Vasluiu pre apa Brălădzălului. şi a tre lia parte de lurcești pre apa Sireatului. și cu parte de vad de moar ce să | va a- leage. şi cu doaw falci de vie (ie) în dealul Comisului | aşea sau voit şi sau tocmit ei. ande ei. Și şau înpărţit. de a lor bu | nă voe. deci noi vădzându. de bun voia lor tocmală și înpărţare | noi încă. leam făcut aceasta mărturii. pre înpărţar(i) ce şau înpăr | ţit. şi ca săş fac. şi direasi domnești. de atasta scriem | şi mărtu- risim. şi pentru credința. pusuneam peceţile şi |! iscăli- turile. cătră atastă. adevărat mărturie. să s ştie. i iar Careli dintru dânşii va scorni pără. să aibă a da cin- dzăci de boi. | gloab porţii 

u las vit 7148 luli 9. 
Gavril Măteiaş vel logofăt. 

Ursache spatar. 
Dumitru Buhuș biv vistiarnic. 

az Lupul Prăjescul iscal. 
+ Tanasă vornic iscal. 
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36, 7149 Mart 9 (1641). Zapis de: danie prin care Ignat dă da- 
nie hiastrului său Stefan părţile sale din Stoileşti, Mușăteşti, Dum- 
brăven! şi Gărcini. 

(acta Muzeul Municipai lași VIII 1). 

„Copie di pi cel adevărat zapis“. 
Adecă -eu Ignat scriu şi mărturisescu cu acest 

dirept zapis al meu cum am dat parte mea de ocină 
din satu din Stoileşti câtă să va alege şi din parte lui 
Sămion giumătate. aşijdere și la Muşăteşti parte din 
gios. ce este pe lângă a Coticerilor hotărâtă din movila 
Iui Vodă până în dealul Lohanului. tij mai în sus pre 
lângă casa Gligorcii pre din gios patrudzăci de pași 
Cumpărătură a tătănisău iarăși din movila lui Vodă 
pănă în dealul Lohanului; aceste ocine liam dat hiias- 
trului mieu lui. Stefan și lui Pavăl și mai vârtos lui 
Stefan că mau ţinut din tinereță până în bătrâneţă, și 
cuvântul nu miau întorsu. Aşijdere şi pre Racova giu- 
mătate de satu de Dumbrăveni şi la Grăcini giumătate 
de bătrăn; aceste ocini leam dat hiastrului mieu lui 
Ştefan săi fie lui locu şi danie de la mine, dacă îiciori 
nu am avut și cu dânsu mam ţinut şi mau ascultat; şi 
am dat aceste ocini ce mai sus sântu scrise ca să le 
fie lor.și a toată seminţiia lor, care să vor ști lor mai 
de aproape, și zapis acesta sau făcut denainte Savii de 
Coticeri şi denainte lui Dumitrașco ottam şi frăţinăsău 
Gavriţăi şi Mihalce tij ottam și popii lui lonaşco ot 
Stoileşti şi Stratului ottam şi Vasilie şi Dumitru ot 
Mușăteşti şi Cozmii ot Stoileşti şi alți oameni buni şi 
bătrâni din sus şi din gios, şi după moartea mea ni- 
mene din nepoţii miei sau din rudele mele să nu aibă 
triabă sau ai scoate sau a să amesteca la dania noas- 
tră. lar cine să va amesteca să fie trecleat şi proclet 
şi anaftema și să fie afurisit și de 3.8 sfinţi ce au fost 
la Nicheia şi pentru mai mare credința sau pus şi pe- 
ceţile ca să să criază. de aceasta facem ştire. 

_ Ermonah Teofan iscal. 7149 Mart 9. 

„Inaintea noastră sau posleduit suretul acesta cu



cel adevăratu zapisu şi fiindu întocma şi asămine sau 
încredinţat şi cu a noastră iscălitură. | 
"loan Carpu postelnic 1803 Mai 3 

Gheorghe Cozma spatar 
Alexandru lanculeu vornic 
„de mine sau poslăduit suretul acesta cu cel ade- 

vărat zapis şi fiind asemene am iscălit Dumitrașco 
lacodin medelnicer.“ 

37. 7149 April 22 (1641) Iaşi. Vasile Vodă întăreşte lui Ca- 
racaş jicnicer cumpărăturile ce a făcut cu 139 galbeni în Petrileşti, 

Todireşti, Truleşti şi Drăgoteşti, pe Lohan, la Fălciu, 

" (acta Muzeul Municipal Iaşi, VIII 6). 

„Suretu de pe ispisoc de la Vasilie Vodă let 7149 
April 22. 

Facem înştiinţare pintru adivăratu boieriul nostru 
Cărăcaş jicnicer pintru a lui driaptă şi credintoasă slu- 
jbă osăbit :de altă milă a noastră iam datu şi iam întă- 
rit lui întru al nostru pământ pre a lui driaptă ocină 
şi Cumpărătură dintru a lui dresă ce are el însuşi de 
la domnie me trei părți din Satul Petrileștii pe Lohan 
la Fălciiu din vatra satului şi din câmpu şi din pădure 
cu tot venitul care acele părţi, de ocină liau cumpă- 
rat ei de la Lupul Dărlău şi de la surorile lui Varvara 
și Stanca fitori Nastei nepoți Marii şi de la nepoţii su- 
rorii lui Vasiian şi Isac şi Coșciug și Petre şi Dumi- 
traşco . fetorii Anisăi drept 40 galbeni şi ace a patra 
parte de satu tau mai rămas neplătită parte Lucăi ce 
sau făcut au schimbato cu aceşti oameni mai sus scriși 
cu lonaşco Boldescul ginere lui Lucaci și iau datu lui 
altă parte de moşie din satul Todireștii la Sutava pentru 
atastă parte din Petrileşti; pentru aceaia să fie a lui Că- 
răcaș jicnicer cu tot. venitul, şi iarăşi întărim lui a patra 
parte din satul Truleştii tau Cumpăratu el de la Ignatu şi de la Dumitraşcu brat lui fitorii Uincăi nepoţii lui Băr- 
ad, şi de la Marica fata lui Sas nepoata lui Bârlad, şi Magdalina sora Maricăi drept 15 galbeni. Pentru aceaia ca săi fie lui cu tot venitul, şi iarăşi întărim lui d mătate: de satul Drăgotestii a a jul Pe Su & goieștii parte din gos, şi iarăşi pe
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Lohan la acelaş ţinut: din vatra satului şi din câmpu şi 
din pădure, Care ace fumătate de satu au Cumpărat-o 
de la Visarion Bogza călugăr şi de la sora lui Loghina, 
feciorii lui Drăghici Bogza logofăt. drept 42 galbeni, 
pentru aceia ca săi fie lui ocină cu tot venitul. Şi ia- 
răşi întărim lui şi altă gumătate de satu dintracelaş 
satu Drăgofeștii cu vatră de satu și din câmpu şi din 
pădure şi cu tot venitul, care ace Sumătate de sat au 
cumpărato de la Dumitrașcu fitor Buscăi nepot Bogzei 
logofăt drept 42 galbeni. Aceste toate de mai sus scrise 
giumătăți şi părţi de sate să fie boeriului nostru Că- 
răcaş jicnicer drepte ocine și cumpărături şi uric de în- 
tăritură neruşeită, în veci, iară hotarul acelor de mai 
sus scrise părți de ocină să fiie după hotarele cum au 
îmblat din vec. | 

38. 7149 Muli 30 (1641) Iaşi. Vasile Vodă dă carte ficiorilor: 
Roşcăi să-şi oprească livezile de făn la. Măleşti, 

(Acta Muzeului Municipa! Iaşi, XI 21. 

Heo gacnaie BotkoAa, Bile MAcriro TCOAPA SEM4H MoA- 
AdBCHOH. AăTam RapT'E pom | une mac duuopuaop, Powmzu ae 
GOapzmie cnp'ku'k ez Xie. rapu mu nvr'kpnnun. | kw april aoqte 
Wien akae a uunE un a corpi angesnae at dan ue cunTrv | 
HpE d ap aprkura wunnz un mount tipe Yoraproa Azaripua0p 
WM d WEpZUHEH, îap Vii Ba Map'k kV cTpaHEvA ca pie cz cr'k 
de dauz punauui | re ponei ma cau „pHTO'kBE. POE Nem 
CCNACEAMU. H HAk H6 BZAAT, | 

CNAHz eu, V id AT, =+3p49, Ep. a 
Pecetea domnească în tuș roş: “i; Iw gaciane BorgoA, 

BXÂIO MACTIIO TENApa BEMAH MOAAaBcKoH, cap de bou, stea, 
sabie, buzdugan, soare și lună: 

Pe dos documentul e căptușit cu altă hărtie, pe care stau scrise 
următoarele tasemnări : : . 

„„. Izvod de vezitei caria ori să ia pâne să s ştii: 
— lordachi vataul de grajsdz. Ursul vătavul de cei de Crăm, & 
RE a „a uu.  îmblă în Crăm, 

— Dumitraşco cu Harbuzz. : Iordachi tij de Crăm, 
— Profor cu Mereala; . Vasile cel Negru tii. 
— Savin cu Ursul:  Ivaşcultij. - ia
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— Năculai cu Stefan Ursul de supt podgorie ij, 
— Ghelasii cu Ursulz. Gheorghie de supra lui Vale ră. 
— Ştefan cu Tofan. Toader de la zidu. 
— lreamii cu Niaculai, in (alt) Toader despre Păcurar. 
— Gligorii cu Ştranga (wrpanra). .... de la Olărime. 
— Cernnica cu Dumitraşco. Vasilie biv dărvar of zidu. 
— Stratulat cu Vasili. Agapie ot Păcurar. 
— Vasilii cu Viasii, Hilip ot biholărie. 
— Vasile cu Cuţa, aa Găras ottam. 
ee ee ae se e, + Meliian of zidu, 

39. 7150 April 7 (1642) Iaşi. Ştetan Vodă întăreşte Soltanel 
Mogăidea şi lui Gh. Racoviţ împărțala ce au îăcut cu nepoţii iul, iii 
se cuvine părți din Drăguşeni, Zăvoiani, Iurceşti și Oglindeşti, 

(acta Muzeul Municipal, laşi IV, 8). 

Macri Biro mi Hw Eacnaie ECEEOAA, FCNApA BEAAH 
AWAAGECKOH, AHAMENHTO UHNHM. HCCHA AHCTOAM HAINA. KTO HA 

NEAM B23pH'T. Hu urSun sro ScanuinT, | 60% roTaa Heruna. Kh'k= 
ru. Goarana. acuta Huwnauko- Morzag'E AEOpHik. aaogaan 
ECMbI EH GOCOBHOIO HAulsio MACTiIo Hi Adat H NOTEPA | AHAH cm 
EH. WP Hac S Haiti Seman Moaaatcrku, ca eu npagaa Coruna. 
H AGAHUNA WT HenHcek, 34 paBarkacnie uro Wa HMana WT,., | 
uro c'k pasarkanau ca BMSUH EH cHoge Tanropauno Morzagk. 
Hc cHoRH 3zHuta awrăeT'kea. n Accrasoca, ex uacr (Goaraneu 
NoAOBHHĂ | 3a ceao AĂpzrSurkun, n noa ceao wm BABOIAHU, uTo 
Ha Mwaaswa 8 gaccr G$uagcon. n ca HEkHX. ennorgaan, 8 
HoTHapu. n mu TpeTaa uacr w7 topuri. | A c4 BpSa, 34 
man S Gupkr. rkm paan Aa ter um ca Bacu AOXOAcA. n 
WT TOM TH Ade H NOTEpzWAatm Boakpun$ nare, &'konnin Tewprie Pomka ra EHcTitaptnk. n kn'krun'k eM8, Hărumia. na CEH Npaga wThina.-uH Akannna. wm nenncok. sa pas akaenie NTO OH Hai wr Lenau. | uro crk pasarkanau ca uSpunoa Hy. Maretau Grăpsk, n ca Tauacie BHig ABopHHk. n ACTaA9c$ BA uacr Boakpnn$ renaemu Tewp | ri Pomka BHCTItapHHK. B brun ere Harumira. MoA0BHHA ceâo sĂpărSu'kun. n noaognna ctao GOrannaciju. uro $ gaocp HeetekomS. "ku | paan take Aa SĂ HM ca Back ACXOACA um Aku uk. ui Snouemoa n cepe ue ei IPP To, H BZcen5 poav Hy. | no cik na- 

„ HENCp&iueHHo - HHKOAnk Ha &'kkn a XoTAp TO:



GHWEIHcaHHeto ceao ApzrSurkiu, n HoAoRiiHia | co amgotagu. 
TpETaa Mac? GOT topuetiu ca Bp8A, sa manti. ua ghia Cuprk- 
TOM, H "TH  MOAOBHHA cEAo COrANHAEIjIH, ca mrkem. sa cra 8 
BOAd CEAO, AA ECT HA Bic XOTap o cTapomi YoTapi NoKSAA Ha. 
E'Eka COHEAA, a Ha "To. ter Bkpa Hatutro renAceă. BHinucan- 
maro mi Heo Bacnaie Borgoaa. n &kpa npkezaatoatare cena. 
rent Hw Gredana gotgoan. n Brkpa Boa'kpon namux. B'kpa. 
nana Toprpatuko BEAHkaro AROpHHKA Acan'ku seman, E'kga nana: 
Toaatp Ilerpuurkuko . geantaro ABopHuka ropuku Bemau. a'kpa. 
nana Tagpunâs Termana n npakzaana GSuagcron, &'kpa nana 
Hzaan n lnocrea npzkzaanoat XoTuHekou. Bkpa nana Can 
[lpaeckSaa nparzaat Hemeuc | kare. g'bpa nana Lewpruue n... 
npakzaatone Pomanckon, kpa nana Tauropie Xp'kne Bea enzrap'k. 
B'kpa nana Tewprie Bea | mania, B'kpa nana ăpaanie gucTitag- 
Huka, E'Bpa nana "Toma croata. apa mama Kocme KoMHCA, u 
Bkpa Scux oakpo awk, Bt4u | kux. n aan. a no naum 
XHBOT'R n PENABA, KTO EBAST renapz wr BET Hamur, Han wm 
HâNtre popă. HAN dk KOro E H36eper renpz Bbiru | $ natuei 
Seman moapatcr'bu. or BH HenopSuiHa Hauiero Adâtie. n nop- 
BpBXAeie. HZ 48u Hai Adan n Skpknua. neuro cr ua MIpăta 
GOTHHHH H AkAnuNH. 4 nd Boauite kp'&nocm n NOTEI Ace Br- 
A'Bau tem Hawemv Brkpnaro naus, TagpnaauS Maretau geaukaro 
aoroiperă | nucaru, n name nsuamu. npugecuTui kacem$ HCTHHOME 
AHCTS Hawen$, Ducaa. ASmnTrpamno $ FACOY. BRATE —+3pui. mena, 
an. 3. 

Pergament; pecete mare atârnată cu şaur albastru, verde şi roş. Exerga: + ntuar Iw Eacuaie ROEROAJ, BX  MACTIIO PenoA4p 8EMAu MOAAABCHCU EAT =+3pme. Cap de bou, Cf. Surete ms, XLII, 9. 

“Cu mila lui Dumnezeu Noi lo Vasilie Voevod, domn 
țării Moldaviei ; înştiinţare facem cu această carte a 
noastră Cui pre dânsa vor căta sau cetindu-i-se o vor 
auzi-0; adică această adevărată cneaghină  So/tana 
fata lui Ionașco Mogâldea dvornic, miluitu- ne-am înşine spre ea, cu osebita noastră milă şi datu-i-am şi i-am întărit înşine ei de la noi înzal nostru pământ al Mol- daviei, cu a ei dreaptă ocină şi moşie din ispisoc de împărțeală ce dânsa a avut de la. . care s'a împăr- țit cu „nepoţii ei, fiii lui Gligoraşco Mogâldea şi cu fii 

Surete şi Izvoade, vol, XXI. 4



să 
a 

Zinicăi logoteteasa şi s'a cuvenit în partea Soltanei ju- 

mătate de sat Drăguşani şi jumătate sat de Zăvoiani 

ce-s pe Molduoa în ţinutul Sucevei şi cu nescare vii 

la Cotnar: şi iarăşi a treia parte din lurceşti, şi cu 

vad de moară în Siret. Drept aceaia ca să fie lor cu 

toate veniturile. Şi într'aceastea dăm şi întărim boiari- 

nului nostru credincis Gheorghie Roşca vistearnic și 

caeaghinei sale Iftimiia pe ale sale dreapte ocini şi moşii 

din ispisoc de împărţală, ce el l'a avut de la domnia 

mea, care sa împărţit cu cumnaţii săi Mateiaş Stur- 

zea şi cu Tănasie biv dvornic şi s'a cuvenit în partea 

boiarinului domniei meale Gheorghe Roşca vistearnic și 

cneaghinei sale litimiia jumătate sat Drăguşani şi ju- 
mătate sat Oglindeşti, ce-i în ţinutul Neamţului, drept 
aceaia ca să fie lor cu toate veniturile lor şi copiilor 
lor și nepoților, strănepoţilor și răstrănepoţilor şi la tot 
neamul lor, ce li se va aleage neruşeit nici odânăoară 
în veaci. lar hotarul celui de mai sus scris sat Drăgu- 
şani şi jumătate sat Zăvoiani şi a treia parte din lur- 
ceşti cu vad de moară în apa Sireatiului, şi iarăși 
jumătate_sat_Oglindeștii cu loc de hăleşteu în apa. sa- | 

„ului să. ie. lor, tot hotarul pe vechile hotare, pe unde 
in veac au îmblat. lar la această iaste credinţa dom- 

hiei noastre mai sus scrise Noi lo Vasile Voevod, și 
credința preaiubitului meu fiu al domniei mele lo Ştefan 
Voevod, şi credința boiarilor noştri, credinţa dmsale 
Toderașco, marele dvornic al ţării de jos, credinţa dm- 
sale Toader Petriceicu marele dvornic al ţării de sus, 
credința dmsale Gavril hatman şi parcalab Suceavei, 
credința dmsale Bălan şi Apostol parcalabi de 'Hotin, 
credința dmsale Savin Prăjescul parcalab de Neamţ, 
credința dmsale Gheorghiţă şi . . .. parcalabi de Ro- 
man, credinţa dmsale Gligori Ureache mare spatar, cre- 
dința dmsale Gheorghie mare paharnic, credinţa dmsale 
lordachie: vistearnic. credinţa dmsale Toma stolnic, cre- 
dința dmsale Coste comis. şi credinţa tuturor boiarilor 
noştri a mari şi mici. lar după a noastră viaţă şi dom- 
nie Cine va fi domn din copii noştri sau din al nostru 
neam sau pe ori care alalt'îl va aleage Dumnezeu să 
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fie domn în al nostru pământ al Moldaviei, acela să nu 
strice a noastră daanie şi întăritură, ci să le-o dea şi 
să întărească, căci că iaste lor direaptă ocină și mo- 
şie. lar spre mai mare tărie şi puteare poruncit-am în- 
şine la al nostru credincios pan Gavrilaş Mateiaş ma- 
relui logotăt să scrie şi a noastră peceate să o acăţe 
de această adevărată carte a noastră. A scris Dumi- 
traşco în laşi la anul 7150 luna April 7. | 

40, 7150 April 9 (1642). Cartea lul Matei Vodă dată lu! Ere- 
remie Ciocăriie să-şi caute vecinii fugiţi în ţara Muntenească. 

(acta Muzeui Municipal laşi XI, 30), Ct. Surete II, 78. 

+ Aacmiere aiero Leo Mame Bacagaa ROEROAA. renAnz. 
AdRAT TeAEMH cie | NoBEAkhie. FCNARAH, W BOM NOUETEHIIOA. 
soa'kpun. naene em$ Eprmia | uopaaie. wm Aloaaagenor Bear, 
ca să fie volnic cu atastă | carte a domniei meali şi cu 
slug domnii meale pre nume | de săş caute și săş ia 
ai lui rumăni cari au fugit de in țeara Moldovei de 
satele lui aicea pre pământul țării | domniei meale de la 
pat care am făcut aceaste dos făr în coace | veri undei 
va găsi pre toţ săi ia cu ce vor avea veri săi| va 
găsi în sat domnescz. veri în sat boerescz. veri în sat 

| călugărescu. veri la -slobozii, veri la-trăguri veri | 
unde (vor fi duș săi ia săi duc în Moldova. pre la: 
satele | lui cari fie pre unde va îi şi de nime oprit să 
nu | aibă înprotiva cărţii domnii meale. iar cine să va 
ispi | ti a opri mare certare va ave de cătră domniia 

| mea. n Hak Aa her nopuc renaean n cam puc, renemu. 
sine. an. 8 | ar. —-3pn. 

lo Mamero gosgoa. 
Pecete domnească în tuş roş ştearsă 

T Iw MaTero Boegoaa Macri Bit renat 

41, 7150 Avgust 8 (1642) Suceava. Zapis cu care Lazor cizmat 
vinde lui Stavăr cu 16 lei o bucată de loc de grădină denapoia ca- 
selor sale îu Suceava. 

(acta Muzeului Municipal laşi, XI 27.) 

T Ev aaaop dusmap. wi K$ dpeuopiu ațien. ataprSpuceckă 
KSM ev At avu BWa | m'k. tu KS Bora deuophawp AMHEH. at Hui
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HEROHIH, am RAHAST. W BSKAT AE A0K | AE PPBAHH. AEH AWKVA, 
Kăcen. AEHHanion, am BZHAST... uronznSasu. Grazzp wi | ytonz- 

nkcen caac. Acpenr8. wbcnpzs'kus au. ka czu Xe. Aepknra KSa- 
nzpaTSp | wi wuunz. mn an Gmatzp. win dzatenn caae. iu 
ăeuopHadop cZH. Ata AWK. „AHCZ Ha BAHAVT pH ASHr8. ue „Mn 
FSpaeSuui, Mai „pH uda PapA$, uit aa uacTa. 'ToRmMaaz, docrav 
no | na ecoprie uta aomneck8. uu dpanrsae croanuk. un Goe 
AWMOH . uu3Map. tu Îpnmira ! toazur ue av ckpuc Kv 3Hca Av 
Aa3wp. mn a dpruopnawp aSu Aascop. un ev Aaawp nveam un | 
nur, mn ma pvraT, aaprvonawp. A€ uav Sc TEUEIIHAE A£ 
KPEAHNUA | ca HaHBZ Eda. HHu „pnTopeSpă „pn e'hu. 

mic 8 eSu. ar. =3pu, aa u 
—- Ev aaswp nveam A'kyerva | 

| Epnaira razi. 
—- Ev nona Fuwprin maprvp 

43 dpanrvan cmroannk Hckaa, 

In dos: wuogoyia 05 Aatop 

42. 7150 Avgust 3. Zapis prin care Irina Hociung vinde cu 25 lei părţile sale din Băloşești, Itrineşti şi Balasineşti lui Gr. Bejan. 
(acta Muzeul Municipa! lași, V, 35)... 

Adecă eu Irina fata lui Hotungu. şi cu Vasile com- 
“natămeu scriem şi mărturisăm cu cestu zapis al nos- 
tru. Cum noi de bună voe noastră de nime silitz-nice 
asupritz. ce de a nos(tră) bună voe am vândutu a noa- 
Stră dreptă wcină şi moşie şi Cumpărători ce să va alege parte moșinostru lui lonaşco den satu de Bălo- şești. şi den satu de Iirineşti. şi den satu den Bala- sinești. atastă dreaptă wână şi moşie wm  vândutu dumisale Supânului Gligorașco Bejan. dereptu doâdzăci şi Cinci de lei bătuţz. dereptu aceia ca săi fie dumisali draptă wcină şi moșie de Cumpărături dumisali. şi fe- corilor dumisali. - şi nepoțălor dumisali şi strănepoţălor. dumisali. şi întratasta tocmal sau prilejit Costantin tolan den Cereteiani şi Pătraşco Parvwl de Itrinești. şi lo- naşco Bărbăscul ottam. şi Isaki diaconul de Băloşăști. şi Gheorghiţă ottam și lon Răspop vornicelul de Bălo- săşti. şi mulți omin.bun, şi bătrăni megieş de pe în-



prejur. sau prilejit întratastă tocmal şi pentru credinţa 
niam pus degitele şi iscăliturile că să să ştie. 

vălet 7150 Avg. 9 dni 
Costantin tolan iscal. 
+ Patraşco 
—- lonaşco 
Popa lIsaki 
—- Gheorghiţă 
—- lon Răspop 

în dos: 

„Aşijderea au mai venit Vasilie cumnatul Irinei. gi- 
nerile lui Hotungu şi au dzis că iau rămas Gligoraşco 
Bejan cu patru lei di pe ata moșie ce au cumpărat de 
ia acești oameni. deci sau tocmit Supănasa dumisale 
lui Gligorașco și Costantin fetorul dumisali și sau toc- 
mit şi iau dat o vacă cu vițăl dereptu acei bani: iară 
Vasilie și cumnatăsa Irina ca să aibă ei ai alegeria mo- 
şie driptu câţi bani iau dat şi cându sau tocmit au 
fostu Gavril Jora sulgerul şi dumneei Dafina sărdăroae 
şi au fostu Gheorghiţă Băloșescul aceştia toți au fostu 
faţă și tocmală ca săi fie de mare credinţă să s ştie. 

leat 7165 Sept. 18 dni. 

43. 7151 Noembre 7 (1642). Zapis de vânzare prin care Stefan 
Broşteanul şi Hilip cumpără cu '28 lei pe din două părţi de moşie. 

(acta Muzeul Muaicipai laşi, XXI, 1), 

Adică eu Costantin Săle şi sorome Floare și...) Ma- 
mica fata Urătei şi Vasilie feciorul Urătei...*) şi alţ toți 
care să trage din săminţie noastră scriem și mărturisim 
cu acest5) zapis al nostru cum am văndut a noastră . 
direaptă ocină (şi moșie...) lui Ştefan Broşteanul și vă- 
rusău lui Hilip deci din... giumătate lui Ştefan Broș- 

1), Adaus pe margine scris de altă mână: 
„după chibzuire cau tăcut logotăt Nedelcu să însămnează în 3os 

„eu Urâta fata Antemiei«, 
2). Adaus pe margine „și eu Antemia fata Urăteie, 
3). Rândurile subliniate sânt scrise de altă mână,
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teanul şi lui Hilip şi... driaptă ocină și cumpărătuă, iar Sumătate... „ştilor iar drept 28 lei şi o au vândut din ţari(na şi din Câmp) şi din va | tra satului şi din tot „locul cu tot venitul... a întoarce în veci. şi au, fost în- tratastă tocmală... | ...ţi şi Toader ottam, şi Comoniţe ottam şi Chiriac ot tam şi Ionașco şi Toma ottam, și Gavril sin Vicol şi Gheorghiţă ottam şi Necoară ottam, şi Lazor ottam şi mulți oameni buni şi pentru Credința neam pus şi noi peceţile şi degetele să să ştie. 
velet 7151 Noembre 7 zile 8 puneri de deget. 

44. 7151 Februar 21 Iași (1643). Zapis de mărturie de la ma- rli boeri cum Gh, Roşcă a cumpărat cu 200 lei părţile cumnatei sale Mărica lui Tănasă vornic, din Zăvoeni, 

(acta Muzeul Municipal laşi IV, 16). 

Ge oveo mu. (lată adică noi). Varlaam arhiepiscop. i Mitropolit Sutavscoi. i Toderașco vel logf. i Ureache | vel dvornic dolneai zemli, i Toader Petriceaico vel dvornic gorneai zenmli. i Vasilie Banul | vel şetrar. i Răcoviţ Cehan _vtori logit. i Neaniul dvornie glotnii. scriem şi mărturisim | cu cestu zapis al nostru. cum au venit. înaintea noastră. Maria Supăneasa vornicului Tănasie. de a ei bună voe, şi au văndut Sumătate de sat de Zăvoiani ce sintu în ţinutul Suceavei. pre apa Moldaei. cu loc de mori în Rătca şi în Mol | dua. a- ceaia o au văndut dumsale priiatenului nostru. cumna- tului ei, Gheorghie | Roşca ce au fostu vistiiarnic. de- rept doaw sute de lei bătuţi. ce atastă Sumătate | de sat ce scrie mai sus îi iaste ei direaptă moșie. din | direase de înpărțală | ce au avut ei depreună cu alţi frați şi sau sculat dumnealui Gheorghie Roşca | visti- iarnic și au plătit acei bani ce mai sus scriem. 200 lej bătuți. întru mâna | Măricăi. gupăneasa lui Tănasie ce au fostu vornic. dinaintea noastră. iară Supă | neasa Mărica âu dat acei bani de Șau răsciimpărat satul Ru-. scani. de la Cărligă | tura. deci noi dacă am vădzut de a lor bună voe tocmal, şi deplin plată-| făcutam şi de
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[a noi. dumsale atastă scrisoare. ca săi fie de credinţe | 

şi mâi pre mâre credinţe. pusam pecețili şi am iscălit. 

ca s ştie. | 
u laş vlto: 7151 Fev. 21. 

- Varlaam Mitropolit (pecete) nruar. cre. rewprin. mn- 
poiioani cSuagckou. 

Ureache dvornic iscal. i Ia 
Toderaşco vel logoft iscal 

45. 7151 Martie (1643) Iași. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui 
Gh. Roşca cumpărătura cea făcut cu 200 lel în Zăvoiani, de la cum- 

nată-sa Mariia lui Tanase vornicul, 

(acta Muzeul Municipal, laşi 14, 15). 

„PH Bacnate Horgoqa. Eito MAcTIIe renApa 3EMAn MOA- 

Adgcko. wa npinacin'k mpa. | hau. n npâa Scimn. Haunmi 

moagazekumu, Eoakgi Beii | knmu, n manu. Magura. kw'k- 

rimă ranacie EHE ABOGHHE. | H'Biua - HENOHOXAEHĂ aHinpncuao- 

BAHA. HX. 34 în ASEpo Bai | n mpoaaa ceon npaga. wins 

ADAnHS. noaoguia ceo 607 | 3rgoranu. uro $ Eaocr GSuagckei. 

WT HemHcok. 34 pasahkatnie | n Spnt 8a NOTEpaWEArnie, WTo WHa 

HMAA. WT PENARMH. HE | 2 GABAAAHA cZ cBonmn Bparitami 

maa wua npoaaai | uSpun er. Pnwpri. Pouko. Gua BHcTapHu, 34 

ABa cre AtvkoBH | Burn. n Bzcraack. oakpuu name Puwpri 

Poiuka. Bu BucT'kpună | Hi DaarHai TOTH NHSH. BHWINHCAN c, 
aewkogu. az pSti | Mazputii. Khbruk. Tanacie. n AGopniit. 
GOT pă, tHamu | 607 npaa, Hameani Boa'kpi. a arin Ma- 
puki na mot nhsi | uekvnua ceao Pvenanii uTro S BawcT RapAu- 

rATVB. Tor pai | renABAH - rako SBUAAXOA. MEXAO HiMu. Bă 

AOEPOROAHCI.  TORMERAO H NOAHSI. BANAaTĂ. n 7 renABamu. 
eat Aasi H niorepăanai | hauwtmo Boakpuii Tuwprie Pow. Ene 

BHe. Ha Toa uacT 84 WTrHuH8 | noaoguia, cE4o W7 3BE0t4HN Kato 

Ad £cT cm npagă WwrhuH8. n EH | KOVnaenie, n SpHk. HA N9T- 

Bpawaenie CA B2CAM AOXOAo. n ui Aă c He SmniuacT | caat 

TENAHA KaBaA, OV de, S+3pH4 MAT FE. 

Toatpauiko Bea A0roder — Rpaar, 

lo Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 
țării Moldaviei; adică a venit înaintea noastră şi îna-
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intea tuturor alor noştri moldoveneşti boiari a mari şi a mici Mărica, cneaghina lui Tanasă biv dvornic, de nime silită nici împresurată, ci de a ei bună vreare și a vândut a sa direaptă ocină şi moşie jumătate sat din Zăvoiani, ce-i în ţinutul Suceavei, din ispisoc de îm- părțală și uric de întăritură, ce dinsa a avut de la domniia mea; care şi-a împărţit cu ai săi fraţi ; aceae ea a vândut cumnatului său Gheorghe Roşca biv visti. iarnic drept doao sute lei bătuți. Şi s'a sculat boiari- nul nostru Ghiorghe Roșca biv vistiiarnic şi a plătit acei bani mai sus Scrişi 200 lei în mânule Maricăi Cneaghina lui Tanasie biv dvornic, denaintea noastră Şi denaintea alor noştri boiari, iar Cneaghinei Măricăi Cu acei bani şi-a răscumpărat satul Ruscanii ce-i în tinutul Cărligăturii, Drept aceaia domniia mea Cum am văzut între dânşii de bună a lor vreare tocmală şi de- Plină plată și de la noi încă datu-i-am şi i-eim întărit la al nostru boiarin Ghiorghie Roşca biv vistiarnic pe 

Insuși Domnul a arătat. în laşi leat 715] Toderașco vel logoit —- Corlat 

  

46. 7151 Iuli 17 (1643). Copie. Zapis de mărturie cum Ilisafta a văndut Negoeştii în ținutul Bărladului lui Scărlet cu 90 lei. (acta Muzeul Municipal, laşi X, 19). 
Adic, Tănasie şi Hu(lipsă) şi Necula namesnicii de Brălad, şi lani Şoltuzul cu doisprăzeaci părgari şi. popa Ştefan domnescu şi lonaşco Din(ga) ti, şi Ursul Vântul tij i Nicoară tii, i lliaş (lipsă) Cote star, i Ne. cula Bărbo (lipsă) tij, i Niagoia tau fost şoltuz i Si- mion Păticatul, şi mulți orășeni buni (lipsă) cu tineri de oraş de Bărlad, scriem şi mărturisim cu atastă mărturie de la (lipsă) innaintea noastră şi a tot orașul Aiu (lipsă) fratele lui Scărlet şi cu [ (lipsă) fetorul Ilisaftei, fata lui Prebici logofătul, şi cu un zapis de la Ilisafta îata lui lovinu scriindu întracela zapis cum au
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vândut llisafta şi cu Fer (lipsă) loviţă și cu Dabije şi 
cu fetele ei Arvasie, şi Aftinie nepoata (lipsă) Prebici 
logit, o sălişte ce să chiamă Negoeștii ce sânt în ţi- 
nutul Brăladului (lipsă) a Brăladului despre răsărit ce 
să împreună cu hotarul Bujorănilor şi (lipsă)... liști. așa 
scrie zapisul lor, şi cu câteva mărturii în zapis cum 
o au vândut (lipsă) ...msale lui Scrălet şi fratelui său 
Aiu (lipsă) pentru noaizăci de lei bătuţi (lipsă) lor 
driaptă ocină şi cumpărătură în veci. deci noi văzând 
întracela (lipsă) zapis de la llisafta fata lui Prebici 
logit şi (lipsă mult) mărturii şi văzând noi şi fetorul 
ei de faţă hiind şi mă (lipsă)... lealui, cum au făcut 
îmăsa acel zapis şi cu dânsul dinpreună noi încă (lipsă) 
atastă mărturie de la noi ca să le hie lor de credință 
bună pănă (lipsă) şi direse domnești pre acea ocină, 
iar altul nime să nu mai aibă a să mai (lipsă) nico/ij 
şi pentru credința pususau și pecete oraşului întratastă 
mărturie. 

vlet 7151 luii 17 dni 

„Asămine de pe originalul pre cât sau putut scoate 
de mine sau scris la 1819 Dekemvrie 15. Costantin 
Leondari sulger. 

şepte peceți şi pecetea oraşului Bărlad: trei pești. 

A7. 7152 Decembrie 21 (1643) Iași. Cartea lui Vasile Vodă 
cătră Vasile de Mădărjaci pentru hotarul Pietrişului, 

(acta Muzeul Municipal laşi, X, 21). 

Ț Hw Vasilie Voevod biiiu mlstiiu gspdri zemli 
Moldavscoi. scriem domniia mea | la sluga noastră Va- 
silie de Mădărijiaci. dămu ştire că sau jeluit boiarenul 
domnii meale credintos | Dumitru Buhuş tau fostu vis- 
tearnic. pre sat prea Pietriş că iau stricat hotarul | şi 
iau mutat nişte pietri. deci deacă veri vedea cartea 
domniii meale, iar tu | să strângi megiiaşi de prin pre- 
jur şi oameni buni bătrăni. şi să cercaţi de hotar | 
stricetulau și de pietri. stau cum au fostu mai de de- 
demultu au mutatuleau | și cum veri afla mai cu di-
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reptul. și cum vor mărturisi oameni buni bătrâni | cu 
sufletele sale să faceţi o scrisoare şi sămi daţi ştire domniei meale. | mot nuuem un ax ue BaatT. (aceasta 
scriem şi altfel să nu fie). | 

| u las. vito 7152. Dechemvr, 20 
vel logit ut(il) 

Pecete domnească în tuş roș: + Iw Haciane Boegoaa. GĂRII MACTIIO PCIADZ BEMAH MOAAARCKON. Cap de bou. 
In dos nota: cartea pentru hotarul despre Pietriş la Vasilie de Mădâjeaci. 

: 

  

48. Fără an (d. 7152 Dec. 20). Scrisoare cătră marele logofăt Toderaşco loanovici, de cercetarea, ce o face Vasile de Mădărjaci, de cum au arătat Pietrişanii în hotarul Criveştilor. 
(acta Muzeul Municipal laşi, X, 26). 

T unei ui mau diape nzpunTea(€) nocvov Avinikavu AvnaNva "Toaepatuo magpea(e) aor(o)gar, aan | 'pup(€) AvmnTaa KZ AV Beni uunerut kaprk MapiH caa AVH EOA: Aa Ho. Ka e Mrkpytm ca cokoruu | XoTapva. Eypigetpinacp. AECIpE Nierpum nige VHAE av ocrv xomapva uta BATpAH AEUH | 44 Mape aKoa0 ui 44 CTPAHCV Megitătuu Ac npuu NpEvp, wwmehn Bv E2TpaHH. AFIH pe VHAt | cnvn megitamu. uz av dsocrv XoTapva uea ea- TPaN. 4 Kpiketpiaop.. akm ca adaz Ip KZT | Ba awkvpu. na AV AN'TpAT nierpiuaniu, kw NavrYvpiae. ui av c'TgikaT XoTa | pva WI pe vHAc av docrv -u'kaine AZCATE.  NENTBE XOTapa. tva tACTE WBÎUAIOA uz | P2H CA NV ape IHH'TOV CA ckvHockz XOTapvA. Toare aukaa, ata apar nierpimaniu. | aunxanpe wţ TIpE VRAE av ocrv apvmvp BATpBHE HIHHTpE XOTAp. UE Cav KEMAT ka av oc | 'rv apvava X9TAp. min aukaA 'Toare aav marar nierpu- Main. i av avram Apvatv | pieae mp'k atope, rap AE AVkpYA nierpiaop u'kac AE XoTap azpeam nv deyitauln. AdAat coke | 'rurp wi av docr waietii ui acu rierpuu. mi pen Kpiteu. ti 'Toui d AZBTYpicuT ka uv cPav nie | mpiae tva av &ocr crzuayv, MăH AEAEMVATV, ue akmv cTav “NITBA4T Kun. In c KvNockv. ka CAMTY | AvTare anu aokva A0p. Sumanp(€) av AESTOZ Aur. niergiuaniu TâpAvpna(6) cane ui av Apar 'Pokma | nzn “AM ni TOIUL Auie av -ANFPZAHT. in NieTgiae MI 495 Tpv. pu Uâpina 499 Kra Hicape | nzae. acpenrv au'k HoH Utd Eăsvr kv win
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HOIUTpI Ii KVât am aVSHT MApTVpicHHAY alții Văleni avuu 
Tibru, | oi Azi pipe Avâiraa: kă ivi uunerur Botapui. 
"Ep AVătdTA Beni cokori iv „pnuenuviiE | avmimaa tva Bă dn 

" Man Bine ca din Avăiniara can(z)roc. com ru, aan (de la Dzeu 
amin.) - : 

Hon posin mzpin cas avn Boa, wi an AVMITAA. Kă Heliu 
dseuopn. gachaie at mzAzp | ziauu. ui Bwvarki. wi Bocranruu 
A£ akoak |. Bacnais (pecete) Bvkva'ki (pecete). X Bsert. 

In dos notă veche: | 

A€ 44 Hacaie Iaxomie. | uin Ac aa Bacaie Bvkva'bu | un ae 
aa Hocre ac Maazpxiku. | nutrpv Xomapva Epugetiniop. Aenpe A 

nHeTpuu, 

49. 7152 Mai 20 (1644). Carte de alegerea şi stălpirea părţilor 
lui Larion în satul Ungheai. 

(acta Muzeul Municipal! laşi IV, 17). 

Adec eu Drăguș. vornicul. ot Preuteşti şi Toader 
a Popii ot Stănă | slăvești. scriem şi mărturisim. cu 
tastă scrisoarea a noastră. cum au vinit | diiaconul La- 
rion ot Rătești. cu cinstita cartea mării sale | lui Vod. 
Scrisă la noi. ca să mergem noi cu omeni buni săi 
ale ! gem direptă ocin şi moșie. de Ungheni. partea 
diiaconului | lui Larion a treia parte de sat de Ungheni. 
iar noi am chemat bo | eri și slugi domnești. și preuţi. 
şi mulţi omeni buni țărani | bătrăni şi tineri. anume din 
boeri cine au fostu | fostau pitariul Corăman Vasilie și 
fratesău Gligorașco Co | răman. şi Marco ot Nemţu. 

„şi Toader Cumpătu ot Uricheni. | şi diiaconul Boţ ottam. 
și popa Vasilie ot Preuteşti. și Cos | tantin diiaconul 
otiam. și Tuduran ottam şi Ghiorghie | sin Tuduran 
ottam și Efrim vătămanul ot Hilipeşti. și alţi i omeni 
buni. de sat de Preutești. bătrâni şi tineri | şi iam a- 
les partea diiaconului. lui Larion. am ales de | o partea. 
din sus. de cătră hotarul Sirbilor şi a Zme | eştilor. şi 
iam şi stălpit partea diiaconului cum am so | cotit cu 
omeni buni și cum au spus cinstit cartea măriei | sale 
lui Vod: de atasta scriem şi mărturisim cu tastă! 
Scrisoarea a nostră. şi pre mai marea credință nem



pus şi | peceţile şi iscăliturilea şi degetelea. şi a scrie | am Scris eu fitorul lui Draguş. anume Gligorie. ca să să ştie, pis vit 7152 Mai 20. Vasăli Cărăman pitar (|. peceţii). | az Gligori Cărăiman iscal, pecete alte 4 peceţi 

  

50. 7152 August 16 (1644). Copie. Zapis de mărturie pentru vânzarea ce Anghelina face în Fărămeşti, a 2 bătrâni cătră Scariet de Zorleni cu o sută lei, . 
(acta Muzeul Municipal Iași X, 18). | 
Adică Simion Gane șoltuzul cu 12 părgari şi popa Stefan cel domnesc, şi lonaşco Dinga neguțitoriul, și Nacul ij, şi Vântul tii, şi tudin ti, şi Niagoia tau fost şoltuz, şi mulți oameni buni tineri şi bătrâni de târgu de Bărlad, așijdere şi Drăganu de Zmiiani slugă domniască şi Bălanu Hulpe de Hulpăşeni, şi Bole tii şi Petre de Banca şi Nicoară de Susăni şi alţi oameni buni de ţară ce niam prilejit, scriem şi mărturisim Cu tastă mărturii şi zapis de la noi, cum au venit înnaintea noastră Anghelina şi cu fitorul ei cu Vasilie fata iui Simion  Miera îitorul Nastei fetei lui lonu Fărămă de Fărămeşti, şau vândut ia și cu fi- Ciorul ei ce mai sus să scriu doi bătrâni tau fost parte ei de la moșul ei Fărămă și de la Fărămoaia den. să- lişte Fărămeştilor cu tot venitul ce va hi, şi vor şti oameni buni din movila Epii la vale pre drum pen gura Epii şi pe Câmpu până întrapa Brăladului cu vad de moară în Brălad, şi cu loc de fânaţ şi de țarină şi cu 

iar altul nime să naibă a să mai amesteca necolije şi pentru credința sau Pus şi pecete oraşului întratasta mărturie. vlet 7132 Avgust 16. „Asămine de pe orighinal de mine sau Scris la 
1819 Dechemvrie 15 | Costandin Leondari sulger Cinci peceţi, între care şi pecetea târgului Bârladului: fre; pești. 

 



51. 7152 Avg, 31 (1644) Iaşi. Vasile Vodă întăreşte lul Dră- 
gance şi Grozav stăpânire în Coţmăneşti la laşi, dând rămas pe T. 
Clinciu şi pe Dan Graur, Se pune ferăe. 

(acta Muzeul Municipai laşi, XI, 24). 

„Suret scos depe un ispisoc a lui Vasilie Vod. din 
let 7152 Avgust 31. 

Io Vasilie Vod. boj. milsti gpodar zămli Moldav- 
scoi. adică (au venit) înainte domnii meale și înainte 
boerilor mari şi mici. Dragancea şi Grozav fetorii... 
sau părât de faţă pe Toader Clinciu şi pre Dan fe- 
ciorii lui Graur pentru o parte de ocină din sat Coţ- 
mănești ce este în ţinutul Iaşilor, parte Ilenii, zăcăndu 
Drăgance şi Grozav că le înpresoară acea parte de 
ocină Toader şi Dan, de zice că iaste a lor moşie. 
Det domniia mea liam făcut carte la oameni buni şi 
am triimis şi pe sluga noastră Pavăl părcălabul. să 
socotiască cu acei oameni buni de .va fi fost acea parte 
de ocină a lui Graur să o ţie Toader Clinciu şi cu 
Dan. Det sluga noastră Pavăl au socotit şau aflat cu 
adevărat cum este acea parte de ocină a Ilenii mătuşa 
Drăgancei şi a lui Grozav, şi au făcut şi mărturie de 
la oameni. Det domniia mea am văzut acea mărturie 
de la acei oameni tau mărturisit cum esti acea parte 
de ocină ce mai sus scrie din sat din Coţmănești, a 
llenii, domniia mea am dat lui Grozav și Drăgancei şi 
altor săminţii a lor ce le sânt şi lui lon ca să le fie. 
lor driaptă ocină şi moşie pre giumătate şi uric şi 
mărturie în veci şi neclintit niciodinioară având Toader 
Clinciu şi Dan îetorii lui Graur au rămas din 'toată 
(legea) la fățărie, iar Drăgance şi cu seminţiia lui sau 
îndreptat şi șau pus fierăia în vistiiarul domniii mele. 
ca să nu aibă a mai pără Toader Clintu şi Dan pe 
Drăgance și pre Grozav de atastă pâră nici odată în 
veci peste carte domnii meli; alt nimene să nu să mai 
amestece. 

Toderașco vel logoft



52. 7153 Noembre 27 (1644) Stefăneşii. Zapis prin care Macri căpitan Cumpără cu drept de iarudire cu 180 lci-a patra parte din Zubriceni de la lonaşcu și al lui, 
(acta Muzeul Municipal laşi XI, 25). 
T Aannz ev Econauiko uiti KS cepSae dacpk un Togeocit aeuopin | Hpunen, aeren Goaonneu. căpopen a5u Gumnwn [luau M9RCEHH. d&v'Tam a narpa | iiaprre ME CAT „A 38e(puu)ku. ckocsam Mă BanSapt. mape aa Alakpu KanHTanva | uim aa ySnanke. Avm(uca)ae aa Topa nnua (adaus) mz'r$ua HodcTp(2). (un tam p- TpEBaT. Rp'keop cz w nu | nepe. aa non. av BHNAEGWVM aaTop “HHE că Ba (sic) ca nn w naz'T'keaz AYVnid4Su KznHTanva | un kS ySnzn'ke Avmucaa. ug bv Aa Bor cz 6 BUHAEA AATopa. ue W av HerSuar aa] HOH. AEpenr$8 co căra IDH WNnT83cu ae acu K&i KA AHH Moni, un 'Tekmaaa | Hocrpz. un HErouSa (Aau d2R)ST At Haunre AVMHCaae, HONZCKSAvH napkzaaa uu | Spcvava IakaA4B8a8u (sic) ae A9pek0. n onapk Xoruor. gacuaie Por a'kusa. ASnsa | ac aa Tuna. Fanropurk AE 44 XeTmanSa. mogăn. naTpamko BpaTr'kusa. Eacnaie | Man apeae, Hukoap kzazpâru un dâuti Wmunn B$nn, ui HdaT(4) uk asr AENAHH | Aenaunre AFCTOB WAMUNH EVHH. Kapi ckpie man câe: Aă CEAHIIE AEH 3VBpH= ku | a narga MÂpTE AE CAT, kw A0k AE XZAZIpee un kv aa WE MOpa, ue tam B2HA8T | na can ie mouuie. A a'ku A£ ku. AEBEITE auce Nume AE GOMHHHH aieu | ui AE PVAEAE Meade ca HâHS2 A cTpuka. Mokmaaa uku EAHASTr. un am 'Tonmur | rap HELJIANE Ac PVAEAE Noa (sic) cz aop Tpeu npkcre kSazumva: HocTrp$, dea w ca | ie mpexăkr ut npoka'kr. co ra Ba CATBOpiuar HBO H Sea. n wT npucra [ Ero marep un GOT Th Tu wuz HĂE BE HHKEH, N Aa BZACT CRIEPAAUH 104 | u cz npoka'kmom Apic. amnu. (de cătră Domnul Dumnezeu, "făcătoriul ce- riului şi al Pământului, şi de Cătră prea cinstita lui maică şi de cătră 318 sfinți părinţi cei dintru Nikeia, şi să fie vrăjmaşi Judei şi cu procletul Arie, amin). | 

Y eg. “3PHP. HOEE, ka, 
43 otlzckSA nzprzaaB Hckaa (pecete IonzcSa) 
â3 SpcSa naprzaae HCkaA 

43 Băchait Pwauan uchaa (pecete) 
PI
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53, 7153 Decembrie 1 (1644) Iași. Vasile Vodă întăreşte Ia - 
- toţi nepoţii lui Ignat dreptui de stăpânire în Bălăceni şi: Zmieai pe 

Simila, întorcând 24 lei cheltuiaia de judecată, : 

(acta Muzeul Municipal laşi X, 12). 

+ Huw Bacnaie BOEROAd. EAI MACTIIO TEAPA 3EMAH Mode 
AdBERON. 0% FENARMH Adi n NorapzAHau, caSram năuiui | Heo 
t3aar. n Bpar sro Hpnanna cute Mapden. un na'kmenuun -tro. 
ut Fpuaia cuz ant. H Heonawmko | ch none, n naâenHue UX 
Ropunuă. cun Aradien. u ue ue Heonawko, n Langa. cz 
Nacren | ezcu uvun Hruar, n 'rnă nakmennun uk, Aparan. u 
spa e Hdpum. u Slava. cheer AMzpuzu, envun Hruar | nb 
ku uacri 34 coruu$ wr ceqo Băanu'kiiu. n WT ceo BMiranu, 
aro cvm na Cmnaa $ gawer | mSro'k. n ca “EDVA 34 Mann. 8 

Roraana. n 8 Gmnaa. uro ck uaneper uacr aibaa n Hrmar. 
07 | Bamrgo ceao. i wm noa. n WT BpSAoRE 34 Manu n ww 
BEC [IPHXOA. WT Henucok. Sa TA Hu 34 dpepzu. | uro wnu S- 

KABVBaAn NpAA, Hâmu Wwr ÎMoncn ernaa BocgoAa. uro WHuH ca 
meraa. ca itpa Spunap | n H3Raana 'Toe uacru Sa wins. 
MROPTA KEATOBRâNĂE. H 82 TOT Sannc 607 AMoncn BorBoAa. | Hu 
său nocPăgia Hekvaato HU BPATIAM Er HE BHUIEIIHCANA, BEES 
Takmv parau. | un apar în bpnatva. n Aaava cnee Mzpunzu. 
a unu Bparu ui makmennuu uk chge MWapaen. |n duneu. n 
cacrpu uk Aeaita. n Epar uk mona. în Hwohauko n Hacra 
acu cu Hrnar | ne 6'kuse mucanu Bz "or Hcriuco wm Aoucn 
ROfBOAd. NoTomme Scuk Bparia. n uakaenriuu. | HX euvuu Hr- 
naT, un norokanauck win. mea Humu. n Epăruan Hepvaar 
ca Eparitaat | cgonm. cngt Mape, n dune, n nonen. H cacTrpu 
ut SAradien. n Hacren. n Bpar uk Hwnatmko pa | maau wnn 
KEATOBANIE UTO CA H3BEBEP WacT HX. ARA AECAT TAEpH EUTHX, 
4 WETHpH EZ pvkH | Apăran un par er Hapum u dansa. 'ror 
AAN 'TOE WacT 34 WTHHS EHUIENHCAHH. GOT ceao | Bzazukhul. n 
wr aemitanu. uro na Gmuaa ca BpSa 34 manu, S Borpana, n 
3 Gmnaa. ufo ek | uaskper, A'Baa uk. Bram. Rako aa cc, n 
WT PCNABMH, NpABă GOTHHV. H AAAHIHV, CA BZCAM A0 | XOA04, 
HENOBOLIENO AV HHKOAHK Ha Bhku. n un Aa ch ne Smtuacr. 

Gan TEDAHZ KABaa, $ tac AT +30H7, AÂEk. A 

ToAtpauiko Bta awrăT. 

Pecete în ceară desprinsă O Ț Eacnaie Kwpaar
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lo Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei; cum domnia mea a dat și a întărit slugilor noastre lui Neculaiu și fratelui său Irimiia, fii Marfei, şi verii săi alt Irimiia fiul Anei şi lonaşco fiul Popei şi vărul lor Corniţă, fiul Agafiei; şi iarăşi fii lui lonaşco și Gavril fiul Nastei, toţi nepoți lui Ignat, şi iarăşi verii lor Dragan şi fratele său, Ifrim şi Albul fii Maricăi, nepoți lui Ignat, nescare părţi de ocină din Satul Băliceani, şi din satul Zmiiani, ce sânt la Smila în ținutul Tutovei, şi cu vad de moară în Bogdana și în Smila; ce se va aleage partea bunului lor Ignat din vatră de sat și din câmp, şi din vaduri de mori și din „tot venitul, din ispisoc de pâră şi de ferăe, ce ei ară- tat au înaintea noastră de Ja Moisi Moghilă Voevod, ce 

scriem mai sus, fără numaj Drăgan şi fratele său Fri- mul şi Albul, fiii Maricăi, iar alți fraţi și veri ai lor fii Martei şi ai Annei, şi surorile lor Agafia şi fratele lor Popa şi lonaşco şi Nastia şi toţi fii lui Ignat n'au fost scriși în acel ispisoc de la Moise Voevod; drept aceaia toți fraţii şi verii lor, nepoți lui Ignat şi s'au tocmit intru sine şi au întors Neculai cu frații săi fii Marii şi Annei și Popei, și surorile lor Agafiei, şi Nastei şi fratele lor lonaşco, au întors ei cheltuiala ce se va a- leage partea lor doao zeci taleri bătuţi, şi patru, în mâ- nule lui Drăgan şi fratele său Ifrim şi Albul; pentr'a- Ceaia acea parte de ocină mai sus scrisă din satul Bălăceani şi din Zmiiani, ce-s la Smila cu vad de moară în Bogdana şi în Smila, ce se va aleage a moșului lor Ignat cum să fie și de la domniia mea -direaptă ocină Și moșie cu toate veniturile, neruşeit niciodănăoară în veaci. Şi altul să nu se ameastece. Insuşi domnul a arătat. 
în laşi la anul 7153 Decembrie 1 

Toderașco vel logofăt 

— Vasilie Corlat
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Obs. lIspisocul nostru ne arată toți scoboritorii din Ignat. El a 
avut 7 copii: Marfa cu fii săi Neculai şi Irimila; Ana cu îtul el Irl- 
mia; Popa cu îiul său lonaşco; Agafia. cu fiul său Corniţă, Ionașco 
cu îli săi (nu ii se dă numele); Nastea cu fiul ei Gavril, Mărica cu 
fii săi Drăgan, Ifrim şi Albul. Cum numai aceştia cheltuise cu iude- 
cățile supt Moise Vodă Moghilă, ei luase toate părţile dia Smieni ale 
bunului lor Ignat; întorcându-ii-se însă de verii lor 24 taleri, ei îşi 
împart frățeşte, după spiţă părţile ior din Bălăceni şi Zmieni. 

ignat are de soție pe Solomia (1. Antonovici, Doc. Bărlădene Il 
97). El are de fraţi şi surori pe Vasile şi Odochia. Tată! lor era 
Toader căsătorit cu Sotia, cari trăesc supt Petru Schliopul. Toader 
are şi el fraţi şi surori pe Petre, cu îii să! Condre şi Salomia; Ne- 
coară cu fiul său lonaşco, Varvara cu fata ei Marica, şi popa Ion cu 
îii săli Holoteia, Ilie şi pr. Cozma. e 

Actele Zmienilot vorbesc de vornicul Efrem Hurul de- supt Petru 
Vodă Rareş, care cumpără în 1546 April 19 cu 200 zloți tătărăşti a 
patra parte din Zmeiani de ia Ilinca preuteasa, pentru a se plăti cu 
aceşti bani de Iane Grecui de la Băriad (1. Antonovici, Doc. Bărlă= 
dene Ii!, 46). ln ce legătură era bunul lui Ignat cu Efrem Hurul vor= 
nicul nu putem şti, de au venit Zmienii pria moştenire, prin zestre, ori 
prin cumpărătură, 

| „Dintre urmaşii lui Ignat şi ai Salomiei ne interesază copii Mă- 
ricăi: Drăgan armaş, Ifrim curtean de camară şi Albul, 

lată urmaşii lor: Toader 
| = Sofia 

Ignat Stanca 
| = Salomia = Murgoci vornic 

Marica 

Drăgan, Ifrim, Albul 
| | o 

Postolachi ionăşcuță, Neculai, lîrim, Gligore Ilinca 
căpitan 

a 
Alexandru, Maria 
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  Enache Negruţ Arsene, loniță Neculai 
Cf. ion Neculce fasc. Il 325, 

54, 7153 April 24 (1647) Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă cătră V, 
Capşa de Săculani să oprească pe Caraiman pitar să nu ezască la Zăvolani pe partea Roşcăi vist. . - 

(acta Muzeul Municipal laşi IV, 18), 

He Vasilie Voevoda biiiu milostiiu gspdra zemli 
Surete şi Izvoade, vol, XXI. | 5
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Moldavscoi. scriem domniia mea. la slu | ga noastră. Vasilie Capșea. di Săcuiani. dămuvă ştire că sau jă- 
luit inaintea dom | niei meale boiarinul domniei meali - Roșca ce au fost vistiarnic. pre Cărăiman | ce au fost pitar. dzicând că va să ezască. un iaz ce iaste. pre partea | boiarului nostru. ce scriem mai sus. la sat la i Zăvoiani. dereptu aceaia | deacă vei vedea cartea dom- iniei meali. iar tu să aibi a mearge şi | să opreşti pre iCărăiman. să nu ezască. pănă vor hi de faţ. atasta ţi scriem | domnia mea. şintralt Chip să nu faci. 

Sam gospdnz veleal. u las. it. 7153 ap. 24. 
vel log. ut. 

Pecete domnească în tuş roş —- Mihaltea 

  

55. 7153 Juni 16 (1615) Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă, dată lui Palade de a-și stăpâni un bătrân în gura Horaeţii, : (acta Muzeul Municipal! Iaşi X, 19), 

„Copie de pe carte lui Vasile Vodă a lui Maste- tici sau scos la anul 1854 Sept. 18, fiind că originalul este foarte rupt. | 
Noi Vasilie Voevod, bojiu milostiu gospodar zemli Moldavscoi, datam carte domnii meli slugii noastre lui Palade spre a avea el a hi tare şi puternic cu carte domnii meli aş ţine și aş apăra ale sale drepte ocine Cumpărături din bătrânu din gura Horaeţii şi din gura Epei, cari cumpărături au fost cumpărat Chiriac vame- şul pre undei spune uricul cu tot venitul să aibă a ţine să nu cuteză a ţine sau a opri înainte cărţii domnii meli. pentru căci au arătat uric domnescu de la Chi- riiac vameșu. înaintea domnii meli. i nac ne budet. Sam gspdnu veleal. (u las) 7153 luni 16. 

  

56. 7153 August 3 (1645) Iaşi. Vasile Vodă judecă şi dă rămas pe Bărsan vornicul de poartă în pâra cu Filip şi ai lul peotru părţile lor din Mihaileşti, neprezentând urice la zi. (acta Muzeul Municipal Iaşi XI, 26). 
„Sureat di pe o carte Sărbească de giudecată de la Vasilie Vodă din leat 7153 Avg. 3“,
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Preacum au venit înainte noastră şi înainte tuturor 
*boerilor noştri ai Moldaviei, a. mari şi a mici. Filip cu 
“fratesău ficiorii Magdei și loan fetorul Sofiicăi şi Fătul 
şi Vasilie ginerele lui Gavril, toţi nepoți lui Ifrim și au 
-părât de faţă înaintea noastră pe boeriul nostru Bărsan 
-vornicul de poartă. zicându acei de mai sus scriși oa- 
meni, precum le împresoară lor boeriul nostru Bărsan 
vornicul, giumătate de sat din Mihăilești . partea din 
-gios; şi au arătat înaintea .noastră şi dres de la Ale- 
-xandru Voevod pe a treia parte din satul Mihăilești; 
şi iarăşi pe a noă parti din tot satul în partea din gios; 
şi dintralt zapis de cumpărătură iarăşi de la Alexandru 
“Vodă giumătate din a noă parte din tot satul. iar boe- 
-riul nostru de mai sus scris Bărsan vornic, așa au răs- 
-puns că are dresă pe acea bucată de sat și să chiamă 
“Popeştii; deci noi şi cu tot sfatul nostru am socotit şi 
-am poruncit boeriului nostru de mai sus scris ca să 
„aducă dresâle înaintea noastră, şi nu leau adus la zi, 
-şi iarăşi iam dat lui al doilea .soroc şi nici atuncia nau 
-adus nici un dres şi iarăşi iam mai pus lui al treilea: 
-soroc ca săşi aducă, însă și nici de cum nau adus, 
-poate că nu leau avut. Pentru aceia domniia mea am 
“socotit și iam giudecat -pre dânşii cu dreptate, ca să 
:aibă a stăpâni acei de mai sus scriși oameni aceia a 
-treia parte din satul Mihăi/eşti parte din gios ce este 
-partea moşului lor Ganea Zamciul și a:noă parte din 
tot satul din hotar până în hotar. și giumătate din a 
-noă parte iarăși din tot satul partea din gios, preacum 
-Scriia lor dreasul de la Alexandru Vodă, iar boeriui 
nostru Bărsan vornicul să naibă a se amesteca în păr- 

-ţile lor, nici a dobândi nici odată în veaci peste aceasta 
„Carte a noastră şi întralt chip să nu fie. Sau scris în laşi. 

„sau tălmăcit de Gheorghii Evlogi dascal la 1782 
„April. 30. pai 

57. .7154 Fevruar 5 (1646) Iași. Vasile Vodă întăreşte lul Macri 
“căpitan cumpărătura făcută cu 180 taleri în Zubriceani de la ionaşce 

ind (acta: Muzeul Municipat aşi XI, 28). 

+ Ho Bacnaie BOEBOAG, EMÂIO MACTBIR TORA BEMAH 4042
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AdECKOU. VW TIpIHACULA pa, Ha | iti, n TIPAA HAQIEAIGI, Bo AEphi Moapagckbiy. BeAnuz, îi mMăaiu. Fwnauko. n cecrpo tr |. încap, n Togocia cnae Hpunn azi. Gwaonka. etcTpone. Gu Muwn  Îluanrogekii. HE Hen | HVAAAN. AHbNpPHCEACEAH. Nă 34 APEDA HM. Boa. n npomaa. caca. npagă (Gor)unv n | Aka- HHS. ueTRpaTaa, uacT. GOT cea 3S&pnuanu. 4To tc. v Bawer XOTHHCKoH. ca m'kerom | 3a crag. n 34 manti. aa NpPOAaA. cAYsA HaiemS Manpn. kaunran, n un'brunrk | ere T'pununa, paai. ceaun CT9 H WWCHM AECAT. "Tanepii. EHTtuk. None, Bhiguie HHM | 8a. AEAHHV, N BACTAACA. CASA. Hatenv, Makpri ănuran u ku'be run'k er | rpunuha. n naaTbia TRX NN3H, EX EHLUNMHCANHU, EA cTo, i we Accer | Taarpu B&THX. B2 pviu Hwnamkw n ceempa er îacapk. n Twaocura cnee | upninen. azipu COAOHRA. ceeTpa Gumneon Ilnannogcu. n Mi Takokak | tako VEHA AX. Too AMdAE, 34 AOBpOI0. Boa'k. 4 NazHoi9 Aa, mu | Adiokwan. n: NOTEPZAHXOm. cavs'k nawemv. Makpri kannran. n ku'kruw'k erw | pUnHha, Ha "or, WETEphTâă, uacT, w7 CEA SvEpuuaţn. ca dm'kemo_3a cTag. H sa MAH. | pa zac. na Mpagaa wrunv hi A'TANHV. n EHRVIIAENI A Ca EZCAM ACXOAC4t, Heno | piano. HEKOAHXE Ha ARH. 4 nn HukTo Ad CA HE Vania, 
Gaam Tenanna. gea'ka. VEAC AT. —P3pHa, dea e, pecetea domnească în ceară căzută. 

Toatpauko nea awrăr. n uckaa — Loponen 
In dos: nenucor nps Bve&pnuknu. uav KPANZpAT wr iuoptir avu Bean. Sp'ke,. 

. 

a lo Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn: țării Moldaviei; Cum a venit înaintea noastră şi înain- tea alor noştri boiari moldoveanești a mari şi mici, lo=- 

leşteu și de moară; aceaia au vândut: slugii- noastre lui: Macri căpitan Şi Cneaghinei sale Gripinei drept una sută şi optu zeci taleri bătuţi, căci că fostu-le-a:'lor de moșie, şi S'a sculat sluga noastră Macri căpitan şi cnea-
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ghina tui Gripina -şi a plătit acei bani, ce scriu mai 
sus, 180 taleri bătuți în mânule lui Ionașco și surorilor 
sale Floarea și 'Todosiia, fii Irinei, fata Soloncăi, surorii 
lui Simion Pilipovschi și noi aşijderea cum am văzut 
“tocmală de buna voia lor şi deplină plată, noi am dat 
şi am întărit slugii noastre lui Macri căpitan şi cnea- 
ghinei sale Gripinei, pe acea a patra parte din satul 
„Zubriceanii cu loc „de_hăleşteu... şi, de, moară, să fie lor 
-direaptă ocină şi moşie şi cumpărătură cu toate veni- 
“turile nerușeit nici odănăoară în veaci; şi altul nimene 
-să nu se ameastece. | 

Insuşi Domnul a poruncit. 

în laşi la anul 7154 Fevruarie 5 

Toderaşco vel logofăt a iscălit 
NE „—- Gorovei . 

Este şi un suret: 

„Din limba sărbască pe limba moldovenească sau 
“tălmăcit de mine Ioniţă Stamati biv vel pitar, în laşi 
Aa 1817 August 24. - 

Obs. Despre neamul lui Pilipovschi avem ştiri în Surete II, 236, 
„când se zice că fostul vistiarnic Pilipovschie capătă de la Ion Voe- 
vod cel Cumplit în 1574 Ghenar 1, satul Mihăicăuţii de la Hotin, fl- 

Aadu-i dreaptă moşie. Fiul său Simion Pilipovschie se însoară .cu fata 
4ui Costea, nepoata lui Gavril visternicul şi a Sofiţei, tata lui Luca 
„Arbure, cel tăiat de Ștefăniță Vodă, ” 

După ispisocul de faţă se îatregesc arătările despre Pliipovscheşti, 
așa că unindu-te cu arătările zapiselor coprinse în perilipsisul de acte 
al moșiilor Hădărăuţi şi Măndăcăuţi. dela Hotin (Surete ms. III, 64—69) 
“ase aceste încrăngături: . 

Pilipovschie viătearaic 1574 

  

Simion Pilipovscâie Soloaca 
„fata Costei străne= 
poata Lucăi. Arbure 

. Ă să . lriaa 

Neculai, Giigore,  Todosia | 
sălitrar  Pilipovschie — Gr. Coroţuşco __ |... e i zi 
=— Maria  voralc de diac lonaşco, Floarea; Todosia 

poartă . 

  

a-i
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58. 7155 Mai (1647). Zapis de vânzare pîia care Gheorghie cu ai lui vinde lui fonaşco Greeul părţile lor din Ungheni cu 190 zloți, 
(acta- Muzeul Municipal iaşi, IV, 19). . 

Adecă eu Gheorghie şi fratemieu Savin și Suro(ri)le: no | astre Anna şi Titiana, înşinea pre noi mărturisimu: | cu acestu Zapis al nostru. cum noei dea bună voia noastră de (nime) siliţi | nice asupriţi. am văndut a noastră deareptă ocenă şi moşiia | din sat din CGOrein.. maei sus desprea alte... (Sumăt)aate | dea satu întrapa ș Sataloei şi în țarină Şi Cu livezi în locu | Şi vaduri den i moară în Răşca şi.cu loc dea hăleașteu şi totu ve | ni-- ; tut-acei” uihătaatea. den satu ce ei sa Veni." ŞI 5*3m ; vândutu /oei | Ionașco Grecului dea Săcuiani. dreptu o: sută noaw dzăci de zloți bătuți | și ne au datu w sută. şi patrudzăci den zloți bani gara şi ne |'au rămas cu; cindzăci dea zloți săi de la sfărşitu. dennaintea loei | Pătraşco. părcălabul /oei Loscani. și denaintea /oef Vasti)lie lot Broşteni şi denaente Lucăei de Negoteşti, şi denaentea | popei /oei lonaşco de Drăguşeani. şi de- naintea a mulți oameni buni | şi maei pre mare mărtu- r(i)e. ne-am pus şi credența noastră. de acei scriem şi: mârturisim. 

let 7155 Maiu,.. „ Patraşco parcalab (pecete) 
„Savin X Vasilie x 

popa Ionașco Ma 
Gorghie, Vasilie (|. p. B. C.).. 
Este şi o copie neiscălită de nime și scrisă cu multe greşeli,-. 

  

59, Fără an (c. 7155 Iunie 6). Protira Nemţei dă danie iuti: 
lonaşco sia Gr, Capăţină părţite sale din Romăceşti, Dăaceşti, (acta Muzeul Muaoicipat laşi IV, 34); 

ez w IlpexHpa dara asu Hemuweu n Asneu,. ev MpTrSpucecks,.. KSM am kpeckSr. “AH Kaca, | aSu Tanreşie Eanzunnz. un ea car Tp6- KST. cv am pămac, An Mana Beuopuaop Asu. IUH HHME |:Ae wmeniu: Men NS MâvV . coxoTuT, HHUR May “UEDRAT Aa: Mop're We, HSMan ue: 
Mar | cokorur, Hwnamiko. cua Kanzauuz, Au. ev: EA3HNHAS, KB AMOPTE mz KSnphhAe. wu euop Hăw | Hunuu: Auu: P*Aene meae. n3:
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ME UEBKZ HUME. EV MAM CKSAAT UHM AAT Momie ME aa mop| Tre 
me avu Hăhawno chz FBznzuun. AH car AHH Pomzneru. AHH uv- 

MATATE A€E E2 | 'TpzH UVAMATATE, iH AHH CAT AHN AZHUEIH. tag 

AH UVMATATE A€ EZTpah a 'Tpie | napre. atumaepe mn npk Suae 

ROI dBEe Moune A ne | Manta Tor ca pie Aanie ASu Honalliko cH& 

Kznzunnz, uiH WM AT A€ | nann'Tre moa?833aSu. Iwuauke, ui, Bi. 

nzprâpu, Wu d wpzmenii anSme. | Bpzcre Tagpnua, n Gu(un)wn epue, 

wh flnoerea. n [onropie Leprea, uin a ASH, | Foaepakn pe E.. enn 

n Cuwpruu, wr Pam. H nonă Anmod | rie (67) Cnpen. n Fanropie 

arsa. n Bonus, n ASawnrpanto Tapakii | iuti tat Aar Ka can yie 

ASH MotuHe Aepe(n)r esfaerSa mev. un a nzpinup. | 40p Men. avu 

win deuopnacp ASH n nencunasp un a 'ToaTz pSAVA | awn, tap unne. 

CA Bă CKSAa AVIIZ MOpTE ME CZA NApAcKkă Ca CA inpe | CRZ, AHH 

PVAEAE MEAE, ca YiE AENAAAT AHH 'TOAT Aeue. mu cz die av | pn- 
cHT A€ 7. Hi. WUZ. IIH CZ HAHBZ SNA BHHH Avaz MENE, aMEcTa | 

3anue tam bakwr cz Xie Spuk -NTpY, Eeun amna. 

Pecete tărgului Bărlad: fre: peşti: neuami mzprz EpăadAh. 
Obs. lonaşco şoltuzul de Bărlad trăeşte pe la 7155. Cf, 1. An= 

tonovici, Doc. Bărlădene 1V, 94. 

60. 7157 April 12 (1649). Zapis de vănzare prin care Andrei ţit- 
covaicul vinde cu 50 lel o vie la valea Cozmoaei, lui Hristodul stolnicul, 

(acta Muzeul Municipal laşi 1, 3, 

Eu Andreiu ţărcovnicul. şi cu fămiaia mea anum 
Vrăvara şi cu fetorii miei. scriem şi mărturisim Cu za= 
pisul | nostru cum am văndut w vie în valea Cozmoe. 
de bună voia | noastră dumiisal(i) lui Hristodor stol- 
nicul. cu pomăt | cu livadă cu prisacă cu casă la pri- 
sacă şi cu trei | dzet de stupi. dereptu cindzet de lei. 
şi locul iaste. din | drum. pănă în vrăvul dealul. şi 
banii am luat deplin. cum | scrii mai sus. şi în tocmală 
au- fost preufi cei domnești de la cmu Nicolai anume 
preutul Nacul şi preutul Dumitrașco | şi Vas(i)lie diia- 
conul şi Drăguşan ţărcovnicul şi alţi oa | meni buni 
pentru Credința pusuneam şi peceţile să să ştie. 

Andreiu iscal It 7157 Ap. 12 dni 
popa Nacul (pecete: o albină)  .  Drăguşan 

ereu Dumitrașco Diaconu Vasilie
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61. 7158 Juli 23 (1650) lași. Vasile Vodă întăreşte bis. Nico= riță din Iași satele Mirceni, Diviceni şi Şerbăneşti la Tutova, 
(acta Muzeul Municipal laşi, XX, 1). 

Iv Vasilie Voevoda bojiiu milstiiu gospodaru zemli Moldavscoi. datam carte domniei mele rugătorilor noștri egumenului și a tot săborul de la mănăstire lui Nico- rițtă hatman, unde iaste hramul sfântului loan Novie ca să fie tare și puternic cu carte domnii mele a opri şi 
loc de mori în Pereschiv, şi Cu tot venitul şi Sumătati de satu de Diviceni pre vale 'Tutovii, şi nişte părţi de ocină din satu din Şărbănești la ținutul Tutovei şi o săpătură Şi. un..răzor..ce. iaste la capul iazului, şi nişte părţi den Bănceni pre vale Tutovii, “cur loc -de--moară pre valea Tutovei, aşăjdere şi trei părți dintracelaş satu din Bănceni, şi o parte. din satu din Creţăni pre valea Tutovei, cu loc de moară Şi cu tot venitul. parte unui bătrân pre dresă ce au de dare şi miluire sfintei mănăstiri ce scriem mai .sus de |a ctitorii mănăstirii de la Nicoriţă ce au fost hatman şi dela giupăneasa 

teca preste carte domniei mele. Saam 8ospodinu velia] 
Da -uU las vito 7158 luli 23 Pecete căzută 

lanachi Plop la dos : de ia logofeţia cea mare. | 
aa: Posleduindusă copia aciasta cu ce adevărată carti domniască, Şi fiind asămine sau încredinţat, | „.Clucer | 1813 Mai. 24. „de mine sau posleduit Enachi Stamati AI 

ou 62. 7159 -Febr, 8 (1651) Iaşi, Ursul de Zmeeni dă danie tra ilor 
Pălădeşti părţiie sale din Zmieni, Româai şi Strămba, la Tutova! 

(acta Muzeul Municipal laşi, X, 14), ____ Adecă eu Ursul din sat din Zmiiani. fitorui Irinei. 
nepotul Vărvarei, stren&potul Telei ce au fost | stolnic.
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Scri eu şi mărturisescu. însumi pre mine cu acestu zapis 
-al mieu. de a mia bună voe | de nime nevoit nici silit. 
amu datu şi am dăruitu din Sumătati de satu de Zmi- 
iani. partia i mia cem să va aliage, din vatra satului şi | 
cu gumătate de iaz cu moară cu totu. şi cu ca | săli | 

it”din“Zmiiani:;-şi-din-satu” întreg din Romăni. iarăş 
-ce să va aliage partia mia cu tot | venitul din vatra î 
satului. şi din țarină şi din fânaţă cu tot vinitul des- 
pre | apus. așiidirilia din gura lugei din satu din Strămba 
«despre Tutova. amu mai | dăruit ce să va aleage par- 
tea mia cu tot venitul şi Cu zapis de cumpărătură. 
din | vatra satului. şi din țarină. şi din fănaţu, şi din 
năleşteu. şi din poiană şi cu loc de pădure. şi cu tot 
venitul acestor moşii ce imai sus scri eu. aciastea to | ati 
liam dăruit de bună voia mia. dumilorsale (Enachi a- 
-daus) lui Gavril Păladi şi dumisale Toader Păladi. 
pentru sufletul celora ce liau agonisitu. aciaste moșii. 
şi pentru suile | tul nostru. ca să le fie danie de la 
noi și moşie diriaptă. dumilorsale şi cuco | nilor du- 
misali. în viaci de viaci. şi săş fac(ă) dumnialor şi dires 
domnescu. pre aceaste da i nii şi moşii. ce mai sus 
scriem. iar din fraţi și dintralți Oameni ai miei. ce vor 
hi după să | vărşeniia mia. nimi întru nemic să nu să 
amiastece. că eu amu dăruitu aceste moşii diriapte | ale 
«miali. de buna voia mia dumilorsale acestor boiari cum 
şi mai sus scri eu. iar Cine va rădeca | vreo găltavă 
“dintru oamenii miai. după săvărşeniia mea. acela om să 
fie trecliatu şi proc | liatu, şi să fie neertatu de Dum- 
nezău și de meni, şi de 318 oteţi. iară căndu am fă! 
„cut dumilorsale acestu zapis cu aciastă danie de la noi. 
sau  prilejit Scariet | din Zoriliani. şi Apostolachie de 
Zmiiani şi Bejan Gheuca. şi lonașco ecua Dră | gan ot 
Zmiiani, şi popa Gavril cel domnescu ot Bărladu. şi 
popa Chiriiacu duhovnicu | mieu de aco(lo). şi Dumi- 
traşco Butumaş de Zmiiani şi Căzaeul, fratemieu de 
„Zmiiani | şi Antohie Costachie armaş şi Costantini Bu- 
joranul şi Neculai Bujoran | şi Costantin Ţopa părcălab 
şi lonaşco Țopa şi Pavăl Surtă ot Ghergheşti | şi muliţi) 
-oameni buni megiiaşi de piin pregur. și pentru mai
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mare Credința pusuneam | peceţile şi iscăliturile noastre să s ştie. 

u laş vito 7159 Fev. 8 dni 
az Costantin Ţopa parcalab iscal 

Ursul (pecete) 
az Popa Gavril gospod Bărlad (pecete) 

az Popa Chiriac iscal (pecete) 
| —- Costantin: az Antiohie armaşu iscal 

  

63. - Fără dată (c. 7159 Febr, 8). Zapis de vânzare prin care llisafta vinde luj Scarlet de Zorileni cu 90 iei seliştea Negreşti, în ținutul Bărladului, - 
- (acta Muzeul Municipal laşi X, 29). 

T Maekz ev Hancagra ara asn Ip&snu, awrgr. mn KS gin mien Hwkuu | um Aacume ui kw krene mkae anvm SIpeacie mi Adremia. Hencuu | Asu npkenu AWrăT. azprvpieim HO kr u6et SânHE dA nocmps EYM Hon A€e B$ | Hz -ace HO4CTpA AEG HHMENE HE: BOHWH. âM EanASr w CEAHtpu A€e car anvme Heroewnu | ue cari "AM uHiwTva Bpzaaa Savu. A€cnpe pacapur ue cannpevuz KS oa: ps | BOOPAHHAWp, Batavram avu Gkepaer un pzunnecar a Hw-- nSavu A€e 30 | puakun, AEpen(7) noaw seun ae aeu B2T8uH. KA că ae die awp momie A€pkiTrz „pn a'kun, | un Aepkce Aomnein. 46 ABEM npe ukae mMoiuiu CZMTYV npe Mzua cemeniţien uoacrpe | ySnz- Hkeceu Gouen, Sphkapvavu. un “AHTpa uacra motmaaz av doc Ilac nap'k | Ae Muknaamk Ag WHHVTVA wpyeravu I5H Aenanr TE avu, bphre ae Hnew. Wu | Hvwp ae Teannemn. un nona Eacaie A6 Teanneu, mn Hwnauo parene avu | Hvoop. wn Fuwpruu Anat A€ Gronnemn um ToAcpu. wr BATHHEMH. ui ev Ijlegan | Pare MAM NpHa6xu'p AROAE un cav BVIAT A€ am CkpHe um BASANAV noi d Ap Ae ES | uz ECE TokMaa, nveam NEueuH, In dA HeRZANT Kă. cz ae ie Ae KpeAHnuz ka cz aka | mu Aephce Acmneuu. 48 IJlean Panro Aiax HCKaA H nicaa Ilen Eacnaie. Hsep (pecete) 
| Hanapt, (|, peceti) | 

43 Iwhamue HCKaA,
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64. 7159 Marti 24 (1651). Vasile Vodă întăreşte lul Gavrii Cocris: 
stăpânire peste Pănureşti, uricile fiind perdute la măn. Răşca. 

(acta Muzeul Municipal [aşi IV, 20). 

„Suret de pe un ispisoc sărbăscu de la Vasilie: 
Vvd din velet 7159 Mart 24“. 

Precum au venit înainte noastră și înainte tuturor! 
boiarilor noștri ai Moldavii, a mari şi mici. sluga noas- 
tră Gavril Cocris, fetorul lui lonaşco Cocris, nepot,- 
nepot (sic) răposatului Toader biv pitar. cu mari ja- 
lobă şi cu multe mărturii de ia oameni buni şi slugi: 
domnești şi megieşi di pe înpregiur şi de la rugătorii 
noştri egumenul cu tot soborul. de la sfânta mănăstire: 
ce să numeşte Rășca. aşa arătând sluga noastră de mai 
sus scrisă Gavril Cocris, întru acele mărturii precum: 
că uricile ce au avut el de întăritură de la Stefan Vvod: 
şi dresul de cumpărătur de la însumi domnie me pe 
giumătate de sai Pănureștii pe Moldova în ţinut Su-: 
cevei, ci este lui driaptă ocină și cumpărătură de la 
nepotele de soră a lui, de la Merla şi de la soraiii 
Nastasiica. acele urice și drese foafi au pierit dintru: 
acea mănăstiri din Rășca, cându au venit Soltanu cu 
ostea Tătărască şi cu Smil hatman cu oaste zaporoji- 
niască șou prădat fara Moldovii pănă la plaiu. deci 
domniia mea şi cu tot sfatul nostru dac am văzut atâta: 
jalobă şi cu mari mărturie niam milostivit şi de la noi 
am dat şi am întărit slugii noastre de mai sus scrisă: 
lui Gavril Cocris pe acea de mai sus scris giumătate: 
de sat Pănureştii pe Moldova, după semnile hotarului 
acelui sat pe unde au umblat din vac și de sar ivi la: 
vre 0 vreme, acele urice și dresă ce au avut el la 
niscavai oameni. să nu s Criaz. ci să aibă a le lua de 
la dânşii sluga noastră Gavril pentru aceia săi fie lui 
şi de la noi driaptă ocină şi moşie şi cumpărătură şi 
întăritură și uric cu.tot venitul nestrămutat nici odată: 
în veci şi altul să nu s amesteci peste atastă scrisoare: 
a noastră. | 

Pecete Gavrilaşco vel logofet
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“pe lonaşco Fulger în pâra pornită contra Pălădeştilor, cărora le în- “tăreşte dania Ursului aprod de Zmiiani în moşiile Zmieai, Romani, “Strâmbi şi prisaca din Măazaţi. 

(acta Muzeul Municipal laşi X, 15), 

+ Hw Bachaie BOEEOAA, BIR Macri TCHApA BEMAH MWAAqB= ceh. w% npinAoma npha, namu n NpEA Baciu Huinmu AWVAAA4R- CKHMH Boakpu ReankHmMnH n Madumu. | cavru renARmu. IaaaAnepu, u “SRASOBaA pa, Hamn, EAHH. Sannc wr Speva ANpOA. wr Basntanu, <Hh Hpunn auwva BApEApH, npkwhvk | mean sue CTCANHE, ca TBopen CAM Ha ceBe, wm pa, anoru abai AOEPH. KAko Wu 34 ere AoBpon "BOAR HERHM HenonvAen, | AHHENpHCHACBAH, AaA H AapoBaa cz 143HK „CAMpTR, ACTH cEoeMv sa wrHuv. WT NoaoRHHHa 34 ceao Satan, FAHKOC H3BEper. | uacT cm. n ca NOASEHHa_wr CTag, H cz MANN Wr „TOO cEAC, H ca Bic npugoA ITS Ha Gawnaa 8 gacer Twront. n TH WT Bec ceao | Pomznn TAKOXAEpE. Bzck uacr tre sankoe HSEEBET, WT "BATpVE cec un wr not u wm UPHV n wr ckhunomaru. n CA Bre -DBHXCA, | wrkz sanâa, wr ver PH. H "THR WT7 co GTpaMBA, MAR „EAHROC H3keper. uacr em. aa AbAnnv n sa. Rvaekuuo TO Ha pt- “Wa |-rorerk. wm BATpvE ceio H wr noa n wm UpHv, ui ca crkuno= WATH, HU WT cfak un wp AHcă. H ca mer sa RacHK, H ca Bic npH= XA | n ru EAHH MkeT 34 nacuk wm ceao dzusau. 4TO EHao em “UpăBaa Aaanie n, AdBORaanie.  wp Slapam îWausar, Tkk Bacu EH "AHcânHu | wh Aaa n AAPCEAA. cavra Hama ERIUINHCaHHuiM nandajie- "MHM. Bă Sa ALIA mr n POAHTEAEM cRSr. noure WH_ HE HMaA AETH | Sa 'Tkaa caoere, „AHH  HAKTE drp SpATitaă cm n. wq CECTpU Er, Han "BHVUH cRotMv, Aa ne Haar WHH Smnularuck na THĂ Uacr Sa wr- HNV | eaukce uaReper uaci EMY wWT "Toro CEAAĂ, PRE RBIUINHUIEA,: HHHS Apsra. nmaan wuu Tkxav, np SĂ aan. cz Hwnhauko va- “Aa | uivpnn VpevacRu, paan TAXĂ EiuipeueninMm: uacru 34 WTA NT ceao Bainranu, Hi vw ceao Pomznn. u wm Orpamen, pkkauiu | Hwnamke vauep. AX WHN He Snaer -HHK'TO, sa Toa. Adanie H Adpa- "Bănie uvpin8 ca | &peva aaa iepum. H' CATR9phan EMY NpHcEACRA- „AhHIf, HE SHacr une, Han. uiiauca Ha ARĂH ACEpH. wm Toro RAR | Satep MIVpHN: ere: une CAVTH tiau Taaaaierțin. ww TAROAL ĂEpE, UpHHecTu, APSraa nucanie, wi ASRWsHuk, | Spcvaoku, H_wT7 
MnHeru APAN, AcEpn, H CHEH 34 Boa'kpu, NHCATaUIH TAROAepe Ha no: 

„CAEA, Tor nucanii, | ns napăsn. Ta Hwnaue fraurp. wu BOcTaa 
sWT npka uamu. n WT BEC Sako Sedico. ca$ru Hit ndaaaie | apna



Snpaghack wr pa HaMH. HnoHwr cuak ia Np'EA, Kato Ad HMarT.- 
WHH AGDEATH, CoBH pati WTHHhi |n Aaanie Hi AApoBAniE, EX Bir 
ApEA pEueHHHM. ESCA WacT Ypeva ANpOA, FAHKOC H3BEPET, WT DSA9=- 
BHIHă 84 €EA0 ÎMHIANH, CA NSA WT CTAR H cz MAĂH, n wr Pomaznn, 
HOT _CTpAMEH. 0 _WT_£TARH CZ Macukh, n CA ate NBHLOA. WT Bec 
“ţ XOTap. H Ad BZAEP HM. H WT Hade NpaAtăă Wrinv. H Adătie. i Spa, 
H NOTEBAXALNIE HM H AETUM H HENOpY | UIEHNO AHRORUK Ha RRKHe 
H HH Aa c HE Sanularr, 

- $ tac EATO. =3pHa. MCUA 
Gaam TenAanz Btaaa aie £. AHh, 

pecete căzută 

48 [iprn Ilefan Bea awrăbr, — AV MHTpAUIKO 
H HCRAA 

lo Vasilie Vovd, cu mila lui Dumnezeu domn țării 
Moldaviei; cum a venit înaintea noastră şi înaintea: 
tuturor a lor moldoveneaști boiari a mari și mici slu-- 
gile domniei meale Pă/ădieștii şi au arătat înaintea 
noastră un zapis de la Ursu/ aprod din Zmiiani,; fiul 
Irinei, nepot Varvarei, strănepot Telei biv sfolnic, tăcut 
însuşi de la sine denaintea a mulți oameni buni, cum: 
el de a lui bună vreare de nime silit nici învăluit 
dat-a şi a dăruit cu limbă de moarte părţile sale de - 
ocină din jumătate de sat Zmiianii, cătă i se va. 
aleage partea lui şi cu jumătate din hăleşteu şi cu moară, 
din același sat și cu tot venitul, ce-i pe Smila în ținu-: 
tul Tutovei, şi iarăși din tot satul Romăni asemenea 
toată partea lui câtă se va aleage din vatra satului,. 
și din câmp şi din țarină și din fânaţ. şi cu tot venitul: 
despre apus din gura Jugei şi iarăși din sat Sfrămba,. 
jarăşi cât se va aleage partea lui de moşie și de cum- 
părătură, ce-i pe apa Tutovei, din vatra satului şi din: 
Câmp şi din țarină şi cu fânaţe şi din hăleşteu şi din: 
pădure şi cu: loc de prisacă 'şi cu tot venitul. : Şi iarăşi 
un loc de prisacă din tot satul Mănzaţi, ce i-a fost lui: 
direaptă danie şi dăruire dela Avram Mănzat; toate 
aceaste mai sus scrise dânsul le-a dat şi le-a dăruit 
Slugilor noastre mai sus scrise: Pălădestilor, pentru su=: 
fletul său şi a părinților săi, căci că n'a avut copii din: 
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“trupul său, şi altcineva nime din fraţii săi sau din su- -torile sale sau nepoții săi, să nu aibă ei a se amese tecare în aceale părți de ocină câte i se vor aleage «partea lui din aceleaşi sate, Care mai sus scriem, şi alta pentru căci au avut ei pâră înaintea noastră cu “lonaşco Fulger, cumnatul Ursului pentru aceale de mai Sus zise părţi de ocină din sat Zmiiani, şi din sat Ro- mânii şi din Strămba zicăndu lonaşco Fulger, cum el nu ştie nimica de acea daanie şi dăruire, cea dat şi a dăruit cumnatul său Ursul Pălădieştilor; şi au făcut lui silă și nu ştie nimica nici a auzit de la oameni buni „de aceasta. când a murit cumnatul său. Deci slugile noastre Pălădeștii au adus altă scrisoare de la duhov- nicul Ursului şi de la: mulţi oameni buni şi fii de bo- ari, scriindu asemenea în urma acelei scrisori dintăi. Astiel lonaşco Fulger a rămas denaintea noastră și din ;toate legea ţării, iar Slugile noastre Pălădeştii s'au în- : direptat: denaintea noastră. Deci de acmu înainte cum “să aibă ei a Stăpânire singuri direaptă ocină şi danie „şi dăruire, care zicem mai Sus, toate părţile Ursului , prod, câte se vor aleage din jumătate de sat Zmiiani cu jumătate de. hăleşteu-.și- cu- moară, şi din Români şi din Strămba şi din.hăleşteu,. şi cu priseci şi cu tot , venitul” din tot oa și să le fie lor şi de la noi direaptă ocină și daanie şi uric şi întăritură lor şi Co- „iilor. lor, neruşeit nici odănăoară în veaci, Şi altul să «NU Se ameastece, 
Insuşi domnul a poruncit. 

în lași la anul. 7159 luna lulie 5 zile Eu Gheorghie Stefan vel logofăt şi a iscălit 
„= Dumitraşco i 

, 

„65. '7159 futie 8 (1651) Iași. Zapis „de danie prin care Mări- 
-Cuţa lui Sim. Gheuca 0 face în moşia Băcaaii cătră 7, Paladie. (acta Muzeul Municipal laşi X, 16), 

| . „„_ Adec eu. Măricuţa. Sapănasa. Tăpăwsatului Simion *Gheuca tau fostu. medelniciar mare. dumnădzău săl 
«Pomenască.. scriu şi mărturi(sescu) însu | mi pre mine.
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cu cCestu zapis al meu şi de bună voia mia de nimene 
înbiiat. nici. rugatu. nice nevoitu. ce dea mia bun voe 
iam dat. -şi iam dă | ruit. tot. satul. meu Băcanii. ce 

„ami au rămas. de gupănu. meu. făcut. depreună. cu 
dumntalui. şi cu vecini cu tot. şi curţile. nostre. şi cu 
besiari | că în sat şi în hălăsteu. şi cu moar. ce iaste. 
în mijlocul. satitiii "ŞIctrtot Vii til "66-1âste dia ROfaf= 
ce acestu sat ce mai sus scrie_Bă ] Canii între Zmiiani. 
'şi între Hulpăşiani. şi cu urice cu tot. pre măna du- . 
misale lui Toader Păladie sn Păladie. vistiarnic. dum- 
nădzăul pomenias | că. ca săm fie. direptu sufletul. 
meu şi a Supănumeu. dumnădzăul iarte. iar dumnalui. 
Toderașco. să aibă a m griji şi a m socoti pănă ce 
voiu îi | vie. şi a şădea cu mine. în curţi. iar după să- 
vărșăniia. mea. dumnalui. să aibă a m comănda şi a 
m. pune țar. ca uniia &upănias. cum să pune. şi altor 
Su | pănias. insă din bucatele meale. ce vom avia eu. 
să mă -grijască. și să aibă a m. da. pentru sufletul. 
meu. Cui voiu lăsa eu cu limbă de moarte. acelora | 
să dea. să naibă nime. nici o traab(ă). nici a s sfădi 
iar după ce mă voiu. săvărşi. eu. cine să va ispiti. din 
«nepoții. upănumeu. sau dintrai | mei. oamini. cine va 
îi. sau din săminţiia nostră. fie. cine. va fi. și va vrea. 
să părască să strice. atasta. danie şi darovanie. ce am 
dăru | it. eu cu voia mea. ce mai sus. scriem. ca săi | 
fie. dumisale. direaptă danie; în veaci. iar. Cine. să va 
ispiti. din nepoții noștri. sau de ruda | nostră. sau fie cine va fi. dintru săminţiia. nostră. el să fie. neertat. 
şi de domnul dumnădzău. ce au făcut. cerul. şi pă- 
“mântul. şi blăstă | mat de 318 oteţi. şi în văsekie ca 
s fie cu Ariia. întrun loc şi când am dat, eu şi am 
«dăruit. acesta sat al meu. ce mai sus scrie | denaintea, 
a mulți oameni. buni. bătrâni. şi tineri. şi dainfia a 
neguțitori. de tărgu de Bărlad şi denaintia a multe 
Slugi | domnești. de la ţar. şi dinaintia Grasului şoltu- 
zului cu doisprăce părgari. şi dinaintea Dabijei vorni- . 
sCul de tăr | gu de Bărlad. şi dinaintea popei lui Gavril. 
«de la besearica. &. domnească. ottam. și dinaintea. lui 
“Chiriiac. ottam. şi denaintea popei. lui Ionașco. din



intia. lui lonaşco Precup. şi dinaintea Cărstei. ziat, Văntul. și dinaintia. lui Costantin Goian şi a fetorilor Nacului. Gavril | şi lane. și dinaintia lui Hilip tudin. şi dinaintia a mulţi oameni. buni şi bătrâni. tărgoveți. de tărgu de Bărlad. şi dina | intia. a Slugi. domnesti; din sat din Zmiiani. şi dinaintia. lui Ifrim. ottam și a fetorilor lui Drăgan. Postolachi şi lonăşcuţă | otam şi dinaintia lui Dumitraşco cumaș otam. şi dinaintia. Că- Zacului. brat Ursul. şi dinaintea fetorilor ai Ar | sănoae, anume Năstacul. şi Vasile brat ego. şi dinaintea lui Costantin . Bujoranul, şi dinaintia lui Butoc,. feto | rul. Creţului de Susiani. şi dinaintia lui lonaşco Şălarul. otam. şi dinaintia a mulți oameni. din sat de la mine 

pregur. ce sau prilejit. de au fos | tu la atastă danie. a mia ce iaste dăruit ca s fie dmsale diriaptă ocină și moşie. şi dăruire. în viaci. neclătită | nime să năibă nici o traabă a ş amesteca înaintia acestui zapis al meit; nici dănăoară în viaci, Aşijderia şi eu păr voiu hi ie de voiu vrea. săntorcu. să fiu trecliată, şi proclaată. şi 
alurisită de 318 oteţi şi s fiu Cu Ariia şi s naibu loc |: 

vleat 7159. Iuli 8.
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„Şi eu lonaşco Zupeo martur 
Eu Măricuţa fupănasa medelniciarului Gheucăi. - 

(pecete) 
Dabija vornicul Eu Drăghit aprodul martor. 

Neculcia (pecete) Scărlet (pecete), Neanul (pecete) 
Dinga (pecete) az popa Gavril gospda iscal. 

„Şi eu popa Istratie duhovnicul dumisale scriu şi 
mărturisescu. cum miau mărturisit. dumneaei la ispo- 
vedanie. peceti târgului Bârlad: 3 peşti 

X lupul X Simion Cerne X Micro 
X  Cărste X Toader Davidescul X_Iirim 

_X Postolachie X Ursul 
X  Nastacul X _ Hilohie X  Căzacul 

X Dumitraşco  X lonășcuţă ' X Butok X Necula 
X lonaşco Precup X Gavril X Dumitraşco 

In dos: zapisul Gheuculesăi pentru Băcani câteş 
aice tot pentru Băcani. 

67. 7160 Oct. 5 (1551) Iaşi. Vasile scrie carte la parcalabii de 
Neamţ în pricina de hătalm, între Neculai de Obărşie şi răzeşii de. 
Dragomireşti. 

(Acta Muzeul Municipa! laşi XI, 32). 

Hy Hacuaie BOEEOAA B%ÂI MACTIIO CCNApZ BEMAH MOAAAB- 
căon. | scriem domniia mea la slugile noastre la Părca- 
labii | de Neamţu. dămuvă ştir(e) că domniei meale sa 

- jeluit Neculai ! din Obărşie pre nește răzeaşă (pz3:kwz). 
din Dragomirești. anume | pre Nechita. şi Dumitru şi 
Cu alți răzeaş de acolea | penfru un hăfalmu (xaraan$) | . 
ce iau închinat dumnealui visternicul, | Pentrateaia dacă 
veți vedea cartea domniei meale iar voi | să le daţi dzi 
să vie să stea de faţă. cu dânşii naintea | domniei 
meale, 'ron mnumnm. H Hak He EzArr (aceasta scriem şi 

“altiel să nu fie). 
Saam gspdn= veleal. | 

u las It 7160 Oct. 5. 
Pecetea domnească în tuş roş. 

"Surete şi Izvoade, vol. XXI.



— 82 — 
68, 7160 Fevruar 18 (1652) Iaşi. Scrisoare de mărturie a ma. rilor boiari cum Pălădeştii au căpătat danie de la Ursul aprod părţile „lui din Zmiiani, Romani, Strâmba şi Mănzaţi, pe Smila şi apa Tutovei, (Acta Muzeul Municipal Iaşi, X 17). 
Ge oyomu (iată adică eu) Gheorghie Stefan _veli- Chii (marele) logofăt. i Ghica ve] dvornic dolneai zemli i Gheorghie hetman i parcalab Sutavschii. i Toma vel | dvornic cunun:ku semn j Constantin Ciogolia vel Spătar. i Alexandru vel taşnic. i lordachie vel viStiiarnic. i Gri | gorie vel comis. i Matiaș Sturdza vel med. i So- lomon vel ciutar. i Dumitraşco ve] Pitar. i Racoviţ Ce. han vtori logft | i Statie vtori vistiiarnic, i Prăjăscul Clutar, i Neculai j lie Arap i Vasilie i Stroescul dvor- niți glotnii | u HNHL Eoa'kpu vom ABop Penanz ero macr (Şi alalţi boiari de ia curtea domnească a milei sale) scriem și marturiSim cu tastă Scrisoară a noastră cura au ve- nit înaintea | noastră, toţ Pălădeştii. fitorii lui Paladie” dau fostu viStiiarnic. şi neau arătat un zapis de la Ur- Sul | tau fost aprod fitorul Irinei nepot Varvarei, stre- nepotul Telei, tau fost stolnic, scriindu întracela zapis | cum el de bună voia sa de nime nevoit nice asuprit, şau dat a sa direaptă ocină Şi moșie cu limbă de moarte. .| dinaintea dohovnicului Sâu. și dinaintea a mulţi oameni buni, ce să va aleage partea lui toată | din giumătate de sat de Zmiiani. ce iaste pre Smila în ținutul Tutovei, şi Cu Sumătate de hălăşteu | şi cu 

MOri Și Cu tot venitul. Aşijdere din sat din Români, ce 
să va aleage partia lui. din tot satul și din | câmpu şi 
din Pădure şi din fânaţ şi din tot venitul despre apus. 
din gura Geriului, Și iarăşi din Sat | din Srrămba ce 
iaste pre apa Tutovei, aşijderea ce să va aleage, partia 
lui din vatra Satului şi din Câmpu | şi din țarină, și 
din fănaț, şi_din hăleşteu, şi cu loc de prisac şi cu 
tot venitul, ce va în paăr şi | de moşie şi de cum= 

lui dare şi dăruire de la Avraam Măndzatul, aiastea _ de p » Ce mai sus scriu, foate leau dat și leau dăruit cărora mai sus scriu,



— 383 — 

“Pălădieştilor:| şi cuconilor lor. petru sufletul lui şi a 
părinților săi. Pentru aceia. și foi deacă am vădzut. | 
aceale zapise şi scrisori, cu mate mărturie de la mulţi 
-oameni buni, şi fitori de boiari | şi de la duhovnicut 
lui, scriindu cu niare blăstăm. cum altul time den fraţii 
lui sau din surorile sale | sau din nepoți, ca să naibă 
nime a să amesteca. la aceale părţi de ocine ce mai 
“Sus scriem. ce să fie | toate pre mâna Pălădeştilor, şi 
a fetorilor lor. cum mai sus scriem. fâcutuliam şi de 
a noi | atastă scrisoare. ca să le fie de credință şi am 
iiscălit cu mânule noastre şi eu Dumitrâșco am sctis 

| snamue (să se știe). 
u las lt 7160 mşţa Fev. 12 dniu 

az Gheorghie Ştefanul logofăt iscal. Ghică vel vot» 
“nic iscal, az Alexandru vel tașnic iscal. az Costan- 
tin Ciogolea vel spatar iscal, az Toma vel dvornie 
iscal, az Gheorghie vel hatman iscal. az Gligorie vel 
comis. az Solomon vel cluciar. az Dumitraşco vel pitar. 

+ 

69. 7161 duli 8 (1653) laşi. Vasile Vodă Lupul judecă şi dă 
„zămas pe Bejan Gheuca în pâra cu T. Paladi pitarul pentru Băcani, 

(Acta Muzeul Municipal laşi, X, 20). 

Hw acnee Rortoaa. BÎIO ACTII CENAD BEMAH MWA- 
„Aăgrkon. adică au părât de faţ înnaintea domniei meale. | 
Bejan Gheuca. pre boiarenul nostru Toader Păladie 
pitariul. pentrun saat anume Băcanii. ces la ţănutul 
“Totovei | dzăcându Bejan Gheuca. că acel saat au fost 
.a unchiul lor. a lui Simion Gheuca. iar boiarinul. nostru 
“Păladie pitariul | au daat samă înnainte domniei miale. 
„că acel saat carili mai sus iaste scris Bacanii. iaste - 
lui dăruit de Măricuţa | Supăneasa lui Simion Gheucăi. 
precum neau arătat şi zapis făcut de la mâna ei. și 
«dintre mulţi oameni buni mărtu | rii. precum păn au 
fost ia vie. de cătăva vrea. au fost daat. acel sat lui 
Păladie pitariul şi acel saat iaste făcut | lor lui Simion 
“Gheucăi depreună. «cu fupăneasa lui Măricuța. şi cându 
«au fost la moartea Gheucăi au lăsat | au lâsăat (sic)
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Gheuca. cu limbă de moarte. data (sic) umătate de sat. din Băcani. carea au fost partea Gheucăi. să | tie dată Supănesii sali Măricuţii şi iau făcut şi zapis la măna Supăneasii sale Măriicuţei | precum să nu aibă nime din ruda lui a să amesteca nit cu o treabă. la ata Sumătate de saat ce. să fie vol | nică Măricuţa, să 

lui. după moartea Supănăsău iar pentru scrisorili. ca- rili au fost avându Măricuţa. dela | gupănăsău. şi ata. mărturie de pâră. au dat samă Paladie pitariu!. precum au fost întrun secriiu a ei. | şi lau fost daat. la un ne- guțător. la trăg la Bărlad. la Costantin Goian. şi acel secriiu lau fost pecetluit, Scrălet. şi | cu Bejan Gheuca. ca să stea păn va mearge. Păladie pitariul să caute, ce va fi intracel sicriiu, iar Bejan Gheuca | fiind. diri- gător acolo. la Bărlaad, el nau aşteptat. pre Păladie tau mărsu. de au luat secriiul, în tăriia lui Și au scos- | aceale scrisori. de leau luat.: pentru acesta lucru. domniia mea am socotit. cu tot sfatul nostru şi iam | Sudecat după leagea țărăi. ca să margă Bejan Gheuca - săş dea Credinţa. pre staa Eivanghilie (craa Guganrnaie).. la Sta | besearică. Precum: nau luat el. aceale. scrisori dintracel secriu, Şi deacă va Sura. precum i sau so- Co | tit Zudeţul. el să ție Sumătate de saat. cari saat. iaste scris mai sus. iar dacă nu va Suraa Bejan | Gheuca pre după giudeţ. precum i sau ales Sudețul. să ţie tot Satul. boiarinul NoStru Carile mai | sus iaste: Scris Toader Paladie pitariul, Cu tot vinitul. precumi. Spune lui. şi în direa | sile de daanie. de la mâna Su- păneasii cu blăstăm scrise. u HI Aa ca ue VaiHulaer, dăm PenAnz geam, 5 ide BAT <vâpăa man az Gorghi Stefan vel logit iscat "—-'Tiron Pecetea domnească: T Iw Eacnaie ROFEDAA Biro MAoe-- | . 1633, coroana, cap: de bou, sabie, buzdugan, lună, Soare, stea: între corone. : Nota d-lui Sever Zotta : „falsificat, Gh. gofăt, de la April 1653, cj Tăsculat. Zottae 
——.. 

Stefan nu. mai era 10—
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770. 6937 Ghenar 10 (1429) Suceava. Alexandru Vodă întăreşte 
“ui Crăciun Purcelescul satul Purceleşti, unde. îşi: are casa, deosebi de 
„părțile fetelor Micului; 

+ Macriro Biro mini AatăanApz ROEROAA. "rocnoAApa Seman 
„mon aneisn UHHBIM BHAMEHHTO  Hectkm aucToMz Hâuliz, Ko 
HANZ | OV3pHTA-HAĂ £F0 OVeAIUNTA WTOȚUN, WE Tora HeTHH- 
“Nil cASra Haui Kpauyhz MrpuEAEcVA. XAASBAAH Ecăibi sro 00 | cos- 
„NOI MAEI) MACTĂI 'H NOTEPAAHĂN Chi AOTAHNV E09. Aaa 
„ECMRI EMS Op Hauutti 3EMAN CE40 €ro NSpUEAEIIH. TAE | ETA AOMZ 
„470. H TIO40RHNA MAHNA (TAROKZ) BA TOMA cea'k, Hi Alție EH HNHEI 
MAHHZ OVuHHHAcA, 0 Toma NoTowk, makoz | Aa BSAETZ Do40- 
BuNa 9THuHa, [a noaognha] wcogoto mauna [Aa ESarra Asipu 

„MHKVAOBU) 3anSe rakoa(pasarkanancă aAzipu | mnkSaogu, u Mb). 

“TOE (EZCE AaAH CM KPZUVHORH Ad B2ACTA) MS oVpuk4 cz 
“BBCEMA | aokoaomz en$ n AkTema ro h OVHojuaroma ro n 
ip'koyhovuaroma ero, H BzcemS poab. KTO car H3epera | Bz 
AVAB £7o HaHBAHKHRIH HENopOVuleiHo 'HHkoAHE Ha Bin... | 

„gsmine | [usca €ROMMU CTapHmH XoTapu NokoVAa u32 e'ba wu- 
“gaan. 4 Hă TO ECTK B'Epa Hâuiero TCOABA BILE NHCANHANO asi] 

| Marăanapa Borcoani, n [e'tpa nprkezaaroaennare | carena 
“Bamt Haitama Boegoabi, n E'Epa Bscky a kreuk Hauiuk, n B'kpa 
“Borap | namny: R'kpa nana dănganaa n a'kren ere. B'kpa nana 
Razuu, n akven ero. 'kpa nana Kvnunua: ARopuuka. t'kpa | nana 
Hergu, e'kpa nâna pa. n area ere. ekpa nana Haitaura u 
Area ro. ekpa nana Aana n askren ro. t'kpa nana cana 
encritapunta, e'kpa nana Aivpa Bomararrgă n Abmen | ere, 
Bkpa nana uvpeu u askren ro. Brkpa nana Aomonnvula cToa- 
„HA, B'kpa nana Herpuaa uamnnka. | n e'kpa Băckyz Boapă Hamuy 
MOAAdBCKRIX H BEAHKHIX H MaAbiy, a 110 Haus uBorTr'k, To BAAETA 
ro | cnoaapa Hama Seman Han GOT A E'TEn HAHY. Han OT Ha- 

“UIEFO  TAEMEHE, HAH KOCO EA H3BEDETA BITI. TOT | WIOBbI WMA 
SVTEDZAHAZ N ovfkp'bnuaz. BanSke Ada ECMBI | 3a ero npaasr 

n Brkpn8to caSaB8. ana Boauitio noTapawarie 'TomS Bzcem$ Bhi- 
U Erinicainom$ | (eearkan ecmbi Haui6m8 BrhpnomS n noumennom8 

„Boa'konnu manv,., aorodere uncaru n Hawmv. ntuar npue'kcurn) 
| kcemv aucrv namemv, 82 Gvuat'k B4'kr =+Sua3, re i. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod, 
-dlomn ţării Moldaviei, facem știre cu această carte a
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leștii, unde îi iaste casa lui, şi jumătate de moară tot în acel sat; şi iarăși o altă moară ce a făcut în a- Celaşi părău, așijderele să fie ocină pe jumătate; iar jumătate deosebită moară să fie a featelor Micului, căci mpăârțit featele Micului şi noi acea loată datu o-aim lui Crăciun să-i fie lui uric cu tot venitul lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi Srănepoților lui Și la tot neamul lui, ce i se va aleage lui mai de aproape nerușăit nici odânăoară în veaci. Jar hotarul acestui sat purceade din pârău drept preste câmp în Troian, şi de acole la vale şi de acole preste baltă drept preste Câmp, precum Sânt în scrisorile ceale vechi: cu ale sale vechi hotare, pre unde din veac au umblat. Jar la aceasta iaste credința domniei noastre mai sus Scrise, Alexandru Voevod şi credința preaiubitului fiu al domniei meale Iliiaş Vodă, şi credința tuturor copii- lor noștri Și Credința boiariior noștri, credința dmsale: Mihail şi a copiilor lui, credința dmsale Vălcea şi a 
copiilor lui, Credința dmsale Cupcici dvornic, credința, dumsale Negrea, credința dmsale Juri şi a copiilor lui, Credința dmsale lliiaș şi a Copiilor lui, Credinţa dmsale- 
Dan şi a Copiilor lui, Credința dmsale Isaia şi a copii- 
lor lui, credința dmsale Stan viStiiarnic, credința dmsale 
Jurj Jumătatevici şi a copiilor lui, credința dmsale- iurbea și a copiilor lui, Credința dmsale Domoncuş. stolnic, Credința dmsale Negrilă Ceașnic, şi credința. 
tuturor boiarilor noştri ai Moldaviei a mari şi a mici, 
lar după a noastră viață cine va fi domn ţării noastre 
sau din copii noștri sau din a noastră seminţenie, sau. 
Pe ori care alalt îl va aleage Dumnezău să fie, acela.



N 
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iarin dumsale .... logofăt să scrie şi a noastră pe= 
ceate să o leage la această carte a noastră. In Suceava 
la anul 6937 Ghenar 10. 

Obs.  Rândurile subliniate sunt dia suretul, aftător în Arhiva 
Stolnicenilor. 

Arhiva Stolniceni Prăjescu, jud, Fălticeni; acta d-na Dediul năs= 
cută Prăjescul. Pergament relativ bine păstrat, La mijloc sânt '6 rân- 
duri cu totul şterse. Pecete mare cu şnur roş: ţ Ilcuar w Aarbanapa 
BOEBOAa POCNoAapA 3EMAn MOaAaRekon. Cap de bou. 

Se păstrează şi un suret vechiu nedatat, în care însă se dă în 
întregime tot cuprinsul uricului; după acest suret am întregit în mare 
parte golurile, păstrând ortografia textului, afară de rândul al noulea, 
care îl dau după suret, 

*71. 7015 (1507) Febr. 25 (regeste). Pentru Păuleşti (Vrancea). 

Un hrisov de la Bogdan Vodă din leat 7015 Fe- 
bruarie 25 „prin care arată că dă danie și miluire lui 
Trifan şi lon Ricfor slugilor domniei sale o sălişte în 
Vrancea, ce-să numeaşte Pâuleșiii“. 

Acta Roznovanu, Stânca, laşi pentru Vrancea. 

72. 7030 Oct. 25 (1521). Pentru moşia, lui Marco în Vajea 
Şării, pe apa Putnei. 

„Suretul de pe o mărturie de urice tau tăcut Marco din Valea 
Sării 7030 Octomvrie 25 dni.* 

Dăm ştire cum niau făcut izvoade pe urice anume 
Marcul din vale Sării şi Nezăcutul şi Cristiian cum noi 
niam făcut urice şi zapise. ca s ne ținem a noastră 
driaptă otnă și moşiia, din Vale Sărei pân în apa Ca- 
ceului pe amăndoao părţile. de apa Putnei, unde iaste 
loc de hrană şi sau făcut acesta uric denainte lui Pătru: 
Vodă cel mai de demultu şi denainte: acelora boiari 
anume Isac şi Pătru vornicii. şi Negrilă şi Grincovici. 
şi Talab parcalab ot Hotin și Coste și pana Condre 
Nemeţschih şi Petrică şi Tudoran (novo) gradschih şi 
Arbure portar Sutavschii şi Hrana spatar. şi Irimie 
vist. şi Șarpe postelnicul. şi Săcuian păharnicul. şi Străce 
stolnicul și Gagi/ena (Căţelean) comisul şi credinţa tu- 
turor boiarilor Moldaviei mari şi mici. lar după a noas- 
tră viaţă cine va fi domn în ţara Moldovei, oricine va
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fi din ficiorii noștri sau din ruda noastră, rudă care 0 va alege Dumnezeu în țara Moldovei, „deci “domnia mia liam făcut în SCris și tăria. Cca să fie tari şi pu- 

schimbat nici odănăoară în veci. cu aciastă carte a noastră cum mai sus este scris. di la noi tărie. pisana Oanţa u Iason. 

vito 7241. Mart 9 dni Tanasie uricar am scris Acta Roznovanu, Stânca, laşi. | : Obs. Valea Sării este un sat în Vrancea, pe apa Putnei, în jos 
de îmbucătura Zăpalei în Putaa. Valea Sării, Coiacul, Vidra şi Căli- 
manii, sunt satele aşezate pe apa Putnei între imbucătura Zapale! la 
vest şi a Vizanţului la răsărit, 

——————— 

73. 7030 Iunie 26 (1522) Hârlău. Stefan Vodă îotăreşte lui 
Gavril Calapod mai multe sate pe Siret: Purceleștii, Viădeştii, Bră- 
teştii şi Brăileştii și satul unde işi are casa tatăl său Petre stolnicul. îhacrit Bre Mai; Greau ROEROAq. renApz aemau MOAAdRekon” 
SHAMENHTO unim uecum HâtHa ancrom. act KTO Ha NEM Bzapur 
HâH sro urs |uu OVeatiuur. wike por HC'THHHLI Hauj caoyra FaRpnaz 
CaSXBon. | rkma. MEI &HA,kauu NpARO k'kano CASAES cre AG Hac. 
XAASBAAH EcMhi sro WEOENOER Haus MACTIR. H Aaa u NOTRpBAH An 
CARI EAS | srw Npătii wrunuu u ABAHună, n EHIKSnaeniu. u usmk- 
HHH. AWWa  €ro nana Ilerpa CTOANHKa. WT7 ere NPABHIX oyputwaz ue- 
NpHgHain | vo npkatkaa Hătuero flacăana pa EOEROA LI H Henpunuais wr 
A'kAa PENA BAM Greana EOEROAIL. cena Ha Ghperk, 'rpu uac'ru, CEAC 
PAE | Bra Aparonie H Gumewn Sova ee, TAE BHIA Akopa Wa Eero 
nana Ilerpa CTOANHRA. H ceno Nanm'k IISpueaeapiu, H CA MAnnN. H cene 
Raa | AElpiH, ncAan ISpueaapn n CEA? &pariepiu. u BHRSNAcni e avrpepe 
ETO KHpakn ceao Ha Guprrtk Hânmk BopHaeipiu. u ca MAHNUH ua Gu | 

- Spukz ca azcem 
ACkoâwa. sms H Ah'Tem ero. n Snovuarom. ro un npkSnovuarom [. 
ere H NPâţiSparwm ErO. H BzceM3 POAS ro. kre CĂ EMS H3EEpeT 
HâHBAHXHin HenopSuene MHKCAHME Ha Rkkni, a XOTAp | Trium Rtrusnu=
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« LAHHHM CEAAM. AA CT, HM WT7 Scuy cropwu ca zeu. UX 
 CPApHAtH XOTrApMH. NORSAA H3RERa WAHBAAU, a na | ro cer B'Epa 
HdUUErO PENACTEA BRhiiDsnHcaHHaromni Grsbana BSEBOAi, N &kpa npk- 

“E Z3AIPEAEHArO SpaTA PenBAMt Ilerpa. n &kpa Bo | tapz Hamuy. Bkpa 
“mana Bcaka. gkpa nana Ilerpa ARwpruta. BEpa fana Herpuaa, Ekpă 
Năta Backa. Bkpa Dana Fpunkognua. n nana Ta | AaBă NpAKaaaBoge 
XoTunekbik. &kpa nana Kocre H nana BonApa NBaRa4AaBWEBE HEMEu- 
et, BEpa nana Ilerputa n nana Toaatpa | 'npzkaaacoge HoBorpaAckniyk. 
Ekpa nana fpaSpe nopraphk Goyuaggekoro. B'kpa Nana Xpâta enaTapt, 
arkpa natia Epemia En | cvkpunka. akpa nana Ilapne NOCTEANHKA, Bkpa 
nana GaRSrana uauiHuka, R'Epa Mata CTpzua CTOAHHRA. R'kpa Nâha kz- 
“uta | na komnca. n &kpa Scuk Bwrapz Hank MWAA4BCKHIY BEAHKHX 
H MaAHk. a Ne Haim XHBOTE KTw BESAPT POCNOAApz HAUIEH BfM4u 
wr | AETin Hamuy Han WTP Haulere pwAa. HAn NAkb BOVA, Koro 84 
H3BEpET POCNSAAPEM EhITH HALLIEH MWAAAECKWHA 3EMAU, TOT Ehi. HEN9- 

p$ | una namere Aaania n NOTEPEXALĂA. aAh Shi EMS OV'repzAHA 

H Skp'&nna. BanSe scai EMS Aaa n NOTRpAAHAU 384 ero | NpaRS» n 

BEpNSI cASKaS. u 34 0 cST EMS npagiu W'THHHH, 4 HA BWatiuse Kp'k- 
NOT ui NoTBpzmAcnie TOMS BZCEMS Benea | nnomS Reakan scmni 
“HameMS akpnoms nans TorpSuans acroers nncaru n neuar naui$ 
DpHEkcHTu KcEMoy aero | nau. ancăa ASmuTpS nonognu. „sY 
XPZAwE . BATW 84. Mea Îoyuia ks. 

şnur roş. 

Pecete mare. neuar Iw redata BOEBOAhi POCnSAap BEMan 
„ MOAA,d&EROH. 

cap de bou. 

| Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, domn 
țării Moldaviei; ştire facem cu această a noastră carte 
tuturor cui pre dânsa vor căta sau cetindu-se o vor 

” auzi-o; adică această adevărată a noastră slugă Gavril 
Calapod, fiul dmsale Petre stolnic, slujit a noao cu 
dreaptă şi credincioasă slujbă, pentru care noi văzând 

«a lui direaptă credincioasă slujbă spre noi, miluitu- 
«ne-am înşine lui cu osebită a noastră milă şi am dat 
-şi am întărit înşine lui ale lui dreapte ocini şi moşii și 
cumpărături şi schimbături ale părintelui său pan Petre 
stolnic din ale lui dreapte urice şi direase de la străbunul 
nostru Alexandru Voevod şi din direase de la bunul



domniei meale Stefan Vodă, satul pe Siret trei părți de 
sat, unde a fost curtea tatălui său pan Petre stolnic și 
satul anume Purceleștii şi cu mori şi satul Vlădeştii 
lângă Purceleşti şi satul Brătieștii şi cumpărătura ma 
mei sale Chiraca, satul pe Siret anume Borileșiii, și 
cu mori în Siret; aceale toate de mai sus scrise să île 
lui de la noi uric cu toate veniturile, lui şi copiilor lui 
şi nepoților lui şi strănepoților lui şi împrăștiiaţilor lui 
şi la tot neamul lui, ceise va aleage mai de aproape, 
neruşăit nici odată în veaci. lar hotarul celor de mai sus 
scrise, sate să fie lor dinspre toate părţile cu toate ale 

„lor vechi hotare, pe unde din veac au îmblat. lar la 
» aceasta iaste credința domniei noastre mai sus scrise, Noi Stefan Voevod şi credința preaiubitului frate al domniei meale Petru, şi credința boiarilor noştri, ŞI 
credința dmsale Isac, credința dmsale Petre dvornic, 
Credința dmsale Negrilă, credința dmsale Vasco, cre- 
dința dmsale Grincovici şi dmsale Talabă parcalabi de 
Hotin, credința dmsale Coste şi dmsale Condrea par: 
calabi de Neamţ, credinţa dmsale Petrică şi dmsale 
Toader parcalabi de Novograd, credinţa dmsale Arbure 
portar de Suceava, credința dmsale Hrană spatar, Cre: 
dința dmsale Eremiia visternic, credința dmsale Şarpe 
postelnic, credința dmsale Săcuian ceaşnic, credința 

„ dmsle Stărcea stolnic, credința dmsale Căţelan comis, ŞI Credința tuturor boiarilor noștri moldoveneşti a mari 
Și mici. lar după a noastră viață cine va fi domn ării 
noastre din copii noştri sau din al nostru neam, Sau pe oricare alalt Dzeu îl va aleage să fie domn ărit noastre a Moldaviei, acela să nu strice a noastră da anie şi întăritură, ci maj vărto i întăr i sări 
: , S să-i întărească şi s imputerească, căci că în pentru a lui direaptă şi că îi sînt lui direapte ocini. 

a noastră. A scrie 7030 luna Tunje g. «mitru Popovici, în Hărlău, l ant
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Pergament; actele Roznovanu, Stânca Iaşi; pecete mare cu Şnur 
roş: ntuar Îw Grediana BOEBOAni POcnoAdp Bean MOAAaRckou. Căp 
de bou. , - 

in dos nota: IISpuanripiu ca EPATEIpUH, CA BABALIpHU. cz B0p- 
AEIHH. NpE BOpAEin, TOT AA NBUIKAnH, 

Obs, Petre Stolnic figurează în divanurile lui Stefan Vodă cel 
Mare între 1478 Febr. 11, urmând lui Luca pănă în 1486, când îl ur- 
mează Matei (Surete ms. X sub annis). Acest Petre era Calapod, şi : 
era: fiul lui Andriţa Cal/apod, omorit de Petre Ponici, tatăl licăi. Ilca 
răscumpără capul tatălui său şi dă lui Petre stolnicul satul Brătieştii 
pe Siret şi încă 40 zloți; aceasta în 1472 Oct. 14, când Petre era 
stolnic a! doilea, nu vel, (|. Bogdan Doc, Stef. 1, 186; acta Rozno= 
vanu, Stânca laşi). 

lată o serie din neamul lui Calapod: 

Calapod supt Alexandru cel Bun 

Andrița Calapod ţ 1472 

| 
Petre Calapod stolnic supt Stefan cel Mare 

= Chiraca 

| 
Gavril Calapod supt Stetăniţă Vodă 

Pentru neamul Calapod în seci. XVII cf. spiţa dată în Surete 
XX, 186. ” 

74. 7054 Septembre (1546). Suret. Petru Vodă Rareş întăreşte 
Voloscăi cumpărătura ce a făcut cu 300 :zloţi în a treia parte de Con- 
țăşti (Vrancea) de la Tunsul şi ai lut. 

Suret adică tălmăcire de uric de la Petru Vodă 
din velet 7054 Septembre. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn 
pământului Moldovei, ştiinţă facem cu aciastă adevărată 
a noastră scrisoare tuturor, cui pre dânsa va privi sau 
cetinduo o va auzi. lată veniră înaintea noastră şi îna- 
intea ai noştri boiari credincioasa noastră slugă Tunsul 
şi cu seminția lui Dumitru nepotulu Ținculul şi sora 
lui Dobra și iarăşi a lor seminţii. Oancia şi fraţii lui 
Stan şi Gregor şi Mihaiu și Neacşa şi Stana și nepoții 
lor Barbu și alții i ficiorii Anei şi o mătuşă a lor Anca 
şi Dobra. de a lor bună voe de nime siliți nici asupriţi 
au vândut a lor dreaptă ocină cu direase de întărituri 
ceau âvut ei de la parintele domniei mele a treia parte 
den sat din Confăşti. unde au fost Siloae, (sic) parte:
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din sus. aceaia au vânduto slugiloru noastre Voloscâi şi Tomei şi lui Patraşco şi Magdii dreptu trei sute: de zloți tătărăşti. şi sau sculat slugile noastre Voloşca și Toma şi Pătraşco şi Magda şi au plătit deplin acei mai sus scriși bani 300 de zloți tătărăşti în mânule Slugilor noastre Tunsului a tuturor celor mai sus scrişi nnainte noastră şi înnainte ai noștri boiari. Deci noi văzând a lor de bună voie tocmală şi deplină plată şi noi așijdere de la noi am datu şi am întăritu slugilor noastre Voloşcăi şi Tomei și lui Pa- traşco şi Magdii acei mai înainte zisă a treia parte de sat din Conţești unde au fostu Siloaia (sic) ca să fie lor şi de la noi uric Cu tot vinitul. însă ca să fie lor acea a treia parte în trei părți. doao părţi ca s fie sin gur Voloșcăi iară cealaltă parte dintratreia parte. din- 

Sus ca să fie din toate hotarâle -a treia parti. iar di pi alte părţi după hotarul cel vechiu. pe undei din veacu însemnat. iar Spre aciasta iaste credința domniei meale. cei mai sus scrise. Eu Petrea Voevod. şi cre- dința prea iubiților fii ai domniei meale Iliaș, Stefan şi Cosfantin şi credinţa boeriior noştri Credincios dumnea- lui Uria (oypa | . credincios dmnelui Borcea dvornicu. credincios dmneluj Crânca. credincios dmnlui Sturze. credincios dmnlui Movila parcalabi de Hotin şi toţi credincioşii boiarii noştri. mari şi mici. - In dos nota: /Feciorii Voloșcăi: Buluş, Baciul, Oanca, Lală, Dămiiaa. . | 
lată cum se rezumă -în perilipsui de acte al Conţăştitor Cupria- 

“Sul acestui ispisoc: 
. _»Un suret „de pe un hrisov de la Petru Voevod prin “care “arată că înaintea domnii sale au vândut



Tunsul și cu altă săminţie a lui, a lui dreaptă ocină: 
şi moşie a treia parte din sat din Conţăști parte din: 
sus. Voloșcăi şi altor săminţii a lui drept 300 zloți 
tătărăşti şi i se dă acest mai sus arătat hrisov de în- 
tărire. 

Acta Roznovanu, Stânca, Iași, pentru ținutut Vrancei, 
N 

In acelaş pachet mai sunt şi alte acte ce vorbesc de sate din 
Vrancea și anume: 7224 Oct. 13 p. Bodești; 7224 Noembre 3 p. Bo- 
deşti, 7224 lulie 16 p. Bodeşti; 7241 Mart 2 p. Valea Sării, 7250: 
Avgust 31 p. Vidra; 7252 Aug. 25 p. Vidra; 7253 Dec, 12 p. Voloş- 
cani; 7253 Mart 20 p. Vidra. ! 

75. 7054 Aprit 11 (1546). Petru Vodă schimbă moşia Petricanţ;: 
cu feciorii: Paşinei, Irina şi Olena şi le dă Hăneştii; apoi închină mo- 
şia mănăstirei, Putna, . 

Macro piete mu Îerpa BorgoAa. PeApă SEMAn MODA 
AdECKOH; SH44HHTO "UHNHAM HecHAM AHCTGOM Ham. Reka KTO- 
Mae B&39nHT Han uzTrSin cTo Scan, VW ripinAe Np'EA. 
Hama H np'ka, Bzckmu meoapackumu Boakpu cnovra nau Guma: 
ecua Îlawuni. no tro AoBpon Boau nHkum Hsnons | aenn ănungui- 
CHAOBAND i H3MRHOVA ch TeNABWMH cEOIO IpABOI WTHUNOV HU 
HCNpHEHALE Wa £ro NâniHHH WI WHh HMăA WT PoAHTEAL FenAi 
Eamn Gredpana BoeRWAH. NOA9BHHA ceao W'PNETpUKANU Ha Bauer 
Ehuinka noaogniia a renAReoan ASACX em nam'kun$ sa moe no 
AoBHHă cec wm Îlergn | kan c4Ho ceao TH Ha Bameei nana 
X2Heipin WTO mOE c640 XAHEIpH BHAO NpaBO. FCIApekoE. U EZ TWAM 
TAkwWK Npitae np'bA nau n npka Back Hanu moagagckumu 
Botdpi  W46Hă A0ukA Hauiniia cteTpa GUmHa. 110 cROEH A0EgOH: 
EO4ii  HHKHM  HENONSXEHA  aHHipHeHAOBaHA. n Aaaa | FCNABOYVUH 
CROIO /NpABSR GOTHHNS H3 ToHX NpHBHAIH WUA fu NaDuNu 0949- 
EHNă CEO WP NETPHRAHH Hă Bamweg'E HHXHHA DO4ORHNA. H 11po=- 
CHâd WT7 FeIIARaMH WAEKAn cSriknii n ASGHTOK n Buna îi 
NpCHIA MeA, H achpu n BOACEH H KpaRu H HHUIA NOTPERH MHOrĂ. 
HHO Ah BHAABIE A0EpO BOAHOE | ch Aaanie tpio Wa Aaaa rena= 
BOVMU. cBOP HpaBSr WTHHn6. 4 renAgami A4Ac0k u NOMHAOBRAY: 
EH că Backmu km BHIDENHCARNOMR NOTpPEBH FAHKA WN4 BZCY6- 
AAA HIIO%A Addă WT Hac HeNazHHg Moe EOAk tipaa, Back: 
HALHMH MWAAdRCRIMH BOrdpu. H Ma Perla RoMH Sce 34n44rnauue |.
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4 NOTWRMHRWE ACBpe. BAPoNpoHSEOAHX renagomn ua BATU Npon | Eoatnicou. u “Hicrum n ce'kranm CPAUEM. GOT Race Na AHEA ACEBOA Boala n wp Sâ nomoipia. n C&TROpHYAio az 34 
chacenie Akren natunk Haitau$, u Gredans u locranruus, n Aa Î Amo oc ip'kApenennoe ce4o. Ha Bătuet'R. nani'k Ilerpu- HâNiH ca cTagcom n CZ Manu  hamsu$ CTA8 monacmupS wr nSrua. HAee ccra Xpam Senei: nper'ku ucm'bu u niprkarocaoat- MR â4uu. Mămen Bun n npcio aaru Mapin. U HAR tera ETOVMENZ montana Hatu kipa 'Letwprie, kako Ad ! ECTA Nauuedi$ ETNO -AonacTup$  ngrenekon. (UT Hac Spikh ca Bacema A0k0- AM HenopSugetitio Hukoae Ha BR. a korap mom np'k apeurn= HOMS ces upio Ha Banisa:k Hank nerputaniu Aa EcTa nokSa4 'XOTApHA  roputa gavar AOPorwnekin ca menita. Ilouenue wr dBoaopann. | wr Sera ROBA4 rio 4paror 40 Scrie noapash a ut- -PEC Baulitm. ra Bauiscom 045 A0 none caknn. ma na me. THAOYV io ecra gaua nSTu. Ta depre N$7 Ha aka na moruas, a GOT moak uspec Saale Ha Pip. ma pSanero ua MOrHAS ras cun. MAbTcA XoTapu. wp BEACH. un wm Bukoakun noenuie | uSru Gsuatckaro, rpa' W&rpHSsun rogi pane Mpăga Ha &'kaiu TAGA, MIO ECTA $ acaunu. a WTr Toak ua TOpA pate Ha Hnn$r MOPHA0YŢ. a ww roak ropE epzawm A CEAMOH morhan rat CHHMAIOTEA xorapu. Herpntannawy ca IPSBErANUO AM. Tive cca Br X9T4p. 4 wm HHUJHX cTopwnh nocra | pomvy XoTap8 nokSaa us a'kua WXHEaAH. 4 Ha To scma Ekpa nawero TEUABA EHUIEIIHCANHATO Mai NETA EOrEOAn. 4 &'kpa NpkEzBAroRacinuy CHIDEA Rau, Iaitaura H Greana u Boncranruua, n B'kpa totap HătiHk. &'kpa nana XSpoY Akopnuă, &'kpa nana Ilerpu pana. &'kpa nana Eopua nu nana G'râpsu HApK4aakoRe X9THHekuX. &Epa nana AanuSaa xSpoy H Nana MAnpona TapkaAaBoge HEMEUCRUX, R'kpa nana lllanapa u 

:KORHWa  ntpraprk cSuagckare. B'kpa nană topi cOaTap'k. g'kpa natia oruan BHCTApNHRA. B'kpa nana | XpzBopa IOCPEANHKa, &'kpa 
Dana Xamsu. g'kpa Mata herprkurka. wanna. ekpa nana H'krsaa CTo4HHka. &'kpa nana N44âH Komnca. n &kpa EZCAR Borap Hauiuy 
MVA aRckuy, BEAHKHL n Ma4uy, a no Hawuem xuor'k KTO Bar Tenapa Hauieu 3fman HOAAa&ckin, wr A'krin Hdiuiik. Han com | ta- 

-LUETO poaa nau faka BOVA Kore Ba H3BEpeTa TEIApeA Gnu Haduieni 
BEMAH HWaaacr'ku, nr Bu HEtlopSuHa Hatuero AdâHia ui nom-  
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Bpaxatnia. din Eu Srapzanha n Skp'knua erou monacrup$ nSrhon, 
„BaNS%e ecmu KSuan sa HâwHy upagiu inn'k3n. a mo nekcur 
pâ3opnru Hu | nopSuinTu tauero Aaania. 'anoein Ad CT po= 
Kakra wm ra Ba caTreomate nek n semat. u wm MpucTia ere 
Mp. N AV CPAIX UETHPH EVPAHCITH HU GOT CTHIX EPZXORHHX arca 
Ilerga n magaa... ABana AtAT. n WT C'ThlĂ 'THi BronocRuk wuz HUKEHCKHX. n GOT Back ceru. ue | wr Rhea ar8 Sroanguiny. 
H Aa barra Suacrie ca iSaca n ca 'Tpukakrw apiemu n ca 
corbu ÎSAene. We BaBaNHUIA Ha ra Hauizro Iv Xa. kpza ere 
Bă BUX h Bă U4A AX UX. takome ecra u BSArra ea ek amun. 
d Ha Boauite Kp'knocT 4 HoTepzAcnie. 'Tom8 ezcenă BHuiettica- 
H | Homoy. Beakau ecmn HAUIEMOY  E'RpHomoy ratoy MaTiiduoy 
aoroderoy. nucaru n Ham$ neuara npue'benru Kcemoy  aucr$ 
Hawtmov, nueaa Tewawp Bzaouignu nuca $ XScwy. gaToe ran 
MCua. anphaiă. ai Anu. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn țării Moldaviei ; ştire facem cu această Cartea noestră 
tuturor cui pre dânsa vor căta sau cetindu-i-se o va 
auzi-o ; adică a venit înaintea noastră şi înaintea tutu- 
Or moldoveneștilor. boiari sluga noastră Sima fiul Pa-: şei, de a lui bună vreare de nime silit nici învăluit 
şi a schimbat cu domniia mea a sa direaptă ocină din dreasele părintelui său Pașei, ce el le-a avut de a pă- rintele domniei meale Ștefan Voevod jumătate saf din Pe- Zricani, pe Başău, jumătatea din sus ; iar domniia mea i-am dat lui schimb pentru acea jumătate de sat din Petricani un sat tot pe Bașeu anume Hăneștii, care a- cel sat Făneștii fost-a drept domnesc. Şi într'acestea iarăşi au venit înaintea noastră și înaintea tuturor a lor noştri Moldoveneşti boiari O/ena fata Paşăi, sora Simei de a'ei bună vreare de nime silită nici asuprită şi a dat domniei meale a sa direaptă ocină din aceleași pri- vilegii ale tatălui ei Paşei jumătate sat de Petricani pe Başeu jumătate din jos şi cerut-a de la domnia mea o- dejdii, sucne şi dobitoc şi vin şi ceva med, şi aspri și boi şi vaci şi alte de trebuinți multe. Deci noi văzând de bună voea ei dania ce ea a dat domniei meale din -a sa direaptă ocină, iar domnia mea dat-am şi am mi-
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luit ei Cu toate aceale scrise mai suş trebuincioase, câte: dânsa a dorit, pe care i le-am dat de la noi deplin cu. a mea voe înaintea tuturor a lor noștri moldoveneaști boiari. Şi apoi domniia mea plătind totul şi tocmindu-. mă bine, bine voit-am domniia mea din a noastră bună vreare şi din cinstită şi curată inimă, şi făcut-am pen- tru sufletul domniei meale şi a doamnei domniei meale Elena și întru sănătatea şi mântuirea copiilor NO$tri I- liiaş şi Ștefan şi Costantin şi dat-am acel de mai sus zis sat pe Băşeu, anume Petricanii cu hăleştee şi cu mori mănăstirii noastre de la Putna, unde iaste hramul Adormirii Prea sfintei Curate şi binecuvântată stăpâ- nei noastre Născătoare de Dumnezeu și pururea Fe- cioarei Mariei, unde iaste egumen rugătoriul nostru Kir Gheorghie, ca' să fie sfintei noastre mănăstiri de la Putna,. de la noi uric cu toate veniturile nerușăit nici odănă- oară în veaci. lar hotarul celui mai sus zis sat ce-i pe Bașeu, anume Petricanii să fie pe unde a hotărât Iurșa vatav de Dorohoi Cu megieșii, începând din Fodoreani, din gura Boului Podragai la gura Podragei, de acolo peste Bașeu ; apoi Bașeul la vale mai în jos de Să- Veani, apoi' la movila, ce iaste lângă drum ; deacii pres- pre drum la deal la moghilă; iar de acole prespre ză- podie la deal; deacii drept la moghilă, unde se împre- ună hotarele, din Bodeşti şi din Vicoleni, în sus de dru- mul Sucevei; de acole dealul Bradulul la a şeptea mo.-- ghilă, unde se uneaște hotarul Petricanilor cu Știube- ianii ; Acesta iaste tot hotarul, iar despre alalte părţi pe vechiul hotar, pe unde din veci au îmblat. lar la a-: ceasta iaste Credința domniei noastre mai sus scrise Noi Petru Voevod și Credința prea iubifiior fii ai dom- 
iarilor noștri, credința dmsale Huru dvornic, Credinţa dmsale Petre Crăc, Credința dmsale Borcea şi dmsale Sturza parcalabi de Hotin, credința dmsale Danciul Hurul şi dmsale Miron parcalabi de . Neamţ, credinţa. dmsale Șandru şi dmsale Tămpa parcalabi de Novo= grad, credinţa dmsale Petre Varticovici portar Sucevei,. credința dmsale Iurie Spatar, credinţa dmsale Moghilă 
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vistearnic, credinţa dmsale Hrăbor postelnic, credința 
dmsale Hamza, credinţa dmsale Pătraşco Ceașnic, cre- 
dința dmsale Neagul stolnic, credinţa dmsale Placsa 
comis, şi credința tuturor boiarilor noștri ai Molda= 
viei a mari şi mici. lar după a noastră viață cine 
va fi domn ţării noastre a Moldaviei din copii noştri 
sau din al nostru neam, sâu ori pe Care alalt Dzeu îl 
va 'aleage să fie domn în ţara noastră a Moldaviei, u- 
nul ca acela să nu: strice a noastră daanie, şi întări- 
tură, ci mai vârtos să-i întărească şi să-i împuternicească 
sfintei: mănăstiri Putnei, căci că înşine am cumpărat cu 
ai noștri direpți bani; iar cine s'ar înpotrivi să rază 
și să strice a noastră daanie, unul ca acela să îie pro- 
cleat de Domnul Dmzeu făcătoriul ceriului şi al pămân- 
tului şi de cătră Prea curata lui maică, și de cătră sfin- 
ţii 4 Evanghelişti şi de vărhovnici apostoli Petru şi Pa- 
vel a celor doisprezeace, şi de 318 sfinți purtători de 
Dzeu părinţi de la Nicheia, şi de toți. sfinţii, care din 
veac bine au plăcut lui Dumnezeu, şi să aibă parte 
cu luda şi cu trecleatul Arie și cu acei ludei, cari au 
strigat la Dumnezeul nostru Is. Hr. „sângele lui asupra: 
lor şi asupra copiilor lor cum iaste şi va fi în veaci, a- 
min.“ lar spre mai mare tărie și puteare a tot ce s'a 
scris mai sus poruncit-am înşine la al nostru credincios 
boiarin Matiiaş logofăt să scrie şi a noastră peceate să 
o leage de această carte a noastră. Scris'a Teodor Bă- 
loşevici, pisar în Huși la anul 7054 iuna Aprilie 11 zile. 

Pergament, pecete mare, şaur roş. Se citeşte: *ț neuar Iw Ilerpa 
EOEEOAbI. POCNOAAP 3EMan MoAaatcăon. Cap de bou. Acta Roznovanu, 
Stânca, Iaşi, | 

Ia dos se citeşte nota: -na ceso Ilerpnkanin cromS mMoHacTHp8 

wr Ilovrua „sau cercat“: NeTpHkaHiA —3HA. an. ai, 

Obs. Paşea, tatăl Simei şi al Olenei căpătase moşia Petricanii 
pe Bașeu în 1501 danie cu limbă de moarte dela Dumşa postelnicul, 
nepot de soră Marelui Voevod Ştefan ;'şi zice uricul „care acest al nostru 
nepot de soră „cecTpiunu“ pan Dumşa postelnic, răpăosat, când i s'a 
întămplat lui moartea, el la moartea lui, s'a milostivit şi cu a sa limbă 
dat-a de a sa bună vreare, slugii sale anume Paşea, din ale sale direapte. 
ocini un sat anume Petricanii pre Başena ; (aceasta în 7009 April 25= 
1501; ct. |. Bogdana Dc. Stef, II. 181), 

Paşea a avut 2 copii: Sima și Olena. Ei şi-au împărțit satul 

Surete şi Izvoade, vol. XXI. | 7



în două ; Sima ia jumătate din sus ; „&Hinnka“ şi Olena ia jumăta- tea din jos »liHăuka“, Petricanil au fost stăpâniţi de neamul lui Pa. şea 45 de ani şi s'a fost. hotărnicit de vătavul de Dorohoi Iurşea, când cei 2 copii fac schimb cu Petru Vodă Rareş, care dă Simei sa- tul Hăneşti, sat domnesc ; iar Olenei îi dă odăjdii, stotă, vite, via, med, aspri, boi, vaci şi altă pojljie, 

  

76. 7054 Mai 27 (1546) Huși. Petru Vodă Rareş întăreşte Ilcăi şi celor ai săi stăpânire pe o samă de sate, hăleştee, sfărmând Ispi- socul lui Lăcustă Vodă, pe satul Săseanii. 
| 

Macri Bariere mr Ilerpa Boegoaa, FCIApE BEMan Moaqa- CROW. SHAMEHHTO uHHum Hecua AncTom HAUIHM BaCAM KTO a HEM E23pHT7 nau ere YToVuu. ScanmnTr. co mo | 'rn ncrunnin. Haka n cterpu en ANHOViuEa n... Mazpie n Aleprura AOukH Hacrunu. n NaemeNuuk x arayite. Aoua, Toaarpa Epatua. n BHovka en | Sureauna. Aouxa Aasopa Kpaenbula Scu gHSuu Xuan HAASrepa.  aaoganu ECMH HX WCOBHOI  Hanieio MACI Adau n 

Ka4Srepa GOT poanreak FenAgamu Gredana Boegoqu; | un na cor NpUBHaiE sa NOTapB:actie uTo HMd4H... Hat AaNHA4oRa TAE Bha... (n empe ceaniie PAE CTAR 110) Baron porom rac BHâH cHAHan choge Kocko |... ApSraa: ceâtiția.  Hparnoa'k PA &na Psw.. ș BHIINEU KOHEUu, KSAHcoRĂ CAE BH4. „..KScuHeoBuin na AHHCTpU 0y cpaa,,, casin | H Hâ no'Tapzaenin IO Wu Hmaa VT poanreak  renagamn. ...u WH  Hennca ce4o ezcrkuu ...] 
TOE BZcegHutriucatinin cea | u cor mac Adem Haku n crerpam -cu Aunovuua n... Mapin n Mapruru Acukam Nacruhum n uaemennu HX Aradiu GHoYun  "Toazepa KpăBta. n BHoyun cu Anreaunu Ac | uwu Aasopa KBăcHhiia. wr Hac OVpuk Hi ca Bacem A0X0- Ac Hz n Akreaz ya. n oVHoyuaTom uk n np'kovuyuarom ux H fipatovpkrom uk. n BaCEMOy poaqv un KTO ca unu H3&eper | MAMBAHKHin  nenopuiennio uukoane na E'kku. a nak dlțieAuca H3HauAST u'keoau TOTH npu&H4iH crapumu wr Aakovera ROEa EOAH Ha cea Gacibuiu | $ SCTHX. a GoHH HHkoAH:KE Aa He ua Mar &'kpogârui a nu AOBHBATH Poe ceso np'ka, npuguaiamu po- AHTtak renagmu Grepana noeneau. u APAA  HauiHu npuau-



AAMU, | 4 XOTap TAM. BEHIMENHCANHHĂA CEAAM Hi CEANIAM Ad ccm 
WT OVcHy cTopon focrapomă n ca ovcu Hy crapuan XOTapu no. 
MOVAd H3 B'kia EAunaro wwngaan. | a Ha To ecT Brkpa Hanniero 
PENABA BHIHENHCAHHATO METpA ROFEOAH.: i B'Epă -npbez3atoBaeinuy 
cnitom renaemu Hairaua, Grepana n Rocranrana. | n a'kpa Botap 
Hawk e'kpa nana Gpraa XoVpS E. 11... AEGpRHRA. 8. 1... |, 
XoPUNCKUK,.. | nopTrap'k... | „8.11. xamsu. pa mană | ... ! maauy, 
4 0 HâuihM,.. | HaweH MoaqaRckon BEMAn, ..SanSke, tcâtbi HM 
A4 | an n norepzAnan,.. ter uk npagin u nuromin WriuH. a Ha 
EOAUIEE... BHIDEIHCANHOAS | geakan cati HamemoY B:hpiomoy na= 
noy MaTeamoy aorăperov nucaru n HauS neuar npna'keuru 
„KCEMOV âucToy tatuemoy $ mucaa Facnaie HoysaSran 8 x&cex. 
BATO =+3HA, MEA Mar K3. | - 

- “Cu mila lui Dumnezeu Noi Petre Voevod, domn 
țării Moldaviei, ştire facem cu această carte a noastră 
tuturor cui pre dânsa vor căta sau cetindu-i-se o vor 
auzi-o ; adică această adevărată //ca și surorile ei A- 
nuşca şi... şi Maria şi Marghita, featele Nastei, şi vara 
lor Agabiia, fata lui Toader Vacă şi nepoata ei Anghe- 
lina, fata lui Lazor Crasneș. toti nepoți lui Mile Călu- 
Qărul, miluitu-ne-am înşine lor cu osebita noastră milă 
dat-am și am întărit noi lor de la noi în ţara noastră 
în Moldavia, ale lor dreapte ocini din ale lor dreapte şi 
adevărate urice şi din dreasele de cumpărătură şi în- 
tărire ce-au avut bunul lor Milea călugăr de la părin- 
tele domniei meale Ştefan Voevod; şi iarăşi din direa- 
sele de întăritură ce le-au avut... (mama lor Nastea 
satul)... anume Danilov, unde a tost.... și încă o selişte 
unde-i iaz la cornul Bâgului, unde au fost şăzut fiii lui 
Cosco... şi altă seliște Vrafcovea unde a fost Ruj(ici) în 
«capătul de.sus a Culisovei, unde a fost... Cusăuţii la Dni- 
stru, în hăleşteul... Săsenilor... și de întărire ce l-a a- 
vut de la părintele domniei meale (Stefan Voevod) şi s'a 
scris satul Săseanii... căci că ea s'a judecat cu nes- 
care vechi şi neadevărate privilegii; "Toate aceste de 
mai sus scrise sate şi de la noi le dăm IIcăi și surorilor 
ei Anuşcăi şi... Mariei și Marghitei, featele Nastei, şi 
verii lor Agafiei, nepoatei lui Toader Vacă și nepoatei.
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sale Anghelinii, fata iu Lazor Crasneş, ca să le fie şi de la noi uric şi' cu toate veniturile lor şi copiilor lor şi: nepoților lor - şi -strănepoţilor lor şi răstrănepoţilor lor: şi la tot neamul lor, ce li se va aleage mai de aproape nerușeit miciodănăoară în veaci, lar dacă se vor găsi nescareva din aceale drease vechi. de /a Lăcustă Vodă. pe satul Săseani, în gura văii, iar ele niciodănăoară să. nu aibă'a se Creadere, nici a dobândire acel sat înaintea privilegiilor părintelui domniei meale . Stefan Vodă şi înaintea privilegiilor noastre. lar hotarul celor de mai 
vechiul hotar şi cu toate ale sale vechi hotare, -pe unde din veac au îmblat. lar la aceasta iaste credința domniei noastre mai sus scrise noi Petru Voevod și credința pea iubiţilor fii ai domniei meale Iliieș şi Ştefan şi Cos- tantin, şi Credinţa boiarilor noştri. credința dmsale Etrem Hurul, credința dmsale (Borcea) dvornic. credința dm- 

dru și dmsale Tămpe parcalabi de Novograd, credința dmsale Petru Vartic] .portar [Sucevei, credința dmsale lurie spatar, credința dmsale Dan vistearnic, Credinţa dmsale Hrăbor postelnic...],: Credința dmsale Hamzea, credința dmsale.. (Patraşco 'Pâharnic, Credința dmsale Neagul stolnic, credința dmsale Plaxa comis, şi credinţa tuturor .boiarilor noştri ai Moldaviei a mari şi) a mici. lar după. a noastră (viață cine va fi domn ţării noastre, din copii noştri sau: din neamul nostru sau pe ori Care altul Dzeu “Îl: va aleage să fie domn țării) noastre a 

puternicească] căci că înșine le-am dat şi le-am întărit, ca unele ce sunt ale lor dreapte şi Curate ocini. lar spre
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Acta muzeul istoric. şi etnogratie din Folticeni, organizat de.har- 
micul profesor Ciurea. Pecete mare cu şnur fraise : $ neuar Iw Ilerp(a 
BOEROAA SIR MAcTIiI eri) A4ph BEAAH MOaAÂReROH. 

Cf. uricul din aceiaşi zi publicat Uricar' XVIII, 124. 

Obs. Asupra strămoşului tuturor celor ce capătă întărituri de la 
“Petru Vodă Rareş, nu putem avea multe ştiri. De un Mile se pome- 
aeşte că şi-a făcut iaz puţin mai jos de Drăguşani „EA,NO cea0 Ha no- 
APask nana ApzrSiianin Mana RHUIE MHAika -CTaRa% (6999 Oct. 12 
=1490 ; |. Bogdan DŞtef. 1, 408). E , 

După uricul nostru. Mile Călugărul a 'avut aceşti urmași : 

Milea călugărul 

Nastea „fata a 
= Toader Vacă 

  “dica, Anuşca, Maria, Marghita Agahia, fata - o 
: = Lazor Craşneş. . 

Anghelina 

Despre unele moşii, pe care Pătru Vodă le întăreşte Angheliuei, 
“Nastea şi celor ai ei, se pomeneşte în marele pomelnic al moșiilor lu 
Mihail de la Dorohoi (M. Costăchescu. Ion Neculce VI, 398), ” 

1) „şi încă o selişte, unde jaste heleşteu fa Cornul Bâgului, 
„unde au fost stat fiii lui Cosco“. i | 

„__2) „şi satul unde'şed Grăbăuţii /a capătul din sus a Culisevei 
„unde a stat Radul.“ pf | 

77. Fără dată (e, 7062) Mari 17, Iași. Alexandru Vodă Lă- 
puşneanu întăreşte cumpărătura ce a. făcut în a patra parte din ju- 
-mătate sat Iugani la Cărligătura cu 30 zloți de la strănepoţii Tomei, 

f farăanapz BorEoaa. BXÎEIO MACTIIO CADA SEMAn MOA- 
AdECRON. WX NPIHACIIA NpAA HamH H pa Hanau | Eoraph 
Toaarp n par ro Ilona, A'kru napacunnn. Suvun Hearkau A0uuu 
"Toaa 0 Hă AcBpoto BOA HHEHAA | HEOHVAREHH. dHENpHCHASBANU 
6 NBOAGAH CEON Npagoto wrhunv u A'kannni îi HCNIpHBHAIE kY- 
EEHOE 110 Haa | COTEu, mat HX Toma Wm Akaz TenAgâMnH 
"eraparo Gmedpatiă BOEBOAW. N9408HNA CEA H UETEPATăA uacT | wm 
CEAG GT IPraNH GOT KPZAHTBTYp5. TA IPOAAAH -WAORHUH 34 'Tpu 
AtC'BT „Bar 'raTapetuk | n wemaRrutcik coAckHua n Sanaa'rHAa 
Bee Henoana Tomu: Buwnncanniu - nuN'k3u. A: Bam || TATapckut vw 
apvku. Foaatgv n spam ero: noni, Aku nagacunnui vuvan .Ht- 
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AHAH ACUUH Tom. | Hi Aa ccT en 00 hac cz Bacem AOXO ACM. HH Aa c'k ue vanuarr, | | - 

inc vide Mapr ai 
BEA A0rder nazaa » 

- Kpakaaie 

Alexandru Voevod, cu miia lui Dumnezeu domn țării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi îna- intea alor noştri boiari: Toader şi îratele său Popşea, Copii Parascăi, nepoți Nedelei, fata lui Toma, de a lor bună vreare. de nime siliți nici învăluiți şi au vândut a lor direaptă ocină şi moşie şi din dreaşse de cumpă- rătură, ce au avut de la bunul domniei meale, bătrânul Sfefan Voevod, jumătate sat şi a patra parte din satul Iuanii din Cârligătură ; aceaia au vândut Odochiţei drept 37 zloți tătărăşti ; şi sculăndu-se Odochiţa şi a plătit toţi deplin acei mai Sus scrişi bani 30 zloți tătă- răşti în mânule lui Toader și a fratelui său Popşei,. co- pii Parascăi, nepoți Nedealei, fata Tomei, şi să-i fie- ei de la noi și cu toate veniturile. Şi altul să nu se a- -meastece. a Sa 
Scris în laşi Mart 17 : „vel logofăt a învăţat. Cracalie » 

Acta Stolniceani—Prăjescu (Fălticeni). Hârtie pecete căzută, ]s- pisocul leagă cele 4 generaţii scurse de la Stefan Vodă cel Mare: Toma — Nedelea — Parasca — Toader şi Popgşa. Toma pomenit aici ca stăpân în Cârligătura pe lugani, trebue să îie cei pomenit în actele timpului ca stăpân în Lazu! din pămân- tul Tomeştilor, la Cârligătura. : Ei. era fiul lui Mihnea, nepot Oanei. UC. Bogdan DŞtef II, 99, 146). Iuganii sânt în hotarul Popeştilor, (din 
jud, lași) şi în acelaş hotar este şi vechiul sat Tomeştii, 

A . . , - Ă = . — îs: - : 

78...7077. Mai 27 (1569) Iaşi... Bogdan Vodă întăreşte lui: Trif 
cumpărătura ce a făcut Cu 50 zloți în satul unde a fost casa luj Bog- 

“T Boraan BOEROAA -B2KicIo.. Macri. CCNApa :Semau. MVA A4R=- CB9H.  Wăt .npiuaoua „nip'Ra, hnamu | n apa. Hauiun -Boa'kpn, „Înreanna, AOUKa TSaopu. „np'kvnouarra dpnam XacHHuu | Fo cH-Ao- Ep BOA nui HEDOHVKAEHA aNHnpHieuAckană n NPoAaa. caoa: HPABGA |. wWrHhHa: n. A Rannta. wr DpPHRHAie. Ba NoTEpz% Anii ue:
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nataeT Aa câ dpnm kacnzu | W9T poaiTeaa rengmn. SarăanApă 
ROEBOAI. NOAORHHA WT NEPOE UACT TPETOE Wâc. WT MC40 | EHHa 
ce4o WT rac BHa Hwraan Xacizuroy. Ta -npoaaa cavsk namemv 
Tphă. 3a NETAECAT 34 | PATApcKbIX. H OVCPABUIE C CAVTA Rat 
Tpu&. ma sanaarna ven Henoană | Toru Bnwincanin nun'kau 
Bar mamagekhii pa Hamn. n ipka Hamnmu Eoa'kpu. 1 me 
MI BHA/ÎEIUE A0EpO BOANOE TAKE Hi NOAHOIO BanaaTS. Ai 
TAROX PH: WWT H4C | Adai bn NOTEPAAHAH KAkO pa 07 Hm că 
EZCEM AOXOACM. HH | Aa că NE VMHIAcT ip'Ba cum ancrom Ha- 
UHM, MHC V tac BATE | =râ03. man ka, 

PCNAHA KABaA. — Iezan 

Bogdan Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării 
Moldaviei, adică au venit înaintea noastră și înaintea 
a lor noştri moldoveaneşti boiari. Anghelina, fata Tudo- 
rei, strănepoata lui Frim Hasniş, de a ei bună vreare 
de nime silită nici învăluită și.a vândut-a sa direaptă 
ocină şi moşie din privilegiile de întărire, ce-a avut 
bunul său Frim Hasniş de la părintele domniei meale 
Alexandru Voevod, jumătate din a cincia parte. din a 
treia parte din jumătate de sat, unde a fost Bogdan 
Hasniş, aceaia a vândut slugei noastre lui Trif drept 
50 zloți tătărășşti. Şi s'a sculat sluga noastră Trii şi a 
plătit toţi deplin acei de mai sus scrişi bani 50 zloți 
tătărăști înaintea noastră şi înaintea boiarilor. noştri. 
Deci noi văzând de bună voe tocmală de plată deplin, 
noi așijdere şi de la noi dat-am şi am întărit cum să 
fie lor cu toate veniturile, altul să se ameastece îna- 
intea acestei cărți a noastre. 

Scris în lași la anul 7077 Mai 27. 

Domnul a arătat „— Ştefan. 

Hârtie ; pecete în ceară roşie. Acta Roznovanu, Stânca, laşi, 

Ispisocul acesta complectează ştirile ce avem de neamul Hasniș, 

Cel mai, vechi Hasniş se găseşte supt Alexandru cel, „Bun, boer venit 

dia: părţile Maramureşului, căci porecla de Hasniș e magh., Hasz- 

nos = credincer == Strahov ; (vezi Surete XV, 32). Acest bătrăn Hasniș 

avut-a. moşie. mai în:sus:de Vaslui: Bâitenii În gura “Stebaicului;
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Delenii şi seliştea Micleştilor. Un nepot de a lui, Teodor. Hasniş, vinde aceste sate lui Stefan Vodă cu 240 zloți tătărăşti, aceasta cătră 6998, (Surete XV, 26; 1. Bogdan DStet 1, 478). Un alt Hasniş — probabil Dragomir — îşi avea casă pe locul, care mai apoi s'a întemelat satul Hăsnăşeni „rae ero Xactinui“ care în 1581 Mai & (Surete 11, 110) e întărit cu alte sate de cătră Iancul Vodă Buhuşeştilor răstrănepoţilor lui Coste şi Jurj Stravici de supt Alexandru cel Bun; „n CEAo yacuzuianiu 9 goacer EpaAHraTYpa rAe BHA Aparoanp acunușă, 
In 6967 Sept, 3 (1458) acest Hasniş — Dragomir — abia îşi fă. 

Cuse aşezarea sa de casă, căci în uricul lui Stefan Vodă cel Mare se 
precizază locul prin espresia: „TA €cT vacuum“ față cu alte locaţi- 
tăți laşirate astfel: Voroveştii, Băloteştii, Comăneşti, gde est Hasniș, 
Spătoreştii şi Gheuroeştii, (D. Bogdan DSteţ I, 35). | In 6981 Sept. 13 (1472), se pomeneşte că in Cupriasul satului 
Berchişeşti pe Moidova nTOMS ceas nauamk BEptnuleiuem io cSr Hă 
îoanak'k“ era un pod a lui, Hasniș „Ac mwera XacHHIU H ww Moca 
XăchHw“ (1. Bogdan DStet 1 183). Dar supt numele Berchișeşti, de. 
rivat de la Berchiș, avem Muncelu nostru cunoscut, de doarece Bercheş 
e magh. berces:= gebirgig = muntos, de la berc = Fels, stâncă, munte, 

Ispisocul de față vorbeşte de un alt Haşniş-Bogdan, ai 
căruia strănepoată viude în 1569 Mai 27 lui -Triţ cu 50 zloți tătărăşti 
Jumătate din a cincia parte din a treia Parte din jumătate de sate, 
Ceea ce arată că Proprietatea a mers din tată în fiu, în modul următor: | Boo Bogdan Hasniş = rae ec ACAa ere; 
—————PO98dan     

   
   

    

1. Frim Hasniş | 1/. Hasniş (Dragomir) a x | y 2 | - 

=
 = ÎȚI] 
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79. 7077 Iulie 28 1569 regeste. Pentru Răpceni Şi Liubaneţ,< : “Un suret după un ispisoc: de la Bogdan Vodă, 
cu Care întăreşte măria: sa stăpănire Frăsinei Şi. su-
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zorilor ei Anuşca i Cărstina i Marta i Magda și altor nea- 
“muri a lor Varvara i lon i Necoară i Condrea. feciorii 
lui Ponea, toţi nepoți lugăi şi strănepoţi lui Pătrașco. pe 
doâ sate unul anume unde este fântâna Țodnovţii pe 
Prut ce sau chemat mai înainte Răpcenii, şi altul Ver- 
hlui Benţe, ce să chiamă acmu Liubeneţul în ţinutul 
Sorocii, din drese de danie ce au avut strămoşul lor 
Patraşcu de la strămoșul domniei sale ilie Vodă, ade- 
verit fiind suretul de dmlui Stefanu: Sturzea. vel logofăt. 

Acta Roznovanu, Stânca, Iaşi. 

4 

80. 7083 Mai 17, Iași. Petru Vodă întăreşte Angheliaei, cnea- 
:ghina lui Toma Berheaci 2 pisar, stăpânire în Lăleşti (Posadaici), cum- 
părați de soţul ei cu 900 zloți de la urmaşii lui Coste posadaic. 

+ llerpz BROEBOAa EX MACTIR TCRApA 3EMAH MWAAaRCKOUH. 
"W% OpÎHACUIA NpEA, Haati n npea, Banu Boakpu, Iwnamko n Bpa- 
Tita €ero | Toaaep. n sakapira. n Gaga. Hi ceerpu uk Godinka, n Apz- 
rana. n Goaomia, n AvmuTrpa Hi fInreanna. Aku topuin SuvneRe | 
XHAnna. n naemenukoRe Hk Epemira n cectpa ero waokia Aku, 
SInApeR. u ru naemennkoge up Kosma | n Bpăria ero wu u Arrwu. 
Hi Gumiwn, n daren. u cecrpu HY Aapinka. H... u fInna n ÎInrunia. 
un finreannă Aku | Hukoap. n Tux naemennuă up Mapinta Awuka 
SImreauna. ovyeu anSun. u wuvuaroge. CTâH NOCAAHHKA, no Hk A0 | 
EBOH BOA HHKHM HENOHVKAGHH, AHHNPHEHAORANH, H NAOAaAn co 
NpăBSR wrhunv n Atkanun$. Hengu&naie 34 Ada | nie ipo nmaa npa- 
AFA, bk cran nocaatuk wr Haia EOEBOAH, WT UOAOBHNA ce40 WT 
ABAEWH, Ha Suv, wo € Tenep HM6HST, | nocaannuin AR'k uacru. 
CpeANiH useri, H că AVRCTO 34 Mann. v SH, Ta Adi Hawemv 
g'kpnoms Toma | Beprkuv a'ropear NHCAph 84 AeBkT cwT sar 
"TATABERHĂ. H BXCTARIIHCA H4ul BRpHiH oma BEDLAu, Rropuu | 
NHcâp îi 3annaTha Scu HCRAZHA TOTH BHiunHcaHin nuH'ksu u, saar 'Ta- 
STADCKUX. V pVRH BacaM TAM. Ruwpeuenum | npha, ami u fipea, 
“Hăwnatn Boatpu, aan Epemia u cecrpa ere G)Ackia cnogu ST A pe UKkO. 
€X CVT W BHui 346 NucaHu | npoAa Baca .UacT Wu Hy Auapvulke. 
a BpăTIAM CROHM. ou... H cecrpu uk Aapinuu, Aaan um.| cacu 
"UacTH:. WT. HHUIHY  WTHHHH. 34 HX UacTu WT AGAEUIH. exe 346... 
“Tenep hmenrr nocaAniuiu | ă na... Ha  B'&puin "Toata 5epy-ku 
&'TOBIH tiHcap... SA WPHHNS W'T NOAoBHNA, | cea wTr AGAeipu, ta XHSHA,
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io ck renep uHmenviTr NocaAnHHuin ... | Pa Aaa... ckoHA SIHreAnH: c& EACEM. our Wun KSnua... | Ha cama n ex MrkeTro 34 Mann $. CATHA. H HEROCTARHA,.. ou NpHRHAIE, HH9 An Ru | a kkme HE A0- BPeBOAHCIO "rormeXv, H aaroane mex HEMH H TO... NOANCȚR Sar NaaT$. a Mu ] TAKOXAEpE n wr hac. ĂdaH H NOTRpazAnau, ec Au- THAHHH. KH'Erunu Toma sepykuv, ETOpOoMS nHcâph | moe npka, pe- WENNOG. WT NOACBHHA. Cea wr A64€tin. na Suxin yo renep, umt- HYIOP HocaAnnuiu, ARE uacru. cEpeAHiu | uacru u cz Avere sa Mani $ SH. Rako Aa 6cT en u wr Hac Că BRACEM,.. H TARORAGJE AAACKoM. n no | TEPZAHXOM TH anreannu. «n'krunu Toma Bepptu.. Topous nHcap. H cecrpi en Goaomira n Bpăriitam cu | Gumewn8 un Toaaeps. Akrum, [oHatuko HEXBpHHuea, ku u np'kwnSuareal. Bocre . nocaannka | u GTanS nocaAHka. wm TONA  BHUINHCaNNSE. NpHBHAiE. HX -npataa - Wiruuna n ARAHHNA noaoRuHa ceno | wm men- Apei. wo e renep Hmeuvror NOC4AHHUin KHUIHHA NOAcBHHA. WT7 A6- ACN. TPkmxe AA cr um n wmp MHăc cz Băcem, | Aoyoaocam, NpoTOX. HH Aa € HE Smuuer. npka, cum AHCTOM Hatna, 
FENAHZ Kasaa, NHC OY rac BATw =+3ar. man si, 

„_POABH REA acroer su 4 HCkaa 

—- ASmurpv Tănckognu nucaa 

Petru Voevod, cu mila. lui Dumnezeu domn țării Moldaviei ; adică au venit înaintea noastră şi înaintea, â lor noștri boiari lonașco. şi fraţii săi Toader și 'Za- haria şi Sava şi surorile lor Sofiica si Drăghina şi So- lomiia și Dumitra şi Anghelina copii lurșei. nepoți lui Hilip şi verii lor Eremiia şi sora lui Odochia, copii lui Andreiu, și iarăşi verii lor Cozma şi frații lui lon: și Lucaci şi Simion, șî Matei şi surorile lor Marica ȘI... şi Anna și Antemiia şi Anghelina, copii lui Nicoară, şi iarăşi verii lor Mărica fata Anghelinei, foți nepoți și strănepoți lui Stah Posadnicul,. de a lor bună vreare 

sat din Lălești, -pe Jijia care acmu se numeaşte  Posad- nicii, doao părţi, părțile” din mijloc şi. cu loc de moară în Jijia, acelea le-au dat la al nostru: credincios Toma :Berheaci 'vtori Pisâr. -drept-noao sute zloți tătărăşti;
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şi sculându-se al nostru credincios Toma Berleaci vtorf 
pisar şi a plătit toţi deplin acei mai sus scriși bani 900: 
zloți tătărăști în mânule tuturor celor de mai sus scrişi 
dinaintea noastră și denaintea alor noștri boiari ; însă 
Eremiia şi sora lui Odochia, copii lui Andruşco, cari 
sânt și mai sus aici scriși, au vândut toată partea pă= 
rintelui. lor Andrusco ; iar fraţilor săi Focşei şi... şi su- 
rorii lor Mariicăi, dat-am lor a lor parte de ocină din a- 
lalte ocini pentru ale lor părți din Leleşti, care aici 
(mai sus iaste scris şi care) și acmu se numeaşte Po- 
sadnicii; şi iarăşi (a venit înaintea noastră şi înaintea 
a lor noștri boiari) al nostru credincios Toma Berhea- 
cii vtori pisar (şi a dat a sa direaptă parte) de ocină 
din jumătate sat din Lelești pe Jijia, carea acmu se nu- 
meaște Posadnicii, aceia a dat-o cneaghinei sale An- 
ghelinei cu totul, căci că ei au cumpărat (alte ocini) 
pe Sătna, şi cu loc de moară în Sătna, şi n'au pus (a- 
ceaste ocini în) acel privilegiu. Deci noi văzând a lor 
de bună voe tocmală și păciure între dânşii, și iarăşi 
(între ei) deplină plată, iar noi- aşijderele și de la noi 
dat-am. și am întărit înşine Anghelinei, cneaghinei lui 
Toma Berheaciu vtori pisar, acea de mai sus zisă din 
jumătate sat din Lelești pe Jijia, care acmu se numeaşte: 
Posadhnicii, doao părţi, partea din mijloc și cu loc de 
moară în Jijia, ca să-i fie ei și de la noi cu toate (ve- 
niturile). Şi iarăşi dat-am şi am întărit tot Anghelinei 
cneaghinei lui Toma  Berheaciu vtori pisar şi.surorii sale 
Solomiei și fraților săi lui Simeon şi lui Toader, copii 

“lui ionașco păhărnicel, nepoți și strănepoţi lui Coste po- 
sadnic și lui Stan Posadnic, din aceleaşi de mai sus 
Scrise privilegii, a lor direapte ocini şi moşii, jumătate 
sat din Șendreşti, care acmu se numeaște Posadnicii. 
jumătate din sus din Leleşti; iarăşi să tie lor şi de la 
noi Cu tot venitul, drept aceaiă nime altul să nu-se a- 
meastece înaintea acestei cărți a noastre... . 

Domnul a arătat. Scris în laşi la anul 7083 Mai 18 
„_” Golăe vel logofăt a învăţat şi a iscălit | _ 

Dumitru Gânscovici a scris. -! 
Hârtie ; acta Roznovanu, Stânca, laşi,
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Este şi. un suret: 

„din limba sărbască sau tălmăcit de Ioniţă Sta- mati pitar în laşi la 1306 luli 22.* 

In plicul cu actele Posadnicilor acesta este cel mai vechiu act. De Posadaici avem mai vechi amintiri ; dacă la 1400 se chema Lăteștii, numele s'a schimbat după vechiul stăpân Fâdor posadnicul şi Stan posadaicul, tatăi lui Coste posadnic. In 1575, trăiau acești 25 urmaşi ai bătrânului Stan posadaicul şi anume: 

Posadaicul 

Fădor, Staa Posadaicui 

ROI II —————— — O _— 2 - “Posadnic Hilip Posadaicul, Cost posadnic 
! ICrăciua, Nicoară, Dupşa 

  

    

    

lonaşco , 
păhărnicel  Jarşe Andruşco Nicoară > 

a 
_- Posadaie Posadnic Posadaic es PO INI | _ | 2 
PI ON 

INI II SgS5a EYTCorsae zac >Z sase goe 
E = SES eoes =Oaa 5 AER 
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81. 7087 April 16 (1579) regeste. Pentru Ungureni, | 
Ispisoc de la Petru Vvod. întăritură lui Văscan diac pe giumătatea satului cea din sus a moşiei Ungu-. reni ţau cumpărat de la Vasutca giupâneasa Turcului pănă în râpa ce iaste în mijlocul satului „au mai arătat şi alte câteva ispisoace de Care nau fost trebuinţă “. Gavril Bontaş căpitan. | Ştefan sin lie Roman. 

Acta Roznovanu Stânca, Iaşi. Scris pe o mangetă de pus docu- 
«mentele. 

ia 

4 
-
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82. 7089 Sept. 1' (1580) Baia. Nicoară şoltuzul şi cei 12 păr 
gari mărturisesc cum mănăstirea Răşca a cumpărat cu 800 zloți satul 
Vlădiceanii pe Siret. - 

__%kakr =+3ng, Gen, a, cin 43 mkoapă bioarva ca i npa 
PâpH 07 Bat. MApTOpHeam Hi ch chat HauHa 8 | NHcom, EZ= 
CRM KETO BBCĂOMIEP 3H4TH. fIOHEK, NpiHAE np'ka namu Eanaia. 
Awuka. fnacracia Avutu Mlagnnta BHSk kpamana î ca cRonMH 
AETAu. HARA HENONCVEAEHI HA 110 HX ACEBOH. BROAH. u npo- 
Aa c80ă | npacă 6orhunv.. eano ceao na Gup'kru Hu gaă- 
Aku, ca Bzebmu,  cRonmn yorapnan n cz. mrkers | Ba mannu 
Ha Guphkr. n ca Bzchka Ackoawu sa w sar TATapckHY. Ta 
Apoaaai. cfaoy monacTupu Ppzuna, Hat ter Xpam cTro -apynu» 
epapka Hnkoaae. n pe ecT Icoymen n Eponax Aragon. Bă Bac- 
Ta | ec.  spmonat Sragon ÎNOVMEN .c4 Npouinmu Kaaorepu, n 
3ănAdTHan oyeu 'roru eriuneaniu | nut'ksu. G sar TaTapetu... | 
oV pstn Egumin acuta Înacmaciu Acukn, Ilapn'kua. convea Xpa Mana 

| n arkrea en uencano. pa, naum croaom TPADWECKHAM B4H= 
CRMM, HHO MBI BHA'REUIE UX AOEPOL BOAIO |. TOKMERV H MOAHO 34= 
MAAT, TIPHX | WXAȚWA Hauiă fituaT 'TparoRcka4. KZ cemv Haueu8 
Sanucov Aa c'k | sac koav norp'kimaa Bvaer. nuc v canu, Gen. n. 

Pecete în ceară roşie stricat exerga,: 

Anul 7089 Septemvrie 1. Adică eu Nicoară 'șoltuz 
cu 12 părgari din Bae; mărturisim înşine şi cu acest 
al nostru zapis tuturor cui vor dori să ştie, căci că au 
venit înaintea noastră Eftimia, fata Anastasiei, fata lui 
Șarpe. nepot lui Hărman şi cu ai săi copii de nime si- 
liți,. ci de a lor bună vreare şi au vândut a lor di- 
reaptă ocină un sat pe Sireat, anume Vlădeanii cu toate: 
ale sale hotare şi cu loc de moară în Siret, și cu toate 
veniturile drept 800 zloți tătărăști ; aceaia au vândut 
sfintei mănăstiri Rrătca, unde iaste hramul sfântului 
arhierarh Nicolae și unde iaste egumen şi ermnonah A- 
gaiton ; şi s'a sculat ermonah Agafton igumen cu cei- 
lalţi călugări și au plătit toți deplin acei. de mai sus- 
scriși bani 800 zioţi tătărăşti: în mânule Eftimiei, fata 
Anastasiei, fata lui Şarpe, nepot lui Hărman şi copiilor 
ei deplin înaintea scaunului. nostru din. târgul Baia. 
Deci noi văzând a lor de bună voie tocmală și deplină:
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plată am pus a noastră peceate a târgului, la acest al nostru zapis să se știe cui va fi nevoe să ştie. Scris în Baia Sept. |. 
Hârtie. Arhiva Stoiniceni-Prăjescu (d-na Dediu), plic seliştea Vlădeni 1. Ia dos: Raăă,khu. 

| Zapisul ne vorbeşte de 4 generaţiuni: Herman—Șarpe—Anis. „asia și Eftimiia. 

  

83. 7090 Sept. 16 (1581) Suceava. lancul Vodă întăreşte lui Gavril pisar cumpărătura cu 800 zioţi în Vlădeni pe Siret de la Ei- ftimia, soţia lui Herţea. 

+ Av FAHEPVA BOEROAA. Bio MacTir "CAD BEMau MWA- „AdEEKOH. CO r1pHuAouie pa namn. n np'Ea, | Rauinan  aioa- Adăckimu Boa'kpu. Eoimia knaruua Xapu'E. qocuka, Hacracia | Wuvkă Aparnun knarunn Rosma Ill'kpna. ne Bia nocmeaniik- H cHa eh ASnova | np'keonoone XZPMâH, no Hk A0Rporo Bo4n HERHAI HENOHUXAEHH, 4 HerlphcHaoganti. n NO | Adan cROIo 11pagoh APTHHHoY n A'kanunS. e4qHo caaw pekomin EaăA'knin, ma Gupkru. | H ca Rpăa, aa Mau oy Gup'kra. 60T npHBiala urme wnu H- Madi 34 pasari COT oyuka | PENIBVMU. WT BorAaa goegoai. WM HCPHEHAHA 34 kvieKHO, mo Hmaa nau Xapman wr vane | WT AAa'k renagvmu wm cTaparo Ileana ROEROAi, TA Npoqaan HamsmS e'konous | Taxpua NHCAp 34 wcum cor saari TaTapekuy. H B&CTaRuitcA hau B'kpuiu Iagpiua | mucapa un 3anAapua, aze'k HCNAANO BHUIpEueHHX wcum cwwma 3aar TâTapciuă. Ex pveu | Egi- „Mia Acuka Hacracia. couvra Aparunu kuarunn Hoamu Il&gna n CHOM EH | Avva, n np'kconvkoge XpZ Man. une au gua'keme uy APBpOI Bo4$ H 'Tokma48. Hi | nazno S4NA4Toy. a mu TAROM Ape AdAH H NoTepzAnau ecmu Naduiem$ | &"kanoms Tanpias TiHcap$ Toa EHUIpEiEHOA caao Eaxa'buin. na Gup'k | ir, n ca EPVA 34 Mann oy Ghpikra. kako Ad EZALT em5 n Wwr ac Mpagaa n | Koy- „MAşie. H ca Backuz ASXoAomz. u unz Ad ck He OYMUHLUIAATZ. renanz peq, MHC oY Gvuank Barw --8u, 
Gen si Grponu Beanniu awroder Su n HCKâda 

Stroicz „e Thoprie GvAanuu 
Io lancul Voevod, cu mila luj Dumnezeu domn ță- ii Moldaviei ; adică au venit înaintea noastră și înain-
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tea alor noștri moldoveneaşti boiari Effimiia, cneaghina 
Jui Hearţea, fata Nastasiei, nepoata Dragăi, cneaghina 
lui Cozma Șearpe, care a fost postelnic, şi fiul ei Lu- 
Pul, Strănepoții lui Herman, de a lor bună vreare de 
nime siliți nici învăluiţi şi au văndut a lor direaptă o- 
cină și moșie, un sat anume Vlădeani pe Siret, şi cu 
vad de moară în Siret, din direasele ce le-au avut de 
împărţeală de la unchiul domniei meale de la Bogdan 
Voevod şi din drease de cumpărătură, ce le-a avut pan 
Herman de cumpărătură de la bunul domniei meale de 
la bătrânul Stefan Voevod, aceaia au vândut la al N0s- 
tru credincios Gavril pisar, drept opt sute zloți tătă- 
răști; şi s'a sculat al nostru credincios Gavril pisar şi 
plătit toți deplin mai sus scrişii 800 zloți tătărăști, în 
mânule Eftimiei, fata Nastasiei, nepoata Dragăi, cnea- 
ghioa lui Cozma Şarpe și fiului ei Lupul şi strănepo- 
ţii lui Hărman. Deci noi văzând a lor de bună voe şi 
tocmală și deplină plată, iar noi aşijdere dat-am şi am 
întărit înşine la al nostru credincios Gavril pisar. acel 
de mai sus scris sat Vlădeanii, pe Siret, şi cu vad de 
„moară în Siret, cum să fie lui şi de la noi dreaptă cum- 
părătură şi cu toate veniturile. şi altul să nu se ameastece. 

Domnul a' zis. | 
scris în Suceava la anul 7090 Sept. 16 
Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit 

Stroicz (cu litere latine) 
— Gheorghi Budavici. 

Hârtie, Acta Stoiniceni— Prăjescu, d-na Dediu născută Prăjescu. 
Ispisocul nostru ne arată descendența lui Herman, parcalab de 

“Cetatea Albă. 

Hrăman părcălab supt Stefan cel Mare 
(1475— 1499) 

Draga 

= Cozma Şarpe postelnicul 
“ frate uterin cu Coste Gane 

(1501 —1523) 
Anastasia 

Eftimia 
= Herţea 

Lupul Herţea
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84. : 7090 Sept. 16 (1581) Suceava). lancul Vodă întăreşte schim bul între măn. Răşca care ia Viădenii pe Siret de la Gavril pitar şi mai primind 500 zloți, dă lui Gavril satul Baicăuţi la Hotin, căpătat danie de la Turcu parcalab. 

“F Hw tankoya BoekoAa BX Macri rCNApA Bianu Mu 
AABCKOH, 02% îpinAcme np'ka, aan n np'ka Hanu | MOA A4R- Han Boa'kpu. nam B'kpnin Taepua Awrăer n cz MABHHuH Harun 
BAAVTEpH Wor monacrup | Pauka. n camn mat cogoa H'kumn MENOHOAAEHH. aHHnpucenctanun. usaikiva  £aHo ceao ! pekoaia gazakhu- Ha Gupkra. n CA EpvA S$ Gnp'hr. a manu ue: 
TOE CEO pekomin | BazA'kuin na Gupkr. ec KEO. HaEMY er&pnomv PanpiaS nucap com Egumna _nu'krun'k Xp q0uka 
Hacracia.  convia Aparunu. kn'kruna  Koama Ulagna 'ascre- Bnka | n wr cuz e Avnva np'kconvrwae XP2MaH. HCNpHBHAHA. APO Wii uman wr cTaparo Bor | Aâna gotgoai nerpnenale TO MASA DAN XpamMan SA VIE WT crayaro Gredana Bortoan. H Adă TOA ceao RHuIpeuetioa. BazaBun na Gup'kr. manuo Hauum Ha | aSrepom wr Pauka. a: namn MABHHUH Kaavregu WT7 Pzuna a conu. azskan ceo | Eaza'knin. n npuaanocr nem csr SAT TATApcKHX HASBHUIE. H Aaan HamemS | arkpnoaw Fanpnna. AWroder cane csao pekomin BAAkOEZUA n W'keTo a Manu, OY BO40cT | xomunekon, wm NpHBHAIE uro Wwhn Hmaau. wr Horqana Borgoai Sacăan Apoenu, | n nzmaweax Hânuy 'rSpu'k nparzaaga 34 CROW AUIS ca TOA CEAO pekomiu | BAAKOBZUZ. HHo mu BHA'kEelut HX ACBpor Boă'kro, n usa'kuana. mau Num | ceâo aa ceas. A AH TAKORALDE Aa4H Hi NOTEPZAHAH. ecau. MAEHUKOMZ | Hd- WWHA, Kddvrepoa, tor Pzuna or BHUIpiieioa ceo gazakun Ha Cuprkrri. | kako Baaer nm n cor Hâc NpakA WTHUNA HBAMENIE. H HN Aa ch ne Smuuaer | np'ka cum aucrom Rami, Duc o Gwuae ahr au, Gan si | 

PCnANZ peu | —- Cecoprie Grponu Bea AWCT vu. n Hckaaa 

Stroicz 

____Îw lancul Voevod, cu mila lui ' Dumnezeu domn ţă- rii Moldaviei ; adică a venit înaintea noastră şi înain- tea alor noştri moldoveanești boiari al nostru credin- cios Gavril logofăt şi cu. rugătorii noştri Călugări de la mănăstirea Rătca şi singuri între sine de nimene si-
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liţi nici asupriţi au schimbat un sat, anume Vlădeanii: pe Siret și cu vad în Siret de moară, care acel sat a- nume Vlădeanii pe Siret este Cumpărătură la al nostru credincios lui Toader Gavril pisar de la Eftimiia cnea- ghina Herţei, fata Nastasiei, nepoata Dragăi, cneaghi- nei lui Cozma Şarpe postelnic, și de la fiul ei Lupul, strănepoți lui Hrăman, din drease ce ei le-au avut de la bătrânul Bogdan Voevod şi din drease ce le-a a- vut pan Hrăman de cumpărătură de la bătrânul Ste- 
ian Voevod; şi a dat acel sat mai sus scris Vlădeanii pe Siret, rugătorilor nostri călugări de la Rătca; iar ai noştri călugări de la Rătca, iar ei au luat satul VIă- deanii şi au adaus 509 zloți tătărăşti pe deasupra ; și | au dat credinciosului nostru lu Gavril logofăt un sat anume Balcăuţii şi loc de moară în ținutul Hotinului din 
direase ce ei le-au avut: de la Bogdan Vodă Alexan- drovici şi au miluit pre ei Turcu parcalabul pentru su- fletul său cu acel sat numit Balcăuţii. Deci noi văzând a lor de bună voe şi schimb între dânşii sat pentru sat, iar noi aşijdere am dat şi am întărit înşine rugătorilor noștri Călugări de la Rătca acel de mai sus zis sat Vlădeanii pe Siret, cum să le fie lor şi de la noi de- reaptă ocină schimb, și altul să nu se ameastece înain- 
tea acestei cărți a noastre.. - 

Scris în Suceava. la anul 7090 Sept. 16. 
Domnul a zis. 

Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit 
Stroicz (cu. litere latine). 

“— Gheorghie. 
Hârtie, arhiva Stolniceani-— Prăjescu. 

85. 7095 Ghenar 17 (1587). Petru Vodă întăreşte Anghelinei cne- ghinei lui Opre postelnic stăpânire în Posadnici pe Jijia, cumpărat cu 500 ughi;. : - ” 

+ Ileroa ROEBOAd. BXIEIO MACTIIO FCUApA BEMAH MOAAdBCKOU WX . 
npinacuk np-ka nau. n np'ka SVEHAI |; HaUIHAli  A04A4&cRu mu Eoakpu raukumu un măanan. Mapiuca n'krunk aparenu (sic) NPARAAGE | Acu, nana Ypann ABspunka. enSka Anrnaenn, nprk 
Surefe şi Izvoade, vol. XXI. 

8
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vHvKa Hocme Noca4Huga. np'knp'k | Suvka dzacp. n Gran I9CAA- HHKA, 110 EH AOEpOIO BOA HHkHM HENOHVKAEHA. attn upuenao&ana, | H ÎIPOAAAA cROA npaBaa WTrHuHuv, HeNpHBHAitAy capi. 3a Aaanie H Bă NOTBpAXAtuit, yo | Hmaai Akaote cu. wm cTâpar ae. dan4pa. n ww Hafa n Crezan BOEBOAI. urTaparaa qacr | ceăa, W7: Agar. uro ce Tentp HmenvioT  Ilocaaunuiu, CEPEAH4a uacT GOTKZ. HUMHaa. uTo Ha sui | u cz keo Să MAH. uTo aa Ad 34 Wwrhutv  Bkue nam'kinv. MTpH en Ki'kruuu kpaun | CA Memenuua en Togocira. mu Suwa KHocme nscâAHuka. up. HYka dszaop n Gan | nocaannka, Pâăi uacT cun wr Bophaoaa. 
NOCTEAHHKA. 34 ne cor sam, TATapckH, "Ta Banaaruaa tn | HCNAAHA COT riprka, namu. une Mi BnA'bawe uy AEpO Boa TORMEXV. Hi noanon Banaarv. a AH | Takokaspe n wo hac. AdAH H O9PRpZAHau ecmu, Anreautu, kubrunu nau GOnptk | NOCTEAHARA. 'Taa uptA peunnaa uacm Să WTHHHV. KAKO Aa ter m: „H W'T hac Spur, H GOTHHHV. | cz gaceu ACXo40u. ku pdai nn Ad € HE vâtnuiaer pa, cum anca Hâtuna, 

nuc | v tac akr sus re si renAHz pru, 
| | Grponu aeauniu Aoroder vu. n ueaa SuntuTe en pur = Avmnrpr Grponu. awrăr, ucuaa 

i Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Molda- viei; adică au venit înaintea noastră și înaintea tuturor 

mijloc despre cea din jos, care-i la Jijia, şi cu loc de moară; 
care această parte de ocină fost-a Schimbătură îmei sale 
Cneaghina lui Hrană cu vara ei Tudosia, iarăşi nepoată lui Coste Posadnic, Strănepoată lui Fădor şi Stan po-
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sadnic, pentru partea ei din Zorilova; aceaia au vân-= 
dut-o ea verii sale Anghelinei, cneaghina lui pan Opre 
postelnicul, drept cinci sute zloți tătărăşti; deci i-a plă- 
tit ei deplin denaintea noastră. Deci noi văzând a lor 
de bună voe tocmală și deplină plată, iar noi aşijdere 
și de la noi am dat şi am întărit înşine Anghelinei, 
cneaghinei iui pan Opre postelnic, acea de mai sus zisă 
parte de ocină, ca să-i fie ei şi de la noi uric şi ocină 
cu toate veniturile. Drept aceia altul să nu se ameas- 
tece înaintea acestei cărţi a noastre. Scris in laşi la 
anul 7095 Ghenar 17. 

Domnul a zis. . 
Stroici vel logofăt a învăţat și a iscălit. 

Stroici logofăt iscal (m. p.) 
„să i se facă ei uric“. Dumitru 

Obs. Hârtie ; acta Roznovanu, Stânca, Iaşi. La arătările ispiso- 
<ului din 7083 Mai 17, asupra neamului Posadnicilor, ispisocul acesta 
ne arată că pe Mărica, fata Anghelinei, o ţinea Dracsin parcalab: că 
era fată lui Hrană dvoraic, nepoata Anghelinei, strănepoata lui Coste 
posadnic, 

Lal (Lăieştii) 

Posadnic 

Fădor posadnic, Stan Posadnic 

Coste posadaic, Hilip posadaic 

Anghelina [x | | 

Hrană dvoraic Tudosia 
= X 

Mărica 
= Draxia parcalab 

„86, 7095 April 16 (1587) Iaşi. Petru Vodă întăreşte lui Toader 
aprod stăpânire în Borleşti (Tămădueni) pe Siret, cumpărătură veche 
a străbuauiui lor Petre Calapod stolnic cu 130 ughi de la nepoţii Mi- 
hailescului, 

Macrite uairo Iw Ilerpz BOEzoAa reuApa BEMAH MOAABAd= 
XÎHCKOH.  SHAMENHTO UHHRA CCHM AHCTOM Han. Bacu ro 

H4HEM E2430HT, Hat 4TSuH 70 VeABIILHT, WR TOTH He'THHIA
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caSra Maui "Toairp ATIBOA. Hi ctcmpa sro Tosocia. akru | Ilx- Tpâuito Hânanwa, u DAEMENHKORE uk na n CECTpA eta nrenna Acuwn Nacracun. Scu gn5un. Kupakn nukrunu Ilarp$ croata, AdACEAAH ECMBI WCoRHOI Ha6t0, MACTIIO Aa4u n N9TEPZAHAH tea HM | „HX paote wrnnnv 4 A'kEannnă. EAHO ceao Ha Gaâp'km nanma Bopaeipin. mas cc HmenSer 'menep TamăAStanin n e nopom 5 Cup'kra. HCIIPaRHAH 8a KSmeuo urme HMâa Basa ut Bup'kra, WT c'rapar Sl acăan ap8 BOEEOAL. Vio wa, coRH | KSnnaa com Etsun 

WT Hac 6oTuuHS .u AA n ca Bacem APXO4M Hm. n akrua HX H SHouiaroau HX H np'k8houarou H ipalțop'krom. n pacen$ 
POAS n | ro crk H3BEpeT. H4HBAHxuin HEIop&ueNo  HHkoAue 
Ha B'khii. a XOTap Tot np'kapeuenoe ceao Ha Gupbr nauma B0p- dețin. EX ci umenser TENE TanăAstaniu. n cz nopom $ Gu- PTA. aa cr ca &zckmu CTaâpiu | xoTapu NokSAa na B'kka w. 
XHB44H. 4 Ha To germ B'kpa Hauitro ficaa Etitienucannaro mn Lp 
Ilerpa BOEROAL. n B'kpa np'kezsAtoRarunuy “dA TeNABRamu, Baa, 
H Gran BWEEOAI. n &'kpa &9idp Hawk. E'kpa nana | gaprura 
AEOpHHRa." A oarku Seman. &'kpa nana Eprmira ABOpHHka ropu'bu 
3em4u, &'kpa nana Decoprie 4 nana KSKOpa. paz aaRoRe XOTHNCKHy, 
&'kpa nana Aparora n M94N4N  npakzaaBoae | HEMETCKuY, Brkpa 
[Matia aSka n nana Remana IIPAKZAanone PoManckHX. g'kpa nana 
An apera nop'rapil cSuagcku, &'kpa nana Ep5T nocreanua, B'kpa 
fata Lann EHcTităpunka. ekpa nana Epzazaku | enăTap'k erkpa 
nana Lewprie uauinua. Epa nana taparrs'ka CTWWAHHRA. - R'kpa 
Nana Gran komuca. 4 Rikpa EGCAL Eoiap HAUIHE Aa panckuy. 
BEAHEHL N maaut. a no HâuiHA  ugorr'k. mo S4AET rcnapa | 
GOT a'krny Hâtuj. nau w7 nauisre POAA. HAH nak RSA Ba na- 
EET rehapem urm Hauiti  3smau MwAAdecr'ku, mor au nm 
HENopSiuna nameno Adanie u M9TEpz:KAchie ant an ua Aaa n 
Ho'rep'k nau. SAI fer um npana WTHHHS n A"kanunS, a ua 
Bo4tue4 kp'hnoer H HIOTapzaenie, Tm Sci EHUINHcanniu, Bg 
4kan ccun HâluemS &'kpnomS, pi MI94TeHHo415 Bon'kpunng | nans 
Grponu. ntaukoms A9roder5. nucaru..u nau MEAT. npeaksum, 
HCEMS HCPHNOMS Atc'r$ Hauiem$, “nHeaa Takpita diphar $ tace, 

BAT —+3u6, Mcud. an, si 
Cu mila -lui Dumnezeu Io Petru Voevod, domn ţă- 

rii Moldaviei, înştiinţare facem cu această carțe a noas-



— 117— 

tră tuturor cui pe dânsa vor căta sau 0 vor auzi-o citin= 
du-se; adică aceaste adevărate slugi ale noastre Toader 
aprod şi sora lui Todosiia, copii lui Pătraşco Calapod, 
şi verile lor Anna şi sora ei Anghelina, featele Nas- 
tasii, toți nepoți Chiriacăi, cneaghina lui Petru Stolnicul, 
miluitu-ne-am înșine cu osebită a noastră milă, dat-am 
şi am întărit înşine lor a lor direaptă ocină şi moşie, 
un sat pe Siref anume Borleştii, care se numeaște acmu 
Tămăduianii şi cu pod în Siretiu, din direase de cum- 
părătură, ce-a avut moaşa lor Chireaca de la bătrânul 
Alecsandru Vodă (sic), ce singură ea a cumpărat de 
la nepoții Mihailescului cu o sută şi treizeci de unghi, 
ca să le îie lor şi de la noi ocină și moşie cu tot ve- 
nitul, lor şi copiilor lor şi nepoților lor și strănepoţilor 
şi răstrănepoţilor şi la tot neamul lor, ce li se va a- 
leage mai de. aproape nerușeit nici odănăoară în veaci, 
lar hotarul celui de mai sus zis sat pe Sirei, anume 
Borleştii, care se numeaşte acmu Tămăduianii și cu pod 
în “Siret să fie cu toate vechile hotare, pe unde din 
veac au îmblat. lar la aceasta iaste credința domniei 
noastre scrisă mai sus noi lo Petre Voevod şi credinţa 
prea iubiţilor fii ai domniei noastre Vlad şi Stefan Vo- 
evozi şi credința boiarilor noştri, credința dmsale Var-. 
tic dvornic ţării de jos, credința dmsale Eremiia dvor- 
nic ţării de sus, credința dmsale Gheorghe şi pan Cu- 
Coară parcalabi de Hotin, credința dmsale Dragotă şi 
Ciolpan parcalabi de Neamţ, credința dmsale Luca şi pan Bejan parcalabi de Roman, credința dmsale Andrei 
portar Sucevei, credința dmsale Brut postelnic, credinţa 
dmsale Iane vistiarnic, credința dmsale Bărlădean spa- 
tar, credința dmsale Gheorghe ceaşnic, credința dmsale 
Caraghiuzel stolnic, credința dmsale Stan comis, și cre- 
dința tuturor boiarilor noştri moldoveneşti a mari şi a 
mici. lar după a noastră viaţă, care va fi domn din co- 
pii noştri sau din al nostru neam, sau ori pe care alalt 
Dzeu îl va aleage să fie domn țării noastre a Molda- 
viei, unul ca acela să nu strice a noastră daanie şi în- 
tăritură, ci să le dea și să le întărească, căci că în- 
şine le-am dat și întărit, pentru că le iaste dreaptă



— 118 — 

ocină şi moşie. lar spre mai mare tărie şi puteare tu- „turor celor de mai sus Scrise, poruncit-am înşine la al 

Cernat în laşi la anul 7095 luna April 16. Pergament, bine păstrat; ŞIUr rOş şi galbăn. Pecete mare: MHASCTrIR Boxik Iw Iierpz ROEROA4, L'ocnoAapz 3emMan MOAA aRckeu, Cap de bou. 
Acta Roznovanu, Stăaca, laşi. 
In dos: TamzAStann.— ph npe TEMZAVEHH ue canrv aa Ilaiu- 

KătH npe Guper. gawer GsSuaacRiu, Unind arătările acestui uric cu a acelui din 7030 Iunte 26 reiese 
această încrăngătură: 

Petre Calapod stolnic (supt Stefan Vodă) = Cbhireaca 
| 

Gavril Calapod, Pătraşco Calapoa 
Nastasca | 

Toader aprod, 'Todosia Ana, Anghelina 

T lerpa BOEROAA. Băkieto MacTire PENADZ Stan Moa anckou, (098 IpIHACIA nipka,  namu |n npra, CVenatn natmeatn noa'kpn EOHWIo cra B'kaepnu, no CROIP ACRpOr BOA netu | HEIOHORALn dHHRIIpHeHaoRau. n MIPOAdA cRoa npagaa uacrp 34 WTHUNS eaca MACT 8 | io ca H36EBET WT ceao wm Ilocaannuu 19 ua he 
XilZ. Ta poa Bparv  căoemv | Toaatp aitax Ba ART atcaT 
1 DET Baa Tarapenuy. H GOCTagultcA casr Haw Toaarp | AîrzE. 
Tă Bân44THa. HcnoAng Tuy Erie incanuuy. nun'kan. UE SAT ua 
PSkn Bpav | cRoeus WHUFPA. fipEA, namu. u IDEA Hăuremn Roa'kpu, 
4 AH TAROMAcpE cca  Aaan, ln NOTEPZANAH.  cassu Hatneuv Toaqtp. Anrak, "Tor Np'bapeutoro uacm 34 WTHHHS wT csao | cor 
MocăAHHU, to c'k naărper uacr BpaTv caoemv Whuroa. kako A 
CT EMS. Hi wr ac wruu | Hv n Bukwnaenie CA Bzcem Aovooat, 
H HI Aă ca he Smhuarr np ba, cum aneroau Hain m, renana Beaka, 

HE 9 Ilvuopa ab Grponu Bea AorobeT Suna n uckaa SP3UE. Ioa ke, 
Grpenu —t Pouika
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Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării 
Moldaviei ; adică au venit înaintea noastră şi înaintea 
tuturor a lor noştri boiari Onciul fiiul lui Veaveriţă de 
a sa bună vreare de nime silit nici învăluit şi a vân- 
dut a sa direaptă parte de ocină, toată partea lui ce 
i se va aleage din sat din Posadnici, ce-s la Jijia; a- 
ceaia au vândut fratelui său, Toader diiac, drept noao 
zăci şi cinci zloți tătărăşti,; şi sculându-se sluga noas- 
tră Toader diiac de a plătit deplin acei mai sus scrişi 
bani 95 zloți tătărăşti în mânule îratelui său Onciul 
denaintea noastră și denaintea a lor noştri boiari. lar 
noi aşijdere înşine dat-am şi am întărit slugii noastre 
lui Toader diiac acea de mai sus zisă parte de ocină 
din sat din Posadnici, ce i se va aleage partea frate= 
lui său Onciului, ca să-i fie lui și de la noi ocină şi 
cumpărătură “cu toate veniturile și altul să nu se a- 
meastece înaintea acestei cărți a noastre. 

Domnul a poruncit. 
scris în Țuţora la anul 7095 luli 28 

Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit. Stroici. 
| - Roșca. 

Obs. În dos: nenncot wr llerpa ROEROAa HA cae Nscaunun. 
HA uacT Wiua. 

Este şi un suret: „din limba sărbască sau tălmăcit 
de loniţă Stamati pitar în laşi 1806 lulie 22%. 

Ispisocul nostru e dat din Țuţora, unde Petru Vodă era dus să 
facă războiul cu un Ivan Cazacul, ce căuta să-i ia domnia, dar îlind 
răpus în lupta'de la Ţuţora în 7096 Noem. 26, Petru Vodă îi alungă 
pe Cazaci spre Cirimuş. (Let 1: 237). 

38. 7096 (1588). Nicoară şoltuzul din Bae dă zapis cum mă- 
năstirea Rășca a cumpărat loc de poiană şi de pod între Sirete, de la 
Isaac Margine şi de la sora lui Stefan cu 136 zloți tătărăşti, 

+ a3 Hukopa Illoaroya n ei ipzrap wm Bac. Ka cume 
REAoato | aagaem cum namum 3arincva. Wx npinawiua np'EA 
Hâmu (şters Heano | cua leon Mapuun). în npoaaa caoa wrunia 
noa avkcra noa'bnu) meao Mornan n m'hkiao Gupera aka n 
MEA Gupera notar | (şters 3a u ar). tako aa Bzqrr m'kero
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34 MAHH n m'kero sa moca, | n rrakomae n cTpin sro Ilea pareak nposaa wm APoYria | noacannn noa m'kera. 34 ms, BAT, CToMS  monacrupoy | wm Puuna Heaakoy HTSMEHHOV n Ba. cu KdiSregom netu HfipHenao | ga HHnoNSă ae n cz A pom Hy Boa. | no mt BHIDENHCcaHHy | uoarSu take OoYVana'k- XOM CTE Tokmean n (Henaz)uou sanaară | u aa. n makw ms SAT, H Mi caTaopuxoa ua Sanue. n nphao | keo near we PauS Ha ch 3anncivm Aa cb oyâkprkem. aa cuz Aagaem | 3Hanit, „5 NpUTOoM car mMâpr$pn atoan ASBJH kpacritan wp [o ! en. Hu Gnmiwn wm Poukau. u APârGHA2 OT Epaaep. n Backau Wr XPA | aanetu A non vor ram, H Tosarp wr Ilzukan. n Su ap'kuna GOT Tau | n Toauko wm Tan. 5 Aa3opa wr Tâdi. BATW =+aus, Eu Nicoară şoltuz şi 12 părgari din Bae, cu a- Ceasta înştiinţare dăm Cu acest al nostru zapis, cum 

Lazor de acole. Anul 7096. 
Hărtie ; acta' Roznovanu, Stânca, laşi. Pecetea căzută, se păs- 

trează vata, 

' 
—— 

89. 7097 Iunie 20 Ian, (1539). Petru Voda judecă si q 
pe Stefan în para primită contra 'surorii sale Drăghiaa, căă, 2725 
lasat partea sa "fratele său Toader în Paşcani. ! | F+ Ierpa BROEROAd, EXIR Macri "CNApZ 3eman HO4 Aaackou WX npin(4o)urk Hp'Ba uamu, n pa Hauun | mu Bo4'kpu Mean
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si meraack mpa, Mamu. ca CECTpA CROA HMA eră ĂparHHa. paan 
GOCTARKU | EX GOCTA4U WT Bpara cBoero. Toaatp. îi corhuns. u 
Xor'ka Ilea eza'kru noacguna | cor THX ROMATH. H WT WT- 
iH. a Aparuua cterpa er AHmHA Hă AA ACEA Hi cTa- 
pik. | ni Ha Axenuk Toaarp. kako anunack Toaarp cz Bac... 
WTHHNV 607 cea | nzurann. "Tao. ceerpu ceoen Apzruuu u 
AETHM EN. 110... BO Ad HMacT. ere N9MHHATH. | Ta Goa npu= 
BHAOUI'R CEA TEAH 4044 ACEPHX u CTApUX H Banc cartopen cor 
AXHHKk. Non | Hukoap. un Bach cRATEACTEORAUIA cz cRouMU Ata, 
AX AHUIHACE ca BaceM CECTPH. CROEH. | Aparunn. no mu. er | 
AdK EHAByoM TakoBoe MaâpTYpie WT AAi ACEpHL ii Tor 3anuc | 
EX MocTagna mp'Ea, Ham, a ai, uk B'kpogaxom. Tm paat wr 
CHA: Ha DpEA. Aa He Hmaer | ch meramu 84 cita mr npk a, 
CUM ANCTOM: Hauin, Muc V fac, kr =r3u3, tou k 

Tenanz peu, BEA A40rT vu n uckaa 
Grponu awrdsr nckaa | —- hzekuva 

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării 
Moldaviei; adică a venit înaintea noastră şi înaintea a 
lor noştri boiari Stefan şi s'a părăt înaintea noastră cu 

„Soru-sa numele ei Drăghina pentru rămăşiţele ce au ră- 
mas de la fratele său Toader şi ocină şi voit-a Stefan 
să ia jumătate din acele bucate şi din ocină; iar Dră- 
ghina sora sa a trimes la oameni buni și bătrâni şi la 
duhovnicul "Toader, cum a lăsat Toader-cu toată a sa 
voe, ocina din satul Pășcanii numai surorii sale Dră- 
ghinei şi copiilor lor după [a ei moarte] ca să aibă ao 
pomenire. Astfel dânsa a adus marturi oameni buni şi 
bătrâni și zapis făcut de la duhovnicul popa Nicoară, 
și toți mărturisiră cu sufletele lor, cum s'a lăsat cu toa- 
tele surorii sale Drăghinei. Deci noi când am văzut 
asemenea mărturii de la oameni buni şi cel zapis ce l'a 
pus înaintea noastră, iar noi crezut-am lor; drept aceaia 
de astăzi înainte să nu mai aibă a se părire pentru 
această pâră înaintea acestei cărţi a noastre. | 

Scris în laşi la anul 7097 lune 20. 
„Domnul a zis; vel logofăt a învățat şi a iscălit. 

Stroici logofăt. | | —- Băseanul. 
Hărtie ; pecate desprinsă; acta Stânca,: Roznovanul, laşi.
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90. 7097 Iunie 25 (1589) Galata. Petru Vodă întărește lui Nis. 
tor Ureache vornic de gloată cumpărăturile făcute cu 2900 zloți ia Goeşti, în Vrăstaţi şi patru fălci de vie la Scobinţi. 

Merieto Bis mn Iw Ilerpa gergoaa. "CRAPA BEM4H 4004 
AABCKOU. 3HAMEHHTO VHHUM HECHM AHCPOA HAUHM. KTO HA Bin 
B43puT Hân Sai uerzipu ero ScanmuT. wa npinaow'k np'ka 
Hat. n nip'Ea Scnmu Hatuinnu | ao aagckumu Bo4'kpn. Beanuatii 
n mâmtmu, Tanra ct Azpunu enSr :Beaunnu nunta. nenonsi- 
AEH H ANHNpHeHAcE4H, no ceoero AcBparo Boa'k. n npoaaa caerro 
ipagaro wriun8. n ARAtunS. cor CEOHĂ Ipâgnu | ui nn'romiin 
NpHEHALH, H3 NpHRHAiH) 34 NOTEDAKAEHIE uTo HAMaAa BABA ro UT craparo Gredăna Boegoau, n Henpuahaito 38 p43arkaenie, «ro 
Hmăaa mTa ere (Mapnnă 607 maaaare Gmedana | Boegoan. no- A0BHHA ct4o 607 Loeipu. $ Roaccru KpăAHCATYp. a4£ TIOAOBHNA WT- KE BSKoBHHS. n noacguna ceao wr Epzcraun, -EHuinaa noaoeanta. Ta Mpoaaa casâ namemS e'kpuomă Hucrep Yp'he. | agepunk POASTHHH. 34 tana Tuciku u ae'k crr'k aaa'ru TATapckuy. n gze- Taguitca caSra nauek e'kpuin Hucrop pre AROpHHRk ro HUH... M  BANA4THA B2CH HCWAZHA ac. BA4Tu Tarapckuyk | 8 SH EHwenncantio8 ranru cua Mapunn, ans deaunnu. n gu= „WENHCABHHX NpH&HAitax. ctpee HX Aaa $ pSru cassrk Hauiero B'kp- Haro Hucmops Yorke ABOpHHE roaorrHuHn, ww mpa namu 8 tacă. | n ex Tom naku npunacurk np'ka, namu n nip'Ea Schanu HâWHMH MOAAABckHanH Bo4'kpu. Beankumu n maanmu. GOne îi par ere 'Tpnban. nnuu HENONSAAEHHH, H aHHnpucuaotannn. u nIpo- A44H. | uk npagoe wrunu8. EAHA H Ha daaun gunorpaannu 8 rop NopkSaa 8 uapunt CKSEHNUHH. "pa IIQOAdan nak ca8s'k Hauent a'kpnoms Hucrog Sp'kiie ARopnuk roaoruuu 34 CEAEM COT 44TH PATAp ] CRHX. H Scraguieck -caSra nauie Hnerop X%prke. ABOpHHK POAOTHIH H Banaarua. &zcu uciazna VW 3aa'ru Taapeuk, 8 pS- EHX BHuinom'kuegmunm. come n &paT8 ro Tonan. com NIBEA, HAM. | H E2 Tom Takoarpe NpÎHAE Npea, Han. n np'ka, Hawmuy MOAAaBckUX. Boa'kpn. Xzpunna, (MukSakoat. Nnkum HEroHS Anna. 1 âHHNBHCHACBaHHA, n ripoAaaa, cuoa npata WPHHHS. Ark cpaaun „H TIOA | Bă BHHOrpaA. Matu $ rop Iloprsaa nu ş tapunS Gus. BHHUHAM. 34 €AHa mucrku B44TH. TaTapckux. n ScTaRuitek casra name &'kounn ncrop Spre ABOpHuUR fonoruău. un Banaarrua. BACH HCIIAZHO tă 3A4TH | TâTâpekHX. v pSnu Hzpukn MA uSanoae 

WTHIPEA, Hain, Ho ai Bua'keure AOEPOROAHOE UX momen n
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AârOă H NABHAA Satin4TS 5 Ati 'Taxo H WT hac €cmH Aa ui 
Sp'bitau. Euwnucanik wmiutin | 1 eunorpaan. cass naniea$ 
BrkpiomS Hucropv Ypkne aopuu PoAoTHMU. KARo Ad GZAET. 
emS wTuunu, Hi RikSriaenie ca Bacem Aokoaoa tu$ n akrua 
EMS n Snouarom H npaSnouarom n npatiSpaTom ere | n Băcem$ 
PoAS ro KTO ck H3BEpET £M5 HaHBANMHHu HENOpSUENNY Hu Hn- 
KoauK ta Erkrn B'kunuH, 4 XOTAp TA BUIEIHCANRU A. NOAPRHHAM 
Cena WP [oripin, îi COT ce4s BpacTauH. H EHIUeiincanthai daaun 
4 84 Ennorpaant | aa scr oma Scux. croponuy. noksaa H3 Brkha 
GOKHEAAH, A Hd "To tcT B'kpa natuero renagamn Ilerpa BseRoAn 
H Bkpa np'GezsarBarinnai ui cpzAcuium cUREM renAgmu. |v 
Eada n Îw (Gredana Rorgoacte | n Borap Haruuyk MOAAagctut. 'kpa 
nata BSuYma Akophuka aoan'kn Beau, pa nana Gpumita ARop- 
Haka reph'Bu 3eman, Erkpa nana [chaiwua] encrurapnuta n nana 
Tewpru npakzaatone xomunckuy | erkpa nana Haan acrodera u &'kpa 
nana Bpucrn npakzaascge nemereiuy Bkpa nana Ăzenaa n nana 
lergn npanzaasoe Pomanckuy, a'kpa nama ASzatu n nana Ka- 
NOTHUd, NPZKAAABOBE WWpkE | Hckuk. B'kpa nana EpSra nocTeannka, 
&kpa nana Hzazaanko cnzrapk. g'kpa nana Dewprin uaunna, 
Bkpa nana tanc BHcTitapuuka e'kpa nana Gaun croanuna, | R'kpa 
nana Gran nomnca n Bkpa Scug Bcap nauinyx MOAAdBCKUX. BE- 
AKA H Mamuy. 4 10 Haem$ HOTE Ko EZACT renapa w'r 
AETEN Hawk HAN WT poaa nau Han Nak BSA Koro Ba H3BEpeT 

| PCDAPEM BUTH Hat EMA MOAAa&ckOH. TOT EH nenopSunia 
Hâwmtro Aaanie n Skpknaeie. Ha Han aut aa em$5 Skp'knur n 
STEPZAHT. SaneE KBIHA 84 CROMK HpAaBHk H nH'Tomuuk nuu'ksu. 
a ha Boat kp'knocr | u Srepzaehie hm Ezckm. enmennea- 
URĂ, ReaBAu ccm, HauimS erkpuomv u nouTrennom$ Boa'kpun8 
nat Grponu Bgrankomv ăoroder munca. un HâNIHX sua npu- 
K'E3ATH KzacEMV HcWnHomv AHcTv Haulemoy | H nucaa Aamitan 
kperotuu o0y Panarita BATO +33, Mega, IONII, KE. 

Pecete căzută, şnur roş şi albastru. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Iw Petru Voevod, domn 
țării Moldaviei ; înştiinţare facem Cu această carte a 
noastră cui pre dânsa vor căta sau cetindu-i-se lui o 
va auzi-o; adică a venit înaintea noastră și inaintea 
tuturor a lor noştri moldoveaneşti boiari a mari şi a mici
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Gliga fiul Mărinei, nepot Fedcăi, de nime silit nici în- văluit, ci de a lui bună vreare şi a vândut a sa dreaptă ocină şi moşie din ale sale dreapte și curate privilegii, din privilegiul de întărire, ce la avut moașa lui de la 

insă jumătate dinspre pădure, şi jumătate sat din Vrăs- taţi, jumătatea cea din sus; aceaia a vândut Slugii noastre, credinciosului Nistor Ureache, vornic de gloată pentru 1200 zloți tătărăşti, şi sculându-se Sluga noas- tră crediciosul Nistor Ureache vornicul de gloată și a plătit toți deplin 1200 zloți tătărăşti, în mânule mai sus scrisului Gligăi, fiul Mărinei, nepot Fedcăi; şi cele de mai sus scrise privilegii încă le-a dat în mânule Slugii noastre credinciosului Nistor Ureache vornic de gloată 

gloată și a plătit toți deplin 700 zloți tătărăşti în mâ- nule mai sus 'scrisului One și fratelui. său Trifan de- naintea noastră. | Şi într'acestea iarăşi a venit înaintea noastră şi îna- 
intea alor noștri Moldovneeaşti boiari Măriica Miculcoae 
de nime silită nici învăluită şi a Vândut a sa dreaptă 
ocină doao fălci și jumătate de vie tot în dealul Por- Cului şi în țarina Scobinţilor drept 1000 de zloți tătărăşti; 
şi sculându-se Sluga noastră credinciosul Nistor Urea- 
che dvornic de gloată şi a plătit toți deplin 1000 zloți 
tătărăști în mânule Măriicăi Miculcoae, denaintea noas- tră. Deci noi văzând de bună voe ior tocmală liniştită 
şi deplină plată, şi iarăși așijdere Și de la noj înşine 
am dat și am întărit mai sus Scrisele ocine Şi vii slu-
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gii noastre credinciosului Nistor Ureache dvornic de | 
gloată, ca să-i fie lui ocine şi Cumpărături cu: toate ve- 
niturile lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţi- 
lor şi răstrănepoţilor lui şi la tot neamul lui, ce i se va 
aleage lui mai de aproape neruşeit niciodănăoară în: veacii 
veacilor. lar hotarul celor mai sus scrise jumătăți de sate 
din Goeşti și din satu! Vrăstaţi și mai sus scrisele falci 
de vie să fie despre toate părţile, pe unde din veac au 
imblat. lar la aceasta iaste credința domniei meale Pe- 
tru Voevod, şi credința prea iubiților şi din inimă fii 
ai domniei meale Iw Vlad şi Iw Stefan Voevozi şi a 
boiarilor noştri Moldoveaneşti, credinţa dmsale Bucium 
dvornic țării de jos, credința dmsale Eremia dvornic 
țării de sus, credinţa dmsale (Simeon) vistiiarnic şi cre- 
dința dmsale Gheorghe părcalabii de Hotin, credinţa . 
dmsale Ivan logofet şi credința dmsale Cristea parca- 
labi de Neamt, credința dmsale David şi dmsale Petre 
parcalabi de Roman, credința dmsale Durac şi pan Că- 
potici parcalabi de Orheiu, credința dmsale Brut pos- 
telnic, credința dmsale Nădăbaico spatar, credința 
dmsale Gheorghie ceașnic. credința dmsale lane visti- 
tiarnic, credința dmsale Sava stolnic, credinţa dmsale 
Stan comis şi credinţa tuturor boiarilor noştri moldo- . 
veanești a mari şi a mici; iar după a noastră viaţă cine 
va fi domn din copii noştri sau din neamul nostru, sau 
pe oricare altul îl va aleage Dumnezeu să fie domn țării 
noastre a Moidaviei, unul ca acela să nu strice a noas- 
tră daanie şi întăritură, ci mai vărtos să-i dee și să-i 
întărească, căci că a cumpărat cu ai săi drepţi și cu- 
rați bani. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce sa 
SCris mai sus poruncit-am la al nostru credincios şi cinstit 
boiarin, dmsale Stroici marelui logofăt să scrie şi a noas- - 
îră peceate să o acaţe cătră această adevărată carte a 
noastră. A scris Dămiian Cristovici în Galata la anul 
7097 luna lunie 25. | 

Pergament, pecetea căzută, Şnur roş şi albastru. Acta Stânca, 
Răzaovanului, ” 

In dos: 
„Acestu ispisocu scris pre Fumătate de sat de
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Goeşti și pe fumătate de sat de Vărstaţi şi pe 4 îalci 
de vie“. 

Este şi un, suret: 

„De pe uricu șărbăsc din cuvânt în cuvânt ase- 
menea sau tălmăcit la 1797.“ , 

Andrei Talmaciu căpitan 
Obs. Ispisocul nostru ne vorbeşte de Nestor Ureache şi de în- 

ceputurile carierii sale politice. Simplu vornic de poartă în _ 1589, 
poate cumpăra moșii şi vii de 290 zloți tătărăşti. EL va sui în cu- 
rând treptele puterii, foiosindu-se foarte mult de tulburările politice 
de la curtea din Suceava între 1590 şi 1595, râdicăndu-se la înalta 
demnitate de mare vornic al ţării de jos supt leremia Movilă Vodă. 

  

91. 7097 Iuli 10 (1599) Iaşi. Petru Vodă dărueşte măn. Putna 
satul Stăucenii cu mori în apa Sitnei la ținutul Hârlăului, 

Ra HMR wua u ciau crro Akă Tpenue cTaa H 6AHnecxipina, H 
HEpă3A/BAHmaa, CE 43 paB BRAAkni MoeMoy roy Boy. n enacă HnauleAey 
He$ eoy. H 'Tponuecku nokaonnuk, Hi Ilerpz ROEROAA BIR Macri | 
PENAPZ SEMAH MWAAARCKON, wm TENABRAN BAroNpOHSBOANY HaulHAM 
BATHM MpOHBBCAENIEAM. n CRTAUM, n uneru, CPAUEM. WT Bzcea 
Halta AWEA. n wr Eăcea MHcaita. n dr Sa NoMoipira. n cz Bars- 
caoBenie TpIEM craz MWAAABCRUL. | wuna nana. kvp Tewgrie an- 
TponoAHT GSuaRckiu. n ktp Slradren Enuckenz poMancuin. n kYp 
Tuaiwu ennctug Paacecain. u AAC H NOMARAy reOARMH. namk 
MABA MoHacTHp. Il$Tua. eiex ecT kpam Scnenie | nptbenki. n ucrku 
BAAIUUE Haiti BMEH, n Hpenoabethn Aapin. ca eane ceas Nanavk 
CTERUaNiH ca cra. H ca mere sa Matu. Ha Guruon, S$ koacer XPBACBCROMS. ue ore cea, naumk Crasuanin ca CTaR, -H cz Ak- 
cTo | 34 manun na Guruon. Buae HaIH€ Npaka renApekou. npucaSuieuo. kZ SKOA Tpar WT BOTAIAN. 1aRre Aa EZAET. RHuiepeuennku crtu 
MeHacTHp. B2 84 AuiS n nokounnum A/BAcM u poATreaem, PENALA, H 84 34 AIUS H sapagie | renABaau. u PecnoxAu PENA Amu H &ro- 
AAHHHX VU4AI renABAW. RaaA vu Gregan ncegcae. Bkunăa Ham namkr. 4 CTHH HX MABNHUH HAlUH KAASrepi Aa HAMART HAM Hânncaru ez criu. 
geanRii NOAkHHk. H AbAcRe un POAHTEAn | TERARMH. H Ha renA&mu îi VOCNoKĂA FENABAMH, H BTOAAHHHY ae rcnAgmu. RAdă, u Gredau ROGROAE. H AA HART CATESPHTH Ham namkr wp TOA, AC PoA ex AH8. Taro Baciaia REAHKaro. H EZ Ană cre apăHerparura Mu» | Haâ | n LaRpihâa apțanreau TCOAHH, ASHAEXE ke CTATH. CTaa Mo=
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Hăc'rhp. TRM paa€e Toe BACEBHINENHCAHHOU, E4KO AA ECT cThku A 
HaCTHp. WP Hac 0y | pik. H irrnnnS cz Bzcem ASXOACM, henspSuieune 
unkoan%e | na kk ebunita, ă Yerap "ore BHmenucantaro cena. 
NânAk& crzBuanin ca cPAB. H ca AMkcTo 34 MAHNH, HA CHTROH, AĂ 
EcT 10 €Tapom$ YorapS no kăAa H3 RERA WKHRAAH, 4 Ha "PO Ec | 
&'kpa Hamere renAcEa. gnuienueannaromu, Hw NETpA ROEROAE Hi npt- 
BESARBAEHHArO Cha renABA. Baaa, H Gredah BRoegoAe. nu REpa ROiap 
Hătiik. Bkpa nana BSuvma ABRopHnkA, Acanku 3eman. 'Epa | nana 
Gpemira ARephuka rophtku zeaan, BEpa nana 304 n nana [nwg= 
PIE. NpzK4n4u XoTHHekHy, kkpa nana Han. npazkanae HEMEnckiu. 
&kpa nana ARAZ 4 nana Ilerpun npakasaote | HCRErpaAckuY, B'Epa 
nana flnapen Lermana n npakanaga C8uagexare. Bikpa nHa Bp3% noc- 
T6AHHKĂ, R'Epa nana za gEanko enzTapt, &kpa nana Fuwprie uaul= 
HHRA, BEpa nana tann EHeTitapH URA | Bkpa nana Gaga eroannna, B'kpa 
nana Gran Komnca. n Bbpa Bachy Botap HâUIHĂ MOAAARCKHL BEAHRUY 
H MAMĂ, A N9 HAUHA XHROTA Te BZACT WT AkTHY HalUu HAH WP7 
Halero poAa. HAN NaK | koro Bz H3BEpeTr renApeA Riu 36MAn Ha 
wiu MOAAAECTRU, 79T BH HENCpSUIHA Haui6ro Adânie n N9TRpaXAe- 
HIE. H AMHACRANIE, AA€BH Aaa n oykpknna, Bnwmepeuenuku 'crhu | 
MOHACTHp nu BA NOFBaaz H uecT Scnenie. npkerku. ucTin. BAAUUNE, 
Hatuii Bu, n npenoa'kaku Mapin, a KTo ck nokveur pa30pHTu. HA 
HHaKă BA3E&p4THTH. cie BHIIENuUcatition, HaulS TORMEX |n Adanie, n 
NCAMABAHIE. 4 TOT Aa -HMAeT Aâru wTBkT, NpEA CTpaulRuM, că= 
AHWIE, Xe, n Aa EZACT npokakr. n Tpakakr, 4 HENpomen wr 
ră E4 cargopuaro He n sematk. cnca namere | ne8 ka. Hi wr mpue- 
Tită ere MTpu, un wr CTHX A, VPAECTH, H WT CTUŞ CAABHUL n Bace 
XRAANHY, Bi. Ep&XoB&HHX ANcTAz, NETA H Nakaa HM Mpouinț, n wr 
APXifpapka n UAOTEOpUA. Yeka nkoaae. n wr CTuk | Tpiey craz 
REANKHŞ Bachaita teankare. pnreopita Brocaoga, Hwnha saa4rascraro. 
HWVT "THi WU HXE BRA HEKGH, HE Ha CAROR NpociraBULU. N WT 
Back. cTu, Wr SAama AaXe n A AHEc, | n Aa HmaeT Suacrie. cz 
Hsaora. n cz ipakatkrom flpiwm, n cz HBHMU neR'kpuin ISAcn. exe 
BESANHUIA HA YA KpzB “Ero HA HHL HU Ha uaA ky Hy Ee ec n B%- 
ACT. na Bu, a Ha BSAmite | kpknocr u noTBpaaennie. BEceEMey 
BHUIENHCAHHOMS. Reakau. EcMH HauiGm BE'kpHomr. H NouTEHNOAw 
Roakpun8 nau$ CGrponu, BEAnNkoMoy acroerv. nicaTu, H natuS nevar 
ngHEE | 3aTu K cemoy HCTHHOMEV AHCTOY Ham6Moy. nHcaa ASatu'rps 
SV IACAY, BATO —raus Meta taia, |î Ann. 

pe îndoitura de jos: n nckaa Grponu awr&r
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In numele Tatălui şi al Fiului și al Sfântului Duh, 
Troiță sfântă și cea de o fiinţă şi nedespărțită ; lată 
eu robul stăpânului meu. Domnului Dumnezeu şi mân- 
taitorul nostru Isus Hristos, şi al Troiţei închinător, Iw Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării Mol- daviei; adică domnia mea binevoit-am cu a noastră bună vroinţă și luminata şi curată inimă, din tot al nostru duh şi toată mila şi de la Dumnezeu ajutor şi cu binecuvântarea a trei luminaţi ai Moldavii părinţi ai noştri Chir Gheorghie Mitropolit Sucevei şi Chir A- gaiton Episcop Romanului şi Chir Ghedeon Episcop | Rădăuțului, dat-am şi am miluit domnia mea a noastră. rugă mănăstire a Putnei, unde iaste hramul Uspeniei. prea sfintei. și curatei stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare şi pururea fecioară Maria, cu un sat anume „Stăuceanii cu hăleşteu şi cu loc de moară în Sitna în ținitul Hărlăului, care acel sa anume Stăuceanii cu hăleșteu şi cu loc de moară în Sitna, fost-a al nostru drept domnesc, ascultător de ocolul târgului din Boto- șani, cum să fie mai sus zisei sfintei mănăstiri pentru sufletul răposaţilor moși şi părinţi ai domniei meale, și pentru sufletul şi sănătatea domniei meale şi a doam- nei domniei meale şi a celor de Dumnezeu dăruiţi co- pii ai domniei meale Vlad şi Ștefan Voevozi, veaşnica noastră pameate ; iar sfinţii lor rugători ai nostri călu- gări să aibă a ne scriere în sfântul marele pomeanic,. şi moşii şi părinții domniei meale şi pe domnia mea şi pe doamna domniei meale şi pe. cei de Dumnezeu dăruiți copii. ai domniei meale, Vlad şi Ştefan Voevozi, şi să aibă a face noao pamete din an în an în zioa sfântu- lui Vasilie cel mare și în zioa sfântului arhistrateg Mi- . hail şi Gavril arhanghelii Domnului, pănă când va sta . sfânta mănăstire. Drept aceaia acela mai Sus scris ca să fie sfintei mănăstiri de la noi uric și ocină cu toate veniturile neruşeit niciodănăoară în veacii veacilor. Iar hotarul acelui mai sus scris sat anume Stăuceanii cu hălăşteu și cu loc de moară în Sitna, să fie pe vechiul hotar, pe unde din veac a îmblat. lar la aceasta iaste credința domniei noastre mai sus scrise - lo Petru Vo-
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evod şi a prea iubiţilor fii ai domniei meale Viad și 
Ştefan Voevozi, și credinţa boiarilor noştri, credinţa dm- | 
sale Bucium dvornic ţării de jos, credinţa dmsale Ere- - 
miia dvornic ţării de sus, credința dmsale Zota şi pan 
Gheorghie parcalabi de Hotin, credința dmsale Ivan: 
parcalab de Neamţ, credința dmsale David şi pan Petre: 
parcalabi de Novograd, credința dmsale Andrei hatman: 
şi parcalab de Suceava, credința dmsale Brut postelnic, 
credința dmsale Nădăbaico spatar, credința dmsale 
Gheorghe ceașnic, credința dmsale lani vistiiarnic, cre- 
dința dmsale Sava stolnic, credința dmsale Stan comis, 
şi credința tuturor boiarilor noștri ai Moldaviei a mari 
și a mici. lar după a noastră viaţă cine va îi din copii 
noştri, sau din al nostru neam sau ori pe Care alalt 
Dumnezeu îl va aleage să fie domn pământului nostru al 
Moldaviei, unul ca acela să nu strice a noastră daanie 
şi întăritură şi milă, ci mai vârtos să-i dea şi să-i în- 
tărească sfintei mai sus zisei mănăstiri, cea întru lauda 
şi Cinstea Adormirei prea sfintei și Curatei stăpânei noa- 
stre născătoarei de Dumnezeu şi pururea fecioarei Ma: 
riei ; iară Cine s'ar ispiti a rade sau întru altfel a în- 
toarce această mai sus scrisă a noastră tocmală și 
daanie și miluire, iar acela să aibă a dare răspuns îna- 
intea straşnicului județ a lui Hristos, şi să fie procleat 
și trăcleat şi neertat de Domnul Dumnezeu făcătoriul 
ceriului şi al pământului, mântuitorul nostru Is. Hs. şi 
de precurata lui maică, şi de sfinţii 4 Evangheliști, şi 
de sfinţii şi slăviţii și întru tot lăudaţilor a 12 apostoli 
vârhovnici Petru și Pavel, şi de ceilalți, şi de Arhie- 
reul şi de minuni făcătoriul a lui Hristos Nicolae, şi de 
sfinţii, trei luminați mari Vasilie cel Mare, Grigorie 
Bogoslovul, lon Zlataust, și de 318 părinţi, care întru 
Nichea, care la săbor au mărturisit şi de toți sfinţii 
de la Adam pănă astăzi și să aibă parte cu luda şi 
Cu trăcleatul Arie şi cu alţi necredincioşi ludei, care 
au strigat la Hristos; sângele lui spre ei şi spre copii 
lor, care iaște și va îi în veaci. lar spre mai mare tărie 
şi puteare a tot ce s'a scris mai sus, poruncit-am la al 
nostru credincios și cinstit boiarin, dmsale Stroici ma- 
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de această adevărată carte a noastră. A scris Dumitru în laşi la anul 7097, luna Iulie în 10 zile. 
Pergament, foarte bine scris şi păstrat, Peceate mare în ceară 

“CU Şdur galbăn. Se citeşte : 
“ Minacerio BX Iv Ierpz BOEBOAA, PeenoAap aemau AMOA- Adkekon.. Cap de bou, 
Pe îndoitura de jos stă iscălit: n HeRaA cTponu acror. In dos notă Veche: namin aARu eri atonacrup NSTEHCKoH. Ha. CEAo CTAEYANIiH $ goacem XPzacgcran. OraSusuin, Pelru Vodă din leat 7097 luli 10 pe Stăuceni mănăstirea Putnei,« 

92. 7099 Mart 16 (1591) Iaşi. Petru Vodă milueşte pe Gheorghe Dorohonciau diac, dăndu-i seliştea Crestineşti, ascultătoare de Dorohol, 
pentru slujbele sale făcute domaiej şi ţării, 

Macri. axire Iw Ilerpz BOEROAa. TENApA BEMAH MoAAate CKOH, 3HamenHTo uunuu HCCHM AHCTWM nauina Back ro na HEM EA3pHT, han ro uriouu OVeanninuT, | Go. mor. HC'TENHin caSra nau T'evvprie Aitak A opokonuan, CAS%HA nam Hpâgo -u E'RpHto, "nl mare Mi. ua'kawme ere NpaBeie n B'kpnor cASEA | MAdoRain ecMtl TO, (VCORNOA. Haniita AMACTEA. n AH. cau cMy 
WT ac $ auen 3emau, AWAAABckOI, £Ano ceAiiue $ goaweru, AOpoXoHckon | nana HDCTHHEIHH, uTro rog CEAHIJIE Bhla0  npănoe Hâuit CenApackoi, HpHcASuno. ka Tpar AOporor. Kako Ad Wtas 
AHT COBH ce4o n cz m'kero aa MâHH | H a cmaa. 8 HEzH'kca. 
H AdAOY cu PENABYMH, 1iouro caSuna "ENA&SMu. u -atman 9y 
AdUIEE, KOPA4 BHaa Tp'hia upckaa. n FIDE Ada renagSmu AA | 
KoNH $ 'Tp'kaa emca, BHUEACRANH +, ac, n ate rac cik wag'k- 
(PET. H'Bkin  npuenate, 4 'TiH nphRăai: 4 Buc HeR'kpoRaau ripka, 
CHA  Hauin m IIPHRHAIE.  nouro | Bhao CEAHIȚE rigagoe FCNApzckoE. 
HO Aa scT emS wm ac Spuk._ n WTHHHA n ca tzcem AOko- 
MVA. EMS n aplirem er u np'benSuarua. n np'kipSprlmivn 29 

| n BaceS poa ere. KTO c em$ nanepem H4HBAHniu Henopă- 
WUEHO HHKOAH:K Ha BR'kkui, a X9Tap mom, ip'k 4 peuzno us cetate 
nana" KBCTHHEIu | nouenune wm BSKORHHA No a ancrk A9poron. 
i A0anHor, n Saap'ker. OV MATKY Aparoak. ung Xpega'k, u -wrp 
ToAk toăziikea. $ cre Kpait | A0 Xpega“k XPHXSpuena. u croat, 
fIp4BO epic AHa ua ACaHHS 'TpuT'kkoea. n wp Toa'k Topu aoan- 810%, Hi Ha yScr'ku 4938. 1 tor 'roak | pane na Kpachin Aa. ui
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<OT - oak Ha KoanntoS Xpsak. n cor moark -XASone ACAHnoI0. | 
TOPI AOAHHOI, Ha EOAokS rephiunin Kpan. | ov BSkogun$; To cer... 
gkeem XoTap. 4 WT HHuiHy cropon. no KSAa H3 Bia wxngaan. 
a Ha TO ter: Brkpa Hauitro renAga -giuienucannare Ilerpa Bote | 
scan. n Bkpa np'kezaarosaehiaro. ca renagomu Grezana Bor- 
goi. n e'kpa oa'kp na(uun)y Brkpa nana | Epemira ptopnuta Awanibii 
Btmau. B'kpa nana, AÎnapii ARopuuka Briuinlu Seman. Brkpa nana . 
ewpric remman H npa | kasas  Govuagekiu. grkpa nana Tevwgrie . 
1 MANA 309T4 [IpAKA49EH Yorunekin. &kpa nana ger. n nau 
Avacora | npzkaaagm H'kuuS. B'kpa man Hean u Hean npzka- 
aasu Pomanckin. B'kpa nana hp nocrza. e'kpa nana Neazeanko. 
enzaTrapk | e'kga man Gaga croanuk n a'kpă nau Gran komuc. n 

a'hpa Backk BoA'kp Hamnk MOAAaBcKUX. BEAHKHL n Maank. 4 No 
AHBOT'E | hamei. ore BZ HSBEPET BBITH VCNApZ BEAAH  MWA- 
AdECKOH, "TOT 465 HENOpSUIHA Haule AaâHit Hi NOTRBZMKAEHIE. No- 

HERE ECAH | EMY AA H MOTEPBANaH Ba ro pater n B'kpnoro 
CASKEBA UTo WH Ham CASA, a alice K'TO ck [l0koycuT pasopurru 
HIUIA TOKMană TAKOBIU | Aa HmasT Aaru WTBET NpEA Brwm, 
H AA ECT TWIRAET WT mpucTaa ro AMTpE. H WTA, ÎVreAHCTH. 
n or gi anceroaza Îlerpa un Ilagaa. n vor Tar Wu | ne ea 
Hekth b Aa Hmaer VacT că ÎSqa n ca mpztakrea Apitm n cz 
ARHAMH ISAGH HE BZ3ĂNHULA HA, CA KPZE £70 HA HAR. H Ha aa, 
AY. EXE ECT, | H BZACT, 4 Ha Boala Kp'knwcT, un norBpakAenie. 
Tomoy Rzcem$ grienucanomv Bea'kan cat. HauemS BrpnomS n. 
nsurenomoy | goakpunS nan$ Gmpouu, acroberv NHcâTU 4 Hâma 
mtua? nphaksaru Kacem$ HeTenoMoy AHcroY Hauittov, | nucaa 
10BAUIKO BMAGEA, Of TA BATW -8U9,. AICUA MApTIA SI. 

Cu mila lui Dumnezeu Io Petru Voevod, domn ţă- 
rii Moldaviei ; ştire facem cu această carte a noastră 
tuturor cui pre dânsa vor căta, sau lui cetindu-se o vor 
auzi, adică această adevărată slugă a noastră Gheor- 
fhie diiac Dorohoncean slujit-a noao cu dreptate şi 
credință ; drept aceaia și noi văzând a lui direaptă și 
credincioasă slujbă, miluitu-ne-am înşine noi spre el cu 
osebită a noastră milă şi datu-i-am înșine noi lui de la 
noi în al nostru pământ al Moldaviei o selişte în ținu- 
tui Dorohoiului anume Crăstineşfii, carea acea selişte fos- | 
f-a direaptă a noastră domnească, ascultătoare de târ-
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gul Dorohoiului, ca să-și sădească singur sat şi Cu loc de moară şi de hăleşteu în lubăneasa, și i-am dat lui domniia mea, căci că slujit-a domniei meale și fării la Dzşov, când a fost treaba Impărătească şi încă a dat domniei meli doi cai în treaba ţării, preteluiţi 5000 aspri; şi când s'are mai afla nescare privilegii, iar aceale privilegii să fie de necrezut înaintea acestui al nostru privilegiu, căci că fost-a selişte direaptă dom- nească. Deci să i fie lui de la noi uric: şi ocină şi Cu toate veniturile, lui şi Copiilor lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoţilor lui şi la tot neamul lui, ce lui i se va aleage mai de. aproape neruşeit nici odănăoară în . veaci. lar hotarul celei de mai sus zise selişte anumea Crăstineştii se începe din pădure, pe drumul din pă- dure la vale, şi cade în matca Dragolei, mai în sus de Hreblea, şi de acolo lubăneasa, la această margine la “ Hreblea Hrihurţei, şi de acălea drept peste deal la va- lea Tritenca, şi de acole dealul la vale, şi la loziile 

vale “la margine Voloacăi de sus în pădure. Acesta iaste tot hotarul, iar despre alalte Părți, pe unde din veac 

rilor noștri, Credința dmsale Eremia vornic țării de jos, credința dmsaie Andrei vornic țării de sus, credința dm- 

Nădăbaico Spatar, credința dmsale Sava stolnic, și cre- dința dmsale Stan Comis, şi credința tuturor a lor noş- tri boiari a mari și a mici. lar după a noastră viață pe Cine îl va aleage Dzeu să fie domn ţării noastre a Moldaviei ; unul ca acela să nu strice a noastră daanie şi întăritură, căci că înşine i-am dat Și i-am întărit pen- tru a lui dreaptă slujbă, ce el ne-a Slujit. Iar dacă
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Cineva S'ar ispiti a rade a noastră tocmală, unul ca 
acela să aibă a dare- răspuns înaintea lui Dumnezeu 
să fie trecleat- şi procleat de pre sfânta a lui Dumne- 
zeu maică şi de cei 4 Evangheliști şi de 12 apostoli 
Petru şi Pavel și de 314 părinţi, care-s întru Nicheia ; 

şi să aibă parte cu luda şi cu trecleatul Arie şi cu a- 
cei jidovi, care au strigat la domnul nostru Is. Hs.: 
sângele lui asupra lor și a copiilor lor, care iaste Şi va 
fi. lar spre mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a scris 
mai sus poruncit-am la al nostru credincios şi cinstit 
boiarin dumnealui Stroici logofăt să scrie şi a noastră 
peceate să o leage la această adevărată carte a noas- 
tră. Scris-a lurașco Bilavă în lași la anul 7099, luna 
Martie 16. 

Pergament, pecetea căzută, lipsește și șnurul. Acta Roznovanu, 
Stânca, Pe dos stă notiţa: —-aua kpacrnneckiii XoTrapunukta wT Ilerpa 
Botean akr —sug, (abua), 

Daşov e pomenit de N. Costin în adausele sale ia Cronica lui 
Gr. Ureche : „într'acelaşi an (7088) şi intr'aceiași lună (Octombre) Zbo. 
1ovski cu oastea. Căzăcească au lovit Daşovul, de Pau ars şi lau pră- 
dat și multe Turcoae au robit şi cu mult duium sau întors fără de 
smiateală“ (I* 470), Miluirea ce o face. Petru Vodă în 1591 Martie, 
priveşte un ajutor dat cu 12 ani mai înainte de cătră diacul Gh, Do- 
rohoncean lui Petru Vodă Schiopul cu întăia lui domnie la Moldova 
în 1579 Octombre. - “ 

93, 7106. Febr, 15 (1598) Suceava. Nicoară Prăjescul logofăt 
cumpără cu 200 taleri de ia Derivac armanul viile sale de la Cotnari, . 
în rândul târgului, 

Ț Ge vaomn Aepugar Apmkuun ui cun mon Horaan ca'k- 
A BTEAc(T)RoBarM | Mi camu HaA Ham ca ce Hatu 3anncv, take npo- 
AdXOM 34 Haula A0Epo | Boat. nekum nenpucnaoganu. EAH4 daaun 
Bă &HHorpaAY oy pkav 'mparomv. npu ennorpaau Toaztaczeu. n 
tipu &hnorpaaoge | Magruru wr Poman, 'a Npoaațom nanv Ne 
Koap 4crobarv | 34 AB'k cor. 'PAepH CPEEGBHHL. A Ada Ha 
sk. mun'ksn romoguy | cre n ceqnm acckmn maarpu. v atu 
P2KAX, H B0CT44 HAM A4TH TpHAteeri | Taaepu. AoRpAniIO Bune | 
PPăAHM. H BHA pH Hâuin 'Tokmexr | naiv Borza acroderv. u 
mativ. morzaark Agopnuk. n man ['puropie Kavuap | n Laurogie 
npzwteva, nu lSsunko oypnkap. u Roma irak. | ă na Boaun 
BibpineBo. NocTaguro4, MH, 1 HâUi IMUATORE. Hu CHX Boa'kpu | 
EHIUNHCANHX, EIMWE MOCTARHAH CEON MIEWATIi. KA ceai Hat |
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BănHcoW, ApVror Naum Aa ÂHaET, KOPAÂN BZ2AEM BBBHAAIOT cuy A Tăa | Hmaem: nncamu cuk BHNHOPPAAH V KATacTHY wpatuoai. no WEHuno | n nucaxom aa WATPAUIKO oana, ue v Guae dap fi AT “398, 

lată adică noi Derivac armeanul şi fiul mieu Bog- dan mărturim noi înşine de la noi cu acest al nostru zapis cum am vândut dea noastră bună vreare de “nime siliţi una falce de vie în rândul târgului în fața viei Goldiasei şi în fața viilor Marghitei din Roman, a- Ceste le-am vândut dmsale lui Necoar logofăt drept doao sute taleri de argintu, și dat-a noao acmu bani gata 170 taleri în ale noastre mânu, şi a rămas a ne mai da no20 treizeci de taleri la culesul viei, Și fost-au într'a noas- tră tocmală, dumnealui Bogza logofătul şi dumnealui Mogâldea dvornicul, şi dumnealui Gligorie clucer și Gligorie Prâjescul şi Buzinco uricar, şi Cozma diiac. lar spre mai mare Credință pusu-ne-am noi şi ale noas- „îre peceţi, şi acești boiari mai sus Scrişi încă şi-au pus ale sale peceţi Cătră acest al nostru zapis. Alta încă să se ştie, când va fi să Inăm ăceşti 30 taleri să Qvem a scriere aceaste vii în catastihul orașului pe obiceaiu. Şi scris-am eu Pătraşco Ciolpan. Scris în Su- ceava Febr. 15, anul 7106. - Acta Stolniceni, Prăjescu (Folticeni). Piic 1. 2:—Era obiceiul că - 0 vânzare de vii sau de case să se treacă în Catastinul oraşului, după ce se făcea plata deplină a imobilului de cătră cumpărător, A- 
tunci fiind definitiv socotită traasmiterea proprietății, se înscriia pe nu- 
mele noului proprietar. Unde -vor fi astăzi aceste catastihe şi cine le 

94, 7106 Ian. 7 (1598) Suceava, Eremia Moghilă Vodă dă carte 
lui Vasiie biv stolnic să-şi stăpânească 2 țigani. ă . co Epenira mornaa BOEROAq, Răi MACTIR TCIAD2 340 MOAAdBCKOH, AdAH ct AHCT reiau cavs"k Nâtuiui uv Bachaie: | BHBUWAIH CTOAHEK Hă To wH Ad ECT 40UHH Hi caen ca cia aer TCNABAMH Acparu CEOHX fipaBin oacnu WHTâHu  HMehum ! mvpa Că XHHâ ch. n ca Akru. n Ha KpăutoAoac. ca %A'k'ru. none câ cu Tipa&uk Xoaonu WHTaâtin W7 kv | nexuo 3ânue eng XYRY. E4ASRATH HY | Hai. BanrogaTu np'ka cnm AHCToAM rengmn, TCNAHA KâBaa MHC 9Y cvu. RAroy 38. ten 3 Grponu nea A0rober vu, = "Po qocie
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Iw Eremiia Mogbhilă Voevod, cu mila lui Dumne- 
zeu domn ţării Moldaviei, dat-am această carte a dom- 
niei meale slugii noastre lui Vasilie fost stolnic sprea- 

„ceaia ca el să fie tare şi putearnic cu această carte 
a domniei meale a-şi stăpânire ai săi drepţi holopi 
(robi) ţigani anume Mura cu fămeaia sa şi cu copiii; 
şi pe Crăciuloae cu copii, căci că îi sânt direpți robi 
țigani din zapisul de cumpărătură a lui Hucu.. şi nime 
să n'aibă a-l învăluire sau a-i bântuire în contra acestei 
Cărți a domniei meale. 

Domnul a arătat. a - | 
Scris în Suceava la anu 7106 lunie 7. 

Stroici vel logofăt a învățat  Todosie.. 
Acta Stolniceni. Prăjescu (Folticeni), Pecetea este desprinsă de 

act. in dos stă scrisă nota: „de ţiganii lui Vasilie ce au fost stolnic, 
îspisoc de la lerimia Moghilă Vodă pe Mura ţigan cu femeia şi cu 
copii săi,“ n i 

95, 7107 April 20 (1599) Suceava. Eremia: Vodă Moghilă în- 
tăreşte logotătului Nicoară, cumpărătura ce a tăcut cu 300 ughl la 
Cotnari a 3 fălci de vie de la Framşea şi lacşia din Suceava. 

Hoo Epemitra Mornaa Botgoaa. Eiero MACTIEIO renApa 3EMAn 
MOAAdeckon. G0X npinac | mpa, namu un pa, veumu Hama 
Boa'kpu geaukhau Hu maanan. :bpaauu'k | n ketta er Nkkua. cor 
Gsuagckou Tpar. 9 HĂ AOBPOIO EOAIP HHRHAM HENONVEAcHU | anu 
MPHCHAGBAHH. “N NpOAGAH Hk NpagOI0 WTHUNV H KVDEAHO 'Tpu 
danuu | einorpaai 8 rop Aacazv. cz Kpame n ca DHRHHU, RA- 
Menuoi0. Ta ngoaasn | namemv e bpiomv Hukoap aorozper sa .rpui 
cra vropekux n Bacraacik | nâm B'kphiu Huoap aorwder, u 
SANAAPHA Bă&ch HciazHă 'Tuu BHUIpEueHuy | nuu'kan % vropekux 
82 pZKH EHUIHCăHHĂ dpamuiu n xenu £ro | takurk. une mu En 
AUBuE HF APEpOBOAHOIE TORMEK, H NOAHSIO NAATV | a mn "akok= 
AEpE H GOT Hac Ada n fiSTBpzAHAn ccm Hautmv | E'kpuoav 
Hhkoap asroer mun Eutupeitiu pu “daauu euuorpaAn | cz 
KpaME H CA NHBHHL, KAMENHOIO Virop Aacazv. KakO Aa EcT Mor | 
H'WWTP Hac WTHHNV H &HkVnArie ca EZRA AoXOAoM. n V Ra- 
TAcTHX | Pparockomv, emit Hanucaaucik. Tor paai nu Ad c'k ue 
VAHIUAET "ip'ba, | CHM AHCTOM Han, 

LL nuc v Gvuag gATW *+3p3. an. E, 
renanz Biata. Epemita Mornăa BoctoAa 

Grpouu Bea acroder vu + Hnkoap
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Io Eremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne- zeu domn țării Moldaviei ; adică au venit înaintea noas- tră şi înaintea tuturor a lor noştri boiari a mari şi a mici, Frămșea şi femeaia lui lacşia din târgul Suce- vei, de alor bună vreare de nime siliți nici asupriţi şi au vândut a lor dreaptă ocină şi Cumpărătură trei falci vie în dealul Laslăului cu crame ŞI Cu pivnițe de pia- tră;  acealea le-au vândut la al nostru credincios Ni- Coară logofăt drept trei sute ughi ; şi s'a sculat al nos- tru Credincios Nicoară logofăt şi a plătit toți deplin a- cei mai sus ziși bani 300 ughi în mânule mai sus scri- şilor Framșei și femeaei sale lacșia ; deci noi văzând a lor de bună voe tocmală și deplină piată, iar noi așijdere şi de la noi dat-am şi am întărit înşine la al nostru Credincios lui Nicoară logofăt aceale de mai sus zise trei falci de vie cu crame şi cu pivniţă de piatră in dea- lul Laslăului, ca să-i fie lui şi de la noi ocină și cum- părătură Cu toate veniturile și în catastihul fărgului încă 

Domnul a poruncit. 
Scris în Suceava la anul 7107 April 20 Eremia Moghilă Voevod Stroici vel logofăt a învățat „+ Nicoară Hârtie ; arhiva Prăjescu, Stolniceni plic 1. 1. Numerotarea pli- 

curilor se datorește inventarierei ce a făcut-o în 1899 răposatul loan 
Tanoviceanu, care cel întăj a cercetat arhiva Prăjescu, Stoiniceaj, 

„Formele falci, crame, ae amintesc formele vechi cu aq netrecpt 
în d, ca în Tac—raci: vacă—vac |. 

96. 7107 Mai (1599) Suceava. Eremia Vodă Moghilă întăreşte 
lui lonaşco visternicul stâpănire pe jumătate sat Purceleşti, întorcând 
lui Simion Stroici vist, 60 ughi, zălogul pus de Isac Mateeşescul, 

MOMAGECKON, | wet npinaouua nprka, nau H NPEa namemu to. 4'kpn  moagaeruan cAVră Haut Hoo | name &HC'TEpuhuza cor 
FPHBEIJI. H aaogaack mpa nau, n CHILE prk$u ua: con | naaa AHA NoaogHHa a ceao uuk Ilspuraeip, y E940cT7  cvurkpeuiu 
EVNHO ca cgon | vana mavk  Hea Mar teuseniea câ cacu |
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sSanauu Hâk Heak Marerutekva n Weonamuko n Toaarp H BHa 
&z Km. | Bzc'km EpaTurdm HA. 4 119 'ToM WHH BACTAACC 'Toa 
enunta, Fcak Mame | hiueckva u cz Bparn emv Hnaumro 
n Toaarg. n nocragia 'Taă noacgua | aa ceqo nm'k Ilvpueaeu. 
BAKAGA,  PâAU DECT AEckT VropekH V pax. Haine | BrkpHomo 
cumuwun Grponu BEA -EHcTApiuk, HHO cavra Ham Pconauuko | 
EHCTEDHHULA Wu EzcTaack n Adau n Eparhau "Tux nun'k3u Bâcu | 
HCNSANO- FAO EHUUI HUIEAA. UIC AECrET VropekHy, EZ PVKAX 
namem$ e'kpuomv | Bonkpinv Gumnw BEA BHCTABHUR. H 3aHiHc 
uro umaa, Cumuwu | era eucr'kpnut. ww Heac Mamnemectva. 
u wr Hoonawko n Toaarp paai | Tux nuu'kau. n EHwiHUEM, 

ei aăa B2 pvkak cavsk nau, Wwhatuko Her. | HHO MH BH- 
AEO cHid BEA RZA SRPAIPENIH Hi HCNOAHO IIAATO. BE PZKAF HA- 
uitmv | 'kpnoamo oakpunS Guanwn BucTkpuuk. a mn TakoXArpe 
AdAH ECMH. EMV | H NOTEGZAHAH KAKO Ad EBACT EMY WTHUHO H 
gukvnacie. n ca | ezckm AoXoAom 'Tăa noaoguna a cea nm'k 
Ilvpueaciiu, a ut HUKTO | Aa CR HE COMHuae” Hukoan Ha BR, 
spa ch ancrom Ham. - 

F'enauz peu. . NC v cVu, AT *+393 
(pecete gspd meua Mau e 

Hekoap aor vu, desprinsă —- Nana nuc 

lw Eremiia Moghilă Voevod, cu-mila lui Dumne- 
zeu domn ţării Moldaviei, adică au venit înaintea noas- 
tră şi înaintea a lor noștri boiari ai Moldaviei sluga 
noastră lonaşco visternicel din Crivești, şi s'a jăluit noao 
și aşa a zis Cum el a avut o jumătate de sat anume Pur- 
celeștii în ţinutul Suceavei, împreună cu cumnații săi a- 
nume Isac Matieşescui și lonașco şi Toader şi fost-a 
împreună Cu fraţii lor. lar după aceaia s'a sculat cel de 
mai sus scris Isac Matieşescul şi cu îraţii săi lonaşco și 
“Toader și au pus acea jumătate de sat anume Purceleştii 
zălog pentru 60 ughi în mânule credinciosului nostru 
Simion Stroici marele vistearnic. . Deci sluga noastră 
lonaşco visternicul s'a sculat şi a dat şi a întors acei 
Dani toţi deplin, cum scriem mai sus șasezeci de ughi în 
mânule credinciosului nostru boiarin lui Simion vel vis- 
tearnic ; şi zapisul ce la avut Simion vel vistearnic de 
la Isac Matieşescul şi de la lonaşco şi Toader pentru
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«acei bani, ce scriem mai Sus, încă lau dat în mânule - Slugii noastre lui Ionașco vistearnicel. Deci noi vâzănd 

sat anume Purceleștii ; iar altul întru nimic Să nu se âmeastece niciodănăoară în veaci înaintea acestei cărți a noastre. 
Domnul a zis, 

scris în Suceava anul 7107, luna Mai 6. Nicoară logofăt a învățat, : Ținţar a scris 
Hârtie. Arhiva Stolniceni — Prajescu, pachet Purceleştii 1. 2, Este 

Și un suret vechiu, Scriitorul Tinţar fiind moldovan uită pe Șurin, 
(Il spun). şi scrie cumnaţi., 

PR | = 
97. 7111 Mari 3 (1601) Iaşi. Eremia Vodă Moghilă întăreşte 

lui Avram Părcalab stăpănire pe o sumă de salaşe de țigani, de mo- 
şie de la Voevozii țării munteneşti, pierzind uricile din cauza Tatarilor, T Hw Epemira AM ornaa EOEBOAA,. Baie MacTieie TENA98 
BEMAH MOAAaBckon. wa Npinăcui'k mpa, Hamu In np'ka van. 

-Boa'pn cavra -uaru Aepaam Mpakaaat: n ku'krun'k -uro aa ui 
CHOEE HX Hagpan | n IȚlean. n Gran. n cEcTon Hg Gmanna n 
PKA40E44H HAM. REAHKOIS AdA9EV. n Beankiu ce'Rarkreanau | n w. 
KOANHâu Meyitauu, pekvun ax HCHIHcoaue_p pHBHAai£. u'ro: Hmaan 
A'kaote HXWT renapex | wr B4âkincrku sean na :CR0H npagiu 
X9401H uurann, HMEHEM Tpevagjer. cH2 |-, Bvaua. n Ilapackuea 

„CHE. Bip. n vu cuz Loa'k. un BVPHVA ch Evrvk, n rvak 
Han ca men. 4'kRTu. n Mouok ca mm AkTu. n oua 
CUR... H Ba'VH ca men n Aku. | n Rpaurn Că EN n A'kru. n 
Gran konua. UTOKR. căT im uă A'RAORE Hy Aaanie u RHkV NAt- 
Hie | H3 uHk. a vor HCHHCOauE n npugunte HSTVEHAN. n sup 
TaTap, "km Pai. BHA'Beuue uy | AKAAOBV Ex cr nau RaAORAAH 
n c'kakreacrgogaau. 4 an. PAROMALDE n om ac dă | an n 
HOTEPZAHAN. camu nu, RAR A4 CVT unu n com Hac Xoaonn wn- 
Pânn. HI Aa că ne vmuiuaer. | Ma TENAHZ peu, „TIME V tac 4'kr apar, Mapr n - Grponu uta AWrăeT vu si Hckaa .
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__Iw Eremiia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne- 
zeu domn ţării Moldaviei adică; au -venit înaintea 
noastră şi înaintea alor noștri boiari sluga noastră A- - 
vraam parcalab şi cneaghina lui Calea şi fii lor Navrap 
şi Ştefan şi Stan şi sora lor Stanca, şi s'au jeluit noao 
cu mare jalobă şi cu mari mărturii şi de prin prejur me- 
gieşi zicându cum ispisoace și privilegii, ce le-au avut 
bunii lor de la domnii din fara Muntenească pe ai lor 
drepți ţigani robi anume Tretadec fiul Burciului şi Pa- 
raschiva fiul lui Bir şi Dușea fiul lui Golea şi Bur- 
nul fiul lui Butuc şi Gudea loan cu fămeaia şi copii, 
şi Moţoc cu fămeaia și copii, şi Voico fiul... şi Vătuiu 
cu fămeaia şi copil, şi Crăciun cu fămeaia şi copii, şi 
Stan copil, care acestia sănt lor de la moșii lor daa- 
ni€ şi cumpărătură de la dănşii; iar aceale ispisoace 

„şi privilegii le-au pierdut de Tatari. Drept aceaia vă- 
zând a lor jalobă care cătră noi s'au jăluit şi au măr. 

„turisit : iar noi aşijderele şi de la noi dat-am și am în- 
tărit înşine lor, cum să le fie lor și de la noi holopi 
țigani, și altul să nu se ameastece. 

Domnul a zis. | | - 
scris în lași la anul 711| Mart 8. 

Stroici vel logofăt a învăţat și a iscălit. 
Hârtia ; acta Stolniceni — Prăjescu,;., Acest ispisoc ca şi multe 

altele arată proveniența ţiganilor din Moldova, căci au venit din ţara 
Muntenească prin danii şi cumpărături de la domnii Munteneşti şi de 
la boeri mari ai Valahiei. = 

| 98. Fără dată. (ante 7112 Sept, 17). Țidula de împărțală pe 
fraţi în Purceleşti şi alte sate, e 

ez uacr Mea. u Macmacira n Gozponira. accraacck | ne 
AORHHA ciao Ilvpuraeipin, n. SA ce wm Îluen | puka. a nat 
Bz uacr name n Toăarg n Sonanin | ceao uSuvrkniu, a 
nak cecTpa uk Annua | AoccTaaoc'k. mpervio uacm ceas w Panarzv- 
uuu | a na 84. uacr Îlzrpamko Aocraacc'k: merâa ac | wr. 
ceao com Ananuk u Tux E. daaun BuHnorpaqu | 97 Borzuitin. 

„la partea lui Isac şi a Nastasiei şi a Sotroniei [i s'a cuvenit | 
jumătate sat Purceleşti și jumătate: sat din Ţibiriha; şi iaraşi în 
partea lui lonaşco și a lui Toader şi a Aftimiel satul Cuşutenii; şi 

_darăşi în partea surorii lor Aniţii | s'au cuvenit a treia parte sat den
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Răvăcăuţi, Şi iarăşi în partea lui Pătraşco s'a cuvenit a cincia parte 
de sat din Liliceani ; şi iarăşi 2 falci vii din Botoşani. | Hărtie, arhiva Stolniceni- Prăjescu HIS, 1. Pentru lămurire vezi 
actul adus mai sus din 7107 Maj 5 de la Irimia Vodă Moghilă, Zapisul nostru e antertor lui 7112 Sept. 17, tatru cât avem aită 
împărţală de moşii, şi trălau ataâţ Anița cât şi Dumitru, cari se dau 
ca morţi în 71]2; 

-Mateiaş vel logofăt 

Ilisafta 

Isac, | Sofronta, Ionașco, | Aftimia ; Aaiţa ; Patraşco Nastasia, Toader, '/, Ră văcăuţi */; Liliceni 1/, Purceleşti | (Coşotenil) 
| ȘI 2 falci % Tibiriha “ 9 vie la 30 

3 toşani 

O =: Dumitru 
99. 7112 Sept. 17 (1603) Hărtău, Erimia Vodă Moghită întăreşte îm- 

părțala ce şi-au făcut nepoţii lui Mateiaş vel logofăt în sate, băiţi şi vii, 
Epemita AMoruaa ROEBOAA Btil MAcTir TCNApZ Seman Mos: AdECKON,  WX npinaounu Mpa ham u fip'ka  Scumu | Haunan MCAMABCKIUI MU Bonton Resunumu H Mâ4imH naum caSru Hear (Mar temea |n ca Bpamumn cu, Hconauko n Toaatp. n ce. 

WHY MzTerau &ug A9ToăeT. n mu BHVUA Hy Avmurpv cz Aunuu. u un Avmurpv | cHa Ilarpaue | u pasa'kauan. npo- MERE COBOIO cRoux MPARHX cornu. u AEAHnuu n RHHorpaau | 
$ Roaccr yapaoe. n N940BHH4 ceao | nvpuzasuin, Ha Gup'khr n ea 
AAHHH Ha NIoTouH cesotu uro $ Bodoc” Gvuanckou,. (Şters ns- 
ASBRHH4) cea IluBpuy | n ca CTABH uro $ goascr GOpkenckon. u 
METEDATOI uacr cor cea, PABakzvuu, Ha Ilpvrrk și ca B44ramu | 
PHBHHAU. uTo 8 RO49c7 Yephogckou, H 'Tpu daaue, a BHHorpăşi 
uTo 8 Roroui'kuu, HHO EA uacr | Heak H SpaT sro Hwhaurko n 
Toaatp MpHXOAHAcc az ceao Rouo'r'buu na GOpnumnonit. n ca 
CPA h ca | Manu. Ha NoTouk wpuioak MI9AOBHHa cea wu- 
Bepuka (şters ntiu'ln uacm sep Hcakoan a Hwhauikogu cpean'ku 
dac d Toaarp | enuin'ku 44cT). 5 naku a dac? Nacracin. n- 
Andumin H- Gozponin Aocraaoe. TIOAORHNA cea wp Ilvp | uta 
Ha Guphr n cz mannu Ha fioTouk ceaogu 4 [1040&HH4 cea wm 
(MIBEDHX. ca cragu na kva'bk, a ea 147 | Avanrov cu unu,
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AocTaaoc'k urpaTaa uacr WT7 ctao pagakavuu. na llpvr'k n cz 
BAATAM PHEHHA. | a MaR4 82 WacT ApVromv. Avmurgpv ca. Ila- 

„PBAUIKO, AOCTAAoc fm 'Tph daaun 34 Buorgaai (umo cr 8 
par. BorzurbHu, HHo MU BHA'K&ue HX 49599 BOAHSIO ToRMEAv 
NpOMEXAY | HHX. pasArbaehie, a Mu TaKOMAEpE n COT Hac Aaa 
H NOTEPZAHAH ECMU BZCHM 'THM GHUIeriHcAnHHA4 | Ha Tux np'ka- 
PEMEHHX. CEAOBE HI MACT 34 WTHHHH. H BHHOPPAAI. RKO pa sem Hai 
H (7 ac Spik. n 607 | NANA n noTepaaenie, ca BzcEM Aoko- 
ACM. H Hi AA C HE VMHLUacT, | 

MHC, HâA, Fop XapAwWE. g4ro “rspai, Gr. ai 
renana peu, HegowaTko 

în dos: garo =rapai cr ai 
(„să se citească de acmu“) 

_“Eremiia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu 
domn țării Moldaviei, cum au venit înaintea noastră și 
înaintea tuturor alor noştri moldoveneşti boiari a mari 
şi a mici, ale noastre slugi Isac Matieşescul și cu 
fraţii săi lonaşco şi Toader şi surorile lor Nastasia și 
Anfimia şi Sofronia, fii Elisaftei, nepoți lui Mateiaş biv 
logofăt ; şi iarăși nepoţii lor Dumitru fiul . Aniţei şi alt 
Dumitru fiul lui Pătraşco şi şi-au împărţit întru sine, 
ale lor direapte ocine şi moșie şi vii, satul Coşoteani 
la Orişcova şi cu hăleșteu și cu mori, ce-s în ţinutul 
Hărlăului ; şi jumătate sat Purceleştii la Siret și cu 
mori în apa satului Care-i în ţinutul Sucevei și jumă- 
tate satul Țiberiha şi cu hăleşteu, ce-i in ţinutul Orhe- 
iului, și a patra parte din satul Răvăcăuţii la Prut şi 
cu hăleşteu de peşte, ce-i în ținutul Cernăuţului, şi trei 
falci de vie ce-s la Botoşani. Deci în partea lui Isac şi 
a fratelui său lonaşco şi. Toader li s'a căzut în satul 
Coşoteani la Orişcova şi cu heleşteu şi cu mori în apa 
Orişcovei; şi jumătate sat Țiberiha partea de jos este 
a lui Isac; iar lui lonașco partea din mijloc, iar lui 
Toader partea din sus, şi iarăşi în partea Nastasiei şi 
Aniimiei şi Sofroniei li s'a căzut jumătate sat din Pur- 
celești la Siret și cu mori în apa satului şi jumătate 

„sat din Țiberiha cu hăleşteu în Culea, iar în partea 
lui Dumitru fiul Aniţei s'a căzut a patra parte din sa-
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tul Răvăcăuţi la Prut, şi Cu bălți de peşte; şi iarăși în partea altui Dumitru, fiul lui Pătraşco, s'au căzut lui trei falci de vie, ce sânt în târgul Botoşani. Deci noi 
țală, iar noi așijdere şi de la noi datam şi am întărit înşine tuturor acelor de mai sus scrişi,. pe aceaste de mai sus; zise sate şi părţi de ocină şi vii cum să le fie lor şi de la noi uric şi ocine şi întăritură cu toate veni- turile; şi altul să nu se ameastece. Scris în dealul Hârlăului la anul 7112 Sept. 17. Domnul a zis. — Nebojatco. 

Hârtie, acta Stolaiceni-Prăjescu, plic III 2. lată care ar fl ta. bloul împărțelii de avere, 

Mateiaş vel logofet 

  

Ilisafta 
_ | Isac, Ş Şi Nastasia, Aftimia, Sofronia, Aniţa,  Pătraşco Mateeșescul £ 3 „ iau 1/+ Purcelești, | |. iau Coşetenii 3 e 1/2 Tiberiha Dumitru Dumitru h Țiberiha * - 

ia 1, Ră. ia3fălci 
văcani vie iaBo- 

toşaai 

100. 7112 Sept, 17 (1603) Hărlău. Eremia Moghilă Vodă întă- 
reşte Schimbul făcuţ între surorile Nastasia, Antimia și Sotronia în 
moşiile Ţiberiha şi Purceleşti, - 

Epemira Aloruaa BORCAN, Bi Macri TCIApA 36mMâţ A0A- mAREROH. WR npinasua NpkA hamu u npka, | Scumu NAUIHAMH AOA- AdAECHAMH Boakpn Reakumu Hu Maat, Hacracia n cecrpa en | dIu- bimia AÂcuuu Hancagu, Hp'Rwnkay azrerau SHE ard, ne HX AOBp9R BCA HERA nencuy | Aenn, âHHNphenactani, n Hamkutau npomex- AV HHâin cRony NpARHy wriunu n ABAHnHH | n Aaa Hacracie u 
CECTpERH cRoen Aubuaiu wm NOACEHHA cea Iusepuj-a TPETA4 uacr. To | $ Boascr WpXenckou, 4 fnțemia TăRCXACp, Aaaa cecrpenucu Hacracin nambuo 34 H3avkuo | wm NOAORHNA ceao Ilvpuenemu. TpeTA4 
Maer Ha Guptkr n cz manu ue S Roaser Gruanexeu, | Thu papi kako 
Ad EcT n up Hâc cz Kzcem A CĂ Ac. E Twa Tri Npita cun 
mpa, HAMH HU pă naum | Boakpu cecrpa HX HaAmeniua Go. dponia. no za ACBAOR Boap HEKEAM HENoHvXAena. anu | Npucuao- 
SANA N UpSAdia cRoa npana WTHHHA n Atkanună tvr NOAcRuHHa, cea
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uVpueseițiui 'Tperaa | uacr ua Gnphkr uro v gaser CBuakekoH, "Pa 
MpoAdna cecrpu cecen, Hacracie aa cron Aa AEcAT Tasep | anunuy, 
4 BANAATHA HM Henaznă, "TEA paAi KRAKC Ad GCT Ha, H OT Ha 
Spuk H WTHHHH H NOTBpZX | Aenie ca Bzeem AckeAcm. "n HH AA 
€ HE VAWUIA6F. nuc H4 V rep XapacRu. 

” E BATE =+3pBi. Gen. 3i 
renAnz peu, [Pecete mică]. 

tu uckaa Grponu adrber —- HeBomaTko 
(Pecete mică] —- Hw Gpemira MorHaa BOEBOAA 

Eremiia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu 
domn ţării Moldaviei; adică au venit înaintea noastră 
şi înaintea tuturor alor noștri moldoveneaşti boiari a 

„mari şi mici Nastasia şi sora ei Antemia, featele lle- 
saftei, strănepoate lui Matieş biv logofăt, de a lor bună 
voe de nime silite nici învăluite şi au schimbat între dân- 
sele ale sale dreapte ocine şi moşii şi a dat Nastasicăi 
şi surorii sale Aniemiei din jumătate sat "Țiberiha a treia 
parte, care-i în ținutul Orheiului şi Anfemia iarăşi a 
dat surori-sa Nastasiei schimb pentru schimb din ju- 
mătate sai Purcelești a treia parte la Siret şi cu moară, 
ce-s in ţinutul Suceavei. Drept aceaia ca să le fie şi 
şi de la noi cu toate veniturile. Şi într'acestea iarăşi 
au venit înaintea noastră şi înaintea alor noștri boiari 
sora lor cea mai mică Sotronia din a ei bună vreare 
de nime silită nici învăluită şi a vândut a sa dreaptă 
ocină şi moșie de jumătate sat Purceleşti a treia parte 
pe Siret, ce-i în ţinutul Sucevei; aceaia au vândut-o 
surori-sa Nastasiei drept una sută și doaozeci taleri 
curați, şi a plătit ei deplin. Drept 'aceaia ca să fie lor 
şi de la noi uric şi ocină şi întăritură cu toate veni- 
turile, şi altul să nu se ameastece. 

Scris în dealul Hârlăului. la anul 7112 Sept. 17. 
Domnul a zis. 

şi a iscălit Stroici logofăt “— Nebojateo. 
Hârtie. Acta Stolniceni Prăjescu (Foliticeni). Este şi un suret 

vechiu, Ă
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101, 7112 Noembre 1 (1603). Razine. Eremia Moghilă Vodă întăreşte aşezarea făcută între toţi nepoţii Calopodeşti pentru moşia Tămădueni (Borleşti) pe Siret. “ ” 

“+ Hw Epemira Alorunaa BOGEOAA, RXIEIO MAcTII renApa Seman 
MOAAABCKSH, WK npinA€ npka, | Hamu un mpa, Hauinmu Boakpu. To: 
AScia ASua, IATpauiko KăAancA. H ca ctou na€e | mennin. Han 
caSru [akpHa BHCT. H Bpar ere Lanrepua. n Iconauiko, H ceerpa uk | 
Toaccia cHoge Sluvuiui poulRoa6, n ca HHek naemennue en Pena, 
H cecrpa eu (Mzpinka |n Awmu'rpa. Acu flnreannu. Scu ans 
XBAGOVUackH. H cxmnphanck cz Hu | AH .paai neacuua ceae W'T og 
netit, na Gupkru: ur c umenSiom TazAvianii | n rorera (sic) 
NOAOBHHA cea wr TamziStann, NpoAana wa Hamens | B'kpnoms ae. 
akpunt. Icakwv Baaukotu 34 7 Sr, 46 H3 HHX Wwha Bparnaa, cre |n 
NET Aeckr Sr. Bă pkH NAGMENHROM Eu RHUINHCANHM, 34HEX BHA HAM 
ARAHHHS | rako n ben. aae uerHpi Aeckr u mecm Sropckuy, wua SANAĂTHAA ceke că Hy% | Rea. ae na THX pH Srepekuy. pai eAna 
GH KEATSiaaă uTo WHa KEATo | Baa. npu Ann NETpa BOEROAI. EFAa H3EEA, c6A9 H3 păku GAHA Boakpom wr 'rorau, | rore pai wr HHHE Ha npka,. wuu Ad HE HMAIT Mau 'Tkraru ex, ant ngo | mara MAH MHOI WT nex, pai voe noaokuna ceas, HHRoau ha gkin npka | CHA AHCToN Hanu, 

renAHz peu nHe $ pA3uH6. Bare 
ceara desprinsă -sâpBi HCeR-a 

— Harpauko  - 
In dos: 
EA HEEHTHOCT Er MHACCT ana Grponuk keankare Aorodera, Ipâuiko Mapzua awr'ober HCRaA, 
(la lipsa Milei sale vel logoit, luraşco Mărăţ logofăt a iscălit). 

Iw Eremiia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne- Zeu domn ţării Moldovii; adică au venit înaintea noa- Stră şi înaintea alor noștri boiari Todosiia, fata lui Pa- traşco Calapod, și cu ai săi veri, ale noastre slugi Ga- vril visternic şi fratele său Gligorcia şi lonaşco și sora lor Todosiia, fii Anuscăi Roşcoae, și cu alți veri ai ei Rusca şi surorile ei Măriica, şi Dumitra, featele An- ghelinei, toţi nepoți. Hălăuceascăi, şi s'au păciuit întru sine pentru jumătate sat de Borleşti, pe Siret, care se numeaște Tămăduiani ; şi acea jumătate sat la -Tămă-
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duiani a vândut-o dînsa -credinciosului nostru boiarin 
lui Isac Balica drept 300 ughi; dar din aceştia dânsa 
a răspuns 150 ughi în mânule verilor ei mai sus scriși, 
căci că fostu-le-a lor moșie cum şi dânsei; iară 46 
ughi i-a oprit dănsa cu a. lor voe, dar tot din acei 
150 ughi, pentru o cheltuială, ce dânsa a fost cheltuit 
în zilele lui Petru Vodă, cari a scos satul dintru mă- 
nule unor boiari de pe atunci. Drept aceaia de acmu 
înainte dânşii să nu mai aibă a o mai pârâre pre dânsa, 
nici a ceare mai mult de la dânsa pentru acea jumă- 
tate de sat nici odănăoară în veaci înaintea acestei 
Cărţi a noastre. 

Domnul a zis. 
scris în Răzina la anul 7112 Noembrie |. 

| -+ Pătraşco. 

Hârtie, acta Roznovanu, Stânca. — Ceara peceţii despriosă, lată 
o nouă întregire a neamului Calapod, urmaşi ai lui Petru Stolnicul Ca- 
lapod de supt Stefan cel Mare. 

  

  

Hălăuceasca 
= Calapod 

Pătraşco Anuşca E Angheiina 
Caiapod = Roşca =x 

Tudosiica Gavril, Gligorcea, lonaşco, Todosia Rusca,Măriia, Dumitra 

Roşca 
vist. 

102. 7112 Mai 17 (1604) Iaşi. Irimia Vodă Movilă întăreşte lui 
Nistor Ureache vornic mare de ţara de jos mai multe cumpărături 
făcute în satele Vlădeşti, Bălteni, Cobăceni, Păcurăreşti, Crăciuneşti 
şi Cobolta de la răzeși cu 1090 ughi şi 550 taleri. 

Macri aie Mn Hw EpemiaA MOrHAA BROERSAA, PeNApz 36M4u 

MOAĂABEKOH, SNAMEHHTO UHHHM HCCHM AHCTOM HăUIHM BZCAM KTO 

HAHEM BA43p4T.. Hai upo Er ScanuunT, NPIHAOLIA pa Hamui 

H DpEA, ScHAW HaniHA, MOAAaECKHMUH EOAEpH BEANRHMH. H MAH, 

tau caSru. Hwu cnz taknm. ui TSASpan ci pSckz6eH, H NAEMEHHK 

uk Izrpamkan. n cecrpa €ero perna. H BpâT hk Racnaie. enoe 

Kunphau. H Tu NAEMEHUKORE Hy Lanropie ti cecTpă ere Mapra cnu 

Hwu. n SIradia Agia. Toaaep. n Kperuta Aza INTumin. Racu 

Surete şi Izvoade, vol, XĂI. 10
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EHSUU Răaor, 4 mu ApSriu | naemenuxeae HX Vorau. H &HSKa Hf 
Tsapa Acuka Hwhawkeau. n Hekndop n tpar ere Izrpauike, n 
CECTPă HX WAEHa CHORE ACHEA. H NAGAMENIIK Hx. Ilerps n EPar, eu 
ozuian. cuege Goaomin. n Ilzureaen cHz MAHRZEH. n wBphkiu. n 
cecrpa ere AsSmnrpa n dzapuka | cnoge Hwu. un uSpaa Acuta Hku- 
usa n SInsamia. n cecrpa su Hwana Acuku Ilerpsa,. n Racuaa 
ASuka Mazpin. n Hara cena daopu. n 'rux năemennua nyk. Haka. n 
cecrpu eu, Ilierpa n kxpapa Acu Hacrn. u finmpeaia Acuka Ea- 
chaie BuSun Gumuwa. n "ru NA6MennkeRe Hg Gaga, n Bpar ere | 
Hwu n cecrpa HX BP&Bapa cote rekan BuSun RHapaeui, n Agpareme 
H cecrpa er Gogpânia cnone iMapiu. n auSa HX ToaAeg cehă Psc- Kz€H. BăcuH aHSun un npkSnSuarâae CTApOMS Basa. 10 Hy ACEpon ROAD  HEKHA HEnonSxAenHu.: aNuniphenaogann, n NPOAGAH HX npagob WTHHHS n ARAnHuNS | we HenpHBHAie sa NOTEpAMAENIE uro HMaA nptAaa, HX BEA4A, CTapiu wT cTapare BOFAAHă BOEROAH. ceao Hanmk AzAewin, eume Azputuu uro e T6nNep Hmenser gazAermpin. n Kpr- HHWa KSKSTunNA, n ca AvkeTr6 aa Matt S rpzaz IlpSra n cx BRaaPaati. HaHMk pzKapSa. H MesunSa u ca MA&XET. | Ha pSeHu npSra. uro $ BOACCTr RHPAUCROMS. ma NBOAdAH Hameae pom n nouerennoms goakpuuS nus HucropS Sprie Reauoms AROpHnKkS Aoanku acAan, 34 TH cTo n mer Acart. Sropekuy, AOATHUL Hi STPoM 'TAROMAEpE npiu= ACILA npka, Hamu Hwn Bora cHz Goph. BNS Hkkun. n | NAEMENU- KOBE er finapen u Hacracia. Hi 3a4Ta cHoge BpauSn par Hwh Bora, H Snreanna. Azia Aga (sic) Mana, n îMzpnka. Azua Hrhar$ SnSuu uk. n SInreaunu. u TH NAEMEHHKORE Hy uoanan. CH2 Ba4TH. n CECTpa Ero Bachaa n Capua ecua hRocruus. un Spara un dAzpua n Egcrună. u WEp% |! Tina cHoge Snreaunu BACH  RHSKOBE SA4TH, H Goia Azia Hakuu, n ua Azua Kperu Hu Fuwpris n furonia. cHH Azmntan &HSuu Epcru. un Kpacrnna. ACuka (Sun n Pepacua Kocuiwau. u Bacuaka CHOBE cTapomS Hocuian$, un EpăTannus ur dokma cna BâcHakzEi: HU Aparaa, Aztia Hanu | ku. n Aareanua Aia Hkkuin. SuSkoge MHuH. Scu anSuu u npt&SHSuarogu ToaAtp NAKSpap. naku. ne HĂ ACEpSR Boak n npoaaan HK TpaRob wruuu$ H A EAHuHRS, HCnpHRHaie 34 NOTEpAXAcniE, vro nmaa nprkaaa, Hy. ToaAtp nzkSpap wm cTaparo Horaana ROEBOAH. EAHS cene naumk NăKSpzperuiu | na npsra. 8 oYcTin Azpuu, u ca M&cTo sa Mann $ adpra PA Snaaarr $ TpaA$. u ca Raaru PHEHHMH. Bahak ukmenu yT7o 5 Roawer Kuracken, Ta NPOAdA TH Hauiem$ Roa'kpun8 Hncrops. Spre AROpHHK Sa Tan cre SropekHk XoarHyk, n wrom THX NpinAocurk npa
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sasi, BpacHHa | Acuta ACARU n MAcatenHRH Hy Vepacum: n dăzpuka 

cnote Gopn KHSuu SpzaTreckSa. u Hucrop. n cecrpuuege ero Tanaciu. 

€H% ASnan un %pe3 n cecerpa eros Godponia cun aiegu u Kocraurun 

cena I[ledsa, n Hatna Acuka. erapomS BazT'EuSaogn, n cun cuz 

Gumwn | i Godinka Acuka xoacp. Secu euSuu n npSuSuu gazrknSa, 

n "Tux Hwuamko n Bpar ero Hăpim cun dlasop, n chat n pr 

cuHă Acuka npesrkcen, n aHSun eu Ilzpacita H Băaa n Bpar uk Gata 

cuneae Sinreanu, n Ierpnga cnz ApărSun. n Iizrpauito. n dzpnka 

Atkru SinSuiu, n TosAep u Hwn cnoge Luwpru. |u Mzuxna cuz 

'Tsăopu. H Gopa u Epar eh Hwn cnoge ÎlnApenkzen. h RZpBApă ACULA 

dsnsa, Bucu &nSuu n nekSuSuarot€ păcu. H NaAkuX WT H[ ACBpOR 

BOAR, H NpOAaan, Hy npăgot wrHui8 n ABAHHHS wT Henucok sa 

MăpTăpita 6 oHH HMaan WT renABRâMH ceao Haim Bazr'kuiu u'ro Ha 

npSTE. $ BOAWCT | tackoMs, Ta NpoAaati TH HamemMS eHulepeunnoms 

Boakpun8 Wp'kke AROpHHE. 84 eTo H wenm A€caT Sropcikuk oaTuy. 

H "TOP HCHHCOR. UTE HMaân WT PENARAMH, ING ro Aaa BA pri 

HâuleMS BoatpunS Spkke AROPHURS. H TU NpIHACUIA pa, HaMH 

u ngba, Hauinmn Boakpn Hauu caSru | casrn (Sic), Gaga -Aiak. n 

Tapha enzprknsa, n Hacra Xena Kpzjană Hanuiap, n TBAcga Xena 

Sua, n Hwn n Xbanni n Ijlefsa u xousa n Lauropie n Hcano u 
Vagpuia ckueră, ui Hunkro n aaa n Manu n Hukoap. n ASmnrer 

HN GaBa. NakH% WT HX AOBpOR BOA. H BPOAGAH HK NpaBoI W'Thuu8 

H KSNEXHO | Wr Henucok 3a NOTBEOBXAENIE UT WHH HMaati W'P cere 

NETpi ECEROAH. 6AnHo ceas Hank Roszukuin H ca MkeTo 34 CARU 

m 3a Mann $ BeAnkiH uBASk, umo ecT MEXAS BSpizpein. n Mea 

KOZUIHEIMIHA, H cz Bec ckou XSTa2, no WEBEX CTpan uaSka. wr 

CEeA0 A CEAS 8 ROaccT WpXeHckoMS | TA DPIAaAM TH HAUIEM8 Bap- 

HOM$ BoakpuuS nH$ pre ARcpuukS aa ARE cre un Ne AEcaT Sr 

ACTUL, HA "TH npinAoma npkA, Ham Hamn caSru nApo- 

HHK H EpaT ro daopa n ceerpa up dMzpia cncge „re. n 

naemeniku uk Luwpriu, n Hannka Akru Bzan, n Hun BSpSa. u 

Apt | n Pomika un Eperk un pan cuege Maswp. H Hukoap cHz 

Bazun, n anreopie. n crerpa sro Mizpuka cuz BAS. nau no uk 

ASEPSI EOAR. H NACAHAH Hy npagor wrHun8 u KSne%HoH, HenpugHaie 

TO WUH HMaai 3a &HkSnacnie WT7 CTaparo OrAdHa BOEBOAH. EAHA 

tank ua Seria | noTrona ceapa H N0A GienkS n ca cPătu n 

cu Mann S ReAHKIH USASE. uro € Tenep HmenSer kpzuSHeriip, uree $ 

BoaweT WpYenckoAă, a npoaaau TH HalueM8 BoakpuuS nnS Spike 

ABOPHHKORH, 34 'Tpi Ca TâEp CBEEPRHUL, H WTOA PAROX NpiHAcIUA
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NBA, Hâmu |! faptam n BpaT £ro Epeaira n ceerpa HX Guipnua cun MaBun. n naemenutu HX Fagpna n Gumnwh un. cuoke HX  Hwnauuko H Tagpua ui Cumnwn n cuoge Hk Hwhauko n Tposaa. n ckmk Hy Hnkoap un Kpxutn u Marazana. n Toaccia u G)nnuă un Agaran, H cecrpi n Srabia cunu BASAHCZEH. UA NAEMENHRH HX %pzuian n Tanropie | Bopennă, u Mpz3ax. n cterpa HX Lloua cHoRe Bzekan &eiiusr, ui Apzran. n Haka. n cECTpa uk Ganomia cnoki Rpazunn, i XSpS cha Roman. nakH% n HĂ ACEBEI BOA. H npoAaa ce KPaEOR WTrHuuN$ 'u AEĂHHHS. cAnHa cent $ Seri N9TPOuE RoBOATu, n9 WE cropon KOBCATRk, u'ro | S Roawcr Gopouckoms. wm nenucok 34 MapTSpin uro wuu umani wp cero Ilerpa RoeRoa,. 'Ta NOOAaă Tux H4uleM8 Boakpnus Spike REAUROMS AROBHUKS 34 ARk cTa un ner At CÂT -Tâatp CPEBPANHX, N BRcakulucA Hâui &kpnin n ncucereniu EOAk- pun niz Hucrop Spkke Reankiu | ARopunk. ra Sâtaarha Sen ucnazua TOTH BHuienucaniu nunksu, $ PSkn Bacu 'rum EHINEOHCAN HAM, HHO MH -EHARRiuE Hy AoRpo BOAHOR "okME n noana BânaaTă. 4 MH TAROĂAEBE H WT hac Aaau n NOTEPZAHAH ecmu Hauem$ EEpHoM8. Bu- IEpEUERHOMS nus. Hucrops | Spre REAHKOMS AROpHuk$. EZCAN "Thy BHIIEREUENHY ceAons, RâKO AA EcT EMS u WF Hâc Spun n WTHHN8 ca EZCEM AOXoAoM cug H Akrua tro. H SnSuarom un npk&nSuarom. u îpamSpkTrom n BBCEMS poa HX HenopSinenNS ua HHROAHA Ha B'kRku, â XOTap 'THm | Ruuienucannu m CEAÂM Aa EcT w7 BEZCARUX erpanu no CEOHAMH crapnan YSrapn NORSAA HS ka oHBanu. a na TO cc R'kpa Haulero renagamu, BHutEhHcanHaro Au Hw Epemita iMorhaa goegoan. H Bkpa NpEEx3ArBasnuy H CEPAHUHUY ua, roenoAgAu, Ilw Kocran- THHă BorRoin. Hw | SaBanapa. BOEROAH. n Rkpa Rotapoa NâIIHy- MOa- A4BCKHy. Bkpa nua Epcru ARopunka ropu'ku ema, R'kpa nua [hiwg- FiE NpAK&AaBa XoTuHckare, kkpa na Fhuwprie n Hwnauie 'Taană npa- KB445H HEMEuKkuy. Bkpa nna Manoae u Tauregie &tepuua PP&KAA4BH | Pomanckny, B'Epa uHA ackana wpăut. rermana n NIcpTapk cSuagcRare- E"Ega una, Toaaep SP&HORckin. nocreanuka, B'Epa na Toaaepa RkREpRUxR cnzrapk. &kpa nna KEP&HMAHA uauinuka, E'Epa nua Tauregie eroanuka &bpa nna Gumuwu Grpsnu RHeT'bpsnna, | &kpa nna Trpmana KOMHCA, 

H Bbpu gzetky BOIdpoR Hawuy, MOAAaRcR Hy REAHRHE n Mda. 4 no 
NaMEMS xugork n Ienaganie kre EZA€CT renAz ip A'ETuk Hamuy, 
HAN WT Habiero poas. nau HAK E&A, Kkoro az H36€peT renApa auru 
Hauen SEMAH MOAA4ECKOH, Top EH HM | HEncpSWHA cHa uamere Ad 
4HIE H norpzxAenie. na d4€8H um Ada n NOTEP&AHAH, neuro wu 
CEBE KSAHA Ha CBCHX npatiu n nuromi DHWk3u. 4 Ha ESAin kp'knoer
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u NOTBpAAcNiE 'ToAS BzceMS BHiuenncanHoM8 geaka ecMu Had- 

mMemS abpioMS | u nouerennom8 noakpin$ nu$ (ASnsA crpmiu ReA= 
KoMS acroerS nicaTu n hau neuar npit'&3aru KcemS ucTunoms 

ancTr8 Hawem$. | flprenie nenomaTrko S$ race, BATo “râpă Meila. Mau 

ai Ain, 
H Hekaa GTpsuu awrăeTr 

Cu mila lui Dumnezeu Noi lo Eremiia Moghilă 
Voevod, domn ţării Moldaviei, înştiinţare facem cu a- 
ceastă carte a noastră tuturor cui pre dânsa vor căta 
ori cetindu-li-se o vor auzi-o; adică au venit înaintea 
noastră şi înaintea tuturor a lor noştri Moldoveneaști 
boiari:a mari şi a mici, ale noastre slugi loan îiiul lui 
lachim, şi Tuduran îiiul Ruscăe: şi vărul lor Pătraşcan 
şi sora lui Crăstina şi fratele lor Vasilie, fiii Chirilii: 
şi iarăși verii lor Gligorie şi sora lui Marița fiii lui |- 
can, şi Agafiia fata lui Toader şi Cristina fata Ante- 
miei, toți nepoți lui Calot, și iarăşi alţi veri ai lor Go- 
gan şi nepoata lor Tudora, fata lui lonaşco .şi Nechi- 
for şi fratele său Patrașco şi sora lor Olena, fii Don- 
căi; şi vărul lor Petrul şi fratele său Frăţiian fii Solo- 
mii, şi Păntelei fiiul Maicăei şi Obreja şi sora lui Du- 
mitra şi Mariia fii lui lon, şi Ciurle fata Neanciului și 
Anthamiia şi sora ei loana, featele Petrului şi Vasilca 
fata Marii şi Blaga fiul Florei; şi iarăşi vara lor Elena 
şi surorile ei Pietra şi Vărvara, featele Nastei, şi An- 
temiia fata lui Vasilie, nepoți lui Simion ; şi iarăşi ve- 
rii lor Sava şi fratele său lon şi sora lor Varvara, fii 
Teclei, nepoți lui Barbeş, şi Dragoșe și sora lui Sofro- 
nie, fii Marii, și nepotul lor Toader, fiul Ruscăei, taţi 
nepoți şi strănepoţi băfrânului Vlad de a lor bună vre- 
are de nime siliți nici învăluiți şi au vândut a lor di- 
reaptă ocină şi moşie din direase de întăritură ce le-au 
avut străbunul lor Vlad bătrânul de la bătrânul Bogdan 
Voevod, satul anume Dădeştii, mai în sus de Lărgeani, 
carea acmu se numeaşte Vlădeştii şi fântâna Cucutina 
și cu loc de moară în gârla Prutului, şi cu bălți de 
peaște anume Răcariul şi Mezinul şi cu m/djef în țăr- 
muriie Prutului, ce-s în ținutul Chigheaciului, aceale le-au



? 
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vândut la al nostru credincios şi cinstit boiarin, dm- sale lui Nistor Ureache marelui vornic al ţării de jos drept 360 ughi de aur. 
Şi într'aceastea iarăşi au venit înaintea noastră lon Bota, fiul Sorei, nepot Neacşei şi semințeniile sale Andrei şi Nastasiia şi Zlota, fii lui Crăciun, fratele lui lon Bota, şi Anghelina fata Maricăi, şi Maria fata lui Ignat, nepoți Neacşei şi Anghelinei; şi iarăşi seminţe- niile lor Ciolpan fiul Zlatei, şi sora lui Vasilie, şi Ga- vril fiul lui Costin şi Urâta şi Marina şi Nedelea şi Cristina şi Obreatina fii Anghelinei, toţi nepoți Zlatei, şi Sofia fata Ileanei şi Ana fata Crăstei şi Gheorghe şi Antonia, fii lui Dămiian, nepoți Crăstei, și Crăstina fata Muşei și Gherasim Coşiţan și nepotul lor de frate Focşa fiul Vasilcăei şi Drăgaia fata Ilincăi i Anghelina fata Neacşei, nepoți Muşei, toţi nepoți şi sfrănepoți lui Toa- der Păcurar, iarăşi de a lor bună vreare şi au vândut a lor dreaptă ocină şi moşie din direase de întăritură Ce-au avut străbunul lor Toader Păcurar de la bătrâ- nul Bogdan Voevod, un sat anume Păcurăreştii la Prut în gura Lărgii şi cu loc de moară in Larga, unde cade în gârlă şi bălți de peaşte, anume Geamenele, ce-s în fi- nutul Chighiaciului,; aceste le-au vândut iarăşi la al nos- tru boiarin lui Nistor Ureche dvornic drept 300 ughi aur. Şi într'aceastea iarăşi au venit înaintea noastră Fră- sina, fata Dolcăi, şi verii ei Gherasim şi Marica, fii Sorii, nepoți lui Urătescul; şi Gavril şi sora lui Sora şi Elena, fii lui Nistor, şi nepoţii lor de soră Tanasie fiul lui Lupan şi Ursu şi sora lor Sofroniia fii lui Lie, şi Costantin fiul Ștefului şi Ileana fata bătrânului Băl- teanului și losup fiul lui Simion şi Sofiica fata lui Ho- dor, toți nepoți și străne oți Bălteanului, şi iarăşi lo- 

Pătrașco şi Maria copii Ruscăi, şi Toader și Ion fii lui Gheorghe şi Mănăilă fiul Tudorei şi Sora şi fratele ei lon fii Andreicăei şi Vărvara fata Lupului, toți nepoți şi strănepoţi Rusei; și iarăşi de a lor bună voe şi au
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vândut a lor dreaptă ocină şi moşie din ispisoc de măr- 
turie, ce ei l'au avut de la domnia mea satul anume 
Bălteanii, ce-i pe Prut în ținutul Iaşilor, acela Vau vân- 
dut iarăși la al nostru mai sus zis boiarin lui Ureache 
vornic drept 180 ughi de aur. Şi acel ispisoc, ce l'au 
avut de la domnia mea încă l'au dat pre el în mâ- 
nule boiariului nostru lui Ureache dvornic. 

Şi întraceastea iarăși au venit înaintea noastră şi 
înaintea a lor noştri boiari ale noastre slugi Sava diiac 
şi Gavril Spărteanul' şi Nastea fămeaia lui Cărhană i- 
lişar, și Tudora fămeaia lui Cușil, şi lon și Hilip şi 
Steful și Hoţul şi Grigore şi Isaico şi Gavril Seacetă 
şi Nicto și Laiul şi Maxin şi Nicoară și Dumitru şi 

_ Sava iarăşi de a lor bună voe, di au vândut a lor di- 
reaptă ocină şi Cumpărătură din ispisoc de întăritură, 
ce ei lau avut de la însuşi Petru Voevod, un sat a- 
nume Cobăceani şi cu loc de hăleșteu și de moară în 
marele Ciuluc, care iaste între Burnăreaşti şi între Cră- 
Ciuneşti și cu tot al său hotar pe îmbe laturile Ciulu- 
cului din sat în sat în ţinutul Orheiului ; aceaia au vân- 
dut iarăși la al nostru credincios boiarin pan Ureache 
dvornic drept 250 ughi de aur. Şi iarăşi au venit îna- 
intea noastră ale noastre slugi Andronic şi fratele său 
Flore şi sora lor Mariia îii (Nas)tei, şi verii lor Gheor- 
ghie şi Ilinca, copii Bălii şi Jon Curui şi Giurgea şi 
Crăstea şi Dan îii lui Lazor şi Nicoar fiul lui Crăciun, 
şi Gligorie şi sora lui Maria, fii lui Răduc, iarăşi de 
a lor bună vreare şi au vândut a lor direaptă ocină şi 
Cumpărătură din direase, ce le-au avut ei de cumpără- 
turi de la bătrânul Bogdan Voevod, o selişte la gura 
pârăului Stejarul, și supt Stâncă şi cu hăleşteu și cu. 
moară în marele Ciuluc, care acmu se numeaşte Cră- 
ciuneştii, care-i în ţinutul Orheiului ; acelea le-a vândut 
iarăşi la al nostru boiarin dmsale Ureache dvornic 
drept 300 taleri de argint. 

Şi într'aceastea iarăşi au venit înaintea noastră 
Farcaş şi fratele său Eremiia şi sora lor Soriţa, fii lui 
Mazxin şi verii lor Gavril şi Simion şi fii lor Ionașco 
şi Grozav, şi verii lor Necoar şi Crăciun şi Magdalina
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şi Tudosica şi Oniţă şi Drăgan şi surorile lor Agaiia ii Băzdigăei, şi verii lor Frăţiian și Gligorie Borvină, și Mârzac și sora lor Boţa, fii lui Văscan Coșciug, şi Dragan şi Nacul şi sora lor Solomiia, fii lui Crăciun și Huru fiul lui Cojan, iarăși de a lor bună voe și au vân- dut a lor direaptă ocină şi moșie, o selişte în gura a» pei Coboltei, pe îmbe malurile Coboliei, ce-i în ținutul Sorocăi, din ispisoc de mărturie, ce ei lau avut de la însuși Petru Voevod, aceaia au vândut tot la al nostru boiarin, lui Ureache marelui dvornic drept 250 taleri de argint. | 
Şi sculăndu-se al nostru credincios şi cinstit bo- iarin pan Nestor Ureache marele dvornic de a plătit toți deplin acei mai sus Scrişi bani în mânule tuturor celor de mai sus scriși. Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală şi deplină plată, iar noi așijdere şi de la noi am dat şi am întărit înşine la al nostru credincios mai sus zisului pan lui Nistor Ureache marelui dvor- 

Sus scrise Noi lw Eremia Moghilă Voevod, şi credința preaiubiţilor şi din inimă copii ai domniel meale lw Costantin Voevod, I& Alexandru Voevod şi credinţa boiarilor noştri, credința dmsale Cristea dvornic ţării de Sus, credința dmsale Ghiorghie parcalab la Hotin, Credința dmsale Ghiorghie. şi lonaşco Talpă părcalabi ue Neamţ, credința dmsale Manole şi Gligorie Veave- riță parcalabi de Roman, credința dmsale Vascan 0-
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mici. lar după a noastră viață şi domnie cine va fi 
domn din copii noştri sau din ai nostru neam, sau pe 
ori Care alalt Dumnezeu îl va aleage să fie domn 
țării noastre a Moldaviei; acela să nu strice această a 
noastră daanie şi întăritură, ci mai vârtos să-i dea 
şi să-i întărească, căci că el singur a cumpărat cu 
ai săi direpţi şi curaţi bani. lar spre mai mare tărie şi 
puteare a tot ce s'a scris mai sus, poruncit-am înșine 
la al nostru credincios și cinstit boiarin, dmsale Lupul 
Stroici marelui logofăt să scrie şi a noastră peceate 
să o leage de această adevărată carte a noastră. Ar- 
senie Nebojatco a scris în laşi la anul 7112 luna lui Mai 
în 16 zile.. şi a iscălit Stroici logofăt. 

Pergament foarte frumos scris de marele caligrat al epocii: Ar- 
senie Nebojatco. Pecetea şi şnurul lipsesc. Arhiva Stânca Răzoovanu. 
Socotind preţul mare, ce a dat marele vornic al țării de jos, Nestor U- 
reache de 1090 galbeni Ungureşti şi de 550 taleri, care ar face cam 
tot atâţia ughi, pe atunci nefiind mare deosebire între banii de aur 
şi cei de argint, reiese că marele vornic Nestor Ureache a expropriat 
prin cumpărături "următorii răzăşi proprietari : în Vlădești 56 răzeşi; 
în Păcurăreşti 24 răzeşi ; în Bălteni 28 răzeşi; In Cobăceni 17 ră- 
zeși ; în Crăciuneşti 18 răzeși ; în seliştea de pe Cobolta 20 răzeși, 
?n total 118 răzeși, contopindu-le toate răzeşiile într'o mare proprie- 
tate, pe care Vodă Eremia Moghilă cu ispisocul său, i-o întăreşte lui 
Nestor Ureache. Ă 

103. 7112 Iunie 22 (1604) Iași. Eremia Vodă Moghilă întăreşte 
Anghelinei Berheci stăpânire pe Posadaici, răscumpărat cu 150 zloți 
de la călugării de la Aroneanu, 

- lw Epemira Mornaa BOEBOAA. BXÎEIO MACTIR FenApA 
36MAn MOAAARckoN. W ripinAc mpa ami 1 npra nauiuma 
goarkpu Anreanna ku'krunk Bepy“ku aorozer no cn AoEpon Boan. | 
HHHAI HENOHS:KAEHA ANHNGHCHAOBANA, NOTORMHAac WT Mp'Ea hac 
n wr mpa, ee nam | ca'kr, ca BiSun ma cnoero Brpy'kuui. 
umeneai ca darva Mape u ca darva xapeva. | ww Tlurnu'kun, 
pai Wkkot uacT 34 WTHHHV, UTO RHAC EH RVIEKHO KVNHOA ca 
man cu egy acord | 8 ceao Mocaatnuni e paai KoTopaa uacr 
Bă COTHHUNY, 119 wacT Nokounar Bepyrbuă Aorodera | noAaaa Ha. 
cH 344 TATapckUX, DH3H TOTOBH. Hi ELE HA MAH AC0AdAa 
fAHa tac | Sa WTHĂNRY, UT CEA MW'TIiUA, H BAZATA. UTO €
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HSBEpET Mac somn Bepyk'ku aorodr KOTOpaa uacT | aa win, BHA9 AdHH4 Bz Sa AS cuv ceoemv, Tatphav cr'ku MoHdcTup Boemia | monacrup wm Waputv Xpam craro Hukoaă. Hz n hekv= HHAa. WHa wT mnucu | meu cri'ku MoHacTupu, ca crro aaarri TATABCKUL.  HTOMUL. HSH. cu. une ETAa | BHAEkoat Hy Aoapo BOAHOH, TOKMEA H AAroAHo meRASHu. 4 mu TAROR Ape | tc AdAH Hi NoTEpzAHAu camou u'krunu Anreantiu, moE uacr 34 WTHHHHv | cor cena A9E4AHHU. Kao Ad ser en n tor mac Sp H CA BZCEM ACFOACA. 4 BHviţu Brpăbu. | Aa ne nmarrer Beau TA VMHUIATH HHKOAHK Ha E'kuu, na Aa c norom'kr | n pas. Aba” mea num. cz THX EHuIEpeutHHH Mu NHSH, n vacr 34 WTHHHHV | ww ceaa Iluruukun, n wm 34&Tapu. Toe Aa c aHaer Mpa cum anerom ama | 
FEAA peu, MHC Y tac HH KE “apei H HCkaA 

G'rpouu Bea Ard 

— Nenea Pecetea ceară desprinsă, 

In dos: METEPATA uac'r nocaAnnu sa BH&Vnaenie sa n3mhuo SInreannu kukrunu Repțbu. awr&r, BawcT,.. (a patra parte), 

Iv Eremiia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei; adică au venit înaintea noastră ŞI inaintea a lor noștri boiari Anghelina, cneaghinea lui Berheaci logofăt, de a ei bună vreare de nime, silită NICI învăluită şi s'a tocmit denaintea noastră şi dena- intea a tot statul nostru Cu nepoţii jupânului său Ber- caci, anume cu Fătul Mareş şi cu Pănua Harbuz din 

O parte de ocină din Satul Pi/iciani şi Zlătar, care se 
de ocină a fost dată Pentru sufletul fiului său Gavril Sfântului Nicolae; însă dinsa a fost răscu | 

V, 2, 
mpărat-o de 

la călugării acei mănăstiri cu 100 zloți tătăraşii bani
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curaţi ai ei. Deci când am văzut a lor de bună voe 
tocmală şi pace întru ei, iar noi așiidere înşine dat-am 
şi am întărit singuri cneaghinei Anghelinei, acea parte 
de ocină din satul Posadnici, ca să-i fie ei şi de la 
noi uric şi cu toate veniturile, iar nepoţii lui Berheaci 
să nu aibă mai mult a se amestecare acolo niciodănă= 
oară în veaci, ci să se tocmească și să-și împartă în- 
tre ei, cu acei de mai sus zişi bani şi partea de ocină 
din satul Piticeani şi din Zlătari, aceasta să se ştie 
înaintea acestei cărți a noastre. 

Domnul a zis. Scris în laşi lunie 22, 7112. 
Şi a iscălit - 

Stroici vel logofăt —- Pepelea 

Hărtie, acta Roznovanu Stânca. Posadalcii au fost din vechiu 
satul Laleşti, iar după Coste posadnaicul s'a dat aumele satului; azi e 
moşia Stânca cu Sculenii. 

104. 7114 Mai 12 (1606) Iași. Eremia Moghilă Vodă dărueşte 
măn. Săcul satele Ungureşti, Săboani şi Berendeştii la Romana, ca filnd 
sate domneşti, ascultătoare de ocolul Romanului, 

Macriţe aice Iu Lepemia Mornaa gorgwaa. | ez nat wrus, 
H ceha, w caro AXa Tponun cmku eaunocătpnibn, n nepasA:k- 
AUMĂH. CE A3h DâBh BAZAR! XA STA MOENO. BPOUCTIEW, H XCTW- 

AOBbIRHI.  HeThitiii nokawnnuti nprker'kn 'mponumn. lw Iegeatia 
Mornaa BOERWAA. BIEIO  MACTPIIO | TCNAPA BEMAN MGOAAABCKWU, 
W% FCIARAMII  EAPOIPOHBROAUROM Hai EAFIEM Npon3BoarHiem, 
H CPAUNOX AIOBORIR, WT B2ACEPO MaAUltro NOMAIUI ANI. H B2CE 

AXWEHbIM noneueniemMzA EX  MOMWIpiEM. GORIpina caBR'T 69 A 

FCNARMbI KSNHOK MN CZ BAPCABENĂEM UETEOpO CETTAh HăUHAM MGA- 
AdBCKBIM. KYp gewawcia | RapBogckaro pkiennekna n muTpono- 
Aura GSuanckaro. n KPp fnacTaciă ENICRIIA pwomarickaro, n KYp 

Iwana Enckna ppaaweckare. n kYp dnaopea tickna XSuItaro A4XW ih 
HI HOMAORALWAL au MacTbeHaa craa mwhacraiph GanSaa. HA 
£Ch Xpam ucmHos H caâgnoe Sckkio | Benie UcTHiă PAdBii cTro 
n caagharo poop H paria n pere XeBa, Îwanna, WTr 
ETOAANHOE Ham CAMOAPZRARĂE, ca ABa CeACEE Surapckiă GABo- 
[AHNH, îi BEpeHAitipiţ. CA MANA BA HCTWUNUKA CEA4M, H CA 

BZCEM AOXOACM Hkh. H CA B2CEAH XOTApAH Hkh TAXE Ha
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HHXb. | umo min ceaoge Btiui'k npagu TCNApcKBIX. 4 npucaSunu ka WK048 Pwnanckons. IARWKEO Ba n'y Ep'bmenn. n IIpouaa CTÎX UpRBbI, EAHKkO 110 Hauieu cHA'R. mnaogatit. u Snprnaeniean; noc'kipa ape ECMI, EZ%Aca'kyrarwvn n Tano EX E2 ANE Hauuy, HOEOCASAaHH'Ru  nasRaruerk HCTBIHNIA KTHTOpu, | none Sao u „ABIT Hâtitn Ionocru BPOAPEHBIIM  Menaniem n CEP ANI Păcnâatniem. STEpz% Acele n uzcro n Skpauenie crku UpKRhI ge fiprkaono ez WUĂ EA KODEHENĂ Hmamn, n AAXRAO  cTagocTea MATOBCTEA, tak c4enh NdAHAMR KA EN. takO Kkă nera'kuinomă npnT'kkax Hc'ToyHuKS XHSHaHOom6. | ce wmp WHSAS eat AXGOEHOE NpokAawAcnie. 3p'kao az un'kurcoa IAKO  Bzc'kuzeaa CSETA Nonucanno us, EAHHO Xe fipcuo np'kBigareanaa TBUi4 cia sep HE HARA Kia, ee n Ilagean 'ron np'kna“kiperaa geanuzerai N9KASSta pekn. tao 44 Noanano BĂAET uk nau'kaomn | n Baac. PEM HA HBCNUX. upkonia MNOPHX pasAnunaa ph apocr Exiă. rk ae STepzmadău u Skpâuiaxu. UpKOE, STepzAaeT u Skpa- UIdET ANUIĂ CEO. Take Bo u crin N4Z'TONWewn. H Bean PA. UE H Hâai 1o4oa0 CTPPacTrHiH uauu. nă cHue'kmu W&pa3u no Tăiaurk ca Bran Bare sroauTru | wap'krmrouk HETAEun&A n BEBKOHEUNĂA nana. Hăcâa 4 are NPCHOCĂIUNAA HA Heu3aar- UNĂA paAccTu. cae wB'kipa &ru AtP&'Rurina ro. TAK BToAzy- HOBEHHaa Nucania ura'kru, np'k3upaurk no rp'Eo arh ae(tu) NANT, H Bace Ta'RHoe nam cau Stp'bnarkramuec, NagAoRk mu ran. ex Bed. die 3emnaă nauu'k Xpamuna | r'kaa pasop'k'rek. ca aanie wr Sr HmMâdtu. ypamuna ue PĂKOTBopenn E'kuno na HECEN, H AIBE PAAH Xa Era peuiom8. Miwru conu'Tr'kan - 3 Wuă Morr, căra. FIPOMEE HE Tao  um'khia. HEnoipăabua Ha. u CANiă AA. H Bare Haaenan'k KpPAR CROXR Npoantaurk. n waiu 880 ABcTewvm Hi. 

UCTroToA [OABbIrIutcA | war NIGOcTUu N H E23A0zaniem, H NE nprkeranuumu CAA3aq. ApSsiunme macru'kau. Sipitapenn u [10 Ad TAHBH CĂtţue, Tanogom$ Rau CTRS cnoaBazkue, noca'aonauu'k BO BXCTRHOMS raacs, EX. EAXENbI MACTHBIU, rako 'rin MO MAORâNH BĂAĂT, tia So RamnerBo n A ani Akwn npba kat ga3a- nHah | Bamen  pasSa'kea zu Had HHipa. n Seora. Ba AH ART, H3BABBIT uk En. n UPOMA4. H nakbi Baxen MA MaSău. n pax (n. no maă'k) pâcrouu Aacr SEor, păăAo er n'knuigatr & 
EKBI BK4. H nakhi kâkenu Hm wrnSeruurte BESAKONIA n Hume 
fipnkpuurkca. rp'ken. u MHOPaa că ga B%CTBHhIk Îlucanin ae- 
ale | ka Hâlueu Aykwan'bu MWASH. ci Sao nocâ'kAogaru, ui ms
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mzipna cb. urS nac Srp'tnakault. i nrazrnouS we'kroganite: 
MACTHEAC ETA CNOAOEHTHC MATHM, takGOX Hi ApeRhin np'bae hac 
Guigiin cronouneuiiu renapie. npuiSiaautca nana renn'k 
wapkcru, n nokoi Ata cRoHa. Henoipăa Ea Take wT Bo 
CAPHETEO | tă Npra nochaam'he E2 HBeHhik. NOMAORABIIE Saoriă, 
n Skp'knuuik EXira UpKEH H CTÎrA AMOHacTHpH. Hi (OTP WeHoBaniu 

CUX BZ3BHrow'k. BA cAagă H MoyBaaă nprkermS n crpamnoms 
umenu ngcrkn BeAnkiX 'Tponuu. u ez uzcrn np'bHenopoun'ku 
AEUH 44TH. Xa ară Hawero, H each crbik H Bă amr npkac | 
u uk nprbcTaRă'kralp ic A NpaRoca4EHny Alt. XPCTitaekhIk, 32. 
n "TEX aia BAroucTeekilm renAgem A0 HH'kuinuy Brie Hesat= 
EEHN'E NOoMHHARTCE. eupe H 40 ckGOHUanie, Toro păqu u cri'kuy 
Kaqorepu' (UT fîoă cTaa MoHacTup: Mo AAZrS Ad HMAXT Hac 1102 
MHHATH. 5 MauTH Bra no WBhiuancT'bn pei, 60 kare | wa 
SApăgiE n W ciiceNle Allih. W CENABAM. HU MTpU Hai, H CCIA 

TCRARMH. HU BPO AApORANHHĂ HA CHWEh. H AZIEp. PH Aa 
Ha NHWĂT Ha Hâuuk no AIAX EA CT EEAHKhI NOM'EHHUK,. 
nomhharuek 82 BXCTRHbIk cASKBaX. H HBOTBOpRIpAr Ypero- 
&EX raunb. TaokAc i Beankaa naukr | pa caTBapkiar Ham ne 
WBIHUX Hâimuk n raRatHH'Ey HAMENR. 4 EEAHKOM Hâwtm kTriropere'k, 

EA AH CTPO h BEAHKaro Leprmia NpopKa. Mcua Mata NpZEAr ANE. 
gzenomunamuek ez nem Hau'k umenă. co | Gprrmia moruan Bos- 
ECOAH.. H PWAHTEAEM TCNABARI ÎwaNh MOPHAa AWrăer | HE E 
Huouacrekai uric Icoanukie napeuenib, n mipe Hâun Kukrunrt 
AMpia. n renxaa remain leancagega. n BroAatiiii | nam cHw- 
awm Bwcmaruna gorgcau. hi Aacăanapa Eoetwau. n Bhwraana 
BOEEWA. H Aziptpkm nau renaxu Eonnu u renxan Mapin | 
n renkau Gkarepunn, n renaxu Înnu. n npouink Broaapogannia 
HâMb WTpAcAie NOMHNATU, WT PA AC POA. AETURA Ham cz- 
&yzwaru nam'krh. n Sepaiemb AcEp'k npeaematpeck nam car 
gopkru. remwactiă nam'kru. sauko no chat WT Bzcero nphaea 
ceru M0 | Hacrupu AGOHAEK H €TOHTh, A XOTApOBE Th BIUUIIH» 
CAHHHM AROM ceAadih SHTApCRHE câ HUME NOMAOBAXWAM CTA4 
monacrup Gak8aa Hank Gzioanin. n BEpEHATEIțIIn WT BOAWCT 
Ppomanckom$ Aa cSTn GOT Bac'ky CTpanây NSKSA4 OT ekra w- 

AKHEAAH. a Hă TO ecTh E'kpă | Hauuer TcABA BbIuUlIHCAHNAr Mal Îw 
lepemin mornaa ROtEWAH. H E'kpa Np'BEBBAIEAEHHHY cHWE PeABMII 
Boocranrnha gotewau. n SacăanApa ROEBWAn. H BWrAana Bor- 
EGOAH. n BEpa Borap Hawmnyn. &'kpa nana Hncropa Yp'bhe nean=
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are ABWphika  Awan'ku | seman. B'kpa nana Kpcru rankare AEWpHuka Bhiun'ku semau, &bpa nana ewpria nzprzaaca jw. THhEckaro. &'kpa mana Tecopriu n Iwhauika  npanzaaRoe HEMEU- ckiIX. B'kpa nana AMamoae n KPACTH (IZDKZAGRORE Po mancuya, &kpa nana Bzckana COpaua rerman | n IIZpKaA4B4 GSuagckare, &kpa nana Bpznwacrui NocreAHuHka. &'kpa nană e'baepnua cnarapt, &'kpa nana Rapaumana HamHHka. E'kpa nana Tauropia crwannna, ekpa nana Gumewonua Gmponua Ehew'kpnuka. rkpa nana BOpWwWH- “Pap'k nomuca. n e'kpa Bzc'kyn Botapn | HaUIHXE MA A aBckbiţt ar AHKRIXb. A MăAnikb, 4 9 H4UIEMn XHEOT'E, To EAAETA fenAapa name BEMAH  MOAAatckon. wr Abreu "HAUIHĂ, Han Ww Hauisro pwaa HAH HHB WT HHoro natMee, Kore HSBEPETE MpABEAHRI CRAI Ba CEMWIAHAIU Era. Win Eno Mace Ad He pasopur | nau nomikus, Hi MARanie c'rrku MOH4âCTHpckon uUpRBhi, NXR PCIIBAcU. Aa noaaSere H Aa Skp'knura riky ABA CEAOBRE Hnaum'k Ganoaniu u BEpEH Aieapin WT RWAGOCT Ppomaneon$. surru cr'ku Monacrup8 Gak3a8 nenopSuuenn Ha B'kkit e'kunia, ao Ad H CA Erb momaSern u Sprk nui | PENABV £rO BA NACTOIOUItE cen XH3HH. n 62 H&cHCoM uperait cSrSao CTopHU EX B'kunux EATGOMh ca crumu Wpit A4 CW ABAcHh BĂAETI. Â ne Haus Scpaie pacrpamere, n PA30pHTh Hauuă f14= M'ETI, aa PâcăuHTh ero rh'kez Bin maus Npaka n Bac'kkox man 

ANOXECTEOAM Ahikb, BWHNACTEaM “CTNBIXk. MUNHKR, u 3p'ban'kn- AMIEKE Ad Hmaera nprkucraa H E2ce Henopwunăa ARĂ XCBA MTEpE. € ae paau MIPâBOCA4EHbIh  yperiannco mn czEpa aere BATăa naaeka x. TARGOAAE n Bzc'kyu CTBIX, AXE MOyBAA4 crienaă CTA4 UpKWE. Ad | umar er tâkO Bpara neraunnik, u 4 PRWBHArO P43WpHHka. iako Aă HTA Surkemie HMâT ca Be3koneunia MKB, ca ISacă PEWAa npaarea't. n ca Npouinan sakono np'keran- HIĂ IEDETARGO MA Bea CTSANIA. n ea BOXNIĂ. upkwaniu p43opu- TEALE.  AIWKAHTIANNWM n Maăuu | ran n Ivaitannwa. n cn NOACEHHMH. n npoka'kmie ApieRo ex IEVAtATh 07 pi CThIȚ Bro- HOCHRIX (Tub ee Ba HHkencT'Ru cakop'k, n Npodink czopwe. Ad CA HHAET Ha rată ere. n Ad EXACT rpzka'kra n Ngoka'k'ra WT ra Erau wr ezc'ky CTRIĂ BINE. âMHHE. 4 Ha BoAulee Kp'k-
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awer | n Srepzaenie km Backuz Eiiunucannbimz. Bta'kau 

scâtbi HauemS BrkphomS n nouzTennoa$ Boakpun$, nan$ ASnSA8 

Grponus eaukomS acroerS nucaru un nam ntuarn npne'kcurru 
kzcem$ „HcPbinhom8 aticr8. nucaa 8 race ASmuTpS zuaunoenu, 
RATW PÂpAl. MCULă Mâtd K Ani. 

Iw Epemia Moruas Botgoaa (m. p.). 
: u nckaa Grponu awrder. 

Cu mila lui Dumnezeu Iw Ieremia Moghilă Voevod. 
în numele tatălui şi al fiului și al sfântului duh, sfânta Tre- 
ime, cea de o fiinţă și nedespărţită. lată eu robul vlă- 
dicăi Hristos, Dumnezeul meu, binecuvântătorul şi de 
Hristos” iubitorul, adevăratul închinător al Sfintei Tro- 
ițe, Is leremia Moghilă Voevod, cu mila lui Dumne- 
zeu Domnul Ţării Moldaviei, că Domnia mea au bine- 
voit cu cunoscută bună voire şi iubire curată, din tot 
cugetul nostru şi cu toată grija suiletească, cu ajuto- 
rul lui Dumnezeu, cu tot sfatul Domniei meale, împre- 
ună şi cu blagoslovenia celor patru episcopi ai noștri 
moldovenești. Chir "Teodosie Barbovschi, arhiepiscop şi 
mitropolit al Sucevei și Chir Anastasie, episcop de Ro- 
man şi chir loan episcop de Rădăuţi, şi Chir Filotei, e- 
piscop de Huşi. am dat şi am întărit a noastră plă- 
cută sfăntă mănăstire de la Săcul, unde iaste hramul 
Cinstitei şi slăvitei tăieri a cinstitului cap al sfântului 
prooroc şi înainte mergător şi botezător al lui Hristos, 
loan, din stăpănirea dată nouă de Dumnezeu, cu două 
sate ungurești, anume Săbăoani şi Berendieştii, cu mori 
în izvorul satelor şi cu tot venitul lor şi cu toate ho- 
tarele lor şi ceale ce-s ale lor. Carea aceaste sate au fost 
dreapte domnești și ascultătoare de ocolul Romanului. 
După cum săntem şi în vremurile de acmu, că şi pe 
cealelalte sfinte bisearici, pre fiecare, după puterea noas- 
tră, le îndestulăm cu milă şi întăritură, am dorit cu a- 

prindere ca şi la aceaia, care iaste din nou zidită, în zi- 
lele noastre, să fim numiți şi sfinţi ctitori. Căci că şi 
noi, din tinereţea noastră, cu dorință de Dumnezeu iu- 
bitoare şi cea din inimă aprindere întărire și cinste şi 
împodobirea sfintei biserici, neschimbat în adâncul su-
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fletului am avut. Și până şi îna bătrâneţelor vrâstă, precum cerbul aprinşu de dănsa şi ca spre un de viaţă neperitoare izvor alerg şi de acolo dorind răcorirea sufletească văzut-am până acmu ca într'un deşert us- Cat stă scris singurul lucru care rămâne în veac, nu- mai acesta iaste care nu are sfârşit. Carea şi Pavel, cu cât întreace acest lucru întru mărire arătând, zice: după cum ştiut să fie acmu, celor de îrunte şi putear- nici în cereaştile bisearici multă şi felurită înţelepciune dumnezeiască au, că acela care întăreaşte şi împodo- beaște bisearica îşi întăreaşte şi-şi împodobeaşte su: iletul său. Astfel] după cum sfinţii purtători de trup şi născuţi din țărână şi noao aseamenea pătimaşi oameni, dar cu astfel de chipuri s'au silit ca plăcuţi să se facă | lui Dumnezeu, aflând cea nestricată şi fără de sfârşit viiață, se desfătează cu ceale ce durează veşnic şi cu 

toată cea trupească viiață m'am întărit cu ale lui Pa- vel cuvinte, care zice: că dacă cea de lut a noastră casă —trupul,— se strică, zidire dela Dumnezeu avem Casa cea nefăcută de mână de Om, veşnică, în ceriuri şi pentru iubirea de Domnul Hristos, care a spus că multe locașuri la tatăl meu Sânt; apoi nu numai că averile nu a cruțat, ci însuşi sufletul și cel de bunâ nă- î deajde sângele său şi-a vărsat. Şi unii cu feciorie şi cu Curăţie s'au înălţat, alții cu postul şi cu înfrânarea şi cu lacrămi neîncetate, alții cu cei milostivi compătimind şi fiind următori de astfel de fericire s'au învednicit Dum- nezescului glas care (zice): fericiţi cei milostivi, că a- ceia milui-se-vor. Căci această fericire şi David cel cu duhul văzător a strigat : „fericit, cel ce înțeleage pre cel nemearnic şi sărac, în zioa cea Straşnică îl va izbăvi pre el Dumnezeu, și celelalte.“ Şi iarăşi : „fericit băr- batul care miluiaște si dă, fie cât de puțin risipind, dă săracilor „dreptatea lui va trăi în veacii veacului“. Şi iarăși: „fericiţi, cărora li se vor ierta fără de legile şi li se vor acoperi greşalele“. Şi multe sânt în dumneze-
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“ iaştile scripturi puse spre al nostru sufletesc folos; a- 
cestea deci a urma şi noi ne silim ; și ca Dumnezeu pre 
noi a ne invrednicire şi de nefățarnica făgăduință milu- 
itorului Dumnezeu a ne împodobire ne rugăm; precum 
şi cei de demult, care au fost mai înainte de noi domni, 
s'au silit să afle al Domnului lăcaş şi paceă suflete-- 
lor sale; necruțănd trupească bogăţie, ci înaintând că- 
tră ceale cerești, miluiră pre cei săraci şi întăriră bise. - 
rici și sfintele mănăstiri şi din temelii pre acestea le 
ridicară, întru slava şi lauda preasfinţitului şi straş- 
nicului nume al prea sfintei mărite Troiţe şi întru cin- 

stea prea curatei fecioare, Maicii lui Hristos, Dumne- 
zeul nostru și a tuturor sfinţilor ; şi întru pametea ce- 
lor de mai înainte şi acmu pristăvite pravoslavnice suflete 

"de creștini, care şi aceaste suflete de binecinstiţi Domni, 
până în vremile de acmu, necontenit sânt pomenite şi 
până întru şfârşit. De aceaia şi sfinţiile lor călugări, din 
această sfântă mănăstire, de datorie să aibă pre noi 
a ne pomenire şi a rugare pre Dumnezeu, după obiceiul 
sfintei biserici, pentru Domnia mea şi Maica noastră şi 
Doamna Domniei meale şi pentru fiii şi fiicele noas- 
tre, de Dumnezeu dăruiţi, şi să se scrie numele noas- 
tre, pre suflete, în sfântul marele pomealnic, săse pome- 
nească la dumnezeiaştile slujbe şi la ceale de viaţă dă- 
tătoare ale lui Hristos taine, aseamenea şi mare pome- 
mire să ne îie noao, după obşteaştele ale noastre și 
arătate nume, pentru marea noastră ctitorie, în ziua 
sfântului şi marelui prooroc leremia, luna lui Mai, în 
ziua dintăi, a ni se pomenire în ea numele noas- 
tre, Iw leremia Moghilă Voevod şi a părinţilor Dom- 
niei meale, loan Moghilă logofăt, care în viața călugă- 
rească s'a numit loanichie şi a mamei noastre Cnea- 
ghina Maria și a Doamnei Domniei meale Elisaveta şi a 

fiilor noștri dăruiţi de Dumnezeu, Costantin voevod 
şi Alexandru Voevod şi Bogdan Voevod şi a fiicelor 
noastre, Domnița Erina şi Domnița Maria şi Domnița 
Ecaterina şi Domnița Ana şi a celorlalte de Dumnezeu 
dăruite noao otrasle să se pomenească din an în an; 
anual noao să ne facă pomeanire, cu sârguință bine 

Surete şi levoade, Vol. XXI. 1
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prilejindu-se să ne facă domnești pomeniri, pe cât se poate, din tot prilejul sfintei mănăstiri pre cât va dura, lar hotarele acestor mai Sus scrise doao sate ungurești, Cu Care am miluit sfânta mănăstire Săcul, anume Să- băoanii şi Berendieştii, din ținutul Romanului, să fie din toate părţile, pre unde din veac au umbiat. Şi la a- Ceasta este credința Domniei noastre, mai sus scrise, Noi Ie Ieremia Moghilă Voevod şi credința preaiubiţi- 

noştri, credința dumisale Nistor Ureache, marele dvor- nic de Ţara de jos, credința dmsale Crâstea, marele dvornic de Țara de sus, credința dmsale Gheorghie pârcalab de Hotin, credința dmsale Gheorghie şi lo- nașco pârcălabi de Neamţ, credința dmsale Manole şi Crâste pârcălabi de Roman, Credința dmsale Vâscan Orăş hatman şi pârcălab de Suceava, credința dmsale Barnovschi postelnic, credința dmsale Veaveriţă spătar, credința dmsale Cărăiman Ceașnic, credința dmsale Gri- 

semințenii, pe care il va aleage dreptul judecător, atot puternicul Dumnezeu, Domnia lui să nu strice a noas- tră pomană şi miluire Sfintei mănăstireşti biserici, ci Domnia sa să miluiască și să întărească aceaste două sate, anume Săbăoanii şi Berendieştii, din ținutul Ro- manului, să fie sfintei mănăstiri Săcul neruşeite, în veacii vecilor, ca şi Domnul Dumnezeu să miluiască şi să întărească domnia lui în cea de acmu această viaţă Şi în cereasca împărăție, cu îndoit însutită veşnică bu- nătate, cu sfinţii împărați aseamenea să fie, lar cine a noastră sârguință ar TUmpe-o şi ar strica a noastră po- menire să-l răpească mânia lui Dumnezeu, mai mult ca praful şi ca orice pulbere şi să piarză Dumnezeu a toată stirpea de pe pământ pomenirea lui. Ci şi înaintea Straşnicului al lui Hristos judeţ nemilostiv pârâş şie
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să-și afle pre marele' înainte mergător şi botezător al 
iui Hristos, loan, împreună cu ceatele fără de număr ale 
luminaţilor îngeri şi arhangheli, şi cu mulțimea ceatelor 
de apostoli şi prooroci şi cu mulţime de feţe de oştiri 
curate de mucenici-şi mai vestită să aibă pre preacu- 
rata şi întru totul neprihănită fecioară, maică a lui Hris- 
tos, care pentru pravoslavnicii creştini şi-au săvârşit bună 
nădeajde asemenea şi cu toți sfinţii, a căror fală mân- 
+uitoare pentru sfânta biserică să-l socotească ca pre 
adevărat duşman și stricător de bisearică. Şi ca acestă 
parte să aibă, în' muncile fără de sfârșit, cu luda, vân- 

zătorul de Dumnezeu, şi cu ceilalţi ieretici călcători de 
leage, neruşinați, şi fără de Dumnezeu stricători de bi- 

serici, Diocliţian și Maximilian şi lulian și asemenea 
cu aceştia şi blăstămul lui Arie, care l-a îndurat de la 

cei 318 sfinţi părinţi, purtători de Dumnezeu, care au 

fost în soborul dela Nicheia şi în celelalte soboare, să 

treacă asupra capului lui şi să fie trăcleat și procleat de 
Domnul Dumnezeu şi de toţi sfinții dumnezeeşti, amin. 
Şi spre mai tărie şi întăritură a tuturor celor de mai sus 
scrise, poruncit-am credinciosului nostru şi preacinsti- 
tului boiariu, dmsale Lupul Stroici, marele logofăt să 

scrie şi pecetea noastră să o leage cătră această ade- 

vărată a noastră carte. A scris în lași, Dumitru Fili- 

povici, în anul 7114, luna Mai 12 zile. 

Eremia Moghilă. Şi a iscălit Stroici logofăt. 
Pergamenat foarte bine scris şi păstrat, "Pecete mare legată cu 

şnur roş şi fire de aur. Se citeşte: ț (Macri Bia Iw Epemita iWo- 

PHAa EROEBOAA TOApZ BEMAH MOAĂaRcKWH ; cap de bou; steaua între 

coarne, soarele şi craiu nou, iar jos supt pecetea ţării, insignlie Mo- 

wileşti : două săbii încrucişate, 
Cetirea şi traducerea este făcută de d. M, Costăcheşcu. 

105, 7115 Mart 6 (1607 Iași). Boerii cei mari dau zapis de 

mărturie cum Nicoară Prăjescul logofăt a schimbat dând jumătate din 

Câriigii lui Avraam şi a luat jumătate de Purceleşti la Siret de la 

<neaghina Nastasia. 

Tlau crponu Eeankiu aorodem. n man %p'kke BrAMRIH ABop- 

HR APAN'EU  BEMAH. Hi Nan Hpcm'k geankin ABophuk ropr'bu 

atmau | H man Wpziu KeTman n tipakaaat Gvuaackin n pna
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HocTeAHHk n BoSa ncritaphu. n [kurd AEOpHHk roaoruin | n Tpuropie cnATâpi n n'kukva CTâpocTre &u'rBin u pan Alak. n Hera qitaR cB'kA'kmeacreven. că cum HâWH4  3anucom | Rao Hpinaourk npea, naain. nu'krunk Nacracia Azi Marita aor9- der. n cnoge cu Avmurpr n AH Aponuk NZXABHHE. | Eu ma Tităui A0roder, no HX AOBBOFO BROAH HUkUM HENOHVKAENHH, anH- NpHCHACEaNU. Hu usm'knvau ca Bpar tau | Nunoap aorodar npa- AECKVA. HK Mpagaa wmnunv n ABAHHHY noaoeuna cor CEAHIIE Wr Avpuractin Ha Guphrik: umo y EO40cT | cvuqgckon, ca AR'k w'kero sa manu aa CTAB. 44€ tAuH mer sa manu, Ad HhaeT GONH HckviinTu wm CEPOAHHUH HY. ui ca gacem ACXOA0n | a apar Hâuu nat Hukoap aoroder Ilpzwteva Ad4 Hm n3m'kuv aa na- MkHo. noasenna wm CEA KpZ4HyH. ex cr umenver Sepaamoen | ATO V BOACCT Hemeukon. ca manu CA COCHAH. H Ca BEC A0XoA. 

WT DPEA Hâmn. a wnu Avaurpv n în Aponuk. IZXapnuk. | aa HMAET  A4Tu ou vr ş p5K nans Hekoap a0roăT. paai kiearirtaa 

MW Hâ Eeduko B'kpo npu | A9%HY H Hdui neuerie, ka cşuw Nam SANHc, n A4 Hmarr vuunuru CORBU H Henpueuaie. wm er atacru, PENAHYV. no cie | nau Banue. n aa cam Raworm. AN4K NHcaa, MHC V tâc Bare. =+apel, MapT s Gmponu awrăer (pecete) 
„bp'kue Agopnun Păka RiacHa (pecete) Kpcr'k akopnuk uekaa 

COpa karma Hckaa (pecete) 
Tpnan nocr, (pecete) 

„Ev Avmnrov mu Anaponuk dBeuvpiu av - dvn'k HOH Anun 
44 KBC. „pui wEcTS Banuc wu HEMY ve tun neueunas Hocmpe&, Egan AEOpnuE, ÎÎHApoHnk nekaa (2 peceţi) | 

Bzc'kuva YPHkap npukarounyca 
Pan Stroici marele logofăt şi pan Ureache mare 

dvornic țării de Jos, și lon Cristea : mare dvorni ii C țării 
de sus şi pan Orăș hatman şi parcalab Sucevei. şi
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Trifan postelnic, şi Boul vistiiarnic şi Gheanghea dvornic 
de 'gloate şi Grigore spătarul şi Peaicul fost staroste 
şi Bran diiac şi Nechita diiac mărturisim cu acest al 
nostru zapis cum au venit înaintea noastră cneaghina 
Nastasiia, fata lui Mateiaş logit, şi îii săi Dumitru 
şi Andronic paharnic, nepoți lui Mateiaş logofătul de 
a lor bună vreare de nime siliți nici învăluiţi şi au 
schimbat cu fratele nostru Nicoară logofăt Prăjescul a 
lor direaptă ocină și moşie jumătate de seliște din Pur- 
celești pe Siret, ce:i în ţinutul Suceavei, cu doao locuri 
de moară, de hălăşteu; însă un loc de moară să aibă 
ei a-l scumpărare de la rudele lor, şi cu tot venitul; iar 
fratele nostru pan Nicoară logft Prăjescul dat-a lor 
schimb pentru schimb jumătate de sat Căr/igi, care se 
numeaşte ai lui Avraam, care-i în ţinutul Neamţului cu 
mori și cu vecini şi cu tot venitul; şi s'au fost tocmit 
înaintea noastră; iar cine s'ar ispitiri. din neamurile lor 
a rumpe şi a stricare această tocmală, care s'au tocmit 
denaintea noastră, iară ei, Dumitru şi Andronic păharnic 
să “aibă a dare 150 ughi în mânule dmsale Necoar 
logofet, pentru cheltuiala ce-au cheltuit cu satul Cărligi, 
pre vecini şi pe moară şi pe alalte; asemenea ceia ce 
va fi făcut cheltuială pe sztul Purceleşti, asemenea să 
aibă a-i întoarcere lui toată cheltuiala. Deci noi văzând 
a lor de bună voe tocmală şi deplin schimb şi spre 
mai mare Credință pus-am a noastră peceate cătră a- 
cest al nostru zapis şi să aibă a-şi face şie şi direase 
de la mila lui Domnul pe acest zapis şi eu singur Ba- 
şotă diac am scris. 

___ Scris în laşi la anul 7115 Martie 6 

Stroici logofăt (pecete) 

Ureache dvornic cu mâna păcătoasă (pecete) 

Cristea dvornic am iscălit. 

Orăş hatman a iscălit (pecete) 

Trifan postelnic (pecete) 

Hărtle ; acta Stolaiceni-Prăjescul, plic II, 2,
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106. 7175 Aug. 28 (1607) Iaşi. Simion Moghilă Vodă iatăreşte lui Nicoară Prăjescul log. schimbul făcut cu Nastasia, luând a patra parte din Purceleşti şi dă -jumătăte din Cărilgi (Neamţ). 
Hw Gumiwn AMornaa BOEROAA EKitio Macri TCIApa Bean MOAAGECKON, ww npinaotu'k np'ka, nau, n np'EA oyenau | nana MoAAaBckHmH Boa'pu. nwkrumk Macracira AZIa Matia mariaua ASTOdETA n 'chone e ASmurps u AÎnaponnk. amine, ui cecTpn HK [loc gal: Mapuka n BhaSwa un. Toatpnua) &HVUH Hi np'ku- HVUH KpA4I9N "nvpueatekva. 10 HĂ A0BpOto Boat | tnkuai nenonv- XAENU  ANHNDHCHASEARH. H H3avkHvan, ceoto npanou GOTHHHY. n A'Eanuv. Henpuguaie sa NOTRpAKAenie | uro umăau np'Earbaces Hy Kpautot nSputatekva corp cTâparo ui pb ao&pare. SLatăan Ap2 Bote BOAA. cA Haui E'kpuiu noa'kpun | nau Hnkoap Ilpaxmeckva A9roder Hdd ecan u3a'kunv. noaoeuua wp ceanipe. wTr Ilvpueaetu. Ha Gup'krk. ca ek | m'heT'k, 3a Mann aa Haatom win uck&nn'ru. WP C2PoAHHUH Hy. a nau Nunkoap aoroder Aaa na uamkuno aa H3avkine | noasanna ww CEAO_ 607 Bpzany, uroz ek umenere Epzanyu aRpamoen; n că CVEHAH. ui ca manu. $ Bodoc HEAEU,= KoMS uTo cer suv | &ukSnaenie, „HCNpuHRHaie. 34 uSnexnin uTo HAAA (WT cToniounBuuar, apar PENIABMN  Epemito Bortoan, a kre ek Nokovyeum | wrp HHX. 4 W7 czpoannun HX pasoanru. n nopv- WUHTH. cita Hauie "Tome. wup Ad HMAT AATH Ana cro Hi neratekr Sp | PAAi KEATORANIE. ceAo Kpzâ4Hi n pasa cvehAn. n MANI, n Takoape. - urme EVAET VUHHUTH, REATStaA. Ha cae nSputasipu. | raw Ad HMArT my NAATH'TU. HO at &Ha'keu e HĂ AOBpO BOAHOH, 'Tormena u Aâroanou, u3a'kunS. a mu | ra- ORALE n WT hac pan n NOTRPZAHAH îcaiu tau gkpioamw Goa'kpunv. nauv Hukoap aoroder. mos BHuienn | canoe noaoanna cea wr Ilvpueazipn. tao Ad EET EM i tor nac Wwrunnv n cz EACEM AOXOACM h NoaoRuna. ww | ezcero XOTapă Kao HSRoAqder HA EZ cPapiii, nguguaie HâBHAMenu.  nocrapumu XOTApH. Hvaa H3 B'kka GO | xuaau. MpOTORE HH aa c he Vanuuaer. nuc vrac AkT apr aar Ku. 

renanz geaka. 
pecete mică + Iw Guaicon ESEROA, acu MOA A aRcenr, 

Grponu nea AorodeT vu vu ucuaaa 
Gponu ara Sununre nu Spniu 

Ă 

= Avaurpv
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în dos: Hukoap. encr. Ha Ilvputaripu n Groannwkuu n 

Pomzeţin 5 EpATIEHH 

(şters) oponrap nocr. 

n. WHUIA KVMuaT avi) 

Ilucau v Spun; Ha noa ceao Ilvpuearţn. 

Iw Simion Moghila Voevod, cu mila lui Dumnezeu 
domn ţării Moldaviei, adică a venit înaintea - domniei 
meale și înaintea “tuturor alor noștri moldoveneşti bo- 
iari cneaghina Nastasia fata lui pan Mateiaşi logofăt şi 
fii săi Dumitru şi Andronic paharnic şi surorile lor 
(Maria şi Biluşca şi Toderiţa) nepoți şi strănepoţi lui 
Crăciun Purcelescul, de a lor bună voe de nime siliți 

nici învăluiţi şi au schimbat a sa direaptă ocină şi mo- 

şie din direase de întărituri, ce au avut strămoșii lor 

Crăciun Purcelescul de la bătrânul şi prea bunul Ale- 
xandru Voevod cu al nostru credincios boiariu pan Ne- 
coară Prăjescul. logofăt şi dat-au însiși schimb jumătate 
de siliște din Purceleşti la Siret cu doao locuri de 

moară, să aibă ei a scumpăra de la rudele lor; iar pan 

Nicoar logofăt dat-a lorschimb pentru schimb jumătate 

de sat din Cărligi, care se numeaște Cârligii lui Avram 

şi cu vecini şi cu mori în ţinutul Neamţului, care iaste 

lui cumpărătură din direase de cumpărătură, ce-a avut 

de la răposat fratele “domniei meale leremiia Voevod şi 

cine s'ar ispitire din ei şi din rudele lor a radere sau a 

stricare această a noastră tocmală, ei să aibă a dare 150 

ughi pentru cheltuiala satului Cârligi, şi -pentru vecini 

şi mori şi asemenea ceia ce va fi fost făcut cheltuială 

pe satul Purcelești, asemenea să aibă lui ai plătire. 

Deci. noi văzând a lor de bună voe tocmală şi pacinic 

schimb, iar aşijdere şi de la noi dat-am şi am întărit 

înşine la al nostru credincios boiarin, dumisale Nicoar 

logofăt acea de mai sus zisă jumătate sat din Purce- 

leşti, ca să-i fie lui și de la noi ocină şi cu tot venitul 

-Şi jumătate din tot hotarul ca să izvodească lor în ve= 

chile privilegii însemnatele. vechi hotare, pe unde din 

veac au îmblat; drept aceaia altul să nu se ameastece
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Scris în laşi la anul 7115 Avgust 28. Domnul a poruncit. | Stroici vel logofăt a învăţat şi a iscălit; Stroici logofăt „Să i se facă lui uric“ —- Dumitru Hârtie; acta Stolniceni-Prăjescul, II, 3, 

ANI 

107. 7116 Noembre 27 (1607) Hârtie, Costantin Vodă Moghilă dă şi întăreşte lui Isac Balica visternic satul lubăneştii, pentru sluj- 
bele aduse domniei ŞI țării, la venirea luj la laşi dia Hotin, i T Hw Rocranrun Moriaa EOEBOAG. BIO MACTIIO renapa BEMAn Mwaqagekon, ww | FENARMH. Aaa n IOMHAOBAX Hauitnv &'Ronnomv Boa'kpunv nu Heak Haan | ka Bea gHcT'kpuuk, ca 
CT4BH. H Sa dAnnu. u ca Tă3EPV 34 pa umo 3ogerc'k,,. | uro POP CEAO BHA0 npagiu Hau FCIADACKHX npucaviuet kg WKOAYV 402 poko | nckoe. Pai B'kpuoe cavav şo 49 Hâc CANA ripăBiH po AHTEAI renagatn, IokoHHar. Îl Epemia BOEEOAA. H 3EMAH Haultu. a NoTom H renatmu, KOPAA Exaa | recnagmu. AC CTOAY Pena A 1dc. H32 xorunekar "p44. d Xorap Tons | ceao Ad ECT Ile Tape Xorapv. ku PAAH AA ECT Emv WT ac AAâtie H MHA9 | Eânit. n Aki EMS, n Rackuv POAY KTO c H3BEDET Han RAux, HUH | aa c ne Vathiuaer np'ka, cum ancrom Hat, nuc, v rpag, XOTUH AT =+3psi. Mora, K3, 

Pecete mică: T Iw Kocmanrruu Alornaa ROEROA, 
Iv Costantin Moghila Voevod, cu mila lui Dum- nezeu domn țării Moldaviei; adică domnia mea am dat ȘI am miluit pre al nostru Credincios boiarin dmnealui Isac Baiica ve] vistiiarnic cu un Sat anume lubăneştii pre apa lubăneasa cu loc de hăleşteae şi de mori şi cu ozere de peşti, care se numeaşte (loc gol), care acel 

sat fost-a drept al NOStru domnesc ascultător de ocolul 
târgului Dorohoiului, Pentru a lui credincioasă slujbă, 
Care cătră noi a Slujit întăiu Părintelui domniei meale, 
răpousatului Iw Eremia Voevod şi țării noastre, iar după 
aCeaia şi domniei meale, când au Mers domnia mea Ia |
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să-i fie lui de la noi daanie şi miluire, și coplilor lui 
şi la tot neamul lui, ce i se va aleage mai de aproape 
şi altul să nu se ameastece înaintea acestei cărţi a 
noastre. Scris în cetatea Hotinului, la anul 7116 No- 
embre 27. 

Hărtle ; acta Stânca Roznovanul Iaşi. Notiţa istorică din acest 
ispisoc priveşte venirea iui în scaun ca domn în Sept. acelaş an 7116 
(1697), luptând contra veriior săi, ficiorii lui Simion Vodă Movilă în 
bătălia de la Stetăneşti, răsturnând pe Mihăilaş Vodă, feciorul lui 
Simeon Vodă (Let 1, 260). 

108, 7717 Sept. 8 (1608). Zapis de vânzare prin care Toma 
vinde lui Gh, Stolnicul părțile sale din Voloscani cu li ughi. 

Aaa ev Toma dtuopovya Marar Ilarpamuko ckpucaa mu 
M2pTop | cum KS uecT Bânuc dă NOCPPS KOH AE BBHA BOA HOdrc- 

pa Hka EzHAoyT napr'k | mane noacrpa a Maratu. K8 Tor 
BEHHTOVA tu AHN B4Tpa câTBA0H Un KS | MoeHin, UIH Baq A£ 
Moap. KS mor BeNHmoyA. ue ca Ba ad'kui aa cam aa Bonockan | 
â 'PpEA HapTk A HUME HEEOHU, HHU AE HHME CHAHU. UE A BĂNIA 
Boa Hoacrpa 00 au Baa Hekoacu deuopovya on Lecopru 
croaNnkoyA. 3kr  Huka wr cpokurku, mn atv aa ne au 
mouiis ai Sr Ban B6SHH. AHHauurk a MOYVAuH. Wamen 88$Hu an$me 

Baana wr Besesu. n Paqcoya crap wr PSucr. n Hoo Same 
Anphknre n Ilaaron. cor BSibrau. n Nekura cor Rannnurp | u 
Tiwgru wr Baunnuei, atacă MzpTopucnm LH N4HTp8 KpEAHHua 
ka nove ArkueTeae Ka ca die Ac KPEAHNUZ CA cz (pie. 

EAT =r3pai. akm, Gem. n anu. 

6 puneri de deget. 
Hărtie; acta Stânca -Roznovanului, laşi, 

109. 7117 Ghenar 22 (1609) Iaşi, Costantin Vodă Moghilă în- 
tăreşte iui Nicoară Prăjescul visternic schimbul luând jumătate de 
Stolniceni de la T. Calapod hănsar şi dându-i Boldeştii cu vecini şi 
seliştea Sirbii şi locuri de 5 case în Oaceşti. Se face zvează (legătură). 

Hw Bocmanrun  Mornaa BoeRoad. EXito MAcTi renapa 
BEMAN MOAAARCKOU. WX IIPÎHACUIH (IDEA | HâMH. îi NpEa, Rautu 
goakpu cavra nam Toaqtp KasanoA. Bea Xaticap. ct Ilarpauko 
Kaaanoa. Euvk nzTpv | BU& CTOAHUK. H cz cRonmu Aku, 
Tuwprit un Ganhka. mo HX A0EpON EOAR. HEKHM HENONVKAcHu |
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AHHNpHeHAcBaHn. n cargopuan uau'kuu ca Haui B'kpnin noakpun, auz Hukoap npameckva | Beankiu ancrikpnuk. n Adau Wu nu Hntoap Rea gucr. caer pâgete GOTiunv.-u akaunuv | wr Spuk EX Hmaa 34 IIOTROZEAcnie. wm SlatăaH Apa BOEROAH.  noas&Hia ce4o wr Groannu'kun | na Gupkm. un ca EDEA 34 manu 3 Gu- pr. u ca FAHH EpOA Sa Manu ua fSTotu II Spueaeipina. ra c 30E£T | 40 nhcv. n ca BO4OTAMH. puBHHAH. Ha pvanu Guptr, H CZ TIoAoRHHa Wr par a ckio. ro scr | n ez CAAOBE. n cz OUMIpENIE. vi ca pane n ca Re APASA (sic) uro ecr 34 LE ACEAHiE mom cea | „ 4-Hâm Boa'kpun Hukoap BEA BHCT, 444 "Toaaepoau, Kăââav (Sic) u cnogeu TO BHUINHcanu m, aber | 3ă m'berv, co MIPAgoR  WwWrHunv, n keneen WT Er npatuţ HOHRHAiĂX,  uro HAIdET, Bă KEO | ceo BOAAEIHH ca Bacu cv ckan n ca crae u CA MAHH, n ceaun, Gupain uro scr No Aa TOT Xorap | n ca cmanoae, “To $ goaccr Gvuanemr'bu, n nau m'Berv.- sa nem APAN. WP ce4o whuetin uro ser | an. vene Pâai cre VIOPCKHX. EX ECT v Roaocr Pomanekou. n TAkORAEgpE TARE NOToRAHAHc ww | TIpEA Han, n rocmagnau MERAV HHmu c&'k3. Koropiu na NHX EZcXomer Rz3Bparu | ci Bnuunncanna. H3a'kuiă. pa N-bha &p'kateha. nau ea H'bnt Ann B24, Koan | To? Ad Nosacr ag'k cre WPepekHX. 5 anko, Serpoenie n MAORanie n KEATVIdAV | Baaer ca CATBOpH'TH. ua Tor, asker WURDOAE CBE 44 HA4ET. nA4TuTru ca Bu. une MH EHA'RRue |! mea ua 40 Epo &oanou n AAroAHoe n3sm'khehiz, u TOKMEK H 'Toa c'ksanie | 4 MH 'TakwkAepe. n ww ac AdAH. H NoTEpaanat cun naum BHUINHcannomv  Boakpunw Hukoap” Bea BHCT. | PO4 BHUIENACANHA MO40EHNA cea wm Groannu'kuu. n ca: RBYA Sa aan. v Gupibr. n Apvriu mhkerw | sa MAH, Ha no'rouu, Ilvpuraepua, ae c HMENVET 40 muck. u ca CAAPEE H_ că pzBNHun 4 ca BOAOTII puB- HHMH |. H cz par wrp pane Gup'kr. n ca cOunițiiehie. n ca BIC XOTAp. n npukoa. 'rouv MEACEHHV ceav. kako | Ad £c7 emr H GT tac pur. H WTuHuv n NOTBpaKAcnie ca eacem AOXOA04. H HI Ad c He vmnuaer. 
. | - MHC Y tac Bare apar reg... K& Rocranrun mornaa BOEROAq | —- Hekomarao Crponu Rea asrei vuna n HCkâaa 

Sunhu're £48 Spun - Pecete mică în ceară, se citeşte: | Grponu ară T Io Rocranruu iMorhaa BOEROAH, -
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Iw Costantin Moghila Voevod, cu mila lui Dum- 
nezeu domn țării Moldaviei; -adică au venit înaintea. 

noastră şi înaintea boiarilor noştri sluga noastră Toader 
Calapod vel hănsar, fiul lui Patraşco Calapod, nepot lui 
Petru biv stolnic şi ai săi copii Gheorghie şi Elinca 

de a lor bună voe de nime siliți nici învăluiți şi au 

făcut schimb cu al nostru credincios boiarin pan Ni- 

coar Prăjescul vel vistiiarnic şi dat-au ei dumisale lui 

Nicoar vel visternic a lor diteaptă ocină şi. moşie, din 

uric ce Pau avut ei de întărire de la Alexandru Vodă. 

jumătate sat din Stolniceani la Siret şi cu vad de moară 

în Sireat, şi cu un vad de moară în apa Pârceleştilor, 

unde se numeaşte la Piscu, şi cu bălți de peaşte la ţăr- 

murile Siretului şi cu jumătate din râtul cu făneațe ce: 

iaste şi cu livezi şi cu curături și cu răbnice şi cu tot 

venitul, care iaste spre folosința acelui sat. lară al 

nostru boiariu Nicoară vel vistiiarnic a dat lui Toader, 

Calapod şi fiilor săi mai sus scrişi loc pentru loc, a 

sa direaptă ocină şi cumpărătură, din ale lui dreapte 

direase, ce le-a avut de cumpărătură, satul Boldeştii, 

cu toţi vecinii și cu baltă şi cu mori şi seliștea Sirbii, 

ce iaste lângă acel hotar şi cu hăleşteae ce-s în ținutul. 

Sucevei; şi iarăși loc de 5 case din satul Onceşti, ce 

iaste lui cumpărătură pentru 100 ughi, care iaste în 

ținutul Romanului; şi aşijderea astfel s'au tocmit de- 

naintea noastră şi au pus între sine legătură, care din- 

tru ei ar vroi să întoarcă acest. mai sus scris schimb 

în oricare vreame sau în nescare zile fie cândva, acela 

să dea 200 ughi. şi ori ce aşezare și milă. şi cheltuială 

va fi să se facă întru acest loc, usebi să aibă fot a 

plăti cu biciuluire: Deci noi văzând întru dânşii şi de 

bună voe şi pașnică schimbătură şi tocmală şi acea 

legătură ; iar noi aşijderea şi de ia noi am dat şi am 

întărit înşine la al nostru mai sus scris boiarin Nicoară 

vel visternic, acea de mai sus scrisă jumătate sat din 

Stolniceani şi cu vad de moară în apa Purceleştilor, 

unde se numeaște la Pisc şi cu livezi și cu râbnice şi 

cu bălți cu peaște, şi cu râtul din ţermul Sireatiului 

şi cu curături şi cu tot hotarul şi venitul acei jumătăţi
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de sat, ca să-i fie lui şi de la noi uric şi ocină și în tăritură cu toate veniturile; și altul să nu Se ameastece | Scris în laşi la anul 7117 Ghenar 22 Costantin Moghilă Voevod. Stroici ve] logofăt a învățat și iscălit 
- Stroici logofăt Să i se facă lui uric —- Nebojatco Hârtie, acta Stolaiceni-Prăjescul plic VII 1. In dos stă notă veche: Na cea eToaNnnukuu wm Kaaanoa, = pe satul Stolniceani de la Calapod, Apoi alta: „pe partea de sus gumătatee, 

  

110. 7117 Ghenar 23 (1609) Iaşi. Zapis prin care marii boeri afirmă că s'a tăcut schimbul între T, Calapod, care ia Stolniceani! de 
jos, şi dă Boldeştii şi loc de casă în Onceşti şi Sirbii, 

Ero 43 Ergonu, BEankiu 4croder, n Yprne geatiriu ABOp NHK  Aoan'ku 3EMAUH. u Ilzrpauuno BEAHKIH | ABRopuuk ropiki SEMAH. n Hanuka Yeraan n IpakZ44E  Gâuagckin, n Knphua vmuTpaku Beau | Kin uocreanuk n Tkurk BREAHKIH ciia Tag. ii Hak geanriu MEAtAHnuăp. n Gonomon | &Topin aoroder, n Tou- dan Katouap. n Ilpokon ucr, u Nzapanzciva AEOpHuk roaornit, H Aa Boak | AROpNUR Rue n Eacuaie AEOPHHR Gng_ ui Avva Baaue CVAXap Bue n Tuwprie Eaame AEOpHuk Bugum, n hpah KOMuc. u (Hnyanatcnva XH'PHHUap. n Tecoprie BEHE NpaK2448 WP- Xenckin | n purogie Ileana Sp'kanur. ce'hakreaceraSem ca cdi HAHM BANHcom, Kako HpiiAstu'E | pa nam Haaanoa Tosa BEAHRIH XaNcap. n cz ckonain A'kmaiu, Tecoprie Rasă noa, n | 6- AHHka no HĂX ASEpOR oaie HHKHM  Henonva en H CA PROBHAH H3akunt ca mau | &par Hnoap Ilpaeceva RE4HRiH eucritapuuk. Tă Ad4H GO0HH ung npagaa GOrhunv n 4 'EAhunv | rioaonuna cea wT Groannuann enuinaa MâcT Y goaccr Gvuanckou. na Guptr, H Că BpYA 34 Mann |v Cupru ca EAHH RpSA, sa man H4 NOTOLH rivpuracipHai ee cr HMEHVET A0 nuckv n ca | Baaraan PHGHHANH Ha pvann Cuphr. CA MO40RHHA wr uacmr sa cb ATO CT H ca caaoge |n cz WuHiţienin n ca. PHEHHUE, W ca BE 
ASA. To ter sa rogotanie, TOMV ce40. a pap nau | Hukoap 
BHCT. Aaa Ha u3av'kui sa HSA'khv ceas BO4AEipiu. u ca eaci 
cvekan n ca cmag H Manu | n cet cupein v Toro YOTÂpA 
Ii CA CTARORE BA moro Bo4ccr Gvuagckou. un Naku | abc aa
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NET ACA H CE MANN. HU CR BEC HIpUXOA, WT ceao wHuripin $ 
Bonocr Pomanckou. Wro gem emv | npagaa KnSkHo 34 cre vrap= 
CEHĂ. H TAKOWAEDE CHILE NOTOKMHANC WT DEA HAM H MOCTA- 
BHAH | AME%AV HHMH. cE'R3 aie KTo H3 HUX MAH GOT capOAHUR 
HX nokvenrek n Bzckower Ea3BparuTH | cita mToRMAAo HU H3- 
m'kiin,.. wbkoraa aa H'koe Bp'kmena. Pa Ad Ec HogHHeH Ha 
EpakAaTu | ae cr'k vrapeku. n Tao urs EVAET Scrpornie, 
H cHAoBanie. H KEATVIAA EVAET ci | cameopiru. wkoao ore 
AM'RCT. VHpoAi. CBE Ad MMArT NAaTuTu ca Riu, Ho mn vauarkk 
HX ACGgO | Eoaoe 'Tokăie Hu adroatoe H3mkienie. 82 mom n. 
MH HA BEAHKOt B'kpv NpHAoăHiy. H Hanu | Neuer zece nauenv 
Sante, n 43 cam auoT KZMZBALu NHCAA, BAT =+ap3i re kr, 

Grponu awrdr (pecete). Wp'kke uckaa 
Ilarpauko BopHuk Hckaa (pecete). 

43 Rupuua uckaa Lianr“k. cnamap (pecete) 

43 haankă nckaa (pecete) HazkpznackSa Bopiuk (pecete) 

Adecă eu Stroici mare logofăt, şi Ureache mare 
vornic al ţării de jos, şi Pătrașco mare vornic al ţării 
de sus, şi Balica hetman şi parcalab Suceavei, şi Chi- 
rița Dumitrachi mare postelnic şi Gheanghea mare spa- 
tar, şi llea mare medelniciar şi Solomon al doile logft, 
şi Trifan cluciar şi Pricop visternicel şi Năvrăpăscul 
dvornic de gloată, şi Dan Bolea fost dvornic şi Vasile 
fost vornic şi Lupul Balșe fost sulgiar, şi Bran comis, 
şi Mihailescul jitniciar și Gheorghie fost parcalab Or- 
heiului şi Grigore Scheianul ureadnic, mărturisim cu 
acest al nostru zapis cum au venit înaintea noastră 
Calapod Toader mare hănsariu și cu ai săi copii: 
Gheorghe Calapod şi Elinca de a lor bună vreare de 
nime siliți nici învăluiţi şi au făcut schimb cu al nostru 
îrate Nicoară Prăjescul mare vistiiarnic; aceia au dat 
ei lui direaptă ocină şi moșie giumătate sat din Stol- 
niceani, partea din sus, în ţinutul Sucevei la Siret şi 
cu vad de moară în Siret şi cu vad de moară în apa 
Purceleştilor, carea se numeaște la Piscu şi cu bălți 
de peașşte la țărmurile Siretiului; și cu jumătate din par- . 
tea de fânaţ, ce iaste, şi cu livezi şi cu curăluri şi cu
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răbnice şi: cu tot venitul, ce iaste de petrecania acelui 
sat; iar fratele nostru Nicoar visternicul a dat lor schimb 
pentru schimb satul Boldeştii și cu toți vecinii şi cu 
hăleșteu şi cu moară şi seliştea Sârbii în acelaș hotar şi cu hăleşteae, în același ţinut al Suceavei; şi încă loc de 5 case şi cu moară şi cu tot venitul din satul Onceştii în ţinutul Romanului, care îi iaste lui dreaptă Cumpărătură drept 100 ughi. Si iarăşi aşa s'au tocmit denaintea noastră Și au pus întru Sine legământ ci „cine ar întoarce această tocmală și schimb cândva în 
nescare vreaim?, acela să [ie culpeș a întoarce 200 ugti; Și asemenea care va fi aşezarea şi sila şi cheltuiala ce se va fi făcut în jurul acestui loc, usebi tot să aibă a 
Plătire cu biciuluire. Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală şi paşnic schimb întru aceasta, și noi spre mai mare credință acățat-am și a noastră peceate la acest al nostru zapis. Şi eu însumi Başot camaraş ani Scris la anul 7117 Ghenar 23, 

Stroici vel logofet (pecete); Ureache iscal (peceate). „___ Patraşco vornic a iscălit (pecete). Eu. Chiriţa am iScălit; Eu Balica am iscălit (pecete).  Ghianghe spa” tar (pecete) ; Năvrăpăscul dvornic. 
şi sau tălmăcit de Evloghie dascal 1t 1765. Sept. 3, 
Hârtie ; acta Stolniceni-Prăjescul plic. V. 1. Zapisul acesta de măr- turle al marilor boeri capătă un interes deosebit juridic prin lămuriri ce dă asupra Zvezaniei sau a legământului, ce și-au luat părțile î Curmarea pârilor pornite de una din părţi contra tocmelii și aşezării stabilite asupra schimbului, Este o deosebire între svează şi ferde: Cartea domnească precedă zapisul boerilor divaanişti, ori trebula să-i urmeze? Domnul confirmă actul de schimb la 22 Ghenar, și borril îl îacuviințază cu zapis de anatora în 23 Ghenar. 

E a 

III. 7717 Aug. 25 (1609) Iasi Constantin V tată 
i . odă Movilă în “în Solia, Nicoar oraiescul mai multe cumpărături şi schimburi tacute ni, Purcele ăti gl deştii şi 320'ughi, ?* Crătieşti şi Romaneşti, dand Cariigii și B 

MMacrier Roxie mu Hw Kocvanrun iMorhaa RoGgoAa FenAPE 38EMAn MOAA 4&ckou. 3U4M 
r'ro u EHUTO unu HCCHUM AHCTOM HauHm, BCAM 4 HEM RASPHT Han ursuiu ere ScanuiuT. ww npinacurk np6Ă
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Mame: H BEA, ScHAH HaLiHA MOAAdRCKHMH BOAEBH BREAHKHA H 

aa | anmn. kwkruuk Hacraciă. Azuia dăzretauia AerSeTa n cuoe 

că ASmnTp5 n TÎNApORHR. UâuIHHK. M cecrpu AX Mzpuza n BuaSuka 

Hi Toaepuua. enSun n npkwnSuu tpzubn nSpueaeekSa. no HX ASEpon- 

HOAH -HEKHM HEnNSHSAAEHH. AHHNPHCHAOBAHH. Hi H3avk | HSan co 

npagss wruun$ n AEAuinHS wi HenguBuaie ur țimaa npkAaa HU 

KpăultH nSpueneckSa. wTr cTaparo H ACEparo SaeBanApa ROEECAH. n 

wWT DpHănaie '84 noTrapaaenie u sa nSnemno n u3avkuS uTo HAaan 
Wr MaaAar6 Credana kocgoat H wr SIAeBaH Apa | ROEROAH CA Han 
aEpnin Roakpnu nna Hunoap NpăKEecRSA Renutiu Bucrkpunk H Adau 

MS usmknS noaczuna w'7 ceanrk Ispueieuinm na Gupkr. nula 

RCACBHHA OTE Gupkr. u ca pa Ba MANN S cHpET HU Ra NOTOUU 

ceda Hspueaeuina uTro S goawer GSuageten. a Nak | Hukoap ener'kp- 

HHK Aaa Hi nsmkunS Sa usmhknS noaceuua wm ceao Kpzarun u'To 

aca$r Kpaanuu SIgpaamS n cz cScHAH. H ca MAHHH uTo S Boaccr 

HEAMGUKOH. UTo €Ecr EMS RHtSNAEHiE. WT HeNpHBHAiE. KSNEXHo _uro 

HUMAA WT EPANOUHBUIArE, pPoAHTEAE renABAm | Epemia Boekoan. a 

STO BECXCUIET WT HUX HAH WT CAPOAHUILH Hy pasopur. Han nepSunT 

Cl HAUrE TORMEX, WHH Aa HMAIT AATH pu SropcKHy paati K&EaTo- 

taie ceao Kpzanyi uH paAH cScHAH H Manu. H TAKOKAEp To EZAeCP 
CETRopHT KeaTStaaS ua ceaS liSpueaemin | iu Aa umar em naa- 
THTH, TEAM paăn. KAKO AA 6CT AS H WT Hac ca RZCEM AXA, 

H WTOM MARAR NpIHAPILI E Mpea, 'HaMH. H NBEA, Hamumu g0akpne 

caSra Haui ToaA€p Kananoa, BEA kaHeap cra Iarpanike Kaaanoa, BBSK 

Vagpua Baaansa, nphkănSk Ilarp$ ceroanun, H ca ckoHmMu | AETatn 

Tuwprin n Eaunkă, 110 Hy ACEBOR BROAR HERHA HENGHSEAEHH ann= 

PpHeHaoganu ui czrRophat u3mkhnS ru că Ham eoakpun na Hu: 

Koap ÎlpaxeckSa aeankin guerkpuut: H Aaau wuu nus Huxoap gncr, 
CROR NpaReb WrHHHS U AkAHuNS WT HCNpHRHAIE 34 KRSNEMHO n 34 
HSMRHO WTO. Han WT Masăare Gredana BROEROAH. i wr Spun aa 
norapzxâenie uro UHMaan WT FIACĂAHABA BROEROAHN. NOASBHNA CEA 

“ae e nmenogaa TpnkSr5pu rAe Sua iparouue un Cnauwu MIO Ă6RE, 

1 rA€ Bha Ac Ilerpa €ToAHHkA. 4 căAa Hmenserca creannuanin | 
ua Cupkr 8 goacer cYuakcken, n cz EPOCA, 34 Mann $ Gupkr u ca 

Moacguua wr ApSrin 69Sa, 3a Mann uTro c umenSer Ac nHeRS Ha 
noreuk nSpusaetpiiai, H Că BOAoTamH, pHBHHA, Ha pSauu Gupar. 
H C% NOACBHHA WY păT 4 CRHO, H ca CaAcRE H Ca Wunwienie H ca 
AXWBHHUE H ca BEC | AOXOA UTo 607 34 roAcBaAnie, 'ToMS ceas, A 
nau Bcakpuu Hukoap Rue. Adi ToaA6pS Kaaânca, Bea Xăticap n
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CHOREeM ero EHiuenicaunny, nsm'kHS 34 nam'kus, CEO HpARoR WT- HHHS n KSnexne. wp Henpuguaie KSNE:KHnuy. uTo HMaA wP POAnTeak rent Epemira RoeRoAa, ceno Bo4Aeipiu | n ca Eăchk cSchau n ca CTAR H cz Mann, n ceanuk CD&BIH uTro ecr NOAAH 'ToT. YoTap. n e cTaRcke UTO 8 BRoaocr eSuaRcăou. n nakux MEero 34 nem ACAU wr Cea G)nueiu 4To EcT eMS k$nemno za CTo Sr. ufo ecT 85 koaser poMancku, n Take NOTOKMHAHe wr NpEA, Hamn. H nocratnAu | MEXAS uumu ceka KOTopiH Hs unyk BĂCĂOIHET BABRpATHTH CX RH- WENHCanHa -H3mkuenia aa N&koe tpkmenr nau az HBKHL ARH Bza- KOAH, "TOP Aa noAacr ABA cre Sropekuy. n eAuko Scrpoenie n CHAoBanie un KeArSraas HĂAET ch careophTru Ha 'ror MEETO. Wkpoeate CEE A4 Hmaer | naaru'ru CA BHu, TEM paai kako Ăd ECT EM8 u Te W'T Hac cz Rzcem ACXOAOM. H WwTWM. NakH NpiHAE npinae (sic) npea, HAMH H TIPEA, Hauiumn Bo(ta)pu. nau RiJiilEenHcannin goakpun nana Hukoap npxxeckSa E6AHKHH BHcTepHuR. H npuuecax EAnHH Bannc wr KH'krun& pScka Arkua FINTHAUNH. ENSRA fi&pam | X&aăSueckSa, tao Ba 3BUa: WHa W7 Hamuere Boatkpuna Hukoap IlpămeckSa Rea her. cro n CEAEM AecaTr Sropekuy, S saem, u NOCTaBHUI'k WHa BakAaA, MOACRHHA CEA WT Epărieiin ue $ Rowe cSuatckon. A0 Scnenie BUG, HHO KOPAA BHCT Ha AHZ a WwHa une MOPA4 EH Cata. none | nonkâbunack en GANO că- rp'kulenie so nok'kraa CA EAHH RHSK Maka cn ue Hm'kaa npExAe, Vă NBHWAN Hă AHz Azueph fInacracix mena Hwnaumko wr MăSurkuu. H cecrpa eX Hpuna xena Toaaep. u Xorku't aparnru nusu TH. pe Sr. un ne umana wp "AC &parh'ru. | norom un wuk NOTOKAMHAnc cz Haulero &oahpuna Hukoap nea BHCT, H EWpe Mau Aaa HM cf SropekHy RA Tuy EHiuenicannuy nusu, wp NpEA, Hai. 4 wnk R&sAaula Ha- IuHEMS Boakpuu8 "rea DOAoRHHA wp CEA EpăTIEmin ca RaceM KAKO AA HE HMAST WT caAa unire &p4THTru. wr HenpnBuaie | ue nmaan 34 H3MBHS 4 sa kSnex WP MAaAaro Greana BROEROAH. H wr Spuk 34 NoTEpaXKAenie wm flaeBanApa BOGBOAH. km pai Kao AA ecr em H TO WT Hac ca gecem ASKXOACA. H WwToM TH pina npea, Han H DGA, HauiuMu Boakpu. ASmnTpa toanznkcă | n Azuia ex Rperuua Gaatonakcă. ne HX ACBpOH RSA HEKHM HEnoHS%Acenun  anunpH= 

cAS%eBHouH uro umaa wm Ierpa EOERSAA noaoRHHa ceas Pomxneuin. TpETaa uacr u ca META 3a CTAE, H Sa Mau Nă vepha ] ROAk uTe S Boacep HeMeukon. a nm Ekure BHKSnaenie tr Hwhauiko AHHra.: cut Ganomia KHSk Epum npkwusk Mzpunu. wr HenpHEHAIE, 84 pasAa- AEHIE. UT9 Han Baga HY Azpena wp CTâpăro Gre:pana BOEEOAH. TA
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UBOAaM Hawemt grkpnom$ BoakpinS | nus Hukoap IlpaeckSa Rea 

ROMS &nerkpuuk$S 34 ro Hu NET AEcaTr: Sropekny. ÎN Banaa'TuAn HAM 

HenAzBA, TEM PaAi Racu Tinu Ruulenucanin w'rnunu. Ad CT HANl6eMS 

RuinepeuennomS poakpun$ nus Hnkoap npămeckSa BeanromS uceT'kp= 

HHkS ui wr Hâc Spik n wrHuNS | Hu noTBpaXAeuie cz Bacem A0- 

Yoaem ems n akum ro. n wuSgarom 4 npbwnSuarom n upait- 

pk&'rom. n BZCEMS poAS er KTo:c EMS H3B6per Hankaunii Hen6- 

pSmenno eM8 HHoAnă Ha ERKH. ă XoTag TH EHIENHCANHAA, WT= 
HA N WacT 84 WTHHHH. Aa €cT Wr ScHk | cToponn no cRoHMM cTA- 

phâm XoTăpi nokSAă H3 BR'ERa WăHgaan, a Ha To ECT Ekpa baner 

renkamH &huienucaniaro mn Hw KHocvanrun iMornaa goegoan. n akpa 

Botap Hauiny. &'kpa nana Hucropa Spkke REankaro Agopinka. Acat'ku 

aema. R'Epa nana [lerpauiko REeankar | ABopnuta roprku seman, B'kpa 

natia Pawpriă npBKBaaBa YorHuesare, Bkpa na Granncaag un Bukoa 

npăkzaatu Hemeukik. &'kpa nna Manoae n Hwnarmno Aeka nparzaaărt 

Pomanekuy. &kpa nana Hea Baanka rETAANa H Npătzaaia GSuagcgare. 

e'kpa nna Kuguuu | ASmurpakin nocreanuka. gBpa na Lenrn enarapk 

Ekpa nua Kapzumata uamnuka. REpă nana Bacnaie Aoaerickiu CTOAHHKA 

gkpa na RopoTrapk Romhca. n BEpa EZCRY BOIAPOR Hat MOAAaB- 

CRHĂ BEAHRHŢ H MaAHy. A 119 HALA XHBOTE H renABAHIE | Ko EZACP 

TEDAPE WT EPATIX HailiHk HAR WP Ak'TH HâUIHX HAN WT năâtutr poA$. 

HAH DAK BEGA, KOPA BE H3EEPETP PCNApA BHTU HaUlEH 36MAH MWAAAE- 

crEn, TOT Bi HM HENopBInHA Haerio N9TRpzXAetie. HA dAEBi HM Asâti 

n SrepzAHan nouTre cST” EMS Mpa WTPHHHH, 1 C&TECpeNn | Ha 

CBOHY npatuț n nuTomuk Komaru a Hai BSamiu Kpbucer. ni NOTRpRA 

Aenie TomSs gzcemS Brienneannom$ geatau ec em$ B'kpnomS u 

nourerennomS goakpuH8 nu8 aSnovya. crponu BEAHKOAMS aoroder nncaTu 

H Hauite near npug'kaaru KEN uePHRHOMS aucTS | namemS. nucaa 
Apceuie nEROMAPKO. $ Iacoț BATO =r3p3i MCUA. ABPSCT, KE AHN. 

ă Hi Hekaa Gegony 

În dos: Spuk npe IlSpueaewu Awrodber. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Ie Constantin Moghila 
Voevod, domn ţării Moldaviei; știre facem cu această 
carte a noastră tuturor Cui pre dânsa vor căta sau ce- 
tindu-se o vor auzi; adică au venit înaintea noastră și 
înaintea tuturor alor noştri moldoveneşti boiari a mari 
și a mici, cneaghina Nastasiia, fata lui Mateiaș logit, 
și fii ei Dumitru şi Andronic paharnic şi surorile lor 

Surete şi Izvoade, vol. XĂI. 12
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Mărica şi Biluşca şi Toderiţă nepoți şi strănepoți lui Crăciun Purcelescul, de a lor bună vreare de nime siliți nici învăluiţi şi au schimbat a lor direaptă ocină şi moșie din direase, ce au avut străbunul lor Crăciun Purcelescul de la bătrânul şi bunul Alexandru Voevod, şi din direase de întăritură și de cumpărătură și de Schimb, ce au avut de la tânărul Stefan Voevod şi de la Alexandru Voevod cu al nostru credincios boiarin pan Nicoară Prăjescul mare visternic şi dat-au lui schimb jumătate din seliștea Purceleştii, la Siret, jumătatea din jos despre Siret şi cu vad de moară în Siret și în apa satului Purceleştilor, ce-i în ținutul Suceavei; şi iarăși Nicoar visternicul dat-a lor schimb pentru schimb ju- mătate din satul Cârligi, ce se numesc Cârligii lui A- vraam, şi Cu vecini şi cu mori ce-s în ținutul Neam- țului, ce iaste lui cumpărătură din direase de cumpă- rături, ce au avut de la Sfânt răposat părintele dom- niei meale Eremia Voevod; iar cine ar îndrăzni din ei Sau din rudele sale să radă lor sau să strice această a noastră tocmală; iară ei să aibă a dare 150 ughi pentru cheltuiala satului Cărligi și pentru vecini şi mori; şi iarăşi ce se va fi făcut cheltuiaiă pre satul Purceleşti, iarăşi să aibă a-i plătire; drept aceaia ca să-i fie lui şi de la noi cu tot venitul. Şi într'acestea iarăşi au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noștri boiari sluga noastră Toader Calapod vel hănsar, fiul 

priţi și au făcut schimb iarăşi cu al nostru boiariu pan Nicoar Prăjescul, marele vistiiarnic, şi dat-au ei dumi- 

. a . 
3 

3 lau avut de la Alexandru Voevod giumătate sat, unde sa chemat Tricuturi, unde au fost Dragoş şi Simeon Juzi, şi unde a fost casa lui Petre Stolnicul, iar acmu
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de moară, ce se numeaşte la Piscu, pre apa Purceleşti- 
lor, şi cu bălți de peşte în rovinele Siretiului, şi cu 
jumătate din rătul de fănăţ, şi cu livezi și cu curături 
şi Cu răbnice și cu tot venitul, ce iaste spre petreacerea 
acelui sat; iar al nostru boiarin Nicoar vist. dat-a lui 
Toader Calapod vel hănsar și fiilor săi mai sus scrişi 
schimb pentru a sa direaptă ocină și cumpărătură, din 
direasele de cumpărătură, ce le-a avut de la părintele 
domniei meale Eremiia Voevod, satul Boldeştii şi cu toţi 
vecinii şi cu hăleşteu şi cu moară şi seliştea Sirbii ce 
iaste lângă acel hotar şi cu hăleşteae, ce sânt în ţi- 
nutul Suceavei, şi iarăşi loc de 5 case în satul Oncești, 
ce iaste lui cumpărătură drept 100 ughi, ce iaste în 
ținutul Romanului. Şi aşa s'au fost tocmit înaintea 
noastră şi au pus între sine legătură: care dintre ei 
ar vroi să întoarcă acest mai sus scris. schimb în nes- 
care vreame, sau în nescari zile fie ori şi când, acela să 
dea 200 ughi și orice așezare și silă şi cheltuială se 
va fi făcut pre acel loc, usebi tot să aibă a plătire cu 
biciuluire... Pentr'aceaia să-i fie lui şi aceasta de la noi 
cu tot venitul. Şi întru aceastea iarăși au venit înaintea 
noastră şi înaintea a lor noștri boiari al nostru mai sus 
scris boiarin pan Nicoar Prăjescul vel vistiiarnic şi a 
adus un zapis de la cneaghina Rusca, fata Anghelinei, 
nepoata lui Avram Hălăucescul, cum a fost luat dînsa 
de la al nostru boiarin Nicoar Prăjescul vel vistiarnic 
170 ughi în împrumut, și a fost pus diînsa zălog giu- 
mătate sat de Brătieşti, ce-i în ţinutul Suceavei, la 
Adormirea Maicei Domnului; deci când a fost la zi, iar 
dânsa n'a putut să dea samă, căci că i s'a întâmplat 
ei o greşală, căci a fugit cu un nepot al bărbatului ei, 
ce l'a avut mai înainte; dar a venit la zi featele Anas- 
tasia soţia lui lonașco din Munteni şi sora ei Irina, 
soția lui Toader, şi vrând a întoarcere acei bani 170 
ughi şi n'au avut de unde să-i întoarcă; în urma a- 
cestora şi ele s'au tocmit cu al nostru boiarin Nicoar 
vel vist. şi încă au mai dat lor 100 ughi pre lângă cei 
de mai sus scrişi bani denaintea noastră, iar dinsele 
au' dat la al nostru boiariu acea jumătate de sat Bră-
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Şi într'aceasta iarăşi au venit înaintea noastră şi înain- tea a lor noștri boiari Dumitra Ciolpăniasa şi fata ei  Crăstina Samoileasă de a lor bună vreare de nime silite 

la Petru Voevod, jumătate sat Romăneşti, a treia parte şi cu loc de hăleșteu și de mori pe apa Cernei, ce-i în ţinutul Neamțului, ce le-a fost lor Cumpărătură de la Ionașco Dinga, fiul Sa!omiei, nepot lui Ifrim, stră- nepot Mărinii, din direas de împărțală, ce l'a avut baba lor Mărena de la bătrânul Stefan Voevod, aceia 

mul lui, ce i se va aleage mai de aproape nerușeit lui nici odănăoară în veci, lar hotarul celor de mai sus de ocine să fie despre toate păr- 

sus scrisă Noi lon Costantia Moghilă Voevod şi Cre- dința boiarilor NOştri, credința dumsale Nistor Ureache mare vornic al ţării de jos, credința dmsale Pătrașco mare vornic al ţării de Sus, credinţa dmsale Gheorghie parcalab Hotinului, credința dmsale Stanislav şi Vicol parcalabi de Neamţ, Credința dmsale Manoilă şi lonaşco 
Leca parcalabi de Roman, Credința dmsale Isac Balica Jhetman și parcalab de Suceava, credința dmsale Chi- 
rita Dumitrachi postelnicul, credinţa dmsale Ghianghe Spatar, Credința dmsale Caraiman paharnic, credinţa 
dmsale Vasile Lozenschi stolnic, credința dmsale Vo-
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rontar comis, și credinţa tuturor boiarilor noştri ai Mol- 
daviei a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă şi 
domnie, care va fi domn sau din copii noştri sau din 
al nostru neam, sau pe oricare alaltul Dzeu îl va a- 

leage să fie domn ţării noastre a Moldaviei, unui ca 

acela să nu o strice a noastră întăritură, ci mai vârtos 

să-i dea şi să-i întărească, căci că-i sânt lui direapte 
ocine și făcute pre ai săi drepţi şi curaţi bani. lar spre 
mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai sus 
poruncit-am la al nostru credincios şi cinstit boiarin, pan 

Lupul Stroici marelui logoiăt să scrie şi a noastră pe- 
ceate să o leage de această adevărată carte a noastră. 

A scris Arsenie Nebojatco în laşi la anul 717 luna 

Avgust 25 zile. : | 

(pe cută): şi a iscălii Stroici logofăt. 

Pergament foarte bine păstrat şi scris foarte frumos de marele cali- 

grat al timpuiui Arsenie Nebojatco, Pecetea legată cu şnur roş: ș (Macri 

aie Iw Rweranrui dllornaa BOEROAA PCNApZ BEMAH MOAAAECKON. 
- Cap de bou. , 

Acta Stoiniceni-Prăjescul (Fălticeni). 

112, Fără dată (c. 7119) falş. Constantin Vodă Movilă dăru- 

eşte lui Pătraşco vel logofăt sătele Dămilenil şi vâriul Başăului 

pentru slujbele sale şi pentru că a dat 2 cai în treaba ţării, şi 300 

ughi, - | 

(A)acwin cacieto an Vu Bocranmrun Mora Borgo, ren- 

ADZ BEMAH MOAAABCKOH. ANA | Atennvo unim Hccha AHcTOM Ha- 

AUHA. ECAM KTo Hă HEM 823057, HAu uTouin. ro ScanuunT, 00% 

Ton HCTHUÎH Haui BApHÎH H NOUEPEHIA EAkpHH DHZ, NATPAuuko 

gtaukin  4orâeT cASXHA | Npago n BAPHO np'kae cronoungiwaro 

MOKOHHAT pOAHPEAte reriagn. Gpemi | n norgoan. H Seman Hawutn. 

4 Ahtc cASKUT HI Ham (ipogon H akpuo n BeMAH Hatmen. pa 

MiH EHAHUlEe Npazo n arkpuo caSKs$S ero WHacBâti €cMH ocoBt$1e. 

Muneio MAcTite Aaa H nsPepzAhan | ca5 607 hac 8 Hauiero 

aemau S moagagckon AB'k cane nana Alimnarnu || u n apby 

BAwERH, BHA, CTAB H Măi H CTAE H MA WTo tr $ nBan'kca. 

To H BOAccP A0poHXockin. uPo TZA ABAX CHAHILE AHmHaehu n 

ep'kț Bawmean Bhao Aaânie H MHAOBANIE POAHTEAL | renagau. epe- 

mie Boegoan, wm * mokouna Îlerpa BOEBoAn. Kaaa Xo | Ana n
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H Hâpaana AauitS npu du Ilerpa BOFEOAG n GHani 'Tae pat CHAHIpe u3 np'kae MpăBo renazcko npheaSue ku OKOA A0poyoni: CKON. H Aaaokom un NOMHAOBagom ES cans FANS pag, ero npaton H B'kpho caS:ag | ApSroe "Aaa "CRARMH 'Tpiu cma Sropekuy, H ABA HOHH AoBpin take cron n AE4 A |] cam Sropekiy uro "tou nush H "Tin koNn Aaanc & noPp'keo  semcraro WT R2AA umane nu 3emn r'kromno HI HEBOA. ore PAAH Hi mos RHUJENINICANOs CHARIIE Anamnaeiu n &p'ky B4WEBu | Kkako pa tem Hătuea$ SHLULEpEvEHo n Bo4'kpun nu$ NETpanuko Bea || Ho Acroder n wm ac qaanit n MAOBanie n MOTEpaAcnie un KSiemno ti Spit n STHuHo ca Bacei ACXOAOM cu8 u ĂATHM sro n tvTHSuarom un NIpronSu4ToAi H LL tpSprkrou u BacemS poa ro |! ro C E418 nsReper H4H BAHKHIH HenopSui eo uua HHKOAHX Hi || a B'kau, H Adau Hi Spun 1po aa H3cTa HA wioRuAu ua Ilerpa ESFBOAH 4 Tuain AR'k cnanult $ FANS XoTap. a canu Spuk po nokasaa Haw Lewpriu das AIE 
A SekSuan wm Ilerpa BOEEOAA. WT | ae “349 Alapr 1â n nenae XOAHEuIECA n Akon XoAn'T || eacrea AFPaECTElH ko Bp'hkae A "2KHA NokounSm Ilerpa BOFROAa nosnaa'kca ue ONIDEBArOM H kort HC AARON nemo na X9AHaHeAa n oa pScerek, a țorap ma rio: 
Hacre'k wm aucu | H3 6Swpu MOHAE Ha AHc hâ BROAcRH MIpoTH 
NpST MumoRmaer nocru În Baurea ua FANE Boaok Ha HnmXe CT H Bepăa un o me m'kema eco Ho 404nun ua ce'kpS n aq mo 
CPOM H Ha Rau... H- 84 AECOA na EAHHA Boamin aunano [IpâB0 
Ha A9Phum "bcu. n WT7 TEAt na noan aa MocToM | Hu na „404H 
H HONSuiai  năeper ace AC0ÂHHo £3cgugou. HBeper na ro |] ps HA 
BO40KH H Ha aocaunu "ZAC ECT usuanu HCTOUHHkoBU. un wp T$- 
A0E 34 mMo(c)rrom n ua ACAHHH Hi naku BEDET 4 Bocrunu mucut, 
i Tipâte Ha cae, Mpăto Hă ropS n nasu | 34 mocrsm no Bp'bi 
FAHHU, Eoaoku H npao na FAHHA £3£p0. rame || napnuaerek W3ap- 
Hâdt4. ui cm TSASae gacrk 34 Mocroa n HA AO4nHH Kat co 
Rok&nacered HMaET nocruţ AHBCHKH AM, pn BEDET Ha rops (tăiat) | 
TpeTukoga. un. HA, Aoanunn TDETHKORA na ropS n 3a mec || oa 
IIPARO Ha Acan 40 H&an'kca "ZAC ECT n cmoan KAMENO d Kon 
CTAR5 ronunoeu H K2 Acanho com CT4e$.., | WKHBaAn. a Ha roi 
tCT &'kpa  uugerg TARAHH  Buiwenucânare || an Hop Bocvanruna 
BortoAa. AMornaa. u &'kpa np'kezaatonaenuy H CPZA nun ragu... | 
p'kke &eankare AEOBHHKA. AoaAniu SEMANH. B'kpa na twpzue Be |] 
AHkaro AEOpHuia Popii  semau, &'kpa Mata Tucopriu NpAKZA4B4 
Xe THuckaro &ipa ij, | va, t'kpa HA Bacuafe KpărckSa npakz-
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nasa Pomancekin,.. 6zuok uawnnka. Eupa una Î[leau... | Bzc'BX 

BOtap HâIDHY MOAAdBCKHX REAMKUY H Maauk ha no ||... | mor su 

emS nenopSiuna. fiere paanie n ma... ||... | keo e noScur pa= 
BopuT Aaanie n muaoganit ||... | EzcEk Cru amnn. n Ad Ec7 
npona'br n rrpea'kT ||... | sara tz cemS nerunnomS. ancPS ||... 

| iueaa Apcenie  Hecoaro, - 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Io Constantin Moghilă 
Voevod, domn ţării Moldaviei; știre facem cu această 
carte: a noastră, tuturor cui pre dânsa vor căta sau 

cetindu-i-se o vor auzi; adică acest adevărat al nostru 

credincios şi cinstit boiarin pan Pafrașco marele logofăt, 

slujit-a cu dreptate și credință sfânt răpousatului părintelui 

domniei meale Eremiei Voevod şi ţării noastre, iar acmu 

slujeaşte noao cu dreptate și credinţă şi ţării noastre; 
Pentr'aceaia noi văzând cea cu dreptate şi credință 

slujba lui miluitu-ne-am înșine cu osebita noastră milă 

datu i-am şi i-am întărit lui de la noi în al nostru 

pământ în Moldavia doao seliște anume Dimilenii şi 

vârful Bașeului şi doao hăleșteae și mori şi un hăleşteu 

şi o moară ce iaste în Ibăneasa, ce-s în ţinutul Doro-. 

hoiului, care aceale doao seliște Dimilenii şi Vâriul 

Başeului fost-au danie şi miluire părintelui domniei 

meale Eremiia Voevod de la răposatul Petru Voevod 

când a mers şi a împresurat Daşeul în zilele lui Petru 

Voevod, şi fost-au aceale doao selişte mai de demult 

dreapte domnești ascultătoare de ocolul Dorohoiului, și 

dat-am şi am miluit lui întăiu pentru a lui dreaptă şi 

credincioasă slujbă, alta dat-au domniei meale 300 ughi 

și 2 cai buni drept 120 ughi, care acei bani şi acei cai 

datu-i-au în trebuința țării, pre când a avut a noastră 
fară sarcini şi nevoi. Drept aceaia şi aceale mai sus 

scrise selişte Dimilenii şi vârful Başeului ca să fie la 

al nostru mai sus zis boiarin pan Pătraşco vel logofet 

şi de la noi daanie şi miluire și întăritură şi cumpără- 

turi şi uric și ocină Cu toate veniturile lui și copiilor 

lui şi nepoților lui şi strănepoţilor și răstrănepoților şi 

la tot neamul lui, ce i se va aleage mai 'de aproape 

neruşeit nici odănăoară în veaci; şi a dat şi uricui ce
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l'a avut pentru acestea de la Petru Voevod, pre aceale doao selişte într'un hotar, iar un uric pe care ni l'a a: 

hăleşteu... (pe unde din veac) au apucat. lar la aceasta laste credința domniei noastre mai sus scrisă Noi |w Costantin Voevod Moghilă, şi Credința prea iubiţilor şi din inimă ai domniei meale... (şi credința boiarilor noştri, credința dmsale U)reache mare vornic al ţării



— 185 — 

căci că noi înşine i am dat şi i-am dăruit pentru a lui 
dreaptă şi credincioasă slujbă. lar (cine s'ar ispitire 
să radă a noastră danie şi miluire să fie treclet şi 
proclet de Domnul Dzeu şi de prea curata lui maică şi 
de cei 4 Evanghelişti şi de cei 12 vărhovnici Apostoli 
Petru şi Pavăl și de câtră) toți sfinţii amin. (lar spre 
mai mare tărie şi puteare a tot ce s'a scris mai sus 
poruncit-am la al nostru cinstit şi credincios dmsale... 
să scrie și a noastră peceate să o lege de această a- 
devărată carte a noastră. A scris Arsenie Nebojatco 
în... la anul... | 

Obs.  Pergament, arhiva Roznovanu, Stânca. Pecetea lipseşte, 
“Uricul fiind dovedit îalş a fost tăiat cândva în divan de-a curmezişui, 
Fabricaţiunea pergamentului, cum şi slova care nu e a lui Arsenle Ne- 
bojatco, cum şi contextul ne arată că avem a face cu o grosieră fa- 
bricare a unui necărturar în slavoneşte şi care habar n'avea de boerii 
timpului; lar cât e vorba de hotare e o mare încurcătură de semne 
de hotară, că nu le mai dai de capăt. 

Patraşco vel lg. apare în vara lui 7119 (1611); iar despre Dașov 
vezi doc. din 7099 Mart 16, despre care se pomeneşte și aici, fără să 
fie crezut din care reiese că expediția asupra Daşovului a fost în Oct. 
1579 (pg. 132). N'avem încă copiate acta Dămilenilor ia Crăstineşti şi 
Vârfui Başăului ca să putem preciza care a fost intenţia de a se făuri 
„acest fals uric cu hotară aşa de amănunțite şi încurcate. 

113. 7119 (1611) Aug. 9 Iași. Constantin Moghilă judecă şi dă 
ramasă pe Dumitra jupăneasa lui Zupco în pâra pornită contra el de 
jupâneasa lui St. Blenda pentru un ţigan. 

Hw Bocranruu  Aloruaa Borgoaa. Băile MAcTito renApa 
BEMAN MWAAABCEON. CKPHCAM | UN AZ IHHp. EVA av BEHHT Ha- 
vie avmun aka. . aacra wvnzikea a 485 Ijlecpan | Ba'bnae. 
AE cav eaSrir naunTrk Ava atkae npe ASmurpa uvnznrkea | 
AV BVNK9. RAY d8VT HHIE UHran AeHnpeviz. Acu tăv ocT pr- 
nzpubun m | docr avar mvann unran Avmurpa. „piTpau'be 
uk$ dșocr aSar aci | Aocae. vu KomnA Ac WUran „pHHAnoH. rap 
Avanrpa a mzpev ii tzp aa avar | ae aa Haraoae, un bv 
avar Su. nanurk avmun kare, cz Xie At dau. acu | bacnawae 
4V BEM. Aa Su. uk .AHPZAVAT. AH 4 MATpa SH. ui cav | 
-MapenTar.. un mw ve epae. Ap ÂVMHTpA. Hă BEHHT 44 SH. 
av pamac | aci sn. atu. ka ca die rap tun rtom'kpnun. Baen- 
Ava ki RayTik avva Mk | 46 ati ava uMranva ui aa uun'k.
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UI ABEMV HaHNVE CA HAHBZ 4 cz nzpa ne | Tpv avbera apr Hi 00 AaTa „pn B'ku. nanurk nopuin Avmnu m'kae. 
renanz Bra'ka VY tdc AT “+âpal. 48 8 

“Heak Haanka xerman Suna 
Pecete desprinsă 

Acta Stolniceni-Prăjescul (Folticeni). Despre neaniul Bleaudă, cum „Şi Zupco avem mai multe știri în Surete II]. Ei erau stăpâni în Tupi- laţi şi Nisporeşti pe Moldova. lată o mică încrângătură: 

Bleandă 
| 

—  Îconaue 

  Grigore, Gheorghe, Ton Bieandă | Nastasia Nechita 
popă =x = Ana 

Isac (Tupilați) Ionaşco 
Bleandă 

Lupul Frăsina, Stefan Hilip 

  

> 
Bleandă os Cazan : =x = | | Nastasia | e | — = 6h. Năvrăpescu 

3 | Satt vornic de _ 3z=50z: „nasi H>u alta poartă 1 Sâse | SE Si E Grozav 
dz a a Ya $ =5 ass 
e 5 | a 

1 Z 
= £ 
ea 
5 
a 
o e _ 

DI 

114. 7120 Noembre 22 (1611) Suceava. Zapis adeverit de boert Cum Dumitraşco vinde cu 120 taleri jumătate din cutul Purceleştilor 
lui Ionaşco ureadnic din Suceava, 

Ge aa Avnnrpauko cena Ilzrpauao 8Hvă Maritau Aro CASHA | BA cam. Ha ceRe CCHM.  MCHA Banc fako TIPOAdXoa M940EH | Ho aa npukvrek cop ceao Ilvpuenei. nam Iconauiko Sp'kA.| Huk cvuackiu 3". Hownauko BYĂVUI H Npoaakom 34 cre Hi AEa aec'Re maa. H AEA Boa. u fpH cita Matia 'okmaas | BRIAN. MaNoRE, nat Epemia NOCTeAHHR, n SnAponuk nz | Xapiik H Avmurpv aug MApKZAAR w7 Gopona un Heak WT nonann. |n Iwnauuke, 4â3apoRnu. n Goaran wp X4NEU. n A vn'Trpauo Tav- 
TVA | n Eprmia cua Toaarp Bea APMA. Hi Ha REAUKO e'kpă | 
dau &4cH  &nuditeanu NOCT4Buxom, Hătuiy Neuaru, Ka | cau 
SAC. n as mona ALA MHcâk. căn sannc ca ge4kuite | Avan-
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mpatuko. cuz Ilzrpamuko Bvk marian acroder | nuc S cSuan 

saro “+âok. Note. KE. | 
43 Hopumira nwcreannk 
5 peceţi în fum. 
„84 cita mokâaa Bta n Hean Maritiutekva 
In dos: Eau3apk kTvavu Nvpueaeip. 44 vr 
AM AAT AV AVAnTpâuikto, BHVK MATEEuIeckVA,. 

lată eu Dumitrașco, fiul lui Pătraşco, nepot lui 
Mateiaş logofăt, înştiințez singur de sine prin acest al 
meu zapis, cum am vândut jumătate de cutu din satul 
Purceleşti jupânului lonaşco ureadnic de Suceava, gi- 

nerele lui lonaşco Buhuş şi am văndut drept 120-ta- 
leri şi 2 boi; şi întru această a noastră tocmală au 
fost dumnialor, pan Eremia postelnic, şi Andronic pa- 
harnic, şi Dumitru fost pârcălab de Soroca și Isac din 
Popeni, şi lonașco Lazarovici şi Soltan din. Hăneşti şi 
Dumitrașco Tăutul și Eremiia fiul lui Toader vel ar- 
maş şi spre mai mare credința noi toți mai sus scrişii 
ne-am pus ale noastre peceţi la acest zapis, şi eu popa 

Diia am scris acest zapis cu porunca lui Dumitraşco, 
fiul lui Pătraşco, nepot lui Mateiaş logofet. Scris în 
Suceava la anul 7120 Noembre 22. 

Eu Eremia postelnicul 5 peceţi în fum. 
„în această tocmală a fost şi Isac Mateieșescul. 

Hârtie ; acta Stolniceni-Prăjescul. Unind arătările acestui zapis 

cu ale marelui uric din 7117 Aug. 25, reiese că Mateiaș logofătul a 
avut şi alţi urmaşi: 

: Crăciun Purcelescul 

  

. Mateiaş vei lg (1546) 

| 
Nastasia Pătraşco 

= x 

Dumitru, Andronic, Mărica, Biluşca, Tudoriţa .  Dumitraşco 

pah. 

115. 7121 (1613) regeste. Pentru Vidra (Vrabcea). 

„au arătat preutul Dimoftie şi cu neamul său Măr- 
culeștii un zapis din veleat 7/21 scriindu că Grozav



Toader de Căliman neamul Mărculeştilor. | Acta Stânca Rozhovanului, laşi. Din Cartea de cercetare din 7251 Mart 20, . 
- 

  

116. 7121 Decembre 8 (1612) Rășca. Zapis de vânzare pila care Isaico comişelul împrumută 80 taleri de la Cazan post. z 0g jumătate din Păşcani, 
, 

Sacra £$ Heauko KO MHUIEAVA AHH zau. „peva 8 ne MHHE MâpTvpuceckS K$ | uzer SăfiHc aa mie. KBM aa AvaT 1, AE Tâ4EpH A€ aa uvhznva Kasan av docr. nocrea | nur. Tor Tă4EpHi AE apuuuTrv. wu N9TpoHHUH. Ac HUME HEBOHm, ut At BSHă 204 | ma. mun aie XBAOXHTV. napT'k ma AC WUHNZ AHN car AHH Ilzuann, WIOMATATE | Ac camu: ui kw mp A cuptr. Un fioa, -ABA24'Top5. Wu kvy TOY EHHHTSA. ka ca Ra aa'k | ge -AHTpasta xorap. n mim nSc su „ACVmu. mana A Sta ae ut: Tonweie 1) | ka ae rw &Wp dn Banu aa sn. Acea aie whniă MEHTopE. NaWTpv ue ka aa HE | Eva ma. nnue Act poasa aid ME. Hnug AUNTpa demecu mac Auucizu | Buna NS miev bar? BHHE AE aveți Banu. use Mân cSc ckpnuu, ACU MH cepe 'Tam | na WH Ape 6 MOApTE. NâN2 aa aua SH KVM dau cSc CkpHc, COWHHă ce die A | mana aSu Ez3au NOCTEANHKSAvU, un kw rom BeHHTSA UE Ba Bu. urnnrpaacrra | mormaaz nr doc npe man atat MăDTVpie Hrwmenva e Ppauna T'gnropie | uu nponrSmenva Bea Awcie, un Grayie FPăloNay. mu Behiamuu Epmwnayx | um Aapiwn. tut Hcaakn CTApEU,, tin "Tor cancopsa AE 44 cianura manacruge | Ppauna. un „MpE Mâpe pranz ueou AEZ aa RESVT duacTă 
cHu,e cR'karhreacravem | 44 ca share. MHC BATW “*3pka. MCUA, 
AEK. ui ann.2) 

, pecetea căzută 
Hărtie ; acta Stânca Roznovanului, laşi, 

A ——— 
1) Duminica Floriilor. a zi 2)  Aceaste mărturisim să se ştie. Scris la anul 7121 luna Dek, 

zile. 

.
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117. Fără an (c. 7121) Aug. 24 Cotnar. Zapis de la parcala- 
ul, şoltuzul şi pârgarii de Cotnar cum Isaico diu Paşcani a împrue. 

mutat 80 taleri de la lucman, pivaicerul cel domnesc, chizăş fiind 
popa Mihail. 

+ Eve aa naprzaava Ac Rorhap tu lilumon woarSava. 
KV “ei | nzprapn. ckpisv. uscra 3anuc atcT$u NpEST, aiva nona | 

Muyana. act Ilzuikann. Ac uuivrva Gvurkaen. npekva av Benum, 
rokman | Ac Borhap nugnnuproa ua Aomneckz „păun Hoacrgz. 
AV | AZBTipHcHT. KVM 4V AdT IOKMAN WTA 305 AE Tattp 
garSun. | a8u Heanko Ac Ilzwhan. n. Aaropie (un a8 doc 
kn)3'Bus nona | Mnxana ac aut BANU. Atu ans av nepnT Hcauno. 
Acu Hâv a88T |'unne NAZTU Banii AVU IOKMAN. UE AY NAZTHT 
nonă. Kzu | 48 docra kaskw. Acpenra Hcanko. mn Av aa 

nonă Touu Îauen Ban n A£ Taarp. avu tokaan. aur av azprrv= 
pucuT km, | pian Hoacmpa Kv cvibarrva cz. bun mau: 
Mape Kpeannuz. | tuu ncukrk mparSaSu. un a avi roman ca 
cz pie, 

nuc $ hornap MCUA Ar. KA AH. 
| 2 peceţi 

Hârtie, acta Stânca Roznovanului, Isaico comişelul de Paşcani 
e amintit în zapisul adus mai sus din 8 Dec, 7121. 

. 

  

118. 7121 Ghenar 15 (1613) Iaşi. Stetan Vodă Tomşa întăreşte 
lui Isaico stăpânire pe jumătate Paşcani, răscumpărat cu 80 taleri şi 
ua cal bun de la domnie, fiindu-i iuat în silă de Isac Balica hatman. 

 Gmedan BoeBOAa BXÎEIO MACTIIO FCIIADA BEMAN MWAAAE- 

CKON. W NgiHAE Np'RA Man, ni NpkA, Haieu  Moaaaeckuiui 

Eoakpu &eaukumu n maaumn. car name Hcauko Kkom. ca În 

Buvk Hate |. np'buonSk Mapviuunu n lairauiS. A npunee np'ka, 
HâMH. HcOUCOR 34 NOTepztAeie | . ww Epemită BOtgoAa. Ha 

NOAORUNA CEAO WT IBIUIKANH. HH:KHâA VacT CA MO40BHHA GOT 09 

Akha. | me Gup'kmrnm. n anogaa. Ham Ca BEAHKOE MAASBOn. 
pekVu BO KOPAA BHa0 pi Anu | BocTanTHii BOEBROAa. BACTAACC 

Baquka XETMan H BA3kA cdi Taa BWIUNUCANHA NOAORMHA | ceao 

Ilzukanu nuXHaa NOA0BHHA U cz NoAoRHHA WT noakua mr Gu- 
DETHAM. CA CEAOX | Er H CZ BEAMKOE ÎNDHCHAOBANIE, H NOMETAA 
emv cum Atckr Taarp aa Bt3 Boak tre |u npnnecourt wn npea, 

HAMU, MH AIOAH ACEPUX i 3a WTHHHH. H BEACH EZ EAHO TAACHO 

EZM | raaua. H ch CE'RALTEACTEOBAUIA, AX BHA0 EMY BEAHKOE
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„ TIPHCHAOBanie | n nomeraa EMY 'Puţ numbkair es Boa'k er, ue TENARAMU Era Stna'kkom a Bnao em$ | npăgaa wrhunv n 7o- AH AOAH AOEPHN. CB'RAETEACTROAIȚU. KAkO BHAo cuv | Beantcoe NpHCHAOBaniE n BhAo cea Boa'k ar. FCIABaMu, SmacrHenţea n AWCT4 | BuXoai. kako Aa uckwnu'r. cepe npagoe wrunnv n aba- HE H 444 renagvma wcim acckr | Tântp ANINA, n eqnn RoH ACEpz pasi Taa np'kapturnna ceo wm lawkanu H ca | ao- A0BHHa w7 noa'bkua me CGup'kriiat. u cz BPVA 34 mana. v Gu pkr. unv PCOABaai TAKORAEpe | H WT Hâc Adu n NOTBpAAHAu cun caSr Hamemv Buwrineannomv Heauko Ko. cz Lun onvk | nadie up'bwouve  Mapvuunnn, n Haitaw. km paan kako AA ET EMS n GOT ac Spuk u NOTEpaK | aetie. ca Back A0xoA0a, «i Hi Aa c"k ne Smnulacrm pka ch Ancrom named, PCRAA peu, MHC $ rac Aro =+apka. re îi, BOHKO REA acroder Su, e Mapmvpe In dos: năukanin wo Grean Boa, 

Stefan Vodă cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei; 'adecă au venit înaintea noastră şi înaintea a lor noştri Moldoveneaşti boiari a mari şi a mici sluga 

un ispisoc de întăritură de la Eremiia Voevod pre jumă- tate sat de Pâşcani, partea din jos cu jumătate din poiana 

de sat Păşcani jumătatea din jos şi cu jumătatea din Poiana între Sireate în sila lui “şi cu mare năpastă și i-au aruncat lui 70 taleri, dar fără voia lui; şi au adus înaintea noastră. 48 Oameni buni şi de ocină şi toți întrun glas ne-au răspuns şi astfel au mărturisit, cum fost-a lui mare silă Şi i-a aruncat lui acei bani fără voia lui. Deci domnia mea Când am văzut cum i-a fost lui direaptă ocină şi atâția oameni buni mărturisind Cum i-a fost lui mare Siluire şi că i-a fost fără vroia lui, domnia mea m'am  milostivit şi i-am aşezat cum să Scumpere a sa dreaptă ocină şi moșie şi a dat domniei meale 80 taleri curaţi Şi un Cal bun pentru a-
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ceasta mai sus zisă jumătate sat din Păşcani şi cu 
vad de moară în Siret. Deci domnia mea așijdere şi de 
la noi dat-am şi am întărit înşine Slugei noastre mai 
sus scrise lui Isaia comișel, fiul lui lon, nepot lui liie, 
strănepot Maruşcăi şi lui Ilieș; drept aceaia ca să-i fie 
lui şi de la noi uric şi întăritură cu toate veniturile;. 
şi altul să nu se ameastece înaintea acestei cărţi a 
noastre. 

Domnul a zis. Scris în lași la anul 7121 Ghenar 15. 
- Marmure 

Voico vel logofăt a învățat. 
Hârtie; acta arhiva Stânca- Roznovanu, laşi. In dos stă scris: 

năuitatiu wp Greban oa. 
Maruşca şi liieş, au trebuit să trăiască pe la 1500, iar fiul lor 

Ile pe la 1540; nepotul lor loan pe la 1580, iar strănepotul lor Isaia 

comişel pe la 1613. 

119. 7125 Mai 24, Iaşi. Radu Vodă Mihnea întăreşte lui Ni- 
coară Prăjescul vist, cumpărătura ce a făcut în Hăsnăşeni, de la ne= 
poţii lui Tălăşman. 

“+ Hw Paava BOtROAA BAÎEIO  MACTIIO FENApă BEMAH MOA- 
Sagckou, 0% mginaoub npka tam. u np'ka, Hauman Boa'kpu. 
cavra Ham. Auaponnik. nnmrapea. Hi Epar er, Lnwgrir | n cecrga 
uk demia cun GOhuoa BHVUNH TZABUMAH A TU NAFMEHHKOBE UX | 
Ijlegan n Bpar er Aaur'k, n cecrpn uk coxinka n... A'Eru. Kpucru. 
RV. THR TA | AXUIMANV. 110 HK AOEGOH BOA HK Heno- 
HVEASIA  AHHNGHCHAOBANN. H IGOAdAu | HX fIpagoto wWrinv. n 
AEAHunv wr Spuk uTo umaan A RAH HX 234... WT... | Borgoai WT 
UETBPZTAă WacT ce4o kzcHăuikun ro c pa3a'Baarr, Ha 'Tpu uacru. 
AB | aacru. mgoaaan. n ca mere 34 Man Hă MOTO ceas, 
H* Că cap. H CA Wuhipenie. 'Taa | ripoaaan Hamemr Boa'kpunv 
Hukoap npaeckva BHcT'kpHuk. 84... | Taatp. cpEBHHY. H BAN44THA 
HAM HCDAZHA. TOE. Pasi Aa Ec cuv u GOT Hac, vwriunS. u | 
NOTBpA%AENĂE CA BACEM  AOXOAOAM Li AH AA c€ HE BMHUIdET, fIHC 

% TAC | BATO “r3pKE. Mâh. KA. 

renAHz pu, 
| Bta ao0roder vu 

Tramrk acroder n Hekaak 
— Mepomamao - - 

În dos: căun uacru wr Xacuzirkiu,.
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Iw Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi inaintea a lor noştri boiari, Sluga noastră Andronic -pitărel şi îratele său Gheorghie și sora lor Fetiia, fii Onciuiui, nepoți lui Tălăşman; şi iarăși verii lor Stefan şi fra= tele său Dainea şi surorile lor Sohiica şi... copii Cristei, nepoți toţi lui Tălăşman, de a lor bună vreare de nime siliți nici învăluiți si au vândut a lor direaptă ocină și moşie din uric ce Pau avut bunii lor de... de la... Voe- vod din a patra parte de sat Hăsnășeani, ce se imparte pe trei părți, doao părți le-a vândut şi cu loc de moară în apa satului Şi Cu livezi şi curături; acelea le-au vândut la al nostru boiarin lui Nicoară Prăjescul vis: tearnic drept... taleri de argint și le-a plătit ior deplin, drept aceaia să-i fie lui şi de la noi ocină şi întăritură Cu tot venitul; şi altul să NU se ameastece. Scris în lași la anul 1125 Maiu 24 zile. Domnul a zis. vel logofăt a învăţat. 
Ghianghea logofăt şi a iscălit 

| —- Nebojatco Hărtie; acta arhiva Stânca-Roznovanu, laşi. In dos stă scris: EAHH vacTu w7 xacuziubui (unele părți dia Hăsnăşeni). Iată urmaşii lui Tălăşman : 

Tălăşman 

| 
Oauciul | Cristea 

| N Andronic, Gheorghie, Fetiia Stetan, Daina; Sohiica, fată pitărei 

Haşaiş „rAe cer XâcHum“ din 1458 Sept. 3 (Ion Bogdana Doc. 
Stet. 1, 35), este întemeitorul satului Hăsnăşeni, din Cărligătura, sat 

„Cu Cucutenii. El era Dragomir Hasniş, 

În NI, 

120. 7725 Mai 24 (1617) Iaşi. Radul Vodă Mihnea întăreşte 
vist. Nicoar Prăjescul cumpărătura ce a făcut de la Calapod diac a unei a opta parte din jumătatea de jos a Stoinicenilor, 

Hw Paasa noecoaa. Bir ACTII TENApA BeMan MoaAdaekon. WE NpiHAE np'ka | namn. Np'EA  Hauinmu Bo4'kpu cavra naw 44404. Aiăk. cua To | Acciu. ave CTaparo Haaanoa. nor AOEPOH E04R nekuu HENOHSAAEH.  ann | Mpucuaogan. n Ip Ad
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CROI. Npagore. wriunv. i. a kAnhuv ww. put. uro iimaau | 34 kv- 
pe n n3mhkuv vw aaaaar Greban Boetoan we uhărka no- 
aceia cena Creoannuanui | wcaaa uacr na Gupbr. n cA uacT 

UTP BpOA, 34 Mann. uTro cr 40 nek. ra noro Îlvpur | ac- 

ia, 5 goaccr. GSuanckou. Ta npoaaa namemv Eoabpnuv Hukoăp 

Ilpaweekva | Encr'konuk 84... Tastp CPEBBBHHX. H- SANAATHA HA 

HCNAZHA, TOP path ad cer mw | wm ac Spit n wrunv n 

NOTEDAXWALHIE. CA ACXOAOA. HU HU Ad c HE Smnuarr. 

renAz pru. - muc $ tac RATO *âpke 
MAH. KA, 

gta acroder Suna o 
[ianr'k aoroder n nekaax 

„i Neoane 

Iv Radul Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţă- 

rii Moldaviei; adecă au venit inaintea noastră şi îna- 

intea a lor noştri boiari sluga noastră Calapod diiac, 

fiiul Todosiei, nepot bătrânului Calapod, de a lui bună - 

vreare de nime silit nici învăluit şi âu văndut-a sa di- 

reaptă ocină şi moşie din uric ce la avut de cumpă- 

rătură şi de schimb de la tânărul Stefan Vodă, din 

jumătatea de jos a satului Stolniceani, a opta parte la 

Siret, şi cu parte din vadul de moară ce iaste la Piscu 

în apa Purceleştilor, în ţinutul Suceavei; aceia au vân- 

dut la al nostru boiarin Nicoar Prăjescul vistearnic 

drept... taleri de argint şi a plătit lui deplin; drept a- 

ceaia să-i fie lui şi de la noi uric şi ocină şi întăritură 

cu tot venitul şi altul să nu se ameastece.. | 

Domnul a zis. Scris în laşi la anul 7125 Mai 24. 

vel logofet a învățat. 

Ghianghe logfet şi a iscălit 
= Nebojatco 

Hărtie ; acta arhiva Stolniceni- Prăjescul plic V, 3, la dos stă 

scris: wTr Spui 34 NOTBOBEALHIE WT MasBanApv Bortoau = din uric 

de întăritură de ia Alexandru Vodă; iar mai jos altă notă: weataă 

aer wm nea cea croannuann =—a opta parte dia jumătate sat Stol- 

nlceani.“ : 
. | 

„Carte de ia Radul Vodă pe partea de gios-din Stolniceni“. 

PO a a ei 

Surete şi Izvoade, Vol. XXI. 
13
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12]. 7125 Mai 31 (1617) Iași. Radul Vodă Mihouea, carte cătră Gheorghe biv dvoraic să aleagă părţile lui Nicoar biv vist. din Has- năşiani, 

_ 

+ Hw Paasa BOFEOAA. EI MACTIIO PeNApA BEMAH MG0A- 
Adăcken. nhimea caSs'k | nam I'ewprie Hg ABopunk. n AdHAMV Bz 
BHanie. 4 Ham c'& Maas Hameav | erkpnomv Boa'kpun. Huneap 
GH EHCT'EpHus. 4% HMAT EAHa uAcr sa Gorun | 9% xacna- 
WDâHH _HHO Npounauc Aa c HâtpannTui, noro tao vapuiun, | ere 
AHCT PENAGMH. 4 TH Mont Pam. Hi hac np'kuniuti ArAH AS6pIi 
CPapu. H | menta. i H36paNuTu TPaa Wrhumr. wm XAcHBUAHu, 
Hi XOTApUTH H 1NIOCT4RHTA | BH4MEnH. n CTAZNH. H NOTOKMUTU ARO 
BAAET Man-cA NBABAOI. 1 110 | sacru Ba'kAogu. AHz. Koan Fe KET Make, s'kphar natur Mukoap gicr'Bphuk | n ca canuan 
EHVKH HMY UTO BBAET. Ad DpHHHCHTU EAHU Von u A | pree MATO RIOT HMATH. 4 GH Aa Ba4eT 34 Anut. Np'kaA, tan. 4 un- 
HHUIH | 4HCT 34 ANA îi MOBVEdaĂ v pvrâmz. i NORHAaHTE KOA 
BHTH £4i AHCTBA. | Ta Ha Batut H HAR HE VUHHHIUH, 

Huc Y tau aA'kT spe. Man aa FCIAHZA KABaA, L-khrk ta aorodem vu. 
—- Taavu 

Io Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei; scriem Slugii noastre lui Gheorghe biv dvor- NIC şi dămu-ți ştire, cum noao s'a fost jăluit al nostru credincios boiarin Nicoar Div vistearnic, cum are o parte de ocină în Hăsnăşeani; deci să roagă să i sea- leagă; pentr'aceaia cum vei vedea această carte a domniei meale, lar tu să meargi acolo şi să-i aleagi acea ocină, din Hăsnăşani şi să o hotărăşti şi să pui seamne şi să tocmeaști cum va fi mai cu direptate, şi să dai Bleandei ZI, Când vor vroi iarăși, al nostru credincios Nicoar vistearnic și cu unii nepoți şi direase ce vor fi având, iar ei să fie de față înaintea noastră şi să le faci carte de zi, şi să le-o rumpi în față şi să-i vezi când va fi lor zioa; astfel să ştii și altfel să nu faci. Scris în lași la anul 7125 Mai 31.: Ă Domnul a arătat. Ghianghea vel logofăt a învăţat. 
— Tăbut Pecetea domnească în tuş roş.
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Hârtie; acta Stânca-Roznovanul lași. in dos stă această notă: 

acastă carte de hotărit scrie la Gheorghie Div vornic să aliagă părţele 
Prăjescului despre Hăsnăşiani, Ha ă ukcTr wm yachantkhn = pe o parte 
din Hăsnăşeanii, 

122, 7126 Dec. 7 (1617), Izvod rumânesc de oameni, ce au 
mărturisit pentru un vad de moară din Măcicăuţi dat danie de Ale- 
xandru Vodă lui Pozoreaci, 

H3R9A, AE au€lpiH WaMenu KapiH av REHHT A4 KSPTE AV MHcase 

Av Boag. K&nAv. |] cav yorzpar carva MaukaSuiu. npunrpv vu 

BRaA, AC Moapz AHN KTPA AH u6c |] iar MEp'TWwpHenr eu Kw cvâbae- 

TEAG A%p KFM AUeA B4A, AC MOAp. Alti Oc | A KXHA, Cat AGCKAAGKAT 

auea căt A6 ma MaeBanapv ROA, nah aa Îjledan caz |'ror ar uz- 

ur nopoehu Rv dpaniu avu. min npe vama ap dv ur deucpii 

Ap | tap uen pz3euw. a Acp ue car npe ua UVMATATE A€E ca? AHu 

Joc EH Hat uă | uvT unse wap, .ANTpau MOAgz, Ho Wim AHH 

snaene a$u Ilea RoAx | tv ue ToRitaaz ar -MITBaT. Atv dak 
AMopH npkuea Bai, AE Moap. 

lenva wT Eăaomeui, Goarani wr ucbkuu 

lerpk wran, Gavua wram 
flornn we veri Taggha wT7 YopHakanui 
Hekoap wram hora wTram 
Ilona Topuk wr newmepe PrdeR gzr. wr noktpuu ku 

AkT +3pk Sac, 3, 

ev P8c3a cToanuiR. UEM ecT ROTapHHR (sic) AH Hev MspTSpucuTr. 

AU comMene Tou, KSa ckpHe Man ce. pecetea: 2 paseri 

In dos: 
H3BROA A Wamenu ubr mzprvpneuT A6 uk moap AHH cSc. pH 

PVpa  MepzBaini | ka mu "en kr cvăaereae acp. ka au atoap, ar 
ocr Aaanie A€ aa flae | Banapv Rox aru Iopocku .pucrui rcegu 
AG a4uH dpamn an esa, 

“ TâKHAM, WTP MORHAGEA, Actaeui wram 
loruu wr verira, | 

«MIEZ tăRHM av docr Boanat URM PpEMHe Acaw cavSH Ada 

uk | npe twuka Mea, wm nepeceunna un npe Toataa an. wr Ga 

ABHAYKA. | „ANpEVUZ KV euogva Miev Bocito Akv CTpancv B2TpA- 

min | Akkeaoc a nemepe tar apcv u6A WA B2TpZH. AG ar | 

-NHTBEBAT €A ât MZpTVpHCUT, Bv cSeTra cv KVM at MOap 6cTe 

Adauie 'Ae aa MaBanapv Boaz avu nopocku. | ra cpie aan csSc. 

PscSa uem oc cTroaHeR un Borapnek (Sic) |. p. 2paseri 

Hârtie ; acta Stânca Rozaovanului, lași. -
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123, 7126 Mart 71 (1618) Iaşi.. Radul Vodă Mihnea fatăreşte 
lui Nicoară Prăjescul biv visternic a opta parte din Stolniceni, luată 
schimb de la Părasca a Tudosiei Calapod. - - RR 

_Hw Paava BoeRoa, BE:XiB MACTII. PENApă 36MAN ACAAdRERSU, 
Aaan Ec cec aer PENARaMU | . cin nu numea Ilzpacta, Atid 
Loaccie. cecrpa Raaanea,. Ha To Wha Ad | ecr mMouuaa H chana 
CA cHM AHCTOM renASaui, Aepitar n WIIHpAT CROA NpaBA acT | 34 
WTHHNV, UTe ck H36EpEr WcAa UacTr wTka sparu eu, nume Ijlegan 
H Banko n | naaaria n Tipre. n Hpem, u Lwvnauke ww ceae Era: 
nuukau, pH cv na Cuphr | v noawer cvu'kaekoms ca RACEA A 
X9ACM. H c& EANA AM. H CA EAHi COCEA. HA HMAET | wna Aa 
TAd CROA UacT H% cr Bhiunucana ca kacku ACXCACA, BA pPVEH, 
Boat | pun nau Rkpuoav Hukoap. ua BHB REA BHETApHHK. -NOuTe 
WVH Ada CROA pa | Ea uacT Bă WTHUHY wr ceace. nzpack, | Acuka 
Toaocie. cecrpu Raaanea,seu. H CX BZCEM ACYOAcM, ca ugTilgh 
AtMz |u ca ARop EP. Noro wHH caTROpHau MEXAO_ HAM, 34 
ACBpO HX Boat. H3mMu | ueane. H Ha acu &paru llzpackan. n CUT 
HAN BHUNHCAHH Sa aie npkA | renagam take Mâh UMaTH H HH BANC WT renABYMH. HHO WT ceAa ua np'EA | Aa ne MAH HAArT HE 
EAH4 HeRoak Nukoapă npămeckva Bă EpaTH | Bzpacku, a KTe H3 HUH, 
WT | BpaTu eu Bs3nnrek mkramu. Ha Huko [apă n epenura UT 
Tăd MACT BA WTHHWV. 4 'TAROBar 'uaxa Ad HMâer | AăTu race nepT$ TENABVAu H ROAH,. Sa Toe nHueA, Hu Ha ue EZAET. pa | ce 
AHETOA renABvmu. 

- 
fine S tac kar ap apr al. Gam renAna keaka. 

Y Vianrk BEA acroder n HCRaay 

—- HopaaT 

„ 1» Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn. ță- rii Moldaviei, dat-am această carte a domniei meale acestei fămeai anume Părasca, fata Tudosiei, sora lui Calapod spreaceaia să fie dânsa tare şi putearnică cu ceastă carte a domniei meale a-și stăpânire şi a-și oprire a sa direaptă parte de ocină, ce i se va aleage
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tot venitul în mânule boiarinului nostru credintos Nicoar, 
care a fost mare vistiiarnic, căci că dânsul a dat a sa 
direaptă parte de ocină din sat... Părascăi fata Tudosiei, 
“surorii lui Calapod, şi cu tot venitul, cu 4 case şi cu 
Curtea lui, căci că ea şi-a iost făcut între ei de bună 
a lor voe, schimb şi au fost toți fraţii Părascăi, care 
sânt mai sus scriși de faţă înaintea domniei meale, cum 
au mai avut şi alt zapis de la domniia mea. Deci de 
acmu înainte să nu mai aibă nici o nevoe Nicoară Pră- 
jescul despre fraţii Părascăi; iar cine dintru ei, din 
fraţii ei, s'ar scula să pârască pre Nicoară şi ar răș- 
iui dintru acea parte de ocină, iar un astfel de om să 
aibă o dare gloabă porții domniei meale 50 boi. De 
aceasta scriem şi altiel-să nu îie înaintea acestei cărți 
a domniei meale. | 

Scris în laşi la anul 7126. Mart îl _ 
Insuşi Domnul a poruncit. 

Ghianghea vel logofet şi a iscălit. 
Corlat 

Hârtie, acta Stolniceni: Prăjescul (Fălticeni) plic. VII, 2, Pecetea 
căzută ; în dos scrle: „zapis pre Stoiniceaui de la Irimia“. 

124. 7126 Mai 12 (1618). Radul Vodă Mihnea întăreşte lui Mie- 
căuță diacul holopi ţigani, 

d Vw PaaSA BOrBOAA E%IIO MACTII. CEDApA BEA MWVA- 
AdBckon. wx npinao | uk npra, nam n np'ka Hâmnan Roa'kpa 
caSru namu MiepzSuwă aitakva cra | Nukoap Apa. ca iSmnar 
er. Înocroa DpÂRZAAE, i MAAORAAHC HAM Cc EEAHKOIO MAA0E | n 
ca MApTSpie 'AAH AOBPH. câSri renApAckuX. COT Wkpzcr Mental, 
cuue Wu pekv | un pe nap'kaeiie Ba Akannuv UTO Hâa WTEN 
st Hukoap apmau 607 nipikanu renapni Ha nx npa | Bu ko 

“40704 WHCAHn Hm Baaava n Pakăa nonna (dres) n ASpavua ca 

arpu akru, ui Gopu | ua ca azipa en Tvaopz. n Goaon  Aasap. 
si Manzuaz n Magia. Bsabat um HEHX paste | ntiiuu, Koraa 
A3GHEAA Hi Aoma. H ca hutuaa navkie. HHo an tâxo Sana'Eyo | 

_BEAMROIO MAAOB HI CZ BREAHKOI : MADTVIE: At0Ati AOBPUL CAVrU rcnl- 
APBCKHL n ca WROAHHAMA MAHAL. CENABRAU, 'kpoBakmo Hi GP 
Bac. AAASXOA. H NOTBPBAHYOM. | kako 44 tc Hai. Npasiui oaonu
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WHTaHn, H Spuk e Bactat ACXOACar. Mi nu aa ch ne Van | aer 
Np'Ea, cum Acre renatmu. 

TeNAHZ peu, nuc 8 ide BATV "+Apss 
Fraur'k Bea acoroder a Mân Bi 

Su 4 ucRaay „e Toaatp 
pecete desprinsă 

lo Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi îna- intea a lor noştri boiari Sluga noastră Mierăuţa, diiacul, fiul lui Nicoară armaș cu cumnatul său Apostol părca- lab şi s'au jăluit noao cu mare jalobă şi cu mărturie oameni buni slugi domneşti; din împrejur megiiași; astfel ei au zis cum direasele de moşie, ce le-a avut tatăl lor Nicoar armaş de la înaintaşii domni, pe ai lor direpți robi ţigani, anumea: Vladul şi Racul copit şi Durduţa cu 4 Copii, şi Soriţa cu fata ei Tudora, și Solon Lazăr, şi Mănăilă și Măria luatu-i-a lor nes- caiva răsboinici, când au prădat lor casa şi cu altă aveare. Deci noi cum am văzut o mare jalobă și cu mare mărturie cu oameni buni Slugi domnești, şi Cut megiiaşi din jur, domniia mea am crezut şi de la noi dat-am şi am întărit cum să le fie lor direpţi robi ţi- gani şi uric cu toate veniturile şi altul să nu se ames- tece înaintea acestei cărţi. | o Scris în laşi la anul 7126 Mai 12. 
Domnul a zis. 

Ghianghea vel logofet a învăţat şi a iscălit, 
- —- Toader Acta arhiva Stânca Roznovanulul Iaşi, 

2 

125. 7126 Mart 9 (1618) taşi. Radul Voaă Mihnea întăreşte Sinclitichiei, femeei lui Bilăe vornicul mai mulți țigani, 
T Hoo Paava E9EEOAA BIO MâcTito renApa 3EMAu Moa- - AABCKOH. A4AH n NoTEpaaHau cau Gunkaumuin u'krunu nokou= HAP9 BHAZH Gt ARopHHk. n cnv cu Hconauks na Huy npatini Xo4eHH urat awk Mapro n Anaponur, în Hpuna cun Kgcru. WT  HcrIHcok 34 maanie N Sa HOTEpZWAtiie 470 nadau, n Tu AEM HN NoTRpamaatn HA, H4 ApVTIH uuranui navk Hywhamre n
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Poprie n Hwn un Muxau. n Frane. n ccerpua nt n Gnanwu n 
Bacnaie n cua Bacnaie n Gaapupa, n Loma. Azipepu era. we 

HCNHCWK. 34 noTegaatuii. uro Haaaui wm Rwcranrhii BOEROAĂ, 
H TAK AGEA i NOTROZKAaeM Hm ta Apvrin uraniu. Hawk To- 
ASCIA H ABIpa £H... UTE ECT EA KVIIERHO Tr IATpaniko Apnvpe 

_n wr Toaatp Akaga. 34 —r2 acipu. "Toro pai aa tc im H 
WP Hâc NpaRÎH KOCH WHrAHH. MOTEPAKAENIE HENOPVINEHO HHko- 
anke ta gken. si un pa ck ne vmnuaer. 

renanz ptu, nuc $ rac. Baro “+3pks Mapr ș 
[rani Bea aoroder vu. n Hekaak = HecomaTko 

Iw Radul Voevod cu mila lui Dumnezeu domn ţări! 
Moldaviei, dat-am şi-am întărit înșine Sinclitichiei cne- 
ghinei răposatului Bilăi -fost vornic şi tiului ei lui lo- 
naşco pre ai lor direpți robi ţigani“ anume Marcu şi 
Andronic și Irina fiii Cristei, din ispisoc de daanie şi de 
întăritură, ce lau avut de la unchiul! domniei meale 
Petru Voevod, şi de întăritură de la Aron Voevod; şi 
iarăşi dăm și întărim lor pe alți ţigani, anume: lonaşco 
și Gorghi şi lon şi Mihai şi lane şi surorile lor și Si- 
mion și Vasilie şi fiul lui Vasilie şi Zamfir şi Toma, 
featele Fetii din ispisoc de întăritură, ce l'au avut de 
la Costantin Vodă; şi iarăşi dăm şi întărim lor pre ai 
lor direpți ţigani, anume Todosia și fiica ei... ce iaste 
lor cumpărătură dela Pătraşco Arbure şi de la Toader 
Dealeul drept 2000 aspri. Pentr'aceaia să fie lor și de 
la noi drepți robi ţigani întăritură nerușeită nici odă- 
năoară în veaci; şi altul să nu se ameastece. 

Domnul a zis; scris în laşi la anul 7126 Martie 9. 
Gheanghea ve! logofet a învăţat şi a iscălit. 
= —- Nebojatco 

Acta Racoviţă; cf. Surete ms. XXVI, 534, Pecetea în ceară, 
căzută. la dos se ceteşte nota: „pre Ştefan şi pre Crăciun feciorii 
lriaei şi pre Radul şi pre Constantin tot feciorii Aibului“. | 

„o — 0 Suna renAkAn Ilerpa goegoai, aşa zice Radu Mihnea 

Vodă lui Petru Vodă Şchiopul. In adevăr Petru Vodă Șchiopul a fost 
trate cu Alexandru Vodă al Munteniei, feclorii Mircii Vodă din 1510, 

şi nepoți lui Mihnea Vodă cel Rău din 1508, Alexandru Vodă e tatăi 

lui Mihuea Vodă Turcitul, tatăl lui Radu Mihnea Vodă. Deci Petru Vodă 
Schiopul îi venea unchiu de pe bunul lui Radul Vodă.
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Nota : In izvodul de zapise şi urice sărbeşti ce scriu pe țiganii daţi logofătului Paladi din Valea Sacă, întocmit în 7214 Oct. 12 (1705) de Axinte Uricarul (Surete ms. XXXII, 479), se rezumă astiel acest uric: 

„Uric de la Radul Vodă leat 7126 precum au dat Şi au întărit -Sinclitichiei giupănesei răpousatului Bilăe - Vornic şi fiului ei lonaşco pre a lor direpţi şerbi țigani “anume: Marco şi Andronachi şi Irina, feciorii Crăstei, din ispisoc de danie şi de întăritură ce au avut ei de la unchiul domniei meale Pătru Vodă și de întăritură de la Aron Voevod; şi iarăşi dăm şi întărim şi pre alţi ţigani, anume: lonaşco şi Gheorghie şi lon şi Mihai şi lane şi cu surorile lor şi Simion și Vasilie şi feciorii lui Vasile şi Samfira și Toma feciorii Fetii, din ispisoc de întăritură ce lau avut de la Costandin Vodă; și iarăşi dăm și întărim lor şi pre alți ţigani, anume: Todosiia şi fata ei, ce iaste ei Cumpărătură de la Pa- | traşco Arbure şi de la Toader Deleul drept 2000 aspri, pene aceaia ca să-i fie ei drepţi robi în veci cu întă- ritură“, 

  

126. 7126 Mai 25 (1615). Radul Vodă întăreşte lui Miron Gar- noschi spatar, mai multe cumpărături făcute îa Drăguşani, Saucăuţi și Mamuriaţi, - - 

 ;Suret de la Radul Vodă din leat 7126 Mai 3%. ___ Facem înştiinţare precum au venit înaintea noastră ŞI inaintea a lor noştri boiari fămaia lui lonaşco pă: hărnicel : de a ei bună voe -de nimene silită nici asu- prită şi au vândut a ei direaptă ocină şi cumpărătură din ISpisoc de cumpărătură ce au avut de la Pătru Vodă din a treia parte din satul. Drăgușani a patra parte din Sus “cei pe Podriga în ținutul Dorohoiului; aceaia au vândut-o slugii noastre lui Miron Garnovschi biv spatar drept o sută şi optzăci de lei, ce şi lor le-au fost cumpărătură de la Miron și de la Îrații lui lurco Şi Fădoraşco şi sora lor Ileana, feciorii Oancei, nepoții lui Baloş din diresul ce lau avuţ tatăl lor Oancea de la Pătru Vodă. Și au Plătit lor deplin acei de mai sus SCrişi bani 180 taleri denaintea noastră şi denaintea boiarilor noștri. Şi iarăși au venit înaintea noastră şi



su 

înaintea a lor noştri boiari Mihailă sin Annei, nepot 

Tuşcăi, strănepot Simei Mihăilaş de a lui bună voe de 

nimenea silit nici asuprit şi au vândut a'lui direaptă 

ocină şi moşie din tot satul Saucăuţi a treia parte, a- 

ceaia au vândut slugii noastre lui Miron Garnovschi 

biv spătar. şi jupănesei sale Adamiei “drept 200 galbeni, 

şi iau plătit lui toţi deplin acei de mai sus. scrişi bani 

200 galbeni ughi denaintea noastră și denaintea a lor 

noştri boiari. Şi iarăşi au venit înaintea noastră şi înaintea 

a lor noștri boiari lonaşco Diviceanul sin Fădor Dra- | 

gotă, de a lui bună voe de nimene silit nici asuprit şi 

au vândut a sa direaptă ocină şi moșie o parte de o- 

cină din satul Mamurinţi toață partea lui câtă se va 

aleage; aceaia au vândut slugei noastre lui Miron Gar- 

noschi drept 80 taleri bătuţi; . şi iau plătit lui deplin 

toți acei de mai sus scrişi 80 taleri denaintea noastră 

şi denaintea alor noştri boiari. Deci noi dacă am văzut 

a lor de bună voe tocmală şi deplină plată, așijderea 

şi de la rioi am dat și am întărit slugei noastre de mai 

sus scrisă Miron Garnoschi pe toate aceale de mai sus 

scrise părţi de ocini dintr'aceale sate de mai sus scrise; 

deaceia să fie lui şi de la noi uric şi cumpărătură cu 

tot venitul şi altul să nu se ameastece. - 

„Am poslăduit tălmăcirea aceasta cu ispisocul cel 

adevărat şi aflândul întocmai şi fără nici o greşală am 

încredințat. 1796 Decembrie 2. Pavăl Debriţ 

După o copie din 1843 Febr. 12 zile întărită supt No, 8221, de di- 

rector Luca sardar şi poslăduitor S. Scorpan. Cît. Surete ms. XXXVI, 703. 

127. 7126 August 6 (1618) lași. Radul Vodă întoarce şi întă- 

reşte lui D. Dragotă moşia Tărăsova, luată de Stefan Vodă Tomşa 

peatru hitlenie lui Boul visternic, | Ă 

+ Hw PaaSa Boetoqa. Bir MACT 0 CCNADA BEMAN AL04- 

ABECKOU, WK PCIABAU VMASCTHBUXOMEA H AdAONOA | li BPATHNOAM, 

cavsk nautaiS ABMUTPpamuko AparoTă ABOPHHE. EPo UpABHY WT- 

muti si AA. CEAO | Tapacoga UTE. V BOAOCT A0poto | 10, TO 

TOT ce40 Bkuit Opaghi 34 ro: akaniitiv. na BB3BA BHA TOT | 

cea npui Ati Gredan Borgoan ToMInIn. paAH Hit par ere Îova 

gIBLIOTEGI 

( ALABEBItţ -
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BEHCT. KZAA GHA CAEUEN ca THR | oâ'bpu. | uro c gaseusaau sa Ha Grezdana BOEBOAN. trio PCIAEASHi BHAOȚOM. 4% RHAO tv u3- AdE | Ho up'bua paza Abannuv. APYLON HR (VH cavatuta re. -ABMH. CZ Ipatacio 40 noprs | uteru-raare uap'k. rku pan FENABMH.  Aafoaom n EpAAHXom "Tor ceaw Bu nucannare, kare Ad ECT EMS |lu wp PCIARAMti WPunng H AEatuns, ca eachu ACĂOACAI. HENopVule NY HHRoAnkE ua B'kku. ă no name x gork un PCNAEaHiE KTO ca nokveur pâ3YpuTu. bameatv NOTApa%- Aehie n &paTenie. op | aa n'kem polen. Or pa ca. n wr Mg HCPa £ro MTpz, un wr Back (eri az ek AM. iH ac) HE YuHuarT, 
i cam renanz Rea'ka. 

Ic $ dc BATo, +aphs, aar, 5. Ann L'raur'l esa are, vu, n HCKaay 

Iw Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei, adică domnia mea miluitu-m'am și am dat și am întors slugii noastre lui Dumitrașco Dragotă dvornic, a lui direaptă ocină şi moșie, satul Tărasova, ce-i în ținutul: Dorohoiului, Care acel sat fost-a drept lui moșie, Ci l'a fost luat acel sat în zilele lui Stefan Vodă Tomșa pentru vina fratelui său Boul visternic, când s'a fost unit cu acei boiari, cari s'au fost sculat asupra lui Stefan Vodă. Deci domnia me văzut-am cum a fost lui din învechită vreame dreaptă moşie, a/fa că el a slujit domniei meale cu dreptate la poarta cinstitului împărat. Drept aceaia domnia mea dat-am şi am întors cel sat mai Sus scris ca să-i fie lui şi de la domnia mea ocină ŞI moșie cu tot venitul nerușeit nici odănăoară în veaci; 

lie ertat de Domnul Dumnezeu şi de preacurata lui maică și de toți sfinții în veaci amin şi altul să. nu se ameastece. 
Insuşi domnul a poruncit. 

Scris în laşi la anul 7126 August 6 zile Ghianghea vel logofet a învățat şi a iscălit, Acta Gh, Manoliu. Ci. Surete XLVII, 143, Condica doc. XIX, 17. 
— la spița neamului lui Gu, Stetan. Voda (T. Codrescu 1, 95)
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nu se vede înrudirea neamului Dragotă cu Boul, pe cari aici li arată 

a fi fraţi. 
la diplomatica seci. XV apar mulţi Dragotă: unul e Dragotă, 

fiul lui Vlasin nepot lui Pogănel. (|. Bogdan DIStef 1, 380); altul e 
Dragotă, fiul licăi; altul e Dragotă îlui Stanei, nepot lui lonăşcei 
aprod; altul e Dragotă tiu! Mihului, nepot lui Şandru Gherman: între 
7118—7125 apar trei Dragotă: Lupul Dragotă parcalab de Roman, 
Toader Dragotă vornicul de gloată, bunul lui Tudosă Dubău; şi Du- 
mitraşco Dragotă vornic trate cu Boul visternic. 

- 128, 7126 Sept. 14 (1615) Tighina. Radul Vodă scrie carte la 
_i ureadnicul şi vatamanii din Şerpeni pentru furtul a 2 cai făcut de Is- 

—Srdtle gi Găsiian. 
za a 
   

    

TI PaaSa BOeBoaa. BXÂIO  MAcTIIo PenApa BEMAN A04- 

Ad&ckoH, auueai | reuagmu vpeanntoai, w'r Illeprenn. n BaTzmanoa 

GOT Tâm AAPHM | Baa Harun pt MaaogaancE np'ba, renABgan 
ÎocPanTuH BBAT | NOCToaaku. HE BHA NAPKZAAE WpPYEIOCROA. i? 
Ropvio. HE | ua Koatuc na Bemparie n ua Raciu wTr Illep- 
mun, n cuie | asta Np'BA TenAgmH. AXE VKpaa Hi E KoHH. 
Cere PA Hako VAPHTE | CEC AHCT FEDABMH. AB Ad HMauT AaTn 
HA HHX, BA TREDASCT | 10pORU, Pi ATU HM AND 4 EH CTaTH 
anu up'Ba | namn. ame He Hmaer nopokn, adesAdure Ha HuX | 

ce'Eaanu Ba 0VRH HY. HI AO FCACPBVAH, Ad IPHHET, | Hi HHro 

Aa He cake AEpXaTH d4u Wnuparii | npEA, ch aucT renaRatn. 

renAna peu. nuc, v "urunk Bak +35 

Pecete mică în tuş roş, ruptă cel Ai 

Iw Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării 

Moldaviei; scriem domniia mea ureadnicului din Şer- . 

peani şi vatamanului de acolo, dămu-vă voao ştire cum 

s'au jăluit înaintea domniei meale Constantin fratele lui 

Postolachi, care a fost parcalab de Orhei şi Corui, 

cari a fost comis, pe Istratie şi pe Casiian din Şerpeni, 

şi astfel au arătat înaintea domniei meale cum le-a fost 

furat lor 2 cai. Drept aceaia cum veţi vedea ceastă carte 

a domniei meale, iar voi să aveţi a-i dare la dânșii 

vrednici chizeşi, și să le daţi lor zi cum să stea de 

față înaintea noastră; iar de n'au chizeși să-i dați pre 

ei legați în mânule lor și la domniia mea să fie aduşi;
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şi nimene să nu cuteaze a Stare sau. a oprire înaintea acestei cărți a domniei meale. - Doinnul a zis. a Scris în Tighina la anul 7127 Septembre 14. Cf, Surete ms, XLIV, 271; acta C, Diamandi, Idelci, Fălciu, Cartea noastră cuprinde o pagină interesantă din procedura penală, Talharii de cai, ca aceşti doi săteni din Şerpeni; Istratie şi Casilaa, trebuiau să găsească chizeşi buni pentru el, ca să poată fi lăsaţi liberi; altfel erau încătuşați şi aduși de grumaz înaintea -domnului să fie „judecaţi. 

  

      
| iu sărbesc de'jă: Radul Voevod, domn țării Moldaviei, scris de Băscânul. în laşi din leat 7127 Ghenar,“ 

lată viind înaintea domniei noastre şi înaintea tu- turor boiarilor noştri a mari şi mici Tudosie giupăneasa - 

„Suret de pe ispisoc. vechi 

şi au tras la giudecată înaintea noastră pe soacrăsa giupăneasa Crăstina părcălăboae pentru multă zăstre ci iau fost dată de maicăsa Bărncvschioae : însă bar: batul ei Lozonschi toată zăstrea aceaia şi multe sirae 

multă giudecată şi gâlciavă; dar apoi iarăși singuri de bună voia lor de nimeni siliți nici asupriţi sau învoit ȘI sau împăcat între sine pentru pricina acei giudecăji ȘI a gâlcevei denaintea noastră şi denaintea dreptului 

nostru dacă am văzuţ această de bună voe învoială pe aceste de mai sus arătate lucruri, pentru aceaia și domnia „mea şi cu dreptul statul nostru am dat şi am intărit ei acel de mai sus numit sat Şărăuții ces pe Prut ȘI acele doă fălci de vie ce sânt în dealul Porcului supt Pădure, pentru ca nime din neamurile ei ce vor



fi să nu aibă a mai trage la giudecată pe Tudosia 
giupăneasa lui Nicoriţa vel vornic, pentru acest de mai 
sus numit sat şi pentru aceale de mai sus arătate doă 
fălci de vie nici odănăoară în veci, iar dacă în vre-o - 
vreame va arăta Cineva  nescaiva zapisă sau nescaiva 
ispisoace acela să nu aibă a să crede nici a să mai 
trage la giudecată niciodănăoară în veaci împotriva 
vestitii cărții noastre aceştia. 

Domnul -a zis. 
„în ispisocul cel adevărat iscălit 1 Radul Voevod”. 
"de pe sărbie pe limba moldovenească am tălmă- 

cit la anul 1809 April 1. 
-cliucer Pavă! Debrit 

In dos: „Radul voevod din leat 7127 Ghenar“ pe. 
Şărăuţi. 

Cr. Condica documente XIV, 14. 

130. 7127 Febr. 12 (1619) Tan, Radul Voevod întăreşte lui 
Apostol şi Gheorghe diu satul Mascurea la Fălciu, ocol Greceni, cu 
hotarele însemnate cu pietre hotare (falş), 

+ lw PasSA BRWA BWXK. MHAWCT. FENAAp. IZMAN MOAAdB= 
CKOH. AATHE CZH AHCTWAL Bauinat renwa, Hai finscroyaa n Le 
WpPÎA. 34 EZAW | MackoVypea. KAko BHTHC KpEURH, HI CBANUX.. 
NOAEPKATU CRWPW WPHHOY. Hcnpugnăie UTO HMâX | 607 craparo 
Gredana B804. n Wr  Llerpa BEGA. Hă cZAwW Mackovypra, 0 
RAWT daauneckoatoy $ wkoao pe | uatn Ha Karoya uT6) AEAnnItA 
MockSpea num cau pearEHia KeK> DAE WT BWAA Xaamara OT 
BAna4Aw | n gacTek [scris pe deasupra: PA'k caT Kpztiniua EAâ44) 

HI NW ACAEHHURA IOANA, PH [IEDELIWA 34 AWAEHHUKA U 34 KaroVAa 

uacm nuănaa penp'k Bou | ipa Bauniaur wr mornaa Tecrua- 

HOBH COP BAi4a, Nă BOCTOR. PAR co T Kamen XOTAp. 1 ATO4€ 

ECE HA KDACTCOK Hă MACIJIIHA NO EAHH MaBHANUKOV PAC CoYT 

KAMIN YAVTAPA, H ATOAE Brc tă kpac | TWK: H MHAă BAROHKA A0 

FAM Kâmei XOTApA, UTU coVT Ha AHUAM PAPOVAA WP BANl4A. 

Î ATOAE | BCE NPEANA KPACTWR AM BEAHKOH MăBHAOY. UTW coVT 

HENEBHEA CZA9 AOVurtja. Hi AToat XOAa AA | BE EHU A cari 
Kamen YOTapa WTo PASAtAHAHCZ  mMackSpea 34 Bprckatia. Hi aToan 
34 ACAHHA | rarsaa Ha BanlâA, Ha BEDXOV Aa no canti Kaateri
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„X9TPapa. H 84 AHw moantia ta ApSra ata | anacy ab COȚT aaa XOTApA. H a4To4E Bce Ha Sansa, Ha NAOIPHNA AW EAHH dak BEAR “To | cSr “xwrapa. H aToAe 34 Bepteua ra'k CST, Kai YOTaga, H WT BWAA faamara na Tone: BHPWT EWAa Yaaatara unu A9 MaBHAS Tuanka, n 4 'Toae Bee uk Uw Anu Apă S Baa | H AC MABHACV TICTHAHORA uT9 cer &tpă8 aka. uro pazatanae 
BHpHEţIU H Acsuuna Bonipa. | WT  RBAG Saunhaa COBHACA n H3- BATORA. 4 MĂ RHAHXOM cau pain aa NOTREp%Achie n MĂ Ah | i (WT Haâc cau 4HCToy a NOAEDRATH. WTHHioy 8ă Ramentini uro EHiupeun | n uuNS Aa cun VMEUIATH HIBEA, Căii AHCTOM Hannti, 

Câm renata Bea'kRa. Oy tac B'Racr “+apna. mec, dee ai. BEA acroder Su n HCHaay, —r Hesomaroy 

1& Radul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn ţă- rii Moldaviei; dat-am această carte a domniei noastre la al nostru Apostol şi Gheorghie din satul Mascurea, cum să fie tari şi puternici a stăpânire a lor ocină din direase, ce au avut de la bătrânul Stefan Voevod şi de la Pătru Voevod pe satul Mascurea în ținutul Fălciului în ocolul Grecenilor ia Cahul, carea moșie Mascurea scrie în direase să meargă din apa Halmaga de la apus spre răsărit (unde iaste fântăna lui. Vlad) şi pe văiuga Polanei și mearge tot Văiuga și spre Cahul partea din Jos a coastei Boiştei şi se înceape din moghila Testi: anei din apus spre Tăsărit, unde iaste piâtră hotar, şi de acole tot înainte pe ploştină la o moviliţă, unde iaste Piatră hotar; şi de acole tot înainte la moara Baboicăi la 0 piatră hotar, ce iaste în fața Cahulului, spre apus; şi de acole tot drept înainte la o movilă mare, ce iaste în dreptul satului Luceşti; și de acole hotarul dealului în sus la 0 Piatră hotar care desparte Mascurea de Breţcani ; şi de acole pe valea Cahulului spre apus la vârful dealului la O piatră hotar şi Prin poiană la altă movilă, unde laste piatră hotar; şi de acole tot spre apus la ploştină la un loc mare ce iaste hotar și de acole la Berbece, 
fot apa Halmaga în gios la movila Tilica; și de acole tot în gios la un arbore în pârău şi la movila Testiana, ce iaste în vârtul dealului, ce desparte Zerneștii și
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moşia Boişte, de unde s'au început a măsura şi s'a 
încheiat. lar noi văzând aceste direase de întărire, şi 
noi am dat şi de la noi această carte de întăritură 0- 
cină în pietrele scrise mai sus, şi altul să nu se a- 
meastece înaintea acestei cărți a noastre. 

Insuşi Domnul a poruncit. 
In laşi la anul 7127 luna Fevruarie 12. 

Marele logofăt a învățat şi a iscălit. . 
—- Nebojateu 

Acta C. Diamandi, Idrici, Fălciu; cf. Surete ms. XLIV, 83. Tex- 
tul acestui uric pare foarte îndoelnic. Fraza lui Nebojatco este cunos- 
cută din multe aite ispisoace; e departe dea fi acea din prezentul act, 
O indepartare voită de la fraza siavonă; apoi o fonetică şi un lexic 
rutenizat, lar interesul ce are de a se fixa pe teren hotarele Măscu- 
seilor arată că a fost un interes de moşie în olatul Grecenilor de a se. 
inventa acest uric de stăpânire, pentru a câştiga anumite procese, 

. 

134. 7127 Mai 2 (1619) /ași. Gaspar Vodă dă carte iul lonaşco 
biv vatav să-şi stăpânească părţile sale din Dragomireşti la Neamţ. 

+ Hoo rauimap BROEBOAA. BIN MÂCTII PCNAPA BEMAN AWA- 
AdEcoH. Adăât £ciWH cec Ancr renABatn caS | Su Haim Huonauiko 
BH& BATA 34 BHCT.. 4 "TO WH Ad ECT MOIEH H CHAEH Ca CUM 
AHCTOA HAUi | AEDKATH Hi WEpannTu Bzc'k acm cRoa 34 Wwr- 
niv. WI A Batnuv. n kvneăua. ro HAacT | S ce4o Aparoatnperţiu, 
«ro $ goqocr HeMEIcKon. none cc cat$ npaton. wrinv. n A'kA- 
HHUV, | H EVIIERHO. 4 cau ROMS Ba3pHTek KpHBAB. 4 wh Aa 
npiiace cTaTru. Sa autea nipka, na | dă. TOTO pai HHKTO AA 
sit caer SaatpăaTH Han wnupari pla cum ancroa | năuna. 

PCANZ RABaa, Inc $ tac BAT, "+3pi3 MAN E. 
= opakuSa 

lw Gașpar Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 
țării Moldaviei; dat-am înșine această carte a domniei 
meale slugii noastre lui lonaşco biv vatag de visternicei; 
spreaceia ca să fie tare și putearnic cu această carte 
a noastră a stăpânire şi a oprire toată partea sa de 
ocină şi de moşie şi Cumpărătură ce are în satul Dra- 
gomireşti, ce-i în ţinutul Neamţului, căci că îi iaste lui 
direaptă ocină şi moşie și cumpărătură. lar dacă cuiva
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i se va părere cu strâmbul, iar el să vie să stea de față înaintea noastră; drept aceaia nime să nu cuteaze a stăpânire sau a oprire înaintea acestei Cărți a noastre, 
Domnul a arătat. | 
Scris în lași la anul 7127 Mai 2. | 

Borlean 
Acta Racoviţă, cf. Surete ms. XĂVI, 308. Este şi un suret: „sau tălmăcit cartea aceasta de pe sărbie moldoveneaşte de Procopie Ardarievici Golăescul uricariu gospod, i dascal gospod în cursul anului let 1775 luli 4.* lată traducerea făcută de acest dascal de slavoneşte. în opisul hărtiilor moșiei Dragomireşti (Surete ms. XXăII, 762), 

„Carte gospod de la domnul Gașpar Vodă, dată lui Jonașco ce au fost vatav de visfernicei ca să stă- pânească şi să oprească toată partea 'sa de ocină şi de moşie și de Cumpărătură, care o are el în satul Dra- gomireșii, ce iaste în ținutul Neamţului, iar văzând: cineva că are strămbătate, acela să vie să stea de faţă; dar apoi mai gios iar mai zice: „pentr'aceaia nime să nu fie vrednic altul a Stăpâni sau a opri peste cartea aceasta a domniei meale.“ insuşi domnia sa porunceaște“. 

  

132. 7127 Mai 23 (1619) Iaşi, Zapis de mărturie de Ia boeri cum Nicoară Prăjescul visternic cumpără cu 100 ughi o parte dia ju- matate sat de Stolniceani de la Gh. Gr. Sulitaş, nepotul lui Calapod. 
Eros as F'kura ea AWTÂ$T. n Bau ReAnkiti ABOpHHK ACA-. ku amau, H Hegoarko rog aoroder nume n pata | snaTu 4% pina npka Hamu Lewprie cua I'pnropie Gsanwauw, nu T8- mocieu Bhvk Rânanoa, wr Groanu | ku cam 34 cRotr AsEp0 goa'k u'kkum HENOHOKALH  anenpuchasean, n IpOAaA cRoh po. WTrHHia._H A'kannna wr MO40BHNA ceao wr Groannu'kuu, wemar Mac, "Pa NpoAaAn ero mac, Hukoapoau fpaweekSa Bug Buca"kp- HHK | Ba cAHo cra 8ropenuy. [OTORHY. MHSH, H4kO pa ET tu WTrHHHa n A'Eahnna 3a &uiSnaenie. n akum | sro Hu Snvuamom, H KOTFOpH Era H3&epnr na HHX HaHBAUX. H BACTAACc PO MACT. H BANAATHA. em5 Bz | crk HCl Ztida  3anAaTv, cHX Bu MHCARHĂ MH3H.._p Sr. az pat Teoprie. rela Pau n mu Bua'keime cia Hy% | 34 AOBpoRoANIH 'Tokme H HchAZHa 34NaaTra CATEOPHEMO £ro Mar, H GOT Hac cta nau ce'Ba'kreacrea. și npH | cita Tokmaa NpH-
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KAPUHXCA BHa Hi Apvsu oakpn maprSpini. nana Iconauuno 
Muyznatekva | Hg npakaaac wpxenckin n Iwnaulto n'kuRSA BUR 
crapocre. n Ilzrpauko uoanau 4 Lpuropie Ille | tzuva. crap. n 
Ioparuko Hamoră, un Îjlean uokpzaie. ui Donato 'Paaapră 1 
Fewprie Ropuk. una o | BuSaeuu n Ilzarpauko. uoroak wm Eaz- 
dtp n Bocranrun mu n Iopamko cuiz faamog- ui unu 
A96pH AtAH | n caSru rocnoaapzetni n nân geanta kpknocr npn- 
AOKUXWAL Haul Deda Ka cere Banicoai, ii aa Geprie uncay. Sa 
Toe cara kreaeraorai BHaTHc. 

fine 0 tac, a'br rapa. man ur AH 

Eauok ABopink Hckaa (pecete)  a3 Henoarko d;ropn ada 
ră&er (pecete)  Huwnauiko npakzaaz  Topamto Bauer: 13 Ila- 
TBALIRo WoAnat cap (pecete). 

Adică “eu Gheanghie vel logofet și Bădoc mare 
vornic ţării de jos, şi Nebojatco al doilea logofet, scriem 
şi dăm ştire cum a venit înaintea noastră Gheorghie 
fiiul lui Grigore Suliţaș şi al Tudosiei, nepot lui Ca- 
lapod din Stolniceani, însuși de a sa bună vreare, de 
nimene silit, şi neîmpresurat, și a vândut a sa direaptă 
ocină și moșie din jumătate sat din Stolniceani, a opta 
parie; aceaia a vândut milei sale lui Nicoară Prăjescul 
fost vistiiarnic, drept una sută de ughi gata bani; cum 
să-i fie lui ocină şi moşie de cumpărătură şi copiilor lui 
și nepoților, și cari din ei Dzeu îi va aleage mai de 
aproape. Şi sculatu-s'a mila sa și a plătit lui toată de- 
plină plată, acei mai sus scrişi 100 de ughi în mănule 
lui Gheorghie. Drept aceaia şi noi văzând această a lor 
de bună voe tocmală și deplină plată, făcut-am milei 
sale de la noi această mărturie. Şi într'această tocmală 
prilejitu-s'au îaţă şi alţi boiari mărturii, anume lonașcul 
Mihailescul biv părcălab de Orhei, și lonașcul biv sta- 
roste şi Patraşco Ciolpan şi Grigorie Skeianul bătrănul 
şi luraşco Başotă și Stefan Ciocârlie şi lonaşco Ta- 
bărță şi Gheorghie Borşea din Dobruleşti și Pătrașco 
Ciogolea din Vlădești şi Constantin tij şi luraşco fiiul 
lui Adam și alalţi buni oameni şi slugi domnești ; Şi 
spre mai mare tărie alăturat-am a noastră peceate că- 

Surete şi Izvoade, vol. XXI. 14
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tră acest zapis. Şi eu Serghie am scris; de aceasta mărturisim să se ştie. 
i Scris în laşi la anul 7127 Mai 23 zile Băcioc vornic iscal (pecete). 
Eu Nebojatco vtori logofet (pecete) 

lonașco parcalab,  luraşco Bașot 
Eu Patraşco Ciolpan scris-am (pecete) 

Acta Stolniceni Prăjescul, plic V, 4. Hărtie, 

Ei 

  

133. 7127 Iunie 1 (1619) Ian. Gaşpar Vodă întărește vist, Nicoară Prăjescul cumpărătura ce a făcut de la Calapodeşti a 6 părţi dia $ părți din jumătatea de jos a satului Stolniceani cu 600 ughl, 
Hw Tauinag Eorkoaa. Bito macro FCNApDZ St44n MVA: AABCKON. CO Aaau ui NOTEPZAHAU EcMH. Naum | Boa'kpun Hu- - Ko4p fipăKtekSAoeu, ancTkpiu. Ha în NPagou, GOTHHWV, H RS- HEKHO. 607 nenucok | sa Snexeo urme Hmăa GOT Pagva BotRoAd. Wcmâa vacriwr nula IIO4cBHHa cea Groannu'knu | na Guprkr. M_E& M4cT GOT Bpa, „84 MANN. UTo ec Hâ norouu IISpuzarpum, wre S Boaocr Gsuagckon | umo ger EMS ukSnaenie, com I[lean Haaanop, Atat. cuz Toaccin awk cTapare Haaanoa, | pagi ea ro Srapcku oaTu. wp Spuk sa uSnemno. u 3a usm'kuo, ro HM4A GOT maaaan Gredsana | EOEROAH n Gr Spui. 3a Morega AERIE or Aatăau Apa BOEBOAq. Hu Tux BAM HU NOTEpzRAdt BHiiiHcât | noa Hukoap encr. ApSraa cocmaa uac'r, ww modă HH2KNA NoA9BHHA ceda Groanuuanu. ue ec | cu uam'kuenit ca Izpacka  Azuin Toactie enSa Raaanoa. uro AdA cui papi 'To4 M4CT | EAHH uaerh 3a wrhuu wo ce4o KHoSprknu.: na Moagoet “PO HMa4 54 KvileHo. u Prodi "ru | ripina our np'kA Ham H pa Hanau Eoa'Bpu nâui caSra Epua. n par er, I'ecoprit H | cterpa iu Iaaarix. H cicTpa uk Ganxuga Aziia Sănniu, Take Atpe cHu 'Togocin EHvuu | crâpar. Raaaneaa. ne HX A0EBoH SOAP HEKHAL Henonv anu, AHENpHHACEANH n npoqaan | ceoui DăBd4 WwrHuHa n AkAnunv METHpH UACTH COT OAK HUH I- A9BHNa CEA0 Groannurknu, Tăa | fpoAâau. TH  NauleMv so4t. ph Hukoap IlpaeckSasau, BHCT'EpHuk. paqu uerupu cre Srap= CKHX | koaru ua Ey IpHBHAitaX. n sanaarua um HCNAMNO, HHO mn EHA'kauie, MIpoMEXAS numu | ASEPOBOAHSH TORMERAv, H NAz= AOH N4ârv. 4 mu TAKOXKAcpE. n or hac AdAOĂoAM H nsTapBAti-
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XoM. | BHUIDEUEHHOMV BOA'kpunv Hâuieaav. HUKOAPOBU NPAKECKVA BUC 

“PÎtapHAK tă 'PUX UIECT UacTH WT TEA HHWHAA | NOACEHHA CEA CTOA- 

muurkHui, Kao Aă ECT cMS Hi WTP Hâc SpuUk Hi W'PHHHY H IOTEBBA- 

Achile cz ezerka | AoXoaoa. n un “Aa c He Smart, 
nuc $ trac 

TENAHZA BABA "BAT SPâpRA | 
PH, A 

Tianrk ca AOrodeT vu n HeKaak 
—ţ Bopa'kuSa 

Pecete 'ceară stărămată. 

Iw Gaşpar Voevod, din mila lui Dumnezeu domn 

țării Moldovei, adică dat-am şi am întărit înşine la al 

nostru boiarin, lui Nicoară Prăjescului visternic, pe a 

lui direaptă ocină și cumpărătură de ispisoc de cum- 

părătură, ce-a avut de la Radul Voevod, a opta parte 

din jumătatea din jos a satului Stolniceani, la Siret şi 

cu parte din vad de moară, ce iaste pe apa Purcele- 

Ştilor, ce-i în ţinutul Suceavei; care-i iaste lui cumpă- 

rătură de la Ştefan Calapod diac, fiul Tudosiei, nepot 

bătrânului Calapod pentru una sută ughi de aur, din 

uric de cumpărătură şi de schimb ce lau avut de la 

tânărul Stefan Voevod, şi din uric de întăritură de la 

Alexandri Voevod. Şi asemenea dăm şi întărim mai 

sus scrisului lui Nicoară vist. altă a opta parte din a- 

ceiaşi jumătate din jos a satului Stolniceani, ce-i iaste 

lui schimb cu Părasca, fata Todosiei, nepoată lui Ca- 

lapod; ce i-a dat ei pentru această parte unele părţi de 

ocină din satul Boureani, pe Moldova; ce le-a avut de 

cumpărătură. Şi într'aceasta iarăşi au venit înaintea 

noastră şi înaintea a lor noștri boiari a noastră slugă 

Efrim şi fratele său Gheorghe şi sora lor Palaghia şi 

sora lor Sanhira, featele Axiniei, iarăși fii Tudosiei, 

nepoți bătrânului Calapod, de a lor bună vreare, de 

nimene siliţi nici învăluiți şi au vândut ale sale direapte 

ocini şi moşii, patru părți din aceiaşi jumătate din jos 

a satului Stolniceani; acelea le-au vândut tot boiarinu- 

lui nostru lui Nicoară Prăjescului vistearnic, drept 400 

ughi de aur, din aceleaşi privilegii; și a plătit lor de-
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Plin. Deci noi văzând între sine de bună vo tocmală şi deplină plată, iar noi aşijderelea şi de la noi dat-am şi am întărit mai sus zisului boiarin al nostru, lui Ni- coară Prăjescul vistearnic, pre aceale şease părți din cea de jos jumătate a satului Stolniceani, cum să-i fie lui şi de la noi uric şi ocină şi întăritură, cu toate veniturile, şi altul să nu se ameastece. 
Scris în laşi la anul 7127 lunie |. Domnul a arătat, . 

Gheanghea vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 
—- Borleanul 

-Hărtie; acta Stolnicenii-Prăjescul, plic. 1, 3, Cartea lui Gaşpar. Vodă întregeşte arătările altor : documente a- duse mai sus pg. 118, 145, ce vorbesc de Calapodeşti. Iată o succe= “siune de Caiapodeşti din plin seci. XV, 

Andriuţă Calapod 

Petre Calapod stolnic — Chireaca 

  
"Gavriil Pătraşco Calapod” Nastasiica, Anușca, — Angheliaa 

Toader Calapod, Tudosia , = Grigore Suliţaş 

Stefan, Părasca, Etrim, Gheorge, Axinia _ Calapod 
Sulitaşg __ LE AI diac 

Paiaghia, Saahira (Baico] Pe toţi aceşti 6 trați îi Cumpără Nicoară Prajescul vist. cu 600 ughi 
În 0 

134. 7127 Iunie 25 (1619) Iaşi.  Zapisul lui Gligorcea Baeasch!e care vinde iui Nicoară Prăjescul log. partea sa din Hăsnăşeni pentru 30 galbeni împrumutați cu vadea pănă la 15 August. 
Ev Vanropuk (Ra) encie "MeSAMu npe men mzprSpucackS KE WECTY Sanne aa mieS, KSA as A8a7 | pe aa avaunkavu He Koapz IlpzeckSA A4răar TpEH32u A TanReN. Un a AÂT Ave MHcaa | 'Poarz apr ask AHH car Ann XEchizuvkiH, Ham că 64 ankuye a HOâcrpa nap're | “MICA HS Ac Tor. mana tom COKOTH, EV AWMEH G5M a tace map ex uw Eansv | AVMHCA AEnAHH. KVM HE EoM Tokmu. KŞ Amn'kaSu. A'kracra mzprSpucnenă e |v "MECTS same aa miev, unu “AH'TpatacTa Tokmaaz aa HOCTpA 4
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poeTS Hess | amo aorgziSa mu Woroa'k crapocre. «un Ea- 
chit llaon. „pica uta aSar sn | zana aa Gumramzpita mape 
AE-CZ Bd raci Man MSATS A0k. cam ansz am Aa aSmn'baSu | 
mpi KZT Ba dau Guuna a. ae N ga dau, man mSar „pucz 
ca duăv £$ an „prropue, A E | taca cpr iv autem Banc 4 
miss. - ne S ae Lon KE pn, Bak “+apka 

43 Henomarko nekaa (pecete sf. Gheorghe calare) 

Bacnaie Îlaen nckaa. 

Wu TpauacTa TOKMAA docTam un ev Heuar Toroak tam 
doc cragocre —î. Hram Yloroark. 

: In dos: -Hăsnăşani, veletul nu să ştie fiind rupt -No. 7, 7127 
Aunie 5/1619. 

Acta Stânca Roznovanului, laşi. Cel ce a scris notița din dosul 
actului n'a băgat samă că zapisul are veleatul bine scris; cum dove-= 
deşte faptul că cei care a trecut în opis supt No. 7, actul pune anul 
„7127 Iunie 25 (1619)“. 

135. 74127 luni 22 (1619) Iaşi. Gaşpar Vodă întăreşte iui Mi- 
răuţ diiac şi lui Apostol parcalab 7 salaşe de ţigani. 

Hw Lamnap BOekOAA BIR MACTIIO PENAp% BEMAE MOAAARCROH. 

4% PENARMH Ada. H 00 | TepzAnan 6cmu caSSu tau Mnpavu, Autak 

enz Hukoap BHR apmau n uivpun ro | Snocroa NpzKBA46, taruk 

npagiui yoaonu uurain. ww Henucok. aa căkAkreacree. wr Paasa |] 

BOrRoAA Hm Eaaa, u Aku cecu u dasap (dres în loc de Paava) 

AYA (Sic) ca asch n AkTrn cgonmn. ti Ap | aia. ca Wen n că 'Tpu 

AETH, n Gepnua. ca Aia ci rropa. H Goaonka. n Miz |hznau 

dMapira. Tor paai Aa €cT HM H WT Hac FIN BACA BHUINHCaHHuy, 

Xoa9nn ui | rau, ca Ezcem AoyoAcai. n Hi Aa ck ue Saninaer npbA 

CNM AHCTOA PCOARA, dc, ART Spa. RH FR. 

Gaas renauz ReakA. 

Diaur'k BA a0rober vi h Hckaay 
e Posa 

Iw Gaşpar Voevod, din mila lui Dumnezeu domn 
țării Moldaviei; adică domniia mea dat-am şi am întărit 
înşine slugei noastre lui Mirăuţ diiac, fiiul lui Nicoar fost 
armaş şi cumnatului său lui Apostol părcălab, pre ai 
lor direpţi robi ţigani din ispisoc de mărturie de la
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Radul Voevod, numele: V/ad şi copii săi, şi Lazor (Gres 
în loc de Rada!) cu fămeaia şi copii săi, şi Durduţă cu 
fămeaia şi cu trei copii; şi Sorița cu fata ei Tutora, (sic) 
şi Solonca şi Mănăil şi Mărica. Drept aceaia să fie lor 
şi de la noi acei toți de mai sus scriși robi țigani, cu 
tot venitul; şi altul să nu se ameastece înaintea acestei 
cărţi a domniei meale. | 

In lași la anul 7127 lunie 22. 
Inşuşi domnul a poruncit. 
Gheanghea vel logofet a învăţat şi a iscălit. 

| — Focea 
Acta Stânca Roznovanului, Iaşi. In dos stă scris: „Henhcotsa 

mHrâtnawvp wr Pamunap ROĂ npe Aa3op. Pecetea căzută 

136. 7128 (1620). Gaşpar Vodă întăreşte urmaşilor Bicăi stă- 
pânire pe Hotineşti, zis Deleni la “Tutova. 

Copie di pi scrisorile ci au arătat răzăşii di moșiia 
Delenii. Suret di pre înălțatul domn Gaşpar Vodă din veleat 7128. | 

„Precum au venit înaintea noastră și înaintea alor 
noștri boiari toţi nepoţii şi strănepoţii lui Sima Bica 

„şi sau jăluit înnainte noastră pentru scrisoare ce au fost avut moșul lor Sima Bica, daanie și miluire de la bătrănul Stefan Voevod, ce au fost dat și lau miluit moaşa lor Nastea de loc giumătate de sa? din Holi- neșii, ce să numesc acmu Deleanii pre părăul Giurgii partea despre răsărit, ce iaste în ținutul Tutovei şi acele Scrisori leau pierdut în prada, când au venit Alexandru Vodă și cu cumnat a lui cneaz Corin, atunce au pră-. dat pre dânşii şi au luat bucate şi Strae; atunce pier- dură şi acea Scrisoare; și noi vâzândure jaloba lor și atâta mărturisire a oameni buni am crezut; aşijderea şi de la noi sau dat întărire sus numiţilor nepoți și strănepoți lui Sima Bica la acea giumătate sar de Ho- Zinești, ce să numesc acmu  Deleanii parte despre ră- sărit, easte dată și de la noi să fie dreaptă ocină și moșie şi întărire cu tot Venitul; şi alţii să nu se ameas- tece. Domnul porunceaște.
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„Şi sau scos acest suret de pe  sărbie pe rumănie de 
preotul Eni ot Dealul mare la veleat 7276 Iulie 29 (1768). 

Acta Delienilor, Vasiul, Ci. Surete ms. XL, 112. Uniad arătările 
acestui suret, tradus de un popă rural! — Eni din Dealul mare — nea- 
deverit de taimaci oficiali sau de divan, poate să prezinte o îndolală 
asupra contextului. În adevăr în ispisoacele sărbeşti din seci, XVi-a 
(Surete şi Izvoade Ii, 280) se vorbește de Ivașco Bica, că ar îi că- 
pătat danie şi miluire de la Stefan Vodă bătrânul; deci Sima Bica 
trebue să fie fiu sau nepot lui Ivaşco Bica. In lon Bogdan DStt nu se 
găseşte pomenit nici un Bica, nici de Bicani la-'Tutova, Bica, forma 
femenină de la Bic — mlrus EH —însamnă bou, bivol, 

Ispisocul acesta din 7128 se pomeneşte în alt suret de pe ispl- 

socui iui Vasile Vodă Lupul din 7158 luli 5 (1650), cf. Surete ms. XL, 
112 b, care zice între alteie: „să stăpânească giumătate de sat din sat 
care s'au numit mai înainte Hotineştii, iar acmu se numeaşte Delenii 
partea despre apus, după cum au stăpânit. şi părinţii şi moşii lor după 
hrisovul ce lau arătat de la Gașpar Vodă.“ Dar şi acest suret zice 
„că s'au tălmăcit după pruba de pe ispisoc sărbesc, fiind numai pruba 
şi fâră pecete gospod,'de Aaron ieromonah la Episcopia Huşii în 1777 
la Eşi.« Tocmai în 1819 Gh. Miclescu sărdar încredinţază că: aceste 
doao copii sau scos de pe cele adevărate ispisoace din cuvânt în cu- 
vânt şi fiind adevărate se încredințază“. 

Bica, primul stăpân în Deleni, nu şi-a legat numele de acest sat, 
ci de Bicanii din Tutova, de pe apa Similei. Aici așezarea Bicanilor 
s'a numit Hofineștii, şi apol după aşezarea deluroasă, Delenii. 

Răzeşii din Deleni păstrează o veche spiţă a urmaşilor Bicăi 
(Boul), lată pentru primele 7 generaţii şiraua răzeşilor: 

  

  

    

Bica (Boul) — 

lvaşco Bica - Sima Bica 

' fată 
= Hotin (de unde satul 

- Hotineşti) 
Nastea 

loan Iguat . 
, Săpoteanul | are : apus 

- | are are 1/, răsărit  . |- 

Mărica | | £ _ 
| | | E a a 

| Daniel diac 2 ce 2 
| „a > = c5 

, are 14 sat O = = = 

despre "are | are | are are 
răsărit , "fa +, '/, 

de s p re apus
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"137. 7128 Octombre 27 (1619) regeste. Pentru Scripţăneşti (Ți. ful), Fălciu, 
+ 

„__Suret de pe un ispisoc sărbăse de la Gaspar Vodă, tălmăcit de Gheorghe Evloghie cu care _ispisoc întă- reşte lui Păcurar nepot Sârbului, diresul pre parte de ocină ce au Cumpărat de la Mihăilă, feciorul Borcii, din satul Scripțăneşti (azi Țitul) din ţinut Fălciiului, cât se „va aleage den câmp, den vatra Satului, den păduri şi "cu loc. de prisacă Și cu livezi. 
| Din perilipsis scrisorilor Ţifului şi Dodeşti, ce au arătat dlui Scarlatachi Costachi, fiul răposatului ban Scariatachi Costachi din 1783 Sept. 4, (Ct. Surete ms. LX, 177), | 

. 
a 

Gh. Gherghină pitar cumpărătura cu 40 taleri a unui ţigaa de la lo-" nașco Stroici fiul luj Lupul Stroici, 
: 

138. 7/28 Noembre 28 (1619) Iaşi. Gașpar Vodă întăreşte Iul 

T. Hw Tamuag. BOEEOAA  Bilo Macri TCUADA BEiAh Mod: mâBcROH. 0% npinae np'ka Ham ui Np'BA B2cHh | HaumH 60- akpu caSra nau Fewprie T'epruna nuTap. ui ripunrkeua  np'A nasu, EAHH Banu Ba caeakreacmao | cop Hconauie Gmponu cena snsa Grponu CATEOBEH wr np'ka aSAu ACEpHX. navk Panropie Peg- PHHA | n "Toaarp VP. HEWzHApH. u wr ['anropie Naprap wr Tar X2p44$. n cor fip'ka, HHUIHX  Aroan ACBpHX HI cTapui. | tao &acrascc'k guiunucân Iwiauko Gpouu no sre AOBBOUH 'ROAIO HEHA HO None cu, dHEIpHCEADRAN, ln IIpo Ada EAHiH COE fipaRon XOAON UHCat. una nzur'k ca AEna er n ca aikren, ro TOP Wuran BHA Eâi$ | npaton aa A'kAunv. u MIpOAaa ro Bnuipeuenhomv, caSSH nau L'ewprie Lepruna. NHTap paai uerupu | aecikr PAAspH cpt BPăHHX. Ho aiu EHa'Reuue "mor sanuc sa CREA'k'reaceao 34 Hy rOBDOI BRoAHo | TORAMEMAS ă PCHARaAmu G'kpogaron ETO H 'TaKOX- VEDE H AOT hac aaaâkea n nora | pzankoa. caSsn nau | Tewprie L'kpruun. HHTAp Ha Tor Xkoaon turan ca KeHa £r n ca arkren, T'ka PAAI Rako dA ECT EMS | npagcu Xoaca UHran H BukSnactie. CA Backai' mooacai em$. n ru Ad c He Smuuarr, FEAA Kasaa, MHC V ac BAT. ron hoc. hu. Pecete în ceară, desprinsă ă = Bopa'kuva In dos: n HEBHTHocr er macr nuz Tkur'k ea Acre 43 
Hesoxare aiwvrăbp. * 

. 

N
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lw Gaşpar Voevod cu mila lui Dumnezeu domn 
țării Moldaviei; adică au venit înaintea noastră și îna- 
intea tuturor alor noştri boiari sluga noastră Gheorghe 
Gherghina pitar şi adus-a înaintea noastră un zapis de 
mărturie de la Jonașco Stroici fiul Lupului Stroici, tăcut 
denaintea a oameni buni, anumea: Gligorie Gherghina 
şi Toader din Nemândri și de la Gligorie pârgar din 
târgul Hârlăului şi denaintea altor oameni buni şi bă- 
trâni, cum sculatu-s'a mai sus scrisul lonaşco Stroici 
de a: lui bună vreare de 'nimene silit nici împresurat şi 
a vândut un al său dirept rob ţigan anume Pâăntea cu 
fămeaia lui şi cu copiii săi, care acel țigan fusese lui 
drept de moşie şi l'a fost vândut mai sus zisei slugei 
noastre lui Gheorghe Gherghina  pitar “cu 40 taleri de 
argint. Deci noi văzând acel zapis de mărturie de a lor 
bună vreare tocmală, iar domnia mea crezut-am lui şi 
așijderele şi de la noi dat-am şi întărit-am slugei noastre 
lui Gheorghie Gherghina pitar pe cel rob ţigan cu îe- 
meia lui și cu copii săi; Drept aceaia ca să-i fie lui 
drept rob ţigan şi cumpărătură cu tot venitul lui şi 
altul să nu se ameastece. 

Domnul.a arătat. | 
Scris în laşi la anul 7128 Noembre 28. 

—- Borăleanul 
In dos: „în nefiinţa milei sale pan Ghenghea vel 

iogofet, cu Nebojatco logofet. | - 

| Cf. Surete ms. XIV, acta C. Crupenschi, laşi. Zapisul pe care 
se sprijină isplsocul de întăritură al domnului este datat Dec. 24, ceia 
ce constitue o vădită negiigență în datarea actelor, de cei ce scriau 
zapisele şi actele publice! 

139. 7128 Dec. 24 (1619). Zapis romănesc prin care lonaşco 

“Stroici vinde cu 40 taleri ua ţigan Pantea lui Gh. Gherghină pitar, 

Eu Ionașco Strwit scriu şi mărturisescu -Asumi pre 
mine | cu cestu zapis al meu cum eu de bună vwea 
mea de nime asuprit | nece nevwit. ce eu am vădu (sic) 

derep. țigan al meu ce meau fost de moșie | anume 
Pănte cu muere cu tot și meu fost de moşie de pre 
maicămea, dece eu lam văndut dumisale lui Gheorghie
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Gherghini pitariul | derep. patru zeci de taler. pentra- ceea nime den ruda mea nice giu | păneasa mea nice ruda mea nice. nimea cu acel salaș de ţigani ca să naibă nece o triab. pentraceea eu am făcutu aastă toc- mal | am făcut dentre Gligorie Gherghina și Toderiţă de Nemăndri ! şi Gligorie părgarul de Hărlău şi mulţi „oameni buni şi mai | mare credință eu .psumi cu măna mam Scris şi am iscălit de acesta scriu și mărturisesc şi ca să aibă aş face şi deres domnescu | pre acestu zapis al meu. pis u Onești let 7128 Dek. 24, 2 peceţi az lonaşco Stroit iscal. 
X  Gligorie ot Hărlău „XX Eu Toderiţă 
Acta Crupenschi. Cf, Surete ms. XIV, 499. 

  

140, 7128 Iunie 19 (1620)' Tărgovişte. Gaşpar Vodă Movilă întăreşte moşnenilor tot satul Mozoceni, răscumpărându-se de vecină- tate de la Leca post, cu 35000 lei, 

Macrite uite Iw Vagpina  AMoruaa BOEBOAA. H rcnAHh, BACOE BEMAt OYrrpogaațiuckoe, cuz BeAhkar(0) n np'& Actgar(o), [19= KonHHom(S) Iw Gimicon  Moriaa EOEROA. Aaa renagătu | cit MOBiAENiE rc ARM. ceAog Mosourkuiu, ş CSACTRS Baa. WB4UH Hack AH ceaoe. no um Hanarca. îi Can n ochnSa. n C$- ckuSa. n cac cuoeucu EAHUEME £MOV Era AApOBar. | rakok Aa MS ECT B&c CEAC MA3zu'kniu, Bac cac Bac XOTApom. H cac Bac q0- X9A9M. îi Wwr ec4. n wi Su. u WT NoBZC XOTApo4i, Wa AĂ CE SHaeT Bea'ks korapom. | WipoRSA, wi Pacuzrau, 1orâHa AAEEE BA Sera wuHnoTSa%. Bz nSr Inrepuaca, $ 'maueu corea Vo. K(2)uep. S ScTa REAHRA Bang. $ "PAHHU,. EA ScTa uepeiHH ROANHE. S BREAHKA. ! ase, fi CTSaen(E)uS Puomnze $ Herpuuoap. S Beaute CTEXKApI9, S muckSpeg, $ KA4AHHUS Tirwe. $ ame WT Bau:kS WTKA ipept'kie. none cr HEPOEAX crapa u npaga comu8 | 34 A'EAbunS, cor Np'akain. â knaa sep &ucr npu anu Illepaan 1BOEROA ă Aeka ee ECP BHCT 'Toraa Baku NOCT, ii cc Npu- TScHur N9 cil Haca'k a nu, CEAOE EXE EHUIpeuctui,, PEpE ECT Ngo- AdA HETORE | wwune Bea Boa'k BA. fi 6HTH Win eu A eze a TH WHH BEUENII. Atkze N9cT, cr TOTA4A 40 4Hu Sasa 4p$ ROEBOA, cHă  Înitatu BOEBOAd A aaa cc BA TOPAA N CAMpTA AtKZE nocT. | ame HACAEAHHUUL CEAOR ERE BHUIDEENH. WHH ce CKSNOBAA:
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Ba ecuenit, fi cae vea Hm. Wrha XSnanhua Lpaxaana, wSna- 
Hhiţa aekz& nocm. Îi Wria Toma BpaP AekzE MocT. 84 —+A re 
aa nogmH roroguk. Pak Kzaa ter Gia nocak Gran, bcr cSr 
MOPAz Aa naaruTi Sero 34 MABH, XE ECT SAOXHA ÎL NOEPATHA 
no Gmonka wm hHerog 34 nsrar Hug. | u Bia cm Ha Sc'rpocniear 

KZAa ce cST CKSMOEAA S4 Brut H CAC HEPORE WUHNHE AHOS ACRPH 
AOAle W CTaph Meriiauui, WT (kpcme M'lcrog. dai no Ha-60"7 
Pomzuau, Bocranaun | n wr gopogkukza non Păasa. n wr pane 
aspin Kaann. u wm Păckarau, Baaaya n WT okazie uoroe. 4 

wr cop TSAqop8 nocp. Tae Kaqd. ECT BHA NpH Ali renAemn, 
â vnannua Tpakaana. vnanuua | dea nocr. n Toma Bpai 

Aa NocP. WHU EC DBHUIEA TIPA, TCOABMH, TTEpE ECT CREAt= 

PCBVET KAKO ECT CRSROMAAET. TEDE CE CKYNOEAA 34 BEUtHif H CAC 

NEPORE WuHE. T4ROM AA ECT WHH MAK | KHES Kako CT H3 Ha 

np'kăae Eprkm. cero pai Aâa0X H TeRAEMH cea Mzszukiin. ii 

EZCHY HacaRaHiuHi CEACE. FAROE Ad ECT HA (DUNE FE EHtuIpeuenii, 

BEZ Wat NUM. H cHoRH. H EHIOKOAI, Îi np'baiio | uToa. n newr- 

mekome nenokoa'kănmv nopu3m$ remagadini. Gexe n cREAETEAn 

MocTaenkom renAtmu, via Enakn grankn Ban Bpaarcii n 

mvnat  Hăauto Beaukh AEop| Hu van diepa Beat EHCT, te 

mwvnăn uxo Brann car. n Xian ĂnXaaake Banu croa, 

mvnai Ewv3unka Bantu Kon. | nu wvnan aaa Bantu 0. n 

MVA... REAHKH OCT. H HC NADA EEAHRA AWră;er. Hi HCmHCAk 43 

Granuva AGOrĂET. Ba Hă CTOA. PPAA, PEKoMÎi TpAroRHIp BA Mcuă 

son pi | wm Aaama ao nm rearnie a'broat EAAET “rapru. WT 

pokAteTEo ergo 40 cero Ann TekSiparo 4kT avi. 
[w JaRpia BOEBOA. MAcTiIo GI FCOAHZ. 

Cu mila lui Dumnezeu lw Gavril Moghila Voevod 

şi domn a toată ţara Ungro Vlahiei, fiul marelui şi prea 

bunului răposatului Iw Simion Moghilă Voevod, dat-a 

domniia mea această poroncă a domniei meale satului 

Mozoceani în judeţul Vlașca, tuturor locuitorilor satului 

anume Nanciul i Stan, i Joseanul şi Suseanul și cu 

fii săi, câți Dumnezeu le vor dărui, cum să le fie lor 

satul Măzăceanii tot cu tot venitul şi din câmp și din 

apă şi din pădure şi din tot hotarul; alta să -se ştie 

seamnele hotarălor: /irovul despre Răscăiaţi, poiana 

Albei la gura Șipotului pe calea Piteștilor în măcieș
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despre Ciocănești Ia gura văii mari; la graniță în gura COlnicului Cerven la Valea mare şi Studeneful Roşcăi la Negrişor la stejarul mare în Piscuri, în cladințu Titei în piatra din Vânju despre Stirbeiu, căci că le iaste lor veache Şi dreaptă ocină şi moșie de la înain- taşii lor. lar când a fost în zilele lui Şerban Vodă, îar Leca carele a fost mare postelnic i-a fost năpăstuit pe acei lăcuitori ai satului, care stau scriși mai sus, Cum Că i-ar fi fost vândut lui Câteva 'ocine fără voia lor: şi i-au fost „lui vecini și fot au stat şi vecini Lecâi Postelnicul de atunci până în zilele lui Alexandru Vodă fiul lui Iliiaş Vodă. Iar când a fost atunci după moarlea Lecăi postelnicul, locuitorii satului care-s pomeniți mai Sus, ei s'au, Scumpărat de vecinie ei cu foți ai lor de la „ Jubânita Grajdana, Jupanița Lecăi postelnic și de la Toia, fratele Lecăi postelnic drept 35000 lei noi gata. lar când a fost mai apoi, Stan n'a putut să plătească îune lui deplin, carea a fost zălogit-o sia înfrățit pe Stoica pe o fune a lui cinci pământuri; şi a fost la a- Șezarea lor când s'au Scumpărat de vecinie și cu câ- feva ocine mulți oameni buni Şi bătrâni megiași den prejuru! locului, însă pe nume: din Romanați, Costan: din, şi din Borobeaică popa Radul, şi din Rănzeşti Calin, şi din Răscăiaţi Vladul şi din Ciocănești TȚogoe și din Izvor Tudor postelnic. lar când a fost în zilele domniei meale, iar jupanița Grajdana, jupanița Lecăi post. şi Toma fratele Lecăi post. dânșii au venit în- naintea domniei meale ca să mărturisască cum să jure că Sau. scumpărat de vecinie şi Cu câteva ocine, cum să fie ei iarăși cnezi cum au fost şi mai denainte vreame. Drept aceaia dat-am şi domnia mea satului |. Măzăceanii și tuturor lăcuitorilor Satului, cum să le fie lor ocinile ce se scriu mai sus, de ohab lor și fiilor şi 

domnia mea, jupan Enachi mare ban Craiovei și jupan Ivaşco mare dvornic şi jupan Papa mare logotet şi ju- pan Fira mare visternic şi jupan Miho mare spatar şi
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și jupan Vlad mare paharnic și jupan ..... mare 
postelnic; şi ispravnic Papa vel logofăt. Şi am scris eu 
Stanciul logofăt în orașul de reşedinţă Tărgovişte în 
luna lunie 19 de la Adam pănă acum cursul anilor 7128 
iar de la naşterea lui Hristos pănă acmu' cursul a- 
nilor. 1620. 

Iw Gavril Moghilă Voevod, cu mila lui Dumnezeu 
domn. 

Pergameut, comunicat de pr. Preutescu, senator de Argeş în 
1922. Ct, Surete ms. XLIII, 221. Ispisocul nostru cuprinde o pagină 
interesantă din istoria vecinătății. Textele slave păstrau denumirea 
de vecin, care apoi a fost îniocuită cu rumâni, 

In 1620 Măzărceanii veneau în Vlaşca; azi ei via în Argeş, co- 
mună rurală, ce se mai numeşte şi Dumbrăveni. Răscăiaţii, aparţine 
azi com. Slobozia, învecinată cu Măzăcenii; Negrişorii este Negraşii 
sat la 7 kim. departe de Măzăceni; Ciocăneştii cad în jud. [ifov, 

141. 7128 (1620). Cartea lui Gaşpar Vodă peatru uneltele ră- 
mase pe urma lui Murgoci vornic, | 

„Suretul ispisocului de pe o carte gospod de stă- 
pânit uneltele lui Murgoci vornic de la Gaşpar Vodă. 

Precum au venit înnaintea noastră giupăneasa lui 
Murgoci tau fost vornic şi cu un zapis de mărturie, 
care au fostu scris de Murgoci vornicul, încă când au 
fost viu şi de ia oameni buni din tărgu din Tecuci, şi 

„de la toţi locuitorii dentracelași tărgu şi cu pecetea 
tărgoveţilor dzicându întracel zapis cum după moartea 
lui nime din nepoţii lui sau din surorile lui sau din 
oamenii lui ca să nu aibă nici o treabă cu unealtele 
lui şi ca să aibă al grijire pre dânsul după moartea 
lui, ni€ cu cumpărăturile lui nit cu moşiile lui, iar nit 
după moartea an, din nepoții an, câte rămășițuri ar 
rămăne să naibă triabă, ce să aibă a le dăruire svintei 
mănăsțiri ce iaste făcută de Toile cel bătrân. Det şi 
domniia me încă am făcut carte pre urma zapisului ca 
să fie în pace, că de nime nici un val să nu aibă îna- 
inte cărții gospod. 

_Surete ms, XLVI, 106. Acad. Rom. ms. 3061, Condica Dom- 
peştilor.
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142. 7128 April 12 (1620) Iași, Gaşpar Vodă întăreşte pah, 
* Gheorghe cumpărătura ce a făcut cu 14 taleri în Dolniceni, dela Rră. 

sina şi al el. 

T Hw Panunap ROEROAA. BOI MACTII TCNADZ 3tM4n MA 
Ad&ckoH. Wwk npinacuk npka Hamu n npka Scnamu | nawhat 
MOaAd&ckumH Roa'kpu. îpzcuna ni cecrpa en Haka Azunpn Bacre, 
n cterpu | nnunek uy Mura n cecrpa en macracka, AZihpu 
Lazen. no uk AoBpoto Bear. He | Rua HENOHERAENH âHENPHCEAOBARH, 
MW TpAAaAH (sic) c&ouy mpagou wrunnS n A'kanunS | zek user 
wWuS nm uro ck uaekper wr ceao acannukiu, w7 ATS c- 
A0M H tor noa'k ni com Bec | NBUXOA. 'TO4 Npaasau (sic) narminună 
CB0€M, caSsu nau Tewpru nzk. păai uerupu Ha Acekr | Taaep 
CPEBDAHHX. HHo AH BHA'RELUE HX AOBBOV BOAHOE TaKMEX A MA 
ion Dare ez pSk | ppzcunu. n Hakun. n munmru n Bacracu 
Hă TOa Mac? Sa Gorhunv gac'k uacr uro | crk uaueprkr. Gou8 Ha 
Bâcko WT cE4o AcANHUkH ă renABăAM, ERE AAAoXoAt. n NOTE 
AHXOA | EnmnncanomS cassu naw Toguu ZX. Ta paan Kako 
Ad ECT EMS n GOT Hac mpaton wTHn$ [n enkSnacnie ca Back 
dOXOAOM. Hi Hi Aa c He Smnmaer, nn $S rac. BAT =+3pKH 4np. ei. 

TCNAHA Kasaa — Bopa'knsa. 

„Iw Gaşpar Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 
țării Moldaviei, adică au venit înaintea noastră şi îna- 
intea tuturor alor noştri moldovenești boiari Frăsina şi sora ei |leana, featele lui Vasco, şi nepoatele ei de soră Minta şi sora ei Nastasca, featele Rafei, de a lor bună vreare de nimine silite nici învăluite şi au vândut a lor direaptă ocină şi moșie toată partea părintelui lor, „ce li se Va aleage din.satul Dolniceanii, din vatră de sat, şi din câmp şi din tot venitul; acele le-au vândut seminţeniei lor, sluga noastră Gheorghe păharnic pentru 14 taleri de argint. Deci noi văzând a lor de bună Vreare tocmală şi deplină piată în mânule Frăsinei şi Ileanei, şi Mintei şi Nastascăi, pe acea parte de ocină partea toată ce i se va aleage părintelui lor lui Vasco din satul Dolnicenii, iar domnia mea încă am dat ȘI am întărit mai sus scrisei Slugii noastre Gorti pah. Drept aceaia să-i fie lui şi de la noi dreaptă o-
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cină: şi cumpărătură cu tot venitul. Şi altul să nu se 
ameastece. | | 

Scris în laşi let 7128. April 12. | 
Domnul a arătat. - —- Borleanul 
Hârtie. Acad, Rom. CLXXX, 56. Pecetea căzută. Este şi un 

suret: „Pisa! ierei Toader ot Măndreşti“, - 

Vasco 

Frăsina, lleana, Rafe 

| 
Miuta, Nastasca 

Pi 

143. Fără dată (e. 7128). Zapis de mărturie cum post. Balica 
a cumpărat în Petricani partea lui Isaico cu 70 taleri, 6 boi, 2 vaci, 
15 stupi şi un cal. 

13 Hcanco ww lerpunanu. cerkakmeacTever IpeA, AIAH 
ASEpH tdko npoAagacr | atata. moa nocreannk aqua 34 o aa. 
HS EOAN E kogoge | u ei muta na ko. fi Bta pupa. wm 
TPvpeara. n Ijlezva | or Bpomkun. n Toaarp ua wr npz-! 
anrăTrvpă. n Ilzrpauko |. wo Boruap. n Toma GT voy- 
nepn n AĂvmurpv wm Tan, n Toaarp | tproeuuk, wm XacHz 
UIAHH. A Thpon TH, H EVABVA WT BOIIOTAH, | H Bacuaie Wr 
epzrătanu. ui ewprie mu... A Heauko | cerka'kweacraver cz 
„MON AUlE KOAUKO E23H(Ma)er Sa moanko | ko man amore He- 
BABHMÂA. WT  HETO HHUTO. HE HMAET ENE | AacT, HAM ROAUKO 

"CVT MU AOAR, UT EHAHAMH. WIIAakaanc câ cazânoe | kpzk npka, 
HâMU. MH NOCTARHXWM. Nuci EA TOTA | ancTa aa cita ce'kAk- 
"PEACTEVEUIE, trei peceţi 

Eu lIsaico din Petricani mărturiseaşte înainte a 
oameni buni, cum vinde moșia mea postelnicului Balica 
drept 70 taleri şi 6 boi și 2 vaci, şi 15 stupi şi un 
cal şi fost-a Trifan din Turbata, şi Şteful din Broş- 
teani şi Toader Ocea din Cărligătură, şi Pătraşco din 
Cotnar şi “Tomşia din Ciufeşti, şi Dumitru de acolo, şi 
Toader ţircovnic din Hăsnăşiani şi Tiron tij, şi Bulzul 
din Boșotiani şi Vasilie din Bărgăiani, și Ghiorghie tij; 
iar Isaico mărturiseaşte cu al meu suflet cum luâ nu- 
mai atâta preţ, mai mult nu luâ de la dînsul nemică,
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nici are a mai dare mie, câți sânt ai mei oameni de faţă au adeverit cu . . . înaintea noastră; noi pus-am peceți în acea carte; de aceasta mărturisescu. 
trei peceţi | | 

Acta Stânca Roznovanului laşi. In dos stă scris: „un zapis de cumpărătură postelnic Balicăi de la Isaico din Peticeni«, Scriitorul e „un Stângaciu slavist; nu face acordurile: eu mărturisește, eu vinde, Isaico mărturisește cu al meu suflet, etc, 

144, Fără dată (c. 7128). Cartea parcalabului de Suceava Şeptelici să lese în pace pe Grecul din Paşcaai pentru vecinii şi bu- catele sale, 

Eacnaie Illinrnauu nparzaar Gvuagckou. Nut, pita Ha- tund Baci komopu roanr. | cz caSwno renauz macra v acer Cv- uaRckin (Vasilie Şeptelici părcalab Suceavei, scriem priia- tenilor noștri, tuturor care meargeți cu slujba milei sale domnului în ținutul  Suceavei), AkmSaz pupe aka en Rea;E Kaprr-k oacTpz.. tap | gon ca azeau, “AU ave npe (aa) nocrpr anSme Tpecva. anu nzuranu, “NHTPV HEMURZ ca VA „pnzavituai, | Kâcă IWH Bvhareae avu mn a BEUHHHAWp cau ue Ba aa, um EVKATEAE AVH tin 4 8e | unnnacop cau... NEHTOV dA WALERH, car HEMTpS aare care, Hvatau scaun na | bea a ca ape ue 6a au. un age mn KapT'k Aomnin caac avu BOAZ. ca pie „pn | nas, pâk Ad SHaeT, n hat He Bzacr (aceasta să se ştie, şi alt- - fel să nu fie). Y Hătu. Mau ui |. p. în ceară neagră | 
Illenreanu xeraan. 

„În dos: „o carte de la Șeptelici Vasile părcalab Sucevei, lui lonașco Grecul ca să nul supere zlotaşii, ot Pășcani. 
Acta Stânca Roznovanului, laşi. 

  

Li 

145. Fără an. Stolniceani, Zapis de împărțală a feciorilor lut Gr. Sulitaş în Stolniceni, ce merge pe 8 părţi, şi fraţii dăruesc suro- rii lor Parascăi, părțile ior cu un vecin Pătrău, 

Ge Sao mi acu cuve, Tpuropie GSanuam u pa Huu,d m Tvaocien | cecmpă Towaarpotu, n Haaanre pcipin nume Ie dan n Bano. n Ilapacka |n Aaunia n Tewprie. u Gapnm. n
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ÎWHauiko. CZHTVPH MOH A£ RVHZ ROE d ROACTOZ EA Co | ROTH 
AhpenTe momina'k  nocrpe un wuineark ue ne av pămac. AE aa 
HzpHHUiA | HOmTBi. AVIZ M0pPE A9p. tu HeaM$ „pizpuHT. Lut 
REM TORANHT „MUPOY. IO AE BVIA BOA | HOCTPA LIN HEM XOTZPAT 
UN CPAANU  WApTE Ari MVMATaPe AE car Ac Groauhuetbi, | 
A CONT mapuai. Acu o Bano un Tewprie mu Ep tuu 
Hiwnauko am coksruT | Ai amv dace un aMV AaT cvpopiui 

nocepe Îlzpackzn  Av(nz Eva ca) tape. Mp I96HTE. AH | dspa- 

wi ue dan HU. NapTkă 4 NATpa... pe... UIEAE VH BEuHH 

[aro | anvark azura yvmzrare (Ac caT) Act CTOAHHuUeHbI. Ka 

ca ie en AHpenTA Wuunz | mu moulie ca Kie tă Roma 4 W 

RUNAEBE. ca 4 (W CKWMBApE KUHN Ba XI |n BOA. ap. AHNTpr 

NOU HHME CA HV AHBZ 4 WN0H cav 4 1 .PHRAAVH. Ha că XIE 

pzMac | Kwavh cNVue ui BANHCEAE A0p UEAE APdiHEpH. Wu cz A 

Copa HOCTOA Câv CEVAST | IN CAY PORMHT, KV dA HOCTPY M7-. 

punk, Hukowapz Tpzaeckva Bncrepin ue av dpocr | A£ av 

BaRVT cRUMBAp'k AtHaHWTIE HOCTpZ. A€ AY AAT AEH IApTE Ati 

GHCZGHK UE AV ABOVT KVANAPATVPA A£ aa llarpzuoc Wpnka- 

prua ui Ac aa dpereae en | anvme Ka eh cnv anpkceak at 

Ban, A€ Kaâc Kw XWHpsBi Ka c ca «piz. 

"pecete v Grreannuenn 

In dos: „pe Groannurnin“ 

Acta Stânca Roznovanului, laşi. 

146. (1620). Purceleșii. Zapis prin care lonaşco fiul lui Gr. 

Suliţaş vinde Lupului Prăjescul cu 60 taleri a opta parte din Stolni- 

ceani din jumătatea de sat. 

Emo aa Hwnawmno cna Vanropie Gwanmam Eno Hananoa, 

spam Bano UeTpap «ACVA MpE | Atenie MAPTVPHCECRV EV AuEcT aa 

Mie Banc, KVA at BZHAVT, W NapTe A€ cAT At Groannu'tun. | 

AE A UVAATATE AE CAT 4 WIITA ape ue cav Benum naprk m. 

AVAMHCAAE WVNZHVAVH Aviva | Mpzeckva arpenr urbee Sau Ac 

masti BAH PATA UI AEM Bă Aa WUW ACBAE CA AHBV A MAH | 

Aa avn Feonauiko VH BOY WIH W BAKZ Apă AF EA AVA Tewprie 

dpamenc avn [eonaumko uene ace | TokMana HOacTpa I4cTe TOR- 

mira ge ăueh uikee 324 AE 'PAaEph- ue CANT Mat CVE EKPHUM | 

NTpauacTa TPOKMAAZ AV dȘocT Vanregis VWoanan. uav docT ya'r- 

man. un Vlzmpauuo VWoanan | uim Toma mocreanuk. wn Ila- 

Surete şi Izvoade, Vol, XXL. 
15
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Tpawmko Fauiorz. mun Laucopie hvyvui. um Ilzrpaurko | Woroar AE Bazatipu. mn Hocravruu Ada A£ akcao un MVA Want BVHU AER Me | untamu. Acpenr awk nume A Waatenin avu Fu. MAUIRO CA HANGA A CA aatec'Teka NEHTOV | tz asacTa 'TOkMaaz av cocr Hiv apnp'k Tvrwpop auacra am CKOHC. Man Mape (kpeannua IA HCKBANT 1 am vc uin) neueitnac ca ca kp'ksa. 

HCV DYputaeipiH, BATO =+3pku. 
Iscăliturije 

Acta Sto!niceani-Prăjescu plic V, 2, (Purceleşti), 

  

147. Fără veleat (€. 7128) Iunie 11 Visoca. T, Moţoc şi Miroa aprod scriu Măriei sale Gaşpar Vodă în chestia alegerei hotarelor satului Havrineşti a lui Nicoară Prăjescul despre Visoca și Cotova, 
Haruecrugomt n XVARBHReAt, npkActerasaw, un np'EMacru- RCA renAnv Hatuieatv lu Vatunap Roetoar | Exiere amacriie renapa 36EMAn mwaaasckeu, (Blagocestivului şi de Hristos iubitorului prea luminatului şi prea milostivului domnului nostru [w Gaşpar Voe- vod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldovei) A€E a4 MAcTrHaVA AMHYA AMHBEV Buz naue iu c&HzTA | re neyrua, AMzpien Armu- Tăd6 C& AHBii  Aspira ra, Ip A€E aa Hou Aau MHU,  pOBH a Magiei TAne. «ARKHHZ | ukue ui Măekapk ki auz nzuă aa E&pAene uz- MAT, că npinmempu AMHTA, KTpA duacra ABM Wiiipe | Aapneu Tăd€ MAC'THEE Acamne, kr AY BENHT. ki unnerura Kapre Aapieu vitniTaae Huko | apa Ilpaecnva, CH COROTHM. A€ w CEAHIHE şa SpiieipHâwp. ue tacig AH'T'pe XoTapra | careawp Awmncane Korea WH -ANTpe Encoxa, Aeuu MHASCTHBE Acamne vam ar | foc .pnes- WETIpA ApIEH Tane crpzucam WAMEnH Erin Acu careae MEyuneunTre Ii AG 4 | npeutopva MEawp Xorape. Acuun am dbaat Rr aueu wa- MERH BruHu FUM duh ceanime | ue cz KEmz Yakpuuikuiu. nv AHKANe "see e RY Xa | kpnuiemin. zu ICPE „AI AM:KAoRVA XOTapEawp horor'ku un Buicokan | mu Epu&wkunawp, căreawp Avmneaa. Îlpa- NECRVAVU. A€ Rapk avkpr nou KVM dm | adaăr w wamenu Bun. APSTATAM  YaRpnuietinawp. e AE aeyk noacrpa nav | uunwr. ue Wa AraT Su. .puuaun're. Măpiti 'Taa. Aapita Ta «ku dBaue, Kivu re ta | uzcrzau XE N Pa Ba Aa Sano AHH. Bara. un ateu mnpua REaHuecTar er, 

WT Ye anu, v nucoka 
Hat
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NBA H Kaa NCA S€TBTHXHNIH 
REAHYUECTPAY TCIIATU. paBH P'CNB&TH . 

Toanep Momwvan Mupon anpoa, (şi domnul 

“Dumnezău să înmulţască zile bune şi ani în pace Măriei tale. De 

ia 'Hristos amin; în Visoca lunie 11; Praf şi gunoi supuşi prea 

cinstitei mării domniei tale, robii domniei tale, Toader Moţoc şi 

Miron aprod), 
Adresa : 
npkerakar H npkaacrHgoat renAuia Hanems lw Tamnap Roe- 

ROAN EXIER Macri PenApr 36Mant MoaAdtckoi, (Prea luminatu- 

iui şi prea milostivului domnului nostru Îw Gaşpar Voevod, din 

mila lui Dumnezeu domn ţării Moldaviei). ă 

In dos: „ilrpueaetpin“. | 

Acta Stolniceni-Prăjescul, plic VI, 11. la dos scrie „Purcelești“, 

  

! 

148. 7128. Juli 22 fași (1620). Gaşpar Vodă întăreşte lui Lupul 

Prăjescul cumpărătura ce a făcut cu 80 taleri de la lonaşco Suliţaşul 

Calapod, jumătate din a opta parte din jumătatea de jos a Stolnicianilor. 

Hw Iauinap BROEROAA, EXIL MACI PEUAPA 36MAN MOAAdB- 

ckou, wi npinacurk npkA | Hamu n npka Sena Hatna goakpu. 

“Reautnaii Hi Maaimu caSra Han Hwnauie | cnz GSannauita BHSK 

HaaaneA. [9 Er AOBPOR EOAP HERA HENOHSARAEH, AHenpH | ceacgau 

n DpSAaA cRcere npato wrinS ui ABAHHHS. EAHA uacf 3a WPHus 

ar ceao | Greatnukuu, WT HHHăă NOACEHA CEA, GT WCAMAA UACT, 

nsasguua. urme ck usEkper. uacr | 6ro. WF BAPpS cea Hi WT neat. 

m ww ake. H c4 Wacri WT EPSACRE Ba Mann. EA NOTSUIt | ceas 

m ca ApSree norouk uTro scr $ mnek5. na Guphkr S$ Boascr GS- 

ageri. 'Poa | NpoAaa caSsu Hat Asnsasun llpaxeckSa. pai wetm 

AECkT TAAEpH CPERPARH. HO MH | gnaEaiue MEKAS HM, A0Epe 

BOANSI TORMEK H NAANOIS 3ana4T$ n. 'TAAEP CPEBPANIHĂ, | RA pSk Ruul- 

NHCANHSMV CASSH Halil ÎWHauIke cHh CsSaniamta. Buwk adanca. 4 

CENARMH | etpn AAaeyeN H NOTEBRAHXOM BHipedenttomt CASH 

mam  ASnSa IpameckSa, Ha oa | uăcr 34 win. wr cea Goa 

UNWkHUH W7 HHXHA .NOAORHNA CEAC WT WeMad WACT NA | Buna uacr 

că exckm ACXOACA, TEA pAAH Aa Ecr EMS n WT Hac NpABOR WT- 

anS un gunSnae | nic H NOTEPZAACHIE ca BAC6M. ACĂOACM H HE Aa 

= HE Smuuider, nuc S lac BAT "FâptH. RA Kbe 

TCUANE Kazaa. “ 

Tian Rea acrober Su Hi HcRăAk —: Ropakusa 

7
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Iw Gaşpar Voevod cu mila lui Dumnezeu domn “țării Moldaviei; adică venit-a înaintea noastră și inain- tea tuturor a lor noştri boiari a mari şi mici, Sluga noastră /onaşco, fiul Sulitaşului, nepot lui Calapod, de a lui bună vreare de nime silit nici învăluit și a vân: dut a sa direaptă ocină şi moşie o parte de ocină din Satul Sto/niceani, din cea de jos giumătate sat, din'a opta parte giumătate, ce i se va aleage partea lui, din vatră de sat, și din Câmp, şi din pădure şi cu părţi de vaduri de moară în apa satului şi cu alt părău ce iaste la Piscu, la Sireat în ținutul Suceavei; aceia au vândut slugii noastre Lupului Prăjescului pentru 80 taleri de argint. Deci noi văzând între dânșii de bună voe tocmală și deplină plată 80 taleri de argintu în mânule mai sus scrisului Slugii noastre Ionașco fiul Suliţaşului, nepot lui Calapod, iară Domnia mea încă am dat și am întărit mai sus scrisului Slugii noastre Lupul Prăjescul pre acea parte de ocină din sațul Stolniceani din cea de &os - giumătate din a opta parte giumătate de parte Cu toate veniturile. Drept aceaia să-i fie lui „şi de la noi direaptă ocină şi Cumpărătură și întăritură Cu toate veniturile. Şi altul să nu Se ameastece. 
Cris în laşi la anu] 7128 Iulie 22. Domnul a arătaţ. 

“Ghianghea vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 
| Borleanul . Hârtie; acta Stoiniceani-Prăjescu, plic V, 6, Pecete mare în ceară roşie cu exerga: 

î Iw Cauinap BROEBOAA. BIR MAcTR FOCHOAap BEMAH MOAAaReReH. Cap de bou, soare, lună, stea între coarne, 
PINA 

Ă 149. Fără dată (după 7128) Iuti 3 Hârlău. Zapis de aşezare tare M. Ghirghiasa şi lonaşco pentru 3 vecini în Purceleşti. Impor: tantisim. 

SlAekz ev îzpinta Fnpritac. ti lxrpauko Woroak. iun Rec: TâH'run | M&pTipHcHAM nău, AE BOHA BCE ko VACTĂ  CKpHCOapH 4 HOACTpE KOAM HEM | ToRMuT Ko Hwnauike NPAXKECROA nenTpo HHujie WMEH ue av genu | Ae Bazaemn. -A5 Ilvpunaewnu. dHome HenxiTa 1H V'uwprie. mu | Bu. Acu akuk ui CTE AAT HOav czh acum, ii cz A9AM ui uncaz, vu NOTBOHUR | kw Azutunu. UE AH cav peer
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AH CRASOT MAN AEACHUNTE BpkMe fag NU Lion | HEM TokMuT A€ ar 

MA ASăT;, ÎWHaLIRO HPWRECKROA VH NOT Kă CRA paSB. 1apă | nui Hea 

14 DAE. Kd CA AHBZ 4 MAXTH EA. ii dA AACAP AU€Elți WmMeni Ea] 

că die Beu | HUH „pH KEua. lui A€E EA BD cA Mân UZPacka 4iHERA 

șa că Hahăa a c4 ipEae .pnnannr'k uetmu crpncopu a noacr(p)e. 

îi „AHTOauace TORAaaz | av diecr upnanea Rachaie Herce. ui AS- 

aurpauike lloaaau. wi Iarpauno Voanan. 

VC XEPABV. RA: A. ANU 

43 Hacnaie lkroe | 

" ĂVAHTpâtute, e e Tarpauite YoanaH 

„Izvod de nişte oameni ce iau dus din Vlădeşti în Purceleşti 

oameni daţi vecini lui lonaşco Prăjescul. 

Acta Stolniceni-Prăjescul. Atât lonaşco Prăjescul cât şi Pătraşco 
Ciolpan apar boeri ceva mai tărziu; tam pus aici însă pentru lămu- 
firea vecinilor de pe moşia Stolnicenilor. 

150. Fără. dată (după 7128) Hăsnășeni. Zapis de aşezare îa- 
tre satul Hăsnăşeni şi lonaşco Prăjescul pentru cisla lui Mihail fratele 
Tomei (importantisim). . 

T Sacra. ev Auyana dparene 'Lomeu peuepra iukvarn | ae 

racazurkuiu A€ unuvrva Gvuazeu. mun Ki Miepzvi, mu kw Ba | cu- 

aie A Ynewmu. mu te Toaaep Xepecrra mu Ki Auacnie mn sr 

Hgn | mira Hoanremv. mu KV RACI HK "POP CAPVA YACHAUIA- 

ainu Ea | 'exvaarr AC EVIA BCE AC HHME ACVIIpHUH Hr Înpgecrpauui. 

Ac wa are! Re Miyzua, aa uwnztiva Hodnanuio llpaxecra A6 

RM poat AVAui | Caae c4 dparz Aaa BHHE CA HE MAHTVIICKR 

As uhcaa "Toaten | Bpareae avu Muza ua aRVT Vu Bat BRA Ha 

sc TON BVKATEAE | NEH'Tpr 44 uHCAL, IMăM Tpăc AMVATE HEKko6. 

AEU AGMIAAVH yraz-| ua Hwnauiko pazei, AaKa a BASUT pe 

AMR UI pe HON | IIpE POL, apei CHHTEA Mali cVe CKpHLUI. car 

AKAT AE dusă Bat A TOT NAATAT. WIâV ABIT RVAMat NVT9VT, 

45 ke mzurenr Acu. | Muza. mi RU HO RV TON, AA AAT ACR 

ae Kact nagir'k "Toateu, | av docr RvmazpaTz AE ad Marniţa 1uH AE 

Aa beuopin i. Ri: TOT | BEIHTIA ue cA Ba AARUE UN sp RMN UI 

8 CAT. Ba CH XE AVMH. | cane uionznvavu Hwnauiko Ilpaeekva Ae- 

DY Bnr wunnz tii | Motie. AEpEIT aura HMAE AC PVAa Toaen Wu 4 

avu dinvaua | ca Hană aul «pirpeta, KW piontiva wake Ilpa- 

ueckwva us ku. | Ba napkE .CTpAMBV cazul „AWTpRBE Br îugana. un
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“AR PpANACTa "Toi | maaz av docm Bocranruu IAGA, ID patio a KABĂLU. tu pe | tva Ac Iziikau, mun Ilona Hakoatie Ac Ereannutun, 
Takzpua uucaa. 7 peceţi în fum, 
Hena naxemie, 43 Rao, 
In dos: „ispisoc pre o cas de Hăsnăşeani de la Toma“, 
Acta Stânca Roznovanului, laşi. 

  

151. 7129 Noembre 8 (1620) lași. Alexandru Vodă Iliiaş întă- reşte lui Mirăuţă diac și lui Apostol parcalab 4 sălașe de țigani. 
Ho Ancăanapa EotEoAa cuz Hantaui ROERoAa. Baile MACTIR: TCIADZ Beau HA Aa&cken. w:k PENABMH Adan Hi noSTBpzAH | an fcoh cASse nau AnpzSuu. aia cn Hekoap. Bug apa n iuSputi er. Anocrpoa IPARAA4AG. Ha uț upagin | Yoaonn wnrană, EDP Henucok Sa cR'ba'kmeacrae wm Paasa Boegoaa ui aa nest- Epakaenie 67 Taminap | Ro. ue BAAA, ca ikea un ca Apkrii CReH. n dlasap. (dres în loc de Toader) ca nn un akruan CONAN. ui ĂSpASua. ca mun, |n Ton kr. n Gopnua. u ca ABIA en TSaopa. un Goacnăa. ui Aaaa. n “Magia mor pasi EET HA | ut Ar “mac, "Tun ace BHUNHCANH, Xoaoni thrann, că Back ĂCXOACA. Hi HH Aa ca île Smntuaer. pa, | cea anca reNABMp, VIC AT *3pRg 

Cam Tenauz neaka Hoe. n. 
Visur'k gta Acroder vu 4 uckaaţ 

(scris în dos) —- Huroar 

__ o Alexandru Voevod, fiul lui Iliaş Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei; adecă domnia mea dat-am și am întărit înşine slugei noastre lui Mirăut diiac, fiul lui Necoară biv armaș şi cumnatului său, Apostol părcălab pre ai lor direpţi robi țigani din is- pisoc de mărturie de la Radul Voevod, şi de întăritură 
pii săi, și Lazăr (dres în loc de Toader) cu fămeaia şi Cu copii săi, și Durduţa cu fămeaia şi trei copii, și Soriţa ŞI Cu copiii ei Tudor, şi Solonca și Mănăil şi Mărica; drept aceaia iaste lor și de la noi acei toți mai sus scrişii robi țigani cu toate veniturile şi altu:
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să nu se ameastece înaintea acestei cărți a domniei 
meale. 

Insuși domnul a poruncit. 
In lași la anul 7129 Noem. 8. 

Ghianghe vel logofăt a învăţat și a iscălit. Vitolt 
Acta Stânca Roznovanului, laşi, 

152. 7129 Mai 12 lan.. (1621). Zapis de mărturie de la marit 
boeri cum Lupul! şi lonaşco Prăjescul fraţi, dau voraicului Baico satul 
Războeni pe pârăul alb, şi iau de la ei 2 optimi din Stolniceni. 

G-ro mn PRura Bea awrder H ÎWHauIkO. BEA AEOpHHE ACAN'RH 

atata. H ASnSa 'rperin awrâr. n Bperiran &ucTitapuuk. |. fapmakui, 

ABOgnuk raci. n Pewprie amor. ui IO paLlIkO Bamor. n Toata nocr, 

n Fwhaniso Takxpuz. | n FpekSa vw Izuikann cREAcie uHRHM CHA 

AHCTOM -HatDHM. KARE IpiHAE npea, tac Ana Îlpaweetva | ui BpaT er. 

Hwhamnko. n ca Darko ABopink PAaoTHiH. HEKHA HENOHIWRAERA, du 

DPHCMAOBANH. | uă% Bo HX ACRDOROAE n NOTPOKMHANC WT IIpEA, Hâc. H 

Aaa Bano. Akopuuk ln Avnva Ilpz%eckva | Hi Bpar ro Hwnauko 

wm Cceao CPOAHHUAUN.  W'T ISASRHHA cea HX ca paza BAkTea EA 

scmi | uacTu, Mac st H HHIIAA ACT WaCT EHVRA EH PEKOMA Ganyknpn. 

are Pin uacrii Ba WTUHHH | wT we (SIC) urănon crăpare Akopaa uept 

BoTe ca AVECTO BA MANN. AS HER. H CE ECANTAMH. | pHBhi, Cc 

Race ASKOAcat, wro S oase (GSuakcken. ă dvnva Ilpamuckva n 

Spa sr Hwnamko | wi Ada Ano ceao Hanavk PXaaBoAuii, Ha BHA9 

NOTEI, CA BpVA, Ba AVAHHA RA 'POAR EOAA lu ca AVECTP 34 Xp. S 

BORORHU, H CEACE ACXCACAL Wro €. H3EpeT ro S ROAocT Hemeu= 

CROH, | nat Bo Bano. AROpHUR, HO AH 1ak0 VRHA EX RA 

MEKAV HM. ACEBO "PORMEA | n usavkusnie vw prea. ac, d Mu 

soi HAc CTPROpHYMO cilă CREAFTEACPACRANIE,  RAKO | Aă HMAarT WHIl 

ez'PROpHTrU, cita SPEPARALIE WP renăuă Er MACP H BOAINIA pp 

USETARHY | Mo. Hat HEUAT Hi HCRAMĂAO KB CPA HEPHUHOAI Hat 

Banhe,- v [ac EATO APR. MAL BL AHH 

Frauwk aoreger. neaaa (pecete) 
Howhanuiko Bea Akipiuk (pecete) 

Avnva awrâber neuaa (pecete) 

Slat3a AWCTEUL, AROpPANR, H Hekad (pecete) 

a3 Fewprie Hamnor 
Hacnaie Ikroe 

— Mrrpodban une
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Adică noi Ghianghie. vel logofăt și lonaşco vel vornic ţării de jos şi Lupul treti logofăt, și Crăstiian vistiiarnic şi Farmachi dvornic de gloată şi Ghiorghie Başot și lurașco Başot şi Toma post. şi lonaşco Tă- bărță și Grecul din Păşcani mărturie facem cu această carte a noastră cum au venit înaintea noastră Lupul Prăjescul și fratele său lonaşco și cu Baico dvornic de gloată, de nimeni siliți nici învăluiţi, ci de a lor bună vreare şi tocmitu-s'au înaintea noastră și a dat Baico dvornic dumisale Lupului Prăjescul și fratelui său lonaşco din satul Stolniceani din jumătate de sat, care se îm- parte în opt părți partea lui și altă parte partea nepoa- tei sale numită Sanhira, care aceale părţi de ocină pe din gios de vechea curțe prespre pârău cu loc de moară la Piscu, şi cu bălți de peaşte, cu tot venitul, ce-i în tinutul Suceavei, iar Lupul Prăjescul și cu fratele său lonaşco, ei au dat un sat anume 'Războianii pe Părăul alb cu vad de moară în aceiași apă și cu loc de jir în bucovină, şi cu tot venitul, ce se va aleage; ce-i în ținutul Neamţului, iarăşi dumisale Baico dvornic. Deci n0i cum am văzut între dânşii bună tocmală și schimb . denaintea noastră; iar noi şi de la noi am făcut această mărturie cum să aibă ei a facere însişi întăritură de la mila sa Domnul; şi spre mai mare credință pus-am a „noastră peceate şi am iscălit în acest adevărat al nostrii zapis. In laşi la anul 7129 Mai 12 zile. Ghianghea logofăt am iscălit (pecete), Ionașco vel dvornic  iscal. (pecete), Lupul lopofet iscal (pecete), Alexa Mustaţă dvornic şi iscal. (pecete), az Gheorghe Başot, Vasilie Neagoe; Mitrofan a SCris. Acta Stolniceni-Prăjescu plic |, 4, 

  

153, 7129 Mai 12 (1621) Iaşi. Zapis de mărturie de la marii 
boeri cum fraţii Lupul şi lonaşcu Prăjescul dau lui Baico dvornic sa- - 
tul Războeni, şi primesc de la e|:2 Optimi din satul Stoinicenl. 

= 
Y, e? 3 

Îd 

j 

i Emo an L'kurd Bea acrodr un Hiwonauto gta ABOpHUK, 404 WR Bean ui Ava Tperu ară. n Kgucruan BHCTApHHk. | H “papa, AECPHHE  raoTniu. Perie Hawmora ui Rpatuto  
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Panior, n Toma nocr. n coate Taszpuz n Lprkva | cor 
ÎzuRANH, CREAEHIE UNHUM CUM AHCTEA HAIDHA ARO MIPHAET II0£A, 

sac, Avva lpazneckva” un Bpar ro | Huwnamke, un ca hauke 

AECPHAR CAOTHIHOII, HEKUM HENOIVIEAEIU. H AHHNPHCHAOBANU, HĂ 

ns n aonpe Boa'k | n nerermnanc. wr pea, hac. H Aaa SAŞA 

Ppaktekva NI ca Rp Er POtaniko. Hiv anko ABSPHHR PAOTHOM, 

cane | ctaqe nanak Paanoranin na Hnad noroi. cA BpSA 34 

MAHUN, EA TOR BOAA Hi CA atvkcro Ba mp $ BakognnY |n c7 

RactM ASXOACAL UTE € H3EpET WTo $ Roaocr HEMEIUKOH. Ă Bano 

ABOpHHE. GH Adă Datu: lnS avnvaogn | Îlpziteciva n par ere 

Yhonanio. ww ceqe Croannukun W'Pr noAoBniia ce4e HK câ păs- 

amkabiorea | Bz Weati uacT WR Ada EAHA tâcT AY. 1 HHiiaă 

ac, UACP BHGKA CH pEKOMAĂ Gankupn uro Tiu uact | 34 Wr- 

MMM CVT 407 HIDRUSH CTApaAre ABopaa uepră noro, ca avere 

34 MANU AS WUekS N CA BOAOTAMH, | PHRhI H CA RECEM ACXOACAI, 

po S$ goaoem  CSuagckon. Hi0 IZkO SEHA'byMo Ra MERAV HA 

Aopaa - Tonmei 1i Hăatkiieiie Tr MpE4, Mac. a AH (WT Ha 

SATBROpALAO, cita CREAETEACTEOBANIH, RAKO | Ad HMART WHII caT- 

zopuTu cec STRpZXAENIE. WT PUS HHAL er MACT, H BOAUIAA ep 

POCTARAXAO HaUi | near n HckAAHkao. RaceMY  HETHHHOAIV. Hat 

2ANHc. MHC Y td EATO *3pka Mau, Bi. 

Tianrik aorodT. Hekaa. (pecete). 

HiwoHauko BEA AROPIUHE, (pecete un om) 

+ Saga Averea ABGOpHHE. 

_ Avva AparoT. BEA CHAT, (pecete). 

43 Avnva AWrăT. H Hckdă, 

+ Murgodan nuc 

43... BHCTEGUURVA Aa 'TPAMNAAT Ad MAcTA TORMAAS, 

Hion BEA MEAEANHUAP Hekda. 

Adică noi Gheanghea vel logofăt şi lonaşco vel 

âvornic ţării de jos, şi Lupul treti logofăt şi Crăstiian 

vistiiarnic şi Farmachi dvornic de gloată şi Gheorghie 

Başotă şi luraşco Başoi şi Toma postelnic și lonașco 

“Păbărţă şi Grecul “din Paşcani, mărturie facem cu a- 

ceastă carte a noastră cum au venit înaintea noastră 

Lupul Prăjescul şi fratele său lonaşco şi cu Baico 

dvornic de gloată de nime siliţi nici învăluiţi, şi de a 

lor bună vreare și tocmitu-s'au denaintea noastră şi a
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dat Lupul Prăjescul şi cu fratele său lonaşco dumisale Baico dvornic de gloată un sat anume Războianii pre Părăul alb cu vad de moară, în aceiaşi apă şi cu loc de jir în bucovină și Cu toate veniturile, Ce. se vor a- leage, ce-i în ţinutul Neamţului; iar Baico dvornic dat-a iarăşi dumisale Lupului Prăjescul şi fratelui. său Ionașco din satul Stolniceani, din jumătate sat, care se împarte în opt părţi, el a dato parte a lui şi alaltă. parte, par- tea nepoatei sale numită Sanhira, care aceale părți ce ocină sunt din jos de vechea, curte prespre părău, cu loc de moară în Piscu şi cu bălți de peaşte şi cu tot venitul, care-i în ținutul Sucevei. Deci cum am văzut între dânşii bună tocmală şi Schimb . denaintea noastră, iar noi şi de la noi făcut-am această mărturie cum să aibă ei a face însişi întăritură de la mila sa Domnul, și spre mai mare credință am pus a noastră peceate şi am iscălit în acest adevărat al nostru zapis. 
Scris în laşi la anul 71.9 Mai ]2. 
Gheanghea logofăt iscal (pecete); lonaşco vel dvor; nic (pecete); Alexa Mustaţă dvornic; Lupul Dragotă vel spatar (pecete); az Lupul logofăt și am iscălit. 
Mitrofan a scris; az... visternicul mam tămplat ia “tastă tocmală. lon vel medelnicer iscal, 
Acta Stoiniceni-Prăjescul Piic VI, |. Ia dos: „pentru Războea: * (cu) Stoliniceanii — zapis pe Stoiniceni şi pe Războaâni ce să răs- 

Punde de ia Curte ca veke peste Părău“. 
În O 

154. 7729 Mai 72 (1621) lași. Alex. lliaş Vodă întăreşte tra- 
ților Lupul şi lonaşco Prăjescul 2 părți din opt ce-s la Stolniceni luate 
în schimb de ia Baico dvornie pentru Războeni, 

Hw flatgauapa aia BOEBOAA EIIO MACTIR CN Apz Bata AWAAGECRON. wat renagmu. Ada îi NoTEpza | Aman tem cars Ha Avnva Ipaweenva un Apar ec Îoonauko wm sanue 34 cab: AHTEACTEO To | conu Has, WT Hamv g'kphar, Boa'kpun Iiaură BE4Hkin awrăm H ÎwvHauikg BEAHKIH 4topiuk | Aoat'bn aeman, 4 
Aviva vperin awrăr. n Bpcritan gucr'kpuur. ti Dapmuani ARo= 

„HNK raoTrnin | n L'Hwpris BâtoT. n Îvwpaurko BamoT. -n Toma
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mecreauk_ si lonawmke Tanzpuz. 4 pekva wr llzuanu | ta HX 

npagaa GOTHHV Hi  ATEANHV. ABa WAcTH, WT CE4O Gmoannuani 

uro romi uacru, eSm u3m'kuo | wr Bano ABogHuk raornin ri 

ov cecmpa er. Gaminpaa. uro "Tin ucr 34 WTunv, VP Wr 

HHXIICĂ | crapar. ABOpaa Wepr3 MOTOR. CA m'keTo 34 MAH. Ace 

IHCK. HN CR EOACTAMH, PHEbI, CZ Bâcea A0 | XOAca, uTe S Bo4ocT 

Cuagckon ui dlvnva IIpzMEcRSA H EDIT ED Îwnauko WHn  Aaâi 

EAHZA cea Hanm'k | pz3B0raHin ta Biaa N9Toup,. CA BPOA 34 Mt. 

RA Tăaăt BOAd, H CA avkcro 34 Hp. $ EOKOEHI Ii CA | BZCEM 

ACYOAOA UTO HâBEDET, WTO $ Boascr HEMeuckoH. "ibm paaH "iH 

BHUINHCANUX  ABA WacTH 34 | wrv WT cE40 Gmoannuanu cz 

EZCEM AOVOACM Ad BAAET. HA IN OT Hac TIDABAA (WVTHRV, H HOr- 

Ep4 | macnie. H S$pnK, ca BACEA AXA. nentopSuina. Hi Ad c 

HE VMHIDAET, 
NUC. BATU S3PEA, Mai Bi 

Cam renauz Rta'ba 

Fraur'k Bea acroder vu. n Hckâsă —- dlonou 

Jw Alexandru lliiaş Voevod, cu mila lui Dumnezeu 

domn ţării Moldaviei, adică. domnia mea dat-am şi am 

întărit înşine slugii noastre Lupului Prăjescul şi fratelui 

său lonaşco din zapis de mărturie ce ei au avut de la 

a! nostru boiarin Ghianghea vel logofăt şi lonaşco vel 

_dvornic ţării de jos şi Lupul treti logofăt, şi Crăstiian viS- 

tiiarnic şi Farmachi dvornic de gloată și Gheorghie Bașot şi 

lonașco Başot şi Toma postelnic şi jonaşco Tăbărţa şi 

Grecul din Păşcani, pe a lor dreaptă ocină şi moşie; doao 

părţi din satul Stolniceani, care aceale doao părți sânt 

schimb dela Baico dvornic de gloată şi dela sora lui Sanhira, 

care aceale părți de ocină sunt din jos de vechea Curte 

prespre pârău cu loc de moară la Pisc, şi cu bălți de 

peaşte, cu toate veniturile, care-i în ţinutul Suceavei. 

lar Lupul Prăjescul şi fratele său lonaşco, dânşii au 

dat un sat anume Războianii pe Părăul alb şi cu vad 

de moară în aceiași apă şi cu loc de jir în bucovină 

şi cu tot venitul, ce i se va aleage, ce-i în ținutul Neam- 

țului. Drept aceaia aceale doao mai sus zise părți de 

ocină din satul Stolniceani cu toate veniturile să fie și
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de la noi dreaptă ocină şi întăritură şi uric cu toate veniturile neruşeit.. Altui să NU Se ameastece. Insuși Domnul a poroncit. 
___ Scris ia anul 7129 Mai 12, Gheanghea vel logofăt a învăţat și iscălit.  — Lococi Acta Stoiniceni-Prăjescul plic V, 5. Aceste trei zapise cari vor. besc de schimbul diatre fraţii Lupul şi lonaşco Prăjescul şi între Baico dvornic de gioată îşi au explicare prin actele Războenilor (Ispisoace şi Zapise 1, 2, 122 seq.). Prăjeştii erau stăpâni în Războeni de inve- chită vreme. Stăpânirea lor a curs liniştită din neam în neam. lată o serie de vechi Prăjeşti: /on Prăjescul (secl. XVI-a). El are 9 copii: Nicoară Prăjescul vist, căs. Maria; Savin Prăjescul vornic, căs. cu fata lui Nechitor Beldiman; Stefan Prăjescul stolaic căs,.cu Aaesia „fata lui Petre Vartic; Arpentie Prăjescul postelnic; Măriuța Pră. jescul ; Nastasia Prăjescul căs, întăi cu Cristea Buhuş şi apoi cu |. Caraiman pah.; Agafia Prăjeşcul căs, cu T. Boul vist.; Vorontar Prăjescul căs. cu Salomia, şi Irina Prăjescul. Nicoară Prăjescul vist, are aceşti fii: Cornilia, Lupul Pră- jescul voraic, căs. cu Satta lui lonaşco Ghianghea ; Zonașco Prăjescul căs. cu Maria Gh, Başotă, 

Când Stetan Vodă cel bătrân a zidit mănăstirea din Războeni a luat din hotarul Uscaţilor, moşie vecină cu Războeni şi a dat-o bise- ricei sale. Această veche încălcare a format mărul de pâri nenumărate între stăpânii de Uscaţi şi stăpâaii de Războeai; aşa că în 7427 Mai 
9 (1619). Necoară Prăjescul visternicul capătă carte de ia Gaşpar Vodă să-şi țină. şi parte din Războeni, pe care i-a fost luat-o lonaşco co- misul din Uscaţi, pe când el fusese în pribegie în țara ieşască pe vre 
mea iul Stetan Vodă Tomşa (Ispisoace I, 2, 122). Intre timp Nicoară Prăjescul moare, ŞI fiul său Lupul Prăjescul pârăşte pe Ionașco, vatav de comişei din Uscaţi, pentru partea de moşie luată din trupul Răz-. 
boenilor şi Vodă Gaşpar rândueşte în 7128 Mart 15 (1620) pe Patraşco 
Başot din Bodeşti să cerceteze ; cartea e foarte drastică şi aspră a* 
menințând pe lonaşco cu gloaba de 24 boi, ce-i va da porţii domneşti. 
(isp. |, 2, 134). In 29 Aprii acelaşi an Gaşpar Vodă răndueşte pe 
Cazan post. să aleagă hotarul între Uscaţi şi Războeni pe spusa oa- 
menilor buni şi bătrâni, (Isp. 1, 2, 135). Lucrarea.-de hotară trebuia 
să se tacă în trej săptămâni. In 17 Iunie 7128 se alege hotarul între Uscaţi și Războeni de bună voe, întru cat părţile văzând că Stefaa 
cel mare a făcut răşiuirea de demult au căzut de acord asupra ho- 
arului. 

„In aceste condițiuni fiind moşia Războeai, fraţi! Lupul şi lonaşco 
Prăjescul feciorii lui Nicoară Prăjescul vist. face Schimb cu Baico, și 
ia din Stolniceni 2/8 şi aşa îşi întregeşte jumătatea din jos a Stolnice» 
nilor pe numele lor. 

  

155. 7729 Mai 10 (1621). Olena Mălai pune zălog părţile sale 
dia Ziobiceni şi Blitcenăuți la Hotin pentru o moarte de om, plătită 
cu 70 galbeni, 

” Adec eu Glena femeia lui Drăgan Mălai. den Blit-
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ceanăuţi den ţănutul Hotinului, şi cu îetorii miei, Du-, 
mitraşco şi Ionașco, și Vasilie Anghelina fetor iar lui 
Dragan săn Hiiastrii, înşine pre noi mărturisim cu ceastă 

Scrisoare a noastră cum am luat șeptedzet de galben 
ban bun de la gumănul de la mănăstire svetii Sava 
şi cu aceia ban noi am plătit o moarte de wm careu 
făcut fetorul mieu Samson hiiasirul lui Drăgan Mălai, 
și pentraceia ban iar noi am pus zălog a patra parte 
de sat de Zlobicean, cu vecin şi cu tot venitul și cu 

casă, iar sgumănul el ca să aibă a le ţinea sau a le 
vinde sau cumui va fi voia, iar eu deacmu nainte şi 

cu fetorii miei, eu să naibu nice o treabă, şi acele sate 

săntu în țânutul Hotinului, de atasta mărturisim cu 

scrisoare noasiră, ca să s creadză. 
, lt 7129 Mai 30. 

Gheanghea logofăt iscal. 
Drăgan Malai iscal (|. p). 

az Tăutul vtori logofăt iscal. 

Toader Buldescul diac sam pisal=— singur am scris (|. p.) 

Surete ms. XXVI, 543. | 

Deşugubină. Olena, femeia lui Dragan Malai avu parte de un 

copii rău, de Samson, băiat făcut cu intăiul barbat, căci era hiastru 

lui Drăgan Malai. Olena avea cu soţul de al doilea, cu Drăgan Malai, 

3 copii; Dumitraşcu, lonaşco şi V. Anghelina. Nu ştim dia ce împre- 

jurări, dar probabil pe lângă o rea moştenire şi o răcire sufletească 

în casa părintească, că fu silit să facă o moarte de om. Ei fu prins, 

inchis şi judecat la moarte. Cum însă capul se plătea în dreptul ve- 

chiu penal, Olena se împrumută de la egumenul mănăstirii st. Sava 

din laşi cu 70 galbeni şi plăteşte capul ficiorului său ; dar ca să poată 

căpăta cei 70 galbeni a trebuit să pue zălog ia egumen părţile sale 

de moşii şi anume: a) jumătate de sat de Blitceanăuţi şi b) un șfert 

din Zlobiceni, amândoao la Hotin. 

"156, 7130 Sept. 17 (1621) Trotuș. Şoltuzul de Trotuş dă zapis 

cum Dumitraşco Ştefan vornic mare de ţara de sus să stăpânească în 

Pizdeni părţile Anei şi Ursului, frați, pentru o deşugubină de iată şi 

plata capului. 
rn 

Ce o Ro Miu. UATV3 Hi BI IIpBrapHĂ eros wr Tpar Lo- 

mov. ww npinaout | npka Ham în mpa, Hamuhân cTo4e,. 

dia sea, umenum ana. avuta. Ilerpeu | Mugut. wm Ilnaabnu. 

n AdAA CBOA MARO WTHHHV. H AEAnuHo. uro wa umar wr |
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„na Iusaknn. u wr enao xnariS um. nano AN murpatuto 
Iledan | geanomr aBophuk n Aaaa 'Taa. wraune. paai cana 
„ĂENIATVEHNY CBO4. To | wa caTBOBHA. FANII VTpoR. N THA: Bit 
Taaock apar ere Ypcva cnv Ilerpun. | îWupurk. aaa ceea uscr 
34 WTHHWV. uacT ev uro cr usReper. mu ww ciao | Ilus- 
AEHU. Udo uaThv, unii. cz ezeka ACXOACAL, GOT nea 
HOT Y are. [ui WT BOA, 1 COT BATpo cua0. Îi Mak nanotti 
ĂWAHTpAuko RA ABopHuk Erunbu | 3eMAu. Nouo iaaTua Dan 
Avangate ÎȚledan gta ABopnuk raăe %pcs | avu. cuS Ilerpu 
iHupuen. or Ilugabun. n Aaa pag rada caw ABa oa u ei 
wWaun | Ho dor cna'k na OpRA. Aa VIZAT 'Taa who, nIpăte 
wriuito Hi A'bauuto | nanoeu Avaurrpauuce IȚledan Bcantin AB%- 
HAR &umuku eman. ex 'kn ue | nopvutnu n magTrvpie cr: 
e:KAH DApEzAa 4 UAL aanoru AAH AOBpU | WT Wkpzer mt 
iphiaun  Hatenum. Iaarou. ucr wr opseţu. n Mura ur 
enetpn. n aan | toama e'kpa, n Kp'knocr,  nocraguyom abil 
ioarv3 nevăr Tpzrom nz cicmv. sanuc, 

BATO —*3pA. MECI cenTr. ai, 
neuere "TorpSuiSaSu. 

lată adică noi... Şoltuz şi 12 părgari ai lui din 
târgul Totruş; cum au venit înaintea noastră şi inaintea al nostru scaun aciastă femee pe nume Ana, fata Petrei Mircea din Pizdeni, şi a dat a sa direaptă ocină ȘI moşie, ce dânsa o are în satul Pizdeni şi din satul Hiltiu din jos dumisale lui Dumitrașco Ştefan marelui 
vornic Şi a dat acea ocină pentru o deșugubină a sa, ce dânsa a făcut un copil; şi iarăși s'a sculat fratele său Ursul fiul Petrei Mircea, a dat a sa parte de ocină partea lui ce i se va aleage, tot din satul Pizdeni și din Hiltin din jos cu tot venitul din câmp, şi din pă- dure şi din apă şi din vatra satului, tot dumisale lui Dumitraşco mare vornic al ţării de sus, căci căa plătit pan Dumitrașco Ştefan vel vornic capul Ursului, fiul Petrei Mircea din Pizdeni, şi a dat pentru capul lui 2 boi şi 12 oi. Deci de acmu înainte să rămăe acea ocină dreaptă ocină și moşie dumisale lui Dumitraşco Ştefau mare vornic ţării de sus în veaci neruşăită și marturii sânt: Bejan parcalab şi alți mulți oameni buni dinpre-
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aniă megiaşi anume Platon visternicul din Borzeşti şi 
Mihul din Benești, şi spre mai mare credinţă şi tărie 
Dus-am noi Şoltuzul pecetea târgului la acestu zapis la 
anul 7130 luna Septembre 17. 

Pecetea Trotușului: o mână și un ciocan. 

Acad. Rom: iotogratii Î, 47. 

157. 7130 Ghenar 2 (1622) Iași. Cartea lui Stetan Tomșa scrisă 

cătră Toma diac din Tamaşi să silească a plăti la 3 răzeși o dulamă 

si 20 potronici. 

-- Iw Gredan "omu BorBoAa. Bit AAcTIIo PenApă 

sean meDaaagcton, ruta cva nat | Poaa Altakia wT a 

Mat). AdWA. THAL BHATH 50 HâUi 4AVET CAVTA Hăuu [posag 

cr | wrapi i annrau wram. n LprSa WT Tazani, n CHUN Ba- 

334, BEA, Had. 4% B23A4 HM ă | ABAdM HF. MOTpONHI, BE5 

ŞEA N 63 HCHBAB, H HE XOIET AATH. 1poTok, take | Sâpiui cec 

ACT PEDABAAN. A CH CATEOPHUI Hat BACH, pAR CA HE AA NAd- 

PT HA. "TA AVAaM, | A 'THX NUSH. Băko Hat (Nnuier) cata ac 

cr AAA ApV BOEBOAZ. Să SWCTAA. AH HE | BZcyoipeT ă "Tu 

ASTI Ha AZ. dA CTATH ANULA mpa Ham, Tak Aa 3HasT | 

u Hak ue Sunuurui, v răc S*3pĂ re 8. 

reNANz pei, —- XYpV 

Ăvmurpauio Agopiink Sua, 

ju Stefan Tomşa Voevod cu mila lui Dumnezeu 

domn ţării Moldaviei; scriem slugii noastre lui Toma 

diiacul din Tămaş, dămu-ţi ştire cum ni s'a jăluit sluga 

aoastră Grozav din Oteşti şi Dingan de acole şi Grecul 

din Tămaș şi astiel au arătat înaintea noastră cum li 

“a luat lor o dulamă și 20 potronici fără rănduială şi 

fără ispravă şi nu voeşte a le da; drept aceaia cum 

vei vedea această carte a domniei meale, iar tu să le 

faci lor leage direaptă ca dânsul să plătească lor cea 

dulamă şi cei bani, cum le scrie lor cartea de la Ale- 

xandru Voevod de rămas; iară de nu „va vroi, să-le
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„dai lor zi, ca să stea de față înaintea noastră ; astieţ să ştii şi altfel să nu faci. e 
In laşi la anul 7130 Ghenar 2. 
Domnul a zis. 

Dumitrașco dvornic a învăţat. Huru 
Hârtie ; acta Gh. Strat, Heleșteni, Roman, 

158. 7730 Iunie 2 (1622). Zapis prin care lonaşco vinde cu? taleri lui Vicol curătura făcută de e! în cornet, . 
Adică eu lonaşco fetorul lui Dumitru însumi pre mine mărturisăscu cu cest zapis al mieu, cum am vân- dut a mea dreaptă parte de ocină ce iasfe curătură făcută de mâna mea în cornit şi o am vândut drept 7 taleri bani buni. lui Vicol ca săi hie lui driaptă ocină şi moşie în veci neclătit, denainte lui lacob şi Pănte ot Giurgeni şi Ionașco Mazxin ot Drăgești şi Gavril ot Giurgeni, i Goglă tii în Ungheni den Dobre, ca săș facă şi ispisoc domnescu şi pre mai mare credință am pus degetul mieu ca să să ştie. lt 7130 lunie 2. 

Din condica Drăgeştilor; ct. Surete ms. XLIV, 1196. 

  

159. 7130 Iunie 17 (1622) Iași. Stetan Tomşa Vodă întăreşte lui lonașco cumpărătura a 2 case din Ruginoasa cu 70 taleri de la lonaşco, strănepotul luj Ivanco pitar. - 

T Hw Grepan Tomuk BROEROAA.  BXÂIO  Macrilo reHA4p5 BEMAH MOAAdBeKOU. wa NPIHAE npea Ha | au. n nig'ka naut S(oakpu cavra nau Iwnauke ca Ganomin) ans Aragiu | npk- BH$k Heanko numag, D[o ro Acăpou Boat HetuM HEnOnSKAE «- MHIIpHcHAOBaN H] npoAaa | cote Npâtok WTHHhY n A'EAHHnV, AR XH%H WwT ce4o Pvunnoaca v noaocm v Gwuae'k | n ea uacr or (TAB MW A4HHH. Hi (7 noaek. n tor cioaca i Tla npoaas NAEMENU)KV  cRoem8. caSsu HauiiM$ | Hwhauiko. aa canu geebr PăâEpH cpeăpanHk. n Bzcrague (caSra nau) Iwnatio n 3anaarha. găcu | HCNAZNa Tin BHiWEpeienut nun'ksu. o Tâ4. CpEEpAHHI. 88 PARA EHuurincannonS. Iwnauiko cha Gaaoiu | wm nprka naamn. 5 407 np'ka, namunan Bo4'kpu. une mu BHA'REuIE HF A0BBO Bor- HOIO ToKMEX: | un noanok BANAATV, A Mi TaKORAEpE. H CT hac,
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AGA. ÎN DOTEPBANAN. tea cavsu nam Îwnauiko | Tin Aga ku 

cor 'ceao  Pvunnoaca wr tinta uacr. | ca ua WT Tag it 

UT AARE. HAT MAE. Hi OP CRHOotaT. Kao | Ad EC cm ir 

WT Hâc VPN. N WTPiHuV. CA BăctAt ACXOAo | Fair. n AETEa 

sro mnopvurntiomv, nnkoane na | babi B'Bunin. si AH unire 

Aa ch ne vânintacT. pa, crai AHCTOAM tăi, 

PENANA KaBaa. nuc v tac AkET sapa. run si 

Vhkirk ea acroder. vu, n nckaat. 

lw Stefan Tomşea Voevod, cu mila lui Dumnezeu 

domn țării Moldaviei adică a venit înnaintea noastră 

și înaintea boiarilor. noştri sluga noastră Ionașco, fiul 

Salomiei, nepot Agaiiei, strănepot lui Ivanco pitar, de 

a ei bună voe de nime silit nici învăluit şia văndut a 

sa direaptă ocină şi moșie doao bordeae (hije) din sat 

din Ruginoasa, ce-i din ţinutul Sucevei, şi cu părți din 

hăleşteae şi din moară şi din câmpie şi din fâneaţe; . 

acelea le-a vândut rudei sale, slugei noastre lui lonaşco, 

drept şeptezeci taleri de argint. Şi s'a sculat sluga 

noastră lonaşco şi a plătit toți deplin acei mai sus ziși 

bani 70 taleri de argint în mânule mai sus scrisului 

lonaşco, fiul Salomiei, denaintea noastră și denaintea a 

lor noştri boiari. Deci noi văzând a lor de bună voe 

tocmală şi deplină plată, noi aşijderele şi de la noi 

dat-am şi am întărit înşine slugei noastre lui lonașco 

aceale doao hije din sat din Ruginoasa din partea din 

jos cu parte din hăleșteu, şi din moară și din câmpie 

şi din fâneaţe ca să-i fie lui şi de la noi uric și ocină 

cu toate veniturile, lui şi copiilor lui neruşeit niciodă- 

năoar în veaci de veaci. Şi altul să nu se anieastece 

înaintea acestei cărți a noastre. 

Scris în laşi la anul 7130 lunie 17. 

Domnul a arătat. 

Gheanghea vel logofăt a învătat şi a iscălit. 

Hârtie din actele spitalului Caritatea laşi, HenHicok np€ Pvyntoacă; 

plic XINI, 13. Cf. Surete ms, XXI, 67. ” 

  

Surete şi Izvoade, vol. XĂI. | 16
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160, 7130 funie 13 (1622). Zapis de vânzare prin care Maitel cu ai iul vinde cu 60 taleri lui TȚinţar a treia parte dia Alboteşti, 
T Maftei şi Pintilei şi fraţii lor fetorii lui Miron de Grădești, înşine de noi, mărturisim întru acest zapis, cum noi am vândut a noastră driaptă ocină, a treia parte de sat de Alboteşti, de nimenea nevoiţi nici îm: presuraţi; deci o am vândut dirept şasăzăci de taleri, bani buni, din casa popei lui Grozav şi a mulţi oameni 

Caş și Novac şi Serghi de Căţălești, Eremiia diacon, şi ion Liavul şi Gliga şi Toader Zăpalcea şi “noi (nu se cunoaşte) acest zapis ca să hie de mărturie şi tărie şi de la noi ocină în veaci. 
„locul peceţii. velet 7130 luni 13 ani. 

Giudecătoria fin. Bacău. Fiind întocmai cu orighi- nalul să încredințază 1837 Dekemvri 3, No. 8930. loan Lupaşcu paharnic, Alexandru Anastasiu stolaic, director Gheorghe Hociung. 
Acta Alex. Brânză, un caet; cf. Surete ms. XLI, 86. N 

În o II 

161. 7130 Julie 2 (1622) Iași. Stetan Vodă Tomşa întăreşte 
Schimbul făcut între Ion visternicei şi Pătraşco, dându-i acestuia păr- 
țile din 'Țuţcani peatru părţile din Drăgeşti; pentru aceasta îşi vinde 
părțile sale dia Călugăreni. 

au fost Zălogite de tatăl lor Pătraşco Păsăţel la Sekel; au făcut Schimbătură între dânşii; au dat Ion vister- hicel ace parte de ocină lui Pătraşco, iară Pătraşco ca
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să aibă ai da toate părţile lui ce să vor aleage din sat 

din Drăgeşti şi cu iaz cu moară. Şi iarăşi sau sculat 

sluga noastră lon visternicel şi au vândut a sa driaptă 

parte de ocină din satul Călugăreni şi cu acei bani au răs- - 

cumpărat acea parte de ocină din "Țuţcani de la Sekel; 

după aceaia de a lor bună voe de nimeni nevoiţi nici 

asupriţi sau tocmit între dânşii şi au făcut schimbă- 

tură şi au dat sluga noastră Ion visternicel ace parte 

de ocină ot Țuţcani lui Pătraşco, iar Pătraşco-a sa 

direaptă ocină, toată parte lui ce i să va aleage din 

sat din Drăgeşti şi cu iaz cu moară, slugii noastre lui 

loan visternicel; şi noi văzând de a lor bună *voe toc- 

mală cu zapis de mărturie; aşijderelea şi noi de la 

domnia noastră acest ispisoc leam făcut de întorsă- 

tură cu tot venitul de părţile ce mai sus scrie să naibă 

a se amesteca nime între dânşii. 

insuşi Domnul au zis. lt. 7130 Iulie 2 

locul peceţii domneşţi. 

Condica Drăgeştilor, scrisă în 1828 de Teodor Gaşpar sărdar şi 

coadicar de divan cf. Surete ms. XLIV, 1222. 7 

162. 7130 Iuli 9 (1622) laşi. Stefan Tomşa Vodă întăreşte dia- 

<ului Gheorghe cumpărătura ce a făcut cu 50 taleri în Todereşti, a 

patra parte dia jumătate de sat, de la Zaharia, răstrănepot lui Dragoş, 

pH Gmeban "Pomul  BOtBOAA. BIO MAcPiIo PCNApă 

BEMAU MOAAABRCKOU. COX ngiuaount pa Hamu | îi npka, Scumu 

tauimi Moagatekumu Bo4kpu. BEAHkHMu ni Manumu. Bakagiră. n 

cterpa | evo Magina n Aumemira cuoge fnuClA BHvuh XHAHU. 

npkenvun Aparouie. no HX APEpOI BOA | HRAM HENOHOXAEHH. 

 ANHIIpUCHAOBANH Hi NPOAAAN HĂ fIpăBst wmhut$ n A EAHHHS. 

ww uHX | npain ACNpHBHAtA E Pata mpa BAHHX. 34 NOT- 

pa Actiie UT CTApAT Gredana Botgoai. 1 OT VpHk | aa pas 

akasie, uTo HAaA npaEA HX Aparotue. wr crapate Ilerpa 

BOBOAÎ GOT IIOAVEHHA CEAO WT Toatpepn | uerepzraa uacT. “Te 

+ goaocr kpaaurzrvpE cz Mier 34 erat H Mer 34 NacHRH. H 

2 caaoRe Hi ca CkietaTu. | Tă NPOAAAII caSsn nauiemv Levoprie 

atat. 34 NETAECET Tâtp cpE5PaHHĂ. NHSH ASEPUX. HI EACTABIUE



ek cavra nau V'ewgrie AÎTAK. n SanaaTHa. Racu HCIIAZHA Tin BI prenu HHSH. îi aa, cprE | nnsu A96puy || ga PVKE Batut. MHCâtHHA, Sagapin. A cecrrpuar er. (Wazpinta, n În Temita, choge ZInnciu, | EHYHH XHaun, up'benvun pa | cour wr rip'ka, nau, A cor np'ka naurnatu Bo4'kpu. | no ant BHA'BRum | nk sape BOAHOIO TOKMEK H 1I04H9% BAAATV, d SAI 'TaRORAspE n COT nac AH H NorBpzanan scmu | caYsu  nauiemv Vecoprie  Aîtak. aa EBU DHCăttiă acer 84 Wwrhunv. wm Toaepen. wr noaoeuna CEA | METBpATeA uacT $ Roaocr KPAAHTZTVp'R. KakO pa tem cm n Wor „Bac. VpNK H WwThuuv. ca BACEH Acyo | Ao0ai. netokoakeumn, nu SOAN% Ha R'Rk ekuniu. n nu HHKTO 4d c'k ne vanat, mpa | * EM AucCTOm Hâtuum, 

regia Rea'ka, HCV tac â'kr “spa, Ha. 8 Franrik ara Aoroiber vu n nckaa, 

Iw Stefan Tomşea Voevod cu mila lui Dumnezeu domn țării Moldaviei ; adică au venit înaintea noastră Şi înaintea tuturor alor noştri, moldoveneşti boiari a mari şi a mici Zaharia şi surorile lui Mariia şi Ante- mia, fii Anisiei, nepoți lui Hilip, strănepoţi lui Dragoș, de a lor bună Vreare de nimeni siliți, . nici învăluiţi şi au vândut a lor direaptă ocină şi moșie din ale lor direapte privilegii, ce le au avut strămoşii lor de întărire de la Ste.an Vodă bătrânul şi din uric de împărţală,. ce l'a avut Sstrăbunul lor Dragoşe de la bătrânul Petru Voevod din jumătate sat din Toderești a patra parte, ce iaste în ţinutul Crăligăturii; cu loc de hăleșteu și cu loc de prisacă și cu livezi și Cu fâneaţe; acelea le 
taleri de argint, bani buni; şi S'a sculat Sluga noastră Gheorghe diiac Și Plătit-a toți deplin acei mai sus zişi bani 50 taleri de argint bani buni în mânule mai sus scrişilor Zaharia şi surorilor sale Mărica şi Antemia, fii Anisiei, nepoți lui Hilip, Strănepoţi lui Dragoşe de- nâintea noastră și denaintea alor noştri boiari. Deci noi văzând a lor de bună voe tocmală şi deplin plată, iar 101 aşijderea şi de Ja n0i dat-am și am întărit înşine 

Slugii noastre lui Gheorghie diac, acea de mai Sus scrisă parte de ocină din Todereşti din jumătate sat a patra
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parte în ţinutul Cărligăturii, cum să-i fie lui şi de. ia 
noi uric şi ocină cu toate veniturile nerușeit nici odă- 
năoară în veacii veacilor. Şi altul nime să nu se a- 
meastece înaintea acestei cărți a noastre. 

Domnul a poroncit. 
Scris în lași la anul 7130 luli 9. e 
Ghianghea vel logofăt a învăţat şi a iscălit. 

163. 7130 April 20 (1622) Iaşi, Zapis de mărturie de la Viadici 
-cum Nicoară bătrânul, cumnatul lui Miron Vodă Barnovschie dă soţiei 
sale Tudosia 4 fălci vie la Cotnar pentru alte vii date lui Miron hat- 
manul să-şi plătească capul la Alex, lieş Vodă, 

- Aoxnennernz finacmacie Kpnmkognu, mu'rpeneanr Gouag- 

exe. n Edpna enckuz Pagcgckiu, u AMurpozan | encknz xBul- 

cnou, ui Fraurk geankin atorger n ASanmrpamko Iledan ata 

Agepuuk Bumniku Btatau, aizprSpricha | RS ckpucoapk noacrpz. 

Ru av Ben „pan“ Hoacrpz, yvnzivă IHiikoap BopHukva uta 

atape A€ apa ac oc. | win Kw wvazibca pwamncaae Togccira ae 

uk amzpTSpueuim 2 av AdT Heipe Ein da Borhap pi aka ue 

ca ka. | Baopiikv. Akv AaT AVaicade uvizuvavu hzpHogckin, 
NATAMANVA, WI IADEBAABSA Ac GBuag, AtpeuTS aca cSTE | A 

Dame BAH GVA. ut que Băuh, taS docr avwar Sunpvasr Hu 

soap gepiukSa Ac aa Alupon bpzuoackin XarmanSa KAnA5 | a 

doc kas$r .pirpo banacre „pu Shatat aSn AaranapS Boa% 

Hanau. ue aukac gin av docT A Monie. d Wvnz |] u'kcen. cas 

“Poaocin. &kempe. At “aa nzphtirear - en apiiogekiu ue av doc 

CCTEANHR, Acu” BASBHAV în KA Ha48 | KVKOHH, AE npeSua. AaTa$ 

Ade cane Ahpnre Bin narp8 dpaaun aa Kornap. „pi AA ue ca 

ka... | ue aukar Bin docrav a Av ahg'knre. nvanagarSpu. 

ui a'b$ aar pvnzkcen case Toaoriu. npenTp5 | Binae în kapeat 

ab AdT NpenTpS adeni Bani, ue CAMTS Mani cve cKpuui Kai KA, 

AUEH Băii! 145 AAT DpEHTOS kanva | câ AH darăan ai” Bo4ă. 

ATYHUE BZHAV dRVT Auk HAnacTe. ACU HOH BRASAHAS AF BV 

goră 40p Tonmaaz | Bviz. dakvram ucr Banc Toaccin. Wviz- 

srkcen AYVameaae. WVIIAnVA Înkoap BOpHUKVA UEA atape | At_uapa 

AE Mac. tun pe aan mâpe Kprantiuz veti In Wee Hat nia- 

dam Bă dau un Aspec ACdneckS | AE duacTa MBpTSpHcHA, 

nuc 5 tac BATO. S3pA al. K- 
Anacracie awrponoanr pecete
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Gmhkpenie enckna Edsonam pecete 
AMurpedan encknz mei pecete 
[ranr'k aoroder ncaaa 

Avmurpauke Ilea Bea aevpun 
i - (pecete „4. ui.) 

Hukoap Bea Bophuk _ - 
Ileuar crro Fewprie anrponoaie CSuagekou, 
near craro Munoaae wr enuckonie Paqogckora, 
nedărs, cvaro Ilerpa. n lagaa. cunekonie xSurckuy 

Hărtie; acta Stolniceni-Prăjescul plic. 1, 3, 

164. 7130 Iulie 23. (1622) lași. Stetan Toma Vodă întăreşte 
Tudosiei, cneaghina lui Andrei hatman şi ginerelui ei Vasile Ureachie 
satul Bursucani, cumpărat de la vechii stăpâni cu 3000 zloți. 

T Hw Gredan Vom goegeaa. Bit Macri. FenAgA 
BEAANn divaaagcken. wi npiuacurE npka naatu. | n np'ka, Sena 
HAUHAMH ACAAABCEU AMI BOA'BpU REAHKUAMU AH MAABANI. Maui, 1 
Hat KaaSrepn | WT7 cTaa Monacrup wT goponeu. n rkraanck aa 
anu ca Togccita krkrunk anaper  Gue XăTman$ | n ca akm e; 
Bachaie Spkke. pagi ceao ESpeSuanin. umo $ noaccr CSuanckin. na 
Cupkr'k. peuvu. cuue | Kăavrapin. a mom ce4o ESpcSuanin Bas 
nm pdanie wr SaeganapS Rotgoai n Skasonaaui pEA hamu | 
Spuk cor Sarăan 4p$ BOEBOAi Ba Adanie Sate TOT cea t'kme Ba- 
Ska 34 SlarăanapS Borgoai 34 aakacreo cor uk | Kiu noa'kpu. 
eX Ea npusksn Ba Aaantancken semn. N9Tom 19 CAMpZTH 
farăan ap$ ROEROAÎ. pH Ahu | ca ro boraana BOEROAL Wu 
Tin Boaru npinacuul Bz seman. n Bpatnacck nu wii 4 
AEatininn. | u gzck nasaq. une TorAa 40 Ann Îlerpa Borgoal. 
CEEAPZKAAN TUX Boa'kpu win uk, n Aku x, ui Bivui Hla 
KOAH BHA 1IpH AHH DETA EceROAH. Răcraack WT AICAH HX Hmenutat 
]zrpawko garar. cehă Hukoap. eu Alapinru Lu NAEMEHUR, er 
Tagpna. ceha Pposark anSt Aparva upkenwr Teazou n name 
MHK Er Ptaauio. n esepa er Slureauha | akm nun AU 
dAparvaa tivka Pearwna. n nprkeoSka. Gancagu. n Bacu nprk- 
np'benSun Ijlusop n dptpav | n npoaaa mom ceao bi nncannits 
“BSpeSuanin:S goacer GSuanckr'ku. na Gup'kra. va Tpoaaa roawv 
noa'kpnu | Anapuo Bug revman Sa pn mhekui aaaru TaTap- 
€KHY. tdto Srasogaaui pla, ham Togocia nt! rank An-



  

- — 247 — 

agea ua eh Pacnaie Wpke Sonk Ba Bikvnaenie WT Ilerpa 

BOROAL. Hi tiu Spur 34 ce arkreacreo | coT MAukSAa BRCEROAL. UT 

HMaA CHF RHUNHCANIUE AIA, gamea mor SpWR cTapin. ee Ie 

“mas ARa uk Îlunop Ba | EncaSitenie WT cmapar  Gridana Bot- 

Roi, Wu UBropuiA. APT AA DANTPIIAEI (WT Rpaupu. OA NpH- 

IFA EA | MeceA (WT Xoponwie BA MOKAHCADCTILO AO rauikSaa 

BOEBOAL H DoHkASUHA CA cA$ vourogaTi Tâalo B% acatr. | DAtT £- 

At. WM Baliaana EMS ADAMS. Ur THAI. EMI oh m'kraanek 

n npu ati Îlerpa Boroaia. H moraa B9€Taâ | aabrepn, H uc- 

DHtaA ch mom ceao wm Boti KaASrepom. eX umaan WT SlacSanagă 

“Borgoal. ho hi H CA REC czakr nam || czAnkoat. HX NPABzAt- 

MM CHAR. N WBpkTOXOA. A ECT NpABA gunv uacie Ku'krann 

Toaocuu Anageac, n 3kTv | ceoem$ Bacnaie Wpikke. hio SNpaB- 

aakoa ha Togocita flapetac. 4 Ha am cu gacraie Wp'khe wWT 

DEA MAM Hi NCCPABHA | coBH duepzte % euerkp renABMH. FA 

BAT. 4 KAASTEpH COT ROBONEI, WII (OCTAAN OT nprEa nam. H 

wm acer namero | czBikra. Ho (WTP căAă 14 np'ka, RaaSreph Ad 

ne mata aan “i'kraru pâAi cită ngkmie. at AoBHBATH HHKO- 

am | na ku ekunin. a awpeanci cORp'EIpET BA wkraa Bp'bak 

koto” Spuk. Han HeBHcoai WT ki TeDApEX. Han | PT câmomY 

TED ARĂ. Aa cl ne ekpter. d ap. RAcXoipST ScroaMHTi EA 

mibaa epikavk ka upknie aa HmMaeT AdT pasaa$ | nepT rril- 

AB. Hi Boa, Tiha pai TOT ceno Evpevuanint. aa CT WT Hâc 

„ca azetm AOXoAoM ku'kruui "Poaociu duapeiac | atu | en Ba- 

cuaie Spike n Wu MARTE Ad ch ue Vamusaer 

paun m, buc v tac AT. F3pA. MA. lar. 

Gam renanz Beaka | 

pla, chat AHcToa 

Ftaurik ea A0roder Vu. H Hekadă 

ŞuunnTe HM YpHK 

Huoap 

- Pecete în ceară roşie aplicată pe hărtie 

... 

+ Înv Gmedan Tomua Botgoă. FENAŞ. Baiat MoAAdBckoi 

Cap de bou, stea, soare, iună, sabie, buzdugan. 

In dos: 

Ha cea BSpcSu'kii. pa4 TRM UepHNI;. lonașco 

- Eu Ştefan Tomşa Voevod, cu mila lui Dumnezeu, Domn 

“Țării Moldaviei, adică a venit înaintea noastră şi înain- 

tea tuturor boiarilor noştri moldoveaneşti, a mari și mici,
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închinătorii noştri Călugări, din sfânta mănăstire dela Voroneţ și s'au pârit de față cu 'Teodosia, doamna lui Andrei biv hatman şi cu ginerele ei Vasilie Ureache, pentru satul Bursuceanii, care-i la ținutul Suceavei, la Siret, spunând, aici, călugării, că acest sat Bursuceanii le-a fost lor danie dela Alexandru Voevod şi au arătat înaintea noastră şi uric dela Alexandru Voevod, de danie, pentrucă acest 'sat a fost luat pentru Alexandru Voevod, în viClenie,. dela niște boeri, care au fost pri- begi în țara Ladianscă. După aceaia, după moartea lui Alexandru Voevod, în zilele fiului său, Bogdan Voevod, ei, acești boeri au venit în Țară şi li s'a ocinile și moșiile şi totul înapoi şi că atunci, până în zilele iui Petru Voevod toți acești boeri şi-au ținut o- cinile lor, şi copii lor şi nepoții lor; iar când a fost în 
nume Pătrașco vatav, fiul lui Nicoară, nepotul Măricăi Şi vărul său Gavril, fiul Grozavei, nepot lui Dragul, strănepot lui Ghedeon Şi vărul său Bilașco şi sora lui Anghelina, Copiii Anei, fetii lui Dragul, nepoata lui hedeon şi Strănepoata Elisaftei şi toți prestrănepoții lui Ştibor şi Firău Şi au vândut acest Sat mai sus scris Bursuceanii, în ținutul Sucevei, la Siret şi l-au văndut acestui boer lui Andrei biv hatman, drept trei mii de zloți tătărăşti, precum au arătat înaintea noastră Todosia, doamna lui Andreiu şi ginerele ei Vasilie” Ureche uric 

gărilor, pe care l-au avut dela Alexandru Voevod. Alta NO şi cu tot statul nostru i-am judecat Cu judecată dreaptă și am aflat că este dreaptă cumpărătură doam-
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aei Tudoscăi Andriasă şi ginerelui său Vasilie Ureache. 

Alta am -îndireptat pe Todosia Andreiasă şi pe ginerile 

ei Vasile Ureache, dinaintea noastră, şi și-au pus fierăie 

în visteria Domniei meale 24 zloți, iar călugării dela 

Voroneţ ei au rămas dedinaintea noastră şi din tot sfatul 

nostru. Alta de acuma înainte călugării să nu se mai 

pârască,. pentru această pâră- şi nici să dobândiască, 

nici odată în vecii vecilor. lar dacă se vor afla în oa- 

recare vreame, vreun uric sau ispisoace, dela unii domni, 

sau dela însumi Domnia mea, să nu se creadă. lar 

dacă vor vrea să râdice, în vreo vreame, oarecare pără, 

să aibă a da gloabă portii Domniei meale 50 de boi. 

Pentru aceaia acest sat Bursuceanii să fie dela noi cu 

tot venitul doamnei Todosiei Andreiasă şi ginerelui ei 

Vasilie Ureache şi altul nimene să nu se ameastece 

dinaintea acestei cărţi a noastre. Scris în laşi, anul 

7130 luli 23; 
Ă Insuşi Domnul a poruncit. Ghianghea vel logofăt a 

învăţat şi a iscălit. Faceţi-i uric. 

i Hârtie; arhiva Leon Ghica Dumbrăveni. Ispisocul nostru stă în 

iegătură cu alte 2 urice publicate asupra acelulaşi sat, Bursucenil pe 

Siret, (Surete XIX, 159 din 7090 Mart 8 de la lancul Vodă) şi dia 

1096 Ghen, 28 de la Petru Vodă Șchiopul (Surete XX, 4). După 26 ani 

teăta jupăneasa lut Andrei hatmanul şi parcalabui Sucevei, Tudosia 

coeaghioa şi cu ginerele ei Vasile Ureache. Pentru lămurirea îaru- 

dirilor vază-se spiţeie ce intovărăşesc cele 2 acte pomenite mai sus, 

1splsocul nostru întregeşte studiul lul ]. Tanoviceanu din Arhiva laşi 

IX, 234 „familia Ureache“. 
Maxim Ureache lon 

= Dumitra - = Maria 

Nestor Ureache log. — Mitrofana 

  
Vasile, Grigore cronicarul, Nastasia, Maria 

= tata lui Aa- = Lupa = sac -Q. Batişte 

ârej hatmanul i Balica Veveli 

și a Tudostei ” hatman 

Neculai Ureache Vasile Alexandra, Antonia, Stefan Nistor Batişte 

spatar  =Aniţa =—Chiriac pah. pah. 

= Elisatta Sturza pah. 

Alexandra 

:.. A. Buhug bhatm. 

Cr. Mihai Costăchescu, Boerii Urecheşti „Cercetări Istorice“. 
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Ciupeşti 223, 229. 
Cliaciu Teodor 6I. 
Clipiceşti 169. 
Ciopot Coste 11. 
Clopoteşti 11, 12. 
cneaghină 9 seqg,. 
Cobăceni 151. 
Cobolta la Soroca 152. 
Coce star (bătrânul) 56.     

Cociuba 80. 
Cocris Gavril 75. 
Cocris lonaşco 75. 
Cocris “Toader pitar 75. 
comăndare 79. 
comis, comişel 16. 
Comoniţă 54. 

_Condre parc. de Neamţ 89, 90, 
Condrea hotnog 62. 
Conţăşti 91. 
Corin cneaz 214. 
Corlat 15. 
Corlat uricar 56, 64, 197. 
Corlătescul Vas. cămăraş 42. 
Corniţă 64. 
Corpaci Vasile 21, 22. 
Corpaci vornic 26. 
Corui comis 203. 
Cosciug 46. 
Cosco 99. 
Cosiţan 150. 
Costăchescu Mihai 2, 42, 101, 

163, 249. - 

Costachi Sc. Scarlat ban 216. 
Costandin diacon 14, 59, 
Costantin de Tărăceni 42, 
Costantin 209, 228. ă 
Coste parc. Neamţ 87, 90. 

Coste posadnic 114. 
Costea viteaz 1. 
Costea 26, 59. 
Costea comis 50. 
Costin 20. | 
Coşoteni 141. 
Cotnari 36, 136, (dealul Las- 

lăului —) 223, 189 (parca- 
lab de —), vii la — 245, deal 
Ziodinca 245, 

Cotova 226. 
Coţmăneşti 25, 26, 61. 
Cozma diac 134, 
Cozma Gheorghe spatar 46, 

pah. 16. 

Cozmoae, valea —71. 
Cozma 41, 42, 45. 
Cozmiţa 5.
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Crăc Petre 92, 96, 100. 
Cracalie diac 102. 
Crăciun, 150. 

- Crăciuneşti 151. „2 
Crăescul Vas, parcalab de Ro- 

mau 184. 
Craiova, ban de — 220. 
Crăm, vezetei de cei ce îmblă 

la — 47. | 
crame 136. 
Crasna 1, 2. 
Crasneş pah. 5. 
Crasneş Anghelina 99. 
Crasneş Lupa 99. 
Crăstian 87, 88, 120 — vist. 

232, 233, 235. 

Crăstina părcălaboae 204. 
Crăstineşti 131, 132. 
Creţana 72. 
Creţevici Hodco 5. 
Creţul 80. 
Criste parc. de Roman 13, 62— 

parc. de Neamţ 125, 132,— 
vornic ţara de sus 152, 162, 
164, 165. 

Cristea diac 18. 
Cristovici Damian uricar 125. 
Crivceni 226. 
Criveşti 18, 19, 58, 137. 
Crupenschi C. 217, 218. 
Cuciuc 80. 
Cucoară parc. de Hotin 117. 
Cucuiata 169. | 
Cucutina fântână — 149. 
Culea 141. | 
Culisova 99. 
Cumpătă Toader 59. 
Cupcici dvornic 86. 
curături 171, 174, 179, 192, 

240 (făcute în cornet). 
Curui lon 151. 
Cusăuţi 99. 
Cuşil Tudora 151. 
Cuţa Vasile 48. 
Dabija 57, — vornic 81. 
Dabija vornic de Bărlad 79. 

    

Dădeşti (Vlădeşti) 149. 
Datina sărdăreasă 53. 

Damian Crăstea uricar 38. 
Dămăcuş Steţco 5. 
Dămileni 183, 184. 
Dan Graur 61, 86—vist. 100. 
Dănceşti 7l. 
Danciul 20, 21, 22. 
Danilov 89. 
Dărlău Lupul 46. 
dărvar 48. 

Daşov 132, 133, 183. 
datorie 20. 
David prooroc 160. | 

David parc. de Roman 125, 
129. - 

Davidescul Toader 81, şoituz 
80. 

dealul porcului 204. 
Debrici Pavăl 201, clucer 205, 

15—27. 
Dediul Soltan 87. 
Deleni (Hotineşti) 214, 215. 
Deleu T. 199. 
Derivac arman 134. 
deşugubină 277. 
Diia popa 187. 
diiac 28, 29, 33, 211. 
“Diamandi C. 204, 207, 
dichiu 35. 

Dinga lon 56, 80, 81. 
Dinga lonaşco 6, 180. 

Dingan 239. 
direse domneşti 42. 
Divicani 72, 
Diviceanul lonaşco 201. 
datorie 95. 
Dobre 240. 

Dobrenchi uricar 20. 

Dobrul logofăt 5. 

Dobruleşti 209. 
Dochiţa 20, 21, 32. 
Dolniceni 222. 
Domoncuş stolnic 86. 
Dondaş 195. 
Dorohoi, parcalab de —62,
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ocolul tărgului — 132, 168, 
183; ţinutul —183, 201, 202, 
vatav de — 96, | 

Dorohoncean Gh. diac 131. 
Dragan 28, 29, 50. 64, 80. 
Dragan lonaşco 73. 
Drăgancea 61. 
Drăghici aprod 81. 
Drăghina 121. 
Dragole, matca — 132. 
Drăgomireşti 81, 207, 208. 
Dragoş viteaz 1. 
Dragoş 12, 59 — vornic, 244. 
Dragoş Gligoraşco diac 60. 
Dragotă Fădor 201, 203 (spiţa) 
Dragotă parcalab pe Neamţ 

147, 132. 

Dragotă Dumitraşco  dvornic 
212. 

Dragotă Lupul spatar 234. 
Drăgoteşti 46, 47. 
Dragul 248. 
Drăguşani 200. 
Drăgeşti 120, 240,: 242, 243, 

248, 
Drăguşan ţircovaic 71. 
Drăguşani 35, 44, 50, 70. 
Draxin Marica părcălăboae ] 14. 
Drosu Nic. 2. 
drum „pre după drum au 

mers“ 43, 

duhovnic 35, 121. 
dulamă 239, 
Duma vornic 4. 
Dumbrăveni 45, 
Dumitru 99, 177. 
Dumitru popa 30, 45. 
Dumitru uricar 115 130 
Dumitru diac 168. 
Dumitru parcalab de Soroca 

Dumitru lonaşco 240. 
umitraşco uricar 14, 51,78... Dumitra 

Dumitraşco vel vornic 240. Dumitraşco 11, 41, 42, 45, 46. 

ŞCO. popă domnesc 7], 

  
ț 
| 

| 

  

Dumitraşco pitar 81, 82, 83, 
Durac parc, de Orhei 135, 
Durduţa ţigan 214, 230, 
Efrim 225. 
Efrim vatamau 59. 
Efrim stolnicul 30, 39. 
Efrim Episcop Rădăuţi 245, 

246. 
egumen de sf. Sava 17, 35. 
Elisafta 248, 
Enache ban Craiovei 220. 
Enculeasă Nastasia 18, 19. 
Ene preut ot Dealul mare 215, 
Epei, gura — 60; movila— 60. 
Eremia 107.- —- 
Eremia Nec. 48. | 
Eremia vist. 90, — post. 187. 
Eremia prooroc la 1 Mai 161. 
Eremia T. armaş 187. 
Eremia diacon 242, 
ermonah 35. - 
Evloghie dascal 35, 173. 
Evloghie Gh. dascal (fiul), 9, 67. 

26. 
Fădor posadnicul 114. 

„ Fădoraşco 200. 
falci de vie 126, 136, 139, 

141, 143. 

Fălciu, ținutul — 18, 46, 206, 
216, ! 

Fălticeni, muzeul — 101. 
Fântâna, vârful — 32. 
Fărâmă lon 12, 60. 

_Fărămeşti 60. 
E ărămoaia 60. 
Farcaş 131. 
Farmechi vornic de gloată 232: 

Fătul 41, 42, 67, 233, 235. 

Fedra 124. Ap 

ferăe 17, 33, 38 (ferăiu) 42, 
64, 63, 185 (fierăia) a PS 

— 24 zloți 249. 
Fetia 192, 
Fetien 5. | 
Filip 67 a 
Filipovici D. uricar 163, 

Filotei Episcop Huşi 159.
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Fira vist. 220. 
Firău :248. 
Florea 62. 
Focea uricar 74, 214, 
Focşa 39. 
Focşani 169. 
Fodoreni 96. 
Folteşti 42. 
Frămşea .136. 
Frămşea lacşa 136. 
Frangule stolnic 52. 
Fratelea Stefan 120. 
Fulger lonaşco 78. 
fugi (a —) a fugit cu un nepot 

al bărbatului ei 179. 
une 220, 
fura (a—) a furat 2 cai 203. 
Galata 125, 
galbeni, bani buni 17, 42, 46, 

„201, 212 
Gane lon 7. 
Gane Nechifor 7. 
Gane Simion şoltuz de Bar- 

lad 60. 
Gâneşti (spiţă), 8, 14, 41. 
Gânscovici Dim, diac 107. 
Gărbăuţi 101, 
Gărbovăţ 2. 
Gărcia 45. 
Găros 48. 
Gaşpar Vodă 24, 207, 211, 

213, 214, 216, 217, 221, 
222, 226, 227, 228, 230. 

Gatin Lazor 28, 29. 
Gavril 64, 80, 195, 240, 248. 
Gavril pisar 111, 112, 113. 
Gavril vist. 144. - 
Gavril hatman şi parcalab Su- 

cevei 50. 
Gavril popa 28, 33, 73, 74 

(domnesc) 79, 81. 
Gavrilaş lonaşco 9. 
Gavrilaş vel log, 43. 44, 73, 
Gavrilă 45. 
Gavriţa Cristea 71. 
Geameneli (Chigeciu) 150. 
Gerul, gura— 82. | 

Surete şi Izvoade, Vol. XXI. 

  

Ghedeon 248. 
Ghedeon Episcop Rădăuţi 128, 
Gheorghe egumen Putna 35, 

96 

Gheorghe parcalab de Hotin 13, 
parcalab de Neamţ 13, 
paharnic 50, hatman şi 
parcalab Sucevei 82, 
83 

Gheorghe 70, 169, 196, 206, 
228. 

Gheorghe popă domnesc 52, 
Gheorghe Mitr Moldovei 18. 
“Gheorghe stolnic 169, —pah. 

125, 129, 222, — pare. de 
Neamţ 152, 162, — parcalab 

„de Hotin 117, 125, 129, 132, 
152, 162, 180, 184, —biv 
dvornic 194. 

Gheorghe parcalab de Orhei 
173. 

Gheorghe diac 293. 
Gheorghiţă 52, 53, 71, 73, 74 

(diac). 

Gheorghiţă parcalab de Ro- 
man 50. 

Gherasie 7, 
Gherasim 39. 
Gherghel Grigore 71. 
Gherghina Gh. pitar 217, 218. 
Gherghina Grigore 217. 
Gherghiasa Maria 228. 
Gherman postelnic 12, 33, co- 

mis 152, 
Gheuca Simion medelnicer 39, 

78, 83. 

Gheuca Maria 39. 
Gheuca Bejan 73, 83, 84. 
Ghăuca Măricuţa med. 81, 83. 
Ghianghea lonaşco vornic de 

gloată 165 — spatar 173, 180 
— vel logoit 15, 18, 192, 

193, 194, 197, 198. 199, 
202, 209, 210, 212, 214, 
217, 228, 230, . 232, 233, 
235, 237, 241, 245, 246, 249, 

17
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Ghibarţ 41. 
Ghica Leon Dumbrăveni 249, 
Ghica 62. 
Ghica Gh. vornic ţării de jos 

82, 83. 
Ghigoeşti 9, 43, 
giudeţ, a socotit giudeţul, pre 

după giudeţ, — i s'au ales 
giudeţul 84. 

Giurgeni 240. 
Gliga 124, 242. 
Gligorcea 43, 45, 62, 144. 
Gligore 28, 29, 41, 42. 
Gligore preut 20, 
Gligore egumen Răşca 40. 
Gligore clucer 134—stolnic 152. 
gloabă porţii 50 boi 197, 249. 
Goeşti 124, 126. 
Goga Gheorghe 41, 42. 
Goglă 240. 
Goian vornic 8. 
Goian Cost. 80, 84. 
Golăe vel logofăt 107. 
Golăiasa 134. 
Golăescul uricar 208. 
Gorce pah. 222, 
Gorovei diac 25, 69 
Grădeşti 242, 

" Greceni, ocolul — 206. 
Grecul .224, 230, 232, 233, 

235, 239, 
Grecul şoltuz de Bărlad 79, 
Grecul lonaşco 71. 
Grigore stolnic 31, 162, 
Grigore comis 82, 83, 
Grigore spatar 165, 
Grigore părgar. 217, 218. 
Grigore eg. de Răşca 188. - 
Grincovici parc. de Hotin 87, 
grindu 45. 
Grozav 25, 61, 91, 239. 
Grozav popă 242, 
Grozava 248, 
Grozea viteaz |. 
hălăşt 96, 
Hălăucescu Avraam 139, 
Hălăuceasca 144.   

Halmaga. apa — 206. 
Hamza 97, 100. 
Hăneşii 95, 187. 
hănsar 171, 174, 178 
Harbuz Dumitrașco 47. 
Harbuz Fătul 154. 
Hărlău 22, 24, 90, 217, 218, 

219, — dealul — 142, 143, 
— ţinutul 141. 

Hărman 109. 
Hărmăneşti 120, 
Haruţul Andreica 7, 14, 27. 
Hăsnăşeni 192, 194, 212, 223, 

229. 
Hasniş Frim 103, 104 (spiţa). 
hatman şi parcalab de Su- 

ceava 50, 62, seg. 
hatalmu 81. 
Havrişeni 226. 
Havrisăşti 26. 
Headină 229. 
Herescul T. 229. 
Herman parcalab 111, (spiţa) 

113 
Herţe Eftimie 111, 113, 
Herţe Lupul 111, 113. 
hiastru 17, 41, 237. 
Hilip 48, 53 (ot bivolărie), 244. 
Hilipeşti 59. 
Hilohie 81. 
Hiltiu de jos 237. 
Hmil hatman 75. 
Hociung Irina 52. 
Hociung Gh. director 242, 
Hodor 150. 
holopi ţigani 135, 230 
Horolcani 195. 
Homiţa 20, 21, 22. 
Horaeţ Mic (Neculai), 1, 66 
(gura — ). 

Horodeşti 44. 
hotar 57 seg. 
Hotin, parcalab de— 31; ţi- 
nutul — 17, 18, 24, 37, 50, 68, 
168, cetatea — 169; parca- 
lab de-— 85, 129, 132; ţi- 
nutul — 237.
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Hotineşti (Deleni) 214. 
hotnog 62. 
Hrăbor post. 97, 100. 
Hrană spatar 87, 90, dvorn. 

114. 
Hreblea 132. 
Hristodul stolnic 71. 
Hruşova apă 1, 2. 
Hulpe Balan 60. 
Hulpişeni 60, 79. 
Huruiata, gura —12. 
Hurul Cojan 152. 
Hurul Danciul parc. de Neamţ 

96, 102. 
Hurul Etrim vornic 32, 33, 96, 

100. 
Hurul uricar 240, 
Hustea loziile — 132. 
Huşi 97 100, 159, Episcop de 

— 245. 
1achim 27, 39, 120, 195. 
lachimovici Petre 5. 
Iacob 240. 
acodin Dumitraşco medelni- 

cer 46. | 
ancul Vodă (Sasul) 110, 112, 

248. 
Tanculeu Alex. vornic 46. 
Iane 80; şoltuz de Bărlad 56. 
lani visternic 117, 125, 129. 
Janovici Toderaşco vornic ţă- 

rii de jos 50; vel logoit 50, 
56, 58. 64. 

lapa, selişte 12. 
laşi 8, 14, 17,20, 23, 27, 30,31, 

33, 38 40, 43, 44, 47, 50, 
55, 56 58, 64, 66, 67,69, 78, 
115, 118, 121, 130, 133, 139, 
153, 155, 163, 168, 172, 174, 
181, 186 191, 192, 193, 194, 
197, 198, 199, 202, 204, 207, 
208, 210, 212, 213, 214, 
217, 223, 228 230, 241, 
245, 249; sf, Sava din — 
23, 37,88, 102, 103, 107, 108, 

„ eg. dela măn, sf. Sava 237. 

(în dricul laşilor); bis. Ni- 

  

  

coriţi cu hramul loan Novi 
12, biserica Ungurească 34, 
biholărie 48; olărime in — 
483; despre Păcurari 48, — 
despre zidu 48; preut dom- 
nesc dela sieti Neculai 71. 

laşi, ținut 61, 81, 84, 187, 

Idrici 104, 207. 
Ifrim 28, 33, 64,67 (spiţa), 81, 

196. 
Ifrim vameş 80, 
Ignat 45, 46, 64, 65 (spiţa). 
Igrişte 1, 2. 
larion diacon 14, 15, 17. 
lica 99. 
llea medeinicer 173, 
lleana 6). 
lliaş Vodă fiul lui Alexandru 

cel Bun 12, 86, 105, 106 
114. 

lliaş Vodă Rareş 90. 92. 
liaş pan 86. 
llieş 190. 
lisaita 56. 
ilişar 151, 
îmăsa 57. 
inel de aur 204. 
in (altul) 48. 
Ineşti 74. 
lon 24, 25, 67, 242. 
lon comis 1]. 
lon uricar 49. 
lon popă 28. 
Ion medelnicer 234; visternicul 

242, 243. 

lon Episcop Rădăuţi. 159. 
lonaşco 7, 12, 21, 22, 44, 52, 

54, 62 (Eonaşco) 64, 19%, 

225, 241. 
lonaşco popă 14, 15, 16, 17, 

20, 27, 45, 70, 79. 

lonaşco parcalab de Neamţ 13, 
162 — vornic de ţara de jos 
232, 233, 235, - 

lonaşco Anastasia 179.
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lonaşco şalariul 80. 
lonaşco comişel 16. 
lonaşco jicnicer 25. 
lonaşco şoltuz 71. 
lonaşco vatag 8, 9, 207, 208. 
lonaşco ureadnic de Suceava 

157. 
lonaşco diac 186. 
lonaşco biv staroste 209. 
lonaşco păhărnicel 200. 
lonaşco vist. 137, 87, 
lonăşcuţă 80, 81. - 
lopul 74, 80, 81 (lupul). 
Iordachi vatav vezetei gspd 47. 
Iordachi visternic 50. 
lovin 56. 
lrimia 64, 80, 
Irina 62, 70, 72, 77, 82, 
lrina cneaghina 18, 19, 
Irina Toader 179. 
Isac 46, 90, 187. 
Isac vornic 87. 
Isac stareţ de Râşca 120, 188. Isachi diacon 52, 53. 
Isaia diac 5, 12. 
Isaia pan 86. 
Isaia parcalab de Neamţ 5.. 
Isaico 223. - 
Isaico de Paşcani 185, 
Isaico Comişescul 188, 190. ispisoc pe sărbie 14, 75, s'a prăpădit în ţara leşască 14; —de pâră 33; — de ferăe 33, 215 
Istrati 203. 
Istrati duhovnic sI. 
ltrineşti 52, 
lubăneasa 132, 168. 
lubăneşti 168. 
lucman pivnicer 189. 
luda 62, 
luga 105.- 
luga Vodă ]. 
luga. visternie 5, 
luga ; gura — 73, 77. lugani ot Cărligâtura 102. lulăş Ionică diac 52. -   

luliian 163. 
luraşco 239. 

“lurceşti 44, 50. 
„lurie spatar 96, 100. 
lurşa de Dorohoi 96. 
Ivan comis 14. 
Ivan parc de Neamţ 125, 129, 
— parcalab de Roman 132, 

Ivanco pitar 241. 
Ivaniş viteaz 1. 
Ivaşco vornic 220. 
Ivaşcul 47. 
izbaşe 43. 
Izvor 220. 
Jiiia 2, 16 (unghiul cel mare) 

106 114, 119. _ 
jir în Ducovină, 232. 234, 235, 
jirebie, casă cu — 20, 225. 
Jirovul 219. 
jitnicer 46. 
Jora 25. 
Jora Anghelina 26. 
Jora Gheorghiţă 24, părcalab 

de Hotin 31, 37, 33... - 
Jora Gavril sulger 54. 
Jora lonaşco vornic 44. 
Joseanul 219. 
Jal star (bătrânul) 12. 
Julici Oană 12. 
Jumătate Jurj 86. 
Juri pan 86. 
Ladianscă, ţara — 248, 
Lalea 115 (spiţa). N 
Laleşti 106, 114 (Posadnici). 
Lărgeni 149. | 
Larion diacon 16, 26, 27, 59. 
Larion 188, 
Lazea lonaşco 28, 29. 
Lazor 52, 54, 120. 
Lazor cizmar 51. 
Lazarovici lon 187. 
Leahul Jon 242. 
Leca post. 220. 
Leca Toma 220. 
Leca Grăjdana 220. 
Leca Ivaşco parc. de Roman 

180. Se „i
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legătură (2vezanie) 179. 
Lăpuşna 39. 
Leţcani 21, 22. 
lege, a toată legea pământului 

42, 
lei bâtuţi 60, 71, 74. 
Leondari Cost. sulger 57, 60. 
leşască, ţara — 31. 
Lilicea 139. 
limbă; a lăsat cu- de moarte 

71, 82, 83, 121. 
Liubeneţul 105. 
livezi 47. 
Loghina 195. 
logofăt mare, al doilea, al trei- 

lea 40. 
Lohan, deal 45; 
Lolul 16. 
Loşcan 70. 
Lozenschi Vasile stolnic 180, 

204. 
Luca 46, 70. 
Luca sardar 201. 
Luca parcalab de Roman 117. 
Lucaci 46, 
Lucaci uricar 235. 
Lupaşco lon pah. 242, 
Lupul 62, 195. 
Lupul cupar 18, 19. 
Lupul 3 logofăt 232, 233, 234, 

235. 
Lupul Vasile Vodă (v. Vasile 

Vodă). 
Lupul Stefan Vodă 50. 
Macarie dichiu 35. 
Măcicăuţi 195. 
Macovei 41, 42. 
Macri căpitan 62, 68. 
Macri Grăpina 62, 68. 
Mădărjeaci: 57, 59. 
Maltei 242. 
Magda 11, 67, 92, 
Magdalina 41. 
Maghiţa 229. 
Maica 149, 
Malai Dragan 18, 33, 17, 236, 

231. 

apă 46, 47. 

  

Malai Olena 37, 17, 236. 
Malai Samson hiastru 17. 
Malai Dumitru 237. 
Malduri 183. 
Măleşti 47. 
Mamurinţi 201, 
Mănăilă 214, 
Măndreşti 223. 
Măndrilă Vasile 62. 
Măneşti 43. 
Manoilă parc. de Belgrad 4, 

— parc. de Roman 180. 
Manele parc. Roman 112, 162. 
Manoliu Gh. Teţcan 202. 
Mănzat Avram 77, 82. 
Mănzaţi 77, 82. 
Marcu 59, 87, 188. 
Mărculeşti 187. 
Mareş Fătul 154. 
Marfa 64, 
mărgăritare 204, 
Margină Ion 120, 
Margină Isaia 120, 
Marghita ot Roman î34, 
Marghita 99 
Maria 54, 56, 244 
Mărica 42, 46, 53, 64, 178. 

248. 
Mărica preuteasa 20 
Mărina 124. 
Marmure lonaşco 32, 33, 

- Marmure Miera (spiţa), uricar 
33, 34, 64, 197. 

Maruşca 190. 
Mascurea 206 
Măstatici 12, 66. 
matce 19. - 
Mateiaş Gavrilaş vel logoft 31, 

97, 100, 139, 141, 165, 177, 
187. . 

Mateiaş Nastasia 161, 167. 
Mateiaş Andronic post. 165. 
Mateiaş Pătraşco 187. 
Matieşescul Isac 137, 141, 187. 
Măzăceni 220. 
Maxim lonaşco 240. 
Maximilian 163.
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med, un poloboce — 35, 
medelnicer 46, 95. 
Melania 12, 
Melian 48. 
Merla 75, 
Mezinul 149. 
Mic Craiu 3. | 
Miclescu Gh. med. 215. 
Micro 80, 81. 
Micro Simion 60. 
Micro Nastea 60. 
Micul 26, 86, 
Micul Toma 229. 
Micul Mihail 220. 
Miculcoae Maria 124. 
Mictant 229, 
Mierăuţ diac 198, 213, 230. 
Mihai 91. 
Mihai diac 34. 
Mihai popă 189. 
Mihail şi Gavril arhistrategi 128. 
Mihail pan 86. 
Mihail ot Dorohoi 101. 
Mihailaş 1, 74. 
Mihailaş Sima 201. 
Mihailescul 117. 
Mihailescul jituicer 173. 
Mihailescul lonaşco biv parca- 

lab de Orhei 209, 
Mihailescul Vasile 44 (v Tăl- 

maciu Vasile). 
Mihailescul Soltana 44. 
Mihaileşti 67. 
Mihalachi stolnic 220. 
Mihalce 45, 66 (diac). 
Miho spatar 220. 
Mihul 239, 
Mile călugăr 99, 101 (spiţa). 
militari (foşti -) 20. 
Miloaea „unde a fost — 92, 

„în prada când a venit Aiex. 
Moghilă Vodă cu cumnatul 
lui cneaz Corin 214, 

Mircea Petre 237. 
Mireni 72. 
Miron parc. de Neamţ 96, 100. Miron aprod 227, 242, 

  

    

Mitrofan uricar 232, 234, 
Mitrotan Episcop Huşi 245, 246. 
mlăjet 149. - 
moară, cu loc de — 12, 21, 22, 

37, 50, (vad) 20, (petre de 
moară 5 taleri). 

moarte de om (a plătit-) 17, 
„am plătiț o moarte de om: 
237. 

Mogâide 14. 
Mogălde lonaşco vornic 49, 

134, 
Mogălde Soitana 49. 
Mogălde Grigoraşco 49. 
Moghilă lon log (loanichie) 

161, 
Moghilă Maxin 161, 162. 
Moghilă vist 96, — parc. de 

Hotin 92, 100. 
Moghilă Eremia vornic țării 

de sus 117, 125, vornic ţă- 
rii de jos 129. 132. 

Moghilă Eremia Vodă 7, 11,13, 
16, 33, 137, 138, 141, 143, 
144, 149, 152, 154, 159. 
161, 163, 168, 178, 183, 190. 

Moghilă Simion vist. 125; Vodă. 
167, 219, 

Moghilă Alexandru Vodă 13,. 
152 161, 162, 214. - 

Moghilă Bogdan Vodă 13, 162, 
Moghilă Ecaterina 161, 162. 
Moghilă Ana 161, 162. 
Moghilă Gavril Vodă 219, 221. 
Moghilă Mircea Vodă 34, 64, 
„Moghiiă Costantin Vodă 13, 33, 

151, 162, 168, 171, 172, 
„177, 180, 183, 185, 190, 
199, 200. i 

Moghilă Miron Barnovschie 
Vodă 25, 26, 29, 31, 32, 41. 

Molodeţ şetrărel, 30, 33. | 
Moldavia 11, 13, 15, 16, 21, 

23, 26. 29, 31, 32, 37, 41, 
43, 47, 49, 51, 55, 57, 64, 
66, 67, 68, 72, 75, 17, 81, 
83, au prădat — pănă la
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plaiu 75, 86, 87,89, 91, 9%, 
99, 102. 103, seqa. 

Moldova apă 5, 14, 20, 27, 
211. 

Moravia, gură 105. 
mori 96. 
Moţoc T. 227. 
movila lui Vodă 45. 
Movilău 195. 
Mozoceni v. Măzăceni 219. 
Munteneasca ţara — 139. 
Munteneşti 92. 
Munteni 179. , 
Murgoci vornic 28, 29, 221. 
Murgoci Stărcea 28, 29. 
Murgoci Toflea 33. , 
Musteaţ A. vornic 232, 235. 
Musteşti 39, 
Mușăteşti 45. 
Nacul neguţitor 60 80. 
Nacul popă domnesc 7]. 

Nădăbaico spat. 125, 129, 132. 
namesnic 56. 
Nanciul 219. 
năpaste când.. 245. | 
Năstacul 80, 81. 
Nastasia 8, 9, 75, 111, 119. 
Nastasiica 177. 
Nastea 46, 64, 214. 
Natul Leontie 39. 
Navrap 139. 
Năvrăpescul vornic de gloată 

173. 
Neacşa 91. 
Neagoe şoltuz 56, 60. 

Neagoe Vasile 229, 232. 
Neagul stol. 97. 
Neamţ 50, 59, (parcalab de —) 

81, 87; ţinutul 7, 14, 27, 50, 

100,. 178, 180, 207, 208, 
232, 234, 235, 242. 
mănăstirea — 27. 

Neaniul vornic de gloată 54. 

" Neaniul 81. 
Neatedul Bratul 1. 
Nebojatco 2 log. 209, 210, 211, 

217. 

  

  

Nebojatco Arsene uricar. 142, 
143, 151, 153, 172, 181, 
185, 192, 193, 199, 207, 

Nechita 169, 228. 
Nechita aprod 33. 
Nechita diac 165. 
Necoară 24, 25, 54, 195. 

Nicola 169. 
necolije (nici odată). 60. 
Neculai 28, 29, 56, 64,81; 

vornic de gloată 82, 
Neculcea 81. 
Nedele 102. 
Negoteşti 70. 
Negrea pan 86. 
Negreşti 44, 57, 74. 
Negrilă ceaşnic 86. 
Negrişor 220. 
Negruţ Enachi spiţă 65, 
Nemândri 217. 
Nemţei Lupe 70. 
Nemţei Prohira 70. 
Nezăcutul 87, 88. 
Nica uricar 16 
Nica ot Focşani 169. 
Nicheia 67, 97, 163. 
Nicoară şoltuz de Bae 109, 

120. 
Nicoară Tanasă 42, 56, 60. 
Nicoară calaraş 62, 248. 
Nicoară pop duhovnic 121. 
Nicoară uricar 136. 
Nicoriţă hatman 72. 
Nicoriţă Tudosiica 72. 
Nicoară armaş. 148, 213, 230. 
Nicoară log. 138. 
Nicoriţa vel vornic 204, 245. 
Nicoriţa Tudosă 205, 245. 
Niniţa urednic 9. 
Noapteş Irimia 229. 
Novac 242. 
Novograd parcalab de., 87. 

Nuor 74. 
Nuor lonaşco 74. 
Oancea 39, 9I. 
Oanţă diac 88. 
Obărşie 8, 9, 24, 43, 47, 81.
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obiceiul, am judecat. după — 

“țării 41 i 
Ocea T, 223. 
odejdii 95, 
odgon — 25, 26, 44, 
Odochia 107. 
Odochiţa 102. 
Oglindeşii 50 
Onca med, 195. 
Onceşti (Vrancea) 17], 
Onciul diac 2, 9, 192. 
One. 124. 
Oneşti 218. 
Oniţă 152, 
Onul 8. 
Opre 115. 
Orăş Vascan hatman şi par- 

calab Sucevei 13, 152, 162, 
164; — vornic - ţării de sus 
184. 

Orheiul, ţinutul— 74, 143, 151, 
parcalab de — 173, 203, 209, 

Orişcova 141. 
ot, ottam = de la, din, 45, 48 

seg, 191. 
Oteşti 239, 
ozer, — Leahului, 4, 5; vârful 

— 11, 12, - 
Păcurar T 150, 216. 
Păcurăreşti la Prut 120 
Pahomie Vasile 59. 
Pahomie popă 230, 
Paisie 27, N 
Pălădeşti 71, 82, 
Paladi 66; vist. 179, 82. 
Paladi Teodor 77, 79. 
Palade Teodor pitar 83, 84. 
Paladi Gavril 79. 
Palaghia 196. 
pameate mari 128, 
pamenţi 39, 
Pancova 2, 
Pantea 217, 240. 
Păntelei 248, „când a ars casa 

lui — din Brăeşti 248. Panul 115. 
Pănureşti 75, 

  

    

Papa vel log. 220. 
Parasca 102, 225. 
Părăul alb 232, 234, 235, 
Păpară 74 
parcalabi 37, seq. 
părgari (12 —) 56, 60, 71, — 

de Bae 109, 120, 189, — de 
Trotuş 237, 

Părvul lonaşco 242. 
Păsăţel Pătraşco 242, 
Paşcani 120, 121, 188, 189, 

190, 191, 224, 230, 232, 
233, 235. 

Paşco Olena 91. 
Paşco Sima 95, 97 (notițe). 
paşi 40, 45. 
Pătran Pavăl 52, 53. 
Pătraşco parcalab 70, 92, 105, 

223, 242. 
Pătraşco Magdalina 169. 
Pătraşco Toma 169. 
Pătraşco diac 145, 
Pătraşco ceaşnic 97, 100, — 

vornic de ţara de sus 179 
180, —vel logofăt 183, 

Pătraşco vatag 248. 
Pătrăşcoae uricăriţa 225. 
Pătru vecin 225, 
Păuleşti (Vrancea) 87. 
Pavăl 25, 45, 61 (parcalab) 
Pavăi apostol 160. 
Peaicul lonaşco 14, 25 (it- 

nicer), staroste 165. 
Peletiuci 242. 
Pepelea uricar 155, 
Pereschiv 72, 
Pereseacină 195, 
perilipsis 216, 
Peştera 195, 
Petre 46, 60, 195. 
Petru Vodă Aron 87. 

„Petre (frate cu Stefan Vodă 
cel tinăr) 90. 

Petre Vodă Rareş 91, 95, 99. 
100, (fii săi lliaş, Ştefan şi 
Costantin) 206, 244. 

Petre Vodă Schiopul 106, 108,
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114, 
Vlad 

116, 117 (cu fii săi 
şi Stefan Vodă) 119, 

121, 123, 125, 128, 129, 
"131, 132, 151, 152, 180, 
183, 184, 200, 247, 248. 

Petre vornic 87, 90. 
Petre parcalab de Roman 125, 

129. 
Petrică parcalab de Roman 87, 

90. 
Petricani 95, 96, 223. 

__ Petriciaico Toader vornic ţării 
de sus 50, 54. 

Petreşti 46. - 
Petriman 41, 42 
Picigani 12. 
Pietriş 57, 58. 
Pilipovschi Simion 62, 68,69, 
Pintilie 242. 
pisar al doilea 106. 
Piscu la —171, 174, 179, 193, 

228, 232. 234, 235. 
pişcop de Bacău 34. 
Pitacul Vasile 188. 
pitar 20, 40. 
Piteşti, calea — 219. 
Pitic Lazea 5. 
Piticeni 154, 155. 
pivnicer domnesc 189. 
Pizdeni 237. 
Plaxa comis 97, 100. 
Platon 169. 
Platon vist. 239, 
Plop Enachi uricar 72, 
Plop Vasile 213. 
Pocrişeni 195. 
pod în Siret 117, — îmblător 

188. 
Podagra 96. 
Podrigă 200. 
Ponea Frăsina 104. 
Ponici Petre 5 
Pop 120. 
popă domnesc 52, 60. 
Popa lonaşco 64. 
Popăscul parcalab. 62. 
Popeni 187. 

  
i 
) 

Popeşti (v. Mihaileşti) 67. 
Popovici D, uricar 20. 
Popşea 102. 
Porcul, dealul — 124, 125, 
Poricatul Sămion 56. 
Poroseacea 195. 
portarul 33, 
Posadnici (Lăleşti) 106, 108, 

(spiţa) 114, 119, 154, 155. 
posledui (a-) 45. | 
posleduitor 201. 
Postolachi 80, 81. | 
Postolachi Cust. parcalab de 

Orhei 203. 
potgorie „de supt-— * 48. 
potronici 188, 228, 239. 
prăda (a—) „când au prădat 

nişte războinici casa lor“ 
198 

Prăjescul Lupul 18, 19, 44(med), 
225, 228, 232, 233, 235. 

Prăjescul Vorontar comis 13, 
183, 

Prăjescul Gligore 134. 
Prăjescul Savin spatar 18, 19, 

parcalab de Neamţ 50. 
Prăjescul lonaşco 228, 229, 

232, 233, 235, 
Prăjescul Nicoară vist. 173, 

174, 178, 179, 180, 19%, 
193, 194, 197, 209, 211, 
212, 226 — logof. 134, 136, 
185, 187, 212, 221, spiţa — 
236. 

Prăvălie lonaşco 40. 
Prebici 56, 57, 74. 
Prebici Ilisaita 74. 
Preabici loviţa 74. 
Precup lonaşco 80, 81. 
Precup preut 5. 
Preuteşti 59. 
Pricop vist. 173, 
prisacă 42. 
Procelnici 42. 
Procopie 9. 
Profor 47. 
proin = ex = fost== bivşii 35,
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protopresviter 31. 
preut, 5, 
Prut 105. 141, 149 (—gărla—) 
„204 (malul —), 
Purcelescul Crăciun 86, 167, 

178, 187 (spiţa —). 
Purceleşti 86, 90, 137, 139, 

141, 165, 167, 178. 226, 
227, 228. cutul — 187; apa 
— 171, 174, 178, 193, 211. 

Purice lonaşco 7, 14, 16. 
Putna, apa — 87. 
Putna, mănăstire cu hramul 

Uspenia 96, 97, 128. 

Răcarul 149, 
rachiu 12, 
Racova 45, 
Racoviţă Cehan 2 log, 40, 45, 

54, 82, 
Racoviţă Gh. 208. 
Rădăuţi 159, 25, 246. 
Rădeni 15. 
Răduc 151, 
Radul 169. 
Radul popa 220. 
Radul Filip 20. 
Radul Vodă Mihnea 14, 17, 

20, 21, 22, 23, 192, 1%, 
194, 196, 198, 199, (are de 
unchiu pe Petru Vodă Schio- 
pul) 200, 202, 203, 204, 
206, 211, 214, 230. 

Rafea Mintia 222. 
Rafea Nastasco 222, 
Rafei vatav 195, 
Rango. Stefan diac 74. 
Râuzeşti 220. 
Răpceni 105 
Rareş Petre Vodă, 17, 19 33. 
Răscăiaţi 219, 220. - 
Răşca 54 (Racca), 70; mănăs- 

tire 75, 109, hramul sf. Neculai. 
Rrăcta, călugări de — 112, 
120, 188 

răscumpărare 14,   

Răspop lon vornic 52, 54. 
Răteşti 14, 15, 16, 24, 27, 59. 
Răvăcani, 18, 19. 
Răvăcăuţi 139, 141, 236, (no- 

tiță istorică), 

răzeşi 153. 
Tăzor 72, 
Răzina 145. 
reante. 5, 6 (etimologia). 
Rictor lon 87. 
robi ţigani 139, 198, 200, 213. 
Rodua parcalab de Roman [3. 
Roman Ilie -Stefan 108. 
Roman ţinut — 18, 19; parca- 

lab de — 50, 179, 
Români 32, 33, 73, 77, 77, 82. 
Romăneşti 71, 180, 220. 
Romăşcel Vas. 21, 22, 
Ropceanul Vasile 62. 
Roşca uricar 119. 
Roşca Gh. vist. 44, 50, 54, 

56, 66. 

Roşca Iftinca 50 ; ficiorii lor - 
47, 

Roşcani 120. 
Roşcoae Anuşca 144. 
Rotompan Stanislav 1. 
Rotompăneşti 36. 
rovinele Siretiului 179. 
Ruget 169. 
Rugici 99, 
Rugină diac 28, 29, 
Rugină Lasco 4, 5. 
Ruginenii 4, 5. 
Ruginoasa 241. 
rumâni fugiţi 51. 
Rusca 149, 179. 
Ruscani 54, 56. 
Ruse 150. 
Rusul stolnic 195. 
Săbăoani 159, 162, 
Sachiş spatar 5. 
Sâcuiani 66, 70. 
Săcuian pab. 87, 93. 
Săcul mănăstire 35. 
Săle Costantin 53,
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Săle Floare 53. 
Salomia 241. 
Sămănauca 198. 
Samoilă 45. 
Samoileasă 180. 

“ Samson hiastrul lui Maliş 237. 
Sanhira 232, 234, 235. 
Săntămăria mare 213. 
săpătură 72. 
Sara, valea — 87. 
sărăcuste 39. 
Sărbul 216. 
Sas Mărica 41. 
Săseni, hăleşteu 99. 
sat domnesc, 51, 95, boeresc, 

călugăresc; să-şi sădească 
sat 132, 159. 

Sauca 195 
Saucăuţi 201. 
Saule Gheorghe 42. 
Sava stolnic 125, 129, 132. 
Sava uricar 24, 30, 45. 
Săveni 96. 
Savin 70. 
Scărlet 56, 60, 73, 74, 80,81, 

84. 
Scobinţi 124, 125. 
Scorpan 5, 201, 
Scheian Gr. ureadnic, 173, 209. 

Scripţăneşti (Ţitul) 216. 
schimb „pentru o casă a dat 

un bou şi o vacă 223, 225 

(schimb pentru 70 taleri, 6 

boi, 2 vaci, 15 stupi şi un cal). 

Seachil Gavril 151, 242, 243.. 

seacriul, i-a luat — 84. 
Serghie diac 210, 242. 
selişte domnească 131. 

„ Silion -242. 
Siloae 91. 
Simion 120, 189 (şoltuz de 

Cotnar). 
Simion visternic 9; hatman 50. 

sirbie 59, 71, (pe—) 
Sirbii 171, 174, 179; sirbie — 

Siret 44, 90, 109, 113, 117, 120, 

(- vechiu)t41, 143, 165, 167, 

    

  

174, 174, 178, 193, 166, 
211, 228, 248. 

Siretean Roman |. 
„ Sitna 107, 128. 
slănină 25. 
slobozie 5. . 
Smila 32, 33, 64, 82. 
slugi domneşti 80. 
soare răsare 32, 
soare apune 32. 
Soare, gărla lui — 4, 5. 
Sofiia 67. - 
Soholeţ 2. 
Solomca 21, 62. 
Solomia 21, 32. 
Solomon cizmar 52. 
Solomon 2 Ig. 173. 
soltau cu carte Tâtărască 75. 

Soriţa 9. 
soroc l-u, Il-a şi al Ill-a 67. 
Soroca, ţinut 105, 152, 187 

(parcalab de—). 
Spărteanul Gavril 151. 
Stahie ermonah de Răşca 188. 
Stamati loniţă pitar 24, 31, 38. 

108, 119. 
Stan 91, 219. 
Stan Posadnic 106, 114. 
Stan comis 117, 125, 129, 132. 
Stan vist. 86. 
Stana 91, 
Stânca Roznovanului 87, 91, 

93, 97, 105, 107, 108, 115, 
118, 120, 121, 125, 145, 
153, 169, 185, 188. 189, 191, 
195, 198, 213, 214, 224, 
225, 230. 

Stanciul log. 221. 
Stanislav parc. de Neamţ 182. 

Stănislăveşti 7, 16, 59. 

Stârcea stolnic 87, 90. 
staroste 213. 

Staţie 2 vist 82. 

Stăuceni pe Siret 128. 

Stavăr 52. 

Stefan 45. 
Stefan Nec. 45.
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Stefan Vodă cel Bătrân 90, 95, 
99, 111, (bunul lui Iancu 
Vodă Sasul) 124, 180, 206, 
214, 244, 247. 

Stefan Vodă cel tînăr 89 (fiul 
lui Bogdan Vodă) 90, 124, 
178, 180, 193, 211, 

Stefan Vodă Lăcustă 100. 
Stefan Gh. vel logott 82, 83, 84. 
Stefan popă domnesc 56, 60. 
Stefan diac 103, 
Steful 12. | 
Stejeranul lonaşco 20, 21, 22, 
Stoica 220. 
Stoileşti 45, 
Stoineşti 74. 
Stolniceni Prăjescul 87, 110, 

111, 113, 134 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 161, 168, 

171, 172, 174, 178, 181, 186, 
193, 196, 209, 210, 211, 212, 
225, 226, 227, 228, 229, 230. 

Strahotin 2. 
Strămba 73, 77, 78, 82, 
Strat Gh. 240, 
Stratul 45. 
Stravici Ivan 1. 
Străoani 25, 26. 
Stroici lonaşco 14, 15, 27, 217, 

218. Ă 
Strătulat vornic de poartă 24, 

43, 48, 
Stroescul vornic de gloată 82, 
Stroeşti 20, 21, 22; jirebie 

din— 20, 
Stroici Lupul vel logoft 7, 8, 14, 

111, 113 (Stroicz) 115, LI8, 
119, 121, 125, 129, 132, 
135, 136, 139, 143, 153, 
155, 163, 164, 165, 168, 
172, 173, 181, 217. 

Stroici Pascalina logofeteasa, 
14, 27. | 

Stroici Vas. camaraş de ocnă 
7, 8, 16, 17. 

Stroici Simion visternic 13, 137, 
152, 162. | 

Studeneţul Roşcăi 220. 
Sturza 44, 
Sturza Mateiaş med. 82, 83. 
Sturza pan 92 — parcalab de 

Hotin 96, 100. 
Suceava 5 87, 111, 113, 134, 

135, 136, 137, 138, 187, 
(ureadnic de —) 224, (par- 
calab de —) 87 (portar de—), 
96 (drumul —) 

Suceava ţinutul — 50, 52, 54, 
56, 75, 137. 141, 143, 165, 
174, 190, 193, 211, 228, 229, 
232, 234, 235, 241, 248, 

Sucna 95, 
Suliţaş Gr. 209. 
Sulițaş Gh. 209. 
Suliţaş Todosă 209, 
Sulitaş Ionaşco 225, 228. 
surată 12, 
suret 43, 
Surtă Pavăl 73, 
Susanul 219 
Suseani 60 80 
Şaidir uricar 42, 43, 
şalariu 80. 
Șandru parc. de Roman 96, 

100. 
Şărăuţi 204. 
Șarpe Cozma post, 87, 90. 
Şarpe Anastasia 109, 111, 113. 
Șarpe Eftimia 109. 
Şăndreşti (Posadnici) 107. 
Şârbăneşti 72. . 
Septelici Vas. 

224, _ 
Şeptelici Gheorghe 41, 42. 
Şeptelici Anghelina 41, 42, 
Șerpeni 203, 
şetrar mare 40. 
Şetrărel 33, 
Şipot gura — 219. - 
Șoldan Dim. 229, 
şoltuz 130; de laşi, de Bărlad, 

- 237 

parc. Sucevei 

Stefan Dumitraşco vornic ţării 
de sus 237, 245, 246, vel
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Ig. 21, 22, 24,30, 31, 33,78. 
Stibor Hodco 5, 247, 248. 
Ştioborăni 4, 5. . 
Ştiubeeni 96. 
Strango Giigore 48. 
Tabărţa lonaşco 209, 230, 232, 

233 235. 
Tăbuci uricar 199. 
Tacul 42. 
“Tador ceaşnic 5. 
Tador ţircovnic 223. 
Talăşman 192. 
Talabă parcalab de Hotin 87. 
taleri 12, 187, 218, — bani buni 

242, — bătuţi 189, 201 —de 
argint 134, 152, 188, 190, 
217, 222, 228, 241, 244. 

taleri 12; 7, 69; — bani gata 
16, 21, 22,—de argint 11, 
12, 14, 20. 

talhari ce au prădat casa 4, 5. 
Talmaci Vasile, 20, 21, 22, 24, 

35, 35, 44 (v. Mihailescul). 

Talmaci Soltana 35, 36. 
Talpă parcalab de Neamţ 152. 
Tămădueni 117, 144 (Borleşti). 
Tămaş 239, 
Tămpa 26. 
Tămpa pare Roman 96, 100. 
Tămpeşti 14. 
Tăman uricar 88 
Tanasă talmaci 5, biv vornic 

44, 50, 54, 56. 

Tăoşti 4, 5, 41. 
Tărăceni 42. 
Tarachi Dum. 7l. 
Tărasova 202. 
Tărgovişte 221. 
Tatari ispisoacele şi privilegiile 

le-au pierdut de — 139. 
Tărzii 28. 
Tăutul 5. 
Tăutul Dim. 187. 
Tăutul 2 logit 38, 237. 

Tecuci 221. “ 

Telea stolnic 32, 33, 37, 82. 

  

  

Teleagă Dum. 28, 29. 
Teleagă Varvara stoiniceasa 30. 
Telejina 4, 5. 
Telineşti 74. 
Teoctist mitropolit 4. - 
Teodosie proegumen la Răşcă 

188, 248. 
Teofan proin egumen 75; er- 

monah 45. 
Terebna 24. 
Testiana, movilă — 206, 
Tetiul 12. 
Tighina 204. 
tij 240 
Tilica 208 
Timofte preut 187. 
Timofti egumen de sf. Sava 37; 
Timoiti popa 71. 
Tincul Dim. 91. 
Tiron diac 84. 
Tistiban 28, 29. 
Titian 70. 
Toader 39, 54, 102, 121. 
Toader popă 180, 229. 
Toader diac 119, 198. 
Toader parcalab de Roman 90, 
Todereşti 244, 
Toderiţă 178, 218. 
Todosca 62. 
Todosie uşiar 135. 
Todor 9. 
Todorachi 71. 
Toderaşco 3 logoit 40. 
Toderaşco vel logoit 63, 69. 
Tofan Stefan 48, 62. 
Tofle star 221 (face o mânăs- 

tire). 
Toma 54, 92, 102. 
Toma aprod 195. 
Toma uricar 22. 
Toma stolnic 50. 
Toma diac 239. 
Toma post. 225, 232, 233, 235. 
Tomeşti 102 (—la Cărligătura), 
Toma Vodă Stefan 15, 25, 75. 

190, 195, 202 (când s'a scu- 
lat cu acei boiari asupra
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lui —) 239, 241, 242, 244, 
247, 248, * 

Tomşea 223, 
Tomşea popă 195. 
treclect 28. 
tricuturi la Siret 178. 
Trifan 67, 124, 223, 
Trifan clucer 173 — postelnic, 

165. , 

Tritenco 13). 
troian 86. . 
Trotuş târg 238 
"Trotuşan log. 88, 90. 
Truleşti 46, 
Tudor postelnic 220. 
Tudora 1]. 
Tudoran parcalab de Roman 

87 
“Tudoran Gh. 59, 
“Tudori 74, 
Tudosca 11. 
Tudosca 'Andriasă 249. 
Tuleşti 11. 
“Tunsul 9i, 92. 
“Turbata 223, 
Turcul Radu 43. 
“Turcul Vasutca 103, 
“Tutova apă 73, 117; valea — 

72; tinutul— 12, 29, 42, 64; 
„82, 83. 

“Tuşca 201. 
Tuţcani 242, 243, 
țăranii 59. 
Țibiriha 139, 141, 143. 
Titul 216. 
țigani 199. 
“Tinţar diac 138, 
“Tinţar 242, 
țircovnic 71, 323, 
“Ţodnovţi 105, 
Țogoe 220. 
“Topa Tanasă 79, 
Țurcanul lonaşco 80. 
Țuţora 119. 
-ughi, aur 24, 37, 38, 136, 137, 

145, 169, 171, 174, 178, 179, 

    

  

180, 183, 201,—aur21 |; ughi 
gata 209. - 

umprumut 245. 
unde este casa lui Rugină 4,5, 

unde a fost jude Borra 12, 
unde a fost Rugici 99 — 
Silone 91; — a şezut fii lui 
Cosco 99 — curtea tatului lui 
Petre stolnic 90 —a stat 
Radul 101 — Dragoş şi Si- 
mion juzi 178. 

Ungheni 7, 14, 15, 16, 17, 27, 
50, 70 (ogheni), 240, 

_Ungro-Vlahia 219. 
Ungureni 108. 
Urăta 51 
Ureache de Ineşti 74. 
Ureache Nistor vornic de poartă 

125; vornic ţării de jos 13, 
54, 150, 151. 152, 162, 164, 
165, 173, 180, 184. 

Ureache Grigore spatar 43, 44, 
50 

Ureache Vasile 247, 248, 249. 
Ureache Maxin 249 (spiţa). 
Urecheni 59, 
ureadnic 9, 173, 
Urie pan %. 
Ursul de Zmiiani aprod 72, 77, 

80 
Ursul, de supt podgorie 48. 
Ursul Ghelasie 48. 
Ursul vătav 47. 
Ursul Savin 47. 
Ursul parcalab de Dorohoi 12, 
Ursul Maria 237. ” 
Ustia 195, 
uşiar mare 40, 
Uzon: Mustafa 41. 
Vaca Agahia 99. 
Vacă Toader 99, 
vâdea, a rămas de vadeaoa 

zilei 17, pănă peste vadeao 
de zi 32. 

Valcea pan 86. 
Valea Savei 88. 
Vale ră 48.
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Valea mare 220. 
Vânju 220. 
Vântul Ursul 56, 40. 
Vântul neguţitor 60. 
Vântul Hilohie 80, 
Varlaam eromonah 35, 
Varlaam Mitropolit Moldaviei 

54. 
Varvara 32, 33, 41, 42, 71, 72, 

177, 82. 
Varticovici P. portar Sucevei 

96, 160 — vornic ţării de 
jos 117. 

Văscan 120. 
Văscan diac 108, 
Vasco Frăsina 222. 
Vasco Elena 222, 
Văsian 4|, 
Vasile stolnic 135. 
Vasile biv vornic 173. 
Vasile 45, 52, 53, 60, 80, 
Vasile Vodă Lupul 18, 41, 43, 

46, 47, 49, 50 55, 57,6], 
64. 65, 66, 67, 68, 72, 75, 
77, 81, 82. 83. 

Vasile dărvar despre zid, 48. 
Vasile cel Negru 47. 
Vasile popă 49, 74. 
Vasile ot Broşteni 70. 
Vasile diacon 79. 
Vaslui, ţinut 41, 44. 
vatag de visternicei 8. 
vataman 59, 
văzăndure 214, 
Veaveriţa Onciul 119. 
Veavsriţă Teodor spatar 13, 152 

(spiţa) 162. 

Veaveriţă Gr. parcalab de Ro-- 
man 102. 

vecini 17, 38, 40, 178, 196 
220, 294, 228, 237. 

vecinie 2-0, 
Venculeţ Eremia vornic de 

gloată 42, 43. 

vezetei, izvod de — 47. 
Vezeuţi 169. 

  
  

viclean, — domniei 34, 
viclenie 248. 
Vicol 240. 
Vicol parcalab de Neamţ 180. 
Vicoleni 96. 
Vidra 188 
vii la Horodeşti 44, în rândui 

târgului Sucevei 134, 
vindere (a -) şi schimbare (a-) 

225. 
vislujenie 12, 
Visoca 226, 227. 
Vitolt 230. 
Vizautul 88, 
Vlad bătrânul 149, fântăna lui— 

206. 
Vlad vornic 1. 
Vlad paharnic 22], 
Vlădeni 109 (pe Siret) 111, 

113 
Vlădeşti 90, 149 (Dădeşti) 209, 

226, 228, 230. 
Viadul 220. 
Viaicul parcalab de Belgrad 4. 
Vlasie Vasile 48. 
Vlasă diacon 33. 
Vlaşca, sud —219. 
Voico vel logofăt 16. 
vornic de gloată, de poartă 67. 
Voroneţ 2,— mănăstire 248, 249 
Vorontar comis '13, 162 (v. 

Prăjescul). 
Voloşca 92. 
Voloşcani 169. 
Vrancea 87. 
Vrăstaţi 124, 126. 
Vratcovici 99. 
Xenopol D. A. 2. 
Zaharia 244, 

“ Zaharia diac 33. 
zălog 17, 24, 27, 37, 179. 
zălogită 9242. 
Zamciul 67. 
Zapalcea 88, 240. 
Zăpodie 96. 
Zaporojeni 75. 
zăvoi 2.



— 212 — 

Zăvoiani 44, 40, 54, 56, 66. | zloți 9, 33; — bătuţi 42, 70; Zbiiare stolnic 5. . 92; —tătărăşti 30, 92, 102, zet (ginere) 169. 103, 106, 109, 111, 113, Zerneşti 206, 114, 119, 120, 124. zeastre 204, Zmăul Gheorghe 15. zi „a venit la zi“ 16, a aş- Zmiani 28, 29, 36, 60, 64, 72, teptat pănă a 4-a zi 16, şi 
a venit la zioa însemnată 16, 
a dat bani la zi 37; Şi-au Zorileni 60, 73, 74. pus zi 38; a avut zi la poarta Zorilova 115, 

|_73, 77, 78, 79, 80, 82. 

| 
| 

domniei meale 43, 188, am | Zota parcalab de Hotin 129 

Zmieşti 60, 73, 74. 

pus — 179, 185, a rămas 132. : 
din zi, a venit la zi 213 | Zubriceani 17, 24, 31, 37, 62, a pus zi la Săntămăria mare, 68,69. - 

Zinica logoieteasa 50. 
Zlata 150. 
Zlatov 154, 155, 
Zlobiceni 237. 

Zupco lonaşco 31. 
Zupco Dim. 185. 
zvează (legătură) 171, 174 (fe- 

ree = zveaza). 

ee 
| Documentele cu litere chirilice, precum și fot zajul cu spifele de familii, descrise în acest volum, sunt culese și a- rânjate de loan Breabân, zeţar tipograf din Iaşi.
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6908 Noembre 28 (1399). Fragment din uricul lui luga 
Vodă pentru iban; lon Neculce V, 333 . . 

6937 Ghenar 10 (1429) Suceava. Alexandru Vodă întăreşte 
lui Crăciun Purcelescul satul Purceleşti, unde îşi are 
casa, deosebi de părţile fetelor Micului . . 

6967 Ghenar 3 (1459) Suceava. Stefan Vodă dărueşte şi 
întăreşte lui Lănă Rugină satele Rujineanii, Tăuţii, 
Telejna, Ştoboreanii, Botoşanii şi ozerui Leahului şi 
gărla lui Soare. Se dau hotarele 

7015 (1507) Febr. 25 (regeste). Pentru Păulești (Vrancea) 
7030 Oct. 25 (1521) Pentru moşia lui Marco în Valea 

Sării, pe apa Putnei , , , . , 
7030 lunie 26 (1522) Hârlău. Stefan Vodă întăreşte'lui 

Gavril Calapod mai multe sate pe Siret: Purceleşiii, 
Vlădeştii, Brăteştii şi Brăileştii şi satul unde îşi are 
casa tatăl său Petre stolnicul . . . . 

7054 Septembre (1546). Suret. Petru Vodă Rareş întăreşte 
Voloscăi cumpărătura ce a făcut cu 300 zloți în a 
treia parte de Conţăşti (Vrancea) de la Tunsul şi 

ai lui . . . . . . . . 

7054 April 11 (1546). Petru Vodă schimbă moşia Petri- 
cani cu feciorii Paşinei, Irina şi Olena şi le dă Hâ- 
neştii; apoi închină moşia mănăstirei Putna , . 

7054 Mai 27 (1546) Huşi. Petru Vodă Rareş întăreşte licăi 
şi celor âi săi stăpânire pe o samă de sate, hăleştee, 
sfărmând ispisocul lui Lăcustă Vodă, pe satul Să- 
seanii - . . . . . , . . 

Fără dată (c. 7062) Mart 17, laşi. Alexandru Vodă Lă- 
puşneanu întăreşte cumpărătura ce a făcut în a patra 

parte din jumătate sat lugani la Cărligătura cu 30 

zloți de la strănepoţii Tomei . . PI 
1071 Mai 27 (1569) laşi. Bogdan Vodă întăreşte lui Trif 

cumpărătura ce a făcut cu 50 zloți în satul unde a 

fost casa lui Bogdan Hasniş . . . , 

1083 Mai 17. laşi. Petru Vodă întăreşte Anghelinei, cnea- 

“ghina lui Toma Berheaci 2 pisar, stăpânire în Lă- 

leşti (Posadnici), cumpăraţi de soțul ei cu 900 zloți 
de ia urmaşii lui Coste posadnic , , , 

Surete şi Izvocde, Vol. XăI, 
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7086 lulie 12 (1578) laşi, Petru Vodă întăreşte diacului 
Ştefan cumpărăturile făcute în Zăvoiani cu 780 zloți tătărăşti dela strănepoţii Mărinei . 7087 April 16 (1579) regeste. Pentru Ungureni . (7087) lonaşco Ciomărtan vinde lui Leontie Natul o vie 
la Oncea drept un bou şi o vacă şi 50 vedre vin 7089 Sept. 1 (1580) Baia. Nicoară şoltuzul şi cei 12 păr- gari mărturisesc cum mănăstirea Răşca a cumpărat cu 800 zioţi satul Vlădiceanii pe Siret . . 7090 Sept. 16 (1581) Suceava. Iancu Vodă întăreşte lui Gavril pisar cumpărătura cu 800 zloți în Vlădeni pe Siret de la Eftimia, soţia lui Herţea . . . 7090 Sept. 16 (1581) Suceava. lancul Vodă întăreşte schimbul între măn. Răşca care ia Vlădenii pe Siret de la Gavril pitar şi mai primind 500 zloți, dă lui Gavril satul Balcăuţi la Hotin, căpătat danie de la Turcu parcalab . . . . , . 7095 Ghenar 17 (1587). Petru Vodă întăreşte Anghelinei cneghinei lui Opre postelnic stăpânire în Posadnici pe Jijia, cumpărat cu 500 ughi , , . 7095 April 16 (1587) laşi. Petru Vodă întăreşte lui Toa- der aprod stăpânire în Borleşti (Tămădueni) pe Si- ret, cumpărătură veche a străbunului lor Petre Ca- lapod stolnic cu 130 ughi de la nepoţii Mihailescului 7095 lulie 25 (1587) Țuţora. Petru Vodă întăreşte lui Toader diiac cumpărătura ce a făcut cu 95 zloți în Posaduici pe Jijia de la fratele său Onciul Veaveriţă 7096 (1588). Nicoară şoltuzul din Bae dă zapis cum mă- năstirea Răşca a cumpărat loc de poiană şi pod în- tre Sirete, de la Isaac Margine şi de la sora lui ' Stefan cu 136 zloți tătărăşti . . . 7097 lunie 20 (1589), Petru Vodă judecă şi dă ramas pe Stefan în pâra Primită contra surorii sale Drăghina, căruia i-a lasat partea sa fratele său Toader în Păşcani . , . . , . . 70917 lunie 25 (1589) Galata. Petru Vodă întăreşte lui Nis- tor Ureache vornic de gloată cumpărătnrile făcute cu 2900 zloți în Goeşti, în Vrăstaţi şi patru fălci de vie la Scobinţi . A , , . , 7097 luli 10 (1599) laşi. Petru Vodă dărueşte măn. Putna satul Stăucenii cu mori în apa Sitnei la ţinutul Hâr- lăului . . . . . . . 7099 Mart 16 (1591) laşi. Petru Vodă milueşte pe Gheor- ghe Dorohoncian diac, dându-i seliştea Crestineşti, ascultătoare de Dorohoi, pentru Slujbele sale făcute domniei şi țării . . . a . a 
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7106 Febr. 15 (1598) Suceava. Nicoară Prăjescul logofăt 

cumpără cu 200 taleri de ia Derivac armanul viile 

sale de la Cotnari, în rândul târgului . , , 

7106 lanuar 7 (1598) Suceava. Eremia Moghilă Vodă dă 

carte lui Vasile biv stolnic să-şi stăpânească 2 ţigani 

7107 April 20 (1599) Suceava. Eremia Vodă Moghilă în- 

tăreşte logofătului Nicoară, cumpărătura ce a tăcut 

cu 300 ughi la Cotnari a 3 fălci de vie de la Fram- 

şea şi lacşia din Suceava . 

7107 Mai 5 (1599) Suceava. Eremia Vodă Moghilă întă- 

reşte lui lonaşco visternicel stăpânire pe jumătate 

sat Purceleşti, întorcând lui Simion Stroici vist. 60 

ughi, zălogul pus de Isac Mateeşescul . . 

17110 (1687) laşi. Eremia Vodă Moghilă întăreşte lui 

Stroici vel logotăt şi lui V. Stroici cămăraş de Ocnă 

cumpărăturile făcute în Ungheni cu 400 taleri de la 

Haruţul şi Găneşti | 

7111 Mart 8 (1601) laşi. Eremia Vodă Moghilă întăreşte 

lui Avram părcălab stăpănire pe o sumă salaşe de 

țigani, de moşie de la Voevozii ării munteneşti, pier- 

zind uricile din cauza Tatarilor . . . , 

(7112) Sept. 17. Ţidula de împărţală pe fraţi în Purceleşti 

şi alte sate . . 
7112 Sept, 17 (1603) Hărlău. Eremia Vodă Moghilă întă- 

reşte împărțala ce şi-au făcut nepoții lui Mateiaş vel 

logofăt în sate, bălți şi vii . . . . 

1112 Sept. 17 (1603) Hărlău. Eremia Moghilă Vodă în- 

tăreşte schimbul făcut între surorile Nastasia, Anii- 

mia şi Sofronia în moşiile Ţiberiha şi Purceleşti 

1112 Noembre 4 (1603). Rezina. Eremia Moghilă Vodă 

întăreşte aşezarea făcută între toţi nepoţii Calapo- 

deşti pentru moşia Tămădueni (Borleşti) pe Siret 

1112 Mai 17 (1604) laşi. Eremia Vodă Movilă întăreşte lui 

Nistor Ureache vornic mare de ţara de jos mai multe 

cumpărături făcute în satele Vlădeşti, Bălteni, Cobă- 

ceni, Păcurăreşti, Crăciuneşti şi Cobolta de la răzeşi 

cu 1090 ughi şi 550 taleri . . . . 

7112 lunie 22 (1604) laşi. Eremia Vodă Moghilă întăreşte 

Anghelinei Berheci stăpânire pe Posadnici, răscum- 

părat cu 150 zloți de la călugării de la Aroneanu . 

(1113). Zapis de vînzare prin care Nastasia vinde lui lo- 

naşco vatav de visternicei părţile sale şi ale fratelui 

său Onciul din Ghigoeşti şi Bilăeşti. cu 30 zloți 
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7114 Mart 30 (1606). Eremia Movilă Vodă întăreşte lui Toader Chiriac cămănariu cumpărăturile făcute cu 820 taleri în Ciopoteşti (Tuleşti), Măstatici, Picigani, . lapa şi Borăşti de la mai “mulţi , . , 7114 Mai 12 (1606) laşi. Eremia Moghilă Vodă dărueşte măn. -Săcul satele ungureşti, Săbăoani şi Berendeştii la Roman, ca fiind sate domneşti, ascultătoare de ocolul Roma'ului . . . EI . 7115 Mart 6 (1606) Iaşi. Boerii „Cei mari dau zapis de mărturie cum Nicoară Prăjescul logofăt a schimbat dând jumătate din Cârligii lui Avraam şi a luat ju- mătate de Purceleşti la Siret de la cneaghina Nastasia - 7115 Aug. 28 (1607) laşi. Simeon Moghilă Vodă întăreşte lui Nicoară Prăjescul log. schimbul făcut cu Nastasia, luâud a patra parte din Purceleşti şi dă jumătate din Cărligi (Neamţ) . . . . . , 7116 Noembre 27 (1607) Hărtie. Constantin Vodă Mo: ghilă dă și întăreşte lui Isac Balica visternic satul lubăneştii, pentru slujbele aduse domniei şi țării, la venirea la laşi din Hotin . . , . 7117 Sept. 8 (1608). Zapis de vânzare prin care Toma vinde lui Gheorghe stolnicul părţile sale din Volos- : cani cu 1l ughi , . Ă . . « 7117 Ghenar 22 (1609) laşi. Constantin Vodă Moghilă în- tăreşte lui Nicoară Prăjescul visternic schimbul luând jumătate de Stolniceni de la T. Calapod hănsar şi dându-i Boldeştii cu vecini şi seliştea 'Sirbii şi locuri de 5 case în Onceşii, Se face zvează (legătură) 7117 Ghenar 23 (1609) Iaşi. Zapis prin care marii boeri afirmă că s'a făcut schimbul între T. Calapod, care „ia Stolnicenii de jos, şi dă Boldeştii şi loc de casă în Onceşti şi Sirbii . , . . . 7117 Aug. 25 (1609) laşi. Constantin Vodă Movilă întă- reşte vist. Nicoar Prăjescul mai multe cumpărături şi schimburi fAcute în Stolniceni, Purceleşti, Brătieşti şi Romăneşti, dând Cârligii şi Boldeştii şi 320 ughi 7119 (falş). Constantin Vodă Movilă dărueşte lui Pătraşco vel logofăt satele Dămilenii şi vârful Başăului pentru slujbele sale şi pentru că a dat 2 cai buni în treaba țării şi 300 ughi . 7119 (1611) Aug, 9 laşi. Constatin Moghilă judecă şi dă | ramasă pe Dumitra jupăneasa lui Zupco în pâra pornită contra ei de jupâneasa lui St. Blenda pentru un țigan 7120 Noembre 22 (:611) Suceava. Zapis adeverit de boeri „ cum Dumitraşco vinde cu 120 taleri jumătate din cutul Purceleştilor lui lonaşco ureadnic din Suceava 
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7121 (1613) regeste. Pentru Vidra (Vrancea) . 

7121 Decembre 8 (1612). Răşca. Zapis de vânzare prin 
care Isaico comişelul împrumută 80 taleri dela Ca- 
zan post. zălogind jumătate din Păşcani | , 

1121 Aug. 24 Cotnar. Zapis de la parcalabul, şoltuzul şi 

pârgarii de Cotnar cum Isaico din Paşcani a împru- 

muţat 80 taleri de la lucman, pivnicerul cel domnesc, 

chizăş fiind pcpa Mihail . , . . , 

7121 Ghenar 15 (1613) laşi. Stefan Vodă Tomşa întăreşte 

lui Isaico stăpânire pe jumătate Paşcaui, răscumpă- 

rat cu 80 taleri şi un cal bun dela domnie, fiindu-i 

luat în silă de Isac Balica hatman . . , 

7124 Avgust 21 (1616). Radu Vodă întăreşte pr. lonaşco 

răscumpărarea ce a făcut cu 280 taleri în satul Un- 

gheni de la Ștroiceşti . . „ , . 

(7124) Avg. 21 —'1616. Schimb de pământuri în Ungheni 

între Larion diaconul şi Panul . . . , 

7125 Mart 20 (1617). Carte de la Stefan Vodă pentru 

Rădeni, partea lui Gh. Zmăul . . . , 

7125 Mai 24 laşi. Radu Vodă Mihnea întăreşte lui Nicoară 

Prăjescul vist. cumpărătura ce a făcut în Hăsnăşeni, 

de la nepoţii lui Tălăşman . . A 

7125 Mai 24 (1617) laşi. Radul Vodă Mihnea întăreşte 

vist, Nicoar Prăjescul cumpărătura ce a făcut de la 

Calapod diac a unei a opta parte diu jumătatea de 

jos a Stolnicenilor . , o . . , 

1125 Mai 31 (1617) laşi. Radul Vodă Mihnea, carte cătră 

. Gheorghe biv dvornic să aleagă părţile lui Nicoar 

biv vist. din Hăsnăşiani . . . . 

1126 Dec. 7 (1617). Izvod rumânesc de oameni, ce au 

mărturisit pentru un vad de moară din Măcicăuţi 

dat danie de Alexandru Vodă lui Pozoreaci . , 

7126 Mart 11 (1618) laşi. Radul Vodă Mihnea întăreşte lui 

Nicoară Prăjescul biv visternic a opta parte din Stol- 

niceni, luată schimb de la Părasca a Tudosiei Calapod 

Fără an (c. 7126). Stolniceani. Zapis de împărţală a fe- 

ciorilor lui Gr. Sulitaş în Stolniceni, ce merge pe 8 

părţi, şi fraţii dăruesc surorii lor Parascăi, părţile tor. 

cu un vecin Pătrău . . . . . 

7126 Mai 12 (1618). Radul Vodă Mihnea întăreşte lui Mie- 

răuță diacul holopi țigani 

1126 Mast 9 (1618) laşi. Radul Vodă Mihiea întăreşte - 
Sinclitichiei, femeei lui Bilăe vornicul mai mulţi ţigani 

7126 Mai 25 (1618). Radui Vodă întăreşte lui Miron Bar- 

noschi spatar, mai mulie cumpărături făcute în Dră- 

guşani, Saucăuţi şi Mamurinţi , 
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7126 August 6 (1618) laşi. Radul Vodă întoarce şi întă- Teşte lui D. Dragotă moşia Tărăsova, luată de Stefan Vodă Tomşa pentru hitienie lui Boul visternic . 7126 Sept. 14 (1615) Tighina. Radul Vodă scrie carte la ureadnicul şi vatamanii din Şerpeni pentru furtul a 5 2 cai făcut de Istratie şi Căsiian 
1127 Ghenar (1619). Radu Vodă dă Tudosiei lui Nicoriţă vornic satul Sărăuţii pe Prut şi 2 fălci vie în dealul Porcului . . . . . . , 7127 Febr. 12 (1619) lan. Radul Voevod întăreşte lui Apostol şi Gheorghe din satul Mascurei la Fălciu, ocol. Greceni, cu hotarele insemnate cu pietre ho- tare (falş) : . . . . DE 7127 Mai 2 (1619) laşi. Gaspar Vodă dă carte lui lonaşco biv vatav să-şi stăpânească părţile sale din Drago- mireşti la Neamţ . . . . . . 7127 Mai 23 (1619) laşi. Zapis de mărturie de la boeri cum Nicoară Prăjescul visternic cumpără cu 100 ughi o parte din jumătate sat de Stolniceani de la Gh, Gr. Sulitaş, nepotul lui Calapod , . 7127 lunie 1 (1619) Ian Gaşpar Vodă întăreşte vist, Ni- coară Prăjescul Cumpărătura ce a făcut de la Cala- podeşti a 6 Părţi din 8 Părţi din jumătatea de jos a satului Stolniceani cu 600 ughi , : . 7127 lunie 25 (1619) laşi. Zapisul lui Gligorcea Baenschie care vinde lui Nicoară Prăjescul log. partea sa din Hăsnăşeni pentru 30 galbeni împrumutaţi cu vadea pănă la 15 August . . . . . . 7127 luni 22 (1619) laşi. Gaşpar Vodă întăreşte lui Mi- tăuţ diiac şi lui Apostol parcalab 7 salaşe de țigani 7128 (1620). Gaspar Vodă întăreşte urmaşilor Bicăi stă- pânire pe Heotineşti, zis Deleni la Tutova . 7128 Octombre 27 (1619) regeste. Pentru Scripţăneşti (Ţi- ful), Fălciu 

7128 Noembre 28 (1619) iaşi. Gaspar Vodă: întăreşte lui 

7128 Dec. 24 (1619). Zapis romănesc prin care lonaşco Stroici vinde cu 40 taleri un ţigan Pantea lui Gh. Gherghină pitar . , . . , . 7128 lunie 19 (1621) Tărgovişte. Gavril Vodă Movilă întăreşte moşnenilor toţ satul Mozoceni, răscumpă- rându-se de vecinătate de la Leca post. cu 35000 lei 7128 (1620). Cartea lui Gaşpar Vodă pentru uneltele ră- mase pe urma lui Murgoci vornic . . . 
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1128 April 12 (1620) laşi. Gaşpar Vodă întăreşte pah. 
Gheorghe cumpărătura ce a făcut cu 14, taleri în 
Dolniceni, de la Frăsina şi a ei 

(7128), Zapis de mărturie cum post. Balica a cumpărat 
în Petricâni partea lui Isaico cu 70 taleri, 6 boi, 2 
vaci, 15 stupi şi un cal 

(7128). Cartea parcalabului de Suceava Șeptelici să lese 
în pace pe Grecul din Paşcani pentru vecinii şi bu- 
catele sale . 

1128 (1620). Purceleşti. Zapis prin care lonaşco fiul lui 
Gr. Suliţaş vinde Lupului Prăjescul cu 60 taleri a 
opta parte din Stolniceani din jumătatea de sat 

47128; Iunie îl Visoca, T. Moţoc şi Miron aprod scriu 
Măriei sale Gaşpar Vodă în chestia alegerei hotare- 
lor satului Havrineşti a lui Nicoară Prăjescul despre 
Visoca şi Cotova . , . . . , 

7128 luli 22 iaşi (1620). Gaşpar Vodă întăreşte lui Lupul 
Prăjescul cumpărătura ce a făcut cu 80 taleri de la 
lonaşco Sulitaşui Calapod, jumăiate din a opta parte 
din jumătatea de jos a Stolnicenilor 

(7128) luli 3 Hârlău. Zapis de aşezare între M. Ghirghiasa 
şi lonaşco pentru 3 vecini în Purceleşti. Importantisim 

(7128) Hăsnăşeni şi lonaşco Prăjescul pentru cisla lui 
Mihail îratele Tomei (importantisim) . 

"7129 Noembre 8 (1620) laşi. Alexandru Vodă lliaş întă- 
reşte lui Mirăuţă diac şi lui Apostol parcalab 4 să- 

„ laşe de ţigani . . . . . . 
"1129 April 24 (1621) laşi. Alexandru Vodă lliaş judecă 

şi dă rămas pe Cozma în pâra, ce a avut cu popa 
lonaşco şi Larion diacon pentru Ungheni 

"1129 Mai 4 (1621). Zapis de danie prin care Olena lui 
Drăgan Malaiu dă danie lui Samson hiastru, părţile 
sale din Zubriceni şi Blişcăuţi pantru 70 galbeni 
luaţi cu dobândă de la egumenul de st Sava . 

7129 Mai 12 lan. (1621). Zapis de mărturie de la marii 
boeri cum Lupul şi lonașco Prăjescul fraţi, dau vor- 
nicului Baico satul Războeni pe pârăul alb, şi iau 
de la ei 2 optimi din Stolniceni 

7129 Mai 12 (1621) laşi. Zapis de mărturie de la marii 
boeri cum fraţii Lupul şi lonaşcu Prăjescul dau lui 
Baico dvornlc satul Războeni, şi primesc de la ei 
2 optimi din satul Stolniceni , 

“1129 Mai 12 (1621) laşi. Alex. Iliaș Vodă îotăreşte fra- 
ților Lupu şi, lonaşco Prăjescul 2 părţi din opt ce-s 
la Stolniceni luate în schimb de la Baico dvornie 
pentru Războeni , . , 
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7123 Mai 10 (1621). Olena Mălai pune zălog părţile sale din Zlobiceni şi Blitcenăuţi la Hotin pentru o moarte de om, plătită cu 70 galbeni . . , (7130 = 1622) Iunie 15 laşi. Scrisoare de schimb între D. Buhuş şi Stratul Bolea, dând unul Bărgăoanii la Fălciu şi luând Răvăcanii la Roman . . , 7130 Aug. 4=— 1622) luli 9 laşi. Zapis prin care Stratul Bolea -vinde iui D. Buhuş jumătate din Răvăcani cu 40 matce . 
7130 Sept. 17 (1621) Trotuş, Soltuzul de Trotuş dă zapis cum Dumitraşco Ştefan vornic mare de țara de sus . să stăpânească în Pizdeni părţile Anei şi Ursului, fraţi, pentru o deşugubină de fată şi plata capului 7130 Ghenar 2 (1622) Iaşi. Cartea lui Stefan Tomşa scrisă cătră Toma diac din Tamaşi să silească a plăti ia 3 răzeşi o dulamă şi 20 potronici , . 7130 lunie 2 (1622). Zapis prin care lonaşco vinde cu 7 taleri lui Vicol curătura făcută de el în cornet . 7130 lunie 17 (1622) laşi. Stefan Tomşa Vodă întăreşte lui lonaşco cumpărătura a 2 case din Ruginoasa cu 70 taleri de la lonaşco strănepotul lui Ivanco pitar 7132 Ghenar 27 (1624) Iaşii. Radul Vodă întăreşte lui Gavril Capşea pitar stăpânire în Stroeşti pe părţile luate de la Costin pentru o datorie . , , Fără dată (c 7134 Ghenar 10). Dochiţa fata Salomiei vinde lui Gavril Capşe pitar partea sa din Stroeşti cu 50 taleri , . . , , . 7134 Ghenar 10 (1626) Hărlău. Radul Vodă întăreşte lui Gavril Capşea pitar cumpărătura făcută cu 60 taleri în Stroeşti de la Dochiţa fata Solomiei , . 7134 Ghenar 14 (1626) Hărlău. Radul Vodă întăreste lui Gheorghiţă Jora stăpânire pe Bleşcenăuţi şi Zubri- ceani, la Hotin, răscumpărate de la sf. Sava din laşi, plătind lui Drăgan Mălaiu datoria de 100 ughi făcută de Olena . AR « , . Fără dată (c. 7134= 1626). April 12. Bărgăoani. Cerce- tarea ce o fac la Obărşie în pricina unui heleşteu între loan şi Necoară de Răteşti, rânduiţii bceri lo- ” naşco Jitniceriul şi Gorovei , , . . 7134 (1626). Hotarul Străoanilor şi al Coţmăneştilor, ales de Corpaci vornic . . . . , . 7136 Ghenar 20 (1628) laşi. Miron Barnovschie Vodă întăreşte schimbui făcut între Ștefan Boul visternic în Ungheni şi între diaconul Larion în Răteşti -. Fără dată (ante 7136 April 28). Dania Stancăi Murgoce- oae cătră nepotul său Ifrim în Bălăceni şi Zmiiani. 
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1136 April 28 (laşi). Miron Vodă Barnovschi întăreşte 

dania ce a făcut Stanca lui Murgoci vornic cătră 

nepotul său Efrim, în Zmieni şi 2 locuri de casă. 

7136 lunie 23 (1628) laşi. Miron Barnovschie Mogilă Vodă 

întăreşte schimbul făcut între Gh, Jora parcalab de 

Hotin şi Solonca Pilipovschi dând !/, din Zubriceani 

pentru 1/, din Blijcenăuţi . . E , . 

7137 Dechembrie 10 (1628) laşi. Miron Barnoschie Vodă 

judecă şi dă rămas pe lonaşco Marmure şi ai lui 

în pricina cu Varvara. fata Telei, pentru satele Ro- 

mănii şi Zmienii, pe Simila la Tutova . , 

1+37 Mai 13 (1629) Iaşi. Miron Vodă Barnovschie dă bise- 

ricei Ungureşti casele lui Mihai diac, luate pentru vi- 

clenie (ion Neculce IV, 239 copia cu litere latine) 

7139 Mart 1 (1631) laşi. Moisi Moghilă Vodă întăreşte 

schimbul făcut între V. Talmaciu şi măn. Secul pentru 

Drăgaşani . , , . . . . 

Fără dată (după 7139 Martie 11). Vasile Talmaci face ţes- 

tament lăsând toată averea lui femeii sale Soltana 

7141 Ghenar 29 (1633) laşi. Alex. Ilieş Vodă judecă şi 

dă rămas pe Dragan Malaiu în pâra cu Gh. Jora 

parcalab de Hotin pentru Blijcenăuţi şi Zubriceani la 

Hotin. Se pune ferăe , , , , 

7143 luli 6 (1636) laşi. Zapis de danie prin care Simion 

Gheuca med. lasă partea lui de avere soţiei sale 

Maricăi . . . . . . . 

Fără dată (c. 7143=—163). Avg. 15. Zapis de datoria 

lui Patraşco Ciogole parcalab de Hotin cu 500 lei 

cătră Uzon Mustata . . . . . 

7144 Maiu 14 (1636) laşi. Vasile Vodă judecă şi dă ră- 

mas pe Gh. Goga şi ailui în pâra cu nepoţii Coz- 

mei, care capătă daanie de la surorile lui, părțile 

sale în Tăoşti, Ghibarţ şi Găneşti ot Vaslui. Se 
pune ferăe . . . . . . . 

7145 Oet. 12 (1636) laşi. Zapis de mărturie cum Cons- 
tantini de Tărăceni cumpără cu 30 zloți un loc de 

prisacă în Munteneşti p. , . , 

7147 Decembre 8 (1638) laşi. Vasile Vodă scrie carte 

la Gligorce ot Ghigoeşti să cerceteze pricina din- 

tre Andreian şi Turcul pentru Obărşie şi Măneşti 

7148 luli 9. laşi (1640). Zapis de împărţală de moşii, ră- 

"mase zestre de la socrul lor V. Mihailescul, între Gh. 

Roşca vist, Tanasă vornic şi Sturza . . . 

7149 Mart 9 (1641). Zapis de danie prin care Ignat dă 
danie hiastrului său Stefan părţile sale din Stoileş'i, 

Muşăteşti, Dumbrăveni şi Gărcini . 
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7149 April 22 (1641) laşi. Vasile Vodă întăreşte lui Ca- râcaş jicnicer cumpărăturile ce a făcut cu 139 gal- beni în Petrileşti, Todireşti, Truleşti şi Drăgoteşti, pe Lohan, la Fălciu . . . . , 7149 luli 30 (1641) laşi. Vasile Vodă dă carte ficiorilor Roşcăi să-şi oprească livezile de făn la Măleşti . 7150 April 7 (1642) Iaşi. Ştefan Vodă întăreşte Soltanei Mogăldea şi lui Gh. Racoviţ împărţala ce au făcut | cu nepoții lui, şi li se cuvin Părţi din Drăguşeni Zăvoiani, lurceşti şi Oglindeşti . . . 7150 April 9 (1642). Cartea lui Matei Vodă dată lui E- remie Ciocărlie să-şi caute vecinji fugiţi în ţara Muntenească . . . . . . 7150 Avgust 8 (1642) Suceava. Zapis cu care Lazor ciz- mar vinde lui Stavăr cu 16 lei o bucată de loc de grădină denapoia caselor sale în Suceava . . 7150 Avgust 9 (1642). Zapis prin care Irina Hociung vinde cu 25 lei părţile sale din Băloşeşti, Itrineşti şi Bala- sineşti lui Gr. Bejan . , . . . 7151 Noembre 7 (1642). Zapis de vânzare prin care Ste- fan Broşteanul şi Hilip cumpără cu 28 iei pe din două părţi de moşie . E -. . 7151 Februar 21 laşi (1643) Zapis de mărturie dela ma- rii boeri cum Gh. Roşca a cumpărat cu 20) -lei păr- țile cumnatei sale Mărica lui Tănasă Vornic, din Zăvoeni 7151 Martie (1643) laşi. Vasile Vodă Lupul întăreşte lui h. Roşca cumpârătura ce a făcut cu 200 lei în Zăvoaiani, de la cumnatăsa Mariia, femeia lui Tanase vornicul , . . . . . . 7151 lulie 17 (1643). Copie. Zapis de mărturie cum |li- safta a vândut Negoeştii în ţinutul Bărladului lui Scărlet cu 90 lei | . . , , . 7152 Decembrie 21 (1643) laşi. Cartea lui Vasile Vodă cătră Vasile de Mădărjaci pentru hotarul Pietrişului Fără an (d. 7152 Dec, 21). Scrisoare cătră marele logo- făt, Toderaşco Ivanovici, de Cercetarea, ce o face Vasile de Mădărjaci, de cum au arătat Pietrişanii în hotarul Criveştilor . . . . . 7152 Mai 20 ( 1644). Carte de alegerea şi stălpirea păr- ților lui Larion în satul Ungheni , . . 7152 August 16 (1644). Copie. Zapis de mărturie pentru 
trâni cătră Scărlet de Zorileni cu o sută lei , . 7152 Avg, 31 (1644) laşi. Vasile Vodă întăreşte lui Dră- gânce şi Grozav stăpânire în Coţmăneşti la laşi, dând rămas pe T, Clinciu şi pe DanGraur, Se pune ferăe 
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7153 Noembre 27 (1644) Ştefăneşti Zapis prin care Ma- 
cri căpitan cumpără cu drept de înrudire cu 180 lei a patra parte din Zubriceani de la lonaşco şi ai lui . . . . . . . Fără an (c. 7087). Ionaşco Ciomărtan vinde lui Leontie Natul o vie la Oancea drept un bou şi o vacă şi 30 vedre vin . . „- . . . . 1153 Decembre 1 (1644) Iaşi. Vasile Vodă întăreşte la toţi 
nepoții lui Ignat dreptul de stăpânire în Bălăceni 
şi Zmieni pe Simila, întorcând 24 lei cheltuiala de 
judecată . . , , . , . 7153 April 24 (1647) Iaşi. Cartea lui Vasile Vodă cătră 
V. Capşa de Săcuiani să oprească pe Caraiman pi- 
tar să nu ezască în Zăvoiani pe partea Roşcăi vist. 

7153 lunie 16 (1645) laşi. Cartea lui Vasile Vodă, dată 
lui Palade de a-şi stăpâni un bătrân în gura Horaeţii 

7153 August 3 (1645) Iaşi. Vasile Vodă judecă şi dă ră- mas pe Bărsan vornicut de poartă în pâra cu Filip şi ai lui pentru părţile lor din Mihaileşti, neprezen- tând urice la zi . . . . . 
7154 Fevruar 5 (1646) laşi. Vasile Vodă întăreşte lui Macri căpitan cumpărătura făcută cu 180 taleri în Zubriceani de la lonaşco şi ai lui . . 7155 Mai (1647) Zapis de vânzare prin care Gheorghie cu ai lui vinde lui lonaşco Grecul părţile lor din 

Ungheni cu 190 zloți . , PI , 
Fără an (c. 7155 lunie 6), Profira Nemţei dă danie lui 

lonaşco sin Gr. Căpăţină părţile sale din Romăneşti 
şi Dănceşti . . . . . . 

7157 April 12 (1649). Zapis de vănzare prin care Andrei 
fircovnicul vinde cu 50 lei o vie la valea Cozmoaei, 
lui Hristodul stolnicul . . . . . 

7158 Iulie 23 (1650) laşi. Vasile Vodă întăreşte bis. Ni- 
coriţă din laşi satele Mirceni, Diviceni şi Șerbăneşti 
la Tutova . . . . . . . 7159 Febr. 8 (1651) laşi. Ursul de Zmeeni dă danie îra- 
ților Pălădeşti părţile sale din Zmieni, Români şi 
Strâmba, la Tutova . . . . . , 

Fără dată (c. 7159 Febr, 8). Zapis de vânzare prin care 
llisafta vinde lui Scarlet de Zorileni cu 90 lei seliş- tea Negreşti, în ţinutul Bărladului . . 

7159 Mart 24 (1651). Vasile Vodă întăreşte lui Gavril Cocris stăpânire peste Pănureşti, uricile fiind per- dute la măn. Răşca . . . . 
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  7159 lulie 5 (1651) laşi. Vasile Vodă judecă şi dă rămas 

pe lonaşco Fulger în păra pornită contra Pălădeş- 
tilor, cărora le întăreşte dania Ursului aprod de 
Zmiiari în moşiile Zmieni, Romani, Strâmbi şi pri- 
saca din Mănzaţi . . . . . , 76 

7159 lulie 8 (1651) laşi. Zapis de danie prin care Măricuţa lui | 
Sim. Gheuca o face în moşia Băcanii cătră T. Paladie 78 

7160 Oct. 5 (1651) laşi. Vasile Vodă scrie carte la păr- 
călabii de Neamţ în pricina de hătalm, între Necu- 
lai de Obărşie şi răzeşii de Dragomireşti . . 81 

7160 Februar 18 (1652) laşi. Scrisoare de mărturie a 
marilor boiari cum Pălădeştii au căpătat danie de. 
la Ursul aprod părţile lui din Zmieni, Roman, Strămba 
şi Mănzaţi, pe Smila şi apa Tutovei . . . 82 

7161 lulie 8 (1653) laşi. Vasile Vodă Lupul judecă şi dă rămas 
pe Bejan Gheuca în pâra cu T. Paladi pentru Băcani 83 
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